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42. Νιάνιου Ευαγγελία  

43. Νικολοπούλου Μυρτώ 

44. Παπαδοπούλου Δέσποινα  

45. Παπαϊωάννου Κατερίνα 

46. Παπαμήτρου Μαρία 

47. Παπαχρήστου  Χρυσούλα 

48. Παπουτσή Αργυρώ 

49. Παρασκευά Αργυρώ 

50. Πούλιου Βασιλική - Ναυσικά 

51. Πύλλης Γιώργος 

52. Ραφαηλίδης Κωνσταντίνος  

53. Σκλαβούνου Ελένη  

54. Σοφιανού Καρολίνα  

55. Συκιανάκη Σοφία 

56. Τζεβελέκου Βασιλική 

57. Τζιμοπούλου Αριστέα 

58. Τσαγκαράκη Ευτυχία 
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59. Τσουμίτα Χριστιάνα  

60. Χαιροπούλου Ελπίδα  

61. Χαλεπάκη Μαρία  

62. Χανιά Κωνσταντίνα 

63. Χαριστού Νίκη 

64. Χατζηαθανασίου Μυρτώ  

65. Χατζηγιαννάκης Κυριαζής 

66. Χουστουλάκη Ερμιόνη  

67. Αγγελίδου Αικατερίνη 

68. Αναγνωστάκη Ευανθία 

69. Αποστόλου Άννα 

70. Βαμβακούλα Αικατερίνη 

71. Βρυώνης Παναγιώτης 

72. Γιαβαση Ειρήνη 

73. Γιαννακοπούλου Βασιλική 

74. Γουναρά Γραμματική 

75. Γούτα Ευνίκη 

76. Γυφτάκη Τρώας 

77. Δημητρόπουλος Χρυσοβαλάντης 

78. Δράκου Ελένη 

79. Ελευθεριώτη Διονυσία 

80. Ζερβουδάκη Ειρήνη 

81. Καζαντζίδης Πραξιτέλης 

82. Καλογιάννη Μάγδα 

83. Κασσαβέτη Μαρία 

84. Καφετζηδάκη Μαρία 

85. Καφετζηδάκη Δήμητρα 

86. Κλεισαρχάκης Μιχαήλ 
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87. Κουκουράκη Καλλιόπη 

88. Κουφογιαννάκη Αγγελική 

89. Λιάκου  Βασιλική 

90. Μάκος Σπυρίδων 

91. Μαυρίδου Μαρία 

92. Μίγκα Αναστασία 

93. ΜιχαλοπούλουΜαρία Ραφαέλα 

94. Μπουγιούκου Χρυσούλα 

95. Μπούκουρα Κάρμεν 

96. Νιάνιου Ευαγγελία 

97. Νικολαϊδου Παναγιώτα 

98. Οικονομίδου Φανή 

99. Παναγάκη Αλεξάνδρα - Ευαγγελία 

100. Παντελάκη Νεκταρία 

101. Παπαρδελα Αντωνία 

102. Πασχάλη Ιωάννα 

103. Πεσματζόγλου  Ευανθία 

104. Πέτσκου Βασιλική 

105. Πισσαδάκη Αθηνά 

106. Σασαρώλη Αιμιλία 

107. Σκαράκη Ιωάννα 

108. Σουλιώτη Αγορίτσα 

109. Σουλιώτη Μαρία 

110. Στοϊκού Σοφία 

111. Τζαβάρα Καλλιόπη 

112. Τζίκας Κωνσταντίνος 

113. Τζώτζου Μαρία 

114. Τοψαχαλίδη Ιωάννα 
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115. Τρανακας Κωνσταντίνος 

116. Τσακανίκα Ελισσάβετ Ευαγγελία 

117. Τσαμαλη Γεωργία 

118. Φαρμάκης Ηλίας 

119. Φεσμεκενίδου Κατερίνα 

120. Χαμαλέτσου Φανή 

121. Χανιώτη Ελένη 

122. Χατζηγρηγορίου Μαριάννα 

123. Αγγελάκη Ρόζη 

124. Αναγνωστάκη Ευσταθία 

125. Ανδρεάδου Αθηνά 

126. Ανεβλαβή Ευδοκία 

127. Αντωνοπούλου Αδαμαντία - Μυρτώ 

128. Ανυφαντάκη Ελευθερία 

129. Ανυφαντάκη Γεωργία 

130. Βγόντζα Ιωάννα 

131. Βράντζα Κωνσταντινιά 

132. Γαντάρη Ιωάννα Ελένη 

133. Γεωργιάδου Ουρανία 

134. Γκίνη Γεωργία 

135. Γκιόκα Αναστασία 

136. Γκόλια Ελένη 

137. Γούτα Ευνίκη 

138. Γρατσία Ιφιγένεια 

139. Δασκαλάκης Ιωάννης 

140. Δεστές Γεώργιος 

141. Δέτση Ελένη 

142. Δημουλάς Νικόλαος 
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143. Ελευθερίου Καλλιόπη 

144. Ελευθεριώτη Διονυσία 

145. Ζαχαράτου Δήμητρα 

146. Θάνου Αρετή 

147. Θωμοπούλου Χριστίνα 

148. Κάγκανη Μαρία 

149. Κανελλόπουλος Αθανάσιος 

150. Καραγεωργοπούλου Αικατερίνη 

151. Καρελά Γεωργία 

152. Κατσέτος Ιωάννης 

153. Κατωπόδη Αικατερίνη 

154. Κοκκόλη Δαναή Αναστασία 

155. Κρίθαρη Βασιλική 

156. Κρυοβρυσανάκη Μαρία 

157. Μάλφα Σταυρούλα 

158. Μαυρίδου Μαρία 

159. Μαυρομμάτη Σοφία 

160. Μπασιούκα Μαρία 

161. Μπλέτσου Χριστίνα 

162. Μπουγιούκου Χρυσούλα 

163. Ξανθίδου Πηνελόπη 

164. Ξενικουδάκης Εμμανουήλ 

165. Πανουτσοπούλου Αικατερίνη 

166. Παπαδοπούλου Σμαράγδα 

167. Παραρά Γεωργία 

168. Παρασκευοπούλου Ιωάννα 

169. Παρτσινεβέλου Κυριακή 

170. Πεσματζόγλου Ευανθία 
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171. Πίου Άννα Μελίνα 

172. Πουρλιάκα Μαρία 

173. Σκάρκος Χρήστος 

174. Σούνογλου Μαρίνα 

175. Σοφικίτου Ιωάννα 

176. Σπανού Σταματία 

177. Σταυροπούλου  Μαριάνα 

178. Συννεφάκης Χρήστος 

179. Τάτση Αγγελική 

180. Τσαγκαλίδου Ελένη 

181. Τζιάκα Ιωάννα 

182. Τσόλκα Αθανασία 

183. Φάσσα Ελένη 

184. Χαρλαμπίτα Ασπασία 

185. Χατζηβασιλείου Μαρίνα 

186. Χουρίδου Πολυξένη 

187. Ψαρρού Κυριακή Αννέζα 

188. Γκόντα  Θεοδώρα 

189. Ανδριώτης Πέτρος 

190. Βεργέτη Μαρία 

191. Βίτκα Φανή 

192. Βούλγαρη Περσεφόνη 

193. Γιαννακούλη Μαργαρίτα 

194. Γκεμίση Σοφία 

195. Γκόλια Ελένη 

196. Δήμα Κατερίνα 

197. Καράτζια Ευαγγελία 

198. Καρέλα Γεωργία 
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199. Λουκοπούλου Αμβροσία 

200. Μαλλιαρού Ραφαηλία 

201. Μωυσιάδου Μαρία 

202. Νύχα Αιμιλία 

203. Πάλλα Ανδριάνα 

204. Παπά Μαρίνα  

205. Παπάδα Ελένη 

206. Παυλίδου Χρυσάνθη 

207. Πολυχρονάκου Φωτεινή 
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Μέρος Α. Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό 

Εισαγωγικό Κεφάλαιο: ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο                                                                                                                  

 

Εισαγωγή Επιμορφωτικού Μαθήματος                                                                                 

 

Εισαγωγική Δραστηριότητα: Ομιλία του Ken Robinson  για τη δημιουργικότητα στο 

σχολείο.             

 

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στο web 2.0                                                                       

1.1 Από το Web 1.0 στο Web 2.0 

Δραστηριότητα 1.1 

1.2 Web 2.0: Οριοθέτηση 

1.3 Βασικές Αρχές του Web 2.0 

 

Ενδιάμεση Εργασία        

                                                                                                          

Δραστηριότητα Κόμικ (Ι): Δημιουργία κόμικ με θέμα «τί είναι το Web 2.0»                      

 

Διδακτική Ενότητα 2: Εφαρμογές του Web 2.0                                                                   

2.1 Blogs 

2.1.1 Πώς προέκυψε ο όρος blog; 

2.1.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 

2.1.3 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός blog; 

2.1.4 Βασικά χαρακτηριστικά ενός blog 

2.1.5 Πώς δημιουργώ το προσωπικό μου blog; 

2.1.6 Αξιοποιώντας το Blog στη σχολική τάξη 

2.1.7 Παραδείγματα Εκπαιδευτικών Ιστολογίων (blog) 

2.1.8 Παραδείγματα αξιοποίησης blog από τον εκπαιδευτικό 

Δραστηριότητα 2.1 

2.2 Wikis 

2.2.1 Πώς προέκυψε ο όρος wiki; 

2.2.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 

2.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά ενός wiki 

Δραστηριότητα 2.2 

2.3 Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης 

2.3.1 Κατηγοριοποίηση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης 

2.3.2.1 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (1) 

2.3.2.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (2) 

2.3.2.3 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (3) 

2.3.2.4 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (4) 

2.4 Microblogging 

2.4.1 Βασικές αρχές χρήσης microblogging 

2.4.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 

2.5 Εικονικοί Κόσμοι - Παιχνίδια 

2.5.1 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 

2.6 Google Drive (Docs) 

2.6.1 Ας δούμε κάποια παραδείγματα!  

2.6.2  Αξιοποιώντας  τα GoogleDrive (Docs) στη σχολική τάξη 

2.7 Το Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Edmodo 

http://epimorfosi.org.gr/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=0001&id_session=0&gidReq=0&action=view&lp_id=9&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=5&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=5&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=5&isStudentView=true
http://epimorfosi.org.gr/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=0001&id_session=0&gidReq=0&action=view&lp_id=9&isStudentView=true
http://epimorfosi.org.gr/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=0001&id_session=0&gidReq=0&action=view&lp_id=9&isStudentView=true
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Δραστηριότητα Κόμικ (ΙΙ): Συνδημιουργία κόμικ με θέμα «τί είναι το Web 2.0»                

 

 Διδακτική Ενότητα 3: Η αξιοποίηση του Web 2.0 στη σχολική τάξη                               

3.1 Σύννεφα Λέξεων και Χρονογραμμές 

3.2 Εργαλεία Νοητικής και Εννοιολογικής Χαρτογράφησης 

3.2.1 Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

3.2.2 Παραδείγματα Νοητικών Χαρτών 

Δραστηριότητα 3.1 

3.3 Αξιοποιώντας τα Google Forms στη σχολική τάξη 

3.3.1 Δημιουργία Έρευνας με τα Google Forms 

3.4 Ψηφιακές βιβλιοθήκες - Αποθετήρια 

3.5 Εργαλεία Διαχείρισης Video 

3.6 Εργαλεία Διαμοίρασης Ψηφιακού Υλικού και Παρουσιάσεων 

3.7 Παρουσιάσεις 

3.8 Πρόσθετες εφαρμογές Web 2.0 για την τάξη 

 

Τελική Εργασία     

                                                                                                           

Τελική δραστηριότητα: ομιλία του Ευγένιου Τριβιζά για τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα στο σχολείο!                                                                                              

 

Δραστηριότητα Κόμικ (ΙΙΙ): Συνδημιουργία κόμικ με θέμα «οι εφαρμογές του web 2.0 στη 

σχολική τάξη»                                                                                                                          

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές                                                                                                     
 

Μέρος Β. Καλές Πρακτικές – Δημιουργίες Συμμετεχόντων σε 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια 
 

Β1. Καλές πρακτικές                                                                                                             

Β2. Βίντεο – Εικόνες                                                                                                           

Β3. Κόμικ 

 

Μέρος Γ. Καλές Πρακτικές – Δημιουργίες Συμμετεχόντων σε Θερινά 

Σχολεία 

 
Γ1. Καλές πρακτικές                                                                                                             

 

Παράρτημα Εκπαιδευτικά σενάρια επιμορφούμενων                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
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Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος 

 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του web 2.0 στη σχολική πράξη αποτελεί το βασικό αντικείμενο 

του επιμορφωτικού προγράμματος. Το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί στην άμεση εφαρμογής 

της θεωρίας και των βασικών εργαλείων web 2.0 στη σχολική πράξη, με έμφαση στη 

συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. 

 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 

Σύμφωνα με τους στόχους του επιμορφωτικού προγράμματος οι επιμορφούμενοι μετά το 

τέλος του σεμιναρίου θα μπορούν: 

 

● να διαμορφώσουν μία κοινή γλώσσα ως προς τις έννοιες «μαθητοκεντρικό περιβάλλον» και 

«Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ» 

● να εξοικειωθούν με τη διαδικασία σχηματισμού της ‘Ομάδας’, και της δυναμικής της στη 

σχολική τάξη 

● να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

αξιοποιήσουν 

τις εφαρμογές web 2.0 στη σχολική τάξη. 

● να σχεδιάσουν σενάρια διδασκαλίας με βάση τις ανωτέρω αρχές, μεθόδους και τεχνολογικά 

εργαλεία και να τα εφαρμόσουν στη σχολική τάξη με έμφαση στη συνεργατική οικοδόμηση 

της γνώσης, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. 

 

 

Έννοιες Κλειδιά 

 

●  web 2.0 

●  Παιδαγωγική Αξιοποίηση του web 2.0 

●  Συνεργασία σε ομάδες 

●  Δημιουργικότητα 

●  Κριτική Σκέψη 

 

 

Η Δομή του Επιμορφωτικού προγράμματος 

 

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στο web 2.0 

Διδακτική Ενότητα 2: Εφαρμογές του web 2.0 

Διδακτική Ενότητα 3: Η αξιοποίηση του web 2.0 στη σχολική τάξη 
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Εισαγωγικό Κεφάλαιο: ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο1 

Περίληψη 

Η Κοινωνία της Γνώσης δημιουργεί νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα σε διεθνές 

επίπεδο. Η πρόσφατη οικονομική κρίση, με ηθικές πολιτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές 

διαστάσεις, οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες με βίαιο τρόπο και ταχύτατο ρυθμό, 

συμβάλλοντας έτσι στην αναζήτηση  εκ του μηδενός, εννοιών και καταστάσεων οι οποίες 

φάνταζαν στέρεες τις τελευταίες δεκαετίες.  Το εκπαιδευτικό σύστημα παρακολουθεί 

αμήχανο τις εξελίξεις και προσπαθεί να διαχειριστεί μια νέα καθημερινότητα, 

χαρακτηριστικό  γνώρισμα της οποίας είναι η αβεβαιότητα, και το διαρκές άγνωστο που 

συνεχώς μεταβάλλεται.  Το μόνο που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι εκπαιδεύουμε τους 

πολίτες για μια κοινωνία και έναν κόσμο που δεν έχουμε ιδέα πως θα είναι μετά από μερικά 

χρόνια.  Σκοπός της εισήγησης  είναι η ανάδειξη της συνεργατικής δημιουργικότητας με την 

χρήση των ΤΠΕ ως ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία που έχει ο σκεπτόμενος 

εκπαιδευτικός – πολίτης  προκειμένου να ανταποκριθεί με κριτικό τρόπο στις απαιτήσεις των 

καιρών μας. 

Λέξεις κλειδιά: Συνεργατική Δημιουργικότητα, παιδαγωγική αξιοποίηση τπε, τηλεδιάσκεψη 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρόκληση, καθώς 

καλούνται να καλύψουν μια μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

παρέχονται στο σχολείο του σήμερα, σε σχέση με τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι 

αναγκαίες για τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης  Κοινωνίας της Γνώσης . Αν πιστεύουμε 

πραγματικά πως η παραίτηση και η στείρα άρνηση είναι  η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος 

τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες που θα μπορούσαν να 

θέσουν τις βάσεις μιας εναλλακτικής – δημιουργικής προσέγγισης για τα εκπαιδευτικά 

πράγματα. Οι ΤΠΕ υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία προκειμένου εκπαιδευτικοί και μαθητές, να αναπτύξουν κρίσιμες 

δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές, τεχνολογικές)  για  να μπορέσουν να ανταποκριθούν με 

κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις ανάγκες της νέας κοινωνικής και οικονομικής 

πραγματικότητας που συνεχώς μεταβάλλεται.  

Σκοπός της εργασίας είναι αφενός η ανάδειξη της Συνεργατικής Δημιουργικότητας (ΣΔ) 

ως ένα από τα πλέον σημαντικά  ζητούμενα για τον  κριτικά σκεπτόμενο εκπαιδευτικό του 

σήμερα, και αφ ετέρου η διερεύνηση τρόπων με τους οποίους οι ΤΠΕ μπορούν να τον 

υποστηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια. 

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μια αρχική 

χαρτογράφηση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αναδυόμενης κοινωνικής 

πραγματικότητας. Στη δεύτερη ενότητα αποσαφηνίζεται η έννοια της δημιουργικότητας και 

αναδεικνύεται ή σημασία της στη σημερινή εποχή των έντονων αλλαγών και της 

αβεβαιότητας. Στη τρίτη ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ρόλο των  ΤΠΕ ως κρίσιμου 

παράγοντα για την ενθάρρυνση της Συνεργατικής Δημιουργικότητας. Στην τέταρτη ενότητα 

γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2012-2013,  στο πλαίσιο του 

οποίου αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ (τηλεδιάσκεψη, web 2.0 κ.α) προκειμένου οι μαθητές και 

εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συνεργατικά δημιουργικές δραστηριότητες 

από απόσταση. 

                                                           
1 Αναστασιάδης Παναγιώτης (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο.  Στο 

Π.Αναστασιάδης, Ν.Ζαράνης, Β.Οικονομίδης και Μ.Καλογιαννάκης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 9ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014. 
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Τι αλλάζει στις μέρες μας; 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του διαδικτύου, η γνώση αποτελεί τον κυριότερο 

παραγωγικό συντελεστή της νέας μορφής κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης  

(Tapscott,1999; Anderson, 2008 ). Στόχος των κοινωνιών οφείλει να είναι  η ισχυροποίηση 

του κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή το σύνολο των πραγματικών και εν δυνάµει πόρων που 

είναι ενσωματωμένοι, διαθέσιµοι και προερχόμενοι  μέσα από το δίκτυο των σχέσεων που 

διατηρεί ένα άτομο ή μια ομάδα (Nahapiet & Ghoshal, 1998) και ο ρόλος της 

δημιουργικότητας είναι σημαντικός για την επίτευξη του στόχου αυτού (Walberg, 1988, p. 

342). Η γνώση είναι ένα από τα αγαθά που διακινούνται µέσω αυτού του δικτύου και οι ΤΠΕ 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο (Van Bavel etal, 2004), μειώνοντας την απόσταση μεταξύ  

κέντρου και περιφέρειας (Westlund & Kobayashi, 2013) δημιουργώντας όμως νέου είδους 

κοινωνικές ανισότητες  με βάση την ηλικία και την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Brandtzæg, 

Heim & Karahasanović, 2011). 

 Στο  σχολείο του σήμερα εκπαιδεύουμε τους αυριανούς πολίτες μιας κοινωνίας  για την 

οποία δεν  έχουμε την παραμικρή ιδέα του πως θα είναι μετά από μερικά χρόνια.  

Οι ταχύτατες αλλαγές στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο συμβάλλουν στην ανάδειξη 

μιας νέας πραγματικότητας χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας είναι: 

α. Σοκ της Υπερπληροφόρησης: ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των διαθέσιμων 

πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιμες στο διαδίκτυο έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

του φαινομένου του «σοκ της υπερπληροφόρησης (Brown & Duguid, 2000;Bawden & 

Robinson, 2008).  

Το ζητούμενο λοιπόν είναι: 

   να  καλλιεργήσουμε τον πληροφοριακό γραμματισμό δηλαδή την ικανότητα  

αναγνώρισης, εντοπισμού, αξιολόγησης, οργάνωσης και δημιουργικής σύνθεσης και 

αξιοποίησης της διάσπαρτης πληροφορίας με σκοπό να διεκπεραιωθεί ένα θέμα ή να 

δοθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα (Unesco, 2003), με κριτήριο την εγκυρότητα και την 

επικαιρότητα (Anastasiades, 2007). Κάτι τέτοιο απαιτεί την καλλιέργεια δεξιοτήτων 

αναζήτησης πληροφοριών, φαντασία και πρωτοτυπία. 

 να καλλιεργήσουμε την ικανότητα αξιολόγησης και εντοπισμού σημαντικών ή 

αυθεντικών πληροφοριών  (Siemens, 2004). Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την καλλιέργεια  

της κριτικής σκέψης. 

β. Η ταχύτατη απαξίωση της γνώσης: στην επονομαζόμενη κοινωνία της γνώσης και της 

αβεβαιότητας (Hargreaves, 2003) η γνώση απαξιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς (Kaufman, 

2006), γεγονός που μας επιβάλλει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουμε την έννοια της διδασκαλίας και της μάθησης  εστιάζοντας το ενδιαφέρον 

στο να μάθουμε τους μαθητές μας πώς να μαθαίνουν (Laurillard, 2002; Anderson, 2008).   

γ. Η πολλαπλότητα των  πληροφοριών στην σημερινή εποχή  μας προτρέπει 

(Johnston,1998): 

-να αναζητούμε την νέα γνώση από διαφορετικές πηγές,    

- να  συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν διάφορα είδη γνώσης και πολλαπλοί τρόποι 

θεώρησης, ερμηνείας και επίλυσης προβλημάτων, 

- να εστιάζουμε στην δημιουργία νέων μορφών αντίληψης και απόκτησης νοήματος για 

τον κόσμο που μας περιβάλλει (Μακράκης, 2000, σ.247). 

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να ενθαρρύνουμε την αποδέσμευση της  σκέψης από 

την ισοπεδωτική της τυποποίηση, καλλιεργώντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές την 

ικανότητα εναλλακτικής θέασης των πραγμάτων και πολλαπλών τρόπων επίλυσης 

προβλημάτων. 

δ. Παγκόσμια δικτύωση-συνεργασία: Η δυνατότητα παγκόσμιας δικτύωσης  ερευνητών, 

εκπαιδευτικών και μαθητών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα συμμετοχική 

κουλτούρα (Jenkins,2006) με σεβασμό στα επιμέρους κοινωνικά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. 

Στο πλαίσιο αυτό: 

-επιδιώκουμε την συνεχή επαφή και συνεργασία με άλλους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα 

και αξιόλογες πρακτικές (Lovat & Smith 2003) 
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- καλλιεργούμε την κουλτούρα διαμοίρασης των γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων  μας, 

με την βοήθεια των περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης και  του web2.0 (Anastasiades & 

Kotsidis, 2013). 

Συνοψίζοντας, με βάση τα τέσσερα ανωτέρω χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας 

κοινωνικής πραγματικότητας που αναδύεται, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να 

εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην ανάδειξη της 

πρωτοτυπίας, της φαντασίας και της καινοτομίας,  στην ενθάρρυνση της εναλλακτικής 

θέασης των πραγμάτων, στην παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, με στόχο την οικοδόμηση 

συνεργατικών  περιβαλλόντων μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.  

Η έννοια και η σημασία της δημιουργικότητας στο σύγχρονο σχολείο 

Όπως γίνεται αντιληπτό η έννοια της δημιουργικότητας αποκτά ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία 

για τα εκπαιδευτικά συστήματα στη σημερινή εποχή των  συνεχών αλλαγών και δομικών 

ανακατατάξεων Hargreaves, 2003; Ball, 2008, p. 39).  Αυτό αποτυπώνεται τόσο σε 

ευρωπαϊκό (Work Programme Education & Training 2010), όσο και σε εθνικό επίπεδο 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, Λεωνίδου,2006, Ξανθάκου, 1998; DCMS, 2001). 

Από την επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας η έννοια της 

δημιουργικότητας θα μπορούσε να αποδοθεί μέσα από τέσσερις εφαπτομένους 

εννοιολογικούς κύκλους (Σχήμα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Εννοιολογική αποτύπωση της δημιουργικότητας 

1ος Κύκλος: Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών  εστιάζουν την προσοχή τους  στην  

φαντασία,  την πρωτοτυπία και την καινοτομία ως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

δημιουργικής σκέψης (Bruner, 1962;  Getzels και Jackson, 1962;  Torrance, 1966; Lytton, 

1971, Reber, 1985; Vernon, 1989). 

2ος κύκλος: Σημαντική προϋπόθεση για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι  

ενθάρρυνση της διαφορετικής θέασης των πραγμάτων (Lee, Webberlen και Litt,1987; De 

Bono,1967; Τριλιανός, 1997), η ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης   (Guilford, 

Fontana,1996: 163-164) και η διαμόρφωση νέων συσχετίσεων (Σάλλα- Διακουμεντζίδη, 

1966). Οι διαφορετικοί τρόποι έκφρασης (μεταφορικά: όπως…, αναλογικά (δεν είναι/είναι), 
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Αποκλίνουσα σκέψη 

 

Διαφορετικοί τρόποι 

έκφρασης 

Άτομο (Individual) 
(Ταλέντο, εμπειρίες, προσωπικότητα, ανάγκες) 

Δημιουργικότητα 

Εμπειρίες ροής 

Csiksentmihalyi (1990,1996) 

Καινοτομία,  φαντασία 

πρωτοτυπία 

Πεδίο (Domain) 
(Εργασιακό Περιβάλλον) 

Διατύπωση / επίλυση 

προβλήματος 

Δεν φοβάμαι το λάθος  

Συγκινησιακό κλίμα 
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συμβολικά (ποίηση/τέχνη), πρακτικά (επίλυση προβλήματος) , παραστατικά (Σχήμα) κλπ) σε 

συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης  

(Μακράκης, 2000: 247), είναι σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. 

3ος Κύκλος: Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές ή διατύπωση του προβλήματος  είναι πολύ 

πιο σημαντική διαδικασία από την επίλυση του ( Piaget,1960; Fontana, 1996: 166 ) και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης (Καϊλα &  Ξανθάκου, 2002).  . 

4ος κύκλος: Παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, συγκινησιακό κλίμα: η τυποποίηση της 

σκέψης, η απόλυτη κυριαρχία της λογικής, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας 

ικανότητες, ο φόβος του λάθους και της γελοιοποίησης, το κοινωνικό πλαίσιο που πιέζει για 

συμμόρφωση και τέλος η ψυχολογική ανασφάλεια για το νέο και το άγνωστο, αποτελούν τα 

σημαντικότερα εμπόδια κατά τον Παρασκευόπουλο (2004)  σε σχέση με τη  

δημιουργικότητα. 

Σύμφωνα με τον Kampylis (2010) οι έλληνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δεν έχουν σαφή εικόνα σε σχέση με την δημιουργικότητα και πολλές φορές  την 

αντιλαμβάνονται με προσλαμβάνουσες τέτοιες που δεν βοηθούν στην περεταίρω  ανάπτυξη 

της γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στο πλαίσιο της αρχικής τους εκπαίδευσης όσο και στο 

περιεχόμενο και την μεθοδολογία της επιμόρφωση τους. Το συμπέρασμα αυτό είναι συμβατό 

και με αντίστοιχη έρευνα των Loveless, A., Burton, J., & Turvey, K. (2006) στην οποία 

επισημαίνεται η σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη της 

δημιουργικότητας, ενώ οι Webster, Campbell, & Jane (2009) επισημαίνουν την αναγκαιότητα  

μιας καλά προετοιμασμένης περιόδου προετοιμασίας για τους εκπαιδευτικούς.  

Συνεργατική Δημιουργικότητα (ΣΔ) τα και ο ρόλος των  ΤΠΕ  

Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις  η δημιουργικότητα αποκτά ιδιαίτερη 

προστιθέμενη αξία όταν λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα (Littleton & Miell, 

2004; Sawyer, 2007) χωρίς  να αναιρείται το γεγονός ότι οι ατομικές  δημιουργικές 

δραστηριότητες έχουν μια έντονη κοινωνική διάσταση (Ivinson, 2004).  

Στο πλαίσιο της ΣΔ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αμοιβαιότητα μεταξύ των μελών της 

ομάδας, την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βιωμάτων, στην διερεύνηση μιας κοινής 

προοπτικής, την διαπραγμάτευση ενός συλλογικού νοήματος (Grossen, 2008, 248 p.; 

Glăveanu, 2011), ενώ η έρευνα δεν επικεντρώνεται μόνο στο περιεχόμενο (τι και πώς) της 

δημιουργικότητας αλλά και στο κοινωνικοπολιτισμικό  πλαίσιο διαμεσολαβούμενης  

επικοινωνίας μέσα στο οποίο αυτή συντελείται (De Laat& Lally, 2004).  

Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχολικού προβάλλοντος, η ΣΔ αποτελεί στις μέρες μας μιας 

από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την κριτική ένταξη των μαθητών στην Κοινωνία 

της Γνώσης (Craft,2008; Daskolia, Lambropoulos, & Kampylis, 2009), καθώς συμβάλλει 

στην κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη τους  και στην ανάδειξη ισχυρών εσωτερικών 

κινήτρων (Littleton & Miell, 2004;  Moran & John-Steiner, 2004). 

Οι ΤΠΕ υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις δύναται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ΣΔ 

στο σύγχρονο σχολείο μέσα από τρείς αλληλοσχετιζόμενες πρακτικές (Loveless,2003; 2011) 

οι οποίες απεικονίζονται στο σχήμα 2:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Πλαίσιο ΤΠΕ για την υποστήριξη της δημιουργικότητας 

Δημιουργικές Διαδικασίες 
Φαντασία, Πρωτοτυπία,  Κριτική Αξιολόγηση  

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ 
 

Δεξιότητες υψηλού επίπεδου σκέψης 
Ανάπτυξη έκφραση διαμοίραση πληροφορίας 

  

Χαρακτηριστικά ΤΠΕ 
Αλληλεπίδραση,  

Πολλαπλές Μορφές Πληροφορίας, Ταχύτητα  
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Σύμφωνα με τους Wheeler et al. (2002), οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της δημιουργικής σκέψης μέσα από τρείς αλληλοσχετιζόμενες διαστάσεις: επίλυση 

προβλήματος, δημιουργική γνώση και κοινωνική αλληλεπίδραση.  Η Howell (2012) 

υποστηρίζει ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με την διερεύνηση των 

γνώσεων μεγιστοποιούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και 

δεξιοτήτων των μαθητών 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του Web 2.0 προσδίδει μια νέα ώθηση στην υποστήριξη 

της δημιουργικότητας, καθώς οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν στους απλούς χρήστες   να 

δημιουργούν, να δημοσιεύουν, και να ανταλλάσσουν περιεχόμενο (πχ. κείμενο, εικόνα, 

video κ.ά.). (Bush & Hall, 2011;Daud & Zakaria, 2012; Kurtz, et al,2012). 

Το σημαντικό χαρακτηριστικό του web2.0 συνίσταται στο ότι ενθαρρύνει και υποστηρίζει 

τον απλό χρήστη να δημιουργήσει περιεχόμενο μαζί με άλλους (συνεργατική δημιουργία), 

προωθώντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ τους (O'Reilly, 2005). 

Μάλιστα, ο Jenkins (2006) αναφέρει ότι «το Web 2.0 σηματοδοτεί τη συμμετοχική 

κουλτούρα στην οποία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κάποιον να δημιουργήσει και να 

συμμετάσχει στη συνεργατική μάθηση και να γίνει ένας παγκόσμιος πολίτης (πολίτης όλου 

του κόσμου), ικανός να επικοινωνεί και να εργάζεται σε διαφορετικά πλαίσια». 

Συμπερασματικά, η συνεισφορά του web 2.0 συνίσταται στην ενθάρρυνση της 

συμμετοχικής κουλτούρας μέσω της δημιουργίας και διαμοίρασης περιεχομένου σε 

διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και ως εκ τούτου δύναται υπό παιδαγωγικές 

προϋποθέσεις να συμβάλλει  στην ανάπτυξη της συνεργατικής δημιουργικότητας στην 

σχολική τάξη. 

Από την θεωρία στην πράξη: Ενθάρρυνση της Συνεργατικής Δημιουργικότητας για  

μαθητές  Δημοτικού Σχολείου με την αξιοποίηση της Διαδραστικής  

Τηλεδιάσκεψης 

Σύμφωνα με τον Ripple (1999) μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές στρατηγικές για την 

ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης: η πρώτη δίνει έμφαση στις διδακτικές τεχνικές και την 

χρήση εδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων όπως  ανοιχτές ερωτήσεις και ασαφώς 

διατυπωμένα  προβλήματα, ενώ η δεύτερη εστιάζει στην έμφυτη δημιουργικότητα του κάθε 

ανθρώπου η  οποία μπορεί να αναδειχθεί με την άρση των εμποδίων και την συνειδητοποίηση 

εκ μέρους του, των δημιουργικών του δυνατοτήτων. Σημαντική προϋπόθεση για την 

ενθάρρυνση της, είναι  η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος  προκειμένου οι μαθητές και 

οι εκπαιδευτικοί να μην φοβούνται το λάθος, (Robinson, 2008). Για να επιτύχουμε κάτι 

τέτοιο είναι σημαντικό ο μαθητής να ενθαρρύνεται να εκφράσει με άνεση τα συναισθήματα 

του (Russ, 1993: 12-16) εκτιθέμενος  σε βιωματικές καταστάσεις που θα του δώσουν την 

δυνατότητα να τα αναγνωρίσει και να τα επεξεργαστεί  (Russ, 1993: 38-42). 

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση συνεργατικών δημιουργικών δραστηριοτήτων 

από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του προγράμματος 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ» το οποίο υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Ξεκίνησε τη συναρπαστική διαδρομή το 2000 από την Κύπρο και μέχρι το 2013 

έχουν λάβει μέρος  1800 μαθητές και 50 εκπαιδευτικοί από 20 Δημοτικά Σχολεία στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο (www.edc.uoc.gr/~odysseas/). 

Με τον όρο τηλεδιάσκεψη (Videoconferencing) αναφερόμαστε στην επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο (real time)  μέσω ήχου (audio) κινούμενης εικόνας  (live video) και 

δεδομένων (Data)  ανάμεσα σε δύο  ή περισσότερα απομακρυσμένα σημεία. (Anastasiades, 

2003; Alexander et al., 1999; Chandler and Hanrahan, 2000).  Η  Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη 

(ΔΤ) – Interactive Videoconferencing (IVC) επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές 

που βρίσκονται σε δύο περισσότερα απομακρυσμένα σημεία, όχι απλά να επικοινωνούν 

ανταλλάσσοντας απόψεις ή να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους, αλλά να συμμετέχουν 

ενεργά σε ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

οποίου αποτελεί η συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο 

(Anastasiades, 2009) .  Η Δ.Τ  αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό μέσο το οποίο υπό 

παιδαγωγικές και κοινωνικές προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο άνοιγμα του 

σχολείου σε ευρύτερα κοινωνικά και μαθησιακά περιβάλλοντα, να ενθαρρύνει την κοινωνική 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Jenkins-ConvergenceCulture-Intro.pdf
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διαπραγμάτευση και κριτική θέαση των σύγχρονων τοπικών βιογραφιών του μικρόκοσμου 

που περιβάλλει την σχολική τάξη, να καλλιεργήσει το πνεύμα της συνεργασίας, την 

αναγκαιότητα της ενσυναίσθησης και την κουλτούρα της  καθημερινής διαβούλευσης με 

άλλες νοοτροπίες, στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις (Anastasiades, 2010).  

Η παιδαγωγική προσέγγιση του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΣ (Anastasiades, 2003; 2010) 

στηρίζεται στην διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η οποία διερευνάται και οικοδομείται 

συνεργατικά με στόχο: α. την καλλιέργεια κρίσιμων γνωστικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών δεξιοτήτων  β. την ανάδειξη της κριτικής σκέψης γ. την ενθάρρυνση της ΣΔ 

προκειμένου να προετοιμάσουμε τους αυριανούς πολίτες  για την  δημιουργική και κριτική 

τους ένταξη στην αναδυόμενη Κοινωνία της Γνώσης του 21ου αιώνα (Σχήμα 3). 

 

 

Σχήμα 3: Συστατικά στοιχεία της παιδαγωγικής προσέγγισης του Προγράμματος 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

 

Το πλαίσιο του προγράμματος  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2013»  σχετικά με την ενθάρρυνση της ΣΔ  

στηρίζεται σε τρείς πυλώνες: 

1. Υιοθετείται η «Δημοκρατική Θεώρηση» (NACCCE, 1999), σύμφωνα με την οποία η 

δημιουργικότητα δεν αφορά κάποιους προικισμένους  και χαρισματικούς ανθρώπους  αλλά 

αναφέρεται στις δημιουργικές πτυχές που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος (Finke et al., 1992; 

Craft,2010; Ξανθάκου, 1998; Σέργη ,1994: 87, Κουλαιδής,2007).) 

2. Οι δημιουργικές πτυχές των μαθητών  μπορούν να αναδειχτούν μέσα από την 

συνειδητοποίηση και απελευθέρωση των δυνατοτήτων τους και ο ρόλος του δασκάλου είναι 

στο να συμβάλλει στην άρση των σχετικών εμποδίων με την βοήθεια τεχνικών και μεθόδων  

στο πλαίσιο ενός  περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. 

3. Το θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού επικοδομισμού θεωρείται το πλέον κατάλληλο 

για την ενθάρρυνση και την ανάδειξη της ΣΔ (Mamykina et al., 2002) καθώς σημαντικός 

αριθμός ερευνητών θεωρεί ότι ο θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομισμού  συμβάλλουν 

σημαντικά στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών (Csikszentmihalyi, 1996; 

Plucker et al.,2004; Sawyer, 2004; Craft, 2005). 

 Με βάση την προσέγγιση παιδαγωγικής αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης (Anastasiades, 

2003; 2010) σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη ταξινομία  Bloom (Anderson, etal, 2001) 
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και την αξιοποίηση των του εφαρμογών web2.0  (Anastasiades & Kotsidis, 2013),  

προτείνονται τέσσερα κύρια στάδια (Σχήμα 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4:  Η Πυραμίδα της ΔΤ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4:  Η Πυραμίδα της ΔΤ   

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2012-2013» από τον Φεβρουάριο έως τον 

Ιούνιο του 2013 πραγματοποιήθηκαν 16 συνολικά τηλεδιασκέψεις», στις οποίες συμμετείχαν 

200 περίπου μαθητές από 8 δημοτικά σχολεία την   Αθήνα την Κρήτη και την Αίγινα. 

Οι μαθητές με τους δασκάλους τους αξιοποίησαν την μεθοδολογία παιδαγωγικής 

αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης (Anastasiades,2003; 2010) και με την βοήθεια εφαρμογών 

του web 2.0 σχεδίασαν και υλοποίησαν συνεργατικές δημιουργικές δραστηριότητες  από 

απόσταση (εικονα 1α, β). 

 

 

   

(α)      (β) 

Εικόνα 1 (α, β). Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις τηλεδιασκέψεις των μαθητών. 

 

 

Εικονική Τάξη  (Στάδιο Β) 

Διερεύνηση θέματος/σύγκριση/περιγραφή/ ερμηνεία/ 

επιλογή/οργάνωση/σύνοψη/παρουσίαση 

Συνεργασία σε ομάδες: αναζήτηση στο διαδίκτυο,wiki, 

mind maps, PowerPoint, prezi, video, λογισμικά 

 

 

Συνεργασία ομάδων από απόσταση  (Στάδιο Γ) 

Ανάλυση/επεξήγηση/αναγνώριση/σύγκριση/αξιολόγηση/αναθεώρηση 

Συνεργασία σε ομάδες: σενάριο, σκίτσο, edmodo, blogs 

 

Εισαγωγικές Δραστηριότητες- Γνωριμία τάξεων  (Στάδιο A) 

Αναζήτηση /εντοπισμός πληροφοριών/ επιλογή/ οργάνωση/σύνοψη/ παρουσίαση  

Συνεργασία σε ομάδες: αναζήτηση στο διαδίκτυο, powerpoint, prezi 

Διαδραστική παρουσίαση αποτελεσμάτων /  

Διάλογος – επιχειρηματολογία- τεκμηρίωση  (Στάδιο Δ) 

Δημιουργία, Συνεργατικό Παραμύθι, Σενάριο, Animation, 

κατασκευές, schooltube 
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Συμπεράσματα 

Στην σημερινή εποχή της αβεβαιότητας και των ραγδαίων μεταβολών σε όλα τα επίπεδα,  το 

εκπαιδευτικό σύστημα, τα πανεπιστήμια και οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής  

οφείλουν να σηκώσουν  στους ώμους τους ένα ιστορικό βάρος:  να αναγεννήσουν από τις 

στάχτες τους αυτό που για χρόνια και με συστηματικό τρόπο απόνομιμοποίησαν, δηλαδή την 

δημιουργικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών η οποία αποδομήθηκε στο όνομα μια 

θετικιστικής και μηχανιστικής προσέγγισης που υπηρετούσε τις ανάγκες της βιομηχανικής 

κοινωνίας και των δομών της. 

Προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της συνεργατικής δημιουργικότητας είναι ο 

επαναπροσδιορισμός της παιδαγωγικής διάστασης των ΤΠΕ, προκειμένου να υποστηρίξουν 

εκπαιδευτικούς και μαθητές στην δόμηση μιας νέας συμμετοχικής κουλτούρας η οποία θα 

συμβάλλει στην απαιτούμενη μετάβαση από το σχολείο της τυποποίησης, του στείρου 

ορθολογισμού, της «ποινικοποίησης» του λάθους και της ομοιομορφίας, σε περιβάλλοντα τα 

οποία θα ενθαρρύνουν την  πρωτοτυπία και την καινοτομία, θα καλλιεργούν την 

αποκλίνουσα σκέψη, και θα οικοδομούν συνεργατικά τη γνώση με την χρήση εναλλακτικών 

προσεγγίσεων στην βάση παιδαγωγικής αξιοποίησης  του λάθους.  Στην εργασία αυτή 

υποστηρίζεται ότι η παιδαγωγική προσέγγιση στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

αποτελεί ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή. 
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Δείτε την ομιλία του Ken Robinson  για τη δημιουργικότητα στο σχολείο και 

καταγράψτε τα κυριότερα σημεία  της ομιλίας που είδατε προκειμένου να τα 

συζητήσουμε στην πρώτη μας τηλεδιάσκεψη! 

 

 
 

 

Καταγράψτε τα κυριότερα σημεία  της ομιλίας που είδατε προκειμένου να 

τα συζητήσουμε στην πρώτη μας τηλεδιάσκεψη! 

 

 
Στη συνέχεια διαβάστε το άρθρο "ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα 

στο Σύγχρονο Σχολείο" (Αναστασιάδης, 2014) και  γράψτε τι σημαίνει για 

εσάς δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο (πατώντας πάνω 

αριστερά) στο forum  . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x4Wul4A-cHo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x4Wul4A-cHo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x4Wul4A-cHo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x4Wul4A-cHo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x4Wul4A-cHo
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVmlNNjloekhjZUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVmlNNjloekhjZUU/edit?usp=sharing
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Σκοπός 

 

Σκοπός της 1ης  Διδακτικής Ενότητας είναι η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου Web 

2.0. 

 

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 

Όταν θα ολοκληρώσετε τη μελέτη αυτής της ενότητας θα μπορείτε : 

●  να κατανοήσετε την έννοια και τις βασικές αρχές του Web 2.0 

●  να διακρίνετε το Web 2.0 από το Web 1.0 

●  να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του Web 2.0. 

 

 

Έννοιες κλειδιά 

 

●  Ανοικτό Περιεχόμενο 

●  Διαμοιρασμός Περιεχομένου και Συνεργασία 

●  Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση 

 

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η Διδακτική Ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται οι διαφορές 

μεταξύ Web 1.0 και Web 2.0. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται εννοιoλογική αποσαφήνιση 

του όρου Web 2.0. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του Web 2.0. 

 

 

1.1 Από το Web 1.0 στο Web 2.0 
 

Στα πρώτα χρόνια αξιοποίησης του διαδικτύου από το ευρύ κοινό, οι χρήστες λειτουργούσαν 

ως απλοί καταναλωτές του περιεχομένου, με κύρια χαρακτηριστικά, την αναζήτηση 

πληροφοριών, την ανταλλαγή μηνυμάτων, το κατέβασμα αρχείων κ.ά. Οι δημιουργοί του 

περιεχομένου ήταν συνήθως οι διαχειριστές των ιστοσελίδων. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

σηματοδοτούν την έννοια του Web 1.0. 

 

Καθώς ο Παγκόσμιος Ιστός εξελισσόταν, οι χρήστες άρχισαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

μεταξύ τους και να αποτελούν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας. 

 

Παράλληλα πολλοί χρήστες, αξιοποιώντας την πρόοδο της τεχνολογίας, άρχισαν οι ίδιοι να 

δημιουργούν περιεχόμενο και να το δημοσιοποιούν μέσω του διαδικτύου. 
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Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι χρήστες να μετεξελίσσονται σε 

δημιουργούς και συνδιαμορφωτές περιεχομένου, το οποίο έχουν την δυνατότητα να το 

διαμοιράζουν σε άγνωστο κοινό. Τα χαρακτηριστικά αυτά σηματοδοτούν τη μετάβαση από 

το Web 1.0 στο Web 2.0 ( Anderson,2007; Cormode& Krishnamurthy,2008). 

 

 

 
 

 

1.2 Web 2.0: Οριοθέτηση 

 

Τα τελευταία χρόνια, το Web 2.0 γίνεται γνωστό ακόμη και στους απλούς χρήστες του 

διαδικτύου, καθώς  τους επιτρέπει  να δημιουργούν, να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν 

περιεχόμενο (πχ. κείμενο, εικόνα, video κ.ά.). 

 

Το σημαντικό χαρακτηριστικό του web2.0 συνίσταται στο ότι ενθαρρύνει και υποστηρίζει 

τον απλό χρήστη να δημιουργήσει περιεχόμενο μαζί με άλλους χρήστες (συνεργατική 

δημιουργία), προωθώντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία   μεταξύ τους  

(O'Reilly, 2005). 

 

Ο χρήστης του Web 2.0 δεν είναι πλέον ένας θεατής που περιηγείται απλά σε ιστοσελίδες, 

ούτε καταναλωτής κάποιου υλικού. Αντιθέτως είναι ενεργός και δημιουργεί συνεργατικά 

περιεχόμενο  το οποίο και διαμοιράζεται  με άλλους χρήστες. 

 

Μάλιστα,  ο Jenkins (2006) αναφέρει ότι «το Web 2.0 σηματοδοτεί τη συμμετοχική κουλτούρα 

στην οποία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κάποιον να δημιουργήσει και να συμμετάσχει 

στη συνεργατική μάθηση και να γίνει ένας παγκόσμιος πολίτης (πολίτης όλου του κόσμου), 

ικανός να επικοινωνεί και να εργάζεται σε διαφορετικά πλαίσια». 

 

 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bc0oDIEbYFc
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Jenkins-ConvergenceCulture-Intro.pdf
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1.3 Βασικές Αρχές του Web 2.0 
 

Οι Βασικές αρχές του Web 2.0 είναι (O’Reilly ,2005): 

 

Ανοικτό Περιεχόμενο: 

Το χαρακτηριστικό της άμεσης πρόσβασης από όλους τους εν δυνάμει χρήστες έγκειται στην 

επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου και αφορά το κατά πόσο ο χρήστης δίνει το 

δικαίωμα σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το υλικό του (Conole & Alevizou, 2010). 

 

Η επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου  αποτελεί το κρίσιμο χαρακτηριστικό του Web 

2.0, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να συνθέτουν περιεχόμενο και να το παραθέτουν σε 

άλλους χρήστες για αναθεώρηση, σχολιασμό και αξιοποίηση,  ώστε να παραχθεί νέο υλικό, 

με μεγαλύτερη αξία από το αρχικό (Rollett et al., 2007). 

Διαμοιρασμός Περιεχομένου και Συνεργασία: 

Στο  Web  2.0  υπάρχει  συμμετοχικότητα,  η  οποία  περιλαμβάνει  το διαμοιρασμό 

ψηφιακών τεχνουργημάτων από ομάδες και άτομα. 

 

'Όταν εργαζόμαστε συλλογικά και μοιραζόμαστε ιδέες, οι κοινότητες μπορούν να είναι πολύ 

περισσότερο παραγωγικές από ότι όταν δουλεύουμε ατομικά (Rollett et al., 2007). 

 

Πώς επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο; Όταν τα προσφερόμενα εργαλεία είναι σχεδιασμένα να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά (O’Reilly & Battelle, 2009). 

 

Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση 

Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών αποτελεί ένα εγγενές 

χαρακτηριστικό των εργαλείων Web 2.0. 

 

Οι χρήστες πληροφορούνται, μέσα από τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση, για θέματα, 

τα οποία ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν, και τους παρέχονται ευκαιρίες για πρόσβαση και 

επικοινωνία στην αναζήτηση της γνώσης (Conole & Alevizou, 2010). 
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Με βάση αυτά που έχετε μελετήσει μέχρι τώρα να καταγράψετε τη δική σας άποψη 

σχετικά με το τί είναι web 2.0. 

 

Σε ένα αρχείο word: 

 

1. Γράψτε ένα κείμενο με την άποψη σας (μέχρι 300 λέξεις). 

 

2. Αμέσως μετά να βάλετε ένα σχετικό βίντεο που θα βρείτε στο διαδίκτυο (απλά αντιγράψτε 

τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που θα βρείτε π.χ. στο youTube  ή στο vimeo)  

   

3. Και τέλος, στο ίδιο αρχείο βάλτε μια σχετική εικόνα που θα βρείτε στο διαδίκτυο 

(αντιγραφή συνδέσμου).  

 

Προκειμένου να εκπονήσετε την ενδιάμεση εργασία, σας προτείνουμε την προσεκτική μελέτη 

της ενότητας 3. Web 2.0: Ορισμός & Χαρακτηριστικά, του άρθρου 

«Οι εφαρμογές του Web 2.0 στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα»  

Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in 

Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and 

Teaching Technologies (IJWLTT), 8(4), 19-33. 

  

Μπορείτε, επίσης, να συμβουλευτείτε τις εξής συμπληρωματικές πηγές: 

 

1. el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

2. www.slideshare.net/npapastam/ss-8096008 

3. Πώς βρίσκουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο: 

(www.edc.uoc.gr/~panas/EAP/Tmimata/Methofologia%20Ereunas/Texnikes%20Anazitisis%

20Pliroforion.pdf) 

 
 

 

 
 

 

Στην παρούσα φάση του μαθήματος έχουμε ολοκληρώσει τη 

διερεύνηση της έννοιας και των βασικών χαρακτηριστικών 

του Web 2.0! 

 

Αποτυπώστε τις γνώσεις σας για το τί είναι web 2.0, 

φτιάχνοντας το πρώτο σας κόμικ με το λογισμικό cartoon 

story maker!  

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το 

λογισμικό και το εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών 

ιστοριών Storyjumper! 

 

Περιμένουμε να μας το στείλετε έως …! 
 

Τα καλύτερα κόμικ θα βραβευτούν στο τέλος του σεμιναρίου!!!! 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/watch
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaFhVeVFqRVNldFk/view
http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://www.slideshare.net/npapastam/ss-8096008?from_search=1
http://www.edc.uoc.gr/~panas/EAP/Tmimata/Methofologia%20Ereunas/Texnikes%20Anazitisis%20Pliroforion.pdf
http://www.edc.uoc.gr/~panas/EAP/Tmimata/Methofologia%20Ereunas/Texnikes%20Anazitisis%20Pliroforion.pdf
http://cartoon-story-maker.software.informer.com/1.1/
http://cartoon-story-maker.software.informer.com/1.1/
https://www.storyjumper.com/
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Οδηγός χρήσης StoryJumper 

 

Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα και δείτε τον οδηγό χρήσης για... 

Τη Δημιουργία Βιβλίου στο StoryJumper 

 
 

 

Οδηγός χρήσης Cartoon Story Maker   

 

Πατήστε στην εικόνα και δείτε το βίντεο με τις οδηγίες χρήσης του Cartoon 
Story Maker 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/app/upload/users/3/3/my_files/storyjumper.pdf
https://youtu.be/iXK8hE_4wgc
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Σκοπός 

 

Σκοπός της 2ης  Διδακτικής Ενότητας είναι η γνωριμία και η εξοικείωση με τις κυριότερες 

εφαρμογές του  Web 2.0. 

 

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 

Όταν θα ολοκληρώσετε τη μελέτη αυτής της ενότητας θα μπορείτε: 

 να κατανοείτε τις βασικές αρχές και τα κύρια χαρακτηριστικά των κυριότερων εφαρμογών 

του Web 2.0 

 να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες εφαρμογές του Web 2.0. 

 

 

Έννοιες κλειδιά 

 

 blog (Ιστολόγιο) 

 Wiki 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Microblogging (Μικρο-Ιστολόγια) 

 Εικονικοί κόσμοι και Παιχνίδια 

 Συνεργατικά έγγραφα 

 

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στην παρούσα διδακτική ενότητα κατηγοριοποιούνται, παρουσιάζονται και αναλύονται 

ορισμένες από τις κυριότερες εφαρμογές του Web 2.0.  Αφού περιγράφεται η κάθε εφαρμογή 

και παραθέτονται τα βασικά χαρακτηριστικά της, στη συνεχεία, παρουσιάζονται 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα χρήσης τους, όπου και παράλληλα με τις δομημένες 

δραστηριότητες που δίνονται στους επιμορφούμενους συντελείται η διαδικασία της μάθησης. 
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2.1 Blogs 
 

Περιγραφή 

• Tα Blogs (ιστολόγια) είναι  διαδικτυακά ημερολόγια που περιέχουν  αναρτήσεις 

(καταχωρήσεις) ταξινομημένες σε αντίστροφη χρονολογική σειρά (η πιο πρόσφατη 

παρουσιάζεται πρώτη) (Kolari et al., 2006). 

 

• Τι μπορεί να περιέχουν οι αναρτήσεις; 

  

Με απλά λόγια... 

Είναι ένα περιβάλλον δημοσιοποίησης ιδεών και απόψεων των απλών χρηστών!  

   

Οι χρήστες μπορούν εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσουν και να δημοσιοποιήσουν με ένα 

κλικ το δικό τους περιεχόμενο στο διαδίκτυο! 

   

 

2.1.1 Πώς προέκυψε ο όρος blog; 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/260.pdf
http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/260.pdf
http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/260.pdf
http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/260.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
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2.1.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 

 

Είναι το επίσημο ιστολόγιο του TEDxAthens 2013. TEDx είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός ο οποίος διοργανώνει συνέδρια για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τις 

ιδέες που αξίζει να διαδοθούν. 

 

 
 

 

Πρόκειται για ένα προσωπικό ιστολόγιο, το οποίο έχει ως θεματολογία: Ιστορίες και 

παραμύθια για μικρούς και μεγάλους. 

 

 
 

 

Πρόκειται για ενημερωτικό ιστολόγιο, το οποίο ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας 

(πολιτική, οικονομία κ.ά.) 

 

http://blog.tedxathens.com/
http://ngiannopoulos.blogspot.gr/
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2.1.3 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός blog; 

 

Ποια κατά την γνώμη σας είναι τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  ενός  blog 

(Ιστολόγιο) ; 

 

• Περιηγηθείτε στο Blog  της "Παραμυθοσαλάτας" και σημειώστε σε ένα πρόχειρο τις 

απαντήσεις σας στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο blog; 

 

2. Με ποια χρονολογική σειρά εμφανίζονται οι αναρτήσεις; 

 

3. Μπορείτε να σχολιάσετε την ανάρτηση που σας ενδιέφερε περισσότερο; 

 

4. Ήταν εύχρηστο το περιβάλλον που είδατε; 

 

5. Υπάρχουν υπερσύνδεσμοι στο Blog; 

 

 

• Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με την επόμενη σελίδα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fimotro.blogspot.gr/
http://ngiannopoulos.blogspot.gr/
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2.1.4 Βασικά χαρακτηριστικά ενός blog 
 

 
 

 

1. Ατομική ιδιοκτησία. Το ιστολόγιο ανήκει στο δημιουργό του, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για το περιεχόμενο που δημοσιεύει. 

 

2. Οι αναρτήσεις εμφανίζονται σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Στα ιστολόγια η 

τελευταία ανάρτηση τοποθετείται στην αρχή της ιστοσελίδας. 

 

3. Το αρχείο αναρτήσεων. Στα ιστολόγια, οι αναρτήσεις αρχειοθετούνται αυτόματα και 

μπορούν γρήγορα και εύκολα να αναζητηθούν από τους επισκέπτες του ιστολογίου. 

 

4. Η δυνατότητα σχολιασμού. Οι επισκέπτες του ιστολογίου έχουν τη δυνατότητα 

σχολιασμού των αναρτήσεων (εφόσον τους δώσει το δικαίωμα ο κάτοχός του) 

 

 

2.1.5 Πώς δημιουργώ το προσωπικό μου blog; 

 

 
 

 

 

 2. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση : www.blogspot.com 

http://www.blogger.com/
http://www.blogspot.com/
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3.  Εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (username, password) 
 

 

4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα εμφάνισης και αποδεχτείτε τους Όρους 
Παροχής Υπηρεσιών του Blogger 

 

5. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεσμό Δημιουργία Blog και ξεκινήστε! 
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6. Επιλέξτε όνομα και (URL) για το blog σας 

 

 
 

 

 

7. Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης του blog σας 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

   
 

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση : http://wordpress.com 

 

2. Εισαγωγή έγκυρης διεύθυνσης e-mail. Εάν δεν έχετε, μπορείτε να κάνετε 

εγγραφή, πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία του blog. 

 

 
 

 

3. Είσοδος – Εγγραφή 

 
 

4. Επιλέξτε τη διεύθυνση του blog, όνομα χρήστη, κωδικό, επιβεβαιώστε 

κωδικό, διεύθυνση email (blog address, username, password, confirm 

password and write your e-mail address and password) 

http://wordpress.com/
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5. Επιβεβαίωση με μήνυμα που στέλνεται στο email. Κλικ στον σύνδεσμο 

που έχει αποσταλεί για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του 

λογαριασμού. 

6. Όνομα χρήστη και κωδικό και η δημιουργία blog μπορεί να ξεκινήσει. 

 
 

2. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε το πρώτο  σας άρθρο. (θα εμφανιστεί η 

παρακάτω οθόνη) 
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Βοήθημα - Υποστήριξη 

 

1. Κεντρικό μενού. Από εδώ αποκτούμε πρόσβαση σε σημαντικά χαρακτηριστικά όπως τη 

δημιουργία νέας ανάρτησης, τη διαχείριση των σχολίων, τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας ή την 

εμφάνισή του. 

 

2. Σύνδεσμος προς το ιστολόγιό μας. 

 

3. Υπό-μενού με επιλογές της ενότητας στην οποία βρισκόμαστε. Μας δίνεται η επιλογή να 

επεξεργαστούμε τις αναρτήσεις που έχουμε ήδη δημιουργήσει. 

 

4. Εισάγουμε τον τίτλο της ανάρτησής μας.  

 

5. Εισάγουμε το κείμενο της ανάρτησής μας. Μπορούμε να το μορφοποιήσουμε ή να 

προσθέσουμε αρχεία πολυμέσων στην ανάρτησή μας (βίντεο, ήχο κ.ά.). 

 

6. Εισάγουμε λέξεις κλειδιά που περιγράφουν τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Κάθε ανάρτηση 

συνοδεύεται από αντίστοιχες ετικέτες (tags), οι οποίες βοηθούν στην κατηγοριοποίηση όλων 

των αναρτήσεων. 

7. Δημοσίευση, αποθήκευση ή προεπισκόπηση της ανάρτησής μας. 

 

 

2.1.6 Αξιοποιώντας το Blog στη σχολική τάξη 

 

 
 

Το Blog (Ιστολόγιο)... 

 

Ως γνωστικό ασύγχρονο (ίδιο τόπο - διαφορετικό χρόνο) περιβάλλον: 

 

α) Ενθαρρύνει τους μαθητές να εξετάσουν αυτό που μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασής 

τους, των απτών αποτελεσμάτων και των ενεργειών τους. 
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β) Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό μέσω της ανατροφοδότησης να παρέχει έναν 

προσιτό και άμεσο τρόπο για την κατανόηση των νέων δεδομένων στην πράξη (Wood, 2012 ; 

Jenkiks et al., 2012). 

 

 

2.1.7 Παραδείγματα Εκπαιδευτικών Ιστολογίων (blog) 

 

Ιστολόγιο – εφημερίδα σχολείου 

 

Το ιστολόγιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Οβρυάς, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικές με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των τάξεων και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές 

δράσεις, εκπαιδευτική αρθογραφία, ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και του 

συλλόγου γονέων.. 

 

 

 
 

 

Ιστολόγιο σχολικής τάξης 

 

Το ιστολόγιο της Ε2 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης. 

Λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης, μέσω των σχολίων 

μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητών. 

 

 
 

 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1475939X.2012.659885
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMWVNbC1xbUtpZkk/edit?usp=sharing
http://1ovryas.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/gkinosmind/
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Ιστολόγιο σχολικής τάξης 

 

Το ιστολόγιο της Ε΄ τάξης του 56ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. 

 

 

 

 

Ιστολόγιο Ομίλου Μαθηματικών Σχολείου 

 

Το ιστολόγιο του Ομίλου Μαθηματικών του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης, όπου κοινοποιείται η πορεία των δράσεων και των δραστηριοτήτων του 

ομίλου, λειτουργώντας ως μέσο για την συνεργασία μαθητικών κοινοτήτων από διάφορα 

σχολεία, μέσα από τον διαμοιρασμό ιδεών για συλλογικές εργασίες και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://56dimotikopeiraia.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/omilosmathimatica/
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Ιστολόγιο συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα Erasmus+ 

 

Στο πλαίσια της αδελφοποίησης ευρωπαϊκών σχολείων για το πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα 

‘Cinemathsparadise’ το ιστολόγιο λειτουργεί ως ημερολόγιο καταγραφής της πορείας 

εργασίας της ομάδας των μαθητών και των εκπαιδευτικών του Πρότυπου Γενικού Λυκείου 

Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.  

 

 
 

 

2.1.8 Παραδείγματα αξιοποίησης blog από τον εκπαιδευτικό 

 

Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που απευθύνεται σε συναδέλφους 

 

Προσωπικό ιστολόγιο εκπαιδευτικού με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathcinema.blogspot.gr/
http://epimorfosi.org.gr/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=0001&id_session=0&gidReq=0&action=view&lp_id=5&isStudentView=true
http://epetraki.blogspot.gr/
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Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που απευθύνεται σε συναδέλφους 

 

Προσωπικό ιστολόγιο εκπαιδευτικού με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (παιχνίδια, ενημερώσεις, 

βίντεο κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 
 

Ο Loic Lemeur αναφέρει : 

 

«Τα παραδοσιακά μέσα μεταδίδουν μηνύματα. Τα ιστολόγια προκαλούν συζητήσεις» 

 

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την άποψη του Loic Lemeur; 

 

Γράψτε τη γνώμη σας (100 περίπου λέξεις) στο δικό σας blog (ανάρτηση) , στο ESN !!! 

 

Στη συνέχεια, σχολιάστε τα blog (αναρτήσεις) ,  δύο μελών της ομάδας ή της ολομέλειας. 

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ιστολόγιο και με κάποιο δωρεάν 

εργαλείο κατασκευής ιστολογίων, όπως είναι το Blogspot.gr  και να αναρτήσετε τη γνώμη 

σας εκεί. 

 

Για οδηγίες στην κατασκευή του BLOG πατήστε εδώ . 

 

(απαραίτηση προϋπόθεση η ύπαρξη λογαριασμού Gmail) 

 

Μην ξεχάσετε να Κοινοποιείστε το blog σας μέσω του ESN στην ομάδα σας!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.sch.gr/makrodimos/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Le_Meur
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/app/upload/users/3/3/my_files/dimiourgia%20blog.pdf
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2.2 Wikis 

 

Περιγραφή 

• Tα wiki είναι online εργαλεία συλλογικής γραφής, όπου ο καθένας μπορεί να προσθέσει 

περιεχόμενο και ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο, που έχει ήδη δημοσιευτεί 

(West & West, 2009). 

 
 

Δείτε με προσοχή το παρακάτω βίντεο και στη συνέχεια πηγαίνετε το blog 

σας και αναρτήστε το δικό σας ορισμό  για τα wiki!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://195.22.105.107/Books/other/Avtor_neizvesten_Using_Wikis_for_Online_Collaboration.pdf
ftp://195.22.105.107/Books/other/Avtor_neizvesten_Using_Wikis_for_Online_Collaboration.pdf
ftp://195.22.105.107/Books/other/Avtor_neizvesten_Using_Wikis_for_Online_Collaboration.pdf
https://dotsub.com/view/77366331-a04d-48f0-8cab-cb5e278c4033?utm_source=player&utm_medium=embed


59 

 

2.2.1 Πώς προέκυψε ο όρος wiki; 

 

 
 

 

 

2.2.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 

 

Η Wikipedia είναι μια συλλογική εγκυκλοπαίδεια που λειτουργεί με την αρχή του wiki. Έχει 

ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά 

στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://epimorfosi.org.gr/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=0001&id_session=0&gidReq=0&action=view&lp_id=9&isStudentView=true
http://www.wikipedia.gr/
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To ΒικιΒιβλία είναι μια συλλογή από ελεύθερα εκπαιδευτικά βιβλία που ο καθένας 

μπορεί να επεξεργαστεί. 

 

 
 

To wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιβάλλον για την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών 

όπως δείχνουν τα ακόλουθα δύο παραδείγματα από το 2ο Λύκειο Κηφισιάς και από το 1ο 

Λύκειο Ηγουμενίτσας αντίστοιχα. 

 

 
 

 
 

 

Το wiki ως περιβάλλον υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο διαφόρων 

μαθημάτων για την παροχή επιπλέον υλικού, για την ανάρτηση εργασιών, για την 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εργασιών. 

 

http://el.wikibooks.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://2gelkifi-project1213e-entertainment.wikispaces.com/
https://goproject.wikispaces.com/
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Το wiki ως περιβάλλον ενημέρωσης και παροχής υλικού από φορείς εκπαίδευσης. 

 

 
 

 

 

https://19gymthessa.wikispaces.com/
http://texnoschool.pbworks.com/w/page/20788613/Ergasies
https://2gelkifi-project1213e-entertainment.wikispaces.com/
https://ekfelakonias.wikispaces.com/
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Εγχείρημα από φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά που 

στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα. 

 

 
 

Wiki μαθητών Έ & Στ΄ τάξης, στο πλαίσιο διατμηματικών διαθεματικών δραστηριοτήτων. 

 

 

 

2.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά ενός wiki 
 

 

 
 

1. Το περιεχόμενο ενός wiki ανήκει στην κοινότητα των χρηστών   του. Ο χρήστης 

μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο των σελίδων, χωρίς ποτέ να θεωρεί το περιεχόμενο τους 

ολοκληρωμένο. 

 

2. Η επεξεργασία του περιεχομένου μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο και να 

εμφανιστεί σε απευθείας σύνδεση. 

 

3. Το σύστημα καταγραφής αλλαγών δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς του wiki σε 

προηγούμενη μορφή του. 

 

4. Ο σκοπός δημιουργίας ενός wiki διαμορφώνει τους κανόνες συμπεριφοράς των μελών του. 

https://students.cs.unipi.gr/wiki/index.php/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%81%CE%B8%CE%B1%CF%84%CE%B5_%CF%83%CF%84%CE%BF_CSWiki!
http://15dimchania.wikispaces.com/
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Ο Ward Cunningham (2003) ανέφερε: «Ένα wiki βρίσκεται διαρκώς σε διεργασία 

οργάνωσης. Αλλά για κάθε μια ώρα οργάνωσης, δυο περισσότερες ώρες ξοδεύονται στην 

πρόσθεση νέου υλικού. Συνεπώς ένα wiki είναι πάντα μερικώς οργανωμένο». 

 

Συνδιαμορφώνω το wiki της ομάδας μου... 

 

Δημιουργήσαμε τα δικά σας wiki και σας καλούμε να τα επεξεργαστείτε και να 

συνδυαμορφώσετε 

(κάντε κλικ στην ομάδα σας...) 

 

 
 

 

 
 

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να πάτε στα wiki σας και γράψετε με ποιους τρόπους, κατά τη 

γνώμη σας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά τις εφαρμογές web 2.0 στο σχολείο; 

 

Ειδικότερα: 

 

Τα Web.akia θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

παιδαγωγικά το Blog στο σχολείο, σε σχέση με τους συναδέλφους μας. 

 

Το Αλέτρι θα αναφερθεί στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

παιδαγωγικά το Blog στο σχολείο, σε σχέση με τους μαθητές μας. 

 

Οι Ανώνυμοι θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

παιδαγωγικά το Wiki στο σχολείο, σε σχέση με τους συναδέλφους μας. 

 

Oι Karntasians θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

παιδαγωγικά το Wiki στο σχολείο, σε σχέση με τους μαθητές μας. 

 

Οι Δικτυωμένοι θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
παιδαγωγικά το Facebook στο σχολείο, σε σχέση με τους συναδέλφους μας.  

 

Tα Luney Tunes θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά το Facebook στο σχολείο, σε σχέση με τους μαθητές μας. 

 

Οι Χαμογελαστοί θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά τα Google Drive, σε σχέση με τους συναδέλφους μας. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
http://aletri.wikispaces.com/
http://webakia.wikispaces.com/
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Tα Web Kids θα αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

παιδαγωγικά τα Google Drive, σε σχέση με τους μαθητές μας. 

 

 

Συμπληρωματικό Υλικό 

 

 
 

Βοήθημα - Υποστήριξη 

 

1. Τίτλος του wiki. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο του wiki. Ο 

τίτλος αυτός εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του wiki. 

 

2. Τίτλος της συγκεκριμένης σελίδας. Καλό θα ήταν να είναι αντιπροσωπευτικός του 

περιεχομένου της, ενώ εμφανίζεται μόνο στη συγκεκριμένη σελίδα. 

 

3. Περιεχόμενο της σελίδας. Αυτή είναι η περιοχή που μπορούν να επεξεργαστούν οι 

χρήστες γράφοντας κείμενο, εισάγοντας εικόνες , βίντεο και αρχεία ήχου κ.ά. 

 

4. Περιοχή συζητήσεων στην οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους 

άλλους χρήστες για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. 

 

5. Στον σύνδεσμο Ιστορικό παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει στην ιστοσελίδα 

από τη δημιουργία της. 

 

Από εκεί μπορεί ο χρήστης να ανατρέξει στις παλιότερες εκδόσεις της σελίδας, να τις 

εξετάσει ή ακόμη και να τις επαναφέρει. 
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6. Ο σύνδεσμος Ειδοποιήσεις  δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αλλαγές που συμβαίνουν στη σελίδα. 

 

7. Πατώντας «Επεξεργασία» (Edit), οι χρήστες μπορούν να κάνουν αλλαγές στο 

περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας. 

 

8. Δημιουργία νέας σελίδας στο wiki. Πατώντας τη συγκεκριμένη επιλογή ο χρήστης 

μπορεί να δημιουργήσει μια νέα σελίδα στο wiki. 

 

9. Παρουσίαση πρόσφατων αλλαγών στο wiki. Πέρα από το ιστορικό της σελίδας, υπάρχει 

και το ιστορικό του wiki. 

 

10. Γενικές υπηρεσίες διαχείρισης των περιεχομένων (σελίδες, αρχεία, κάδος), των 

χρηστών (μέλη, δικαιώματα), της εμφάνισης και των στατιστικών επισκεψιμότητας. 

 

11. «Αναζήτηση» μέσα στις σελίδες του wiki. 

 

12. Ο σύνδεσμος «edit navigation» βρίσκεται πάντα στο τέλος του μενού πλοήγησης 

στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αλλάξει το μενού, να 

προσθέσει συνδέσμους για νέες σελίδες, να αφαιρέσει συνδέσμους και να μορφοποιήσει το 

μενού αισθητικά. 

 

 

2.3 Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης 

 

Περιγραφή 

• Οι  άνθρωποι,  ενώ  βρίσκονται  στο  διαδίκτυο,  επικοινωνούν,  μοιράζονται,  

συμμετέχουν, συνεργάζονται, σχολιάζουν, επισημαίνουν ιστοσελίδες  με τη βοήθεια 

εργαλείων βασισμένα στο διαδίκτυο, τα «social media»,«τα κοινωνικά δίκτυα». 

 

• Πρόκειται δηλαδή, για εργαλεία (πλατφόρμες, ιστοσελίδες) που επιτρέπουν την 

αλληλεπίδραση και όλοι μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες ακολουθώντας όμως 

κανόνες, κανόνες που βάζει το ίδιο το εργαλείο αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες. 

 

Ορισμός 

• Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί σε σχέση με τα social media. 

 

• Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον του Jones (2009): Τα social 

media είναι μέσα, εργαλεία, τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους να συμμετέχουν, να 

μοιράζονται, να συνομιλούν, να δικτυώνονται, να επισημαίνουν ιστοσελίδες με κύριο 

χαρακτηριστικό την αλληλεπίδραση". 

 

Τα πιο δημοφιλή κοινωνικά μέσα... 

 

• Το Facebook, το YouTube και το Twitter κατατάσσονται στις τρεις πρώτες θέσεις της 

λίστας με τα μεγαλύτερης αξίας κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από τη 

εταιρεία BV4 σε συνεργασία με το τμήμα επικοινωνίας του πανεπιστημίου HWZ στη 

Ζυρίχη. 

http://searchenginewatch.com/article/2064413/Social-Media-Marketing-101-Part-1
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2.3.1 Κατηγοριοποίηση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης 
 

1. Ειδήσεις (social news): Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων με δυνατότητα   

σχολιασμού, διαμοιρασμού, ψήφου. 

 

Αν σας ενδιαφέρουν οι  ειδήσεις με συγκεκριμένη θεματολογία μπορείτε να απευθύνεστε σε 

συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες εμφανίζουν το περιεχόμενο που αναζητάτε. Μπορείτε 

επίσης να μοιραστείτε την πληροφορία, να προτείνετε, να σχολιάσετε και να ψηφίσετε. 

 

2. Διαμοίραση (social sharing): Δυνατότητα δημιουργίας, μεταφόρτωσης και 

διαμοιρασμού videos ή φωτογραφιών με άλλους. 

 

Αν σας αρέσουν οι φωτογραφίες, τα videos, η μουσική, δηλαδή τα πολυμέσα, μπορείτε να 

βρείτε, να δημιουργήσετε, να μοιραστείτε, να σχολιάσετε, να ψηφίσετε, να αξιολογήσετε όλα 

αυτά αξιοποιώντας τις πλατφόρμες διαμοιρασμού. 

 

3. Κοινωνικά δίκτυα (Social networks ): Μέσα, εργαλεία που επιτρέπουν τη εύρεση και 

σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι συνδέονται ανταλλάσσουν πληροφορίες, 

ενδιαφέροντα, απόψεις για διάφορα θέματα. 

 

Η συνεργασία, οι πληροφορίες, οι συζητήσεις, ο διαμοιρασμός περιεχόμενου είναι πλέον 

πολύ εύκολος με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων. 

 

4. Σελιδοσήμανση (Social bookmarking): Μέσα,  εργαλεία  που  επιτρέπουν  την  εύρεση 

ιστοσελίδων, τοποθεσιών και στη συνέχεια σήμανση (αποθήκευση) αυτών σε κατηγορίες, 

αλλά ακόμα  επισήμανσης περιεχόμενου ιστοσελίδων. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα 

κατηγοριοποίησης, σχολιασμού  και διαμοίρασης του περιεχομένου. 

 

Κάτι πιο ιδιαίτερο. Αν χάνεστε στην πληθώρα των πληροφοριών μέσα σε ιστοσελίδες, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία, ώστε να  τα έχετε όλα οργανωμένα με 

σημειώσεις δικές σας. Θα έχετε τη δυνατότητα αργότερα να τα ξαναδείτε, να τα διαβάσετε, 

να τα μοιράσετε… 
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2.3.2.1 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (1) 
 

Ειδήσεις (social news): 

 

1. Το Digg είναι ένα site κοινωνικής είδησης, το οποίο  μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να 

βρίσκουν αναρτήσεις από blog και ιστοσελίδες που τον ενδιαφέρουν. 

 

 
 

 
 

2. Το Newsvine είναι μια δυναμική κοινότητα, μια συνεργατική,  ειδησεογραφική ιστοσελίδα, 

η οποία αντλεί το περιεχόμενο από τους χρήστες του αλλά και από άλλες ειδησεογραφικές 

πηγές όπως  το Associated Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digg.com/
http://www.newsvine.com/
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2.3.2.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (2) 
 

Διαμοίραση (Social sharing): 

 

1. Το YouTube είναι ένα εργαλείο που σκοπός του είναι ο διαμοιρασμός video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Πηγαίνετε στο κανάλι του επιμορφωτικού προγράμματος στο YouTube και 

δείτε την πρώτη μας Τηλεδιάσκεψη. 

 

2. Το Flickr είναι ένα εργαλείο που σκοπός του είναι ο διαμοιρασμός φωτογραφιών και 

video. 

 

 
 

2.3.2.3 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (3) 
 

1. Το Facebook είναι η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο. Με 

ευκολία συνδέεστε, επικοινωνείτε και μοιράζεστε περιεχόμενο με την οικογένεια και τους 

φίλους σας. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAsh-XJqAfygt2UJohz8xeA/feed?view_as=public
http://www.flickr.com/
https://www.facebook.com/
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•  Έλάτε στην ομάδα μας στο Facebook... "Δίκτυο Καινοτομίας για τη Δημιουργικότητα και 

τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" 

 

2. Με το Linkedin δημιουργείτε την επαγγελματική σας ταυτότητα στο διαδίκτυο και 

μένετε σε επαφή με τους συναδέλφους. 

 

 
 

 

2.3.2.4 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! (4) 

 

Σελιδοσήμανση (Social bookmarking): 

 

1. Το Delicious χρησιμοποιείται για αρχειοθέτηση, διαμοιρασμό και οργάνωση των 

επιλεγμένων ιστοσελίδων με προσθήκη ετικετών. 

 

 
 

2. Το Diigo είναι μία σελίδα κοινωνικής επισήμανσης που επιτρέπει στους χρήστες τη 

δημιουργία σελιδοδεικτών και ετικετών διάφορων σελίδων. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/188424458158447/edit/
https://www.facebook.com/groups/188424458158447/edit/
https://www.linkedin.com/
https://previous.delicious.com/
https://www.diigo.com/
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Συμπληρωματικό Υλικό 

 

Δείτε τα παρακάτω videos: 

 

• Social Media Revolution 

 http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8 

 

• Social Media in Plain English 

http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE 

 

• Social Networking in Plain English 

http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc 

 

Διαβάστε περισσότερα για τις κατηγορίες των Κοινωνικών Δικτύων: 

 

• Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τον Owyang: 

Σύνδεσμος 

 

• Κατηγοριοποίηση σύμφωνα τον Bard: 

 Σύνδεσμος 

 

• Κατηγοριοποίησης σύμφωνα με τον Zhang: 

 Σύνδεσμος                                                                                                                                              

 

 

2.4 Microblogging 

 

• Το μικρο-ιστολόγια (microblogging) είναι κοινωνικές πλατφόρμες που επιτρέπουν την 

επαφή και την αλληλεπίδράση μεταξύ των χρηστών. 

 

• Οι χρήστες τους δημοσιοποιούν την κατάστασή τους μέσα σε 140 χαρακτήρες 

κειμένου, στέλνοντας σύντομα μηνύματα, ενώ παράλληλα  βλέπουν τα μηνύματα, 

όσων έχει επιλέξει να "ακολουθούν"  (Rinaldo, Tapp &Laverie, 2011) . 

 

• Γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρο - ιστολόγιο; 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8
http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8
http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc
http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc
http://blogs.forrester.com/jeremiah_k_owyang/09-04-27-future_social_web_five_eras
http://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-social-media/
http://deoracle.org/online-pedagogy/emerging-technologies/social-media-and-distance-education.html?PHPSESSID=adb9b0c9f094d0d923de6f3b3f65ef7a
http://deoracle.org/online-pedagogy/emerging-technologies/social-media-and-distance-education.html?PHPSESSID=adb9b0c9f094d0d923de6f3b3f65ef7a
https://docs.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBbmNaQnRGWFh0ZHM/edit
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Με εικόνα... 

 

 

 
 

2.4.1 Βασικές αρχές χρήσης microblogging 

 

1. Να μοιράζεσαι: Η διαμοίραση πληροφοριών και δεδομένων αποτελεί τον βασικό 

πυλώνα των μικρο-ιστολογίων. 

 

 
 

2. Να είσαι δίκαιος: Ο χρήστης, εφόσον, χρησιμοποιεί ανακοινώσεις άλλων χρηστών θα 

πρέπει να αναφέρει τις πηγές του. 
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3. Να είσαι προσεκτικός στο περιεχόμενο των μηνυμάτων σου: Η δημοσιοποίηση των 

σχολίων του χρήστη προαπαιτεί την ανάλογη προσοχή. 

 

 
 

4. Να είσαι επιφυλακτικός: Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει κριτικά την αξιοπιστία 

των δημοσιεύσεων των άλλων χρηστών. 

 

 

 
(Reinhardt, Wheeler & Ebner, 2010) 

 

 

2.4.2 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 

 

Το Twitter επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα 

(μέχρι 140 χαρακτήρες) και αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα της κατηγορίας 

των μικροιστολογίων. 

 

 
 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 

1. Συνοπτικότητα. Ο χρήστης μπορεί να στείλει μικρής έκτασης μηνύματα, γεγονός που 

συνεισφέρει στην ακρίβεια της πληροφορίας που παρέχεται. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBcjRIc0pfX0ZDNGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBcjRIc0pfX0ZDNGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBcjRIc0pfX0ZDNGs/edit
https://twitter.com/
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2. Ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες του. Ο χρήστης δημοσιεύει εύκολα και γρήγορα  

ενημερώσεις, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, σε πολλαπλές συσκευές (εξαιτίας της 

ευκολίας χειρισμού αλλά και της συμβατότητάς του σε αυτές). 

 

3. Διαμοιρασμός και έλεγχος δημοσιεύσεων. Ο "παραγωγός" χρήστης δημοσιεύει , ο 

"καταναλωτής" αναγνώστης πληροφορείται και γίνεται "παραγωγός" αναγνώστης που 

ελέγχει, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοπιστία αλλά και στη διάνθιση της δημοσίευσης. 

 

4. Σύνδεση ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα. Ο χρήστης επιλέγει να "ακολουθήσει" άτομα με 

τα οποία έχει κοινά ενδιαφέροντα και μπορεί να ελέγξει την αξιοπιστία των αναγραφόμενών 

τους. 

 

•  Δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό, βρείτε μας στο Twitter (ως "Web 

2.0 in Education") και στείλτε μας το πρώτο «τιτίβισμα». 

 

 

2.5 Εικονικοί Κόσμοι - Παιχνίδια 
 

• Οι εικονικοί κόσμοι είναι πλατφόρμες που αναπαράγουν ένα τρισδιάστατο περιβάλλον στο 

οποίο οι χρήστες μπορούν να εμφανιστούν υπό μορφή εξατομικευμένων ειδώλων 

(avatars) και να αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον, όπως θα έκαναν και στην πραγματική 

ζωή, παρέχοντας έτσι το υψηλότερο επίπεδο της κοινωνικής παρουσίας  (Kaplan & Haenlein, 

2010). 

 

Με απλά λόγια... 

 

• Όταν λέμε "εικονικοί κόσμοι" εννοούμε... 

 

 
 

https://twitter.com/Web20inEdu
http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
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2.5.1 Ας δούμε κάποια παραδείγματα! 
 

Το Second Life (SL) είναι  ένας εικονικός που επιτρέπει στους χρήστες του να επικοινωνούν 

μεταξύ τους με εικονικούς εαυτούς (avatar) μέσα σε ένα πλήρως αλληλεπιδραστικό 

περιβάλλον. 

 

 
 

(Φωτογραφία από την εικονική περιήγηση στο πανεπιστήμιο του Stanford) 

 

 
 

 (Βίντεο από την εικονική παρουσίαση σεναρίου μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ, στην 

ακαδημία Αθηνών) 

 

Το  EnerCities είναι ένα παιχνίδι που στοχεύει την ευαισθητοποίηση των νέων, 

σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου (και δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

 

 

http://epimorfosi.org.gr/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=0001&id_session=0&gidReq=0&action=view&lp_id=9&isStudentView=true
http://secondlife.com/
http://secondlife.com/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dgxchJunZ8I
http://www.enercities.eu/
http://www.enercities.eu/
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2.6 Google Drive (Docs) 
 

• Τα  Google Drive αποτελούν μια σουϊτα διαδικτυακών - συνεργατικών εφαρμογών 

γραφείου, τις οποίες παρέχει ελεύθερα η Google (www.google.com). Το μόνο που 

απαιτείται είναι η εγγραφή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

• Η σουίτα των διαδικτυακών εφαρμογών του Google Drive περιλαμβάνει: 

 

 
 

 

Με βίντεο... 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drive.google.com/â��
http://www.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA
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2.6.1 Ας δούμε κάποια παραδείγματα!  
 

Έγγραφο 

Δημιουργία εγγράφου με τον επεξεργαστή κειμένου. 

 

 
 

Παρουσίαση 

Δημιουργία παρουσίασης με τη βοήθεια της εφαρμογής «παρουσίαση». 

 

 
 

Υπολογιστικό Φύλλο 

Δημιουργία με τη βοήθεια της εφαρμογής «υπολογιστικό φύλλο». 
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Φόρμα 

Δημιουργία φορμών. Χρήσιμο εργαλείο για δημοσκοπήσεις, λήψη δεδομένων κ.ά. 

 
 

Σχέδιο 

Δημιουργία σχεδίων με τη βοήθεια της εφαρμογής «Σχέδια». 

 

 
 

 

2.6.2  Αξιοποιώντας  τα GoogleDrive (Docs) στη σχολική τάξη 
 

Δημιουργία εγγράφου με τη βοήθεια του «Εγγράφου» 

• Αξιοποιώντας την εφαρμογή Google Docs και ειδικότερα Google Drive, «Έγγραφο», 

μπορείτε να δημιουργήσετε για τους μαθητές ή να συνδημιουργήσετε μαζί τους ένα φύλλο 

εργασίας για ένα γνωστικό αντικείμενο που επιθυμείτε. 

• Εισέλθετε στον λογαριασμό σας και επιλέξτε το Google Drive. Στη συνέχεια, επιλέξτε 

«Δημιουργία» και ακολούθως «Έγγραφο». 

• Παρατηρείτε ένα έγγραφο το οποίο δημιουργήθηκε και μπορείτε να το επεξεργαστείτε. 

Πρόκειται για έναν κειμενογράφο. 

 

http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=5&isStudentView=true
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• Μετά τη δημιουργία του εγγράφου μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το μοιράσετε στους 

μαθητές σας. 

• Ταυτόχρονα, αν υπάρχει βιντεοπροβολέας στην τάξη ή διαδραστικός πίνακας, μπορείτε  να 

το προβάλλετε στο σύνολο της τάξης. 

• Επιπλέον, υπάρχει ακόμα μια πολύ ωραία επιλογή: Η συνδιαμόρφωση ενός εγγράφου με 

άλλους αναδεικνύοντας την ομαδική εργασία... 

 

Παραδείγματα Αξιοποίησης των Google Docs σε σχολικές δραστηριότητες  

Συνεργατική δημιουργία κειμένου 
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Παρουσιάσεις διαφορετικών ομάδων που έχουν δημιουργηθεί συνεργατικά 

 

 

 

 

Συμπληρωματικό Υλικό 

 

• Δείτε μέσω του Video πώς γίνεται η εγγραφή στο Google Docs: 

How to Create a Google Docs Account 

 

• Δείτε μέσω του Video πώς δημιουργούμε Έγγραφα: 

 Google Docs How To Tutorial 2012 

 

 

2.7 Το Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Edmodo 
 

To Edmodo στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Το Edmodo ιδρύθηκε στο Σικάγο για να γεφυρωθεί το κενό  ανάμεσα στο τρόπο που οι 

μαθητές ζουν τη ζωή τους και μαθαίνουν στο σχολείο. Σήμερα έχει έδρα το San Mateo της 

California και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή Social Learning Network στον κόσμο. 

Το Edmodo προσφέρει σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνία, συνεργασία, καθοδήγηση, 

από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές, επιτρέπει στους δασκάλους να διανέμουν στους 

μαθητές κάθε είδους εκπαιδευτικό περιεχόμενο όπως: quizzes, εργασίες, εικόνες, video, 

κείμενα και να διαχειρίζονται την επικοινωνία με τους μαθητές, τους γονείς τους αλλά και με 

άλλους συναδέλφους τους.   

Το 2013 το PC Magazine συμπεριέλαβε το edmodo στο The Top Apps For 

Teachers κατάλογο. 

Στην παρουσίαση "Edmodo: Εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο" που ακολουθεί, μπορείτε να 

δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος καθώς και παραδείγματα αξιοποίησης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

http://www.youtube.com/watch?v=Qnoj68pYzv8
http://www.youtube.com/watch?v=lMqdex3KDQM
http://www.youtube.com/watch?v=lMqdex3KDQM
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Συμπληρωματικό Υλικό 

 

• Δείτε Δείτε μέσω του Video πώς γίνεται η εγγραφή στο Edmodo: 

Edmodo Sign up and use Student 

• Πατήστε και δείτε μέσω του Video πώς γίνεται η δημιουργία λογαριασμού μαθητή στο 

Edmodo: 

How to create a Student Account 

• Πατήστε και δείτε μέσω του Video πώς γίνεται η δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού 

στο Edmodo: 

Create an Edmodo Teacher Account 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτή τη φάση του μαθήματος έχουμε ολοκληρώσει τη 

διερεύνηση των βασικών εφαρμογών του Web 2.0! 

 

Εμπλουτίστε το κόμικ που έχετε φτιάξει, σε συνεργασία με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, με τις νέες γνώσεις που 

αποκτήσατε !!!!  (προσθέστε 3-4 νέα πλαίσια) 

 

Θα περιμένουμε το κόμικ που φτιάξατε ως ομάδα έως …! 

 

Και μην ξεχνάτε ότι τα καλύτερα κόμικ θα βραβευτούν στο τέλος 

του σεμιναρίου!!!! 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUzJCVTZKQ3RXQUk/view
http://www.youtube.com/watch?v=jqZvu3rFw_o
https://www.youtube.com/watch?v=v8l5SAtXBBs
http://www.youtube.com/watch?v=dVbNu4oy4VM


81 

 

 
 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της 3ης  Διδακτικής Ενότητας  είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του Web 2.0 στη 

σχολική πράξη. 

 

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 

Όταν θα ολοκληρώσετε τη μελέτη αυτής της ενότητας θα μπορείτε : 

●  να αξιοποιείτε παιδαγωγικά τις συγκεκριμένες εφαρμογές του Web 2.0. 

●  να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε ένα διδακτικά σενάρια και ερευνητικές εργασίες με τη 

χρήση των εφαρμογών του Web 2.0 

 

 

Έννοιες κλειδιά 

 

● Παιδαγωγική αξιοποίηση Web 2.0 (Σύννεφα Λέξεων, Νοητικοί Χάρτες, Edmodo κ.ά.) 

●  Διδακτικό σενάριο – Ερευνητική Εργασία 

●  Σχολική πράξη 

 

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στην παρούσα διδακτική ενότητα περιγράφονται και αναλύονται τα παιδαγωγικά οφέλη των 

κυριότερων εφαρμογών του Web 2.0. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της 

εκπαιδευτικής τους χρήσης, όπου και παράλληλα με τις δομημένες δραστηριότητες που 

δίνονται στους επιμορφούμενους, συντελείται η διαδικασία της μάθησης. Στο τέλος, οι 

επιμορφούμενοι καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα διδακτικό σενάριο / μια 

ερευνητική εργασία, αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις εφαρμογές του Web 2.0. 

 

 

3.1 Σύννεφα Λέξεων και Χρονογραμμές 

 

Τα σύννεφα λέξεων και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση 

 

 Ένα «σύννεφο λέξεων» (word cloud) ή αλλιώς «σύννεφο ετικετών» (tag cloud) αποτελεί μια 

οπτική αναπαράσταση όλων των λέξεων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το 

περιεχόμενο ενός κειμένου. Σε ένα σύννεφο λέξεων το μέγεθος κάθε λέξης εξαρτάται από τον 

αριθμό εμφάνισης της λέξης αυτής  στην αρχική πηγή. Έτσι οι λέξεις που περιέχονται πολλές 

φορές εμφανίζονται μεγάλες  και στη συνέχεια οι υπόλοιπες όλο και πιο μικρές. 
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Στις υπηρεσίες του Web 2.0 ανήκουν αρκετοί δικτυακοί τόποι που επιτρέπουν τη δημιουργία 

σύννεφων λέξεων όπως είναι το Wordle (http://www.wordle.net/), το Tagxedo 

(http://www.tagxedo.com/), το Tagul (https://tagul.com/), το Tag Cloud 

Generator (http://www.tagcloud-generator.com/), κλπ.. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι  προσφέρουν 

τη δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και διαμοίρασης σύννεφων λέξεων δωρεάν, ενώ 

μόνο ορισμένοι από αυτούς απαιτούν εγγραφή. 

 

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ως προς το περιβάλλον διεπαφής των 

προαναφερόμενων δικτυακών τόπων, σε γενικές γραμμές τα εργαλεία δημιουργίας σύννεφων 

λέξεων περιλαμβάνουν ένα  πλαίσιο για τη σύνταξη ή την επικόλληση κειμένου καθώς και 

κουμπάκια επιλογών και μενού εντολών που καθιστούν εύκολη την ολοκλήρωση και την 

επεξεργασία του σύννεφου λέξεων. 

 

Το Wordle (http://www.wordle.net) το οποίο ιδρύθηκε το 2008, αποτελεί έναν πολύ 

δημοφιλή δικτυακό τόπο δημιουργίας σύννεφων λέξεων, καθώς προσφέρει ένα πολύ φιλικό 

περιβάλλον διεπαφής και περιλαμβάνει ποικίλες δυνατότητες οπτικοποίησης των λέξεων. 

 

Το βιντεομάθημα «Οδηγός Χρήσης του Wordle» περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές 

πληροφορίες και οδηγίες χρήσης για το Wordle: 

         Τι είναι το Wordle. 

         Δυνατότητες αξιοποίησης του Wordle στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

         Βήμα-βήμα δημιουργία σύννεφων λέξεων στο Wordle. 

         Επεξεργασία και αποθήκευση σύννεφων λέξεων στο Wordle. 

 

 
 

 

Οι Χρονογραμμές και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση 

 

Η χρονογραμμή είναι ένας απλός τρόπος οπτικής αναπαράστασης της σχέσης μιας 

αφηρημένης έννοιας, του χρόνου, με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρόσωπα, γεγονότα, 

τοποθεσίες, καταστάσεις μικρής ή μεγάλης διάρκειας διατάσσονται κατά μήκος μιας γραμμής 

και μπορούν να υποστηρίξουν/προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση. Εικόνες, φωτογραφίες, 

χάρτες σχεδιαγράμματα, πίνακες, σύμβολα, χρονολογικές ενδείξεις, επεξηγηματικά κείμενα, 

πηγές, αξιοποιούνται και αποτελούν το υλικό αυτής της οπτικής αναπαράστασης. 

http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
https://tagul.com/
http://www.tagcloud-generator.com/
http://www.wordle.net/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lgJUZWmIO2c
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Η χρονογραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αναπαραστήσει πληροφορίες σε 

διάφορα μαθήματα. Μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί στη φυσική, τα μαθηματικά, για να δείξει 

τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την πάροδο του χρόνου στα μέσα μεταφοράς, στην 

τεχνολογία, στα διαστημικά ταξίδια, κλπ. Μπορεί να αποτελέσει επίσης έναν τρόπο για να 

απεικονίσουμε την πορεία της ζωής των ανθρώπων. 

 

 
                      Η ιστορία του ποδηλάτου 

 

 
 

Στις υπηρεσίες του Web 2.0 ανήκουν αρκετοί δικτυακοί τόποι που επιτρέπουν τη δημιουργία 

χρονογραμμής όπως είναι το Timerime (http://www.timerime.com), το Dipity 

(http://www.dipity.com/), το Tiki-Toki (http://www.tiki-toki.com/), το Timeglider 

(http://timeglider.com/), κλπ. 

Στο έγγραφο  "Timerime:Δημιουργία Χρονογραμμής" μπορείτε να δείτε οδηγίες δημιουργίας 

χρονογραμμής με το εργαλείο Timerime. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
https://tagul.com/
http://www.tagcloud-generator.com/
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSUh4aVdoVXFZR2s/view?usp=sharing
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3.2 Εργαλεία Νοητικής και Εννοιολογικής Χαρτογράφησης 

 

Εννοιολογικός Χάρτης 

 

Ο εννοιολογικός χάρτης (ΕΧ) που αναπτύχθηκε από τον J. Novak (Novak and Gowin, 1984) 

βασιζόμενος στη θεωρία της μάθησης με νόημα του Ausubel (Ausubel,Novak, and Hanesian, 

1978) στη δεκαετία του ’70, αποτελεί μια από τις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές 

μάθησης που έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εποικοδομητική και νοηματική μάθηση. 

 

 
Στο Σχήμα 3.2.1 παρουσιάζεται ένας ΕΧ που αναπαριστά τις βασικές ιδέες στις οποίες 

στηρίχθηκε η κατασκευή/χρήση των ΕΧ. Ένας ΕΧ αποτελείται από κόμβους και 

από συνδέσμους.  

 

Οι κόμβοι αναπαριστούν τις έννοιες (αντικείμενα ή γεγονότα ή ένα σύνολο από 

αντικείμενα/γεγονότα) και κάθε κόμβος έχει μια ετικέτα. Οι σύνδεσμοι προσδιορίζουν τις 

σχέσεις μεταξύ των εννοιών (ή αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός) περιγράφοντας πώς μια 

έννοια συνδέεται με μια άλλη. Δύο κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με μια γραμμή, με ή 

χωρίς κατεύθυνση (όταν η σχέση δεν έχει κατεύθυνση αφορά μια ιεραρχική σχέση), και η 

γραμμή έχει μια ετικέτα που προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ των δύο συνδεόμενων εννοιών. Η 

βασική έννοια που περιγράφεται από τις έννοιες στις οποίες αναλύεται (συνήθως 

απεικονίζεται στην κορυφή του χάρτη) καλείται κεντρική έννοια (central concept). Η 

τριάδα Έννοια-Σύνδεσμος-Έννοια δημιουργεί μια πρόταση (proposition).  

 

Ουσιαστικά, ένας ΕΧ αποτελεί μια διαγραμματική αναπαράσταση συνδέσεων μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων εννοιών με τη μορφή προτάσεων προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τις 

συνδέσεις και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις μπορεί να είναι σύνθετες 

συνδέσεις (cross-links) και αναπαριστούν τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που βρίσκονται σε 

διαφορετικές περιοχές/πεδία του χάρτη π.χ. η σύνδεση-πρόταση «Οξεία είναι μικρότερη από 

90 μοίρες» στο Σχήμα 3.2.2 είναι σύνθετη σύνδεση. Η κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη 
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προτείνεται να έχει ως στόχο να δοθεί απάντηση σε μια ερώτηση εστίασης (focus question) 

(Σχήμα 3.2.1) που καθορίζει το πρόβλημα ή το θέμα, το οποίο θα αναλυθεί/αναπαρασταθεί 

μέσω της κατασκευής του ΕΧ. 

 

 
 

Η διαδικασία κατασκευής ενός ΕΧ καλείται εννοιολογική χαρτογράφηση (ΕΧΓ). Οι Novak 

και Gowin (1984) περιγράφουν τη διαδικασία της χαρτογράφησης στο πλαίσιο ενός πεδίου 

γνώσης, ως μια δημιουργική δραστηριότητα όπου το υποκείμενο εμπλέκεται στη διαδικασία 

οργάνωσης, αποσαφήνισης και οικοδόμησης των εννοιολογικών σχημάτων του, 

καθορίζοντας τις σημαντικά εμπλεκόμενες έννοιες, τις σχέσεις τους, και τη δομή τους. 

Σύμφωνα με τους Novak και Cañas (2004), η διαδικασία κατασκευής ενός ΕΧ μπορεί να 

είναι πιο σημαντική από το ίδιο το τελικό προϊόν. 

 

Νοητικός Χάρτης 

 

Οι Νοητικοί Χάρτες (Buzan and Buzan, 1996) συνήθως χρησιμοποιούνται για την καταγραφή 

σκέψεων/ιδεών (brainstorming), έχουν τη δομή διαγράμματος «αράχνης» ενώ μπορεί να 

ορίζονται και ιεραρχικές σχέσεις. Οι κόμβοι αναπαριστούν ενότητες (topics) ή σκέψεις 

(thoughts) ενώ οι σύνδεσμοι δεν έχουν ετικέτες και συνήθως αναπαριστούν μη ορισμένες 

σχέσεις μεταξύ των ιδεών. Συνήθως, κατά την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται εικόνες και 

χρώματα (Σχήμα 3.2.4). 

Ο ίδιος ο Buzan σχολίασε ότι «το 95% του εγγράμματου πληθυσμού κρατά σημειώσεις με 

ένα τρόπο που προκαλεί ανία τόσο στους εαυτούς τους, όσο και στους άλλους». Το 

mindmapping αρχικά μεταφράστηκε ως «χαρτογράφηση του νου» πριν τον καθιερωμένο όρο 

νοητικός χάρτης. Ονομάστηκε έτσι επειδή αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί ο νους: 

προς όλες τις κατευθύνσεις και με πολύ οργανωμένο τρόπο, από το σύνολο προς το μέρος και 

αντίστροφα. Βασίζεται στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία αν ένα 

κείμενο μελετηθεί με τέτοιο τρόπο που να αναχθεί σε κύριες ιδέες, μπορούμε πολύ καλύτερα 

να το θυμόμαστε, απ’ ότι αν προσπαθήσουμε να το μάθουμε με όλες τις λεπτομέρειες και 

κατά λέξη. 
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Οι δραστηριότητες νοητικής χαρτογράφησης μπορεί να αφορούν: 

 Καταιγισμό ιδεών 

 Υποστήριξη της μελέτης από τους μαθητές 

 Οπτική αναπαράσταση της δομής ενός κειμένου ή ενός θέματος 

 Οργάνωση & Διαχείριση ερευνητικών εργασιών 

Πληθώρα εργαλείων υπάρχει που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νοητικών 

χαρτών όπως Text2mindmap , Mindomo , Mindmeister , SpicyNodes και Bubbl.us . 

 

3.2.1 Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Στην εκπαιδευτική πράξη, ο Εννοιολογικός και ο νοητικός χάρτης (ΕΝΧ) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από το διδάσκοντα ως διδακτικό εργαλείο (i) για την παρουσίαση των 

εννοιών μιας ενότητας, (ii) ως οργανωτές προώθησης (advance organizer) συνεισφέροντας 

στην ενεργοποίηση της υπάρχουσας γνωστικής δομής των μαθητών και καθοδηγώντας την 

ενσωμάτωση εννοιών και γεγονότων καθώς και σχέσεων μεταξύ αυτών, εμπλουτίζοντας την 

υπάρχουσα γνωστική δομή των μαθητών, και (iii) ως επαναληπτικοί χάρτες για τη σύνοψη 

των σημαντικότερων εννοιών της ενότητας. 

 

Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη φάση της διαγνωστικής αξιολόγησης για 

τη διερεύνηση των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών, όσο και στις φάσεις της 

διαμορφωτικής και της τελικής αξιολόγησης. Η γραφική αναπαράσταση των εννοιών μέσω 

του χάρτη δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να διερευνήσει τις έννοιες που γνωρίζει ο 

μαθητής, τις έννοιες που δε γνωρίζει, τις σχέσεις των εννοιών που έχει κατανοήσει καθώς και 

τις σχέσεις των εννοιών που αγνοεί ή έχει παρανοήσει. 

 

Στη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η ποιοτική ανάλυση διαδοχικών χαρτών των 

μαθητών μπορεί να αποδώσει το βαθμό κατανόησης των εννοιών από τους μαθητές καθώς 

και την εννοιολογική τους αλλαγή, επιτρέποντας στο διδάσκοντα να αναστοχαστεί τη 

διδακτική προσέγγισή του και να την αναδιαμορφώσει ανάλογα όταν αυτό απαιτείται.  

 

https://www.text2mindmap.com/
https://www.mindomo.com/
https://www.mindmeister.com/
http://www.spicynodes.org/
https://bubbl.us/
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Συνεπώς, μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία : 

 για τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (εποπτικό εργαλείο), 

 για μάθηση ως μαθησιακό (γνωστικό) εργαλείο, 

 για αξιολόγηση (μέσω σύγκρισης δύο ή περισσότερων εννοιολογικών χαρτών), 

 για ανάδυση και καταγραφή των αναπαραστάσεων, 

 για ανταλλαγή ή και επικοινωνία ιδεών όταν χρησιμοποιούνται για τη συλλογική    

κατασκευή εννοιολογικών χαρτών, 

 για σχεδίαση εφαρμογών υπερμέσων και γενικότερα συστημάτων πλοήγησης. 

  

Οι δραστηριότητες ΕΧΓ ποικίλουν ανάλογα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που 

επιδιώκεται να επιτευχθούν και το βαθμό καθοδήγησης που προσφέρουν. Ο αριθμός των 

εννοιών που ζητείται να αναπαρασταθούν σε ένα χάρτη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

όπως η κεντρική έννοια του χάρτη, ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών με τη συγκεκριμένη 

τεχνική και η ηλικία των μαθητών. 

 

 

 

 

Η κατασκευή ενός ΕΝX μπορεί να γίνει με :«χαρτί – μολύβι», Post-It για σημειώσεις  ή με 

υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί εμπορικά όπως το Inspiration , το Conception ή 

ερευνητικά όπως το CmapTools , το Synergo και το COMPASS . 

 

 

 
 

Δημιουργείστε ένα σύννεφο λέξεων ή έναν νοητικό/εννοιολογικό χάρτη με θέμα 

«Η συμβολή των καινοτόμων εργασιών στην πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση». 

  

Κοινοποιήστε το αποτέλεσμα της δουλειάς σας μέσω του Edmodo στην ολομέλεια. 

 

 

 

http://www.inspiration.com/home.cfm
http://www.parlog.com/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.synergo.gr/)
http://hermes.di.uoa.gr/compass
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3.3 Αξιοποιώντας τα Google Forms στη σχολική τάξη 

 

Τα Google Forms μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ... 

 ως ερευνητικά εργαλεία για τη διερεύνηση στάσεων/αντιλήψεων/απόψεων 

 για εκπαιδευτικές αξιολογήσεις 

 για την καταγραφή των παρατηρήσεων – σχολίων των μαθητών ή των γονέων 

 για τη δημιουργία τεστ αξιολόγησης 

  

Διερεύνηση ενδιαφερόντων και στάσεων των μαθητών πριν την εμπλοκή τους με τη 

θεματική ενότητα της ερευνητικής εργασίας 

https://docs.google.com/forms/d/1vo8_O-

yOCjxf1bNlHcu8j3mhen5vETxci9utG8gtFfA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1qtUMGAaaYUc3jYa7_iPNGwh9VDYvRqTL8qeExhvFdD

U/viewanalytics 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας και ανατροφοδότηση 

https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075Yha

Q/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1zHRaSxdvppFIlNaXbHsWCUDZNonx022rHPe1VMyq4R

4/viewanalytics 

Αξιολόγηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος 

https://docs.google.com/forms/d/1ij1DFZsmVbuFUV13g4oSaiYr8Q_40hts-

W9XS1ZZkiQ/viewform 

Αξιολόγηση γνώσεων / Φύλλα εργασίας 

https://docs.google.com/forms/d/17d-

YCa2hcqm7gKzS5QbCk24cEJAv6oidJHpf0uCLny0/viewform?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/17d-

YCa2hcqm7gKzS5QbCk24cEJAv6oidJHpf0uCLny0/viewform 

Ερευνητικό εργαλείο στο πλαίσιο του μαθήματος Ερευνητικής Εργασίας 

https://docs.google.com/forms/d/1ivWVBBvFaGA-1UGoCY6cK_44j-4-

RU2EfMSrV_vP5PM/viewform 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vo8_O-yOCjxf1bNlHcu8j3mhen5vETxci9utG8gtFfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vo8_O-yOCjxf1bNlHcu8j3mhen5vETxci9utG8gtFfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qtUMGAaaYUc3jYa7_iPNGwh9VDYvRqTL8qeExhvFdDU/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1qtUMGAaaYUc3jYa7_iPNGwh9VDYvRqTL8qeExhvFdDU/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075YhaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075YhaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zHRaSxdvppFIlNaXbHsWCUDZNonx022rHPe1VMyq4R4/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1zHRaSxdvppFIlNaXbHsWCUDZNonx022rHPe1VMyq4R4/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1ij1DFZsmVbuFUV13g4oSaiYr8Q_40hts-W9XS1ZZkiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ij1DFZsmVbuFUV13g4oSaiYr8Q_40hts-W9XS1ZZkiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/17d-YCa2hcqm7gKzS5QbCk24cEJAv6oidJHpf0uCLny0/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/17d-YCa2hcqm7gKzS5QbCk24cEJAv6oidJHpf0uCLny0/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/17d-YCa2hcqm7gKzS5QbCk24cEJAv6oidJHpf0uCLny0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/17d-YCa2hcqm7gKzS5QbCk24cEJAv6oidJHpf0uCLny0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ivWVBBvFaGA-1UGoCY6cK_44j-4-RU2EfMSrV_vP5PM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ivWVBBvFaGA-1UGoCY6cK_44j-4-RU2EfMSrV_vP5PM/viewform
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3.3.1 Δημιουργία μιας έρευνας - δημοσκόπησης με τη βοήθεια της 

«Φόρμας» 

 

 Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μία δημοσκόπηση - έρευνα για ένα θέμα 

που σας ενδιαφέρει και να το χρησιμοποιήσετε στην τάξη (π.χ. Έρευνα για την 

ασφάλεια του διαδικτύου). 

 

 Σκεφτείτε 4 έως 5 ερωτήσεις που θα θέλατε να ερευνήσετε και στη συνέχεια να 

συζητήσετε με τους μαθητές σας σχετικά με την έρευνα. 

 

 Για να το πετύχετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή εφαρμογή Google docs και 

ειδικότερα το Google Drive, με εργαλείο τη «Φόρμα». 
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συλλογή των δεδομένων... 

 

 Έχετε, λοιπόν, τη δυνατότητα να συλλέξετε τα δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο 

και για να το πετύχετε αυτό επιλέξτε το κουμπί : «Επιλογή προορισμού απαντήσεων» 

και ακολουθήστε τις επιλογές που θα εμφανισθούν. 

 

 

 
 

 Τέλος, μπορείτε να παρατηρήσετε τα δεδομένα τα οποία ελήφθησαν από την υποβολή των 

φορμών. 
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3.4 Ψηφιακές βιβλιοθήκες - Αποθετήρια 

 

Συχνά θεωρείται ότι οι όροι «ψηφιακή βιβλιοθήκη» και «Ψηφιακό αποθετήριο» είναι έννοιες 

με την ίδια σημασία. Ο ορισμός  τους διαφοροποιείται όταν κάποιος χρησιμοποιήσει ένα από 

αυτά. 

 Το ψηφιακό αποθετήριο είναι ένα πλαίσιο για την οργάνωση υλικού ψηφιακού 

περιεχομένου, όπου το περιεχόμενο του παραδίδεται με εύχρηστους τρόπους. Ένα 

ψηφιακό αποθετήριο είναι μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών που   επιτρέπουν στους 

χρήστες να προσθέσουν, να διαχειριστούν και να διαμοιράσουν ψηφιακό περιεχομένου. 

  

 Η ψηφιακή Βιβλιοθήκη είναι ένα σύστημα που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μία 

μεγάλη οργανωμένη αποθήκη γνώσεων ή πληροφοριών. Εκτός από την δυνατότητα 

πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο , στους χρήστες παρέχονται εργαλεία για να 

αναδιοργανώσουν και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο με σχολιασμό, καθώς και να 

δημιουργήσουν τις δικές τους συλλογές. 

  

 Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει : 

 online πρόσβαση στο περιεχόμενο από οποιοδήποτε χώρο και χρόνο, 

 περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αποτελείται από γραπτό υλικό, εικόνες, ήχο και βίντεο 

και ταυτόχρονα να παρέχει σύνδεση με άλλο σχετικό περιεχόμενο. 

  

 Σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, μπορείτε: 

 να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον περιεχόμενο (σύνδεση με άρθρα και τους πόρους της 

βιβλιοθήκης) 

 να δημοσιεύσετε νέο περιεχόμενο. 

 να βασιστείτε στο υφιστάμενο περιεχόμενο (λέξεις κλειδιά που οδηγούν  τον χρήστη 

στη σύνδεση με το αντίστοιχο περιεχόμενο (Vincini P., Siesing G., 2012 , Digital 

Libraries and Repositories ) 

  

  

Παραδείγματα ψηφιακών εκπαιδευτικών αποθετηρίων  

 

Η πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου : http://dschool.edu.gr/ 

  

 
  

https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/UITKnowledgebase/Digital+Libraries+and+Repositories
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/UITKnowledgebase/Digital+Libraries+and+Repositories
http://dschool.edu.gr/
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Εκατοντάδες παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικές εργασίες και εκθέσεις, έργα 

και προγράμματα (projects), καθώς και καλές πρακτικές, αποτελούν σήμερα τις πηγές και το 

αποθετήριο τoυ δικτυακού τόπου, που ενημερώνετε και λειτουργεί στα πλαίσια του δικτύου 

επιστημών Scientix. Δίνεται και η δυνατότητα μετάφρασης στην ελληνική γλώσσσα.  

 

Επιπρόσθετα, μεγαλή συλλογή πολυμεσικού υλικού μπορείτε να βρείτε στο Multimedia 

Educational Resouce for Learning and Online  Teaching και στο TeacherTube. 

 

 

3.5 Εργαλεία Διαχείρισης Video 

 
Το YouTube  και η αξιοποίησή του στην εκπαίδευση 

 
Το Youtube, αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές περιβάλλον, το οποίο εντάσσεται στην 

κατηγορία των κοινωνικών δικτύων και επιτρέπει την αναπαραγωγή, την κοινοποίηση και τον 

διαμοιρασμό βίντεο. 

Το Youtube έχει ποικίλες εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης, με πιο συνηθισμένη την 

προβολή βίντεο εκπαιδευτικού περιεχομένου  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, καθώς 

εμπλουτίζει και υποστηρίζει τη διδασκαλία με οπτικοακουστικά ερεθίσματα τα οποία: 

(α) έλκουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, 

(β) οπτικοποιούν και αναπαριστούν έννοιες καθώς και την εξέλιξη φαινομένων και (γ) 

προσφέρουν ‘αυθεντικές’ πληροφορίες για γεγονότα ή συνθήκες της καθημερινής ζωής. 

 

Η παιδαγωγική έρευνα αναγνωρίζει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η αξιοποίηση 

του YouTube στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και προτείνει την ένταξη του 

ψηφιακού βίντεο σε δραστηριότητες που προάγουν τη διερευνητική μάθηση, τη 

διαπραγμάτευση, την ανάλυση και τη σύνθεση της πληροφορίας, την επίλυση προβλημάτων, 

την αιτιολόγηση, τη διατύπωση συμπερασμάτων, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

 

Στο πλαίσιο προσεγγίσεων που δίνουν έμφαση στη δημιουργική μάθηση, 

το YouTube εντάσσεται σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την καταγραφή, την 

επεξεργασία και τη δημοσίευση εκπαιδευτικών βίντεο από τους μαθητές με την υποστήριξη, 

την καθοδήγηση και την εποπτεία των εκπαιδευτικών τους. Οι δημιουργίες αυτές αποτελούν, 

συνήθως, το αποτέλεσμα και το προϊόν των μαθητικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών στο 

πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών. 

 

http://www.scientix.eu/
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.merlot.org/merlot/index.htm
https://www.teachertube.com/
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
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Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές ωθούνται αφενός στο να χειρίζονται και να 

διαχειρίζονται ψηφιακές μορφές πληροφορίας και αφετέρου στο να δημιουργούν μαθησιακά 

προϊόντα μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου. Παράδειγμα δημιουργίας 

μαθητικών βίντεο είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας νεανικής δημιουργίας i-create την 

οποία έχει αναπτύξει η εκπαιδευτική τηλεόραση με την υποστήριξη του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου. 

 

Στο αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ φιλοξενούνται βίντεο τα οποία 

έχουν δημιουργηθεί από μαθητές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας i-

create: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/805/simple-search?query=&newQuery=true 

  

Το βιντεομάθημα «Οδηγός Χρήσης του YouTube» περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές 

πληροφορίες και οδηγίες χρήσης για το YouTube: 

 Λίγα λόγια για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες αξιοποίησης του YouTube στην 

εκπαίδευση. 

 Γνωριμία με το περιβάλλον και τη διαδικασία αναζήτησης και κοινοποίησης βίντεο 

εκπαιδευτικού περιεχομένου στο YouTube. 

 Δημιουργία και διαχείριση προσωπικού καναλιού στο YouTube. 

 Ανέβασμα βίντεο στο YouTube. 

 Γνωριμία με τις λειτουργίες του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο στο YouTube. 

 

 

 

 

3.6 Εργαλεία Διαμοίρασης Ψηφιακού Υλικού και Παρουσιάσεων  

 

Η Διαμοίραση Παρουσιάσεων στο Διαδίκτυο και η Αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση   

 
Το Web 2.0 ενσωματώνει μια πληθώρα εργαλείων τα οποία έχουν εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό και αποσκοπούν τόσο στη δημιουργία περιεχομένου από τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όσο και στη διαμοίραση υλικού, την αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια ευρύτερη κοινότητα μάθησης. Έτσι 

το Web 2.0 δεν περιορίζεται σε ρόλο υποστηρικτή της παραδοσιακής διδασκαλίας, αλλά 

επαναπροσδιορίζει τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης προσφέροντας πολλαπλές 

δυνατότητες μέσα από τη συνεργασία και την διαμοίραση περιεχομένου. 

 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/805/simple-search?query=&newQuery=true
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RfX2GR5Mz9M
http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
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Στο πλαίσιο της δημιουργικής προσέγγισης, το Web 2.0 εντάσσεται σε δραστηριότητες κατά 

τις οποίες οι μαθητές δημιουργούν, παράγουν ιδέες, έννοιες και οικοδομούν τη γνώση. Έτσι, 

υπολογιστικά εργαλεία για τη δημιουργία παρουσιάσεων όπως είναι 

το Power Point αξιοποιούνται από τους μαθητές για να δημιουργήσουν πολυμεσικό 

περιεχόμενο και στη συνέχεια να το διανέμουν στο διαδίκτυο με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίησή του από άλλους, το σχολιασμό του και τη βελτίωσή του στο πλαίσιο 

ανοικτών κοινοτήτων μάθησης. 

 

To Author Stream αποτελεί ένα εργαλείο του Web 2.0 το οποίο δίνει τη δυνατότητα δωρεάν 

(μετά από εγγραφή) φιλοξενίας παρουσιάσεων στο διαδίκτυο, σε τέτοια μορφή ώστε να είναι 

δυνατή η προβολή τους μέσω του διαδικτύου (με το URL που παρέχει), την ενσωμάτωσή 

τους σε ένα ιστολόγιο ή ένα wiki, ή την προβολή τους στο ΥοuTube. Κύριο χαρακτηριστικό 

του είναι ότι διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης καναλιών, εύχρηστη 

κατηγοριοποίηση με ετικέτες και εύκολη αναζήτηση σε βιβλιοθήκες παρουσιάσεων. 

Προσφέρει επίσης διάφορα πρότυπα (templates) για τη βελτίωση και την εξατομίκευση 

παρουσιάσεων. 

  

Στην παρουσίαση «Οδηγός Χρήσης του Author Stream» δίνονται  βασικές πληροφορίες και 

οδηγίες για: 

 Την εγγραφή και τη δημιουργία λογαριασμού. 

 Το ανέβασμα ενός αρχείου παρουσιάσεων. 

 Τη διαχείριση των αρχείων παρουσιάσεων. 

 Τη διαμοίραση των παρουσιάσεων στο διαδίκτυο. 

 

Παραδείγματα και καλές πρακτικές από τη χρήση του AuthorStream στη σχολική τάξη 

   

Παρουσιάσεις μαθημάτων 

  

Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης 

http://www.authorstream.com/Presentation/angelo380-2512109-22/ 

Τα ελληνικά κράτη μετά το 1204- ανάκτηση Πόλης 

http://www.authorstream.com/Presentation/madvalia1-1756678-1204/ 

Η ιστορία του χορού 

http://www.authorstream.com/Presentation/dimitrako72-1731979/ 

  

 Παρουσιάσεις βιβλίων 

 

 Μαθητικές εργασίες στα Αγγλικά 

http://www.authorstream.com/Presentation/VARDAKA-2288496/ 

  

Επαναληπτικά μαθήματα 

 

 Επανάληψη για το 2o διαγώνισμα της Ιστορίας 

http://www.authorstream.com/Presentation/eleninikolaoy-2037773-2o/ 

  

Ασκήσεις 

 

 Δομή της ύλης 

http://www.authorstream.com/Presentation/gregzer-1197381/ 

  

 Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών 

 

 Παρουσίαση έρευνας «Πάμε Μουσείο» 

http://www.authorstream.com/Presentation/3lyknfil-1761380-pame-moyseio-

erotimatologiopenny2/ 

http://www.authorstream.com/Presentation/edivea-2714859-authorstream/
http://www.authorstream.com/Presentation/angelo380-2512109-22/
http://www.authorstream.com/Presentation/madvalia1-1756678-1204/
http://www.authorstream.com/Presentation/dimitrako72-1731979/
http://www.authorstream.com/Presentation/VARDAKA-2288496/
http://www.authorstream.com/Presentation/eleninikolaoy-2037773-2o/
http://www.authorstream.com/Presentation/gregzer-1197381/
http://www.authorstream.com/Presentation/3lyknfil-1761380-pame-moyseio-erotimatologiopenny2/
http://www.authorstream.com/Presentation/3lyknfil-1761380-pame-moyseio-erotimatologiopenny2/
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3.7 Διαδραστικός Πίνακας (Padlet)  

 

Το Padlet είναι ένα εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να 

δημιουργούν πίνακες ανακοινώσεων και να τοποθετούν περιεχόμενο σε ποικίλες μορφές 

(πχ βίντεο, εικόνες, κείμενο, έγγραφο). Με την εγγραφή του, ο χρήστης μπορεί να 

επισκέπτεται, να αποθηκεύει και να τροποποιεί τον πίνακά του όσο συχνά επιθυμεί, 

επιτρέποντας παράλληλα και σε άλλους χρήστες να κάνουν το ίδιο.  

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα επεξηγηματικό βίντεο για τη λειτουργία του 

Padlet. 

 

 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του Padlet 

Το Padlet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταιγισμό ιδεών, για σφαιρική διερεύνηση ενός 

θέματος καθώς και για διαμοιρασμό βίντεο, συνδέσμων και πηγών. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο που ακολουθεί για να πάρετε ιδέες για την χρήση 

του Padlet μέσα στην τάξη. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=A10HA3IOPOIHSHTOYWEB20STOSYGXRO&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&action=view&lp_id=7&isStudentView=true
http://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aH-YkzlqjwY
https://www.youtube.com/watch?v=aH-YkzlqjwY
https://youtu.be/RhHoRS74Q9Y
https://youtu.be/RhHoRS74Q9Y
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3.8 Πρόσθετες εφαρμογές Web 2.0 για την τάξη 

 

HapYak: Με τo HapYak, ο χρήστης μπορεί εύκολα, γρήγορα και δωρεάν να 

δημιουργήσει διαδραστικά βίντεο. Αφού δώσει έναν τίτλο στο έργο του, στη συνέχεια, 

μπορεί στο ήδη υπάρχον βίντεο που έχει βρει ή έχει ανεβάσει ο ίδιος τις Κοινότητες 

Διαμοιρασμού Βίντεο (YouTube, Vimeo, Dailymotion) να γράψει, να προσθέσει εικόνες ή 

ακόμη και να δημιουργήσει διάφορα quiz κ.ά. 

 

 

 
 

 

Issuu: Το Issuu είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή, με την οποία οι χρήστες μπορούν 

δωρεάν να δημιουργούν γρήγορα και εύκολα online e-book. Οι χρήστες επιλέγουν το αρχείο 

τους (word, pdf) και στη συνέχεια το αρχείο τους μετατρέπεται σε ψηφιακό υλικό που 

δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ως εφημερίδα, περιοδικό, βιβλίο κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corp.hapyak.com/
http://issuu.com/home
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Γενική Οδηγία:  

Η εργασία θα είναι ατομική. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης θα πρέπει να σχεδιάσουν και 

στη συνέχεια να εφαρμόσουν το διδακτικό σενάριο ή την ερευνητική εργασία στην τάξη 

τους. Οι απόφοιτοι μπορούν, μόνο, να σχεδιάσουν το διδακτικό σενάριο ή την 

ερευνητική εργασία και εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και οι συνθήκες το επιτρέπουν, να 

παρακολουθήσουν την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου  ενός εκπαιδευτικού της 

τάξης. 

  

   Τα βήματα της εργασίας 

1ο Βήμα: Επιλέξτε όποιο μάθημα επιθυμείτε (Γλώσσα, Μαθηματικά, Επιστήμη, Μελέτη 

περιβάλλοντος κλπ) ή εργαστείτε με βάση την διαθεματική προσέγγιση στην λογική ενός 

μικρού project. 

  

2ο Βήμα: Επιλέξτε την/τις εφαρμογές web 2.0 που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στην τάξη σας, 

καθώς και ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο. 

  

3ο Βήμα: Σχεδιάστε το διδακτικό σας σενάριο (πατήστε και αξιοποιήστε τη φόρμα) 

 

4ο Βήμα: Εφαρμόστε το σενάριο σας στην τάξη με τους μαθητές σας. 

  

5ο Βήμα: Με βάση την εμπειρία που αποκτήσατε με τους μαθητές σας κάντε στο σενάριο τις 

τελικές τροποποιήσεις που κρίνετε αναγκαίες. 

 

6ο Βήμα: Στείλτε μας το τελικό σας σενάριο. 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdmRLbU9fWWNjTDg/view?usp=sharing
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Απολαύστε την ομιλία του Ευγένιου Τριβιζά για τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα στο σχολείο! 

 

 
 

 

Τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας θα τα συζητήσουμε στην επόμενη μας 

τηλεδιάσκεψη! 

 

 

 

 
 

 

Σε αυτή τη φάση του μαθήματος ολοκληρώσαμε τη διερεύνηση των 

τρόπων με τους οποίους μπορείτε να εφαρμόσετε το Web 2.0 στην 

τάξη σας. 
 

Αποτυπώστε τις νέες σας γνώσεις, ολοκληρώνοντας το κόμικ που 

είχατε φτιάξει με 3-4 νέα πλαίσια! 

 

Τα καλύτερα κόμικ, με τα στοιχεία του δημιουργού τους, θα 

αναρτηθούν σε ειδικό χώρο ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό 

υλικό του μαθήματος!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tx67UwCrqkU
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
«Διδακτική αξιοποίηση των έργων τέχνης στη διδασκαλία  

της Ιστορίας», Μανούσου Χαριτωμένη 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 

Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 «Διδακτική αξιοποίηση των έργων τέχνης στη διδασκαλία της Ιστορίας» 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Μανούσου Χαριτωμένη  

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός   Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.   

Δικτυακός τόπος / blog: http://hmanousou.blogspot.gr 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:   

«Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα, Εικαστικά» 

 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  

«Η Πολιορκία και η Έξοδος του Μεσολογγίου» 

  

http://hmanousou.blogspot.gr/
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Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

«Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ., γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας 

είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης και συνδέεται με 

το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων 

πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση την ηλικία και το πνευματικό τους επίπεδο, πρέ-

πει:  

 

α. να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να κατανοούν τη γλώσσα ενός ιστορικού 

κειμένου, γραμμένου με τους ιστορικούς κώδικες.  

β. να κατέχουν τη βασική εννοιολογική υποδομή της Ιστορίας (έννοιες, συσχετίσεις, 

γενικεύσεις)  

γ. να αποκτήσουν σε κάποιο βαθμό τον τρόπο του «σκέπτεσθαι» του ιστορικού, 

να καλλιεργήσουν παρόμοιες δεξιότητες (αξιοποίηση ιστορικών πηγών) και να οι-

κοδομήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που είναι κοινά αποδεκτές. 

 

Επίσης σχετίζεται και με το γενικό σκοπό της διδασκαλίας της Πληροφορικής αφού 

οι μαθητές θα είναι ικανοί να επικοινωνούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά προκειμένου να 

αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να εκπονούν από κοινού ομαδικές 

εργασίες που τους ανατίθενται». 

   

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: μαθητές και μαθήτριες Έκτης τάξης 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Γενικός Σκοπός: «Βασικός σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι η πραγματοποί-

ηση μιας εποικοδομητικού τύπου διδασκαλίας της διδακτικής ενότητας «Η Πολιορκία 

και η Έξοδος του Μεσολογγίου» με τη χρήση πηγών (έργα τέχνης) και τη βοήθεια των 

εργαλείων του web 2.0. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα αυτό επιδιώκεται οι μαθη-

τές/τριες να είναι ικανοί: 

1. Να γνωρίσουν βασικές ιστορικές έννοιες, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε 

γενικεύσεις.  

2. Nα αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας ιστορικών πηγών (εξοικείωση µε την ταυ-

τότητα και τα είδη των πηγών, επεξεργασία–αξιολόγηση ιστορικών πληροφοριών). 
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3. Να εντάξουν τα ιστορικά γεγονότα στο χώρο και στο χρόνο. 

4. Να συνειδητοποιήσουν ότι και οι πίνακες ζωγραφικής αποτελούν ιστορικές πηγές 

που αποτυπώνουν τις αισθητικές αναζητήσεις των ανθρώπων της συγκεκριμένης 

εποχής και να ασκηθούν στην επεξεργασία τους.  

5. Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους γνώση 

και άποψη προφορικά ή γραπτά, μέσω διαφόρων τεχνικών του περιγραφικού, α-

ναφορικού λόγου». 

6. Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρονικής τάξης. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

 

«Οι μαθητές/τριες να είναι ικανοί: 

1. Να γνωρίσουν τα γεγονότα που σχετίζονται με τη γενναία άμυνα και την έξοδο του 

Μεσολογγίου και να αξιολογήσουν τη σημασία τους για την εξέλιξη του απελευθε-

ρωτικού αγώνα των Ελλήνων. 

2. Να επισημάνουν τις συνέπειες που είχε για την παραπέρα εξέλιξη της Επανάστα-

σης η άμυνα και η αντίσταση των Μεσολογγιτών.  

3. Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις σχετικές με την ενότητα ιστορικές έννοιες ό-

πως «πολιορκία» και «έξοδος». 

4. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της γεωγραφικής θέσης του Μεσολογγίου για 

την έκβαση του αγώνα στη συγκεκριμένη συγκυρία. 

5. Να οδηγηθούν σε διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης χρησιμοποιώντας πολλα-

πλά κείμενα.  

6. Να εξασκηθούν στην αποκωδικοποίηση οπτικών μηνυμάτων και στη διαχείριση  

των πινάκων ζωγραφικής ως πηγών ιστορικής πληροφορίας αλλά και να ευαισθη-

τοποιηθούν στα έργα τέχνης». 

7. Να εργαστούν ομαδικά μέσω των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, να αλληλεπι-

δράσουν, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες με στόχο την ενερ-

γητική συμμετοχή των μαθητών. 

8. Να εξοικειωθούν με τη λήψη και αποστολή αρχείων μέσω του διαδικτύου, με την 

αναζήτηση πληροφοριών και την ενσωμάτωσή τους στην εργασία τους καθώς και 

με την ηλεκτρονική επικοινωνία.  
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Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο. 

«Για την ανάπτυξη του παρόντος διδακτικού σεναρίου θα αξιοποιηθεί η απόλυτα 

προστατευόμενη κοινότητα ηλεκτρονικής μάθησης Edmodo. Θα χρησιμοποιηθεί επί-

σης η υπηρεσία Google Drive (για το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσουν οι μα-

θητές ώστε να κατηγοριοποιηθεί γρήγορα στο exceλ) και το blog της τάξης για την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα παιδιά δε γνωρίζουν τη χρήση του Edmodo ο-

πότε θα χρειαστούν προπαρασκευαστικά μαθήματα εξοικείωσης και εξάσκησης στο 

περιβάλλον και τη χρήση του (κωδικοί μαθήματος, δημιουργία προφίλ κάθε μαθητή με 

φωτογραφίες clipart, βραβεία, επικοινωνία μεταξύ τους, αποστολή μηνυμάτων, δη-

μιουργία, άνοιγμα, αποθήκευση αρχείων, κοκ». 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Διάρκεια: «3 εβδομάδες (12 διδακτικές ώρες: τέσσερις για την προπαρασκευή (δύο 

ώρες για τη γνωριμία με το περιβάλλον, δημιουργία προφίλ και άλλες δύο ώρες για 

επικοινωνία και ανταλλαγή μηνυμάτων) και 8 ώρες για τη διδασκαλία) με δυνατότητα 

επέκτασης επεξεργασίας έργων τέχνης καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 

για όλα τα διδακτικά αντικείμενα» 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

«Η εποικοδομητική εκπαίδευση βασίζεται πάνω σε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση 

που εστιάζει το ενδιαφέρον της στις υπάρχουσες ιδέες και αναπαραστάσεις των μαθη-

τών, μια προσέγγιση που προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή τους στη κατασκευή της 

γνώσης. Τις εποικοδομητικές εμπειρίες των παιδιών υποστηρίζει η χρησιμοποίηση 

τεκμηρίων κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας. Η χρησιμοποίηση ιστορικών πηγών - ο-

πτικών, γραπτών, προφορικών, υλικών - βοηθά τα παιδιά να συνδέσουν άγνωστες, 

αφηρημένες έννοιες με συγκεκριμένες απτές έννοιες και αισθήσεις των πραγμάτων 

(Νάκου, 2000:230). Τα ιστορικά έργα τέχνης δεν αποτελούν βέβαια μία αντικειμενική 

πραγματικότητα, γιατί παρεμβαίνει σ’ αυτά ο καλλιτέχνης, συνιστούν ωστόσο μία ερ-

μηνευτική καταγραφή της Ιστορίας. Τα έργα τέχνης αποτελούν έναν κώδικα ερμηνείας 

του κόσμου, ο οποίος είναι διεθνής και έχει τη δική του γλώσσα, μέσα από την οποία 
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το παιδί ερευνά τον κόσμο µε μεγαλύτερη ακρίβεια (Κανταρτζή, 1992:55-56). Οι εικό-

νες μπορεί να αξίζουν όσο χίλιες λέξεις, αλλά μόνες τους σημαίνουν πολύ λίγα πράγ-

ματα (Wittgenstein, 1958/1994). Το οπτικό μέσο είναι ένα πλήρως αναπτυγμένο μέσο 

επικοινωνίας με τους κανόνες του, την γραμματική του και, όπως η γλώσσα, με τα 

προβλήματά του στην επικοινωνία (Kress, 1992). Κάθε εικόνα είναι πολυσημική και 

απαιτεί αποκρυπτογράφηση. Η ηλεκτρονική επανάσταση, η εικονική πραγματικότητα, 

ο βομβαρδισμός με πληροφορίες και η εύκολη πρόσβαση σ’ αυτές απαιτούν δεξιότητες 

για κριτική επιλογή, αξιολόγηση και αξιοποίησή τους. Το νέο πολιτισμικό τοπίο που 

διαμορφώνεται στις κοινωνίες δυτικού τύπου, προτάσσει την ανάγκη για ένα περισσό-

τερο οπτικά προσανατολισμένο εκπαιδευτικό σύστημα που θα δίνει προτεραιότητα 

στην επικοινωνιακή λειτουργία των πολιτιστικών στοιχείων και θα στοχεύει στην εξοι-

κείωση των παιδιών μέσα στο σχολείο με κώδικες και μεθόδους ώστε να εξοπλίζονται 

με εργαλεία κριτικής αντιμετώπισης των γραπτών, οπτικών ή ηχητικών μηνυμάτων.  

Ο σχεδιασμός του παιδαγωγικού περιβάλλοντος στηρίχτηκε στις αρχές του κοινω-

νικού εποικοδομητισμού. Διερευνώνται οι προηγούμενες ιδέες των μαθητών και ανα-

γνωρίζεται ο ρόλος τους στην οικοδόμηση της νέας γνώσης (Σταυρίδου, 2000). Ενερ-

γοποιούνται οι μαθητές οι οποίοι μαθαίνουν μέσα από μια δυναμική διαδικασία οικο-

δόμησης της γνώσης, συγκροτούν ομάδες και συνεργάζονται, ερευνούν τις πηγές, τις 

επεξεργάζονται και τις κρίνουν, αυτενεργούν, αναπτύσσουν πρωτοβουλία και συνδέ-

ουν τα νέα δεδομένα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις.  

Η συνεργατική μάθηση  θα τους βοηθήσει να βιώσουν στην πράξη τη δυναμική που 

αναπτύσσεται σε ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας. Ο εκπαιδευτικός γίνεται βοη-

θός, συντονιστής, οργανωτής των δραστηριοτήτων τους (Ματσαγγούρας, 2003).  

Το κοινωνικό δίκτυο ηλεκτρονικής μάθησης Edmodo που επιλέχτηκε για το σενάριο 

έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των  μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ενώ παράλληλα παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον δημοσιεύσεων, ώστε 

να αναπτυχθεί ένας συνεργατικός δρόμος μάθησης. Ο εκπαιδευτικός, αλλά και οι μα-

θητές, μπορούν να αναρτήσουν περιεχόμενο, να διαμοιραστούν σημειώσεις, συνδέ-

σμους και αρχεία ενώ παράλληλα ενισχύεται η συμμετοχή, η αλληλεπίδραση και η ε-

πικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Kraska, 2012). Έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με 

το δημοφιλές στα νεαρά άτομα Facebook, μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως το Facebook 

της τάξης! Στο περιβάλλον του Edmodo είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αναθέσεις 

εργασιών ή να δημιουργηθούν ημερολόγια, στα οποία θα καταγράφονται γεγονότα, 
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χωρίς δικαίωμα πρόσβασης, σε όλα αυτά, από εξωτερικούς χρήστες. Ένα ακόμη ση-

μαντικό χαρακτηριστικό του Edmodo είναι ότι ευνοεί την ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς 

έκφραση, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο στο μέγεθος των μηνυμάτων, που 

μπορούν να αποσταλούν (Καπανιάρης, Παπαδημητρίου 2012). Επιπλέον παρέχει τη 

δυνατότητα δημιουργίας ομάδων με ταυτόχρονη ξεχωριστή παρακολούθηση της εξέ-

λιξης των δραστηριοτήτων. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της κωδικό για την αποφυγή 

εισόδου των άλλων». 

 

Αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου  

Προηγείται η δημιουργία της εικονικής τάξης στο περιβάλλον του Edmodο. Στέλνο-

νται οι προσκλήσεις συμμετοχής εκ των προτέρων μεμονωμένα σε κάθε μαθητή αλλά 

και στα μέλη των ομάδων. Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών για τη χρήση του 

Edmodo στο μάθημα της Ιστορίας και δίνονται ξεχωριστοί κωδικοί για ενδεχόμενη ε-

ποπτεία και παροχή βοήθειας εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα παρουσιάζονται οι βασι-

κές λειτουργίες της πλατφόρμας  και τονίζεται η σημασία της προσπάθειας σαν μια 

σπουδαία ευκαιρία να βοηθήσουν στην υιοθέτηση ορθής και ασφαλούς παρουσίας ό-

λων στον ψηφιακό κόσμο. 

Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης θα στηριχτεί στα αποτελέσματα από τη 

διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων που έχουν οι μαθητές για το συγκεκριμένο ιστο-

ρικό γεγονός, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου πρό-

τερης γνώσης (pre-test) από τους μαθητές στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου. Για τη 

συλλογή των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή εφαρμογή Google 

docs (που υπάρχει στο περιβάλλον του Edmodo) και ειδικότερα το Google Drive, με 

εργαλείο τη «Φόρμα». Έτσι τα δεδομένα από την υποβολή των φορμών  θα εισαχθούν 

άμεσα σε υπολογιστικό φύλλο για την ανίχνευση των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών 

για το ιστορικό γεγονός της Πολιορκίας και της Εξόδου του Μεσολογγίου. 

 

Οι ερωτήσεις που τίθενται στο αρχικό ερωτηματολόγιο είναι οι εξής: 

1. Τι εξυπηρετούσε η αντίσταση των Μεσολογγιτών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

της Επανάστασης; Να συμβουλευτείς τους χάρτες για να απαντήσεις.  

2. Όταν ακούς τη φράση «Έξοδος του Μεσολογγίου» ποιες λέξεις ή φράσεις σου έρ-

χονται στο νου;  

3. Πότε έγινε η ηρωική Έξοδος των Μεσολογγιτών; 
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4. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους Μεσολογγίτες στην ηρωική τους Έξοδο. 

5. Ποιες ήταν οι συνέπειες της πτώσης του Μεσολογγίου; 

6. Να συμπληρώσεις στα κουτάκια τα σημαντικότερα στοιχεία της Πολιορκίας του Με-

σολογγίου. 

 

Αναμένεται να διαπιστωθούν γνωστικές αδυναμίες τόσο στην ανάκληση και κατα-

γραφή των ζητούμενων ιστορικών πληροφοριών όσο και στη διατύπωση κρίσεων και 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Για την πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης 

σχεδιάστηκαν τέσσερα φύλλα εργασίας με ερωτήματα και δραστηριότητες.  

Στη βιβλιοθήκη μεταφορτώθηκαν ως βοηθητικά αρχεία τα αφηγηματικά κείμενα και 

οι ιστορικές πηγές, γραπτές και οπτικές (πίνακες ζωγραφικής), (πληροφορίες που α-

ντλήσαμε από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» και όπου ήταν εφικτό κατευθείαν 

από τους συνδέσμους, π.χ. την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ιστορίας (Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού). Δημιουργήθηκε και γλωσσάριο με την εξήγηση δύσκολων εννοιών.  

Η εργασία θα ανατεθεί στις ομάδες με ημερομηνία παράδοσης διαφορετική για το κάθε 

φύλλο εργασίας (assignment). 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Προπαρασκευαστική φάση: είναι η φάση της εξοικείωσης με την πλατφόρμα. Τα 

φύλλα εργασίας στη φάση αυτή θα είναι έντυπα. 

 

1ο Φύλλο Εργασίας 

1. Ανοίξτε τον Firefox  και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.edmodo.com. 

2. Πατήστε στο πλαίσιο που λέει «Είμαι μαθητής». 

3. Στο σημείο που λέει «Κωδικός Ομάδας» γράψτε τον κωδικό που δόθηκε στην 

ομάδα σας. 

4. Στο σημείο που λέει όνομα χρήστη δώστε το όνομα χρήστη που σας δόθηκε. 

5. Στο σημείο κωδικός πληκτρολογήστε τον κωδικό που θέλετε (μικρά αγγλικά, 

γράμματα ή αριθμούς έως 8 χαρακτήρες) 

6. Εκεί που λέει «E-mail» αφήστε το κενό. 

7. Στο «Όνομα « και «Επίθετο» χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη. 

8. Κένετ κλικ στο μικρό τετραγωνάκι ώστε να γίνει  

http://www.edmondo.com/
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9. Πατήστε το μπλε πλαίσιο που γράφει «Εγγραφή». 

 

2ο Φύλλο Εργασίας 

1. Συνδεθείτε με το λογαριασμός σας στο Edmodo. 

2. Επιλέξτε από αριστερά το όνομα της ομάδας σας. 

3. Κάντε κλικ εκεί που λέει «Πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας εδώ». 

4. Γράψτε μήνυμα για την ομάδα σας και πατήστε «Αποστολή». 

5. Απαντήστε σε όποιο μήνυμα θέλετε από αυτά που έστειλαν οι συμμαθητές σας. 

6. Πατήστε το κουμπάκι που λέει αρχείο και στείλτε μαζί με το μήνυμα και μια φω-

τογραφία που έχει μέσα στο φάκελο της ομάδας σας. 

 

Διδασκαλία: Ακολουθείται η ίδια διαδικασία, εφόσον οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί 

πλέον με την πλατφόρμα. 

 

Θα σταλεί στις ομάδες η παρακάτω εκφώνηση (assignment) μαζί με την εικόνα που 

το συνοδεύει κάθε φορά (πρώτα το 1ο φύλλο εργασίας, σε άλλο μάθημα το 2ο κοκ). Τα 

αφηγηματικά κείμενα είναι αποθηκευμένα στη βιβλιοθήκη (Library) και θα συνοδεύουν 

την εργασία. Μετά πατάω το κουμπί «Turn in» και περιμένω τις απαντήσεις για τη 

βαθμολογία και τα σχόλια.  

 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1. Ποιος είναι ο δημιουργός του πίνακα ζωγραφικής; Πότε δημιουργήθηκε;  

2. Ποιο είναι το θέμα του; Ποιος ήταν ο σκοπός δημιουργίας του; Ποιο είναι το 

κοινό στο οποίο απευθυνόταν; 

3. Να παρατηρήσετε προσεκτικά το έργο τέχνης. Μπορείτε να διακρίνετε τους δύο 

αντιπάλους και να υπολογίσετε τον αριθμό τους; Πώς; Η απόσταση παρουσία-

σής τους είναι κοντινή ή μακρινή; Γιατί κατά τη γνώμη σας ο καλλιτέχνης επέλεξε 

το συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης; Ποια πηγή συμβουλευτήκατε για να 

απαντήσετε; 

4. Μετά ταξιδέψτε με τη φαντασία σας μέσα στην εικόνα... σε ποιο σημείο της ει-

κόνας θα θέλατε να βρίσκεστε και γιατί; Τι βλέπετε γύρω σας; Τι ακούτε; 

5. Έχοντας υπόψη ό,τι διαβάσατε, καθώς και τα στοιχεία του χάρτη του Μακρυ-

γιάννη  αναφέρετε τρεις τουλάχιστον λόγους που βοήθησαν ώστε το Μεσολόγγι 
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να αντισταθεί στην Α΄ φάση της πολιορκίας του από τους Τούρκους. Σε κάθε 

περίπτωση να δικαιολογήσετε την απάντησή σας και να αναφέρετε από ποια 

πηγή αντλήσατε τα στοιχεία.  

 

Όταν τα παιδιά τελειώσουν με τις απαντήσεις τους πατάνε το κουμπί «Turn in 

assignment» και περιμένουν τη βαθμολογία τους. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί 

για όλα τα φύλλα εργασίας. 

 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Γιατί στη Β΄ φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου η κατάσταση χειροτέρεψε 

για τους κατοίκους του; Να στηρίξετε την άποψή σας χρησιμοποιώντας στοιχεία 

από τις πηγές και να αναφέρετε από ποιες. 

2. Ποιος είναι ο δημιουργός του πίνακα ζωγραφικής που ακολουθεί (πηγή 2.5); 

Ποιο είναι το θέμα του; 

3. Να περιγράψετε τι συμβαίνει στην εικόνα. Ποια είναι η στάση των μορφών; Ποιο 

σημείο του πίνακα προσελκύει την προσοχή σας; Τι χρώματα χρησιμοποίησε ο 

καλλιτέχνης για να το πετύχει; Τι υπάρχει στο φόντο; Τι θέλει να δείξει με την 

εναλλαγή της σκιάς με το φως; Γιατί κατά τη γνώμη σας ο καλλιτέχνης επέλεξε 

αυτό τον τρόπο για να προσελκύσει την προσοχή σας;  

4. Δείτε το σαν ένα «καρέ» από μία ταινία. Με τη βοήθεια του κειμένου και των 

γραπτών πηγών ξεπαγώστε την εικόνα και γράψτε τι έχει συμβεί ή τι πρόκειται 

να συμβεί. Τι περιμένουν να γίνει από στιγμή σε στιγμή; Πώς νιώθουν; 

 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Από πού είναι εμπνευσμένο το θέμα του πίνακα 3.4; Ποιος κατά τη γνώμη σας 

ήταν ο σκοπός δημιουργίας του; (Θυμηθείτε ότι τον πατέρα του Βρυζάκη τον 

σκότωσαν οι Τούρκοι όταν ήταν μικρός και επίσης τις σπουδές του στην Ευ-

ρώπη) 

2. Να συγκρίνετε τους δύο αντιπάλους. Να παρατηρήσετε την έκφραση στα πρό-

σωπα και στα σώματα των μορφών του πίνακα. Τι συμπεράσματα βγάζετε; 

Ποια πρόσωπα φωτίζονται και ποια μένουν στο σκοτάδι; Έχει αυτό σχέση μ’ 

αυτό που υπάρχει στο πάνω μέρος του πίνακα; Τι θέλει να μας πει ο ζωγράφος; 
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Γιατί κατά τη γνώμη σας ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα χρώματα; 

Πώς θέλει να νιώσει ο παρατηρητής του έργου; Να ανατρέξετε στην ανάγνωση 

των κειμένων για να βοηθηθείτε.  

3. Να αναπτύξετε το  μήνυμα του έργου τέχνης με λίγα λόγια. Έχει κάποια σχέση 

με το γεγονός ότι το Μεσολόγγι το 1937 αναγνωρίστηκε  ως «Ιερή Πόλη»; 

4. Αφού διαβάσετε τα κείμενα, να παρατηρήσετε προσεκτικά τον πίνακα του 

Lunsac και τον πίνακα του Βρυζάκη (πηγές 3.5 και 3.6). Να συγκρίνετε τους δύο 

πίνακες ζωγραφικής. Παρατηρείτε κάποιες ομοιότητες; Ποιο είναι το θέμα τους; 

Πού επικεντρώνεται η προσοχή του θεατή; Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές των 

έργων;  

5. Ποια χρώματα κυριαρχούν στους δύο πίνακες; Είναι ψυχρά ή θερμά; Γιατί πι-

στεύετε οι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα χρώματα; 

6. Τι παρατηρείτε στις εκφράσεις των προσώπων και στις κινήσεις του σώματος 

των πρωταγωνιστών; Είναι εμφανής η παρουσία του εχθρού; Ποιος πιστεύετε 

είναι ο σκοπός των δύο καλλιτεχνών; Τι ήθελαν να δείξουν με το έργο τους; Ποια 

συναισθήματα προκαλούν στον παρατηρητή;  

 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Να αναφέρετε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά στοιχεία από την πτώση του Με-

σολογγίου. Να αναφέρετε τις πηγές που χρησιμοποιήσατε. 

2. Ποιος είναι ο δημιουργός του πίνακα ζωγραφικής (Πηγή 4.5); Είναι το έργο σύγ-

χρονο ή μεταγενέστερο του γεγονότος που αναπαριστά;  

3. Ποιο είναι το θέμα του; Από πού εμπνεύστηκε ο ζωγράφος; Ποιος κατά τη 

γνώμη σας ήταν ο σκοπός δημιουργίας του;  

4. Να παρατηρήστε προσεκτικά το έργο τέχνης. Ποιο σημείο του πίνακα προσελ-

κύει την προσοχή σας; Τι χρώματα χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης για να το πε-

τύχει; Να σχολιάσετε την εναλλαγή των χρωμάτων και της σκιάς με το φως. Πώς 

παρουσιάζεται η Ελλάδα; Να σχολιάστε την έκφρασή της. Τι υπάρχει στο φόντο;  

5. Να σχολιάσετε τον τίτλο που έδωσε στο έργο του ο Ντελακρουά. Τελικά η Ελ-

λάδα ξεψύχησε στα ερείπια του Μεσολογγίου; Να αναφέρετε τους αριθμούς των 

πηγών που χρησιμοποιήσατε για να απαντήσετε. 
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Το τελικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει θα δοθεί προς συμπλήρωση μετά το τέλος και 

του τελευταίου φύλλου εργασίας.  

 

Για την επιπλέον αξιολόγηση της κατανόησης του τρόπου προσέγγισης ενός έργου 

τέχνης ως ιστορικής πηγής θα δοθεί ακόμη ένα τελευταίο φύλλο εργασίας συνοδευό-

μενο από έναν πίνακα ζωγραφικής: «Να παρατηρήσεις προσεκτικά τον πίνακα ζωγρα-

φικής. Πώς θα χρησιμοποιούσες αυτή την εικόνα στο σημερινό μάθημα της ιστορίας;» 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το παρόν διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε να γίνει στο εργαστήριο υπολογιστών εκ-

μεταλλευόμενη τόσο τις διδακτικές του μαθήματος της Ιστορίας, όσο και τις διαθέσιμες 

ώρες της Ε.Ζ. Οι γραπτές πηγές επιλέχτηκαν από ιστορικά βιβλία-ντοκουμέντα και από 

ιστοσελίδες του διαδικτύου: 

 «Το ημερολόγιο της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου», όπως δημοσιεύθηκε στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, στο Γ. Λαγανάς (επιμ.) «Οι ημέρες των Ελεύθερων Πολιορ-

κημένων Μεσολόγγι: 1824-1826» Αθήνα 2001. 

 «Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου, 1825-1826» του 

Στρατηγού Σπυρομήλιου, εκδ. Ι. Βλαχογιάννη, Αθήναι 1926.  

 «Eνθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων. Από τα 1821 μέχρι 

των 1833», του N. Kασομούλη, τ. B', επιμ. Γ. Bλαχογιάννης, Aθήνα, 1940. 

 «Επιστολή Νότη Μπότσαρη, Κίτσου Τζαβέλα, Δ. Μακρή και άλλων οπλαρχηγών 

προς την κυβέρνηση δυο μέρες μετά την Έξοδο» στο Γ. Λαγανάς (επιμ.) «Οι ημέρες 

των Ελεύθερων Πολιορκημένων Μεσολόγγι: 1824-1826» Αθήνα 2001. 

 Σάμουελ Χάου, «Ημερολόγιο από τον Αγώνα 1825-1829», επιμ. Οδ. 

Δημητρακόπουλος, Αθήνα 1971. 

  «Τα πάθη της Ελλάδας και οι Γάλλοι ζωγράφο» της Μ. Λαμπράκη – Πλάκα, καθη-

γήτριας της Ιστορίας της Τέχνης και διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης. Το 

ΒΗΜΑ, 09/02/1997  

 Γενική Εφημερίς της Ελλάδας, αρ. φύλλου 59, 22 Μαΐου 1826. 

 «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»του Διονύσιου Σολωμού, Σχεδίασμα Β΄ 

 http://www.egolpio.com/HISTORY/mesologi.htm 

http://www.egolpio.com/HISTORY/mesologi.htm


Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

14 
 

 

 

 Απομνημονεύματα του Θ. Κολοκοτρώνη. Διαθέσιμο στο http://durabond.ca/gdouri-

das/kolokotronis.html 

 

Για την πραγματοποίηση της διδακτικής μας παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν αντί-

γραφα των παρακάτω πινάκων ζωγραφικής: 

 «Πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826)». Πίνακας του Π. Ζωγράφου σε σκέψεις 

Ι. Μακρυγιάννη  (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).  

 «Πολεμική σκηνή», Πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη (1853). Λάδι σε μουσαμά 

81x106 εκ (Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη). 

 «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» έργο του Θ. Βρυζάκη (1855). Λάδι σε μουσαμά, 

169εκ. x 127εκ., (Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου) 

 «Σκηνή από την Έξοδο του Μεσολογγίου». Έργο του ζωγράφου  E. De Lunsac, 

Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. 

 «Η θυσία του Καψάλη», έργο του ζωγράφου Θ. Βρυζάκη, Μουσείο Ιστορίας και 

Τέχνης Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. 

 «H Ελλάδα ξεψυχά στα ερείπια του Μεσολογγίου» (1826) του Ευγένιου Ντελα-

κρουά (Eugène Delacroix, 1798-1863), ελαιογραφία, 209x147 εκ., Μουσείο Καλών 

Τεχνών, Μπορντώ, Γαλλία. 

 «Ο Ιμπραήμ εισέρχεται στο Μεσολόγγι». Πίνακας του Mazzola, αντίγραφο Ι. Κα-

σόλα (Πινακοθήκη Δήμου Μεσολογγίου). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Οι δυσκολίες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου υπήρξαν πολλές: καταρχήν 

επειδή το σχολείο είναι καινούργιο το εργαστήριο Η/Υ δεν έχει ακόμη εξοπλιστεί. Το 

σενάριο είναι έτσι διαμορφωμένο που μπορεί να δουλευτεί και από το σπίτι με συνερ-

γασία των μελών των ομάδων μεταξύ τους όμως τα μισά σχεδόν παιδιά της τάξης δεν 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Επέκταση του σεναρίου: αντί για pre-test  και post-test για την αξιολόγηση του σε-

ναρίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κουίζ.  

 

 

 

http://durabond.ca/gdouridas/kolokotronis.html
http://durabond.ca/gdouridas/kolokotronis.html
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2: 

«Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας», Βαρθαλίτης Νικόλαος 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδα-

κτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό 

και θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας. Μικρή έρευνα γεωγραφι-

κής κατανομής των μαθητών του Ε2, των γονέων και των παππούδων τους και 

λόγοι μετακίνησης των γονέων από τις γενέτειρές τους. 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Βαρθαλίτης-Σακελλαρίου Νικόλαος 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός    Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.  

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://varlakis.blogspot.gr/ 

 

 

http://varlakis.blogspot.gr/
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Γεωγραφία - Μαθηματικά Ε’ 

Δημοτικού 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου 

Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας - Ποσοστά (%) 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Γεωγραφία → Ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας: Να διακρίνουν και να ερμη-

νεύουν όσο το επιτρέπει η ηλικία τους τη γεωγραφική κατανομή των Ελλήνων στην 

επιφάνεια της Γης.  

Μαθηματικά → Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων: Να εξασκηθούν στην ανάγνωση 

και κατασκευή ραβδογράμματος, εικονογράμματος και γραφικών παραστάσεων, κα-

θώς και την οργάνωση δεδομένων σε πίνακες. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσετε 

Τάξη: Ε’ Δημοτικού 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σενα-

ρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστη-

ρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθή-

σουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διδα-

κτική ενότητα και τη μικρή σχετική έρευνα πως η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδας 

έχει κατά ένα μέρος τροποποιηθεί από τις ποικίλες επιλογές των γονέων τους και 

των παππούδων τους.    

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

- Να διακρίνουν και να ερμηνεύουν όσο το επιτρέπει η ηλικία τους τη γεωγραφική 

κατανομή των Ελλήνων στην επιφάνεια της Γης. Να εξοικειωθούν με τη μεθο-

δολογία της επιστημονικής έρευνας. 
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- Να συνειδητοποιήσουν ότι η σημερινή γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού 

της Ελλάδας έχει εν μέρει διαμορφωθεί από τις μετακινήσεις των γονέων τους 

και των παππούδων τους. 

- Να εξασκηθούν στην ανάγνωση και κατασκευή ραβδογράμματος, εικονογράμ-

ματος και γραφικών παραστάσεων, καθώς και την οργάνωση δεδομένων σε 

πίνακες. 

- Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

- Να γνωρίσουν όσο το επιτρέπει η ηλικία τους τις δυνατότητες των Νέων Τεχνο-

λογιών και ιδιαίτερα μερικά από τα εργαλεία του Web 2.0.  

 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο.  

1. Google Drive (Φόρμες και Υπολογιστικά φύλλα) 

2. Blogger 

3. Edmodo 

4. Wikispaces 

5. Slideboom 

6. Youtube 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Μία εβδομάδα (5 ημέρες / 5 διδακτικές ώρες) 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου.  
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1. Κατά την πρώτη μέρα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θέμα της γεωγραφικής κα-

τανομής του πληθυσμού της Ελλάδας μέσα από μία σχετική παρουσίαση του 

Slideboom και ζητά από τους μαθητές να ερμηνεύσουν τους λόγους που ορισμένα 

γεωγραφικά διαμερίσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού σε 

σχέση με τα υπόλοιπα. Στο τέλος, ανακοινώνεται από τον εκπαιδευτικό η διεξα-

γωγή μικρής έρευνας σχετικής με τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού από 

γενιά σε γενιά 

2. Την επόμενη μέρα, ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές δημιουργεί 

ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο (http://goo.gl/NlxX3T) σχετικά με τους τόπους κατοι-

κίας των μαθητών και τους λόγους μετακίνησης των γονέων. Η παραπάνω υπερ-

σύνδεση αναρτάται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo στην οποία είναι ήδη 

εγγεγραμμένοι όλοι οι μαθητές. Οι τελευταίοι καλούνται να συμπληρώσουν τη 

φόρμα με τη βοήθεια των γονέων τους. Επίσης, δημιουργεί ένα wiki 

(http://pemptakiatoue2.wikispaces.com) για να αναλάβει μία ομάδα μαθητών τη 

συγγραφή ενός εισαγωγικού κειμένου για την εργασία με την καθοδήγηση του εκ-

παιδευτικού.  

3. Την τρίτη μέρα, οι μαθητές έχουν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο και τώρα γίνεται 

η ομαδική επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο υπολογιστικό 

φύλλο του Google  Drive. Οι τόποι καταγωγής τοποθετούνται στο γεωγραφικό δια-

μέρισμα της Ελλάδας που ανήκουν. Κατόπιν, προσμετρούνται οι τόποι ανά διαμέ-

ρισμα και μετατρέπονται σε ποσοστά. Για την κατανόηση των ποσοστών και τις 

μετατροπές κλασμάτων σε ποσοστά προβάλλεται σχετικό βίντεο από το Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=jXN-Hbjc1bU). Με τα δεδομένα των πινάκων 

δημιουργούνται και τα σχετικά διαγράμματα. Στο τέλος, ο εκπαιδευτικός ανακοινώ-

νει πως η τελική εργασία θα δημοσιευθεί στο Blog της τάξης 

(http://pemptakiatoue2.blogspot.gr).  

4. Την τέταρτη μέρα, ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει τρεις ίδιους των γεωγραφι-

κών διαμερισμάτων της Ελλάδας και το τοποθετούμε στις κατάλληλες θέσεις τα 

ποσοστά που βρήκαμε την προηγούμενη μέρα. Κάποιοι μαθητές τα συμπληρώ-

νουν και στο τέλος ο εκπαιδευτικός αναρτά την τελική εργασία μαζί με την εισα-

γωγή από το wiki στο Blog της τάξης.  

http://goo.gl/NlxX3T
http://pemptakiatoue2.wikispaces.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jXN-Hbjc1bU
http://pemptakiatoue2.blogspot.gr/
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5. Την πέμπτη και τελευταία μέρα, προβάλλεται στην ολομέλεια της τάξης η ομαδική 

εργασία που έχει αναρτηθεί στο Blog από τρεις μαθητές και γίνεται ομαδική συζή-

τηση για τα αποτελέσματα της έρευνας, για τα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέ-

ρον. Στο τέλος, γίνεται η αξιολόγηση της όλης εργασίας από τους μαθητές.  

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψη-

φιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματο-

ποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

Φύλλα εργασίας δε δόθηκαν. Ό,τι οδηγίες ήταν απαραίτητες δόθηκαν στους μαθητές 

μέσω της πλατφόρμας Edmodo ή του Wikispaces.  

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαι-

δευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που μπο-

ρεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

Ως υλικοτεχνική υποδομή χρησιμοποιήθηκαν: 

- Ο Η/Υ της τάξης μαζί με το διαδραστικό πίνακα, έτσι μπορούσαν να βλέπουν 

όλοι οι μαθητές τις διαδικασίες που έγιναν στο σχολείο. 

- Όλοι οι μαθητές είχαν Η/Υ στο σπίτι τους για να μπορέσουν να συμπληρώσουν 

τη φόρμα του Google Drive, να ενημερωθούν μέσω Edmodo, να συνδιαμορ-

φώσουν το κείμενο στο Wikispaces και να δουν το αποτέλεσμα της εργασίας 

τους στο Blog της τάξης. 

- Για την εργασία αξιοποιήθηκαν και τα προγράμματα της Microsoft: Word, Ex-

cel.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο εκ-

παιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμο-

γές, επεκτάσεις κτλ. 

 

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την εργασία. Αυτό που τους άρεσε πε-

ρισσότερο είναι που τους ζητούσαν να κάνουν την εργασία αξιοποιώντας τις Νέες Τε-

χνολογίες.  

Θα μπορούσε να γίνει η εργασία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αν τα παιδιά ήταν πιο 

εξοικειωμένα με τα εργαλεία του Web 2.0. Πιστεύω δηλαδή πως, αν του χρόνου, ξεκι-

νήσω από την αρχή της χρονιάς αξιοποιώντας τα εργαλεία μαζί με τους μαθητές μου, 

τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. 

Επειδή είχα λίγο άγχος με το χρόνο σχεδίασα το σενάριο να μου βγει σε μία εβδο-

μάδα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, όπως μου είπαν και οι μαθητές μου, να κάναμε την 

έρευνα για τη γεωγραφική κατανομή μαζί με όλους τους μαθητές του σχολείου καθώς 

το δείγμα μίας μόνο τάξης είναι πολύ μικρό. Αυτό βέβαια που είχε σημασία είναι ότι 

πήραμε μία γεύση από τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι εφαρμογές του Web 2.0. 

Επίσης, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά είτε στην τάξη είτε μέσω 

υπολογιστή. 

Ακόμα, θα ήταν ενδιαφέρον να ρωτούσαν τα παιδιά και τους παππούδες τους σχε-

τικά με τους λόγους μετακίνησής τους από τους τόπους διαμονής της παιδικής τους 

ηλικίας. 

Τέλος, θα ήταν καλό να σημειωθεί εδώ ότι για το μάθημα σχετικά με την αξιοποίηση 

των ποσοστών στην επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων έρευνας θα ήταν καλό 

να αφιερωνόταν περισσότερος διδακτικός χρόνος, γεγονός που θα επέτρεπε στους 

μαθητές να τα δουλέψουν πιο γρήγορα για τις ανάγκες της εργασίας. Με άλλα λόγια, 

χρειάστηκαν βοήθεια από εμένα για τις απαραίτητες πράξεις.  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 3: 

«Μια ιστορία θα σας πω…….», Ντούλια Αθηνά 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρα-

κτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

                                    ‘’Μια ιστορία θα σας πω…….’’ 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: …………Αθηνά Ντούλια…………………  

 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός          Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

Δικτυακός τόπος / blog: .. 

www.blogger.com/blogger.g?blogID=1716929126766388262#allposts 
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Ανάπτυξη αφηγηματικού και 

επιχειρηματικού λόγου, απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης καθώς 

και καλλιέργεια δημιουργικότητας με την συνδρομή των εργαλείων του web 2.0 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου Για τις ανάγκες του διδακτικού αυτού 

σεναρίου αξιοποιήθηκαν οι γνωστικές περιοχές της  Γλώσσας (ενότητα 17, σ. 73-87), 

της Ιστορίας, της Αγωγής του Πολίτη (σ. 79-95) , της  Τέχνης, της Μουσικής, των ΤΠΕ 

σε ένα διαθεματικό σχέδιο δράσης.   

 Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Η ανάπτυξη του σεναρίου βασίζεται στη δια-

θεματική αξιοποίηση ενοτήτων των γνωστικών αντικειμένων (Γλώσσας, Αγωγής  του 

Πολίτη, Ιστορίας) με τη μέθοδο του σχεδίου  εργασίας (project).  Η  μέθοδος αυτή  προ-

άγει  την  ενεργό  συμμετοχή και την  ανάπτυξη  της  δημιουργικής και  κριτικής  σκέψης  

των  μαθητών μέσα από  οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Είναι συμβατή  µε  το  Δια-

θεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών(∆.Ε.Π.Π.Σ., 2001)  καθώς και  µε  

τα  επιμέρους  Αναλυτικά  Προγράμματα Σπουδών  των  εμπλεκόμενων γνωστικών 

αντικειμένων. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού. Μπορεί όμως 

με κατάλληλες τροποποιήσεις των δραστηριοτήτων να απευθυνθεί και σε μαθητές  μι-

κρότερων τάξεων (π.χ. Γ’  Δ’ Δημοτικού) καθώς και σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

(Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 

και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο 

κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και 

το περιεχόμενό τους.) 

Γενικός Σκοπός. Βασικός  σκοπός  του  σεναρίου  είναι  η  ενεργοποίηση  των  

μαθητών  απέναντι  σε  ένα  παγκόσμιο θέµα (πόλεμος –ειρήνη), η ανάπτυξη ουσια-

στικού και γόνιμου διαλόγου γύρω από τις πανανθρώπινες αξίες της ζωής που σχε-

τίζονται με το τόσο διαχρονικό και πάντα επίκαιρο αυτό θέμα, καθώς  και  η  ανάληψη  
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πρωτοβουλιών  κι έκφραση στάσης και απόψεων για τόσα ουσιαστικά ζητήματα της 

ζωής του πολίτη.  

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία 

Κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  των  δραστηριοτήτων αναµένεται  να  επιτευχθούν  

στόχοι  που σχετίζονται: 

α) με το γνωστικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές  

 να μπορούν να μάθουν πώς να μαθαίνουν :  

 Να αναγνωρίζουν τις διαστάσεις ενός προβλήματος 

 Να διασαφηνίσουν και να χαρτογραφήσουν την έννοια αξίες, εμπλουτίζοντας 

και διευρύνοντας και το λεξιλόγιό τους).  

 Να εκφράζουν επιχειρήματα μέσα από παραδείγματα της καθημερινότητας 

τους.  

 Να  ασκηθούν  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου  αξιοποιώντας λέξεις-κλειδιά,                

 σύμφωνα µε τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης 

 να αξιοποιούν ένα έργο τέχνης αποκωδικοποιώντας τα μηνύματά του  

 να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους εκφράζοντας τις θέσεις τους με τη 

βοήθεια των εργαλείων web 2.0.   

 β) με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, δηλαδή να μάθουν πώς να ενεργούν και  

 Να αναλαμβάνουν ρόλους και να επιστρατεύουν στρατηγικές και κριτική στην 

επίλυση ενός προβλήματος.  

 Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.  

 Να  σχεδιάζουν  πιθανούς  τρόπους  δράσης  για  την  αντιμετώπιση  προβλη-

μάτων  μέσα  στο πλαίσιο μιας ομάδας  

 να μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού        

και προφορικού λόγου και διαλόγου 

 να στέκονται κριτικά και διερευνητικά στην επίλυση ενός προβλήματος ανα-

πτύσσοντας στρατηγικές παρέμβασης 

 να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού των εργαλείων web 2.0 μέσα από συνερ-

γατικές διαδικασίες 

γ) με την ανάπτυξη στάσεων, δηλαδή να μάθουν πώς να συνυπάρχουν και να 

συνεργάζονται ώστε  
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 να αναπτύξουν την οµαδικότητα και τη συνεργασία και να επιτευχθεί η ενεργός 

συμμετοχή τους σε παιδαγωγικές δραστηριότητες ομαδικού χαρακτήρα. 

 να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στα προβλήματα που τους αφορούν 

ως πολίτες του κόσμου 

 να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση απέναντι σε πανανθρώπινα και οικουμε-

νικά θέματα αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως μελλοντικοί πολίτες του κό-

σμου. 

 να υιοθετήσουν θετική και κριτική στάση απέναντι στα εργαλεία web 2.0 

 

  Σε σχέση µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

• Να  αξιοποιούν  διαδικτυακές  εφαρμογές  για  την  έρευνα, οργάνωση  και  

παρουσίαση μια εργασίας τους 

• Να αξιοποιούν τα εργαλεία web 2.0 με εποικοδομητικό και κριτικό πνεύμα 

• Οι οριζόντιες ικανότητες που επιτυγχάνονται μέσα από το διδακτικό αυτό σε-

νάριο είναι: η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η 

έκφραση απόψεων και η επικοινωνία, η ικανότητα χρήσης πολυτροπικών πη-

γών, η ψηφιακή ικανότητα και γραμματισμός, η πολιτισμική συνείδηση και έκ-

φραση, οι μεταγνωστικές ικανότητες που σχετίζονται με το ‘’μαθαίνω πώς μα-

θαίνω’’, οι κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την έννοια του πολίτη, η 

διαπολιτισμική δεξιότητα. 

 
Οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι ο καταιγισμός ιδεών, η ομαδική ερ-

γασία, η τεχνική επίλυσης προβλήματος, το σχέδιο εργασίας μέσα από τη διαθεμα-

τική προσέγγιση, το παιχνίδι ρόλων μέσα από την τεχνική του debate, η αξιοποίηση 

της τέχνης και η εκπαίδευση μέσα από αυτή.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός, εμψυχωτικός διαμεσολαβητικός, 

συντονιστικός, ενώ του μαθητή ενεργός και βιωματικός.   Τέλος, το σενάριο σχεδιά-

στηκε με σεβασμό στο ηλικιακό επίπεδο και τις δυνατότητες των συγκεκριμένων μα-

θητών. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο.…………………………………………………………………………… 

Wiki, blog, wordle, tagxedo, youtube, μηχανές αναζήτησης google 
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1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου διαρκεί  δύο εβδομάδες αξιο-

ποιώντας τις ώρες του γλωσσικού μαθήματος, της αγωγής, της ευέλικτης της πλη-

ροφορικής και της αισθητικής αγωγής ( σύνολο 15-18 ώρες)  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  (Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου).  

  Η προσέγγιση του θέματος, όπως περιγράφεται από το παρόν σενάριο διδα-

σκαλίας, γίνεται μέσω των γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για τη μά-

θηση, του εποικοδομητισμού (γνωστικού και κοινωνικού του Vygοtsky) και της ανακα-

λυπτικής μάθησης. Οι θεωρίες αυτές στηρίζουν κάθε φορά τις εκάστοτε φάσεις του 

σεναρίου. Το σενάριο υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα, 

την ανακάλυψη της γνώσης μέσω συγκεκριμένων εργασιών – δραστηριοτήτων και την 

ολοκλήρωσή της με τη συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες εργασίας. Αξιοποιείται η 

ομαδοσυνεργατική διαδικασία και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με έμφαση 

στις θεμελιώδεις έννοιες του χρόνου, του χώρου του πολιτισμού, της συλλογικότητας, 

της αλληλεπίδρασης, της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της ομοιότητας – διαφοράς 

που σχετίζονται με τη ζωή.   

 

Η διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0 

Η  διδασκαλία με χρήση τεχνολογιών Web  2.0, είναι αποτελεσματική και  ενσωματώ-

νει διαδραστικές, μαθητοκεντρικές, συνεργατικές και διαθεματικές πρακτικές. Οι εκ-

παιδευτικοί  μπορούν να πετύχουν ευκολότερα  τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς 

τους στόχους επειδή οι μαθητές εργάζονται  σε ένα σύγχρονο  και  γεμάτο  γνω-

στικά  ερεθίσματα  περιβάλλον μάθησης, που τους ενεργοποιεί και τους παρακινεί δη-

μιουργικά. Επιπλέον, το εικονικό περιβάλλον των Web 2.0, διευκολύνει τη συνεργα-

σία των μαθητών και από απόσταση. Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται ομα-

δικά, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό. Με τον  τρόπο αυτό, η μά-

θηση αποτελεί μια συνεχή και ενεργητική διαδικασία που  δεν περιορίζεται αποκλει-

στικά και μόνο στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της 
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γνώσης, αφού διερευνούν και αφομοιώνουν πληροφορίες και αναπτύσσουν νέου τύ-

που δεξιότητες υψηλού επιπέδου και νέες μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων με 

χρήση ΤΠΕ. Ειδικότερα για τη διαθεματική διδασκαλία στο σχολείο, η χρήση των ερ-

γαλείων Web 2.0 δεν είναι μόνο εύκολη και αποτελεσματική, αλλά αποτελεί συνάμα 

και την καλύτερη πρακτική. 

 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0  που υποστηρίζουν το 

διδακτικό αυτό σενάριο. Η προστιθέμενη αξία 

Σε αυτό το διδακτικό σενάριο χρησιμοποιούνται τα wikis, blog, wordle, tagxedo 

κ.ά 

Συνοπτικά για το wiki, μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται  ένας  συνεργατικός  ι-

στότοπος, που δημιουργείται  εύκολα και δωρεάν δίνοντας τη δυνατότητα σε πολ-

λούς  χρήστες να  αποθηκεύουν σε αυτό κείμενα και εικόνες.  Επιπλέον δίνει  τη δυ-

νατότητα να διαμορφώνεται και να τροποποιείται διαρκώς το περιεχόμενο παρέχο-

ντας τη  δυνατότητα του  διαμοιρασμού ιδεών και  της αλληλεπίδρασης. Η ευκολία 

της λειτουργίας του το καθιστά ένα  αποτελεσματικό εργαλείο συνεργατικής γραφής 

με σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη στην καθημερινή  μαθησιακή διαδικα-

σία.  Η χρήση του Wiki προσελκύει όλα τα μέλη της ομάδας να συναντηθούν εικο-

νικά και να εργαστούν μαζί για μια  εργασία , ενισχύοντας τη διδασκαλία, και ενθαρ-

ρύνοντας την ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με τη σύνταξη και την 

αξιολόγηση της εργασίας αυτής.  

Το blog  αποτελεί  έναν  ιστοχώρο, στον οποίο γίνονται  καταχωρήσεις σε  τακτά 

διαστήματα, με ημερολογιακή σειρά,  δημιουργείται εύκολα και δωρεάν και  μπορεί να 

συνδυάζει κείμενο, εικόνες και συνδέσμους για άλλα blog, ιστοσελί-

δες και άλλα μέσα σχετικά με το θέμα του.  Ευνοεί την επικοινωνία, κινητοποιεί το εν-

διαφέρον των παιδιών και συμβάλλει στην ενεργό εμπλοκή τους. 

Το wordle αποτελεί μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή (http://www.wordle.net)  που 

επιτρέπει στους μαθητές να οπτικοποιήσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους , πα-

ρέχοντας παράλληλα ένα πρωτότυπο  αισθητικό αποτέλεσμα και  ευκαιρίες   για έκ-

φραση και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας  των μαθητών. Ειδικά το tagxedo σχημα-

τοποιεί τις ιδέες και την εργασία των παιδιών, στοιχεία που τονώνει ακόμη περισσό-

τερο την πρωτοβουλία και παρωθεί τους μαθητές για ενασχόληση καλλιεργώντας συ-

νάμα τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. 
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Τέλος , η χρήση του  youtube προσέδωσε στη διδασκαλία μια διαφορετική νότα και 

έκανε πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα τη μαθησιακή διαδικασία, ενεργοποιώντας πολ-

λαπλούς τύπους της νοημοσύνης των μαθητών .  

Η προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση των παραπάνω εργαλείων μπορεί να 

συνοψιστεί στα εξής σημεία:  

• Ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση και την ανάδειξη των ιδεών των μαθη-

τών.  

• Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την κριτική τους  σκέψη.  

• Συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  γλωσσικών  δεξιοτήτων  παραγωγής  γραπτού 

λόγου.  

• Δημιουργεί  κίνητρα  για  ενεργό  συμμετοχή  σε  παιδαγωγικές  δραστηριότη-

τες  ομαδικού χαρακτήρα. 

Καλλιεργεί πολλαπλούς τύπους της νοημοσύνης  των μαθητών. 

Οργάνωση  διδασκαλίας-Υλικοτεχνική  υποδοµή:  Η  διεξαγωγή  του  σεναρίου  θα 

υλοποιηθεί  κυρίως  στην  τάξη  των  μαθητών,  ενώ  για τις ανάγκες του σεναρίου θα 

χρησιμοποιηθεί και η αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου θα χρειαστεί έ-

νας  ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά 2-3 μαθητές.  Οι  μαθητές θα  χρειαστεί ανάλογα 

με τις δραστηριότητες να μοιράζονται σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες για να υ-

πάρχει και η εναλλαγή ρόλων αλλά και να επιτυγχάνεται η εμπλοκή όλων λαμβάνοντας 

υπόψη και τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του καθενός.  Για  την  υλοποίηση  των  

δραστηριοτήτων  απαιτείται:  οθόνη  προβολής  ή  διαδραστικός πίνακας(προαιρετικά),  

εργαστήριο  ΗΥ,   εκτυπωτής,  πρόγραμμα  περιήγησης  στο  διαδίκτυο, εφαρμογές 

του web 2.0, καθώς και λογισμικό επεξεργασίας κειμένου. Μέσω της δημιουργίας wiki 

τα παιδιά μπορούν ανά ομάδες να εργαστούν και από το σπίτι τους. 

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1η Φάση : αφόρμηση- καθορισμός ομάδων – σύναψη συμβολαίου 

(διάρκεια 2ώρες) 

Αφόρμηση για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου σεναρίου ήταν η 17η ενότητα του 

μαθήματος της Γλώσσας, Πόλεμος και Ειρήνη. Μέσα από τις χαρακτηριστικές φωτο-

γραφίες του βιβλίου, το σχολιασμό των λεζάντων και των κειμένων, καθώς και την πα-

ρακολούθηση ενός βίντεο από παιδιά στο you tube 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

 

29 

 

 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=zsS3IftEO3E), αναπτύχθηκε μια συζήτηση 

πάνω στις αξίες και αποφασίστηκε από όλη την τάξη να υλοποιήσουμε το συγκεκρι-

μένο project. Περάσαμε στη σύναψη παιδαγωγικού συμβολαίου και καθορίστηκαν οι 

ομάδες και οι άξονες με τους οποίους κάθε μια ομάδα θα ασχολείτο. Με τη βοήθεια του 

καθηγητή της Πληροφορικής δημιουργήθηκε ένα wiki, όπου με την καθοδήγηση του τα 

παιδιά μπορούσαν να συν-διαμορφώνουν το περιβάλλον ανάλογα με τη θεματική τους.  

2η φάση : σχεδιασμός δράσεων – ανάθεση ρόλων- χρονοδιάγραμμα ( διάρκ. 1 

ώρα) 

Οι μαθητές συναποφασίζουν για τις δράσεις (ιδεοκαταιγισμός), αναθέτουν ρόλους 

και καθορίζουν το ρυθμό εργασίας , το χρονικό διάστημα υλοποίησης τους καθώς και 

για το τελικό προϊόν του σχεδίου. 

3η Φάση: Υλοποίηση δραστηριοτήτων (διάρκεια 2ή 3 ώρες) 

Πριν την έναρξη ζητάμε από όλους τους μαθητές να γράψουν στο wiki τι καταλαβαί-

νουν ή τι σημαίνει για αυτούς η λέξη αξίες και ποιες αξίες συγκεκριμένα σχετίζονται με 

το θέμα μας (πόλεμος και ειρήνη).  Μπορούμε για τη δραστηριότητα αυτή να χρησιμο-

ποιήσουμε μετά κι ένα wordle, όπου οι μαθητές γράφοντας θα έχουν την ευκαιρία να 

οπτικοποιήσουν τη συχνότητα εμφάνισης κάποιων λέξεων και στη συνέχεια να τις α-

ξιοποιήσουμε ομαδοποιώντας τες, δουλεύοντας με συνώνυμα, παράγωγα, 

κ.ο.κ.(Φ.Ε.). Αποθηκεύουμε και εκτυπώνουμε τα wordle και στη συνέχεια οι μαθητές  

χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ισότιμες ομάδες. Η μία ασχολείται με την εννοιολογική 

χαρτογράφηση του όρου αξίες,  η άλλη με την κατηγοριοποίηση των αξιών και η τρίτη 

με τη συγκέντρωση των αξιών που σχετίζονται με το θέμα του πολέμου και της ειρήνης. 

Για να βοηθηθούν τους δίνεται η ιστοσελίδα 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html, προκειμένου να αναζητήσουν τη 

σημασία της έννοιας αξίας και να διερευνήσουν τη σημασία της σε διάφορα πολυτρο-

πικά περιβάλλοντα (λογοτεχνικά κείμενα, εφημερίδες, κ.τ.λ.).  

Κατόπιν δημιουργούμε και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της πληροφορικής (για 

να διαχέεται η έννοια της συνεργασίας όχι μόνο οριζόντια αλλά και κάθετα, σε όλα τα 

επίπεδα) το blog των εννοιών,  το οποίο θα χρησιμοποιείται για να καταχωρηθούν οι 

έννοιες (ως ένα μικρό ηλεκτρονικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό). Εναλλακτικά, μπορεί να 

δημιουργηθεί και blog για την τάξη, στο οποίο θα κοινοποιηθούν οι δράσεις του συγκε-

κριμένου προγράμματος και γενικά της σχολικής ζωής της συγκεκριμένης τάξης. Αυτό 

https://www.youtube.com/watch?v=zsS3IftEO3E
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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εξαρτάται από το χρόνο εφαρμογής και από την εξοικείωση των μαθητών με τα εργα-

λεία αυτά. Τέλος, όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει και εν-

νοιολογικός χάρτης με τη βοήθεια διαφόρων εργαλείων( c-maps tool, bubbl.us, min-

domo,  κ.τ.λ.). Μετά τη διερεύνηση, τη χαρτογράφηση και αποσαφήνιση του όρου α-

ξίες, προχωράμε στη δημιουργία συννεφολέξεων με το wordle ή το tagxedo με σκοπό 

να δούμε θετικές και αρνητικές αξίες (μπορούν και να γράψουν οι μαθητές κάτι για κάθε 

μία από αυτές, εάν θέλουν). Ειδικά με το tagxedo, μπορεί η κάθε μικρή ομάδα των 2-3 

ατόμων ν αποδώσει σχηματικά την αξία που διερευνά και στη συνέχεια τα σχήματα 

αυτά να αξιοποιηθούν στη δημιουργία μιας αφίσας ή ενός κολλάζ. 

 

3.1  Φάση:  εις βάθος διερεύνηση στις αξίες με εκπαίδευση μέσα από την τέχνη 

(διάρκεια 2 ώρες) 

Οι μαθητές μοιράζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα έχει και μια δρα-

στηριότητα να επιτελέσει. 

Προβάλλεται στον προτζέκτορα/διαδραστικό ο πίνακας του Πικάσο Guernika, γίνε-

ται μια πρώτη συζήτηση και δίνονται στις ομάδες τα Φύλλα εργασίας (Φ.Ε). Οι μαθητές 

έχουν εξοικειωθεί με την ερμηνευτική ανάλυση έργων τέχνης, οπότε και μπορούν να 

ανιχνεύσουν τις ιδέες και τις αξίες στα  διάφορα επίπεδα και να βρουν τα σύμβολα. Οι 

μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, δίνεται Φύλλο εργασίας και στη συνέχεια αφού ολο-

κληρώσουν όλες οι ομάδες την αποστολή που έχουν αναλάβει, γίνεται συζήτηση και 

παρουσίαση.  Μετά τη συζήτηση και για να μη χαθεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί 

από το σχολιασμό του πίνακα και χαθεί  η συναισθηματική  φόρτιση και εμπλοκή των 

μαθητών, περνάμε κατευθείαν σε άλλες δραστηριότητες που σκοπό έχουν να κινητο-

ποιήσουν ακόμη περισσότερο συναισθηματικά και γνωστικά τους μαθητές. 

 

3.2 Περαιτέρω δραστηριότητες ενασχόλησης και διερεύνησης του θέματος (Φ.Ε) 

(διάρκεια 2 ώρες) 

Ομάδα 1η : δίνεται ένα μουσικό κομμάτι  

(www.youtube.com/watch?v=OoDY8ce_3zk&feature=kp) και ζητείται να καταγραφούν 

τα συναισθήματα και οι ιδέες που γεννά στους μαθητές το συγκεκριμένο . 

Ομάδα 2η: Προβάλλεται ένα απόσπασμα από την ταινία Το άλογο του πολέμου και 

ζητείται από τους μαθητές να ρο σχολιάσουν (ιδέες, σκέψεις,συναισθήματα) 

http://www.youtube.com/watch?v=OoDY8ce_3zk&feature=kp
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Ομάδας 3η: Δίνεται ένα λογοτεχνικό απόσπασμα από το βιβλίο της Γλώσσας (σ.74-75, 

από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ) και από τη σ. 81) και ζητείται να ανασύρουν τις 

αξίες που πραγματεύεται (Φ.Ε.). 

Ομάδα 4η : ζητείται να αποδώσουν εικαστικά  αντίθετες αξίες και να γράψουν ένα δί-

στιχο μετά τη δημιουργία(Φ.Ε.) Εναλλακτικά μπορούν να δημιουργήσουν μια αφίσα με 

τα wordle και τα tagxedo που είχαν δημιουργήσει. 

 

3.2 Φάση: Τεχνική του Debate ( ανάπτυξη επιχειρηματικού λόγου) (διάρκεια 1 

ώρα) 

Δίνεται μια διληματική κατάσταση και ζητείται από τους μαθητές να χωριστούν σε 

ομάδες και να υποστηρίξουν μια συγκεκριμένη θέση με επιχειρήματα (τεχνική του de-

bate). Στο τέλος σχολιάζεται η τεχνική( τι αποκόμισαν, πώς ένιωσαν, ποιες δυσκολίες 

αντιμετώπισαν)(Φ.Ε.). 

 

Φάση 4η: Ολομέλεια . Παρουσίαση εργασιών. Σύνθεση και συνόψιση (διάρκεια 

1 ώρα) 

Σε ολομέλεια κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της και μετά την παρουσίαση 

συνοψίζουμε τι έχουν αποκομίσει οι μαθητές για τις αξίες και ποιος ο ρόλος τους στη 

ζωή μας. 

 

Φάση 5η: Σύνθεση ομαδικού παραμυθιού (ανάπτυξη αφηγηματικού λόγου, Φ.Ε.) 

(διάρκεια 2 ώρες) 

Επιλέγουμε μερικές από τις αξίες που χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο  wordle και 

κυρίως αυτές που εμφανίστηκαν με  τη μεγαλύτερη συχνότητα και δημιουργούμε την 

ιστορία της τάξης. Ο καθένας καταγράφει στο wiki την ιδέα του γίνεται σύνθεση και 

καταλήγουμε στη συγγραφή. 

 

Φάση 6η:Παρουσίαση της ιστορίας ( διάρκεια 1 ώρα) 

 Παρουσίαση ιστορίας σε ppt με ενσωματωμένο τραγούδι που επέλεξαν τα παιδιά από 

το you tube και εικονογραφημένο με σκίτσα ή εικόνες από το διαδίκτυο. Εναλλακτικά, 
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η ιστορία μπορεί να γίνει κόμικ. Την ιστορία μπορούμε να την κάνουμε e-book και να 

την αναρτήσουμε στο blog της τάξης.    

   

Φάση 7η: Αναστοχασμός- αξιολόγηση της διαδικασίας ( διάρκεια 1 ώρα).     

Αφού ολοκληρωθεί το  project ζητάμε από τους μαθητές να πουν πώς ένιωσαν, να 

θίξουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της διαδικασίας και να εκφράσουν απόψεις, 

απορίες, αντιρρήσεις ή να προτείνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις. Πέρα από τη συ-

ζήτηση, δίνονται και δύο ρουμπρίκες στον κάθε μαθητή για να τη συμπληρώσει.  

 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Εδώ ενσωματώνονται τα φύλλα εργασίας τα οποία σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν 

το διδακτικό αυτό σενάριο.  

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

(Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαι-

δευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που μπο-

ρεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ.) 

Θα χρειαστούμε πρόσβαση στις διαδικτυακές εφαρμογές  

www.wordle.net, www.tagxedo.com, καθώς και σε άλλες πηγές όπως:   

 

(https://www.youtube.com/watch?v=zsS3IftEO3E), 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  

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

www.youtube.com/watch?v=OoDY8ce_3zk&feature=kp (we are the world) 

https://www.youtube.com/watch?v=N14sIjUiM2Q (το άλογο του Πολέμου, Στ. Σπίλ-

μπεργκ) https://www.youtube.com/watch?v=_hKeHLnEzs What a wonderful world) . 

 

  

http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zsS3IftEO3E
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki
http://www.youtube.com/watch?v=OoDY8ce_3zk&feature=kp
https://www.youtube.com/watch?v=N14sIjUiM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=_hKeHLnEzs
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου οι εργασίες αξιολογήθηκαν  τόσο 

με   διαμορφωτική όσο και με  τελική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση γίνε-

ται  με παρακολούθηση της προόδου των ομάδων μέσα από  τα Wikis, υπό μορφή σ

χολίων και ανατροφοδότησής τους και μέσα από τις ολομέλειες που ενδιάμεσα πραγ-

ματοποιούνται. Στο τέλος της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου, δίνονται δύο ρού-

μπρικες στους μαθητές  τόσο για την αξιολόγηση όλης της διαδικασίας όσο και για τη 

λειτουργία των ομάδων (τελική αξιολόγηση), γίνεται μια αναστοχαστική συζήτηση και 

προτείνεται στους μαθητές να καταγράψουν την εμπειρία τους στο wiki. Οι μαθητές 

μπορούν έτσι να δημιουργήσουν το λεύκωμα των αξιών και των εμπειριών τους και να 

διαμοιραστούν και να διαμεσολαβήσουν το βίωμα τους στο κοινό (υπόλοιπο σχολείο, 

γονείς, ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα). 

 

Ρουμπρίκα ως προς την αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας 

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 
ΛΙΓΟ  1 ΑΡΚΕΤΑ 2 ΠΟΛΥ 3 ΑΡΙΣΤΑ 4 

Έμαθα τη σημασία της 

έννοιας αξίας; 

    

Μπορώ να διακρίνω 

τις αξίες σε κατηγορίες;  

    

Μπορώ να επιλύσω 

ένα θέμα βρίσκοντας 

λύσεις; 

    

Μπορώ να εκφράσω 

την άποψη μου με επι-

χειρήματα; 
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Κατανοώ πλέον τη ση-

μασία των αξιών στη 

ζωή μου; 

    

Συνεργάστηκα;     

Ακολούθησα οδηγίες;     

Μπορώ να αξιοποιώ 

τα εργαλεία του web 

2.0; 

    

Μπορώ να μπαίνω στη 

θέση του άλλου;  

    

Δημιούργησα κάτι 

πρωτότυπο;  

    

Μπορώ να στέκομαι 

κριτικά απέναντι στα 

προβλήματα της ζωής;  
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Ρουμπρίκα ως προς την αξιολόγηση της ομάδας 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

 

 
ΚΑΛΗ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΚΑΛΗ 

ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΗ 
ΑΡΙΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
    

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
    

ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ 
    

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ / 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

    

ΣΥΝΘΕΣΗ 
    

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στο παράρτημα αυτό σταχυολογούνται τα Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν 

για το διδακτικό αυτό σενάριο. 

 

Φύλλο εργασίας 

1 
 

 

 

 

 

Με την καθοδήγηση και του εκπαιδευτικού της  Πληροφορικής της τάξης γράψτε στο 

wiki  τι σημαίνει/ είναι για εσάς η λέξη αξίες. 

 

 

Αξία για μένα σημαίνει…………………………………………… 

ή αξία είναι όταν………………………………………………….. 
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Φύλλο εργασίας 

2 
 

 

 

 

 

 

Αξιοποιήστε τη διαδικτυακή εφαρμογή του wordle ή του tagxedo 

και δημιουργήστε συννεφολέξεις με  αξίες που θα καταγράψετε. 

 

 

 

 

 

Χωρίστε τις αξίες που καταγράψατε σε θετικές και αρνητικές 

(π.χ. ομόνοια- διχόνοια) 

 

Βρείτε λέξεις παράγωγες και συνώνυμες 

Προσπαθήστε να φτιάξετε ένα σύνθημα ή ένα κείμενο με κάποιες 

από αυτές τις αξίες 

 

 

 

 

 (Επέκταση δραστηριότητας)  
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Φύλλο εργασίας 

Με τη βοήθεια και του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής δημιουργήστε το Blog των 

εννοιών καθώς και το Blog της τάξης και αναρτήστε εκεί όσα βρήκατε για τις αξίες δη-

μιουργώντας σιγά –σιγά ένα μικρό ηλεκτρονικό λεξικό. 

 

Φύλλο εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάμπλο Πικάσο 1937 

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

Πριν ξεκινήσετε δώστε ένα όνομα στην ομάδας σας. 

Ομάδας 1η : Παρατηρήστε τον πίνακα προσεχτικά: Τι συναισθήματα σας γεννά; 

Ομάδας 2η:  Γιατί πιστεύετε ότι χρησιμοποιεί αυτά τα χρώματα ο ζωγράφος; 

Ομάδα 3η: Βρείτε και συζητήστε με την ομάδα σας τα σύμβολα. 

Ομάδα 4η: Συνεργαστείτε με την Τρίτη ομάδα και συζητήστε τι μπορεί να συμβολίζει: 

Ο ταύρος:  

Η μητέρα με το παιδί 

Οι φιγούρες: 

Το άλογο: 

Η λάμπα: 

Τα σχήματα:  

Ομάδα 5η: Σχολιάστε τη στάση και την έκφραση των φιγούρων 

Αποφασίστε στην ολομέλεια ποιος είναι το θέμα και δώστε έναν τίτλο στο πίνακα.  Α-

κολουθεί συζήτηση και δίνονται στο τέλος κι άλλες πληροφορίες. Στο τέλος, οι μαθη-

τές μπορούν να γράψουν ένα άρθρο και να το  παρουσιάσουν ως δημοσιογράφοι.  

http://el.wikipedia.org/wiki/
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα1: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση 

www.youtube.com/watch?v=OoDY8ce_3zk&feature=kp και ακούστε το μουσικό κομ-

μάτι. Για βοήθεια σας δίνονται και οι στίχοι. 

We are the World 

There comes a time when we heed a certain call 

When the world must come together as one 

There are people dying 

and it's time to lend a hand to life 

The greatest gift of all  

We can't go on pretending day by day 

That someone, somewhere will soon make a change 

We are all a part of God's great big family 

And the truth, you know, 

Love is all we need  

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we make a better day 

Just you and me  

Well, send them your heart so they know that someone cares 

And their lives will be stronger and free 

As God has shown us by turning stones to bread 

So we all must lend a helping hand  

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

http://www.youtube.com/watch?v=OoDY8ce_3zk&feature=kp
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It's true we make a better day 

Just you and me  

When you're down and out, and there seems no hope at all 

But if you just believe there's no way we can fall 

Well, well, well, let's realize that a change can only come 

When we stand together as one  

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we make a better day 

Just you and me 

 

Είμαστε ο κόσμος (ελληνική εκδοχή) 

Έρχεται μια στιγμή που προσέχουμε μια συγκεκριμένη κραυγή 

Όταν ο κόσμος οφείλει να ενωθεί σαν ένας 

Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν 

Και είναι ώρα να προσφέρουμε μια χείρα βοηθείας για τη ζωή 

Το πιο σπουδαίο δώρο από όλα 

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προσποιούμαστε μέρα με τη μέρα 

Πως κάποιος, κάπου θα κάνει σύντομα την αλλαγή 

Είμαστε όλοι μέρος της τεράστιας οικογένειας του Θεού 

Και η αλήθεια, ξέρεις, 

Αυτό που όλοι χρειαζόμαστε είναι η αγάπη 

Είμαστε ο κόσμος, είμαστε τα παιδιά 

Είμαστε αυτοί που θα δημιουργήσουμε μια φωτεινότερη μέρα 

Οπότε ας αρχίσουμε να δίνουμε 

Υπάρχει μια απόφαση να πάρουμε 

Σώζουμε τις ίδιες τις ζωές μας 

Είναι αλήθεια θα δημιουργήσουμε νια καλύτερη μέρα 

Απλά εσύ και εγώ 
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Στείλε τους την καρδιά σου και θα ξέρουν πως κάποιος νοιάζεται 

Και οι ζωές τους θα είναι πιο δυνατές και ελεύθερες 

Όπως ο Θεός μας έδειξε μετατρέποντας την πέτρα σε ψωμί 

Οπότε όλοι πρέπει να δώσουμε μια χείρα βοηθείας 

Είμαστε ο κόσμος, είμαστε τα παιδιά 

Είμαστε αυτοί που θα δημιουργήσουμε μια φωτεινότερη μέρα 

Οπότε ας αρχίσουμε να δίνουμε 

Υπάρχει μια απόφαση να πάρουμε 

Σώζουμε τις ίδιες τις ζωές μας 

Είναι αλήθεια θα δημιουργήσουμε νια καλύτερη μέρα 

Απλά εσύ και εγώ 

Όταν είσαι πεσμένος, φαίνεται πως δεν υπάρχει ελπίδα 

Όμως αν απλά πιστέψεις πως δεν υπάρχει τρόπος να πέσουμε 

Άσε μας να καταλάβουμε πως μια αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο 

Όταν σταθούμε ενωμένοι σαν μια γροθιά 

Είμαστε ο κόσμος, είμαστε τα παιδιά 

Είμαστε αυτοί που θα δημιουργήσουμε μια φωτεινότερη μέρα 

Οπότε ας αρχίσουμε να δίνουμε 

Υπάρχει μια απόφαση να πάρουμε 

Σώζουμε τις ίδιες τις ζωές μας 

Είναι αλήθεια θα δημιουργήσουμε νια καλύτερη μέρα 

Απλά εσύ και εγώ 

 

Taken from http://lyricstranslate.com/en/we-are-world-eimaste-o-kos-

mos.html#ixzz33ygheamF 

 

 Βρείτε για ποιες αξίες μιλά το τραγούδι. 

 

Σας δίνεται και η ελληνική εκδοχή του κομματιού. Ακούστε την και καταγράψτε τις α-

ξίες που αναφέρονται. 

  

http://lyricstranslate.com/en/we-are-world-eimaste-o-kosmos.html#ixzz33ygheamF
http://lyricstranslate.com/en/we-are-world-eimaste-o-kosmos.html#ixzz33ygheamF
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Στην ολομέλεια συγκρίνετε τα δύο μουσικά κομμάτια και βρείτε τα κοινά τους σημεία. 

/www.youtube.com/watch?v=WVdyx6S1wOQ 

 

Ακούστε και το εξής μουσικό κομμάτι συγκρίνετε και σχολιάστε.  

(www.youtube.com/watch?v=LLOXlhdxDMc 

Τι κοινό συνδέει και τα τρία αυτά τραγούδια; Ποια η θεματική τους; Ποιες αξίες αναδύ-

ονται;  

Αναζητήστε και εσείς και βρείτε ανάλογα μουσικά κομμάτια  ή προτείνετε στην ολομέ-

λεια να κάνετε ένα μουσικό αφιέρωμα στο θέμα αυτό. Αρκεί να αναζητήσετε ανάλογα 

μουσικά κομμάτια ή θεατρικά δρώμενα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=LLOXlhdxDMc
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2η Ομάδα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η Ομάδα:  

 

 Αποδώστε εικαστικά αντίθετες αξίες και γράψτε ένα δίστιχο που να εκφράζει ή να υ-

ποστηρίζει το έργο σας. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε και μια αφίσα με αντίστοιχο 

περιεχόμενο.   

 

Παρακολουθήστε  απόσπασμα από την ταινία: 
Το άλογο του πολέμου και καταγράψτε σκέψεις, 
ιδέες, συναισθήματα   

3η Ομάδα: 

Δίνεται το απόσπασμα από το ημερολόγιο της Άν-
νας Φρανκ, σ.74-75 του βιβλίου σας  καθώς και το  
κείμενο της σελίδας  81. Σχολιάστε τα δύο αυτά κεί-
μενα και καταγράψτε τις αξίες και τα συναισθήματα 
που αναδύονται μέσα από αυτά.    
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Φύλλο εργασίας 

Διαβάστε με προσοχή την παρακάτω ιστορία. Χωριστείτε σε 

τρεις ομάδες. Μετά την ανάγνωση της ιστορίας θα μπείτε σ το 

ρόλο της ομάδας σας.  

Ένας αρχηγός κράτους είναι σε δίλημμα για το αν πρέπει να  χρησιμοποιήσει χημικά 

όπλα σε μια περιοχή προκειμένου να γίνουν κάποια νέα πειράματα. Γνωρίζει ότι η ρίψη 

των χημικών θα προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον ενώ θα προ-

καλέσει και σοβαρά προβλήματα υγείας στους κατοίκους που τα αποτελέσματά τους 

θα επηρεάσουν  τις επόμενες δύο γενιές. Τα κέρδη όμως από την ανακάλυψη της νέας 

φόρμουλας θα φέρει τεράστια κέρδη στο κράτος του και θα το κάνει τόσο ισχυρό ώστε 

να θεωρείται μια σημαντική δύναμη παγκοσμίως. Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να 

είναι η απόφασή του;  

 

Ομάδα 1η: Ταχθείτε υπέρ της χρήσης των χημικών  και της εκτέλεσης του πειράμα-

τος με επιχειρήματα.  

 

Ομάδα 2η: Ταχθείτε κατά της χρήσης των χημικών με επιχειρήματα. 

 

Ομάδα 3η : Αφού ακούσετε προσεκτικά, σχολιάστε και πείτε από ποιες  κατά τη 

γνώμη  σας αξίες  πιστεύετε ότι χαρακτηρίζεται η απόφαση του  συγκεκριμένου αρχη-

γού κράτους σε κάθε περίπτωση.  

 

Φύλλο εργασίας 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι μέσα από την ιστορία να φανεί αν έχουν τελικά κα-

τανοήσει την έννοια και τη σημασία των αξιών στη ζωή τους . 

Η ιστορία θα παρουσιαστεί στο τέλος σε power point στο οποίο μπορεί και να ενσω-

ματωθεί τραγούδι ( Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε ομόφωνα το What a 

wonderful world ) και μπορεί να γίνει e- book και να αναρτηθεί στο blog  της τάξης. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 4: 

 «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: Αρβανίτη Ευσταθία 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη 

φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Αρβανίτη Ευσταθία 

 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός       Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.  

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://efiarv.blogspot.gr/ 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Στα πλαίσια του μαθήματος 

της Ευέλικτης Ζώνης εμπλέκονται ποικίλα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθημα-

τικά, Εικαστικά κ.α.) 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  
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Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο κε-

ντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Απώτερος στόχος της Ευέλικτης Ζώνης είναι η παιδαγωγική και διδακτική αυτονόμηση 

των εκπαιδευτικών υπέρ της δραστηριοποίησης των μαθητών, η προαγωγή της συλ-

λογικής προσπάθειας και η μείωση του γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα του σημερινού 

σχολείου. Σ' αυτό το πλαίσιο ο δάσκαλος έχει τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνει υ-

πόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης του (επίπεδο μαθητών - ενδιαφέροντα, αξιο-

ποίηση δυνατοτήτων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) και να κάνει τις επι-

λογές του εκσυγχρονίζοντας και επικαιροποιώντας το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία 

της διδασκαλίας του. Οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αυτενεργούν, μαθαί-

νουν πώς να μαθαίνουν, πώς να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

με το περιβάλλον και τελικά διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση και στο 

σχολείο. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: ΣΤ΄  

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Γενικός Σκοπός: Να γνωρίσουν και να πληροφορηθούν τους κινδύνους του διαδι-

κτύου και να μάθουν να λειτουργούν με υπευθυνότητα. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

 Να μπορούν να αντλούν και να επεξεργάζονται πληροφορίες χρησιμοποιώντας 

τον Η/Υ. 

 Να γνωρίσουν συγκεκριμένα προγράμματα και λογισμικά τα οποία θα τα βοη-

θήσουν να ανακαλύψουν τη νέα γνώση, να την κατανοήσουν και να αναπτύξουν 

την κριτική τους σκέψη. 

 Να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν αυτό που τους αφορά. 

 Να αποκτήσουν αυτογνωσία και να στοχαστούν για τη δική τους σχέση με τον 

υπολογιστή και το Διαδίκτυο. 

 Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τους κινδύνους του διαδικτύου. 
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 Να μάθουν πως να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο 

 Να είναι σε θέση οι μαθητές να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να 

δημιουργούν και να αναζητούν υλικό σε διάφορες πηγές. 

Ως προς την μαθησιακή διαδικασία 

  Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις μέσα από την ο-

μαδοσυνεργατική μέθοδο 

 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους 

στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και εννοιών 

 Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη 

 Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο.  

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αξιοποιήθηκε η δημιουργία ιστολογίου (blog) από 

την συγκεκριμένη τάξη, η χρήση wiki, η χρήση κοινωνικού δικτύου edmodo και παιδα-

γωγικά παιχνίδια. 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια:    Δυο μήνες 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

 Αρχικά ο προβληματισμός μπορεί να προκληθεί από την παρακολούθηση 15λε-

πτων ταινιών σχετικών με την ασφάλεια διαδικτύου της εκπαιδευτικής τηλεόρα-

σης: http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/48-asfaleia-sto-diadiktyo/ 

 

 Στη συνέχεια ζητείτε από τους μαθητές οι αναζήτηση και οργάνωση πληροφο-

ριών σχετικά με την ασφάλεια διαδικτύου έχοντας κάθε ομάδα αναλάβει και δια-

φορετικούς τομείς (εθισμός, παρενόχληση, επικοινωνία με αγνώστους, επιλογή 

περιεχομένου – ακατάλληλο περιεχόμενο). Οι πληροφορίες μπορεί να αναζητη-

http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/48-asfaleia-sto-diadiktyo/
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θούν και από τις διαδικτυακές πηγές που θα έχουν αναρτηθεί από τον εκπαι-

δευτικό στο ιστολόγιο (blog) της τάξης. Η δουλειά της κάθε ομάδας θα μπο-

ρούσε να πραγματοποιηθεί και μέσα από ένα wiki δίνοντας την ευκαιρία στα 

μέλη της ομάδας συμπληρώνοντας ο ένας τα στοιχεία του άλλου να καταλήξουν 

σε μια κοινή ομαδική πρόταση. Η είσοδος στην εφαρμογή θα μπορεί να πραγ-

ματοποιηθεί από το ιστολόγιο της τάξης. Ο εκπαιδευτικός θα έχει δημιουργήσει 

τις επιμέρους θεματικές ενότητες κάθε ομάδας. 

 

 Στην προσπάθεια συλλογής πληροφοριών για τη χρήση του Διαδικτύου οι μα-

θητές θα προχωρήσουν στη σύναξη ερωτηματολογίου, το οποίο θα δοθεί σε 

μαθητές άλλων τμημάτων – τάξεων του σχολείου. Το ίδιο το ερωτηματολόγιο 

μπορεί να συμπληρωθεί από τους ίδιους τους μαθητές μέσα από το κοινωνικό 

δίκτυο edmodo. Οι οδηγίες εγγραφής στο edmodo μπορεί να δοθούν γραπτώς 

και να γίνει επίδειξη στους υπολογιστές του σχολείου.   

 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων  και τα συμπεράσματα μπορούν να αναρτη-

θούν στο ιστολόγιο της τάξης. 

 

 Δημιουργία κόμικ ομαδικά με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ανάρτησή 

του στο ιστολόγιο της τάξης. 

 

 Στις διαδικτυακές πηγές που θα έχουν αναρτηθεί από τον εκπαιδευτικό στο ι-

στολόγιο (blog) της τάξης θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν παιχνίδια σχετικά 

με την ασφάλεια διαδικτύου. 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Δημιουργία λογαρισμού στο Edmodo 

Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού είναι αρκετά απλή: 

1. Ενεργοποιούμε ένα φυλλομετρητή (browser) π.χ. Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome κ.λ.π. 

2. Ανοίγουμε τη σελίδα του Edmodo (www.edmodo.com). 

3. Επιλέγουμε «I'm a Student» (Είμαι Μαθητής) 

Στη συνέχεια συμπληρώνουμε την αίτηση εγγραφής 

https://www.edmodo.com/
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και επιλέγουμε το κουμπί «Sign up» 

 

 Αρχικά γράφουμε τον "κωδικό ομάδας" (Group Code) που θα μας δώσει ο κα-

θηγητής μας. Ο κωδικός αυτός αντιστοιχεί σε ένα μάθημα. Δεν θα χρειαστεί να 

τον χρησιμοποιήσουμε ξανα. 

 Επιλέγουμε ένα username. Είναι προτιμότερο να είναι κάποιο που να "θυμίζει" 

το όνομα μας. 

 Επιλέγουμε ένα κωδικό (password). 

 Γράφουμε το email μας. Αν και είναι προαιρετικό συστήνεται να το γράψουμε. 

 Γράφουμε το όνομα (First Name) και το επίθετο (Last Name) μας. 

 Αφού διαβάσουμε τους όρους και την πολιτική του Edmodo (Terms of Service, 

Privacy Policy), πατούμε στο κουτάκι στο οποίο δηλώνουμε πως εμείς και οι 

γονείς μας συμφωνούμε με αυτά. 

 Τέλος, πατούμε το κουμπί για εγγραφή (Sign up) 

 

Αφού ολοκληρώσουμε την εγγραφή μας στο Edmodo, δεν θα χρειαστεί να επαναλά-

βουμε ξανά αυτή τη διαδικασία. 

Σύνδεση στο Edmodo (Sign in to Edmodo) 

Για να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας στο Edmodo: 

1. Ενεργοποιούμε ένα φυλλομετρητή (browser) π.χ. Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome κ.λ.π. 

2. Ανοίγουμε τη σελίδα του Edmodo (www.edmodo.com). 

3. Γράφουμε το username μας ή το email μας 

4. Γράφουμε τον κωδικό (password) μας 

5. Πατούμε το κουμπί "Σύνδεση" (login) 

https://www.edmodo.com/
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαι-

δευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που μπο-

ρεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

 Η ιστοσελίδα της τάξης: http://st1garg.blogspot.gr/ 

 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στο σπίτι και στο σχολείο. 

 Βιντεοπροβολέας για την προβολή ταινιών από τη σελίδα της εκπαιδευτικής τη-

λεόρασης. 

 Εφαρμογές blog, wiki, edmodo 

 Πηγές από το Διαδίκτυο: 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diadrastika.html 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/publish/html/etusivu.htm 

http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο εκ-

παιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμο-

γές, επεκτάσεις κτλ. 

 

Ενθουσιάστηκαν οι μαθητές με το ιστολόγιο και ήταν ιδιαίτερα δημιουργικοί. Το 

πρόβλημα εντοπίστηκε στο γεγονός ότι μερικοί μαθητές δεν είχαν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο.  

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diadrastika.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/publish/html/etusivu.htm
http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx
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5. «Environment 2.0!», Κωστούδης Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα 

της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

Environment 2.0! 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Κωστούδης  

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός          Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://web2environment.blogspot.gr/  

 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Ενότητα 5, Ready for Action 

 

http://web2environment.blogspot.gr/
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Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο κε-

ντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

 Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) 

 Θεματική Ενότητα: Προστασία του περιβάλλοντος [1α.2. Κατανόηση προφο-

ρικού και γραπτού λόγου] 

 Θεματική Ενότητα: Άμεσο φυσικό περιβάλλον Προστασία του περιβάλλοντος 

[1α.4. Κατανόηση και χρήση γλωσσικονοητικών εννοιών] 

 Θεματική Ενότητα: Φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον [1α.5. Λεκτικές πράξεις, 

Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα]  

 Θεματική Ενότητα: Ατμοσφαιρική ρύπανση «Καθαρά» μέσα μεταφοράς (ποδή-

λατο, τραμ, κτλ.) [1β. Στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας] 

 Θεματική Ενότητα: Ταινίες, κινούμενα σχέδια, περιοδικά, μελέτη ηρώων και α-

ξιών. [3. Πολυπολιτισμικότητα, Δεξιότητες ανάπτυξης πολυπολιτισμικής 

συνείδησης] 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Ε΄  

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σενα-

ρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστη-

ρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθή-

σουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός: Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε περι-

βαλλοντικά ζητήματα και να δημιουργήσουν ψηφιακό υλικό με τη χρήση Web2.0 

tools στην αγγλική γλώσσα. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθη-

σιακή διαδικασία.  

 Να προσεγγίσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από την αγγλική γλώσσα. 

 Να ενεργοποιηθούν ως πολίτες και να μεταβάλλουν τη στάση τους στα περιβαλ-

λοντικά ζητήματα. 
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 Να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. 

 Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη. 

 Να μπορούν να εκφράσουν προβλέψεις, προθέσεις, αναγκαιότητα, προγραμμα-

τισμό στο μέλλον· να κάνουν πραγματικές υποθέσεις στο παρόν και στο μέλλον 

στο γραπτό και προφορικό λόγο. 

 Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες· να γνωρίσουν χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία 

και να δημιουργήσουν ψηφιακά αντικείμενα. 

 Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους και να δημοσιεύσουν τις δημιουργίες τους. 

 Να ψυχαγωγηθούν, να διασκεδάσουν και να αποκτήσουν θετική στάση στην ξένη 

γλώσσα. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο. 

 Blogger 

 Stripgenerator 

 GoAnimate 

 Wordle 

 GoogleDocs 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

 

Δώδεκα (12) διδακτικές ώρες (3 εβδομάδες) 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου.  
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Θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 

 Ανάπτυξη δημιουργικής έκφρασης 

 Συνεργατική μέθοδος 

 Γλωσσικός εγγραμματισμός 

 Ψηφιακός εγγραμματισμός 

 Βιωματική μάθηση 

 

 

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου: 

1ο Δίωρο 

 Βήμα 1ο (Αφόρμηση) – 15΄ 

Γίνεται συζήτηση σε ολομέλεια για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα. Επιτυγχάνεται έτσι ανάκληση των υπαρχόντων  γνώσεων των παιδιών. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά παρακολουθούν σύντομο οπτικοακουστικό υλικό από το δια-

δίκτυο 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G1yBQv1hLRY), ώστε 

να κινητοποιηθούν, να αντλήσουν ιδέες και να ψυχαγωγηθούν. Ακολουθεί σύντομη α-

νάλυση και συζήτηση. Επικεντρωνόμαστε στην έννοια τόσο του περιορισμού της παρα-

γωγής οικιακών σκουπιδιών όσο και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στον 

περιορισμό της ρύπανσης. 

Τέλος, συζητείται το περιεχόμενο της διδακτικής πρακτικής και συναποφασίζονται τα 

επόμενα βήματα. 

 Βήμα 2ο – 30΄ 

Παρουσιάζεται το blogger. Με ενεργή τη συμμετοχή των παιδιών, κατασκευάζεται το 

blog που θα «φιλοξενήσει» τις ψηφιακές δημιουργίες των παιδιών και θα αποτελέσει το 

συνεκτικό ιστό της διδακτικής πρακτικής. 

 Βήμα 3ο – 45΄ 

Τα παιδιά σχηματίζουν τέσσερις ομάδες των τεσσάρων με τυχαίο τρόπο χρησιμο-

ποιώντας τέσσερα διαφορετικού στυλ blog. 

Η μία ομάδα αναζητά στο διαδίκτυο οπτικοακουστικά αποσπάσματα σχετικά με το 

περιεχόμενο του μαθήματος. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G1yBQv1hLRY
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Η δεύτερη ομάδα αναζητά στο διαδίκτυο εικόνες σχετικές με το περιεχόμενο του 

μαθήματος. 

Η τρίτη ομάδα γράφει στα αγγλικά ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο για το blog. 

Η τέταρτη ομάδα φροντίζει για τη μεταφορά του κειμένου στα ελληνικά συνεργαζό-

μενη με την Τρίτη ομάδα. 

Αναρτάται στο blog το μικρό εισαγωγικό κείμενο, η φωτογραφία και το οπτικοακου-

στικό απόσπασμα από το διαδίκτυο. 

 

2ο Δίωρο 

 Βήμα 4ο – 90΄ 

Τα παιδιά σχηματίζουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες των τεσσάρων με τυχαίο τρόπο 

χρησιμοποιώντας τέσσερα animation με διαφορετικό σκηνικό. 

Παρουσιάζεται το goanimate, δημιουργείται από τον εκπαιδευτικό, παρουσιάζεται και 

αναρτάται στο blog ένα σύντομο animation. 

Δίνονται οδηγίες και κάθε ομάδα γράφει ένα σύντομο διάλογο με θέμα το “Reduce”, 

π.χ., η μία ομάδα γράφει ένα διάλογο για την αποφυγή των συσκευασμένων τροφίμων, 

η άλλη για τον περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου, η τρίτη για την αποφυγή σπα-

τάλης του νερού και η τέταρτη για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κάθε ομάδα συνδέεται στο goanimate.com με διαφορετικά στοιχεία εισόδου (ο/η εκ-

παιδευτικός έχει φροντίσει εκ των προτέρων για τις λεπτομέρειες και έχει ζητήσει τη 

συνεργασία του/της εκπαιδευτικού πληροφορικής). Οι μαθητές και οι μαθήτριες δη-

μιουργούν από ένα ομαδικό animation. Εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες της τάξης, τα 

παιδιά χρησιμοποιούν τη δική τους φωνή, ειδάλλως χρησιμοποιείται η έτοιμη φωνή των 

ηρώων του προγράμματος. 

Αναρτώνται όλα τα animation στο blog από τον/την εκπαιδευτικό. 

 

3ο Δίωρο 

 Βήμα 5ο – 90΄ 

Τα παιδιά σχηματίζουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες των τεσσάρων με τυχαίο τρόπο 

χρησιμοποιώντας τέσσερα comic διαφορετικής αισθητικής. 

Παρουσιάζεται το stripgenerator, δημιουργείται από τον εκπαιδευτικό, παρουσιάζεται 

και αναρτάται στο blog ένα μικρό «τρίπτυχο» comic. 
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Δίνονται οδηγίες και κάθε ομάδα γράφει ένα πολύ σύντομο διάλογο με θέμα το 

“Reduce”, όπως και στο προηγούμενο δίωρο. 

Κάθε ομάδα συνδέεται στο stripgenerator.com με διαφορετικά στοιχεία εισόδου (ο/η 

εκπαιδευτικός και πάλι έχει φροντίσει εκ των προτέρων για τις λεπτομέρειες και έχει 

ζητήσει τη συνεργασία του/της εκπαιδευτικού πληροφορικής). Οι μαθητές και οι μαθή-

τριες δημιουργούν από ένα ομαδικό comic. 

Εφόσον ολοκληρωθούν οι δημιουργίες των παιδιών, αναρτώνται όλα τα comic στο 

blog από τον/την εκπαιδευτικό. Εάν τα παιδιά δυσκολευθούν ή καθυστερήσουν ο/η εκ-

παιδευτικός οφείλει να φανεί ευέλικτος/-η, να τα βοηθήσει, να ζητήσει τη συνδρομή 

του/της εκπαιδευτικού πληροφορικής και να αναρτήσει τα ψηφιακά αντικείμενα σε μετα-

γενέστερο χρόνο. 

 

4ο Δίωρο 

 Βήμα 6ο – 90΄ 

Μπαίνοντας στην αίθουσα διδασκαλίας, τα παιδιά βρίσκουν στο διαδραστικό πίνακα 

ένα ερωτηματολόγιο δημιουργημένο με φόρμα google ζητώντας τους να «διαλέξουν» 

τον αγαπημένο τους ήρωα ανάμεσα σε τέσσερις ήρωες από αυτούς που δημιούργησαν 

στα comic τους ή στα animation.  Κάθε ήρωας μπορεί να δεχτεί μόνο τέσσερις ψήφους. 

Τα παιδιά σχηματίζουν έτσι τέσσερις νέες ομάδες των τεσσάρων. 

Παρουσιάζεται η δημιουργία ερωτηματολογίου μέσα από το docs.google.com. Ο/Η 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει και αναρτά στο blog ένα ερωτηματολόγιο που έχει δημιουρ-

γήσει εκ των προτέρων και το οποίο αποσκοπεί στην αξιολόγηση εκ μέρους των παι-

διών των δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολήθηκαν. 

Δίνονται οδηγίες και κάθε ομάδα γράφει από δύο ερωτήματα με σκοπό την εκτίμηση 

των στάσεων των παιδιών απέναντι στο περιβάλλον και της δυνατότητας που έχουν τα 

ίδια να συμβάλλουν στην προστασία του περιορίζοντας τη χρήση νερού, ηλεκτρισμού 

και καυσίμου  και μειώνοντας τα σκουπίδια που παράγουν. Ταυτοχρόνως, κάθε παιδί 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο που παρουσίασε ο/η εκπαιδευτικός ενώ το παρακο-

λουθεί το επόμενο και ούτω καθ’ εξής. 

Με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα δημιουργείται ένα κοινό ερωτηματολόγιο που 

περιλαμβάνει τα ερωτήματα των παιδιών. Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο σε μεταγενέστερο χρόνο, πιθανότατα με τη συνδρομή του/της εκπαι-

δευτικού πληροφορικής 
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5ο Δίωρο 

 Βήμα 7ο – 90΄ 

Τα παιδιά σχηματίζουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες των τεσσάρων με τυχαίο τρόπο 

χρησιμοποιώντας ένα κείμενο γραμμένο με τέσσερις διαφορετικής αισθητικής γραμμα-

τοσειρές. 

Παρουσιάζεται το διαδικτυακό εργαλείο wordle και περιγράφεται η τεχνική δημιουρ-

γίας ενός σύννεφου λέξεων. 

Οι ομάδες των παιδιών «συναγωνίζονται» ποια θα καταγράψει τις περισσότερες λέ-

ξεις σε σχέση με το περιβάλλον (Διδακτική Ενότητα 5 του βιβλίου) που έμαθαν τις δύο 

τελευταίες εβδομάδες. 

Καταγράφονται όλες οι λέξεις καθώς και η συχνότητα εμφάνισής τους. Τα παιδιά ει-

σάγουν τις λέξεις και δημιουργούν το δικό τους “wordle”.  

 

6ο Δίωρο 

 Βήμα 8ο – 90΄ 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου επεξεργάζονται από τον/την εκπαιδευτικό με 

τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα μπροστά στα παιδιά και αναρτώνται στο blog. 

Ακολουθεί αναστοχασμός και συζήτηση πάνω στα δεδομένα των δύο ερωτηματολο-

γίων που έχουν γραφική απεικόνιση (πίτες, μπάρες, χρώματα, κτλ.). Δίνεται σχολιασμός 

και ανατροφοδότηση. 

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει εκ των προτέρων τη δημιουργία μιας σύντομης πα-

ρουσίασης με το prezi της οποίας τον υπερσύνδεσμο έχει αναρτήσει στο blog και με την 

οποία «κλείνει» τη διδακτική πρακτική. 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψη-

φιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματο-

ποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαι-

δευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που μπο-

ρεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

 Ένας φορητός υπολογιστής με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και συνδεδεμέ-

νος με διαδραστικό πίνακα και ηχεία. 

 Τέσσερις φορητοί υπολογιστές με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 Χαρτί Α4 και Α3, χρώματα. 

 www.blogger.com 

 http://goanimate.com/ 

 http://stripgenerator.com/ 

 www.docs.google.com 

 http://www.youtube.com/ 

 http://www.wordle.net/create  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

τους, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή πραγματοποιήθηκε: 

 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (συνολική αξιολόγηση) με τη 

βοήθεια των googledocs και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση που οδή-

γησε σε επεκτάσεις και σχέδια για παρόμοια project στο μέλλον. 

 

 

 

 

  

http://www.blogger.com/
http://goanimate.com/
http://stripgenerator.com/
http://www.docs.google.com/
http://www.youtube.com/
http://www.wordle.net/create
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6. «Η Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα, Κυκλαδικός Πολιτισμός, 

Η ζωή και η τέχνη των Κυκλαδιτών», Λαμπρέα Μυρτώ 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα 

της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

«Αξιοποίηση των μουσειακών χώρων στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας της 

Γ΄Δημοτικού στην Ενότητα: Η Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα, Κυκλαδικός Πολιτισμός, 

Η ζωή και η τέχνη των Κυκλαδιτών.» 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Μυρτώ Λαμπρέα 

Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός  

Δικτυακός τόπος / blog: http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/ 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου: Ιστορία Γ΄Δημοτικού 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Κυκλαδικός Πολιτισμός 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: 

Το μάθημα της Ιστορίας καλύπτει ένα ευρύ πεδίο επιστημών. Η διδασκαλία του μα-

θήματος είναι ενδεικτική για την εφαρμογή διεπιστημονικών μεθόδων, διαθεματικών 

ενοτήτων και βιωματικών προσεγγίσεων καθώς επιχειρείται σύνδεση με όλα τα διδα-

κτικά αντικείμενα: γεωγραφία, λογοτεχνία, γλωσσικό μάθημα, εικαστικά, χρήση νέων 

http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
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τεχνολογιών, θέατρο, λαϊκή παράδοση, τοπική ιστορία, οικονομία, αγωγή υγείας και  

φυσική αγωγή. 

 

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των 

ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η 

καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των 

ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που 

οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.  

Έτσι, με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την 

επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την 

αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο 

σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το 

γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων 

πολιτών. 

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών, επιδιώκει από τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τους 

σημαντικότερους ελληνικούς μύθους και ειδικότερα με αυτούς που έχουν παγκόσμια 

απήχηση και να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες, να τις συσχετίσουν και να 

μπορούν να καταλήξουν σε δυνητικές γενικεύσεις.  

Επιπλέον, αποσκοπεί στο να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις της 

ελληνικής Ιστορίας καθώς και στοιχεία της Ιστορίας των άλλων πολιτισμών και λαών 

και να τα συσχετίσουν, συνειδητοποιώντας τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα 

για τη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου.  

Μέσα από το μάθημα της Ιστορίας επιδιώκεται οι μαθητές να βιώσουν την αλλαγή 

που συντελείται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε διάστημα μακρών χρονικών 

περιόδων και να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της 

χρήσης των σχετικών όρων καθώς και να ενημερωθούν για τις κοινωνικές, 

πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές διαφοροποιήσεις των κοινωνιών που μελετούν.  

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών οι μαθητές είναι σημαντικό να 

εξοικειωθούν με την ορολογία της ιστορικής επιστήμης, εντοπίζοντας, επιλέγοντας και 

οργανώνοντας τις ιστορικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα 
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μέσα για να ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέματα.  

Ζητούμενο ακόμα είναι η απόκτηση εθνικής συνείδησης και η διάθεση ειρηνικής 

συνύπαρξης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης με τους γειτονικούς λαούς και ο 

σχηματισμός προσωπικής άποψης και η διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης για τα 

κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια προβλήματα. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσετε 

Τάξη: Γ΄Δημοτικού 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου 

Γενικός Σκοπός του Διδακτικού Σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με 

τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με 

τον τρόπο ζωής και την τέχνη των Κυκλαδιτών. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Διδακτικοί στόχοι: 

Οι μαθητές: 

 να γνωρίσουν τη μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας στις Κυκλάδες 

και να κατανοήσουν τη σημασία των παραγόντων αυτών για την ανάπτυξη των 

νησιών, 

 να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στην ανάπτυξη των 

Κυκλαδικού Πολιτισμού, 

 να κατανοήσουν τι είδους άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες του 3000 π.Χ., µε τι 

ασχολούνταν και τι πρόσφεραν στον πολιτισμό, 

 να εθιστούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων, 

 να ασκηθούν στη μελέτη εικόνων και να μυηθούν στη διαδικασία της 

διερεύνησης, 

 να γνωρίσουν την τέχνη των Κυκλαδιτών και να ανακαλύψουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της, 

 να θαυμάσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτής της τέχνης, 

 να κατανοήσουν τη σημασία του ορυκτού πλούτου των νησιών στην ανάπτυξή 
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τους, 

 να κατακτήσουν όρους, όπως: οψιανός, ειδώλια, τηγανόσχημα αγγεία, 

τοιχογραφίες, 

 να γνωρίσουν καλύτερα τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα του Κυκλαδικού 

πολιτισμού, τα ειδώλια, μέσα από σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης και μέσω 

μιας διαθεματικής προσέγγισης, 

 να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία άντλησης πληροφοριών από πρωτογενείς 

πηγές και εξαγωγής ιστορικών συμπερασμάτων, 

 να συνειδητοποιήσουν ότι το παρελθόν βρίσκεται σε συνεχή και ανοιχτό διάλογο 

με το παρόν, 

 να κάνουν συσχετίσεις και να προβαίνουν σε απλές γενικεύσεις, 

 να προβληματιστούν για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και 

τον αγώνα του για την πρόοδο, 

 να εκφραστούν ποικιλοτρόπως (γλωσσικά, εικαστικά, θεατρικά κτλ.), 

 να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης που τους 

εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, 

 να εξοικειωθούν με τη διερευνητική μάθηση στο διαδίκτυο και να αποκτήσουν 

δεξιότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης, 

 να κάνουν χρήση λογισμικών για την επεξεργασία και διαχείριση της 

πληροφορίας, την παραγωγή γνώσης και παραγωγή λόγου, 

 να αποκτήσουν την ικανότητα αξιολόγησης των πληροφοριών του διαδικτύου 

καλλιεργώντας την αφαιρετική τους ικανότητα.  

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο.   

 

Google blog, Google Drive, Wikipedia, Wordle,  Prezi, YouTube, Bubble.us, Khan 

Academy, Google Earth. 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

H χρονική διάρκεια εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου ορίζεται στις 20 ημέρες. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

 

1. Ο νέος ρόλος του Σχολείου και του Μουσείου 

Προκειμένου το σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιταγές της κοινωνίας, 

αναζητά ένα νέο περιβάλλον δράσης, που να προάγει τον πολιτισμό. Ως ένα τέτοιο 

πεδίο δράσης μπορεί να λειτουργήσει το διευρυμένο μουσείο, το οποίο αποτελεί μια 

σημαντική μορφή κοινωνικής επένδυσης με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Οι σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής προάγουν τη συμμετοχική και ενεργητική 

μάθηση και επιδιώκουν πέρα από την απόκτηση γνώσεων, την καλλιέργεια γνωστικών, 

κοινωνικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Η παροχή ευκαιριών για κατάκτηση των 

γνώσεων με εναλλακτικές προσεγγίσεις συμβάλλει στην εξέλιξη της προσωπικότητας, 

ενισχύοντας και καλλιεργώντας πολύπλευρες ατομικές κλίσεις και ικανότητες. Οι 

πρακτικές που υποστηρίζουν τους σκοπούς αυτούς στηρίζονται σε σύγχρονες 

βιωματικές και διαθεματικές διδακτικές προσεγγίσεις. Η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, ούσα μαθητοκεντρική, αναγνωρίζει τη σημασία των διαπροσωπικών 

σχέσεων και του ψυχολογικού κλίματος για την πραγμάτωση της παιδευτικής 

διαδικασίας και με βάση την οργανωμένη μαθητική ομάδα αξιοποιεί κατά τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο τη δυναμική του μαθητικού πλαισίου1. Η διαμαθητική 

επικοινωνία συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, καλλιεργεί τη σημασία της συνεργασίας 

και προσφέρει μέσα στο πλαίσιο της συνεργαζόμενης ομάδας ευκαιρίες στο μαθητή να 

επιλύει ομαλά συγκρούσεις απόψεων. Όσον αφορά τον ψυχολογικό και γνωστικό 

τομέα προσφέρει τη δυνατότητα θεώρησης των πραγμάτων από τη σκοπιά των άλλων, 

βοηθά το άτομο να αναπτύξει θετική εικόνα για τον εαυτό του, κριτική και αποκλίνουσα 

σ

κ

έ

ψ

η

2

 

κ

α

ι

 

ν

Στις σύγχρονες σχολικές τάξεις ο δάσκαλος καλείται να αναλάβει ρόλο 

καθοδηγητικό, αλλά και να συμβάλει στην αξιοποίηση τόσο των εργαλείων (χάρτες, 

                                                           
1Ματσαγγούρας Η. 2000(α), Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο-
κριτικής Ανάλυσης. Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τ Α΄, Gutenberg, Αθήνα, σ. 155 
2 Ματσαγγούρας Η. 2000(γ), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Για το Καθημερινό Μάθημα, 
το Ολοήμερο Σχολείο και για τα Περιβαλλοντικά, τα Πολιτιστικά και τα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Προ-
γράμματα, Γρηγόρη, Αθήνα, σ. 53-64 
3 Ματσαγγούρας Η. 2000(β), Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Θεωρία 
και Πράξη της Διδασκαλία, τ Β΄, Gutenberg, Αθήνα, σ. 509-535 
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διαδίκτυο, σχολικά βιβλία) όσο και των πρωτογενών πηγών του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαρτυρίες και πρόσωπα). 

Μέσα σε αυτό το διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον ο δάσκαλος καλείται να 

ενεργοποιήσει τις δυνατότητες των παιδιών να ερμηνεύουν την πραγματικότητα και να 

αποδίδουν ανάλογα με τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον τους. 

Η ουσιαστική διασύνδεση του μουσείου με το σχολικό πρόγραμμα έχει ως 

αποτέλεσμα την καλλιέργεια ευρύτερης παιδείας, αλλά και συμβάλλει άμεσα στον 

εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθοδολογίας των σχολικών μαθημάτων καθώς 
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Η μάθηση είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και συνίσταται από πολλές επιμέρους 

δράσεις, με κυριότερες την αντίληψη και τη μνήμη5.  Επηρεάζεται άμεσα από την 

προηγούμενη εμπειρία, καθώς δεν είναι μια προσθετική διαδικασία, αλλά μια 

διαδικασία μετασχηματισμού «νοητικών σχημάτων» που στηρίζεται στην ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή. Η μάθηση σε ένα μουσείο δε σημαίνει μόνο κατάκτηση 

γεγονότων, αλλά και εμπειριών και συναισθημάτων. Στο χώρο του μουσείου τα 

εκθέματα, τα οποία προσφέρονται για πολλαπλές αναγνώσεις, βοηθούν τα παιδιά να 

οργανώσουν τις ιδέες και τις γνώσεις που απέκτησαν6, να ανακαλέσουν προηγούμενες 

εμπειρίες, να επικοινωνήσουν και να μάθουν μέσω της ανακάλυψης, καθώς 

μετατοπίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία εκτός των τειχών του σχολείου και συνδέεται 
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2. Παιδαγωγικές Διαστάσεις της Μουσειοπαιδαγωγικής 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων προβάλλεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, 

καθώς από χώρους στείρας μάθησης μεταλλάσσονται σε χώρους πολύπλευρης 

παιδείας και δημιουργικής ψυχαγωγίας, όπου παρέχονται πολλαπλές αναγνώσεις του 

υλικού πολιτισμού, προσφέρονται στις διαφορετικές κατηγορίες κοινού τα κατάλληλα 
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4 Νάκου Ειρ. 2001, Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός, Τετράδια 9, Νήσος, Αθήνα, σ. 179 
5 Hooper-Greenhill E. 1999, The Educational Role of the Museum, Second Edition, Routledge, London, 
σ. 21 
6 Κύρδη Κ. 2002, «Αξιοποίηση των μουσειακών χώρων στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της 
ύλης», στο Μουσείο-Σχολείο. 6ο Περιφερειακό Σεμινάριο. Καβάλα 20-22/9/02, ΥΠ.Ε.Π.Θ., ICOM, Ελλη-
νικό Τμήμα, Αθήνα, σ. 26-29 
7 Ό.π. Νάκου, σ. 181 
8 Ό.π. Hooper-Greenhill 1999, σ. 4 
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Το άνοιγμα των μουσείων προς την κοινωνία, τα σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς, και το ενδιαφέρον του κοινού προς τους πολιτισμικούς χώρους συνδέει τις 

επιστημονικές αναζητήσεις της μουσειολογίας και της παιδαγωγικής. Ο νέος 

επιστημονικός τομέας της μουσειοπαιδαγωγικής έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός 

επιστημονικού πλαισίου, βάση του οποίου θα μπορεί να σχεδιάζεται μια γόνιμη 

εκπαιδευτική πολιτική σε μουσεία, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον. 

Η εξέλιξη της μουσειοπαιδαγωγικής συνδέεται με την εξέλιξη της κοινωνίας και κατά 

συνέπεια ο σύγχρονος μουσειοπαιδαγωγικός στοχασμός συνδέεται με τις σύγχρονες 

τάσεις της παιδαγωγικής, που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος καθορίζεται από τις 

σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους αλλά και από το περιβάλλον του9 και ότι η 

διαδικασία της μάθησης είναι μία διανοητική, ψυχική και πρακτική δραστηριότητα, με 

έντονο κοινωνικό χαρακτήρα10, η οποία δομείται σύμφωνα με το κοινωνικό, 

πολιτισμικό, ιστορικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η πραγματοποιείται. 

Η μουσειοπαιδαγωγική θεωρία βασίζεται σε παιδαγωγικές και γνωστικές θεωρίες, 

οι οποίες διακρίνονται στις Συμπεριφοριστικές, τις Κοινωνικές και τις Γνωστικές. 

 

2.1. Συμπεριφοριστικές θεωρίες 

Οι εκπρόσωποι της σχολής της Συμπεριφοράς έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

μελέτη της σχέσης μεταξύ των ερεθισμάτων (stimulus) και των αντιδράσεων 

(responses) που προκαλούνται από αυτά11. Επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στον 

προσδιορισμό των νόμων και των βασικών αρχών που διέπουν τη συσχέτιση 

ερεθισμάτων – αντιδράσεων και αγνόησαν τη μελέτη των εσωτερικών διαδικασιών 

μάθησης. Προσπάθησαν, κυρίως, να δείξουν ότι το ευχάριστο ή το δυσάρεστο 

αποτέλεσμα, το οποίο ακολουθεί την αντίδραση που προκαλείται από ένα 

συγκεκριμένο ερέθισμα, είναι εκείνο το οποίο κάνει το άτομο να συσχετίζει ερεθίσματα 

και αντιδράσεις, να ενεργεί δηλαδή με έναν ορισμένο τρόπο, όταν του δοθεί ένα 

ανάλογο ερέθισμα. Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις όλη η συμπεριφορά του ατόμου 

είναι προϊόν μάθησης και κατά συνέπεια η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να 

                                                           
9 Ό.π. Νάκου, σ. 177-184 
10Βρατσάλης Κ. 1996, Μάθηση και εκπαιδευτικές πρακτικές από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών, 
Νήσος, Αθήνα, σ. 22 
 
11 Κολιάδης Εμ. 1996, Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, Συμπεριφοριστικές Θεωρίες, τ. Α΄, 
Αθήνα, σ. 42 
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διαμορφωθεί, σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα, αρκεί να προσδιοριστούν τα 
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Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της ψυχολογικής κατεύθυνσης της Συμπεριφοράς είναι 

οι: Thorndike, Pavlov, Guthrie και Skinner. 

Ο Thorndike υποστήριξε τη συνειρμική θεωρία ή θεωρία της σύνδεσης, σύμφωνα 

με την οποία η μάθηση είναι μια διαδικασία σύνδεσης ερεθισμάτων και αντιδράσεων, 

η οποία γίνεται ισχυρότερη όταν η αντίδραση συνοδεύεται από ευχάριστο αποτέλεσμα 

και όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται η αντίδραση13. Το διδακτικό του σύστημα 

στηρίζεται στη αρχή της επανάληψης αλλά και στη θέση ότι όσο πιο πολλές 

διασυνδέσεις μεταξύ ερεθισμάτων και αντιδράσεων διαθέτει ένα άτομο, τόσο πιο ικανό 

είναι στην αντιμετώπιση των καταστάσεων τα ζωής. 

Ο Pavlov υποστήριξε ότι για να πραγματοποιηθεί η μάθηση είναι απαραίτητη η 

ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων με την παροχή κινήτρων (εξαρτημένη 

αντανακλαστική μάθηση), όμως αυτού του είδους η μάθηση είναι παθητική, καθώς 

γίνεται χωρίς συμμετοχή των ενσυνείδητων διεργασιών και επομένως δε δημιουργεί 

νέες μορφές συμπεριφοράς, αλλά ο οργανισμός χρησιμοποιεί τις παλιές μορφές 
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Ο Guthrie θεωρούσε ότι θεμελιώδης νόμος της μάθησης είναι ο νόμος της χρονικής 

συνάφειας15, σύμφωνα με τον οποίο μαθαίνουμε μέσα από τις ανάγκες μας και τις 

φυσικές καταστάσεις στις οποίες ζούμε, αντιμετωπίζοντάς τες με βάση τις συσχετίσεις 

π

ο

υ

 

έ

χ

ο

υ

μ

ε

 

δ

ι

α

μ

ο

ρ

Ο Skinner πρέσβευε ότι όλη η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης και ότι 

απορρέει από την οργάνωση των αντιδράσεων των ζωντανών οργανισμών στα 

ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Άλλες από τις 

αντιδράσεις αυτές ενισχύονται και, για το λόγο αυτό, μαθαίνονται και γίνονται στοιχείο 

της συμπεριφοράς, ενώ άλλες δεν ενισχύονται και, κατά συνέπεια, δεν εντάσσονται 

στη συμπεριφορά. Από τις διαπιστώσεις του Skinner προέκυψε η δημιουργία της 

προγραμματισμένης διδασκαλίας, της οποίας βασική αρχή είναι η ενίσχυση των 

                                                           
12 Κασσωτάκης Μ., Φλουρής Γ. 2003, Μάθηση και διδασκαλία: Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες 
της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Μάθηση, τ. Α΄, Αθήνα, σ. 36-37 
13 Ό.π., Κολιάδης 1996, σ. 82-93 
14 Ό.π., σ. 53-66 
15 Ό.π., σ. 93-100 
16 Ό.π., Κασσωτάκης, Φλουρής, σ. 50-51 
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προσπαθειών των μαθητών με την άμεση γνωστοποίηση της ορθότητας ή μη των 
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2.2. Κοινωνικές θεωρίες 

Η Κοινωνική θεωρία με βασικό εκπρόσωπο τον Bandura επιδιώκει να ερμηνεύσει 

τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη πολλές 

πτυχές της προσωπικότητας του ατόμου18. Η μάθηση, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως 

γνωστικό φαινόμενο, αλλά εξετάζεται μέσα από τις σχέσεις που δημιουργούνται 

ανάμεσα στο αποτέλεσμα κάποιας ενέργειας και την προσοχή, τις στάσεις, τα κίνητρα, 

τα σχέδια και τις αντιλήψεις των ατόμων, εκλαμβάνεται ως αποτέλεσμα παρατήρησης 
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2.3. Γνωστικές θεωρίες 

Η Γνωστική θεωρία έχει ως κύριο εκπρόσωπο τον J. Piaget. Η θεωρία του διερευνά 

πρωταρχικά τη γνωστική ανάπτυξη, αλλά μπορεί συγχρόνως να αποτελέσει και μια 

θεωρία μάθησης καθώς ασχολείται με την ανάπτυξη και οικοδόμηση της ανθρώπινης 

γνώσης, η οποία συγκροτείται από την αλληλεπίδραση τόσο της αισθητηριακής 
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Σύμφωνα με τον Piaget η γνώση είναι μια αέναη οικοδόμηση με ανταλλαγές 

ανάμεσα στον οργανισμό και το περιβάλλον, καθώς και ανάμεσα στη σκέψη και το 

αντικείμενο21. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παιδί συνεχώς «οικοδομεί» μια κατανόηση 

του κόσμου μέσω δύο βασικών νοητικών ενεργειών, της αφομοίωσης22   και της 

                                                           
17 Ό.π, σ. 59-65 
18 Κολιάδης Εμ. 1997(α), Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες, τ. 
Β΄, Αθήνα, σ. 82-83 
19 Ό.π, Κασσωτάκης, Φλουρής, σ. 95-99 
20 Κολιάδης Εμ. 1997(β), Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, Γνωστικές Θεωρίες, τ. Γ΄, Αθήνα, 
σ. 106   
21 Δανασσής-Αφεντάκης Α. 1993, Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής και Διδακτικής σκέψης (17ος-20ός αι.) 
Παιδαγωγικά Συστήματα τ. Β΄, Αθήνα, σ. 154 
22 Η αφομοίωση επιβάλλει την παρουσίαση της κάθε πληροφορίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 
γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από τις ήδη υπάρχουσες νοητικές δομές, κατά συνέπεια τα εισαγόμενα 
ερεθίσματα τροποποιούνται ή αλλάζουν για να ενσωματωθούν στους διαθέσιμους τρόπους σκέψης. 
Lloyd P. 1998, Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σ.12-13 
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συμμόρφωσης23, που οδηγούν στην εξισορρόπηση24, καθώς «η νοημοσύνη είναι μια 

κατάσταση ισορροπίας, προς την οποία τείνουν όλες οι διαδοχικές αισθησιοκινητικές 

και γνωστικές προσαρμογές, αλλά και όλες οι λειτουργικής φύσης ανταλλαγές του 
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Οι απόψεις του Piaget είναι προσανατολισμένες στον Κονστρουκτιβισμό26, καθώς 

πρέσβευε ότι η ανάπτυξη προχωρεί μέσω σταδίων27, που το καθένα προκύπτει από 

το προηγούμενο και αποτελεί μια αναδόμηση της προηγούμενης γνώσης. Στη θεωρία 

του η δομή28 οικοδομείται συνεχώς μέσα από την αλληλεπίδραση των ενεργειών και 

των δραστηριοτήτων του υποκειμένου και των αντιδράσεων του αντικειμένου. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά προσπαθούν με ενεργό τρόπο να δομήσουν τον κόσμο τους 

και γι’ αυτό δεν πρέπει να τους επιβάλλονται αυστηρά και άκαμπτα αναλυτικά 

προγράμματα, αλλά πρέπει να προηγηθεί η άμεση εμπειρία και η επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων , και επάνω σε αυτά να θεμελιωθεί η διδασκαλία της 

αφηρημένης γνώσης29. Η ουσιαστική μάθηση είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο όταν το 

παιδί ωθηθεί προς τον προβληματισμό, το χειρισμό συμβόλων, την ευκαιρία να θέτει 

ερωτήματα και να προσπαθεί μόνο του να δώσει απάντηση στους προβληματισμούς 

του30. Η ενεργοποίηση της σκέψης του ατόμου με τη συμμετοχή του ίδιου κατά τη 

διαδικασία μάθησης, συντελεί σε πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου που  πρέπει 

να μαθευτεί31 και στη δημιουργία δυνατοτήτων ανακάλυψης και επινόησης. 

                                                           
23 Η συμμόρφωση είναι μια συμπληρωματική διεργασία προσαρμογής στις απαιτήσεις που μας επιβάλ-
λει ο κόσμος των αντικειμένων και των γεγονότων. Ό.π., Lloyd, σ. 12-13 
24 Η εξισορρόπηση είναι σύμφωνα με τον Piaget η ισορροπία ανάμεσα στην αφομοίωση και τη συμμόρ-
φωση, μια ισορροπία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Piaget J. 1987, Η 
ψυχολογία της νοημοσύνης, Καστανιώτης, Αθήνα, σ. 8 
25 ‘Ο.π. Piaget, σ. 20-30 
26  Hein G. E. 1998, Learning in the Museum, Routledge, London, σ. 34 

27 Τα βασικά στάδια της νοητικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Piaget, είναι τέσσερα : το αισθησιοκινη-
τικό (0-2ο έτος), όπου τα βρέφη εκδηλώνουν τη νοημοσύνη τους στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται 
αντικείμενα και γεγονότα, το προσυλλογιστικό (2ο-6ο έτος), που καλύπτει την προσχολική περίοδο και 
χαρακτηρίζεται από την απόκτηση νέων δεξιοτήτων , όπως χρήση της γλώσσας και κατανόηση των 
συμβόλων, το στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης (7ο-11ο έτος), όπου οι νοητικές πράξεις έχουν λογικο-
μαθηματικές ιδιότητες και το στάδιο της τυπικής-αφαιρετικής σκέψης (12ο έτος και άνω), που είναι το 
τελευταίο αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο εμφανίζεται η αφηρημένη σκέψη. Ό.π., Lloyd, σ. 15-24 
28 Με τον όρο δομή ο Piaget δεν εννοεί κάποιο προκαθορισμένο σύστημα , αλλά ένα σύστημα οικοδο-
μούμενο που χαρακτηρίζεται θεμελιακά από το ξετύλιγμα αυτής της οικοδόμησης. Εννοείται περισσό-
τερο ο τρόπος που συναρμολογούνται τα μέρη, για να απαρτίσουν το σύνολο. Ό.π., Δανασσής-Αφεντά-
κης, σ. 157 
29 Ό.π., Lloyd, σ. 64 
30 Ό.π., Κασσωτάκης, Φλουρής, σ. 118-125 
31 Μάνος Κ. 1993, Παιδαγωγική Ψυχολογία-Ψυχοπαιδαγωγική-, Γρηγόρης, Αθήνα, σ. 96 
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Το παιδαγωγικό υπόβαθρό της μουσειοπαιδαγωγικής έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα και 

από τον J. Bruner (1960), ο οποίος πρέσβευε ότι ο μαθητής πρέπει να ανακαλύπτει32 

μόνος του τη γνώση, καθώς η μάθηση μέσω της ανακάλυψης συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της δημιουργικής του σκέψης, οδηγεί στην αυτοεκπλήρωσή του και τον 

καθιστά ικανό να ανακαλεί τη γνώση, όταν καλείται να επιλύσει προβλήματα που 

ανάγονται σε αυτή33. Ο Bruner έχει υποστηρίξει ότι: «Ένα μάθημα μπορεί να διδαχθεί 

αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε παιδί, άσχετα από το στάδιο ανάπτυξής του, αρκεί να 

χρησιμοποιηθεί η γλώσσα που καταλαβαίνει» 34. Με βάση αυτή την άποψη τα μουσεία 

έπαψαν να είναι χώροι απροσπέλαστοι στα μικρά παιδιά και στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες και μπορούν να εξασφαλίσουν ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες για την 

αξιοποίηση των πολιτισμικών αγαθών με σκοπό την ψυχαγωγία, την αισθητική αγωγή, 
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Την παραπάνω άποψη υποστηρίζει και ο L. Vygotsky (1934), του οποίου  η θεωρία 

κατέχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών τάσεων. Ο 

Vygotsky ήταν πρωτοπόρος θιασώτης της κοινής εκπαίδευσης ατόμων με διαφορετικές 

δυνατότητες και ανάγκες, καθώς υποστήριζε ότι η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει 

στην αντιστάθμιση των ιδιαίτερων αδυναμιών κάθε παιδιού με την έμφαση των 

δυνατοτήτων του μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης. 

Πρέσβευε ότι η νοητική ανάπτυξη επηρεάζεται από το κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο και συνδέεται με τις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες των κοινωνικών ομάδων. Η 

εκπαίδευση έχει κοινωνικό και πολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς καλλιεργεί εργαλεία 

σκέψης μέσα σε ένα κοινωνικό και διαπροσωπικό πλαίσιο, τα οποία γίνονται στη 

συνέχεια προσωπικές κτήσεις των ατόμων. 

Η μουσειοπαιδαγωγική με βάση τις αρχές του Vygotsky, δε στηρίζεται σε 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους που έχουν σκοπό να καλύψουν μια συγκεκριμένη 

διδακτική ύλη, αλλά σε διδακτικές μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

των μαθητών, την περίοδο κατά την οποία είναι πιο δεκτικοί στην επιρροή της 

διδασκαλίας και εφαρμόζουν βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης στοχεύοντας στην 

πολύπλευρη καλλιέργεια των παιδιών. Ο Vygotsky δίνει μεγάλη σημασία στη «ζώνη 

της επικείμενης ανάπτυξης», σύμφωνα με την οποία κάθε παιδί διαθέτει διαφορετικά 

                                                           
32 Ό.π., Κολιάδης, 1997(β), σ. 153-156 
33 Ό.π., Κασσωτάκης, Φλουρής, σ. 125-130 
34 Bruner J. 1960, Η Διαδικασία της Παιδείας, Καραβίας, Αθήνα, σ. 52 
35 Ό.π., Νάκου, σ. 206-207 
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περιθώρια για να αναπτύξει περισσότερο τη συμπεριφορά του μετά από κάθε 

επίτευγμά του. Η θεωρία της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» επισημαίνει τη 

σημασία που έχει για την εκπαίδευση η αναγνώριση των ατομικών διαφορών και η 
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Η αρχή της ολιστικής μάθησης συνδέεται επίσης με το Vygotsky. Σύμφωνα με αυτή 

την αρχή ο άνθρωπος μαθαίνει συνολικά και όχι μερικά. Στη σχολική πρακτική αυτό 

σημαίνει διεπιστημονική προσέγγιση, που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να 

δομούν γνώσεις χρησιμοποιώντας τους κώδικες διαφόρων επιστημών και άνοιγμα του 
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Επιπλέον, ο Vygotsky υποστήριζε ότι ο λόγος και το σκέπτεσθαι38 συνδέονται στενά 

και η εξέλιξή τους εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους που έχουν πρωτίστως 

κοινωνικό χαρακτήρα. Η μαθησιακή διαδικασία διευκολύνεται όταν δίνεται στα παιδιά η 

ευκαιρία να αρθρώσουν προσωπικό λόγο και να τον κοινοποιήσουν με διάφορους 

κώδικες επικοινωνίας, παράγοντας δημιουργικό έργο και συμμετέχοντας σε ομαδικές 
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Η προσέγγιση των μουσείων από διαφορετικές κατηγορίες ατόμων και με ποικίλους 

διδακτικούς στόχους βρίσκεται στο επίκεντρο του μουσειοπαιδαγωγικού στοχασμού. Ο 

H. Gardner υποστηρίζει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο με τον 

ίδιο τρόπο, γιατί διαθέτουμε διαφορετικούς τρόπους για να κατανοούμε τους άλλους 

και την πραγματικότητα, διαφορετικά είδη νοημοσύνης40. Ο Gardner διακρίνει οκτώ 

διαφορετικού τύπους νοημοσύνης: τη γλωσσική ή λεκτική, τη λογικομαθηματική, τη 

χωροαντιληπτική, τη μουσική, τη σωματικοκιναισθητική, τη διαπροσωπική, την 

                                                           
36 Ό.π., Νάκου, σ. 202 
37 Ό.π., Νάκου, σ. 197-199 
38 Ο Vygotsky προτιμά τους όρους λόγος και σκέπτεσθαι αντί των όρων «γλώσσα» και «σκέψη». Ό.π., 
Lloyd, σ. 29 
39 Ό.π., Νάκου, σ. 200 
40 Ο Gardner διακρίνει οκτώ διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης, κάθε ένας από τους οποίους συνδέεται 
με ιδιαίτερες ικανότητες αντίληψης και κατανόησης της πραγματικότητας: 1. Γλωσσική ή λεκτική νοημο-
σύνη, που μας βοηθά να κατανοούμε τον κόσμο μέσω του γραπτού και προφορικού λόγου, 2. Λογικο-
μαθηματική νοημοσύνη, που συνδέεται με τη λογική, μαθηματική, επιστημονική κατανόηση του κόσμου, 
3. Χωροαντιληπτική νοημοσύνη, που συνδέεται με την ικανότητα κατανόησης του χώρου με τη χρήση 
εικόνων, σχεδίων και χαρτών, 4. Μουσική νοημοσύνη, που συνδέεται με την ικανότητα δημιουργίας 
ήχων και ρυθμών, 5. Σωματικοκιναισθητική νοημοσύνη, που συνδέεται με την έκφραση μέσω της κίνη-
σης και την επιδεξιότητα του σώματος, 6. Διαπροσωπική νοημοσύνη, που συνδέεται με τη χρήση κωδί-
κων επικοινωνίας που βοηθούν την αναγνώριση συναισθημάτων 7. Ενδοπροσωπική ή ενδοατομική 
νοημοσύνη, που συνδέεται με την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης και αυτογνωσίας και 8. Φυσική νοημο-
σύνη, που συνδέεται με την κατανόηση του γεωφυσικού κόσμου, αλλά και των κοινωνικοπολιτικών στοι-
χείων. Ό.π., Νάκου, σ. 217-218 
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ενδοπροσωπική ή ενδοατομική και τη φυσική. Κάθε τύπος νοημοσύνης συνδέεται με 

ιδιαίτερες ικανότητες αντίληψης και απαιτεί ιδιαίτερες μορφές άσκησης, ώστε να 

εξελιχθεί σε ανεπτυγμένη δεξιότητα κατανόησης, επικοινωνίας και έκφρασης. Για αυτό 

το λόγο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι η συσσώρευση συγκεκριμένων 

γνώσεων, αλλά η δόμησή τους και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Βασικός στόχος 

της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει το μαθητή , ώστε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της ζωής, εφοδιάζοντάς τον με τις απαιτούμενες ικανότητες. 

 

2.4. Σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές  προσεγγίσεις 

Η σύγχρονη μουσειοπαιδαγωγική θεωρία βασίζεται σε παιδαγωγικές και γνωστικές 

θεωρίες που υποστηρίζουν τις βιωματικές διαστάσεις της μάθησης. Ο J. Dewey είχε 

ως κεντρική ιδέα στη φιλοσοφία της αγωγής την «εμπειρία», καθώς ο όρος αυτός 

περιέχει τη δοκιμή και τη γνωριμία και βοηθά αποτελεσματικά στο να γίνει κατανοητή 

η φύση της πραγματικότητας. Η φιλοσοφία του είναι βουλησιαρχική, γιατί θέτει τη 

βούληση στο κέντρο του ψυχισμού του ανθρώπου. Ο Dewey υποστήριζε ότι η ζωή του 

ανθρώπου είναι μια διαρκής προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές 
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Η Μ. Montessori πρέσβευε την ελεύθερη επαφή του παιδιού με το περιβάλλον του, 

όπου μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες του, να εκδηλώσει τις κλίσεις του, να αναπτύξει 

τις ικανότητές του και να οδηγηθεί στην ελεύθερη αυτοέκφραση. Η Montessori 

υποστήριζε ότι η παιδική ηλικία δεν είναι απλώς ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για 

την επόμενη περίοδο της ζωής του ανθρώπου, αλλά έχει τη δική της αξία, που 

συνδέεται με την αυτοανάπτυξη και την αυτοδιδασκαλία του παιδιού. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, η μάθηση δεν έχει την έννοια της διδασκαλίας, αλλά της δημιουργίας ενός 

παιδευτικού περιβάλλοντος κατάλληλου για τις ανάγκες του πειραματισμού, της 
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41 Παπάς Α.Ε. 1996, Μαθητοκεντρική διδασκαλία, τ. Β’, Βιβλία για όλους, Αθήνα, σ.128 
42 Η βούληση θέτει τους σκοπούς μέσα στη δράση και τους πραγματοποιεί, το συναίσθημα, που συνο-
δεύει τη δράση, δημιουργεί την ψυχική ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια και ανάλογα παρωθεί ή αναστέλλει 
τη διαδικασία της μάθησης, ενώ η νόηση προσπορίζει τα μέσα , τα οποία θα οδηγήσουν στην πραγμά-
τωση του σκοπού. Ό.π., Δανασσής-Αφεντάκης, σ. 99-100 
43 Ό.π., Δανασσής-Αφεντάκης, σ. 107-108 
44 Ό.π., Δανασσής-Αφεντάκης, σ. 183-187 
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Η σύγχρονη παιδαγωγική έχει μετατοπίσει το παιδαγωγικό ενδιαφέρον από τη 

διδακτέα ύλη στη μαθησιακή διαδικασία, έχει απορρίψει τις παραδοσιακές 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους και έχει επινοήσει ευέλικτες εναλλακτικές μεθόδους που 

έχουν ως απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας. Στο ίδιο 

πλαίσιο, η μουσειοπαιδαγωγική έχει αμφισβητήσει την ξενάγηση, ως μέσο 

επικοινωνίας μουσείων και κοινού και προτείνει εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης 

μέσω του διαλόγου και της αυτενέργειας με βάση τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και 

τις παραστάσεις των ατόμων. Η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση υποστηρίζει και 

χρησιμοποιεί διεπιστημονικές μεθόδους, οι οποίες διευκολύνουν τους 

παιδαγωγούμενους να αναγνωρίζουν την πολυσημία του υλικού πολιτισμού και να 

αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη διερεύνησή του45. Οι διεπιστημονικές 

εκπαιδευτικές μέθοδοι στηρίζονται στον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, της 

μάθησης και της γνώσης και για αυτό το λόγο προωθούν σχέδια δράσης από ομάδες, 

τα οποία όμως ενισχύουν και την ατομική ενέργεια, σκέψη και έκφραση. 

Η παραδοσιακή παιδαγωγική αποσκοπεί στη μετάδοση αντικειμενικών γνώσεων 

παραβλέποντας την ιδεολογική τους βάση, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων, για 

αυτό και η παραδοσιακή εκπαίδευση στοχεύει στην κάλυψη αυστηρά οριοθετημένης 

ύλης. 

Στον αντίποδα, οι μοντέρνες εκπαιδευτικές μέθοδοι ασκούν τα παιδιά στην κριτική 

μελέτη και αξιολόγηση και δεν αποσκοπούν στη μετάδοση έτοιμων αντικειμενικών 

γνώσεων και στην παθητική αναπαραγωγή τους46. Οι μοντέρνες αντιλήψεις για τη 

μαθησιακή διαδικασία θεωρούν ότι η γνώση δομείται και δε μεταδίδεται ως έτοιμο 

αγαθό. Οι μεταμοντέρνες αντιλήψεις αρνούνται την έννοια της επιστημονικής αλήθειας, 

καθώς τόσο ή αλήθεια όσο και η πραγματικότητα εκλαμβάνονται ως κατασκευές των 

ιδεολογικά τοποθετημένων υποκειμένων. Η εκπαίδευση αποσκοπεί να καταστήσει 

τους μαθητές ικανούς να εκφράζουν το δικό τους κριτικό λόγο, να συγκροτούν τον εαυτό 

τους και να υποστηρίζουν τη δική τους πραγματικότητα σύμφωνα με τις δικές τους 

ιδεολογικά διαμορφωμένες θέσεις.   

Ανάμεσα στις παραδοσιακές και μεταμοντέρνες επιστημολογικές θέσεις 

διαμορφώνονται παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές θεωρίες, οι οποίες σύμφωνα με το  

                                                           
45 Ό.π., Νάκου, σ. 199 
46 Ό.π., Νάκου, σ. 187 
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Hein κατατάσσονται σε τέσσερις βασικούς διακριτούς τύπους, με βάση τη γνώση, τη 

μάθηση και την αντίστοιχη διδακτική μέθοδο που υιοθετούν, του Διδακτισμού (Didactic 

education), του Συμπεριφορισμού (Behaviourist education), της Ανακάλυψης 

(Discovery education) και του Δομισμού (Constructivist education). Οι θεωρίες για τη 

γνώση και τη μάθηση αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ οι θεωρίες για τη 

διδασκαλία καθορίζουν πώς οι δύο πρώτες εφαρμόζονται στην πράξη. 

Η εκπαιδευτική θεωρία του Διδακτισμού47 είναι αυτή που έχει επικρατήσει στην 

τυπική εκπαίδευση. Υποστηρίζει ότι η αντικειμενική γνώση της πραγματικότητας είναι 

δυνατή και ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία  συσσώρευσης έτοιμων γνωστικών 

στοιχείων. Ο διδάσκων παρουσιάζει τη διδακτική ύλη με «λογική» σειρά, η οποία 

καθορίζεται από την εσωτερική δομή της ύλης και στη συνέχεια «διδάσκει/μεταδίδει» 

αυτή την ύλη. Έμφαση δίνεται στην επανάληψη, καθώς θεωρείται βασικός παράγοντας 

που οδηγεί στην αφομοίωση και στην πιστή αναπαραγωγή της αδιαμφισβήτητης 

παρεχόμενης γνώσης. Τα μουσεία που οργανώνονται με βάση τη διδακτική θέση για 

την εκπαίδευση οργανώνουν εκθέσεις γραμμικές (με αρχή και τέλος), πραγματοποιούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα στηριγμένα σε παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα με 

αυστηρά καθορισμένους στόχους και έχουν κείμενα που περιγράφουν τι πρέπει να 

μάθει κανείς από την έκθεση. Στην προσέγγιση των εκθέσεων δεν υπάρχει περιθώριο 

για εναλλακτικές ερμηνείες, αφού η «ιστορία» προβάλλεται ως η «μόνη» και «αληθινή 

ιστορία». 

Η εκπαιδευτική θεωρία του Συμπεριφορισμού48  διαφοροποιείται από τη θεωρία του 

διδακτισμού, καθώς βασίζεται στην παραδοχή ότι μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικοί 

τύποι γνώσης της πραγματικότητας. Όμως παράλληλα υποστηρίζει ότι ανεξάρτητα 

από τον τύπο γνώσης, η μάθηση στηρίζεται στη διδασκαλία. Δίνεται έμφαση στη 

μέθοδο (την αντίδραση που προκαλεί ένα ερέθισμα), αλλά όχι στο αντικείμενο 

μάθησης. Έτσι, η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ίδια ανεξάρτητα από το 

αντικείμενο της μάθησης. Στα μουσεία που ακολουθούν αυτή τη θέση, οι εκθέσεις 

οργανώνονται γραμμικά, περιέχουν διδακτικά στοιχεία που περιγράφουν τι πρέπει να 

μάθει κανείς, περιέχουν στοιχεία που παρέχουν ερεθίσματα και ενισχύουν τις 

επιθυμητές αντιδράσεις προσφέροντας ανταμοιβές (π.χ., «Μπράβο! Αυτή είναι η 

                                                           
47 Ό.π., Hein 1998, σ. 25 
48 Ό.π., Hein 1998, σ. 29 
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σωστή απάντηση»). Τα μουσεία και οι εκθέσεις που στηρίζονται στη συμπεριφοριστική 

εκπαίδευση δεν υποστηρίζουν άμεσα ότι παρουσιάζουν την «αληθινή» ιστορία. 

Η εκπαιδευτική θεωρία της Ανακάλυψης49 συμφωνεί με την παραδοσιακή 

εκπαιδευτική θεωρία του διδακτισμού για την αρχή της αντικειμενικής γνώσης, αλλά 

παράλληλα υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία. Η ανακαλυπτική 

μάθηση συνήθως συνδυάζεται με σωματική δράση. Αυτό δεν συνεπάγεται πάντα την 

ύπαρξη πνευματικής δράσης, και αυτή είναι η βασική κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτή 

την προσέγγιση. Η ανακαλυπτική μάθηση υποστηρίζει ότι η επαφή του μαθητή με το 

κατάλληλο υλικό θα τον οδηγήσει στα «σωστά» συμπεράσματα σχετικά με το πώς 

λειτουργούν τα πράγματα. Στα μουσεία η εφαρμογή της ανακαλυπτικής εκπαίδευσης 

συνεπάγεται εκθέματα που δίνουν τη δυνατότητα για ανακάλυψη, συσχετισμό, 

σύγκριση και χρήση διαφόρων μεθόδων ανακάλυψης. Διδακτικά στοιχεία με ερωτήσεις 

παροτρύνουν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μόνοι τους. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τα παιδιά είναι σχεδιασμένα με δραστηριότητες που τα οδηγούν στα 

«σωστά» συμπεράσματα. Οι εκθέσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι οργανωμένες 

γραμμικά, παρόλα αυτά όμως οδηγούν τους επισκέπτες σε συγκεκριμένα 

συμπεράσματα. 

Η εκπαιδευτική θεωρία του Δομισμού50 απορρίπτει την ιδέα της αντικειμενικής 

γνώσης και υποστηρίζει την αποδοχή εναλλακτικών απόψεων για την 

πραγματικότητα51. Αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή του μαθητή 

στη διαδικασία της μάθησης σε συνδυασμό με τη σωματική και πνευματική 

δραστηριότητα, δίνει έμφαση στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών 

και θεωρεί ότι τα συμπεράσματα στα οποία φθάνουν αξιολογούνται με βάση το κατά 

πόσο έχουν νόημα στο πλαίσιο της πραγματικότητάς τους. Δεν υπάρχει απόλυτα 

λανθασμένο συμπέρασμα, αλλά εξαρτάται από το υλικό που ο μαθητής είχε στη 

διάθεση του και πώς το αξιοποίησε. Οι παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί μιλάνε για λάθη, 

παρανοήσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί της δομικής προσέγγισης μιλάνε για προσωπικές, 

ιδιωτικές ερμηνείες. Οι όροι «λάθη» ή «παρανοήσεις» χρησιμοποιούνται μόνο για να 

περιγράψουν συμπεράσματα ή ερμηνείες που δεν ανταποκρίνονται στο υπάρχον υλικό 

                                                           
49 Ό.π., Hein 1998, σ. 30 
50 Ό.π., Hein 1998, σ. 34 
51 Hein George E., http://www.gem.org.uk/pubs/news/hein1995.html (τελευταία επίσκεψη 15/12/2007). 
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ή ενδείξεις, συμπεράσματα δηλαδή, που διαφέρουν από αυτά που θα ήταν λογικό να 

φτάσει ο μαθητής με βάση το υλικό που είχε διαθέσιμο. Η αξία των συμπερασμάτων 

καθορίζεται από το πώς χρησιμοποιούνται στην πράξη και κατά πόσο υπάρχει 

συνέπεια μεταξύ τους. Η αποδοχή του δομισμού/ κονστρουκτιβισμού στο μουσείο δίνει 

δυνατότητες για ανακάλυψη της γνώσης αλλά και αξιολόγησή της. Η έκθεση δεν είναι 

οργανωμένη γραμμικά, αλλά προσφέρονται διαφορετικά «σημεία εισόδου» (entry 

points). Το θέμα παρουσιάζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με αυτό τον τρόπο 

ενθαρρύνεται ο διαφορετικός τρόπος ερμηνείας. Τα εκθέματα συνδέονται με τις 

προσωπικές, καθημερινές εμπειρίες των επισκεπτών, δημιουργώντας  έτσι σημεία 

επαφής μεταξύ εκθεμάτων και επισκεπτών. Τα προγράμματα παρέχουν υλικό και 

εμπειρίες που βοηθούν τους συμμετέχοντες να πειραματιστούν, να κάνουν 

συσχετισμούς και να φτάσουν σε συμπεράσματα. 

 

3. Το Σχολείο Μουσείο 

Η λειτουργία των μουσείων ως εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι κάτι που 

ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, στο κυβερνητικό ίδρυμα που 

λειτούργησε το Victoria and Albert Museum, Practical Art αναφέρεται ότι το μουσείο 

αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο εκπαίδευσης του ενήλικα, αφού πλέον 

αυτός δεν πηγαίνει στο σχολείο. Το 1917 ο Lawrence Haward, επιμελητής του 

Manchester Art Gallerie ανέδειξε τη δυνατότητα των μουσείων να διδάσκουν παιδιά και 

σε ένα Συνέδριο της Ένωσης Μουσείων υποστήριξε ότι οι επισκέψεις των παιδιών στις 

εκθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κριτικής τους ικανότητας και της 
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Η σημασία του μουσείου στη μάθηση έχει αναδειχθεί και από τον John Dewey 

(1859-1952), ο οποίος πραγματοποιούσε συχνές επισκέψεις των μαθητών του 

Chicago Laboratory School σε πανεπιστημιακά μουσεία και στο Field Columbian 
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Η ένταξη του μουσείου στο σχολικό πρόγραμμα σε κράτη, όπως οι Η.Π.Α., έχει 

ξεπεράσει κατά πολύ τη φάση του σχεδιασμού και είναι πλέον πραγματικότητα. 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το «The New York City Museum School» 54. Σκοπός του 

                                                           
52 Ό.π., Hooper-Greenhill, 1999, σ. 137 
53 Hein G. E., October 2004, «John Dewey and Museum Education», Curator 47(4), σ. 420 
54 http://nymag.com/urban/articles/schools01/school4.htm και http://en.wikipe-
dia.org/wiki/New_York_City_Museum_School (τελευταία επίσκεψη 15/12/2007). 

http://nymag.com/urban/articles/schools01/school4.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Museum_School
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Museum_School
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μουσείου, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό του κείμενο, είναι να εντάξει τις συλλογές 

των μουσείων της πόλης στο αναλυτικό πρόγραμμα, προκειμένου να εμπλέξει τους 

μαθητές στην αυθεντική εμπειρία και στο ανώτερο πρότυπο μάθησης. Οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πέντε μαθήματα κορμού: αγγλικά, 

μαθηματικά, ιστορία, επιστήμη και ισπανικά, όπως στα περισσότερα γυμνάσια. 

Παράλληλα, όμως μία φορά την εβδομάδα επισκέπτονται ένα μουσείο, 

παρακολουθώντας ένα ακόμα μάθημα που συνδέεται άμεσα με ένα από τα πέντε του 

κορμού. Κάθε μουσειακό μάθημα (museum Module Project) συνοδεύεται από 

παρουσίαση. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το χώρο του μουσείου όπως τη σχολική τάξη 

τους, κρατούν τα τετράδια στα χέρια τους, παρατηρούν τα αντικείμενα, διδάσκονται και 

συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Κάποιες φορές το μάθημα διεξάγεται σε 

ειδικές αίθουσες του μουσείου, κυρίως όμως στις ίδιες τις αίθουσες των συλλογών. 

Οργανωμένη προσπάθεια αξιοποίησης του μουσείου ως χώρου μάθησης 

πραγματοποιείται και την Αγγλία. Η εταιρεία Group for Education in Museums (GEM) 

55 συνεργάζεται με μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, οργανισμούς και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα προκειμένου να προωθήσει την εκπαίδευση στον πυρήνα της λειτουργίας 

των μουσείων, να ενθαρρύνει τη μουσειοπαιδαγωγική, να προάγει τον εκπαιδευτικό 

ρόλο των μουσείων, να εφαρμόσει προγράμματα μουσειακής εκπαίδευσης, να 

εκπαιδεύσει μέσω σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων τους επαγγελματίες των 

μουσείων, των πολιτιστικών οργανισμών και των εκπαιδευτικών μονάδων.  

Παρά τις κατακτήσεις των παιδαγωγικών αναζητήσεων σε διεθνές επίπεδο, η 

μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα δείχνει να υπολείπεται κατά πολύ αυτών των 

εξελίξεων. Τα τελευταία χρόνια γίνονται δειλά βήματα για την ένταξη του μουσείου στο 

σχολικό πρόγραμμα, γεγονός που εναπόκειται στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών. 

Οι δραστηριότητες του σχολείου που εμπλέκουν ενεργητικά το μουσείο ορίζονται στο 

πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εννέα 

(9) για κάθε διδακτικό έτος, αριθμός πολύ μικρός για μια σε βάθος και εποικοδομητική 

συνεργασία σχολείου και μουσείου. Συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 201/1998 για 

την «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων» 56 ορίζει σχετικά: 

«Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις  

                                                           
55 http://www.gem.org.uk/home.html (τελευταία επίσκεψη 03/01/2008).  
56 ΦΕΚ 161/13-7-1998, τ. Α΄ 
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α. Γενικά:  

(1) Οι μετακινήσεις - επισκέψεις εκτός σχολείου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

  i. Ημερήσια διδακτική εκδρομή  

    ii. Διδακτικές επισκέψεις- συμμετοχή - σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  

(2) Και οι δύο κατηγορίες εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και υπηρετούν δι-

δακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος. Αποτελούν α-

ναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο τά-

ξης και σχολικής μονάδας, και δεσμεύουν για τη συμμετοχή όλους τους εκπαιδευτι-

κούς.  

(3) Όλες οι μετακινήσεις εκτός νομού, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή 

του Γραφείου Εκπ/σης... 

(6) Όλες οι μετακινήσεις εκτός σχολείου (εκδρομή, τακτικές και έκτακτες επισκέψεις) 

στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τις εννιά (9) για κάθε διδακτικό έτος και καταγρά-

φονται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής...  

γ. Διδακτικές επισκέψεις - συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες :  

1.       Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με 

προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς 

(Μουσεία, Θέατρα, Χώροι Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), μονάδες πα-

ραγωγής, αξιοθέατα κτλ. και να οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, 

οι οποίες δεν θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά με προ-

γραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδα-

κτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριό-

τητες, στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, έχουν 

διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν 

πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώ-

σεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζο-

νται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τρι-

μηνιαίο προγραμματισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο. O Σχο-

λικός Σύμβουλος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και 

προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού. Με απόφαση του συλλόγου δι-

δασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται έκτακτες επισκέψεις, εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνονται τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος 
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όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. Ο ακρι-

βής τόπος, το μέσο μεταφοράς, η ημέρα και οι ώρες πραγματοποίησης των επι-

σκέψεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων γνωστοποιούνται έγκαιρα, γραπτά 

ή προφορικά, στο Σχολικό Σύμβουλο και στον αρμόδιο Προϊστάμενο και αποτε-

λούν μέρος της σχολικής ζωής που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο..» 

Προκειμένου να αποδώσει η προσπάθεια όμως της σύνδεσης σχολείου και μουσείου 

απαιτείται πολιτικός σχεδιασμός και υποστήριξη οικονομική, υλικοτεχνική, θεσμική 

καθώς και εκπαίδευση των εργαζομένων. 

Η μουσειοπαιδαγωγική, εκτός από τις δραστηριότητες που παραδοσιακά αναλαμβάνει, 

δηλαδή την άμεση επικοινωνία με τους επισκέπτες -προγράμματα σχολείων- και τις 

δραστηριότητες έμμεσης επικοινωνίας -παραγωγή έντυπου υλικού, μουσειοσκευών 

και εκπαιδευτικών εκθέσεων-, θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες μουσειακές 

δραστηριότητες, όπως η βασική μορφή μουσειακής επικοινωνίας που είναι η έκθεση57. 

Η έκθεση είναι ένα μέσο επικοινωνίας που συνθέτει ένα διάλογο πλήρη νοημάτων, 

πληροφοριών, ιδεών και συγκινήσεων σχετικών με τα αντικείμενα, διαθέτει τη δική της 

γλώσσα, που δεν είναι απαραίτητα η γλώσσα των εκτιθέμενων αντικειμένων και των 

κειμένων, αλλά αποτελείται από στοιχεία ακουστικά, οπτικά και διαδραστικά, των 
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Βασικό αίτημα της μουσειοπαιδαγωγικής είναι να γίνει η εκπαίδευση βασικό στοιχείο 

των μουσειακών εργασιών και όχι μόνο συμπλήρωμα αυτών. Κατά το σχεδιασμό μιας 

έκθεσης είναι ανάγκη να συνυπολογίζονται οι παιδαγωγικές παράμετροι και οι 

διδακτικοί στόχοι. Στην αντίθετη περίπτωση προκύπτουν εκθεσιακοί χώροι με 

περιορισμένες ερμηνευτικές και χωρικές δυνατότητες, που δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν με ομάδες μαθητών. Βασικό θεώρημα άλλωστε του μουσειακού 
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Το όραμα του Σχολείου Μουσείου δε σημαίνει απαξίωση της ιδιότητας του μουσείου ως 

χώρου ψυχαγωγίας. Η μαθησιακή διαδικασία άλλωστε μπορεί να συνδυαστεί με 

δράσεις ψυχαγωγίας, έμπνευσης και εμπειρίας και έτσι το μουσείο να προωθηθεί και 

ως περιβάλλον συστηματικής μάθησης.  

                                                           
57 Νικονάνου Ν., 2005,  «Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στα σύγχρονα μουσεία», Τετράδια Μου-
σειολογίας, 2, Μεταίχμιο, Αθήνα, σ. 19 
58 Gob A., Drouguet N., 2004, La muséologie, Armand Colin, Paris, σ. 77-79 
59 Σαλή, Τ. 2002, «Μουσειολογία 1. Βασικές αρχές έκθεσης Μουσειακών Συλλογών»,  εκδόσεις Παπα-
δήμα, Αθήνα, σ. 67 
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Για τους ενήλικες η επίσκεψη στο μουσείο είναι ζήτημα ελεύθερης επιλογής (Free-

60), καθώς οι ίδιοι αποφασίζουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους ποια 

έκθεση επιθυμούν να επισκεφθούν, για τους μαθητές, όμως η επίσκεψη σε ένα μουσείο 

δεν είναι συνήθως προσωπική τους επιλογή. Η μάθηση που συντελείται στο χώρο του 

μουσείου διαφέρει από τη μάθηση σε χώρους τυπικής εκπαίδευσης και εξαρτάται από 

μια σειρά παραγόντων που προσφέρουν μια αλληλεπιδραστική εμπειρία61. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση στο μουσείο εντάσσονται σε τρία πλαίσια 

αναφοράς: το προσωπικό, το κοινωνικό και το φυσικό. 

Οι προσωπικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την προϋπάρχουσα γνώση, τα πιστεύω, 

τη γενική στάση ζωής και τις εμπειρίες των επισκεπτών, τα κίνητρα για την επίσκεψη 

στο μουσείο και τις προσδοκίες από αυτήν και τις δυνατότητες επιλογών μέσα στο 

χώρο του μουσείου. 

Οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, έχουν σχέση με την κοινωνική ομάδα με την 

οποία πραγματοποιείται η επίσκεψη (οι πληροφορίες και οι γνώσεις αποκτιούνται μέσα 

από την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της ομάδας), την κουλτούρα και τις 

γενικότερες πολιτιστικές αξίες αυτής της ομάδας, τις αξίες και ιδέες του επισκέπτη και 

του μουσείου. 

Το φυσικό πλαίσιο αναφοράς σχετίζεται με την αρχιτεκτονική του μουσείου, το 

σχεδιασμό και την παρουσίαση εκθέσεων/προγραμμάτων και την ατμόσφαιρα του 

χώρου (π.χ. design, φωτισμός, χρωματισμοί, κλπ.). 

4. Σχεδιασμός της Διδασκαλίας στο Σχολείο Μουσείο 

Κατά την οργάνωση της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων στο μουσείο 

σημαντικό είναι να αναγνωρίζει ο δάσκαλος τις ευκαιρίες για μάθηση που μπορεί να 

προσφέρει ένα μουσείο. Η σχολική γνώση για διδακτικούς και ψυχολογικούς λόγους 

θα πρέπει να προσφέρει ολιστική εικόνα της πραγματικότητας, να είναι βιωματική και 

να αποκτάται σταδιακά από τους μαθητές.  

                                                           
60 Hooper-Greenhill E., Moussouri T. 2000, "Researching learning in museums and galleries 1990 - 
1999: A bibliographic review", RCMG (Research Centre for Museums and Galleries), University of 
Leicester, σ. 2 (online στη διεύθυνση: https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/19/1/researchinglearning.pdf 
(τελευταία επίσκεψη 05/11/2007). Επίσης, σχετικά με Free-Choice Learning στο Institute for Learning 
Innovation, USA, http://www.ilinet.org/freechoicelearning.html (τελευταία επίσκεψη 03/11/2007).  
61 Falk J. H., Dierking L. D.1992, The Museum Experience, Whalesback Books, Washington, D.C., σ. 
1-7 
 

https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/19/1/researchinglearning.pdf
http://www.ilinet.org/freechoicelearning.html
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Η προσέγγιση ξεκινάει από τις εμπειρίες και τις γνώσεις κάθε μαθητικής ομάδας και 

όχι από αυτές του επιμελητή ή του εκπαιδευτικού. Για την οργάνωση της διδασκαλίας 

μιας διδακτικής ενότητας στο Μουσείο Σχολείο  είναι σημαντικό να τεθούν κάποια 

βασικά ερωτήματα:  

 Σε ποιον απευθύνεται το μάθημα;  

 Ποιοι είναι οι σκοποί της διδασκαλίας της κάθε ενότητας; 

 Ποια αντικείμενα ή θέματα είναι κατάλληλα;  

 Ποιες μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν;  

 Ποιοι είναι οι πόροι (ανθρώπινοι και οικονομικοί) που διαθέτει το μουσείο και  η 

υποδομή για την υλοποίηση του προγράμματος;  

 Τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούν να λυθούν;  

Στο πλαίσιο του Σχολείου Μουσείου, το πρώτο βήμα για τη διδασκαλία είναι η 

προετοιμασία του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της διδασκαλίας στο μουσείο. Το συνεργαζόμενο μουσείο του σχολείου θα 

πρέπει να αναλάβει, μέσα από σειρά σεμιναρίων, να καταρτίσει το διδάσκοντα σχετικά 

με τη συλλογή του μουσείου, τις δυνατότητες κίνησης μέσα στο μουσειακό χώρο και τα 

παρεχόμενα υποστηρικτικά μέσα διδασκαλίας.  

Προετοιμασία χρειάζεται όμως και για τους μαθητές. Το Σχολείο Μουσείο βασίζεται 

σε μια μόνιμη συνεργασία των δύο οργανισμών, του σχολείου και του μουσείου, 

γεγονός που σημαίνει προετοιμασία των μαθητών πριν την πρώτη επίσκεψη στο 

μουσείο και στη συνέχεια εξοικείωση με το χώρο και τους κανονισμούς του. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας και εργασίας των μαθητών στο μουσείο η 

μεθοδολογία της διδασκαλίας μπορεί να ποικίλει. Οι τεχνικές ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν: 

 Αφήγηση/διήγηση. 

 Παρατήρηση και συλλογή πληροφοριών από τα αντικείμενα (φυσικά 

χαρακτηριστικά του αντικειμένου, κατασκευή, χρήση, σχέδιο, αξία). Η χρήση 

αντικειμένων σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σκοπό έχει να μάθουν τα παιδιά 

είτε για μια συγκεκριμένη κατηγορία αντικειμένων είτε για κάποιο θέμα που 

σχετίζεται με αυτά. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι, ανάλογα με 

την οπτική γωνία υπό την οποία τα εξετάζουμε, τα αντικείμενα μπορούν να μας 

πουν πολλά και διαφορετικά πράγματα (κατασκευή, τρόπος κατασκευής, 
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σχήμα, οικονομική και κοινωνική αξία, συμβολική αξία, κλπ.).  

 Άγγιγμα (αν είναι δυνατόν). 

 Περιγραφή (ενθαρρύνει την εκμάθηση νέου λεξιλογίου). 

 Σύγκριση με άλλα παρόμοια αντικείμενα και κατάταξη (π.χ. ανάλογα με το 

σχέδιο, τη διακόσμηση, το υλικό). 

 Εργασία σε φυλλάδιο. 

 Χειροτεχνία και σχεδιασμό (σκίτσο) του αντικειμένου (οξύνει την 

παρατηρητικότητα). 

 Χρήση ήχων και μουσικής (κάνει τη δραστηριότητα πιο βιωματική). 

 Θεατρικό παιχνίδι και δραματοποίηση. 

 Συζήτηση βασισμένη στην εμπειρία που είχαν οι μαθητές στο συγκεκριμένο 

μουσείο. 

 Χρήση των ΤΠΕ. 

  

1. Αναλυτική πρόταση διδασκαλίας της Ενότητας «Η Εποχή του Χαλκού στην 

Ελλάδα, Κυκλαδικός Πολιτισμός, Η ζωή και η τέχνη των Κυκλαδιτών» 

Η διδασκαλία της Ενότητας «Η Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα, Κυκλαδικός 

Πολιτισμός, Η ζωή και η τέχνη των Κυκλαδιτών» της Ιστορίας προτείνεται να διδαχθεί 

διαθεματικά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Στην πρόταση ακολουθούν τρία βασικά 

στάδια: 

 προετοιμασία στο σχολείο με διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες σχετικές 

με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, πριν την επίσκεψη στο Μουσείο, 

 επίσκεψη στο Μουσείο, περιήγηση, διαθεματική προσέγγιση, εργασία και 

έκφραση, 

 επεξεργασία στην τάξη των παραστάσεων από την επίσκεψη στο Μουσείο και   

των εμπειριών των παιδιών με ποικίλες δραστηριότητες. 

Μέσω της διδασκαλίας επιδιώκεται μια διαθεματική προσέγγιση, κατά την οποία 

εμπλέκονται τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας, των ΤΠΕ, της Μουσικής και των Εικαστικών. 

Η χρονική διάρκεια της προετοιμασίας στο σχολείο, πριν την επίσκεψη στο Μουσείο 

ορίζεται στις δέκα ημέρες62. Η επίσκεψη στο χώρο του Μουσείου προτείνεται να γίνει 

                                                           

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
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σε δύο δίωρες επισκέψεις και η επεξεργασία στην τάξη μετά την επίσκεψη στο Μουσείο 

σε πέντε μέρες, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. 

 

• 1.1. Προετοιμασία στην τάξη 

Προτού πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του σχολείου 

στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προτείνεται η 

συγκέντρωση υλικού από το δάσκαλο προκειμένου 

να αξιοποιηθεί από τους μαθητές. Προτείνεται ο 

δανεισμός της μουσειοσκευής «Κυκλαδικός 

πολιτισμός» (Εικόνα 1), η οποία περιέχει έντυπο 

υλικό για τον εκπαιδευτικό, διαφάνειες, βιβλία, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, αλλά κυρίως τα ακριβή 

αντίγραφα ειδωλίων, σκευών και εργαλείων, τα 

οποία δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε μία πρώτη επαφή με τον πολιτισμό 

που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες, αλλά και στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει το υλικό με τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι πιο κατάλληλος για το 

έμψυχο δυναμικό του.  

Επιπλέον, προτείνεται ο δανεισμός του 

Εκπαιδευτικού φακέλου «Κυκλαδικός 

Πολιτισμός» από το Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης (Εικόνα 2) . Ο φάκελος περιέχει 

βιβλίο για δασκάλους με κατατοπιστικές 

πληροφορίες για τον Κυκλαδικό 

Πολιτισμό, διαφάνειες με εικόνες ειδωλίων 

και άλλων κυκλαδικών αντικειμένων από 

τη συλλογή του μουσείου, δύο 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και έντυπο με 

προτάσεις για άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Ακόμα, για μια πληρέστερη εικόνα και γνωριμία των παιδιών με τις τοιχογραφίες και τα 

άλλα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι 

                                                           

Πολλές από τις δραστηριότητες του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στο σχολείο πριν την επίσκεψη 
στο χώρο του Μουσείου μπορούν να μεταφερθούν στο τρίτο στάδιο της επεξεργασίας μέσα στην τάξη. 

Εικόνα 1: Μουσειοσκευή 

«Κυκλαδικός πολιτισμός», 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

Εικόνα 2: Εκπαιδευτικός φάκελος «Κυκλαδικός 

Πολιτισμός». 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=86&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=86&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=87&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=87&clang=0
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της Θήρας κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα προτείνεται το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

"Φύση, Θάλασσα και Ζωή" του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Οι μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου, συζητούν με αφορμή το υλικό της 

μουσειοσκευής και του εκπαιδευτικού φακέλου και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ 

τους. Επίσης, αναζητούν νέα στοιχεία στο διαδίκτυο, προκειμένου να προσεγγίσουν το 

θέμα μέσω των νέων τεχνολογιών (Εικόνα 3), συλλέγοντας σχετικά κείμενα και 

φωτογραφικό υλικό, σε εξωσχολικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες αλλά και στα σχολικά 

βιβλία τους και προσπαθούν να διασυνδέσουν το θέμα του Κυκλαδικού Πολιτισμού με 

τα διάφορα μαθήματά τους.   

 

Εικόνα 3: Δημιουργία Wordle από τους μαθητές. 

 

Στη συνέχεια, τα παιδιά παρουσιάζουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για τον 

Κυκλαδικό Πολιτισμό και τις αποδίδουν  με εκφραστικούς τρόπους. Κάθε παιδί 

σημειώνει τα πιο ενδιαφέροντα από όσα άκουσε ή διάβασε και όλα αυτά μπορεί να 

παρουσιαστούν με ποικίλους τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί μια διαθεματική 

προσέγγιση: 

 Ραδιοφωνικός σταθμός 

Τα παιδιά δημιουργούν το ραδιοφωνικό σταθμό του Κυκλαδικού Πολιτισμού. 

Κάθονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα παρουσιάζει κάποιες πληροφορίες σχετικές με 

τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές ασκούνται στην 

ειδησεογραφική ενημέρωση για ένα γεγονός, χρησιμοποιούν τις ελλειπτικές προτάσεις 

για να εκφωνήσουν ενημερωτικούς τίτλους και ασκούνται στην οργάνωση μιας είδησης 

χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο. 

http://www.namuseum.gr/education/schools/2014_2015.pdf
http://www.namuseum.gr/wellcome-gr.html
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 Κουτί-οθόνη τηλεόρασης 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν ειδήσεις σχετικές με τον Κυκλαδικό 

Πολιτισμό. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα έρχεται πίσω από ένα κουτί, ειδικά 

διαμορφωμένο με ένα άνοιγμα μπροστά, ώστε να μοιάζει με οθόνη τηλεόρασης, 

γίνονται εκφωνητές και λένε τις σχετικές με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό ειδήσεις με το δικό 

τους τρόπο. Μέσω αυτής της προσέγγισης οι μαθητές ασκούνται στην παρουσίαση 

μιας είδησης χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο και μαθαίνουν πώς να εκφωνούν 

ενημερωτικούς τίτλους εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. 

 Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και τηλεφωνούν το ένα στο άλλο. Το θέμα της 

συνδιάλεξης είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Μπορεί ο δάσκαλος να δώσει και 

πιο συγκεκριμένα θέματα συνδιαλέξεων: 

-Δύο επισκέπτες συνομιλούν για τα ειδώλια που βλέπουν… 

-Δύο φύλακες του ίδιου Μουσείου επικοινωνούν με τους ασύρματους… 

-Ο επιμελητής της έκθεσης τηλεφωνεί σε ένα συνάδελφό του που εργάζεται σε άλλο 

μουσείο… 

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, καθώς κάθε φορά 

πρέπει να το προσαρμόζουν στο εκάστοτε παιχνίδι ρόλων, αλλά και αναπτύσσουν 

ικανότητες όπως η συνεργατικότητα. 

 Ταξίδι από λέξη σε λέξη 

Ένα παιδί ξεκινάει λέγοντας μια λέξη σχετική με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Το 

επόμενο παιδί λέει μια άλλη λέξη σχετική με αυτή που άκουσε, επαναλαμβάνοντας την 

πρώτη. Π.χ. Κυκλάδες, Κυκλάδες-νησιά, Κυκλάδες-νησιά-Πολιτισμός, έτσι ώστε οι 

μαθητές να ασκηθούν στους συνειρμούς και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

 Λέξη-ρυθμός 

Κάθε παιδί λέει μια λέξη σχετική με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό ρυθμικά και την 

επαναλαμβάνουν και τα υπόλοιπα παιδιά χτυπώντας την με τα χέρια ή τα πόδια: ο-

ψια-νός, τη-γα-νό-σχη-μα, ει-δώ-λι-α. Μαζί με τη ρυθμική εκφορά της λέξης κάθε παιδί 

κάνει και κινήσεις, που επαναλαμβάνουν όλα τα παιδιά μαζί. Αυτό συνεχίζεται μέχρι 

όλα τα παιδιά να πουν τη δική τους λέξη ρυθμικά, δημιουργώντας έτσι μια χορογραφία 

από τις λέξεις, το ρυθμό και την κίνηση. 

 Το σώμα μου μιλάει… 
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Κάθε παιδί βρίσκει μια λέξη σχετική με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και την παρουσιάζει 

στους υπόλοιπους με το σώμα, τις χειρονομίες και τις εκφράσεις. Οι υπόλοιποι 

μαντεύουν τη λέξη. Π.χ. Ειδώλιο. Με το σώμα του και τη στάση των χεριών του 
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Μέσω των δύο τελευταίων δραστηριοτήτων οι μαθητές πειραματίζονται με ήχους 

που παράγονται από τη φωνή, το σώμα, τα αντικείμενα, κατανοούν την έννοια του ήχου 

ως μέσο επικοινωνίας και αποκτούν ακριβή έλεγχο των κινήσεών τους και τις 

συνδυάζουν με το ρυθμό. Επιπλέον, πειραματίζονται με την εκτέλεση απλών ρυθμικών 

σχημάτων και εξοικειώνονται με αυτούς, δημιουργούν τους  δικούς τους χορούς κι 

αναπτύσσουν ικανότητες όπως η ομαδοποίηση, η συνεργατικότητα και η 

συλλογικότητα. 

 Πίνακας Κυκλαδικού Πολιτισμού 

Με όλο το υλικό που έχουν συλλέξει οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν έναν πίνακα 

σχετικό με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, τον οποίο μπορούν να εμπλουτίσουν με σχετικές 

ζωγραφιές και τοιχογραφίες και κατασκευές  ειδωλίων με πηλό. 

  

                                                           
63

Άλκηστις, 1996, Μουσεία και Σχολεία, Δεινόσαυροι κι Αγγεία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σ. 37-52. 
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 Παιχνίδι Γεωγραφίας 

Επιπλέον, προτείνεται το Παιχνίδι της Γεωγραφίας, προκειμένου οι μαθητές να 

γνωρίσουν τα νησιά των Κυκλάδων. Ο δάσκαλος χτυπάει ένα μουσικό όργανο και λέει 

δυνατά το όνομα ενός νησιού. Αν το νησί ανήκει στις Κυκλάδες, οι μαθητές διπλώνουν 

τα χέρια και μένουν ακίνητοι σαν ειδώλια, αν όμως πει το όνομα ενός νησιού που δεν 

ανήκει στις Κυκλάδες, οι μαθητές κάθονται κάτω. 

 

 
  

Εικόνα 4: Χρήση του χάρτη για το Παιχνίδι της Γεωγραφίας 
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Προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα επαγγέλματα των προϊστορικών 

Κυκλαδιτών προτείνεται:  

 

 η δραματοποίηση 

Οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά με τα επαγγέλματα των Κυκλαδιτών: γεωργοί, 

κυνηγοί, βοσκοί, ψαράδες, ναυτικοί, έμποροι, καλλιτέχνες, χωρίζονται σε ομάδες που 

η καθεμιά αναλαμβάνει και από ένα επάγγελμα και το παρουσιάζουν στους υπόλοιπους 

μαθητές δραματοποιημένα. Για παράδειγμα σχετικά με το επάγγελμα του καλλιτέχνη, 

τα μισά παιδιά της ομάδας γίνονται γλύπτες και τα υπόλοιπα ειδώλια. Κάθε γλύπτης 

δίνει στο ειδώλιό του τη στάση που θέλει. Μόλις οι γλύπτες φεύγουν, τα ειδώλια χαλούν 

τη στάση τους και κινούνται ελεύθερα στο χώρο,. Τη στιγμή όμως που θα εμφανιστούν 

οι γλύπτες πρέπει το κάθε ειδώλιο να πάρει την ίδια στάση που του είχε δώσει ο 

γλύπτης πριν φύγει. Έπειτα αλλάζουν οι ρόλοι, τα ειδώλια γίνονται γλύπτες και οι 

γλύπτες ειδώλια. Μέσα από αυτό το παιχνίδι οι μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες όπως 

η συνεργατικότητα και η ομαδοποίηση, αλλά και μπορούν να προσεγγίσουν την έννοια 

επάγγελμα ξεκινώντας από τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και φτάνοντας μέχρι τις μέρες 

μας. 

 

• 1.2. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

 

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι αφιερωμένο στη μελέτη και προβολή της 

Αρχαίας Ελληνικής τέχνης. Ιδρύθηκε το 1986 για να στεγάσει την ιδιωτική Συλλογή της 

Κυκλαδικής και της Αρχαίας Ελληνικής τέχνης του Νικολάου και της Ντόλλης 

Γουλανδρή. Σκοπός του Μουσείου είναι η μελέτη του πολιτισμού του Αιγαίου, η έρευνα 

της ελληνικής προϊστορικής, κλασικής τέχνης και μεταγενέστερης τέχνης, η διάδοση 

και προβολή της. Η πραγματοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος επιτυγχάνεται με την 

προστασία, έκθεση και επέκταση της Συλλογής, την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων 

με ανάλογο θεματικό περιεχόμενο, τη δημοσίευση μονογραφιών και επιστημονικών 

καταλόγων και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα διεθνώς. 

 

  

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=2&clang=0
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• 1.3. Επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

 

Μέσα στο χώρο του Μουσείου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία για ποικίλες εμπειρίες. 

Με την είσοδό τους στο χώρο μπορούν να χειριστούν μόνα τους την αγορά των 

εισιτηρίων, δηλαδή να έχουν συγκεντρώσει τα χρήματα, να πληρώσουν το αντίτιμο και 

να μοιράσουν μεταξύ τους τα αποκόμματα. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι μαθητές θα 

ασκηθούν στο να διακρίνουν τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες καθώς επίσης 

και τη σχετική αξία τους, να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τους αριθμούς σε καταστάσεις 

της καθημερινής ζωής και να έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις πολλαπλασιασμού, 

για να εμπεδώσουν και να εμβαθύνουν στην πράξη αυτή. Το ίδιο μπορεί να γίνει κατά 

την έξοδό τους στο Πωλητήριο του Μουσείου. Ο δάσκαλος καλό είναι να ελέγχει έμμεσα 

τις αγορές των παιδιών και το χειρισμό των χρημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Κάτοψη της Αίθουσας της Κυκλαδικής Συλλογής. 
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Με την είσοδό τους στο χώρο της Αίθουσας (Εικόνα 6) ο δάσκαλος επικεντρώνει την 

προσοχή των μαθητών στο χάρτη, όπου καλούνται να εντοπίσουν τα νησιά των 

Κυκλάδων στον αναρτημένο χάρτη. Προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, 

γιατί ονομάστηκαν Κυκλάδες. Οι μαθητές έχουν εμπειρία από τη θέση των Κυκλάδων 

στο χάρτη, μέσω του παιχνιδιού προετοιμασίας στην τάξη. Ο δάσκαλος, αφού ακούσει 

τις απόψεις των μαθητών, υπενθυμίζει ότι «πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια, από το 

3200-2000 π.Χ.,  αναπτύχθηκε ένας σπουδαίος πολιτισμός, Κυκλαδικός  στα νησιά του 

κεντρικού Αιγαίου. Οι Κυκλάδες πήραν το όνομά τους από την αντίληψη που είχαν οι 

αρχαίοι ότι τα νησιά σχημάτιζαν κύκλο γύρω από το ιερό νησί Δήλο. Εξαιτίας της 

γεωγραφικής θέσης των Κυκλάδων, οι κάτοικοι ήταν ναυτικοί, έμποροι και ψαράδες, 

Εικόνα 6: Κάτοψη της Αίθουσας της Κυκλαδικής Συλλογής. 
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αλλά και κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, γεωργοί και καλλιτέχνες, που αντάλλαζαν τα προϊόντα 

τους με άλλους λαούς.» 

 

 Παιχνίδι με κάρτες 

Ο δάσκαλος έχει μαζί του κάρτες με ειδώλια και αγγεία. Μόλις κάνει την εισαγωγή 

για τον Κυκλαδικό Πολιτισμό μοιράζει σε μικρές ομάδες μαθητών μια κάρτα και τους 

ζητά να βρουν το αντικείμενο που δείχνει , μέσα στο χώρο της έκθεσης. Στη συνέχεια , 

οι μαθητές πρέπει να τοποθετήσουν την κάρτα δίπλα από το αντικείμενο. Στο τέλος της 

διαδικασίας κάθε ομάδα θα μιλήσει στα άλλα παιδιά για το αντικείμενο της κάρτας. Ο 

δάσκαλος ενημερώνει τους μαθητές ότι «τα αγγεία και τα ειδώλια χρησιμοποιούνταν ως 

κτερίσματα, συνόδευαν το νεκρό στην άλλη του ζωή. Επειδή οι Κυκλαδίτες δεν ήξεραν 

να γράφουν μαθαίνουμε για τη ζωή τους από αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στις 

ανασκαφές.» 

Παράλληλα οι μαθητές συμπληρώνουν το φυλλάδιο του Μουσείου «Οι φίλοι μου τα 

ειδώλια» ανάλογα με τις προθήκες που παρατηρούν κάθε φορά. 

Εικόνα 7: Κάτοψη της Αίθουσας της Κυκλαδικής Συλλογής. 

 

http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/kykladika%20dim_24pp.pdf
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/kykladika%20dim_24pp.pdf


Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

92 
 

 

 

 

 Παιχνίδι παρατηρητικότητας και έκφρασης 

Οι μαθητές παρατηρούν τα κυκλαδικά ειδώλια και δοκιμάζουν να αναπαραστήσουν 

τις στάσεις τους. Ο δάσκαλος υπενθυμίζει ότι «τα ειδώλια είναι κυρίως γυναικεία και 

διακρίνονται σε δύο κατηγόριες, τα σχηματοποιημένα (βιολόσχημα) και τα 

φυσιοκρατικά. Τα πιο συνηθισμένα είναι του τύπου με τα «διπλωμένα χέρια», αφού 

έχουν το αριστερό πάνω στο δεξί. Από τα ίχνη χρωμάτων που διακρίνουμε σε ορισμένα, 

συμπεραίνουμε ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου και οι λεπτομέρειες αποδίδονταν 

με χρώμα.» 

Οι μαθητές ψάχνουν να βρουν και άλλα ειδώλια με την ίδια στάση. Στην περιήγησή 

τους στο χώρο της Αίθουσας ανακαλύπτουν ειδώλια με διαφορετική μορφή, στάση και 

διαστάσεις (Εικόνα 8 & 9) που τους κινούν το ενδιαφέρον και προσπαθούν να 

αναπαραστήσουν τη στάση τους. Ο δάσκαλος ενημερώνει τους μαθητές ότι «στις 

Κυκλάδες κατασκεύαζαν και ανδρικά ειδώλια, προς τα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. 

Συνήθως οι ανδρικές μορφές εικονίζονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (ως 

μουσικοί για παράδειγμα) ή ως εκπρόσωποι μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, 

ως κυνηγοί ή πολεμιστές.» 

Εικόνα 8: Βιολόσχημο ειδώλιο, 
ύψους 9 εκ. Αποτελεί μια αφαιρετική 
απόδοση της γυναικείας μορφής, με 
στρογγυλό το κάτω μέρος του 
κορμού, λεπτή μέση, τετράγωνους 
ώμους και ιδιαίτερα μακρύ λαιμό. Οι 
οπές που διακρίνονται  οφείλονται 
σε αρχαία επισκευή, που φανερώνει 
την αξία του για τον κάτοχό του. 
3200- π.Χ.2800. 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9: Γυναικεία μορφή, ύψους 40 εκ. Αποτελεί αφηρημένη 
απόδοση της γυναικείας  ανατομίας με έμφαση στις λεπτές 
και γεωμετρικές φόρμες. Τα χέρια διπλώνονται πάνω στην 
κοιλιά ως δήλωση εγκυμοσύνης. Τα ειδώλια αυτά είναι πι-

θανό να απεικόνιζαν θεότητες σχετιζόμενες με τη γονιμότητα ή 
τη μητρότητα. 2800-2300 π.Χ. 
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 Καταγραφή – Ομαδοποίηση 

Αφού οι μαθητές ενημερωθούν για τα διαφορετικά είδη ειδωλίων, χωρίζονται σε 

ομάδες, που η κάθε μία αναλαμβάνει να καταγράψει τα διαφορετικά είδη ειδωλίων της 

Αίθουσας σύμφωνα με την επιγραφή.  

 

 Παιχνίδι – Το ειδώλιο και η ιστορία του 

Κάθε ομάδα μετά την καταγραφή επιλέγει ένα αγγείο, συζητεί για αυτό και δημιουργεί 

την ιστορία του. Ύστερα κάθε ομάδα διηγείται στους υπόλοιπους μαθητές την ιστορία 

του ειδωλίου που επέλεξε. Μετά το τέλος της ιστορίας τα υπόλοιπα παιδιά ψάχνουν και 

βρίσκουν το αγγείο στο οποίο πιστεύουν ότι ταιριάζει η ιστορία που άκουσαν64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

Ό.π., Άλκηστις, 1996, σ. 70-74. 

Εικόνα 10: Κάτοψη της Αίθουσας της Κυκλαδικής Συλλογής. 
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Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι εκτός από τις προθήκες με τα κυκλαδικά ειδώλια 

υπάρχουν και προθήκες με εργαλεία (Εικόνα 10) και ο δάσκαλος υπενθυμίζει στους 

μαθητές ότι «οι Κυκλαδίτες κατασκεύαζαν μυτερές λεπίδες, εργαλεία και όπλα από 

οψιανό, μια μαύρη, πολύ σκληρή πέτρα που έβγαινε στη Μήλο. Εξαιτίας του οψιανού η 

Μήλος θεωρήθηκε η πρώτη ναυτική δύναμη και οι Κυκλαδίτες ήρθαν σε επαφή με τους 

Μινωίτες και επηρεάστηκαν από την τέχνη τους.» 

 

• 1.4. Επεξεργασία στην τάξη μετά την επίσκεψη στο Μουσείο 

 

Στόχος της επεξεργασίας είναι όλα τα ερεθίσματα, οι παραστάσεις και οι εμπειρίες 

που έχουν τα παιδιά από την προετοιμασία στην τάξη και την επίσκεψη στο Μουσείο 

να τα ολοκληρώσουν, να τα συνδέσουν μεταξύ τους και να εκφραστούν. 

Κατά την επεξεργασία, ο δάσκαλος επικεντρώνεται σε μια σύντομη επανάληψη 

όλων των σημείων που έχουν αναφερθεί, συμπληρώνει ελλείψεις που έχει επισημάνει 

και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

συμπληρώνουν έντυπο υλικό (παρατίθεται στο κεφάλαιο 2.2 Φύλλα Εργασίας). 

 

 Συζήτηση 

Τα παιδιά συζητούν το θέμα καθισμένα σε μια γωνιά της 

τάξης (Εικόνα 11). Προτιμάται αυτός ο χώρος ώστε να 

υπάρχει διαφοροποίηση από το κλασικό περιβάλλον και οι 

μαθητές να εκφραστούν πιο ελεύθερα. Η συζήτηση μπορεί 

να γίνει με φωτογραφίες ή εποπτικό υλικό, που έχει 

προμηθευτεί ο δάσκαλος ή και τα παιδιά. 

 

 

 

 Εννοιολογικοί χάρτες 

Παράλληλα στο διαδραστικό πίνακα της τάξης μπορεί να φτιαχτούν οι εννοιολογικοί 

χάρτες  των μαθημάτων «Η ζωή των Κυκλαδιτών» (Εικόνα 12) και «Η τέχνη των 

Κυκλαδιτών» (Εικόνα 13) της Ενότητας Κυκλαδικός Πολιτισμός με τη συνεργασία 

διδάσκοντα-μαθητών. Δημιουργώντας ένα μεγάλο εννοιολογικό χάρτη που 

Εικόνα 11: Προτεινόμενος χώρος για συζήτηση μέσα 

στην τάξη. (Προσωπικό αρχείο Μ.Λαμπρέα) 
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συμπεριλαμβάνει όλους τους ορισμούς και τις ιδέες των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ως βάση για την οργάνωση του μαθήματος ή να 

λειτουργήσει ως επαναληπτικός χάρτης για την ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων 

εννοιών της ενότητας. Ακόμα, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να λειτουργήσει και ως 

εργαλείο αξιολόγησης για να διερευνηθούν οι πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις των 

μαθητών.  

Με τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματική 

μάθηση διότι λόγω της βηματικής μεθοδολογίας που ακολουθείται είναι πιο εύκολο να 

επιτευχθεί κατανόηση του νοήματος των εννοιών καθώς η οπτική-σχηματική-γραφική 

πληροφορία είναι περισσότερο εύληπτη και κατανοητή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη. 

Επιπλέον, η δημιουργία ιεραρχικής δομής πληροφοριών προωθεί και τη δημιουργία 

νοητικής ιεραρχικής δομής και η οπτική αναπαράσταση στο χώρο βοηθά τη μνήμη.   

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι εργαλεία τα οποία βοηθούν το μαθητή να αντιληφθεί 

τη δομή των γνώσεων του και τις διαδικασίες δόμησης της γνώσης. Επίσης τον 

βοηθούν να μάθει πώς να μαθαίνει. Έτσι, η χρήση τους απαιτεί από το μαθητή να 

λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα της πυραμίδας του Bloom (γνώση, κατανόηση, 

εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) και να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη. 

Η διαδικασία της «χαρτογράφησης» είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και στη φάση της 

επανάληψης, διότι οι μαθητές αξιολογούν τις γνώσεις τους πειραματιζόμενοι μ’ έναν 

πρακτικό τρόπο πάνω σε έννοιες ή ιδέες που έχουν διδαχθεί και συζητάνε με τους 

συμμαθητές τους. Είναι, λοιπόν, μια καλή ευκαιρία γι’ αυτούς να αναγνωρίσουν ότι οι 

έννοιες δεν είναι απομονωμένες και ασύνδετες, να συγκρίνουν τον τρόπο που οι ίδιοι 

σκέπτονται με τον τρόπο σκέψης των άλλων και να αναθεωρήσουν ενδεχομένως τα 

νοητικά τους μοντέλα. 

 Βιντεοπαρουσίαση 

Σχετική με τα παραπάνω θα είναι και η προβολή στο διαδραστικό πίνακα μιας 

βιντεοπαρουσίασης (Prezi) (Εικόνα 14) με τις πιο σημαντικές έννοιες που συναντώνται 

στα μαθήματα της Ενότητας. 

http://prezi.com/5r9fowujrjfr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Εικόνα 12: Σχεδιάγραμμα μαθήματος «Η ζωή των Κυκλαδιτών» 

με την εφαρμογή Bubble.us 
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Εικόνα 13: Σχεδιάγραμμα μαθήματος «Η τέχνη των Κυκλαδιτών» 
 με την εφαρμογή Bubble.us 

Εικόνα 14: Παρουσίαση μαθήματος με την εφαρμογή Prezi. 
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Επιπλέον οι μαθητές θα μπορούν να περιηγηθούν στο διαδίκτυο και να βρουν 

εικόνες από την πόλη του Ακρωτηρίου της Θήρας, αλλά και από το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, όπου εκτίθενται  οι τοιχογραφίες της Σαντορίνης «Πυγμάχοι», «Άνοιξη» και 

«Αντιλόπες» στη Συλλογή Αρχαιοτήτων Θήρας αλλά και στη Συλλογή των Κυκλαδικών 

Εικόνα 15: Εικόνες ειδωλίων – αγγείων από τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, κολάζ με το  

ανοιχτό λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Inkscape. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://www.namuseum.gr/
http://www.namuseum.gr/
http://www.namuseum.gr/exhibitions/permanent/permanent-thera-gr.html
http://www.namuseum.gr/exhibitions/permanent/permanent-cycladic-gr.html
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Αρχαιοτήτων. 

 Μουσική και εικαστική παρουσίαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν, οι μαθητές ακούγοντας το τραγούδι του Μ. Χατζηδάκι «Κυκλαδίτικο» σε 

στίχους Ν. Γκάτσου, όπου αναφέρονται πολλά νησιά των Κυκλάδων, βλέπουν εικόνες 

ειδωλίων (Εικόνα 15) και αγγείων και έπειτα σχεδιάζουν αυτά που τους έκαναν 

περισσότερο εντύπωση και τα χρωματίζουν. Η χρήση του ήχου κάνει τη δραστηριότητα 

πιο βιωματική και οι χειροτεχνίες (Εικόνα 16) οξύνουν την παρατηρητικότητα των 

μαθητών.  

 

Στο διαδραστικό πίνακά προβάλλονται και ποιήματα Ελλήνων ποιητών που έχουν 

επηρεαστεί από τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και τις Κυκλάδες στο έργο τους. Προβάλλεται 

το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη «Άξιον Εστί» μαζί με το κολάζ του για τον Κυκλαδικό 

Πολιτισμό (Εικόνα 17) καθώς και το ποίημα του Γ.Σεφέρη «Κίχλη» (Εικόνα 18). 

 

Εικόνα 17: Οδυσσέας Ελύτης, κολάζ και ποίημα 
 για τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και τις Κυκλάδες. 

Εικόνα 16: Χειροτεχνίες σχετικές 
με τα κυκλαδικά ειδώλια. 

http://www.namuseum.gr/exhibitions/permanent/permanent-cycladic-gr.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=u7nCzQBTkNE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/529974158870
http://www.elytis.edicypages.com/526404158870
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/kixlh.htm
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Παράλληλα, στην επιφάνεια προβολής προβάλλονται έργα σπουδαίων 

καλλιτεχνών, όπως του Modigliani, Moore, Brancusi και Picasso, οι οποίοι έχουν 

επηρεαστεί από τα κυκλαδικά ειδώλια.  

Στη συνέχεια προβάλλεται μια καρτέλα (Εικόνα 19) με γλυπτά από όλο τον κόσμο 

που μοιάζουν  με την τεχνική που χρησιμοποίησαν οι Κυκλαδίτες για την κατασκευή 

των ειδωλίων και οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές 

μεταξύ των γλυπτών. Η άσκηση αυτή οξύνει την παρατηρητικότητα των μαθητών και 

την κριτική τους σκέψη και παράλληλα συνειδητοποιούν ότι το παρελθόν βρίσκεται σε 

συνεχή και ανοιχτό διάλογο με το παρόν καθώς και ότι ο ανθρωποκεντρικός 

χαρακτήρας με την απλότητα της δομής ήταν το ζητούμενο και σε άλλους πολιτισμούς 

άρα αντιλαμβάνονται τον οικουμενικό χαρακτήρα της τέχνης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Ποίημα Γ. Σεφέρη. 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/486837
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Moore
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i
http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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 Κατασκευή κούκλας-Κουκλοθέατρο 

Τα παιδιά παίρνουν διάφορα υλικά, όπως αφρολέξ και 

σφουγγάρι και τα χαράζουν, δίνοντάς τους τη φόρμα των 

κυκλαδικών ειδωλίων (Εικόνα 20). Στη συνέχεια, πλάθουν 

μια ιστορία ανά ομάδα και την παρουσιάζουν στους 

υπόλοιπους μαθητές. 

 

 

 

 

 

 Πηλός-αγγειοπλαστική 

Τα παιδιά κατασκευάζουν με πηλό μικρά κυκλαδικά ειδώλια, τα οποία μπορούν 

στη συνέχεια να τα βάψουν και να τα ζωγραφίσουν. 

  

Εικόνα 20: Κατασκευή κούκλας-ειδωλίου από τους  

μαθητές. (Προσωπικό αρχείο Μ. Λαμπρέα) 

 

 

Εικόνα 19: Γλυπτά 
από όλο τον κόσμο. 
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 Δραματοποίηση 

Προτείνεται στη συνέχεια μια άσκηση δραματοποίησης. Οι μαθητές υποδύονται 

τους αρχαιολόγους και κρατώντας στα χέρια τους τα αντίστοιχα εργαλεία 

αρχίζουν να «ξεθάβουν» από τις γωνιές της αίθουσας ειδώλια, αγγεία και άλλα 

αντικείμενα. 

 Προβολή 

Προτείνεται η προβολή του ντοκιμαντέρ “Αρχαιολογικές Ξεναγήσεις” από την 

Ταινιοθήκη της τηλεόρασης καθώς και το ταινιομάθημα “Μυστήριο στις 

Κυκλάδες, Α' και Β’ μέρος” από το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. Ακόμα, 

προτείνεται η προβολή βιντεοδιάλεξης «Harp Player, Early Cycladic period 

εκπαίδευσης). 

 

 

 Παιχνίδι «Τόμπολα» 

Προτείνεται το εκπαιδευτικό παιχνίδι 

«Τόμπολα με εικόνες από τον Κυκλαδικό 

πολιτισμό», (Εικόνα 21) από το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν 

πτυχές του Κυκλαδικού Πολιτισμού 

διασκεδάζοντας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Παιχνίδι «Τόμπολα». 

https://www.youtube.com/watch?v=aWdD0Ohc9vo
https://www.youtube.com/watch?v=mR3LwyFR34c
https://www.youtube.com/watch?v=kADaOH8nePk
http://www.lrf.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=7C7do85sfXA
https://www.youtube.com/watch?v=7C7do85sfXA
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=88&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=88&clang=0
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• 1.5. Προεκτάσεις 

 

Οι μαθητές μετά την επίσκεψη στο Μουσείο και την επεξεργασία που κάνουν στην 

τάξη με διάφορες δραστηριότητες μπορούν να προεκτείνουν την επεξεργασία του 

θέματος με άλλους δημιουργικούς τρόπους. 

 Εφημερίδα 

Η εφημερίδα είναι ένα έντυπο που περιέχει ειδήσεις, συνεντεύξεις, άρθρα, 

ανταποκρίσεις, αγγελίες, διαφημίσεις, φωτογραφίες, πληροφορίες, γελοιογραφίες κ.ά. 

και έτσι οι μαθητές μπορούν ελεύθερα να κάνουν τις προτάσεις τους. Οι μαθητές 

μπορούν να βρουν τον τίτλο της εφημερίδας τους, να γράψουν το κύριο άρθρο, που 

να αναφέρεται γενικά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ή στην εμπειρία τους, να 

γράψουν τις προσωπικές τους εντυπώσεις από την ημέρα που άρχισε η προετοιμασία 

μέχρι και την επεξεργασία που έγινε στην τάξη, να γράψουν ποιήματα και ιστορίες, να 

πάρουν συνεντεύξεις το ένα από το άλλο, να φτιάξουν διαφημίσεις, να γράψουν 

αγγελίες που να έχουν σχέση με το Μουσείο, να δημοσιεύσουν γράμματα επισκεπτών 

του Μουσείου, να κάνουν σκίτσα διακωμωδώντας κάτι από το Μουσείο ή την επίσκεψή 

τους. 

 Έντυπο Μουσείου 

Τα παιδιά ετοιμάζουν ένα έντυπο-ενημερωτικό φυλλάδιο, με το οποίο μπορούν να 

κάνουν μια παρουσίαση του Μουσείου. Γράφουν την ιστορία, το περιεχόμενο και τις 

δραστηριότητές του και αναφέρουν άλλα μουσεία που έχουν το ίδιο αντικείμενο (π.χ. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). 

 Εικονογραφημένο ημερολόγιο 

Τα παιδιά διηγούνται την επίσκεψή τους στο Μουσείο, τα ενδιαφέροντά τους και τις 

προτιμήσεις τους με τις ζωγραφιές τους, τα σχέδιά τους και ελάχιστες μόνο λέξεις. 

 Λεύκωμα 

Με εικόνες, κάρτες, φωτογραφίες οι μαθητές φτιάχνουν ένα μεγάλο τετράδιο-

λεύκωμα. 

 Βιβλίο 

Οι μαθητές δημιουργούν όλα μαζί ένα παραμύθι ή μια ιστορία. Το εικονογραφούν, 

β

ρ

ί

σ

κ

ο
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Ό.π., Άλκηστις, 1996, σ. 81-88. 
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 Δημιουργία Blog 

Οι μαθητές με τις υπάρχουσες γνώσεις μπορούν να φτιάξουν ένα blog (Εικόνα 22) 

σχετικά με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό όπου θα μπορούν πέρα από το θεωρητικό κομμάτι 

να παρουσιάσουν τις εργασίες και τις δημιουργίες τους κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του θέματος. 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Παρατίθεται το έντυπο υλικό το οποίο δίνεται στους μαθητές μέσα στην τάξη προς 

επεξεργασία και εμπέδωση. 

 

 

 

Εικόνα 22: Παράδειγμα δημιουργίας blog σχετικό με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. 

H
Y
P
E
R
L
I
N
K
h
t
t
p
p
e
t
r
a

http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/
http://petra-psalidi-molyvi-xarti.blogspot.gr/


Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

112 
 

 

 

 

 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Εφαρμογές web 2.0: Google blog, Google Drive, Wikipedia, Wordle,  Prezi, 

YouTube, Bubble.us, Khan Academy. 

 Λογισμικά  επεξεργασίας εικόνας: Microsoft Paint, Inkscape, Greenshot, GIMP. 

 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου: Microsoft Office. 

 Λογισμικό παρουσίασης: Power Point. 

 Διαδίκτυο με τη χρήση φυλλομετρητή Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 Πρόγραμμα δορυφορικής περιήγησης της Γης: Google Earth.  
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 Υπολογιστής 

 Διαδραστικός πίνακας 

 Βιντεοπροβολέας 

 Χάρτης Ελλάδας 

 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Ακρωτήρι Θήρας, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 

 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Moore, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 

 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Brancusi, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 

 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Picasso, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 
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 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Οδυσσέας Ελύτης, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 

 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Γ.Σεφέρης, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 
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 Βιντεοδιάλεξη «Harp Player, Early Cycladic period (Bronze age)» από το Khan 

Academy. 

 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Κυκλαδικές Αρχαιότητες. 

 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιότητες Θήρας. 

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Φύση, Θάλασσα και Ζωή" του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου. 

 Ντοκιμαντέρ, “Αρχαιολογικές Ξεναγήσεις”, Ταινιοθήκη της τηλεόρασης. 

 Η εποχή του Χαλκού στα νησιά του Αιγαίου, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. 

 Εκπαιδευτικός φάκελος «Κυκλαδικός Πολιτισμός» από το Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης. 

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Οι φίλοι μου τα ειδώλια” από το Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης. 

 Μουσειοσκευή “Κυκλαδικός Πολιτισμός” από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

 Εκπαιδευτικό  παιχνίδι, «Τόμπολα με εικόνες από τον Κυκλαδικό πολιτισμό», από 

το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

 Ταινιομάθημα, “Μυστήριο στις Κυκλάδες, Α' μέρος” , Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. 

 Ταινιομάθημα, “ Μυστήριο στις Κυκλάδες, Β' μέρος”,  Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. 

 Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
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http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=87&clang=0
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/kykladika%20dim_24pp.pdf
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=86&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=88&clang=0
https://www.youtube.com/watch?v=mR3LwyFR34c
https://www.youtube.com/watch?v=kADaOH8nePk
http://www.lrf.gr/
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 «Κυκλαδίτικο» , youtube.com, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 

 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Μ. Χατζηδάκις, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 

 Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Ν. Γκάτσος, τελευταία επίσκεψη 02-2015. 
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https://www.youtube.com/watch?v=u7nCzQBTkNE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
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7. «Σκέφτομαι, νιώθω, επικοινωνώ», Καραφωτιά Μαίρη 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της 

Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: 

«Σκέφτομαι, νιώθω, επικοινωνώ» 

 

Ονοματεπώνυμο:  Μαίρη Καραφωτιά  

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Μαίρη Καραφωτιά 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός   Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.  

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://ta-kokkina-kordonia.blogspot.gr/ (υπό διαμόρφωση) 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικά αντικείμενα του Διδακτικού Σεναρίου:  Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, Κοινω-

νική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική, Γεωγραφία, Θρησκευτικά  

 

  

http://ta-kokkina-kordonia.blogspot.gr/
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Ιδιαίτερη Περιοχή των γνωστικών αντικειμένων  

Ευέλικτη Ζώνη: 

Αγωγή Υγείας  

Ειδικότερα: 

 Προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση: επικοινωνία - διαπροσωπικές σχέσεις 

 Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου και τον φροντίζω 

 Εκφράζω τα συναισθήματά μου 

 Είμαι μέλος ευρύτερων κοινωνικών ομάδων – συμμετέχω - συνεργάζομαι - δη-

μιουργώ 

 Πρόληψη των εξαρτήσεων 

 Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

Γλώσσα:  

Κατανόηση/παραγωγή/βελτίωση προφορικού και γραπτού λόγου 

Φυσική:  

Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα - Αναπαραγωγικό Σύστημα 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή/ Θρησκευτικά:  

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία - Διαχείριση της ετερότητας 

 

Γεωγραφία/Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:  

Γίνομαι υπεύθυνος και ενεργός Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

(σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η 

σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Ο κεντρικός άξονας του θέματος που μας απασχολεί και ο τρόπος που το διαπραγμα-

τευόμαστε στο πλαίσιο της σχολικής  

τάξης συνδέονται στενά με βασικές γενικές αρχές της Εκπαίδευσης και με δεξιότητες 

που επιδιώκεται να αναπτύξει ο μαθητής/  

η μαθήτρια, έτσι όπως ορίζονται στα ΑΠΣ (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών) & 

ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος  

Σπουδών) για το Δημοτικό (ΦΕΚ 303, τ. Β - 13/03/2003).  
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1.4 Τάξη στην οποία εφαρμόζεται 

Τάξη: ΣΤ΄ 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

(Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 

και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο 

κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και 

το περιεχόμενό τους). 

 

Γενικός Σκοπός: Η υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών, ώστε να αποκτή-

σουν, παράλληλα με τις δεξιότητες  

σε γνωστικό επίπεδο, δεξιότητες προσωπικές και κοινωνικές. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα και στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, τα παιδιά επιδιώκεται  

 να ενισχύσουν την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό τους. 

 να καταστούν ικανά να σχετίζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, με άλλα 

λόγια, να αναπτύξουν εκείνες τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, που θα τα 

βοηθήσουν να δομούν σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης 

και αλληλοσεβασμού. 

 να συν-διαμορφώσουν κλίμα ασφάλειας και ζεστασιάς μέσα στη σχολική τάξη. 

 να ενημερωθούν για θέματα που τα αφορούν άμεσα στην παρούσα φάση της 

ζωής τους (Γυμνάσιο, εφηβεία) και να υποστηριχτούν σε ψυχολογικό επίπεδο για 

τις αλλαγές που βιώνουν. 

 να γνωρίσουν τα δικαιώματα (ατομικά, κοινωνικά/πολιτικά) και τις υποχρεώσεις 

τους ως μέλη της σχολικής κοινότητας, ως Έλληνες πολίτες, ως πολίτες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. 
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 να μάθουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με τρόπο που δε θίγει τα υπόλοιπα 

μέλη της κοινότητας στο πλαίσιο της δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας. 

 να καταστούν ικανά αφενός να αναγνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις παραβιάζο-

νται τα δικαιώματά τους και αφετέρου να προστατεύουν τον εαυτό τους από κάθε 

μορφή καταπάτησης των δικαιωμάτων τους (π.χ. σωματική και ψυχολογική βία, 

προστασία προσωπικών δεδομένων, ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο κτλ.). 

 να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι ανεξαίρετα οι άνθρωποι είναι ίσοι κι έχουν τα ίδια 

δικαιώματα.  

 να επεξεργαστούν διαφορετικές μορφές ετερότητας, π.χ. αναπηρία, διαφορετικό 

φύλο, φυλή, θρησκεία, κτλ. 

 να συσχετίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το δημοκρατικό 

πολίτευμα. 

 να υποστηριχτούν στην κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου. 

 να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στο πλαίσιο των «σχολικών υποχρεώσεων» με απώ-

τερο στόχο να υποστηρίξουν τη μάθηση και τη μεταξύ τους συνεργασία. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο 

 Blog 

 Wiki 

 Edmodo 

 Youtube 

 Google Drive (Docs) 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια : Οκτώβρης 2014 – Ιούνιος 2015 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Περιγραφή του θεωρητικού, παιδαγωγικού και μεθοδολογικού πλαισίου: 

 

Στη δουλειά μου με τα παιδιά, βασική μου επιδίωξη είναι να εργαζόμαστε όλοι μαζί 

πάνω σε θέματα που τα αφορούν, μέσα σ’ ένα κλίμα που τα βοηθά να νιώθουν ασφαλή 

και χαρούμενα,  σ’ ένα κλίμα που ευνοεί τη δημιουργική μάθηση και την κριτική σκέψη. 

Θεωρώ πολύ σημαντικό το κάθε παιδί να νιώθει ότι έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται 

και να ακούγεται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να συνδημιουργεί ως ισότιμο μέλος 

στην ομάδα. Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις εμπιστοσύνης 

μεταξύ μας μέσα από τις πιο μικρές, καθημερινές παιδαγωγικές πρακτικές, που ίσως 

περνούν απαρατήρητες, συμβάλλουν ωστόσο, σταδιακά αλλά καθοριστικά, στη δια-

μόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος κατάλληλου για μάθηση σε πολλά επίπεδα. 

 

Με βάση το σκεπτικό αυτό, προσπαθούμε να δημιουργούμε ρωγμές στο ασφυκτικό 

– κάποιες φορές – ωρολόγιο πρόγραμμα, κάτι που με τον καιρό γίνεται λιγότερο δύ-

σκολα, επιλέγοντας εκπαιδευτικά προγράμματα με καινοτόμο χαρακτήρα, τα οποία 

δουλεύουμε διαθεματικά και ομαδοσυνεργατικά, συμπληρωματικά προς τα Α.Π.Σ. και 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.. 

Έτσι, μετά από συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριές μου στο ξεκίνημα της 

σχολικής χρονιάς, και έχοντας επίσης γνώση, ως εκπαιδευτικός, των ιδιαιτεροτήτων 

του συγκεκριμένου αναπτυξιακού σταδίου τους (μετάβαση από την παιδική ηλικία στην 

εφηβεία, από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο), αποφασίσαμε από κοινού να υλοποιήσουμε 

ένα Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, το οποίο θα διέτρεχε όλη τη σχολική χρονιά και θα 

περιλάμβανε τις παρακάτω θεματικές: 

 Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου και μαθαίνω να τον φροντίζω 

 Αναγνωρίζω τα Συναισθήματά μου – Νιώθω, Σκέφτομαι, Εκφράζομαι 

 Η τάξη μου ως ομάδα-δεξιότητες επικοινωνίας 

 Είμαι Ευρωπαίος πολίτης - δικαιώματα και υποχρεώσεις 

 Το δικαίωμα του παιδιού στη σχολική εκπαίδευση 

 Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

120 
 

 

 

 Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα 

 

Για την πιο αποτελεσματική ενασχόλησή μας με τα παραπάνω και την επίτευξη των 

στόχων που θέσαμε, θα αξιοποιούνταν, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ποικίλες μέθοδοι 

εργασίας εντός και εκτός σχολικής τάξης, όπως 

 βιωματικές δραστηριότητες με συγκεκριμένο στόχο και περιεχόμενο κάθε 

φορά 

 συζήτηση σε μικρές ομάδες (ζεύγη και τετράδες) και στην ολομέλεια της 

τάξης 

 ομαδοσυνεργατική μέθοδος και διαθεματική προσέγγιση κάθε επιμέρους 

θεματικής ενότητας 

 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (ε-

φαρμογές Web2.0) – προστέθηκε εκ των υστέρων 

 αξιοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων 

 θεατρικό παιχνίδι και παιχνίδι ανάληψης ρόλων 

 αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ 

 παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 

Για την εφαρμογή του προγράμματος, θα δουλεύαμε ένα δίωρο, τουλάχιστον, κάθε 

βδομάδα και συγκεκριμένα τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και, κατά περίπτωση, της 

Γλώσσας, της Φυσικής, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Θρησκευτικών,  

της Γεωγραφίας.  

Επίσης, θα δρομολογούσαμε τις εξής συνεργασίες/επισκέψεις: 

 ΚΕΘΕΑ (πρόληψη των εξαρτήσεων) 

 ΠΛΗΝΕΤ (ασφάλεια στο Διαδίκτυο) 

 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

«ΣΤΑΘΜΟΣ» (μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο) 

 Συνήγορος του Παιδιού (ανθρώπινα δικαιώματα-δικαιώματα του παιδιού) 

 Επίσκεψη στο Γυμνάσιο της γειτονιάς (μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνά-

σιο) 

 

Αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου. 
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Επειδή το εν λόγω διδακτικό σενάριο διατρέχει ολόκληρη σχεδόν τη σχολική χρονιά, 

εμπλέκει ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και περιλαμβάνει πολλές επιμέρους δράσεις, η 

αναφορά στις παρακάτω δραστηριότητες μόνο ενδεικτική μπορεί να είναι. Επίσης, α-

ναφέρονται δραστηριότητες στις οποίες αξιοποιήθηκαν εφαρμογές του Web 2.0. 

 

Δραστηριότητα 1η: αξιοποίηση του  ντοκιμαντέρ στην τάξη («El Sistema. Σώζοντας 

ζωές» της σειράς ντοκιμαντέρ Εξάντας του Γ. Αυγερόπουλου) 

 Στόχοι ανά γνωστικό αντικείμενο 

Γλώσσα: κατανόηση, παραγωγή και βελτίωση προφορικού και γραπτού λόγου 

Γεωγραφία: προσανατολισμός στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη, εντοπίζω τις χώρες 

της Ν. Αμερικής και μαθαίνω για την  

καθημερινή ζωή των λαών τους 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή/ Ευέλικτη Ζώνη: ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του 

ανθρώπου, το δικαίωμα του  

παιδιού στην Εκπαίδευση 

 Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (προβολή ντοκιμαντέρ, συζήτηση στην ολομέλεια, 

προετοιμασία της γραπτής 

εργασίας με βάση το σχεδιάγραμμα στο φύλλο εργασίας), παραγωγή γραπτής εργα-

σίας από τις 4 ομάδες και βελτίωση του γραπτού κειμένου στο σπίτι. 

 Περιγραφή 

1. προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας:  

- έχουμε ήδη δουλέψει αφηγηματικά κείμενα (κατανόηση, παραγωγή, βελ-

τίωση γραπτού λόγου),  

- γνωρίζουμε ήδη τη θέση της Ν. Αμερικής στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη 

και κάποιων χωρών της  

- (δουλέψαμε στην πλατφόρμα του Edmodo),  

- έχουμε κουβεντιάσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα-τα δικαιώματα του 

παιδιού και την         παραβίασή τους σε άλλες χώρες,  

- έχουμε παρακολουθήσει και επεξεργαστεί κινηματογραφικές ταινίες στην 

τάξη μας, ξέρουμε να δουλεύουμε σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια 
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- γνωστοποιούμε ότι η διάρκεια της προβολής είναι περίπου 50’ και κου-

βεντιάζουμε για τη διαφορά ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και στις ταινίες μυ-

θοπλασίας που έχουμε παρακολουθήσει στο παρελθόν (π.χ. «Ο Ψύλ-

λος», «Το Καναρινί Ποδήλατο», «Η Ζωή είναι Ωραία»). 

 

2. εισαγωγή:  

- Υπενθυμίζουμε το συμβόλαιο της τάξης (το συντάξαμε και το υπογρά-

ψαμε όλοι/όλες στην αρχή της σχολικής χρονιάς) και το σκεπτικό με βάση 

το οποίο επιλέξαμε το  συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για σημα-

ντικά βήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέσμευση όλων μας στην 

εν λόγω δραστηριότητα. 

- Χωρισμός τετραμελών ομάδων με παιγνιώδη δραστηριότητα. 

- Μοιράζεται στα παιδιά το σχετικό φύλλο εργασίας, διαβάζουμε τις ερω-

τήσεις που περιέχει,  ώστε τα παιδιά να επικεντρώσουν την προσοχή 

τους σε συγκεκριμένα σημεία. Το κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει τις  

- ερωτήσεις για τις οποίες θα κρατήσει σημειώσεις στη διάρκεια της προ-

βολής. 

- Λύνουμε πιθανές απορίες, γράφω εκ των προτέρων στον πίνακα και ε-

ξηγώ λέξεις που αναμένω ότι θα τα δυσκολέψουν (π.χ. ουτοπία, δολάριο, 

muerta, homicidios, violencia, αναμορφωτήριο). Χρησιμοποιούμε λεξικό  

για τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

3. Προβολή του ντοκιμαντέρ «El Sistema. Σώζοντας ζωές» της σειράς Εξά-

ντας του Γ. Αυγερόπουλου: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R_F19gOG

pLc διάρκεια: 50’ περίπου 

 συζήτηση στην ολομέλεια με βάση τις σημειώσεις/εντυπώσεις/απορίες κτλ. των 

παιδιών 

 προετοιμασία της γραπτής εργασίας με βάση το σχεδιάγραμμα στο φύλλο ερ-

γασίας 

 παραγωγή γραπτής εργασίας από τις 4 ομάδες και βελτίωση του γραπτού κει-

μένου στο σπίτι 

 Αξιολόγηση/ανατροφοδότηση της διαδικασίας και της μεθοδολογίας στην ολο-

μέλεια 

https://drive.google.com/file/d/0Bwi8A9sOok1jSjdUdjd6ZVFXblE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R_F19gOGpLc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R_F19gOGpLc
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Σημείωση: Τα δύο τελευταία βήματα σχεδιάζεται να υλοποιηθούν εντός της ερχόμενης 

εβδομάδας (Τρίτη 2/6-Παρασκευή 5/6). 

 

Δραστηριότητα 2η: Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

 

 Στόχοι ανά γνωστικό αντικείμενο 

Ευέλικτη Ζώνη: υποστήριξη των παιδιών στο μεγάλωμά τους και στη μετάβαση από 

το Δημοτικό  

Σχολείο στο Γυμνάσιο, από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, ενεργητική ακρόαση, 

συνεργασία 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: ψηφίζω/συμμετέχω σε υποθέσεις που με αφορούν 

Γλώσσα: κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου 

 Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (world café: 2 ώρες, εργαστήριο Η/Υ: 1 ώρα) 

 Περιγραφή 

1. προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας 

Τα παιδιά είναι ενήμερα και εξοικειωμένα με τους στόχους και τη μεθοδολο-

γία του Προγράμματος Αγωγής Υγείας από το ξεκίνημα σχεδόν της σχολικής 

χρονιάς (βλ. πεδίο «2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου/Περιγραφή 

του θεωρητικού, παιδαγωγικού και μεθοδολογικού πλαισίου»). 

 

 

2. εισαγωγή 

Υπενθύμιση των στόχων του Προγράμματος, σύνδεση με τα προηγούμενα, 

χωρισμός σε ομάδες με παιγνιώδη τρόπο (3 πενταμελείς ομάδες), γνωστο-

ποιούμε το θέμα και τον τρόπο (world café) που θα δουλέψουμε αυτή τη 

φορά.  

 

3. Οι ομάδες καλούνται να απαντήσουν σε 3 ερωτήματα σχετικά με τη Με-

τάβαση: 

1ο) Τι σημαίνει για σας σχολείο; 

2ο) Πώς φαντάζεστε τη ζωή σας στο Γυμνάσιο;   
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 3ο)  Τι σας απασχολεί περισσότερο τώρα που τελειώνετε το Δημοτικό κι 

ετοιμάζεστε για το Γυμνάσιο; 

 

Τις δύο πρώτες ώρες της παρέμβασης δουλεύουμε στην τάξη μας. Κάθε ομάδα έχει 

μπροστά της ένα χαρτόνι με τα 3 παραπάνω ερωτήματα, καθένα από τα οποία είναι 

γραμμένο με διαφορετικό χρώμα μαρκαδόρου (μωβ, πράσινο, πορτοκαλί). Τα παιδιά 

απαντούν με το ίδιο χρώμα μαρκαδόρου για κάθε ερώτημα, μέσα από λέξεις, φράσεις, 

σκίτσα ή ολοκληρωμένες προτάσεις. Όταν μία ομάδα ολοκληρώνει ένα ερώτημα, τα 

μέλη της, εκτός από τον συντονιστή, αλλάζουν ομάδα και ξεκινούν τη διαδικασία της 

επεξεργασίας και της απάντησης ενός από τα δύο άλλα ερωτήματα.  

 

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τα χαρτόνια αναρτώνται σε εμφανές σημείο 

της τάξης και τα παιδιά ψηφίζουν την απάντηση που τα εκφράζει περισσότερο. Η ψη-

φοφορία γίνεται με αυτοκόλλητα χαρτάκια (post it) ίδιου χρώματος με τις ερωτήσεις και 

τις απαντήσεις. Μετράμε τις ψήφους που συγκέντρωσε η κάθε απάντηση και κουβε-

ντιάζουμε τις πιο «δημοφιλείς». Η διαδικασία αυτή με βοηθάει να καταλάβω τι εξακο-

λουθεί να τα απασχολεί, ακόμα και να τα φοβίζει, σχετικά με το μεγάλωμά τους και τη 

μετάβασή τους σε μια άλλη σχολική βαθμίδα, ώστε με συζήτηση ή άλλες παρεμβάσεις 

να το επεξεργαστούμε σε όσο χρόνο μάς απομένει μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. 

 

Την 3η ώρα αυτής της παρέμβασης εργαζόμαστε στο εργαστήριο της Πληροφορικής 

με το Wiki της «Υπατίας» (πεδίο: “Projects” → «Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυ-

μνάσιο»). Προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε την ενασχόλησή μας με το Wiki μέσω της εν 

λόγω δραστηριότητας, γιατί, σε σχέση με τη δραστηριότητα που προτείνεται στην 

προηγούμενη παρέμβαση (παραγωγή γραπτού λόγου), είναι πιο απλή και θα βοηθή-

σει τα παιδιά να καταλάβουν πιο εύκολα πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Wiki για 

το στόχο που έχουμε θέσει. 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

(Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψη-

φιακή/ έντυπη μορφή, 

τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης των προαναφε-

ρόμενων δραστηριοτήτων). 
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Δραστηριότητα 1η: αξιοποίηση του  ντοκιμαντέρ στην τάξη  

Φύλλο εργασίας: 

https://drive.google.com/file/d/0Bwi8A9sOok1jSjdUdjd6ZVFXblE/view 

 

Δραστηριότητα 2η: Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

Δε δόθηκε φύλλο εργασίας για αυτή τη δραστηριότητα. 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαι-

δευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που 

μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

Δραστηριότητα 1η: αξιοποίηση του  ντοκιμαντέρ στην τάξη  

1. Για την εξοικείωση με τον πολιτικό και γεωφυσικό χάρτη της Ν. Αμερικής, δου-

λέψαμε με quiz στην πλατφόρμα του Edmodo. 

2. Για την προβολή του ντοκιμαντέρ της σειράς Εξάντας, «El Sistema. Σώζοντας 

ζωές»: https://www.youtube.com/watch?v=R_F19gOGpLc 

3. Για την παραγωγή και τη βελτίωση του γραπτού κειμένου από τα παιδιά αξιο-

ποιήθηκε το Wiki της τάξης μας  «tabirbilioniatoust1», στο πεδίο «Pages and 

Files» → «Το ΣΤ1 σχολιάζει το ντοκιμαντέρ El Sistema. Σώζοντας ζωές»). 

 

Δραστηριότητα 2η: Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

1. Για την αποτύπωση των απαντήσεων των παιδιών στα ερωτήματα της εν λόγω 

δραστηριότητας, αξιοποιήσαμε το Wiki της ομάδας «Υπατία» (πεδίο: “Projects” 

→ «Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»). 

2.  ta-kokkina-kordonia.blogspot.gr : εδώ ανεβάσαμε κάποιες από τις φωτογρα-

φίες της παρέμβασης.http://ta-kokkina-kordonia.blogspot.gr/p/normal-0-false-

false-false.html 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

https://drive.google.com/file/d/0Bwi8A9sOok1jSjdUdjd6ZVFXblE/view
https://www.youtube.com/watch?v=R_F19gOGpLc
http://ta-kokkina-kordonia.blogspot.gr/p/normal-0-false-false-false.html
http://ta-kokkina-kordonia.blogspot.gr/p/normal-0-false-false-false.html
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(Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο εκ-

παιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση)  

• για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε ανα-

προσαρμογές, επεκτάσεις κτλ.) 

 

Η τελική αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου θα γίνει με βιωματικές δράσεις, παι-

γνιώδεις δραστηριότητες και διάλογο στην ολομέλεια της τάξης την τελευταία βδομάδα 

του τρέχοντος σχολικού έτους, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι επιμέρους δράσεις. Για 

το λόγο αυτό, στην παρούσα φάση μπορούμε να μιλάμε για αξιολόγηση αποκλειστικά 

των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις οποίες περιγράψαμε προηγουμένως. Στη συ-

ζήτηση που ακολούθησε, μερικές από τις «αξιολογήσεις» που ακούστηκαν ήταν οι ε-

ξής: 

 «Μου άρεσε που δουλέψαμε σε ομάδες». 

 «Δούλεψα στην ομάδα μου με παιδιά που δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να 

συνεργαστώ». 

 «Έμαθα κάτι καινούριο με τον υπολογιστή». 

 «Το Wiki έχει πλάκα». 

 «Δώστε μας τους κωδικούς στο Wiki και στο Edmodo να μπαίνουμε απ' το 

σπίτι». 

 «Το Edmodo μοιάζει με το facebook, αλλά η μάνα μου δε θα φωνάζει, γιατί 

θα της λέω ότι κάνουμε εργασία  

για το σχολείο!» 

 

Αρχικά, δουλέψαμε με το Wiki της «Υπατίας» στο εργαστήριο της Πληροφορικής κι 

όταν διαπίστωσα την ευκολία στο χειρισμό και τη θετική υποδοχή του από τα παιδιά, 

τότε προχωρήσαμε στην κατασκευή του Wiki της τάξης μας, ώστε μαθητές και μαθή-

τριες να μπορούν να δουλεύουν και από το σπίτι.  
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Παρακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης των εφαρμογών του Web 2.0 στη δουλειά 

μου με τα παιδιά, έστω και γι’ αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, παρατηρώ ότι πρό-

κειται για εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να συνδυαστούν πολύ ικανοποιητικά με 

άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους, να ενταχθούν κάλλιστα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, να την διευκολύνουν, να την εμπλουτίσουν, να την υποστηρίξουν και να 

της δώσουν διαστάσεις που άλλα εργαλεία δεν μπορούν.  

Π.χ. τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται στο σπίτι σε ένα πρώτο επίπεδο 

και στην τάξη να δουλεύονται δραστηριότητες για εμβάθυνση, επέκταση, σύνθεση, κτλ. 

Μαθητές και μαθήτριες, από την πλευρά τους, φάνηκε για άλλη μια φορά πως απο-

λαμβάνουν την ποικιλία των εργαλείων και των μεθόδων που συνδέονται μ’ αυτά, με 

αποτέλεσμα να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με περισσότερη όρεξη, ι-

δέες και διάθεση για δουλειά. Όσο για μένα, περιμένω την επόμενη σχολική χρονιά, 

όταν θα μπορώ από ένα αρχικό στάδιο να εντάξω τις εν λόγω εφαρμογές στη δουλειά 

μου και στη σχέση μου με τα παιδιά. 
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8.  «Το χαρούμενο λιβάδι. Πώς οι μαργαρίτες  υποδέχονται τη …διαφορετικό-

τητα», Βενικούδης Αργύριος 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της 

Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

«Το χαρούμενο λιβάδι. Πώς οι μαργαρίτες  υποδέχονται τη …διαφορετικότητα» 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο:  ΒΕΝΙΚΟΥΔΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ  

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός            

 

Δικτυακός τόπος / blog: argivenik.blogspot.gr    & blogs.sch.gr/venikoudis  

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  (π.χ. Μαθηματικά Ε΄ Δημο-

τικού) :  

http://argivenik.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/venikoudis/
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Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, Θρησκευτικά, Ευέλικτη Ζώνη, 

Θεατρική Αγωγή (δραματοποίηση) 

 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’). 

Ευέλικτη Ζώνη, Γ΄ τρίμηνο, θέμα: «Η αποδοχή της διαφορετικότητας» 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

 

Γλώσσα Δ΄ τάξης, 13η ενότητα : «‘Ολοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη:  Συνδιδασκόμενο τμήμα των Γ΄& Δ΄ τάξεων  του 5/θεσίου Δημοτικού 

Σχολείου Παραλίμνης 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σενα-

ρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστη-

ρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθή-

σουν και το περιεχόμενό τους. 

 

Γενικός Σκοπός: 

Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, στο να αποδέχονται τους άλλους (συμμαθητές, 

συμμαθήτριες, άλλα παιδιά, συνανθρώπους) ανεξάρτητα από τα εξωτερικά τους χα-

ρακτηριστικά. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Α΄ (Ως προς το γνωστικό αντικείμενο) 
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α) Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι είναι αναγκαίο να ζουν αρμονικά μαζί μ’ άλλους 

συμμαθητές/συνανθρώπους τους. 

β) Να προωθηθεί ο  σεβασμός προς τα δικαιώματα, συναισθήματα και χαρακτηρι-

στικά των άλλων. 

γ) Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά όλοι μαζί, δεν έ-

χουν τίποτα ουσιώδες να μοιράσουν με τους συμμαθητές τους κι έτσι να μειωθεί μια 

πιθανή επιθετική συμπεριφορά και οι διαπροσωπικές συγκρούσεις τους.  

δ) Τα παιδιά να αναγνωρίσουν καλύτερα τα συναισθήματα, τόσο τα δικά τους, όσο 

και των γύρω τους και τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την ενδε-

χόμενη παράβλεψη των συναισθημάτων αυτών. 

 

Β΄ (Ως προς το μαθησιακή διαδικασία) 

Να δημιουργήσουν τα παιδιά κείμενο και διαλόγους. 

Να μάθουν να φτιάχνουν κόμικ. 

Να τραγουδήσουν, να παίξουν θέατρο, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω 

της ζωγραφικής. 

Να μάθουν να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και να χρησι-

μοποιούν τις νέες τεχνολογίες για διασκέδαση και για τις εργασίες, που τους ανατί-

θενται, σερφάροντας με ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο 

Cartoon Story Maker, Audacity, προσωπικά ιστολόγια, λογισμικό Π.Ι. «ΕΜ-

ΜΕΛΕΙΑ», Youtube, photo cube, voki, tagxedo και wordle.net 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

6  δίωρα 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου. 

 

Παρακολουθήσαμε μέσα από το blog μας την ταινία «Οι ράγες της σιωπής» με θέμα 

τον κόσμο ενός κωφάλαλου παιδιού. 

Διαβάσαμε ηλεκτρονικά στον διααδραστικό πίνακα, συζητήσαμε και σχολιάσαμε το 

παραμύθι: Το χωριό του «Όλοι μαζί». 

Διαβάσαμε το κείμενο «Το χαρούμενο λιβάδι» από τη Γλώσσα της Γ΄ τάξης, το τρο-

ποποιήσαμε και το εμπλουτίσαμε με στοιχεία που πρόσθεσαν τα παιδιά, ενώ του δώ-

σαμε τη μορφή διαλόγου, προκειμένου αργότερα να δημιουργήσουμε το κόμικ. Μοιρά-

σαμε και αναθέσαμε τους ρόλους σε κάθε παιδί. Με τη βοήθεια του διαδραστικού πί-

νακα της τάξης οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο τις κατάλληλες φωτογραφίες για 

τη δημιουργία του κόμικ. Αφού ολοκληρώθηκε η αναζήτηση των φωτογραφιών και α-

ναφερθήκαμε στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και στη σημασία του σεβα-

σμού τους, τις αποθηκεύσαμε σε έναν φάκελο και έγινε η τελική επιλογή. 

Εγκαταστήσαμε στους υπολογιστές της τάξης το Cartoon Story Maker, χωρίστηκαν 

τα παιδιά σε 3 ομάδες και διαμόρφωσαν το κομμάτι που τους ανατέθηκε.  

Μετά έγραψαν το κείμενο(τα λόγια) σε συννεφάκια δίνοντας του -όλοι μαζί-  την τε-

λική του μορφή. 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια του audacity, ηχογραφήσαμε τα λόγια τους, επεξεργα-

στήκαμε τον ήχο -κόβοντας τους παραπανίσιους ήχους εκδήλωσης χαράς και ικανο-

ποίησης τους- και φτιάξαμε τα τελικά αρχεία mp3, που μεταφέραμε με στικάκι και προ-

σθέσαμε στους υπολογιστές των τριών ομάδων.  

Ενσωματώσαμε τους ήχους στο κόμικ και πήραμε ξεχωριστά το αποθηκευμένο κομ-

μάτι του κόμικ κάθε ομάδας. 

 Μετά τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήματά τους μέσα από τη ζωγραφική και τρα-

γούδησαν για τη διαφορετικότητα, που πάλι ηχογραφήσαμε με το audodacity.  

¨Παίξαμε” και συζητήσαμε τον Καλό Σαμαρείτη, από το λογισμικό Θρησκευτικών Γ΄& 

Δ΄ δημοτικού, που είχαμε αναρτήσει στο blog.  

http://argivenik.blogspot.gr/
https://www.youtube.com/watch?t=16&v=nYce26Z6uv8
http://argivenik.blogspot.gr/2015/05/blog-post_27.html
http://argivenik.blogspot.gr/2015/05/13.html
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Είδαμε την ταινία «Στη ζυμαροχώρα» για να αντιληφθούν τα παιδιά, πως το διαφο-

ρετικό δεν απειλεί, αλλά εμπλουτίζει τη ζωή μας.  

Περιηγηθήκαμε, ταξιδέψαμε και ακούσαμε ήχους από τις Μουσικές Γειτονιές του 

Κόσμου, μέσω του εκπ/κού λογισμικού ΕΜΜΕΛΕΙΑ. 

Γράψαμε λέξεις για τη διαφορετικότητα με τις οποίες στο διαδραστικό πίνακα φτιά-

ξαμε με το wordle, tagxedo και το worditout  εικόνες/αφίσες. Άλλες τις εκτυπώσαμε 

για την τάξη κι άλλες τις ανεβάσαμε στους «Αστεράτους Χαχανούληδες 2». 

Μας διάβασαν και είδαμε στον διαδραστικό πίνακα την ιστορία «Η Μπουμπού και η 

Μπαμπαλού» & «Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος» από τον Μικρό Αναγνώ-

στη (αναρτημένα στο blog). 

Είδαμε,ακούσαμε και τραγουδήσαμε «Αερικά και φίλοι διαφορετικοί» 

Επίσης, πάλι με τη χρήση του διαδραστικού, δημιουργήσαμε Voki, διαλέξαμε πρό-

σωπο παράξενο, που να «διαφέρει», μορφοποιήσαμε κι άλλο τη διαφορά των χαρα-

κτηριστικών του, του βάλαμε στολή αστροναύτη(για να είναι «ο διαφορετικός» και προ-

σθέσαμε ήχο με τις φωνές τους, ως μήνυμα προς όλους για τη διαφορετικότητα, που 

ανεβάσαμε στους «Αστεράτους Χαχανούληδες 2».  

Εδώ, αναφέραμε βασικούς κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και για 

την μη δημοσίευση προσωπικών μας δεδομένων σε διαδικτυακά παιχνίδια, δίκτυα κοι-

νωνικής δικτύωσης κ,.ά. όπως και για την μη κοινοποίηση των κωδικών μας σε τρίτους. 

Είδαμε κι ακούσαμε την ιστορία «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές» 

Στο τέλος όλη η εργασία  πήρε τη μορφή βίντεο με το Photo story, προσθέτοντας 

κάποια εφέ.  

Δυστυχώς, για τεχνικούς λόγους(διακοπή ρεύματος) δεν προλάβαμε να αποθηκεύ-

σουμε όλη την εργασία μας και την ολοκληρώσαμε με το Windows Live Movie Maker 

στην οποία πρόσθεσα ενδεικτικό ψηφιακό υλικό των εργασιών μας.  

   

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψη-

φιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματο-

ποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

http://argivenik.blogspot.gr/2015/05/httpts.html
http://argivenik.blogspot.gr/2015/05/httpts.html
http://argivenik.blogspot.gr/2015/05/blog-post_5.html
http://blogs.sch.gr/venikoudis/2015/05/28/%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D/
http://blogs.sch.gr/venikoudis/2015/05/28/%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D/
http://blogs.sch.gr/venikoudis/2015/05/28/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82/
https://www.youtube.com/watch?v=ai6EQWSYyVI
http://argivenik.blogspot.gr/
http://argivenik.blogspot.gr/2015/05/blog-post_76.html
https://drive.google.com/file/d/0B3JN6I3c4B_0ak5fOW8xNENNVWM/view?usp=sharing
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαι-

δευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που μπο-

ρεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

1. Σταθεροί υπολογιστές και laptop με σύνδεση ADSL, διαδραστικός 

πίνακας,  Cartoon Story Maker, Photo Story, Audacity,  

2. εκπ/κό λογισμικό Θρησκευτικών Γ΄& Δ΄ τάξης, 

3.  οι ράγες της σιωπής,   «Το χωριό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»,  

4.  «Ταξιδέψτε στις μουσικές γειτονιές του κόσμου», 

5. «Αερικά και φίλοι διαφορετικοί», 

6.  «Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος», 

7. «Στη ζυμαροχώρα», «Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού», 

8. http://www.unhcr.gr/refugeestories/navid/, http://www.navid.gr/ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμο-

γές, επεκτάσεις κτλ. 

 

1. Στο τέλος της εργασίας οι μαθητές επιδίωξαν μια συζήτηση προκειμένου να εκ-

φράσουν τα συναισθήματά τους μετά την ολοκλήρωση τoυ προγράμματος. Οι 

περισσότεροι απ’ αυτούς εξέφρασαν εμφανώς αναδιπλωμένες τις προ της εργα-

σίας τους απόψεις σχετικά με ανθρώπους και συμμαθητές που θεωρούσαν ότι 

https://www.youtube.com/watch?v=nYce26Z6uv8
https://symvstathmos.files.wordpress.com/2013/02/to-xorio-tou-oloi-mazi.pdf
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mousiki-a-st/d16-web/neighbourhoods/neighbourhoods.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ai6EQWSYyVI
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip43/Default.html
http://www.edutv.gr/component/k2/item/63-ratsismos-ksenofovia-sti-zymaroxora
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip_babalu/Default.html
http://www.unhcr.gr/refugeestories/navid/
http://www.navid.gr/
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διέφεραν απ΄ αυτούς. Προβληματισμένοι και ευαισθητοποιημένοι έδειξαν ότι κα-

τανοούν τη μεγάλη σημασία που έχει η ευγενική συμπεριφορά προς άτομα με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

2. Τα νέα τους συναισθήματα εκφράστηκαν μέσα από κείμενο που έγραψαν ως κα-

τακλείδα της προαναφερθείσας εργασίας. 
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9. «Η Ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο – Οφέλη και Κίνδυνοι – Τρόποι προ-

στασίας», Γιατράκη Ευανθία 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα 

της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

Η Ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο – Οφέλη και Κίνδυνοι – Τρόποι προ-

στασίας 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Γιατράκη Ευανθία 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός     Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.  

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 

 

Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  (π.χ. Μαθηματικά Ε΄ Δημο-

τικού) 

ΤΠΕ (Πληροφορική) ΣΤ Δημοτικού. 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’). 

Διαδίκτυο – Επικοινωνία και Συνεργασία 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο κε-

ντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο είναι πλήρως συμβατό με το Α.Π.Σ. και ΔΕΠΠΣ του 

μαθήματος καθώς αναφέρεται στη διδασκαλία υπαρχουσών ενοτήτων: 

1. Δημιουργώ παρουσιάσεις και πολυμέσα 

2. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου 

3. Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: ΣΤ 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σενα-

ρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστη-

ρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθή-

σουν και το περιεχόμενό τους. 

 

Γενικός Σκοπός 

Σκοπός είναι οι μαθητές να αφυπνιστούν ως προς τους κινδύνους που κρύ-

βονται στο Διαδίκτυο και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Όλο αυτό να γί-

νει χωρίς τη «δαιμονοποίηση» του διαδικτύου, γι’ αυτό και πρέπει να γνωρί-

σουν και τα οφέλη του. Οι μαθητές επίσης χρειάζεται να αποκτήσουν γνώσεις 

και πρακτικές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις 

κατά τη χρήση του Διαδικτύου. 
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Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:  

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους του Διαδικτύου 

 Να αναγνωρίσουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και την ψηφιακή παρενόχληση 

 Να αναγνωρίσουν τα κακόβουλα προγράμματα και την αποφυγή αυτών 

 Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, 

twitter κλπ) 

 Να διακρίνουν τους πραγματικούς (προσωπικούς) φίλους από τους εικονικούς 

(ψηφιακούς) 

 Να διακρίνουν εάν και πότε είναι ασφαλές να δημοσιεύουν προσωπικά δεδο-

μένα και πληροφορίες 

 Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο μέσα από την εκμάθηση απλών 

πρακτικών 

 να κατανοήσουν τη σημασία του να σέβονται τα δικά τους προσωπικά δεδο-

μένα αλλά και των άλλων 

 να συνεργάζονται σαν ομάδα και να σέβονται τις απόψεις των μελών της 

 να γνωρίσουν προγράμματα και λογισμικά που θα τα βοηθήσουν να ανακα-

λύψουν τη νέα γνώση  

 παρότρυνση για θετική διάθεση απέναντι στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

και στα νέα εργαλεία.  

 υποκίνηση για να εφαρμόσουν τα παιδιά web 2.0 εργαλεία που ωθούν στην 

ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής δουλειάς και κουλτούρας 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 

 να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία 

 να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης 

 να δημιουργήσουν κείμενο υπηρετώντας τις αρχές επικοινωνιακής προσέγγι-

σης. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 
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 Να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό 

 Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη 

 Να μάθουν να διερευνούν μέσω κριτικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο και στα 

διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά 

 Να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης 

 Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το 

πλούσιο υλικό του διαδικτύου 

 Να δραστηριοποιηθούν στο πλαίδιο της διερευνητικής – βιωματικής μάθησης 

 Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρη-

σιμότητά τους  

 Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν  μόνοι τους τη 

γνώση 

 Να ενεργοποιήσουν, μέσα από εμπειρίες και βιώματα, ατομικές και κοινωνικές 

αξίες και αρχές 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο.… 

Ένα από τα web 2.0 εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι το wiki όπου θα μπαίνουν 

τα παιδιά και θα γράφουν τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας.  

Με το wordle τα παιδιά θα δημιουργήσουν σύννεφα λέξεων με λέξεις κλειδιά για 

τους κινδύνους του διαδικτύου αλλά και με την ασφάλεια 

Με το Edmodo τα παιδιά θα μπαίνουν από το σπίτι ή και από το εργαστήριο πλη-

ροφορικής να λύσουν κάποια κουίζ. 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έχει διάρκεια ένα μήνα.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου.  

   

Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται στις Κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης 

(Vygotsky) και στις αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών αυτών θεωριών για τη μάθηση, 

όπου μέσα από κοινές δραστηριότητες (activities) υπάρχει έντονα η αλληλεπίδραση 

του ατόμου με άλλα άτομα. Η προσωπική γνώση λοιπόν επιτυγχάνεται σε ευρύτερα 

κοινωνικά πλαίσια μέσα στα οποία δημιουργείται και σηματοδοτείται. Προτείνεται η ε-

φαρμογή ενός ανακαλυπτικού μοντέλου διδασκαλίας, όπου οι μαθητές μέσα από την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και συγκεκριμένες δραστηριότητες θα ερευνήσουν και 

θα ανακαλύψουν τη νέα γνώση, ενώ ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθαρά υποστηρι-

κτικός και δίνει την απαιτούμενη ώθηση στους μαθητές. Με το ανακαλυπτικό μοντέλο 

διδασκαλίας ο μαθητής ερευνά, ανακαλύπτει, μελετά, κρίνει και  ανατροφοδοτεί την 

υπόλοιπη ομάδα. 

 

Πιο αναλυτικά οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας, και συγκεκριμένα 4 

ομάδες των 5 ατόμων.  

Με τη δημιουργία ενός wiki, η κάθε ομάδα θα έχει διαφορετική δραστηριότητα.  

Δηλαδή: 

Η 1η ομάδα θα ερευνήσει στο Διαδίκτυο και θα βρει έγκυρες πληροφορίες για τα 

οφέλη του Διαδικτύου, όπως και εικόνες, ή κάποια βίντεο. Αφού μαζέψει το υλικό το 

κάθε μέλος της ομάδας, θα μπαίνει στο wiki και στη συγκεκριμένη σελίδα θα γράφει τα 

οφέλη που θεωρεί σημαντικά, κάποιο άλλο μέλος θα βάλει ένα βίντεο και κάποιο άλλο 

θα προσθέσει κάποιες εικόνες. 

 

Η 2η ομάδα θα δράσει όπως η πρώτη, όμως θα βρει πληροφορίες για τους κινδύ-

νους που υπάρχουν στο Διαδίκτυο και πόσο επικίνδυνο  μπορεί να γίνει το διαδίκτυο 

για μικρά παιδιά. Θα μπει σε δική της σελίδα στο wiki και θα γράψει, προσθέσει εικόνες 

βίντεο κλπ.. 
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Η 3η ομάδα θα έχει επίσης δική της σελίδα στο wiki που θα αφορά τους κινδύνους 

και τις παγίδες που έχουν τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook, twitter κλπ). Θα 

δουλέψουν όπως οι προηγούμενες ομάδες και θα γίνεται κανονικά η ανατροφοδότηση 

του wiki από όλα τα μέλη της ομάδας.  

Τέλος, η 4η ομάδα θα ερευνήσει στο διαδίκτυο για τρόπους προφύλαξης των παι-

διών, για οδηγίες ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και τρόπους αντιμετώπισης και 

χειρισμού ενδεχόμενων προβλημάτων που δημιουργούνται από την κακή χρήση του 

διαδικτύου.  Παρόμοια, το κάθε μέλος θα γράψει μέσα στο wiki αυτό που θεωρεί ση-

μαντικό στο ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες ομάδες. 

 

Αφού γίνεται αυτή η δουλειά με το wiki, η κάθε ομάδα θα φτιάξει μέσα από το 

www.wordle.net ένα σύννεφο λέξεων, η κάθε μια με το θέμα της, και ένα Power Point 

με τα αποτελέσματα που βρήκαν από όλες τις αναρτήσεις στο wiki. Το σύννεφο λέξεων 

θα συμπεριληφθεί στην τελική παρουσίαση της ομάδας.  

 

Τέλος, οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα απλό πια γι’ αυτούς τεστ μέσα 

από το Edmodo.  

Στο τέλος του project η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες το 

Power Point που έχει υλοποιήσει, μέσα από διαδραστικό βιντεο προβολέα στα πλαίσια 

ενός αφιερώματος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.  

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψη-

φιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματο-

ποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαι-

δευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που μπο-

ρεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

http://www.wordle.net/
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Θα χρησιμοποιηθεί το Εργαστήριο πληροφορικής όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκληματος θα 

πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με αμφίδρομη επικοινωνία ώστε οι μαθητές αφού ενη-

μερωθούν από αξιωματικό υπηρεσίας και παιδοψυχολόγο θα υποβάλουν τις δικές 

τους απορίες. Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται θα είναι προκαθορισμένο από την 

υπηρεσία, καθώς επίσης θα χρησιμοποιηθούν κάμερα, μικρόφωνο και ηχητικός εξο-

πλισμός, και προβολέας. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα Wiki Spaces, Internet Ex-

plorer ή Mozilla Firefox. Επίσης, το web 2.0 εργαλείο wordle, και βέβαια το Microsoft 

Office Power Point 2013, όπου υπάρχει στο εργαστήριο πληροφορικής. Τέλος η εφαρ-

μογή Edmodo. Να σημειωθεί εδώ ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν και τους υπολο-

γιστές από το σπίτι, και για την έρευνά τους αλλά και για την ανατροφοδότηση του wiki. 

Επίσης και το test στο Edmodo μπορεί να γίνει και από το σπίτι. Το σύννεφο λέξεων  

καθώς και η τελική παρουσίαση στο Power Point θα γίνει στο εργαστήριο πληροφορι-

κής.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμο-

γές, επεκτάσεις κτλ. 

 

Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το θέμα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, γιατί το 

διαδίκτυο είναι μέσα στη ζωή τους. Έμαθαν ότι το Διαδίκτυο έχει πολλά οφέλη αλλά 

και πολλούς κινδύνους. Μέσα από την τηλεδιάσκεψη κατανόησαν τη σοβαρότητα του 

θέματος, απέκτησαν αυτοπεποίθηση καθώς υπέβαλαν απορίες στους αξιωματικούς 

της υπηρεσίας και στον παιδοψυχολόγο, και μέσα από βιωματική εμπειρία κατανόησαν 

σε βάθος την υπάρξη κινδύνων του διαδικτύου αλλά και την ανάγκη προστασίας από 

τους κινδύνους αυτούς. Κατέκτησαν τη γνώση του πως να παραμένουν ασφαλή χωρίς 
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να κάνουν «έκπτωση» στη διασκέδαση που τους προσφέρει. Βρήκαν πολύ ενδιαφέ-

ρουσα τη συνεργασία και έμαθαν πως να σέβονται τη δουλειά των συμμαθητών τους. 

Τους άρεσε πάρα πολύ το σύννεφο λέξεων όπως και το τεστ μέσα από το Edmodo.  

Τέλος, η παρουσίαση μέσα από το Power Point έγινε από τα ίδια τα παιδιά τα οποία 

έμαθαν να το χειρίζονται, αισθάνθηκαν δημιουργικά και απέκτησαν αρκετή αυτοπεποί-

θηση λόγω της κατάκτησης της γνώσης της συγκεκριμένης εφαρμογής. Υπήρξαν κά-

ποια θέματα όσον αφορά την εξερεύνηση στο διδίκτυο λόγω χαμηλών ταχυτήτων στο 

Διαδίκτυο. Επίσης η διαδίκασία του wiki είναι σε εξέλιξη λόγω των χαμηλών ταχυτήτων 

στο διαδίκτυο και εκμάθησης του αντικειμένου από τους μαθητές. Το εν λόγω σενάριο 

χρειάζεται μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησης, ίσως 2 μήνες για την ολοκλήρωσή του.  
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Παράρτημα 1 - Φύλλα Εργασίας 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 

Φύλλο Εργασίας 1 

 

Μπείτε στο Διαδίκτυο και βρείτε πληροφορίες για τα παρακάτω: 

 

Ομάδα 1: Οφέλη του Διαδικτύου, Τί μας προσφέρει το Διαδίκτυο; Πόσο χρήσιμο είναι; 

 

Ομάδα 2: Κίνδυνοι που υπάρχουν στο Διαδίκτυο. Από τί κινδυνεύουμε όταν «σερφά-

ρουμε» στο διαδίκτυο; 

 

Ομάδα 3: Κίνδυνοι που κρύβουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter) 

 

Ομάδα 4: Τρόποι προστασίας στο Διαδίκτυο. Πως μπορούμε να είμαστε ασφαλείς; 

 

Στη συνέχεια μπείτε στο wiki και η κάθε ομάδα στη σελίδα της να γράψει αυτά που 

θεωρεί πιο σημαντικά. 

Κάποιοι χρήσιμοι σύνδεσμοι είναι: 

http://www.cyberkid.gov.gr/ 

http://www.saferinternet.gr/ 

http://internet-safety.sch.gr 

http://www.safeline.gr/ 

http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ 

http://www.esafetykit.net/index2.html 

 

Φύλλο Εργασίας 2 

 

Αφού βρείτε τις πληροφορίες που πρέπει, μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και φτιάξτε 

σύννεφα λέξεων που να έχουν σχέση με το θέμα που ασχολείται η ομάδα σας!  

 

www.wordle.net  

http://www.cyberkid.gov.gr/
http://www.cyberkid.gov.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/
http://www.wordle.net/
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Αποθηκεύστε το αρχείο που δημιουργήσατε στον κατάλληλο φάκελο που βρίσκεται 

στο υπολογιστή σας με το όνομα της ομάδας σας!! 

 

Φύλλο Εργασίας 3  

 

Με βάση όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στη σελίδα σας στο wiki φτιάξτε μια 

παρουσίαση σε Power Point χρησιμοποιώντας το υλικό που έχετε δημιουργήσει (κεί-

μενο, εικόνες κλπ). 
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Παράρτημα 2 - Σύννεφα Λέξεων 
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Παράρτημα 3 - Κουίζ στο Edmodo 
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10. «Ανακαλύπτοντας το χωριό μας», Μαντζίλα Μαρία 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα 

της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

«Ανακαλύπτοντας το χωριό μας» 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Μαντζίλα Μαρία  

 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός  ΠΕ70   Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. ΑΘΗ-

ΝΩΝ 

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://mariamanteacher.blogspot.gr/ 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:   

 Γλώσσα Ε΄ - Β΄  

 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου 

Παραγωγή γραπτού λόγου – παρουσίαση κειμένου 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. 

http://mariamanteacher.blogspot.gr/
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      Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στοχεύει στην παραγωγή γραπτού λόγου η ο-

ποία είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος για το μά-

θημα της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Δίνει έμφαση στην εν-

νοιοκεντρική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στην ανακαλυπτική - βιωματική 

και τη συνεργατική μάθηση και στην οργάνωση μαθησιακών εμπειριών μέσα από δρά-

σεις – δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. 

      Η διαθεματικότητά του έγκειται στο περιεχόμενό του το οποίο συνδέεται με το μά-

θημα της Γλώσσας, Βυζαντινής Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Θρησκευτι-

κών και με γνωστικά αντικείμενα όπως η ναοδομία, η εκκλησιαστική τέχνη, η λαογραφία, 

η τοπική ιστορία, η ανάδειξη της ζωής τα παλαιότερα χρόνια καθώς και με έννοιες όπως 

η διατήρηση των μνημείων, η αξία του πολιτισμού, η ανάδειξη του τόπου μας.  

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσετε 

Τάξεις: Ε΄ - ΣΤ΄- Β΄  

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Γενικός Σκοπός:  

     Γενικός σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι να εξασκηθούν τα 

παιδιά στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από τη βιωματική μάθηση και τη συ-

νεργασία και να έχουν την επιμέλεια και τη δημιουργία μιας παρουσίασης της δου-

λειάς τους.  

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

 Να συλλέξουν πληροφορίες για την ιστορία και τα μνημεία του χωριού τους. 

 Να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά και στην φάση της προετοιμασίας αλλά και 

σε αυτή της εξαγωγής του αποτελέσματος. 

 Να προετοιμάσουν ερωτήσεις και να κάνουν έρευνα πεδίου σε ρόλο δημοσιο-

γράφων. 

 Να αξιολογήσουν το πλήθος των πληροφοριών, να επιλέξουν τις πιο ουσιώδεις 

και να προχωρήσουν στη συγγραφή κειμένων. 

 Να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ όχι μόνο για τη συλλογή πληροφοριών αλλά και 

για την παραγωγή των κειμένων τους. 
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 Να εντάξουν φωτογραφίες στην παρουσίασή τους. 

 Να παρουσιάσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν και να λάβουν ανατροφοδό-

τηση από τους συμμαθητές τους. 

 Να συζητήσουν και δουλεύοντας σε ομάδες να κάνουν τις αλλαγές που επιθυ-

μούν στην παρουσίασή τους. 

 Να κοινοποιήσουν το αποτέλεσμα στο blog του σχολείου και σε μέσο κοινωνι-

κής δικτύωσης. 

 Να παρουσιάσουν την εργασία τους στην τοπική κοινωνία. 

  Οι εφαρμογές του web 2.0 που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδακτικό σε-

νάριο είναι οι εξής: Youtube, Padlet, Blog, Facebook, Wordle. 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διάρκεια εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου είναι δύο εβδομάδες. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίο 

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

             « Ο μαθητευόμενος πρέπει να ανακαλύψει μόνος του όσο πιο μεγάλο μέρος 

της προς εκμάθηση ύλης είναι δυνατό». Πάνω στην παραπάνω διαπίστωση-αξίωμα 

στηρίζεται η παιδαγωγική αρχή της ενεργού μάθησης. Είναι μια πολύ παλαιά αρχή 

που έχει σαν υπόβαθρο την ιδέα της «Σωκρατικής μεθόδου». Βασική αρχή της ανα-

καλυπτικής μάθησης (discovery learning) του Bruner (1986), η οποία συνάδει με τις 

αρχές της γνωστικής προσέγγισης είναι ότι η μαθησιακή διαδικασία διευκολύνεται 

από την «ανακάλυψη» των επιστημονικών αρχών και δομών ενός γνωστικού αντικει-

μένου από τους μαθητές. Στα πλαίσια αυτής της λογικής, οι μαθητές  ανακαλύπτουν 

τη δομή και την παραγωγή του γραπτού λόγου – κειμένου μέσα από τους ρόλους του 

δημοσιογράφου, του συγγραφέα, του δημιουργού και του παρουσιαστή. 

             Σε αυτή τη λογική και με βάση αυτή την αρχή εντάχθηκε και η χρήση των ΤΠΕ 

και των εφαρμογών του web 2.0. Οι μαθητές, έχουν τη δυνατότητα να  δημιουργή-

σουν μόνοι τους τα κείμενά τους, να επιλέξουν τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες 
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που επιθυμούν, να δημιουργήσουν τα δικά τους σύννεφα λέξεων και να κοινοποιή-

σουν τη δουλειά τους στο blog και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, τα tablets και οι εφαρμογές που αξιοποιούν  οι μαθητές τους δίνουν την 

ευχέρεια  να είναι ανεξάρτητοι, δημιουργικοί, αφοσιωμένοι στην εργασία τους και α-

παλλαγμένοι από το άγχος του κακού γραφικού χαρακτήρα ή των ορθογραφικών λα-

θών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας (activity theory), βασικό στοιχείο 

ανάλυσης αποτελεί η δραστηριότητα των μαθητών, ως μια μορφή ενεργητικής μάθη-

σης. Οι μαθητές λοιπόν αυτενεργούν και συλλέγουν, φιλτράρουν και παρουσιάζουν 

τις πληροφορίες που έλαβαν  έχοντας τον πρώτο ρόλο και λόγο στην όλη διαδικασία  

 Σύμφωνα με τη θεωρία της εμπλαισιωμένης μάθησης (situated learning) των 

Lave και Wenger (1971), η μάθηση είναι μια διαδικασία σχετική με τις δραστηριότητες, 

το περιεχόμενο και το πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Μέσα λοι-

πόν από μια σειρά δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός σχολικής 

τάξης σε άμεση επαφή με το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία τα παιδιά μαθαίνουν 

για την ιστορία, τη λαογραφία και την κοινωνία του χωριού τους μέσα στο ίδιο το 

χωριό τους. Αντί να αναζητήσουν πληροφορίες από τα βιβλία ή το διαδίκτυο τις έλα-

βαν απευθείας από τους κατοίκους μέσω συζητήσεων, συνεντεύξεων και έρευνας 

πεδίου. 

 Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία της κατανεμημένης γνώσης ( distributed cogni-

tion), οι γνωστικοί πόροι μπορούν να διαμοιραστούν μεταξύ των μαθητών που μετέ-

χουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Σε αυτή τη θεωρία στηρίζεται η λογική της πα-

ρουσίασης της εργασίας στο σύνολο των μαθητών του σχολείου οι οποίοι λειτουρ-

γούν αφενός ως δέκτες των γνώσεων που τους παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους, 

αφετέρου ως πολύτιμοι βοηθοί αφού παρέχουν ανατροφοδότηση και παίζουν ενεργό 

ρόλο στην αξιολόγηση του αποτελέσματος.  

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι αυτή του project. 

·        Οι μαθητές μετά από συζήτηση αποφάσισαν για το θέμα και τον τρόπο προ-

σέγγισης αυτού. 

·        Έγινε συσχέτιση του θέματος «Ανακαλύπτοντας το χωριό μας» και της παρα-

γωγής των κειμένων  με την καθημερινή ζωή των παιδιών στο χωριό και με βάση 

αυτό σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα στάδια του project. 
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·        Οι μαθητής, όπως προαναφέρθηκε, δεν ήταν παθητικοί αποδέκτες της γνώσης 

αλλά συμμετείχαν στη διαδικασία της ανακάλυψής της. 

·        Η παραδοσιακή διδασκαλία αντικαταστάθηκε με τον συνεργατικό τρόπο εργα-

σίας, όπου οι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους ενώ ο δά-

σκαλος γίνεται ο συντονιστής, αυτός που εμπνέει και κατευθύνει την ομάδα χωρίς 

να επιβάλλει τις απόψεις του. 

·        Χρησιμοποιήθηκαν γνώσεις από πολλά μαθήματα (Ιστορία, Θρησκευτικά, Με-

λέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα) που συνδυάστηκαν για να προκύψει το ανάλογο 

αποτέλεσμα με βάση τη διαθεματικότητα. 

·        Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, λόγω του μικρού αριθμού υπολογιστών,  

ασχολήθηκαν με την παραγωγή ενός «κομματιού» του σχεδίου, που ήταν πιο κο-

ντά στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Το κομμάτι με το οποίο ασχολήθη-

καν όλοι ανεξαιρέτως ήταν η παραγωγή των κειμένων. Από εκεί και πέρα, άλλοι 

ανέλαβαν την εισαγωγή των φωτογραφιών, τη διαμόρφωση του padlet και του 

powerpoint, την κατασκευή των συννεφολέξεων από το Wordle και την κοινοποί-

ηση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο και τους συμμαθητές τους. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

1. Παρακολουθούμε μαζί με τα παιδιά ένα video στο Youtube που παρουσιάζει το 

Βυζαντινό μνημείο της Βόιλα που βρίσκεται στο γειτονικό χωριό του Χανδρά. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bmEkfRzvTn0). Παρακολουθούμε και την 

παρουσίαση – εργασία των περυσινών  μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου 

μας για το Βυζαντινό μνημείο της Ετιάς που βρίσκεται έξω από το χωριό μας 

(Αρμένοι Σητείας).  Ακολουθεί συζήτηση με τις εντυπώσεις των παιδιών από 

όσα είδαν. Με αφορμή τα δύο μνημεία της περιοχής ξεκινάει ένας προβληματι-

σμός για το πότε δημιουργήθηκε και κατοικήθηκε το χωριό μας, πώς πήρε το 

όνομά του, ποια είναι η ιστορία του και ποια άλλα μνημεία ή ενδιαφέροντα ση-

μεία έχει. 

2. Αποφασίζουμε με τα παιδιά να ερευνήσουμε το θέμα της ιστορίας του χωριού 

μας.  Επικοινωνούμε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τον Ιερέα της περιοχής 

και κανονίζουμε μια βόλτα – έρευνα στο χωριό.  

https://www.youtube.com/watch?v=bmEkfRzvTn0
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3. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και προετοιμάζουν τις ερωτήσεις τους. 

4. Επίσκεψη του χωριού και ξενάγηση στα μνημεία. Κατάληξη στο καφενείο και 

παραχώρηση συνεντεύξεων από κατοίκους του χωριού. Η όλη διαδικασία βι-

ντεοσκοπείται από τους μαθητές με tablets, ενώ παράλληλα παίρνουν και φω-

τογραφίες από τα μέρη που επισκεπτόμαστε. 

5. Δημιουργία ενός padlet. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και δουλεύουν στους 

3 υπολογιστές του σχολείου ως εξής:  Ακούγοντας πρώτα τα βίντεο, συγκρα-

τούν τις πιο σημαντικές πληροφορίες και φτιάχνουν μικρά κείμενα. Προσθέτουν 

και φωτογραφίες από την περιήγησή τους ολοκληρώνοντας το padlet 

http://el.padlet.com/mantzilamaria/lyndvcr07l0q.  

6. Διαβάζουμε τα κείμενα στην τάξη και μετά από συζήτηση τα παιδιά κάνουν τις 

απαραίτητες διορθώσεις και παρεμβάσεις. 

7. Χρησιμοποιώντας τα κείμενα και τις εικόνες από το padlet φτιάχνουμε μια πα-

ρουσίαση με την εφαρμογή power point. 

8. Τα παιδιά παρουσιάζουν το αποτέλεσμα στους υπόλοιπους μαθητές  του σχο-

λείου και παίρνουν ανατροφοδότηση. 

9. Πάλι σε ομάδες δουλεύουν και κάνουν τις αλλαγές που επιθυμούν με βάση την 

ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές τους. 

10. Ανεβάζουμε το padlet στο blog του σχολείου: http://blogs.sch.gr/dimarmenwn/ 

και το κοινοποιούμε και μέσω facebook. 

11. Παρουσιάζουμε το powerpoint στη σχολική γιορτή στο τέλος της χρονιάς 

στους κατοίκους του χωριού μας. 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

  Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, δεν περιλαμβάνει Φύλλα Εργασίας. 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

            Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου περιλαμβάνει λίγους υπολογιστές οι ο-

ποίοι όμως μας δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούμε σε ομάδες και να φτιάξουμε ό,τι 

χρειαζόμαστε. Για το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, χρησιμοποιήσαμε ένα βίντεο 

του Youtube ως αφόρμηση, δουλέψαμε με τις εφαρμογές padlet, powerpoint και 

wordle, ενώ κοινοποιήσαμε το αποτέλεσμα στο blog του σχολείου: 

http://blogs.sch.gr/dimarmenwn/ και στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook.  

http://el.padlet.com/mantzilamaria/lyndvcr07l0q
http://blogs.sch.gr/dimarmenwn/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

      Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου και συγκεκριμένα μετά 

τη δημιουργία του padlet έγινε η πρώτη διαδικασία αξιολόγησης. Τα παιδιά διάβασαν 

τα κείμενά τους στην τάξη και όλοι μαζί συζητήσαμε για τις διορθώσεις και τις αλλαγές 

που έπρεπε να γίνουν. Στη συνέχεια, τα παιδιά δουλεύοντας στις ομάδες τους έκαναν 

τις παρεμβάσεις που είχαν αποφασίσει μετά τη συζήτηση. 

       Πριν την κοινοποίηση της εργασίας τους, τα παιδιά έκαναν μια παρουσίαση στους 

μαθητές του άλλου τμήματος του σχολείου. Τα παιδιά παρακολούθησαν με προσοχή 

και έκαναν τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους. Μετά από αυτή την ανατροφοδότηση, 

τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες έκαναν κάποιες παρεμβάσεις και κοινοποίησαν το α-

ποτέλεσμα στο blog του σχολείου τους και στο facebook.  

      Την ημέρα της σχολικής γιορτής θα παρουσιαστεί από τα παιδιά στους κατοίκους 

η παρουσίαση  που ετοίμασαν μέσω του powerpoint. 
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11. «Τα παραδοσιακά επαγγέλματα στον Ελλαδικό χώρο και η βιωσιμότητά 

τους μέχρι σήμερα», Γκόλτσιου Αικατερίνη 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της 

Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό 

και θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

«Τα παραδοσιακά επαγγέλματα στον Ελλαδικό χώρο και η βιωσιμότητά τους μέχρι 

σήμερα». 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός    Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.  

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://idatog.blogspot.gr/ 

http://ixnografimata.blogspot.gr/ 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Γλώσσα Β΄ Δημοτικού, Αι-

σθητική Αγωγή, Τ.Π.Ε. 

http://idatog.blogspot.gr/
http://ixnografimata.blogspot.gr/
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Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου. Πληροφοριακό Κείμενο, βιογραφία, 

συνέντευξη, ανεύρεση πληροφοριών  

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Εντάσσεται στην Ενότητα 20: Ποιος είναι, τι 

κάνει. Συγκεκριμένα συνδέεται με τις υποενότητες 20.3,4,5,6 του γνωστικού αντικειμέ-

νου της γλώσσας και είναι απόλυτα συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ της ενότητας. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Β΄ 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Γενικός Σκοπός: Να γνωρίσουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα του Ελλαδικού χώ-

ρου στο παρελθόν αλλά και όσων επιβιώνουν μέχρι σήμερα, να κάνουν ιστορική α-

ναδρομή και να καταλάβουν πώς το περιβάλλον διαμορφώνει τον πολιτισμό σε επί-

πεδο τέχνης και τεχνολογίας. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

1. Να γνωρίσουν, να καταγράψουν, να οργανώσουν οι μαθητές τα παραδοσιακά 

επαγγέλματα της χώρας τους στο παρελθόν σε εννοιολογικούς χάρτες. 

2. Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για αυτά και να τα παρουσιάσουν 

αναπτύσσοντας αφηγηματικό λόγο. 

3. Να αναπτύξουν περιγραφικό λόγο παρουσιάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των επαγγελματιών. 

4. Να εντοπίσουν ποια από τα επαγγέλματα υπάρχουν μέχρι σήμερα και να κατα-

νοήσουν πώς η εξέλιξη των επιστημών αλλάζει το περιβάλλον, αποκτώντας έτσι 

κριτική σκέψη. 

5. Να αλληλεπιδράσουν και να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά. 

6. Να αναπτύξουν την κοινωνική δεξιότητα μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

7. Να ασκήσουν δεξιότητες μέσω του ολικού εγραμματισμού. 

8. Να αποδώσουν με διάφορους εικαστικούς τρόπους τα επαγγέλματα και τους 

επαγγελματίες αυτών. 
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Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο. 

 

Wiki, wordle, kidspiration, hot potatoes, padlet, cartoon story maker, you tube, blog (ως 

τελική παρουσίαση) 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια:  Τρία διδακτικά δίωρα 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σενα-

ρίου.  

 

Η μέθοδος που υιοθετήθηκε είναι η μέθοδος project που  στηρίζεται στην βιωματική,  

πολυαισθητηριακή και συνεργατική μάθηση ( Χρυσαφίδης,1994). 

Ο Howard Gardner, αναφέρθηκε  στην πολυμορφία της ανθρώπινης νοημοσύνης 

και στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Οι μαθητές μέσω της μεταξύ τους αλληλε-

πίδραση καθώς και με τον δάσκαλο και το περιβάλλον,  μαθαίνουν να λειτουργούν 

συνεργατικά και να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη ( Ματσαγγούρας,  2000). 

Η μέθοδος προτείνει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε θέματος και όχι 

δασκαλοκεντρικά, βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης,  ο μαθητής αυτε-

νεργεί και καλλιεργείται η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, διευρύνεται ο οπτικός  ορίζοντας 

των μαθητών στην προσέγγιση της γνώσης, προκαλεί στην αξιοποίηση δεξιοτήτων 

των μαθητών, ενδυναμώνει ηθικά και κοινωνικά τον μαθητή μέσα από τη συνεργασία, 

καταργεί κατά το δυνατό τις όποιες κοινωνικές και μαθησιακές διαφορές που ενδεχο-

μένως υπάρχουν, όπως και τον ανταγωνισμό, αφού το αποτέλεσμα δεν βαθμολογείται 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ( Ταρατόρη  – Τσαλκατίδου,2002). Επιπλέον επιτυγ-

χάνεται  η αποδοχή μαθητών που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλ-

λον, με άλλη καταγωγή , εθνότητα, θρησκεία. Η αποδοχή και ενσωμάτωση μαθητών 

με μαθησιακά προβλήματα και ειδικές ανάγκες είναι ευκολότερη. Συνήθως στα πλαίσια 
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της ομάδας δραστηριοποιούνται καλύτερα και προσλαμβάνουν την καταξίωσή τους 

στο σύνολο . Ο μαθητής αποκτά αυτοεκτίμηση και αναπτύσσει θετική οπτική απέναντι 

στο σχολείο. (Αναγνωστοπούλου, 2001). 

 

Δραστηριότητες 

Ως προοργανωτές χρησιμοποιήθηκαν οι διευθύνσεις στο you tube:  

https://www.youtube.com/watch?v=AYk3dadcJSE 

https://www.youtube.com/watch?v=W7gwioapTKI 

1.Με τη βοήθεια της έντυπης πηγής (βιβλίο μαθητή, 20.3) εντοπίστε τα επαγγέλματα 

του παρελθόντος που αναφέρονται. 

2.Πλοηγηθείτε κατά ομάδες στις παρακάτω ιστοσελίδες και συνεχίστε την καταγραφή 

των επαγγελμάτων που παρουσιάζονται στον εννοιολογικό χάρτη που σας δόθηκε. 

(Στο kidspiration δόθηκε η αρχή του εννοιολογικού χάρτη και οι μαθητές κλήθηκαν να 

τον συνεχίσουν) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8E

%CE%BB%CE%B7%CF%82 

http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2012/05/blog-post_14.html 

http://ma8ites-en-drasi.blogspot.gr/2014/01/blog-post_28.html 

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/grasep/site_mstoroi/Ganomatis/Amaxas.htm 

http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%

BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%

AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-

%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%

81%CF%89%CE%BC%CE%B1 

http://www.ecomuseum.gr/index.php/kareklas 

http://www.ecomuseum.gr/index.php/ganotis 

http://schoolpress.sch.gr/2dim-

kaliv/%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%82/ 

3. Κατόπιν ταξινομήστε σε αντίστοιχο εννοιολογικό χάρτη τα επαγγέλματα που μέχρι 

σήμερα επιβιώνουν και αυτά που έχουν εκλείψει. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYk3dadcJSE
https://www.youtube.com/watch?v=W7gwioapTKI
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2012/05/blog-post_14.html
http://ma8ites-en-drasi.blogspot.gr/2014/01/blog-post_28.html
http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/grasep/site_mstoroi/Ganomatis/Amaxas.htm
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ecomuseum.gr/index.php/kareklas
http://www.ecomuseum.gr/index.php/ganotis
http://schoolpress.sch.gr/2dimkaliv/%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://schoolpress.sch.gr/2dimkaliv/%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%82/
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4. Αξιοποιείστε τις μέχρι τώρα πληροφορίες που συλλέξατε και αναλάβετε τους ρόλους  

των αντίστοιχων επαγγελματιών μέσα από θεατρικό παιχνίδι. 

5. Οργανώστε σε padlet εικόνες επαγγελματιών και καταγράψτε την εργασία τους. Α-

ντλήστε τις εικόνες από τις διευθύνσεις  

https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80

%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=El5SVY2

2EYmwsQHv7oDwBw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945 

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%BA

%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=51

5SVc_ZI8eWsgHitoHwCA&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945 

https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B

1%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D19SVeaBM8GsswHo-

IDwCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945 

http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%

BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%

AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-

%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%

81%CF%89%CE%BC%CE%B1 

https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA

%CE%BB%CE%B1%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RmZSVbCZ

Nsy5sQGGtoC4Dw&ved=0CCMQsAQ&biw=1680&bih=945 

https://www.google.com/search?q=%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84%CE%B7

%CF%83&biw=1680&bih=945&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZWVSVZH

VF8m0sQHNWw&ved=0CCIQsAQ 

https://www.google.com/search?q=%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85

%CE%BB%CE%B1%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=t15SVYHkL

8uhsgHH44CYBg&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945 

https://www.google.com/search?q=%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%84

%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mmZSVeTMBsansgHNsoGQ

BA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945 

https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=El5SVY22EYmwsQHv7oDwBw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=El5SVY22EYmwsQHv7oDwBw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=El5SVY22EYmwsQHv7oDwBw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=515SVc_ZI8eWsgHitoHwCA&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=515SVc_ZI8eWsgHitoHwCA&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=515SVc_ZI8eWsgHitoHwCA&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B1%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D19SVeaBM8GsswHo-IDwCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B1%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D19SVeaBM8GsswHo-IDwCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B1%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D19SVeaBM8GsswHo-IDwCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://www.ekriti.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RmZSVbCZNsy5sQGGtoC4Dw&ved=0CCMQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RmZSVbCZNsy5sQGGtoC4Dw&ved=0CCMQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RmZSVbCZNsy5sQGGtoC4Dw&ved=0CCMQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%83&biw=1680&bih=945&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZWVSVZHVF8m0sQHNWw&ved=0CCIQsAQ
https://www.google.com/search?q=%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%83&biw=1680&bih=945&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZWVSVZHVF8m0sQHNWw&ved=0CCIQsAQ
https://www.google.com/search?q=%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84%CE%B7%CF%83&biw=1680&bih=945&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZWVSVZHVF8m0sQHNWw&ved=0CCIQsAQ
https://www.google.com/search?q=%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=t15SVYHkL8uhsgHH44CYBg&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=t15SVYHkL8uhsgHH44CYBg&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=t15SVYHkL8uhsgHH44CYBg&ved=0CBwQsAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mmZSVeTMBsansgHNsoGQBA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mmZSVeTMBsansgHNsoGQBA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
https://www.google.com/search?q=%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mmZSVeTMBsansgHNsoGQBA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=945
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6. Αναπτύξτε αφηγηματικό λόγο με τη χρήση του cartoon story maker. 

7.Αξιολογείστε την εργασία των ομάδων μέσω της παρουσίασης των παραπάνω  α-

ποτελεσμάτων σε wiki της τάξης. 

8. Αποτυπώστε εικαστικά κάποιον επαγγελματία. 

9. Απαντήστε στην ερώτηση σε Wordle: «Ποιον επαγγελματία θα θέλατε να επισκε-

φτείτε για να γνωρίσετε την εργασία του;» 

10. Στην παρακάτω διεύθυνση, λύστε το σταυρόλεξο και συμπληρώστε τα puzzle 

(jigsaw planet)  http://ixnografimata.blogspot.gr/p/blog-page_13.html 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές συνοδεύονται από τα παραπάνω φύλλα εργασίας, σε ψη-

φιακή μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης 

των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδι-

κτυακά περιβάλλοντα και συστήματα, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και projector, χαρτιά γραφής, wiki, Hot potatoes (σταυ-

ρόλεξο),  padlet, wikipedia, οι ιστοσελίδες και blog που προαναφέρθηκαν, Wordle,  you 

tube: https://www.youtube.com/watch?v=AYk3dadcJSE 

https://www.youtube.com/watch?v=W7gwioapTKI 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια εφαρμογής απαιτούνταν η 

χρήση ταυτόχρονα πέντε υπολογιστών, που λόγω αδυναμίας υποστήριξης, κυ-

κλικά η κάθε μάδα αξιοποιούσε τον διαθέσιμο, σε συνδυασμό με projector για 

την ολοκλήρωση των εργασιών. Κατά τη χρήση του wiki οι μαθητές έπρεπε να 

βρουν το κατάλληλο υλικό (π.χ. φωτογραφίες) για να το αναρτήσουν. Καθώς 

http://ixnografimata.blogspot.gr/p/blog-page_13.html
https://www.youtube.com/watch?v=AYk3dadcJSE
https://www.youtube.com/watch?v=W7gwioapTKI
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αυτό ήταν χρονοβόρο η ανάρτηση των φωτογραφιών (ως αρχεία στο wiki) έγινε 

από τον διδάσκοντα και κατόπιν αυτές αναρτήθηκε από τους μαθητές στις σε-

λίδες. Κάποιες δραστηριότητες χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν παράλληλα. 

Καθώς γινόταν η συλλογή των στοιχείων από κάθε ομάδα, οι υπόλοιπες εργά-

ζονταν στην εικονογράφηση, δημιουργώντας έτσι υλικό για την παρουσίαση των 

τελικών εργασιών. Η κάθε ομάδα με το πέρας της εργασίας της, την  παρουσίαζε 

στις υπόλοιπες. 

• ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη συμπλή-

ρωση σταυρόλεξου (hot potatoes) και  puzzle. Τα παραπάνω καθώς και το kid-

spiration, ήταν γνωστά στους μαθητές και έτσι εύκολη η εφαρμογή. Η προηγού-

μενη εμπειρία τους διευκόλυνε τη διαδικασία και επιτάχυνε τους ρυθμούς αντα-

πόκρισης. Η χρήση του wiki, ενθουσίασε μα χρειαζόταν βοήθεια από τον διδά-

σκοντα σε κάθε μαθητή για να ολοκληρωθεί. Το αντίθετο με το cartoon story 

maker που η σύνταξη απλών προτάσεων και η επιλογή των ηρώων έγινε πολύ 

εύκολα χωρίς ιδιαίτερη υποστήριξη. Καταληκτικά η χρήση των ψηφιακών εφαρ-

μογών καθιστά τη διδακτική διαδικασία πιο ελκυστική και οδηγεί στην επίτευξη 

των στόχων μέσω του παιχνιδιού.  

• Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:  

http://ixnografimata.blogspot.gr/ 

 

 Επισυνάπτεται  το συνοδευτικό έντυπο υλικό. 

  

http://ixnografimata.blogspot.gr/
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12. «Μακεδονία – Η πορεία και το τέλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου», 

Αβραμίδου Δέσποινα 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη 

φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

Μακεδονία – Η πορεία και το τέλος του Μ. Αλεξάνδρου 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Αβραμίδου Δέσποινα 

 

Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός          Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://depyavramidou.blogspot.gr/ 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:    Ιστορία Δ’ τάξη 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  

 5η Ενότητα Μακεδονία – Κεφάλαια 30- 34 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το σενάριο ανταποκρίνεται πλήρως στους γενικούς και ειδικούς σκοπούς των ΑΠΣ και 

ΔΕΠΠΣ. Σύμφωνα με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας 

 

http://depyavramidou.blogspot.gr/
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είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης μέσα από την 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμά-

των και μέσα από την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς η οποία διαμορφώ-

νει στάσεις και αξίες για το παρόν και το μέλλον. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Γ’ – Δ’ 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σενα-

ρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστη-

ρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθή-

σουν και το περιεχόμενό τους. 

 

Γενικός Σκοπός  

Να γνωρίσουν την ανάπτυξη του μακεδονικού κράτους, την πολυσχιδή προσωπι-

κότητα ενός εκ των μεγαλυτέρων στρατηλατών της παγκόσμιας ιστορίας, την πολε-

μική του πορεία και τα αποτελέσματα του πρόωρου τέλους του. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Εντοπίζουν στο χάρτη την έκταση και την πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους. 

Παρατηρούν στο χάρτη την πορεία της εκστρατείας και της επιστροφής του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Συζητούν για τη σημασία των κατακτήσεων του Μ. Αλεξάνδρου: τη διά-

δοση και την επικράτηση των ελληνικών γραμμάτων και την επικράτηση της ελληνικής 

γλώσσας σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Εντοπίζουν στο χάρτη τα κράτη των διαδόχων. 

Να επισημάνουν τα αποτελέσματα της μεγάλης εκστρατείας και να εκτιμήσουν τη ση-

μασία τους για τον ελληνισμό και την ανθρωπότητα γενικότερα. 
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Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδα-

κτικό σενάριο.  

         Scratch                     Edmodo                 Wikipedia 

         Dailymotion              Google earth          Timeline maker Pro V3    

         Google Forms          Wordle 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από 

μια διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια 

εβδομάδα, ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Τέσσερις ημέρες περίπου διότι ένα κομμάτι υλοποιήθηκε στη σχολική αίθουσα 

και ένα άλλο διαδικτυακά. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σενα-

ρίου.  

Αρχικά υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση σχετική με τους υπολογιστές, τη ευχέρεια 

χρήσης τους και αναγνώριση των δυνατοτήτων των μαθητών. Έπειτα διδάχθηκαν α-

πλές λειτουργίες ενός υπολογιστή (πως ανοίγουμε το φυλλομετρητή και ψάχνουμε 

αυτό που χρειαζόμαστε, πως δημιουργούμε κείμενο, πως εισάγουμε εικόνα ή βίντεο 

κλπ). 

Αφόρμηση για να ασχοληθούμε με το θέμα ήταν δυο βίντεο στο Dailymotion σχετικά 

με τη ζωή του Μ. Αλεξάνδρου σε μορφή παιδικής ταινίας. 

Κατόπιν οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 5 ατόμων. Κάθε ομάδα επέ-

λεξε την ονομασία της βάσει του project που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι, δημιουρ-

γήθηκε η  ομάδα του Μ. Αλεξάνδρου, της Ρωξάνης και του Βουκεφάλα. Κάθε ομάδα 

πήρε και το αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας για να το επεξεργαστεί. Η ομάδα του Μ. Αλε-

ξάνδρου είχε ως αποστολή να δημιουργήσει μια ιστορική γραμμή με το πρόγραμμα 

Timeline maker Pro V3. Η ομάδα της Ρωξάνης να ψάξει στη Wikipedia τα σημεία από 

τα οποία πέρασε και έδωσε τις επικές του μάχες ο Μ. Αλέξανδρος, καταγράφοντας τη 
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σημερινή ονομασία των τοποθεσιών και τις συντεταγμένες του. Έπειτα, οι τελευταίες 

παραδόθηκαν στην ομάδα Βουκεφάλας, οι οποίοι με τη σειρά τους, αναζήτησαν αυτές 

τις τοποθεσίες στο Google Earth, τις αποθήκευσαν, τις ονόμασαν και δημιούργησαν 

βίντεο περιήγησης. 

Παράλληλα, ζητήθηκε από τους μαθητές να επισκεφτούν το διαδικτυακό μου τόπο 

στο scratch, όπου υπήρχε μια παρουσίαση σχετική με το θέμα μας και η οποία κατέ-

ληγε σε ερωτήσεις που ζητούσαν απαντήσεις… 

Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν προφίλ στο Edmodo. H 

πλειονότητα των μαθητών ανταποκρίθηκε αναπάντεχα θετικά στην πρόσκληση. Εκεί 

τους ανατέθηκαν σταδιακά οι εξής εργασίες:  

 Δώστε μια σύντομη απάντηση στο τι πιστεύετε κατά τη γνώμη σας ότι θα 

γινόταν αν ο Μ. Αλέξανδρος δεν έχανε τη ζωή του τόσο νέος; 

 Διαγώνισμα τεσσάρων δραστηριοτήτων, ερωτήσεις σωστού λάθους, συ-

μπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, σχετικές με 

τη ζωή και το έργο του. 

 Ψηφοφορία αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης του project με έγγραφο που 

δημιουργήθηκε στο Google Drive Forms. 

Από τις απαντήσεις της πρώτης ερώτησης δημιουργήσαμε συννεφολέξεις στο Wordle. 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 

ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

Επισυνάπτονται τέσσερα φύλλα εργασίας 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

για την υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέ-

ρονται εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και 

συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πη-

γές κτλ. 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

166 
 

 

 

 

      Laptop,  projector,  σταθερός Η/Υ,  Scratch,  Edmodo,  Wikipedia   Wordle 

         Dailymotion,      Google earth,      Timeline maker Pro V3        Google Forms  

        (Επισυνάπτεται έγγραφο word με τους συνδέσμους που χρησιμοποιήθηκαν)   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή 

του, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει 

την αξιολόγησή του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να 

έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολό-

γηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) 

για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 

αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 

Στο τέλος του σεμιναρίου διεξήχθη διαδικτυακή ψηφοφορία με Google Drive 

Forms, μέσω του Edmodo. (επισυνάπτεται αρχείο excel με τα αποτελέσματα 

αυτού.) 

Μετά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ακολούθησε συζήτηση επί του έρ-

γου, των πρακτικών του και της δυνατότητας διεξαγωγής νέου project την επό-

μενη σχολική χρονιά. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα ήταν θετική και προσέ-

δωσε περισσότερη εμπειρία  σε όλους μας. 
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Παράρτημα 1 - Φύλλα Εργασίας 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                   ΟΜΑΔΑ: ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ 

 

Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο 

 

Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο αναζήτησης,  πάνω αριστερά  τις συντεταγμένες που 

θα λάβετε από την Ομάδα Ρωξάνη. 

Σε κάθε αναζήτηση αφού σας ταξιδέψει το πρόγραμμα στον τόπο, 

κάνετε κλικ στην κίτρινη πινέζα πάνω και θα εμφανιστεί μια καρτέλα, γράφετε στο 

σημείο Όνομα την ονομασία της πόλης και πατάτε ΟΚ. Ταυτόχρονα γίνεται Αποθή-

κευση στη Μέρη μου.  

Επαναλαμβάνετε το ίδιο για κάθε τοποθεσία. 

Αφού ολοκληρώσετε με τις τοποθεσίες, κάντε κλικ πάνω στο κουμπί της κάμερας (Εγ-

γραφή περιήγησης) και αφού πατήσετε το κόκκινο κουμπί κάτω αριστερά για να ξεκι-

νήσει η εγγραφή,  περιηγηθείτε σιγά σιγά στα μέρη που έχετε αποθηκεύσει στην αρι-

στερή στήλη. Στο τέλος ξαναπατήστε το κόκκινο κουμπί για να τελειώσει η λήψη. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                               ΟΜΑΔΑ:  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

 

Δημιουργείστε μια ιστορική γραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του 

μεγάλου στρατηλάτη.    

 

 

Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο                 

 

 

Κλικ στην καρτέλα αριστερά, Event list (Λίστα γεγονότων)  

προσθέστε κάνοντας διπλό κλικ στο Start (Αρχή) την χρονολογία που θέλετε βάζοντας 

στο τέλος BC (before Christ – προ Χριστού) π.χ. 478BC 

και  

στο Event Name (όνομα γεγονότος) γράφουμε σύντομα το γεγονός αυτής της χρονιάς. 
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Επίσης αν θέλουμε να προσθέσουμε σε ένα γεγονός που γράψαμε το σύνδεσμο μιας 

ιστοσελίδας , ενός video κλπ,  κάνουμε κλικ στην καρτέλα Insert (Εισαγωγή) και από 

κάτω στο κουμπί Link(Σύνδεσμος). Στην καρτέλα που θα εμφανιστεί, κάνουμε κλικ στο 

add (προσθέτω) και διαλέγουμε από τη λίστα ό,τι θέλουμε 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                         ΟΜΑΔΑ: ΡΩΞΑΝΗ 

 

Ανοίξτε το φυλλομετρητή    

 

 

Πληκτρολογήστε πάνω τη διεύθυνση           https://el.wikipedia.org/wiki  Βικιπαίδεια. 

 

Δεξιά πάνω στο πλαίσιο της αναζήτησης, ερευνήστε τα σύγχρονα ονόματα των πό-

λεων από τις οποίες πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος π.χ η Τροία ονομάζεται Truva. 

 

Σε κάθε πόλη που θα ψάχνετε δεξιά πάνω φαίνονται οι συντεταγμένες της, σημειώστε 

στον παρακάτω πίνακα: 

https://el.wikipedia.org/wiki
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Αρχαίες Πόλεις Σημερινές Ονομασίες Συντεταγμένες 

Τροία Truva Τουρκία 
39° 57′ 25. 92″ N 

26° 14′ 18. 96″ E 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                ΟΜΑΔΑ: ΟΛΟΙ 

1. Στη σελίδα  https://scratch.mit.edu/projects/59808294/ πατήστε στη πράσινη σημαία 

και παρακολουθείστε την πορεία του Μ. Αλεξάνδρου, που έχει δημιουργηθεί με το 

πρόγραμμα Scratch. 

 

Στο τέλος της παρουσίασης θα πρέπει να απαντήσετε στις πέντε ερωτήσεις που θα 

σας κάνει ο ιστορικός  γράφοντας στο πλαίσιο που θα δείτε κάτω στην εικόνα και σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του ιστορικού. Μόλις γράψετε την απάντησή σας κάντε κλικ δεξιά 

στο μπλε   ⱱ για να καταχωρηθεί η απάντησή σας και να δείτε αν είναι σωστή. 

 

 

 

  

https://scratch.mit.edu/projects/59808294/
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2. Μπείτε στο Edmodo και απαντήστε σύντομα στην  ερώτηση που έχει τεθεί σε όλους 

σας. 

Έπειτα συμπληρώστε το Κουίζ που θα σας φανερωθεί τη Δευτέρα 25/5/2015 και ώρα 

14:00. Οι δυο εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ως την Τετάρτη το βράδυ. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 13 

 «Ακρόπολη των Αθηνών: ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην πόλη μας», Μαγαλιού Μαρία 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής 

του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 
1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

«Ακρόπολη των Αθηνών: ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην πόλη μας» 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: Μαγαλιού Μαρία 

Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Δικτυακός τόπος / blog:  http://acropolisofath.blogspot.gr/ 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου: 

Ευέλικτη Ζώνη  

Διάχυση στα γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Ιστορία, Τ.Π.Ε., Αισθητική Αγωγή 

(Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά)  

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου 

Θεματική Περιοχή: Πολιτισμός-Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ  

Το διδακτικό σενάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο Πολιτιστικού 

Προγράμματος στην Ευέλικτη Ζώνη και με διάχυση σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα και κυρίως στην Ιστορία, τη Γλώσσα και τις Τ.Π.Ε 

Είναι συμβατό με τη φιλοσοφία και το πλαίσιο εφαρμογής της Ευέλικτης 

Ζώνης, όπως ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής για την Ευέλικτη Ζώνη 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001), καθώς μέσα από το προτεινόμενο διδακτικό 

σενάριο προωθείται η διαθεματική προσέγγιση, που ενιαιοποιεί τη γνώση, η 

σύνδεση της σχολικής γνώσης με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, που ανοίγει 

διαύλους επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία,  η ενεργοποίηση της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, που ουσιαστικοποιεί τη μάθηση και 

http://acropolisofath.blogspot.gr/
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συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονομίας του παιδιού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2002). 

Επιπλέον το διδακτικό σενάριο σχετίζεται άμεσα με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της 

Ιστορίας, καθώς συνδέεται με τις διδακτικές ενότητες «Ο “χρυσός» αιώνας” 

(5
ος

αιώνας π.Χ.)» , «Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή ελληνική πόλη»,  «Τα 

καλλιτεχνικά αριστουργήματα του “χρυσού” αιώνα”», «Η Αθήνα γίνεται “Σχολείο 

της Ελλάδας”» και καλύπτει στόχους του μαθήματος, όπως η καλλιέργεια 

εκτίμησης και  σεβασμού στην ανθρώπινη πολιτισμική δημιουργία του 

παρελθόντος, η επαφή των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά και η 

ευαισθητοποίησή τους ως προς τα δημιουργήματα της κλασικής εποχής. 

Ακόμη, μέσα από το σενάριο αναπτύσσεται η ικανότητα των μαθητών να 

χειρίζονται τον προφορικό και γραπτό λόγο, να επεξεργάζονται και να δομούν 

σύντομα κείμενα, να μεταδίδουν αποτελεσματικά πολύπλοκες ιδέες με διευρυμένο 

λεξιλόγιο και να χρησιμοποιούν διάφορα είδη λόγου, για διάφορους σκοπούς και 

για διάφορους αποδέκτες, να εντοπίζουν τις πληροφορίες που θέλουν και να τις 

αξιοποιούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένες πληροφορίες. Κατά 

συνέπεια το σενάριο  είναι συμβατό και με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της Γλώσσας. 

Καθώς βασικό στοιχείο του διδακτικού σεναρίου αποτελεί η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, η εφαρμογή του σχετίζεται άμεσα 

και με τους βασικούς σκοπούς της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο, την 

εξοικείωση δηλαδή των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και 

την επαφή τους με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως 

γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους 

δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2002). 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Δ΄ 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι του Διδακτικού Σεναρίου  

 

Γενικός Σκοπός 

Παρ’ όλο τον παγκόσμιο θαυμασμό προς τον Παρθενώνα, ως ένα μνημείο 

μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας, μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ελάχιστα πράγματα 

γνωρίζουν για το ναό και την Ιστορία του. Επιπλέον, οι σχετικές αναφορές στα 

σχολικά βιβλία είναι φειδωλές, χωρίς να παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για την 

κατασκευή, την αρχιτεκτονική και τις "περιπέτειες" του ναού.  

Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι ακριβώς να καλύψει αυτό 

το κενό, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία  να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα 

καλλιτεχνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα του Χρυσού Αιώνα της Κλασικής 

Εποχής και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και τη συμβολή τους στον ελληνικό, 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό.  
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Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Οι μαθητές αναμένεται:  

 Να γνωρίσουν το χώρο της Ακρόπολης. Να εξοικειωθούν με τη «γεωγραφία» 

του βράχου, καθώς και με τη σημασία του για την Αθήνα.   

 Να γνωρίσουν τις ιστορικές συνθήκες που συνετέλεσαν στη δημιουργία του 

μνημείου. 

 Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του μνημείου και τις «περιπέτειές» του στη 

διάρκεια των αιώνων. 

 Να γνωρίσουν τις ιστορικές προσωπικότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία 

και την ανάδειξη του μνημείου. 

 Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του μνημείου. 

 Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του εγχειρήματος της ανέγερσης του 

μνημείου, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά μέσα και τις επιστημονικές γνώσεις 

της εποχής. 

 Να έρθουν σε επαφή με τη θρησκευτική, πολιτισμική, αρχιτεκτονική, ιστορική 

και καλλιτεχνική αξία που είχε το μνημείο για τους αρχαίους Έλληνες. 

 Να αντιληφθούν το μέγεθος της παγκόσμιας πολιτιστικής ακτινοβολίας του 

μνημείου και να ευαισθητοποιηθούν για τη διεθνή προβολή του. 

 Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την επιστροφή στην Ελλάδα των Ελγινείων 

Μαρμάρων. 

 Να αναπτύξουν τη δεξιότητα δημιουργίας κειμένων και παρουσιάσεων.  

 Να κατανοούν κείμενα και να δημιουργούν παρουσιάσεις με «επιστημονική» 

περιγραφή αντικειμένων ή χώρων, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες. 

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές αναμένεται:  

 Να εμπλακούν ενεργά στη διερεύνηση του θέματος, αξιοποιώντας δεδομένα 

από ποικίλες πηγές. 

 Να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές και να τις αξιολογούν. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη συλλογή, κατανόηση και διαχείριση 

πληροφοριών. 

 Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη μέσα από διερευνητικές συνεργατικές 

δραστηριότητες. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο της ομάδας (ακρόαση, 

ομιλία, επιχειρηματολογία, διάλογος κ.λπ.)  

 Να επιλέγουν και να ανασυνθέτουν πληροφορίες για να παρουσιάσουν ένα 

θέμα. 
 

Ως προς τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ΤΠΕ) 

Οι μαθητές αναμένεται:  

 Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το διαδίκτυο και ιδιαίτερα το ιστολόγιο του 

σχεδίου εργασίας για την αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών για το υπό 

μελέτη θέμα. 
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 Να εξοικειωθούν με τη χρήση πολυμεσικών διαδικτυακών εφαρμογών. 

 Να εξοικειωθούν με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και δημιουργίας 

παρουσιάσεων  

 Να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν κείμενα και παρουσιάσεις στο 

λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και στο λογισμικό επεξεργασίας 

παρουσιάσεων, αξιοποιώντας πληροφορίες που έχουν αντλήσει από διάφορες 

πηγές. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο. 

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αξιοποιούνται οι παρακάτω 

εφαρμογές του web 2.0 

 Ιστολόγιο (Blog). Για τις ανάγκες πραγματοποίησης του συγκεκριμένου 

σχεδίου εργασίας δημιουργήθηκε από τη δημιουργό του σεναρίου ένα 

ιστολόγιο: http://acropolisofath.blogspot.gr/ Στο ιστολόγιο αναρτήθηκε 

πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο, σχετικό με το υπό μελέτη θέμα, 

ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο από τους μαθητές. Το blog δημιουργήθηκε 

προκειμένου να ενθαρρύνει τους μαθητές να επεξεργαστούν σε βάθος το υπό 

μελέτη θέμα, μέσω της αλληλεπίδρασής τους, των απτών αποτελεσμάτων και 

των ενεργειών τους.  

 Κοινωνικά μέσα δικτύωσης (και συγκεκριμένα διαμοίρασης – social sharing). 

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα διαμοιρασμού πολυμεσικού υλικού youtube για 

την αναζήτηση και παρακολούθηση ταινιών για το υπό μελέτη θέμα. 

 Googledrive (Docs). Δημιουργία από τους μαθητές, σε συνεργασία με την 

εκπαιδευτικό, ενός σύντομου on-line ερωτηματολογίου, προκειμένου να 

διερευνηθεί η ευαισθητοποίηση και οι απόψεις των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών και των γονέων του σχολείου σχετικά με το θέμα των 

κλεμμένων γλυπτών και της διεκδίκησης για την επιστροφή τους στη χώρα 

μας. Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου αξιοποιείται το εργαλείο 

«Φόρμα» από τη διαδικτυακή εφαρμογή GoogleDocs. Επιπλέον οι δυνατότητες 

που προσφέρει το εργαλείο GoogleDocs αξιοποιούνται για τη δυνατότητα 

κοινής χρήσης των αρχείων word και ppt που δημιουργούν οι μαθητές. Τα 

αρχεία αποθηκεύονται στο googledrive και με τη λήψη συνδέσμου κοινής 

χρήσης, γίνεται δυνατόν να αναρτηθούν οι εργασίες των μαθητών στο 

ιστολόγιο του Προγράμματος. 

 Ως προέκταση του σεναρίου προτείνεται και η συγκέντρωση όλου του υλικού 

που δημιούργησαν οι μαθητές σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τη χρήση της 

διαδικτυακής υπηρεσίας issue. 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Διάρκεια: Το διδακτικό σενάριο θα διαρκέσει 20 μέρες περίπου και θα καλύψει 8-

10 διδακτικές ώρες 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

http://acropolisofath.blogspot.gr/
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Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (Vygotsky, 

1978), σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες συνεργατικής 

μάθησης ανάμεσα σε ομάδες ατόμων με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας μέσα 

στην τάξη και οι εκπαιδευτικοί να δημιουργούν τις προϋποθέσεις που ευνοούν την 

«υποβοηθούμενη ανακάλυψη».   

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενθαρρύνουν την κριτική και στοχαστική 

σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Βασικό σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό 

τους αποτελεί η βιωματική, διερευνητική μάθηση, η ενθάρρυνση της μαθητικής 

πρωτοβουλίας και αυτενέργειας, η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και το 

άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα.  Ακόμη, το διδακτικό σενάριο 

αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις της μουσειακής αγωγής, καθώς το μουσείο και οι 

αρχαιολογικοί χώροι αντιμετωπίζονται ως ένα δυναμικό εργαλείο εκπαίδευσης, 

που παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλές αναγνώσεις του υλικού και του άυλου 

πολιτισμού, υποστηρίζοντας την κριτική σκέψη και τη διερευνητική μάθηση 

(Τσιτούρη, 2003).  

 

- Αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού 

Σεναρίου.  

 

Πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει ένα 

ιστολόγιο ειδικά για τους σκοπούς της εφαρμογής του συγκεκριμένου σχεδίου 

εργασίας, στο οποίο είναι συγκεντρωμένo ποικίλο ψηφιακό υλικό για την 

Ακρόπολη των Αθηνών και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης 

(http://acropolisofath.blogspot.gr/) από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές. 

 

Δραστηριότητα 1-Αφόρμηση (1 διδακτική ώρα): 

Οι μαθητές παρακολουθούν τα παρακάτω δύο βίντεο από το κανάλι του Νέου 

Μουσείου της Ακρόπολης στο youtube, τα οποία έχουν εκ των προτέρων 

αναρτηθεί στο ιστολόγιο που δημιουργήθηκε ειδικά για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας 

(http://acropolisofath.blogspot.gr/p/binteo.html):  

Α. «Μια σύντομη επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης (“Α short visit to the 

Acropolis Museum”) 

http://acropolisofath.blogspot.gr/
http://acropolisofath.blogspot.gr/p/binteo.html
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Β. «Εγκαίνια Μουσείου Ακρόπολης - "Αντικατοπτρισμοί" προβολές video. 

Σκηνοθεσία: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη» 

 
Με αφορμή την παρακολούθηση των παραπάνω ταινιών γίνεται συζήτηση 

σχετικά με την Ακρόπολη και το Νέο Μουσείο της. Όσοι μαθητές έχουν επισκεφθεί 

ήδη το Μουσείο ή τον Ιερό Βράχο εκθέτουν τις εμπειρίες τους. 

Έπειτα οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν την έννοια του Παγκόσμιου 

Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη wikipedia 

(http://www.twinurl.com/dM9X) 

http://www.twinurl.com/dM9X
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Στη συνέχεια αναζητούν τη λίστα με τα μνημεία αυτά στο διαδίκτυο και 

εντοπίζουν τα  μνημεία της χώρας μας που συγκαταλέγονται σ’ αυτή. 

Διαπιστώνουν ότι ένα από αυτά είναι και η Ακρόπολη των Αθηνών. 

Με αφορμή τις ενότητες: «Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη» και «Ο χρυσός 

αιώνας της τέχνης» από το σχολικό βιβλίο Ιστορίας, τις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί 

οι μαθητές, συζητάμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Αθήνα αναδείχθηκε 

σε καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο της Ελλάδας μετά τους 

Περσικούς πολέμους και για το πώς οι συνθήκες αυτές συνέβαλαν στη δημιουργία 

μνημείων μοναδικής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής αξίας για την παγκόσμια 

πνευματική δημιουργία. Για το σκοπό αυτό παρακoλουθούμε και σχετική σύντομη 

ταινία από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ: 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/441 -«Η περίοδος πριν την κατασκευή 

του Παρθενώνα»). 

 
Έπειτα οι μαθητές σε ομάδες λύνουν την Εργασία Αντιστοίχισης 1, που 

δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό-δημιουργό του σεναρίου με το λογισμικό 

HotPotatoes και αναρτήθηκε στο Ιστολόγιο του σχεδίου εργασίας: 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/441
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http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145940/XDRXDGZU.php 

 

 
 

Δραστηριότητα 2 (δύο διδακτικές ώρες):  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει στοιχεία για 

ένα από τα κτίσματα της Ακρόπολης (Προπύλαια, Ναός της Αθηνάς Νίκης, 

Ερέχθειο, Παρθενώνας, άλλα μνημεία) αξιοποιώντας την ιστοσελίδα της 

Wikipedia, καθώς και άλλο υλικό αναρτημένο στο ιστολόγιο.  

 
  

Συγκεκριμένα στις ομάδες προτείνεται να αξιοποιήσουν το παρακάτω ψηφιακό 

υλικό από το ιστολόγιο:  

α. Χάρτης της Ακρόπολης από την ιστοσελίδα του Μουσείου της 

Ακρόπολης:  http://www.ysma.gr/static/files/MAP_greek.pdf 

http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145940/XDRXDGZU.php
http://www.ysma.gr/static/files/MAP_greek.pdf
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β. Τρισδιάστατη αναπαράσταση των μνημείων του Ιερού Βράχου από την 

ιστοσελίδα «Αρχαία Αθήνα 3D 

http://www.ancientathens3d.com/acropclassic.htm 

 
 

γ. Πολιτιστικός κόμβος Υπουργείου Πολιτισμού:  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3530.jsp?obj_id=2384 

http://www.ancientathens3d.com/acropclassic.htm
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3530.jsp?obj_id=2384
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Κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει ένα μικρό ψηφιακό αρχείο αξιοποιώντας 

είτε τον επεξεργαστή κειμένου είτε αυτόν της δημιουργίας παρουσιάσεων(word ή 

ppt) για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της στην ολομέλεια, αλλά 

και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιήσουν πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, ταινίες, κτλ.) από το 

διαδίκτυο. Όταν κάθε ομάδα ολοκληρώσει την εργασία της, αυτή αναρτάται στο 

ιστολόγιο.  Για να διευκολυνθούν οι μαθητές στην ολοκλήρωση της εργασίας τους 

τους δίνεται το Φύλλο Εργασίας 1 (Παράρτημα, σελ. 25-27).   

 

Δραστηριότητα 3η (δύο διδακτικές ώρες):  

Παρακολουθούμε το video  «Acropolis of Athens full reconstruction» που 

δημιουργήθηκε από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Έρευνας του Πανεπιστημίου του 

Santiago de Compostela από το ιστολόγιο, καθώς και αποσπάσματα από την 

ταινία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης: «Παρθενώνας: Μέτρο και τελειότητα». 
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Με βάση τις δημοσιοποιημένες πλέον εργασίες κάθε ομάδας και τις  

παραπάνω ταινίες, όλοι οι μαθητές ατομικά καλούνται να λύσουν τις παρακάτω 

διαδραστικές ασκήσεις που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό HotPotatoes : 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: 

http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145897/QHDVSDUU.php 

http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145897/QHDVSDUU.php
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ 

http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145899/LDYVEAEH.php 

 
 

Στη συνέχεια συναρμολογούν ψηφιακό παζλ, που δημιουργήθηκαν με την 

εφαρμογή jigsawplanet: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06d5dbaa4feb 

 
Δραστηριότητα 4η (δύο διδακτικές ώρες):   

Οι μαθητές σε ομάδες επιλέγουν και παίζουν ένα από τα διαδικτυακά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια από την ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης. 

http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145899/LDYVEAEH.php
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06d5dbaa4feb
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Χρωμάτισε την πεπλοφόρο: http://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/ 

 
Αθηνά: η Θεά της Ακρόπολης: http://www.acropolis-athena.gr/ 

 
Η ζωφόρος του Παρθενώνα: http://www.parthenonfrieze.gr/#/home 

http://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/
http://www.acropolis-athena.gr/
http://www.parthenonfrieze.gr/#/home
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Πρόγραμμα Γλαύκα: http://www.ysma.gr/theglafkaproject/#/el/home 

 

 

Δραστηριότητα 5η  (δύο διδακτικές ώρες) 

Παρακολουθούμε το video στο youtube με θέμα: «I am greek and I want to go 

home”.  

 
Συζητάμε για τα κλεμμένα γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο 

από την εποχή που τα απέσπασε από τον Παρθενώνα ο Λόρδος Έλγιν. Διαβάζουμε 

από το βιβλίο Ιστορίας το παράθεμα με τίτλο «Οι κόρες του κάστρου» από το 

«Τεσσεραφύλλι» της Ζωής Βαλάση (κεφ. 23, «Ο χρυσός αιώνας της τέχνης»).  

Έπειτα επισκεπτόμαστε τον επίσημο ιστότοπο της καμπάνιας για την 

επιστροφή των γλυπτών στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης:  

http://www.bringthemback.org/Default.aspx και παρακολουθούμε τις ταινίες: 

α. διαφημιστικό σποτ για την επιστροφή των γλυπτών και  

β.  δήλωση της Μελίνας Μερκούρη για την επιστροφή των γλυπτών στην 

Ελλάδα. 

http://www.ysma.gr/theglafkaproject/#/el/home
http://www.bringthemback.org/Default.aspx
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Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν μερικά από τα σχόλια των 

ελλήνων και ξένων επισκεπτών της ιστοσελίδας σχετικά με το θέμα των 

κλεμμένων γλυπτών.   

Αποφασίζεται η διενέργεια μιας μικρής έρευνας σχετικά με το βαθμό 

ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων του σχολείου στο 

θέμα των κλεμμένων γλυπτών και για την τυχόν συμβολή κάποιων από αυτούς 

στην καμπάνια για την επιστροφή τους. Η έρευνα πραγματοποιείται με 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του googledrive και συγκεκριμένα των φορμών 

google . Με τη συνεργασία όλων των μαθητών και με τη συμβολή του 

εκπαιδευτικού διαμορφώνεται σύντομο 

ερωτηματολόγιο( http://www.twinurl.com/dMAV), το οποίο συνδέεται και με το 

ιστολόγιο του προγράμματος, αλλά και της τάξης. Οι μαθητές παρακινούν φίλους, 

γνωστούς, συγγενείς να συμμετάσχουν στην έρευνα και τους γνωστοποιούν τον 

σύνδεσμο στον οποίο μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.  

Ανακοινώνεται στους μαθητές, αλλά και σε όσους θα συμμετάσχουν στην έρευνα 

ότι τα αποτελέσματά της θα κοινοποιηθούν μελλοντικά μέσω του ιστολογίου της 

τάξης.    

 

http://www.twinurl.com/dMAV
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Δραστηριότητα 6η (μία διδακτική ώρα): 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει ένα 

μονοσέλιδο φυλλάδιο σε ψηφιακή μορφή που θα προσπαθεί να πείσει τους ξένους 

τουρίστες να επισκεφτούν την Ακρόπολη και το Νέο Μουσείο της. Στους μαθητές 

δίνεται το Φύλλο Εργασίας 2, με αναλυτικές οδηγίες για την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας (Παράρτημα, σελ. 28-29).  

 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας 1 και 2, που παρατίθενται στο παράρτημα (σελ. 25-29) 

δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του σχεδίου εργασίας. Δόθηκαν στους μαθητές 

σε έντυπη μορφή και επιπλέον αναρτήθηκαν και στο ιστολόγιο του 

Προγράμματος σε ψηφιακή μορφή. Τα φύλλα εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ως 

ένας οδηγός πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων (δραστηριότητες 2 και 6). 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων χρειάζονται ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές ανά ομάδα μαθητών (5 υπολογιστές για την ομάδα των 27 μαθητών) 

, ένας βιντεο προτζέκτορας και ένας εκτυπωτής. Κάποιες από τις δραστηριότητες 

θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και με τη χρήση διαδραστικού πίνακα. 

Στους υπολογιστές θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί τα προγράμματα: Adobe 

flashplayer, Hot Potatoes, Microsoft word, Microsoft excel, πρόγραμμα περιήγησης 

στο διαδίκτυο (Mozilla Firefox, Google Chrome, κτλ.). Επίσης απαιτείται σύνδεση 

στο διαδίκτυο.  

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
Δραστηριότητα 1: Οι επιλεγμένες ταινίες κινητοποίησαν τους μαθητές και 

αποτέλεσαν άριστη αφορμή για εισαγωγή των μαθητών στο θέμα του project. Οι 

μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και οι 

ομάδες εντόπισαν με σχετική ευκολία τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με την 

έννοια του «μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» και τα ελληνικά 

μνημεία που συγκαταλέγονται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Οι μαθητές συνέδεσαν τις γνώσεις τους από το μάθημα της Ιστορίας 

με το θέμα του συγκεκριμένου project με τη συνδρομή και της σχετικής ταινίας 

από το «Φωτόδεντρο». Οι περισσότερες ομάδες ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον 

στη συμπλήρωση της Εργασίας Αντιστοίχισης 1, που δημιουργήθηκε με το 

λογισμικό Hot Potatoes και συνεργάστηκαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. 

 

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση 

στοιχείων για τα μνημεία του Ιερού Βράχου και εντόπισαν με ευκολία τα σχετικά 

στοιχεία, αξιοποιώντας το ιστολόγιο που δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό 

για τις ανάγκες του project. Οι ομάδες στην πλειοψηφία τους αποφάσισαν να 

συγκεντρώσουν γραπτώς τις πληροφορίες τους και να συγκεντρώσουν σχετικές 

εικόνες και να προχωρήσουν στη δημιουργία ψηφιακού αρχείου σε δεύτερη φάση. 
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Οι ομάδες συνεργάστηκαν αρκετά αρμονικά, χωρίς να παρατηρηθούν εντάσεις. 

Υπήρξε ομάδα που πήρε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει την εργασία της με 

μορφή βίντεο, στο οποίο οι μαθητές διάβαζαν τις σχετικές πληροφορίες, 

φορώντας μάλιστα μπλουζάκια με τυπωμένη την εικόνα της Ακρόπολης.  

Κάποιες από τις ομάδες αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στη χρήση του 

κειμενογράφου και σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν απαραίτητη η βοήθεια και η 

υποστήριξη από τη δασκάλα της τάξης. Η ανάρτηση των εργασιών των μαθητών 

στο ιστολόγιο της τάξης και στο ιστολόγιο του project ενθουσίασε τους μαθητές, 

που ένιωσαν περήφανοι για την προβολή της δουλειάς τους σε όλο το σχολείο, 

αλλά και στους γονείς τους.  

 

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις ταινίες και 

ανταποκρίθηκαν αρκετά ικανοποιητικά στη συμπλήρωση των διαδραστικών 

ασκήσεων που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Hot Potatoes. Σε κάποιες ομάδες 

δημιουργήθηκε κάποια ένταση, καθώς υπήρχε διαφωνία για το ποια απάντηση θα 

έπρεπε να επιλεγεί. Ωστόσο, με την κατάλληλη παρέμβαση της δασκάλας της 

τάξης, οι δυσκολίες στη συνεργασία ξεπεράστηκαν. Στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ωστόσο, θα ήταν προτιμότερο να μπορούσαν οι μαθητές να 

εργαστούν σε μικρότερες ομάδες, γεγονός που δεν ήταν εφικτό, υπό τις 

πραγματικές συνθήκες της σχολικής τάξης.  

 

Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές έπαιξαν με ενδιαφέρον τα διαδικτυακά παιχνίδια 

της ιστοσελίδας του Μουσείου της Ακρόπολης. Ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών 

έδειξαν ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και στο σπίτι, όπως 

επεσήμαναν οι ίδιοι και οι γονείς τους.  

 

Δραστηριότητα 5: Οι ταινίες και ιδιαίτερα το διαφημιστικό σποτ για την 

επιστροφή των γλυπτών προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των παιδιών και τα 

εισήγαγαν με ευχάριστο τρόπο στο θέμα των κλεμμένων γλυπτών. Η ιδέα 

δημιουργίας μιας ηλεκτρονικής φόρμας για τη διερεύνηση των απόψεων των 

μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με τα κλεμμένα 

γλυπτά και τη διεκδίκηση της επιστροφής τους στη χώρα μας ενθουσίασε τα 

παιδιά. Βέβαια, καθώς τα παιδιά δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένα με τη χρήση του 

Google Drive, η φόρμα διαμορφώθηκε αρχικά από την εκπαιδευτικό και στη 

συνέχεια διαφοροποιήθηκε και τελειοποιήθηκε με την ουσιαστική παρέμβαση των 

μαθητών, που κατέθεσαν και τις δικές τους προτάσεις και ιδέες.  

Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και ως προς την κοινοποίηση αυτής της δράσης στην 

σχολική κοινότητα, καλώντας συμμαθητές από άλλα τμήματα, γονείς και 

εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα. 

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση του 

Google Drive και τους τρόπους αξιοποίησής του. 

  

Δραστηριότητα 6: Δυστυχώς ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκούσε για την 

πραγματοποίηση της 6ης δραστηριότητας, η οποία προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.  
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Γενικά οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία  να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα καλλιτεχνικά και 

πολιτιστικά επιτεύγματα του Χρυσού Αιώνα της Κλασικής Εποχής και να 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία και τη συμβολή τους στον ελληνικό, ευρωπαϊκό 

και παγκόσμιο πολιτισμό. Ενεπλάκησαν ενεργά στη διερεύνηση του θέματος, 

αξιοποιώντας δεδομένα από ποικίλες πηγές και ανέπτυξαν δεξιότητες  στη 

συλλογή, κατανόηση και διαχείριση των πληροφοριών, στην επικοινωνία στο 

πλαίσιο της ομάδας, καθώς και στην επιλογή και ανασύνθεση πληροφοριών για 

την παρουσίαση ενός θέματος.  Επιπλέον χρησιμοποίησαν αρκετά ικανοποιητικά 

το διαδίκτυο και ιδιαίτερα το ιστολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του 

σχεδίου εργασίας και εξοικειώθηκαν με τη χρήση πολυμεσικών διαδικτυακών 

εφαρμογών.  Ακόμη εξοικειώθηκαν με τα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και 

δημιουργίας παρουσιάσεων, καθώς και με τη χρήση του Googledrive.  

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου έπαιξε η 

εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση ιστολογίου, καθώς η εκπαιδευτικός της 

τάξης είχε δημιουργήσει ιστολόγιο για την τάξη από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς, το οποίο συστηματικά αξιοποιούσαν οι μαθητές. Επίσης, σημαντικό ρόλο 

έπαιξε και η εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας, καθώς από την αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές είχαν εμπλακεί 

στο συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης της τάξης, με αποτέλεσμα να μην 

παρατηρηθούν ιδιαίτερες δυσκολίες στη συνεργασία τους στις ομάδες.      
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5) ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.ancientathens3d.com/ 

http://www.bringthemback.org/Default.aspx 

https://el.wikipedia.org 

http://photodentro.edu.gr 

http://odysseus.culture.gr/ 

http://www.theacropolismuseum.gr/ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 

 

 

Περιηγηθείτε στο ιστολόγιο του Πολιτιστικού μας Προγράμματος 

(http://acropolisofath.blogspot.gr/) και δημιουργήστε μία σύντομη 

παρουσίαση για το μνημείο του Ιερού Βράχου, του οποίου η μελέτη έχει 

ανατεθεί  στην ομάδα σας. 

    

 
                 

Συγκεκριμένα:  

 η ομάδα 1 θα παρουσιάσει την Παρθενώνα 

 η ομάδα 2 τα Προπύλαια  

 η ομάδα 3 το Ερέχθειο  

 η ομάδα 4 το Ναό της Αθηνάς Νίκης και  

 η ομάδα 5 τα υπόλοιπα μνημεία.   

                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Κάθε ομάδα θα περιγράψει και θα παρουσιάσει το 

http://www.ancientathens3d.com/
http://www.bringthemback.org/Default.aspx
https://el.wikipedia.org/
http://photodentro.edu.gr/
http://odysseus.culture.gr/
http://www.theacropolismuseum.gr/
http://acropolisofath.blogspot.gr/
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μνημείο, δίνοντας σημασία  στα εξής: 

 

 Περίοδος κατασκευής και αρχιτέκτονας 

 

 Θρησκευτική σημασία 

 

 Θέση στον Ιερό Βράχο 

 

 Σύντομη περιγραφή  

 

Παρακάτω προτείνονται οι δικτυακοί τόποι στους οποίους μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό για 

τα μνημεία της Ακρόπολης. Όλοι οι δικτυακοί τόποι είναι συνδεδεμένοι με το ιστολόγιο του 

Πολιτιστικού Προγράμματος.  

 

WIKIPEDIA, λήμμα «Ακρόπολη Αθηνών»: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%

CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD 

 

Χάρτης της Ακρόπολης από την ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης:  

            http://www.ysma.gr/static/files/MAP_greek.pdf 

 

Τρισδιάστατη αναπαράσταση των μνημείων του Ιερού Βράχου από την   ιστοσελίδα «Αρχαία 

Αθήνα 3D»:  

http://www.ancientathens3d.com/acropclassic.htm 

 

Πολιτιστικός κόμβος Υπουργείου Πολιτισμού:  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3530.jsp?obj_id=2384 

 

 

Και μερικές χρήσιμες οδηγίες:  
 

 Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα σύντομο κείμενο, που θα αποτυπώνει τα 

σημαντικότερα στοιχεία για το μνημείο που καλείται να περιγράψει η ομάδα σας. 

Προσέξτε! Δεν μας ενδιαφέρει το κείμενο να έχει μεγάλη έκταση, αλλά να είναι 

συνοπτικό και περιεκτικό.  

 

 Αφού επιλέξετε τις πληροφορίες που θα ενσωματώσετε στην παρουσίασή σας, 

δημιουργήστε ένα αρχείο είτε με το πρόγραμμα δημιουργίας κειμένου (Word), είτε με 

το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων (Power Point).  

                                                    
 Προσπαθήστε να ζωντανέψετε την παρουσίασή σας με φωτογραφίες, video, κτλ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://www.ysma.gr/static/files/MAP_greek.pdf
http://www.ancientathens3d.com/acropclassic.htm
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3530.jsp?obj_id=2384
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 Φανταστείτε ότι εργάζεστε στο Υπουργείο Τουρισμού και σας έχουν 

αναθέσει να δημιουργήσετε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο για να πείσετε 

τους ξένους τουρίστες να επισκεφτούν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης 

και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.   

 Συνεργαστείτε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, ανταλλάσσοντας 

ιδέες. 

 Καλό θα ήταν να μοιράσετε μεταξύ σας ρόλους. Π.χ. κάποιος 

αναλαμβάνει να κάνει ένα σχέδιο, κάποιοι επιλέγουν φωτογραφίες και 

εικόνες, κάποιοι γράφουν το κείμενα. 

 Όταν όλοι έχετε ολοκληρώσει την εργασία σας καταλήξτε όλοι μαζί στην 

τελική δημιουργία του φυλλαδίου σας. 

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:  

 

 Είναι σημαντικό να αναδείξετε την ιστορική και πολιτισμική αξία του μνημείου. 

 

 Καλό θα ήταν να τονίσετε τα στοιχεία του μνημείου που το καθιστούν μοναδικό. 

 

 Προσπαθήστε να είστε πειστικοί, χρησιμοποιώντας λέξεις και εκφράσεις που θα μπορούσαν να 

πείσουν τους επισκέπτες της πόλης μας να επισκεφτούν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.  

 

 Φροντίστε την εμφάνιση του φυλλαδίου. Οι εικόνες, τα χρώματα, τα σχέδια που θα 

χρησιμοποιήσετε μπορούν να προσελκύσουν τους αναγνώστες  να διαβάσουν με προσοχή το 

φυλλάδιό σας!     

 

 Μπορείτε να πάρετε χρήσιμες ιδέες από ανάλογα διαφημιστικά φυλλάδια στο διαδίκτυο. Δείτε 

για παράδειγμα την  ιστοσελίδα visitgreece.gr του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), 

που  είναι η επίσημη ιστοσελίδα προβολής του ελληνικού τουρισμού, με πολλές πληροφορίες για 

τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, όπως πόλεις, παραλίες, καθώς και δραστηριότητες, 

εκδηλώσεις και πολλά πολλά άλλα! 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 14 

«Καλλιεργώντας τη δημιουργική γραφή με αφορμή το θέμα των 

προκαταλήψεων εις βάρος της έγχρωμης φυλής» , Τσοράγλου 

Αγγελική 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 
Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό 

και θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

«Καλλιεργώντας τη δημιουργική γραφή σε μαθητές/τριες Στ Δημοτικού με αφορμή το 

θέμα των προκαταλήψεων εις βάρος της έγχρωμης φυλής» 

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Τσοράγλου  

 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός          Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://ekpaideutikamonopatia.blogspot.gr/  

 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  (π.χ. Μαθηματικά Ε΄ 

Δημοτικού)  

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν διαθεματικές, ωστόσο μπορούν να 

ενταχθούν στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, ενώ συνδέονται με διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα, όπως και τη Γλώσσα. 

 

http://ekpaideutikamonopatia.blogspot.gr/
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Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’). 

Σχετίζεται με την παραγωγή γραπτού λόγου γενικά, καθότι το αντικείμενο της 

δημιουργικής γραφής δεν είναι επίσημα ενταγμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών του δημοτικού. Επιπλέον, αφορά τις προκαταλήψεις εις βάρος των 

έγχρωμων ανθρώπων, καθώς αυτό είναι το θέμα των γραπτών δραστηριοτήτων 

που λαμβάνουν χώρα. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της Ευέλικτης Ζώνης συνδέεται με τη θεματική 

ενότητα «Πολιτισμός- Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση». Στο 

μάθημα της Γλώσσας, συνδέεται με την ενότητα 6 «Η ζωή σε άλλους τόπους», στο 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, κυρίως με τις ενότητες 2Β. «Κράτος 

και πολίτης» και 4Α. «Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις», στο μάθημα της 

Γεωγραφίας με την ενότητα Δ και το κεφάλαιο 38 «Οι κάτοικοι και τα κράτη της 

Αφρικής» και στο μάθημα των Εικαστικών με την ενότητα Γ2. «Κόμικ-Σχεδιαστής», 

ενώ έμμεσα σχετίζεται και με την ενότητα 22. «Στην Εκκλησία ζούμε την 

αδελφοσύνη» του μαθήματος των Θρησκευτικών, που αναφέρεται στις σχέσεις 

των λαών. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

 

Τάξη: Στ 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

 

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού 

σεναρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που 

υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός 

Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι η καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής σε 

μαθητές/τριες Στ τάξης του δημοτικού με βάση το μοντέλο της Μάθησης μέσω 

Σχεδιασμού και με αφορμή το ζήτημα των προκαταλήψεων εις βάρος των 

έγχρωμων ανθρώπων. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

 Η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών/τριών Στ δημοτικού απέναντι 

στους έγχρωμους ανθρώπους 

 Η ευαισθητοποίηση και ο μετασχηματισμός των σχετικών στάσεων και 

αντιλήψεων των μαθητών/τριών 

 Η καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής με παραγωγή σχετικών με το θέμα 

(γραπτών) έργων των μαθητών/τριών 

 Η καλλιέργεια του οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού 
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Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο. 

Mindmeister, storybook, cartoon story maker, Google Drive (Google forms), 

bubbl.us 

 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από 

μια διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια 

εβδομάδα, ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Το διδακτικό σενάριο διήρκεσε 10 διδακτικές ώρες, ή αλλιώς μια βδομάδα, με μία-

τρεις ώρες την ημέρα. 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού 

Σεναρίου.  

   

Το Διδακτικό Σενάριο δομήθηκε στο πλαίσιο της θεωρίας της νέας μάθησης και 

βασίστηκε στο μοντέλο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Εξετάζει αν και κατά πόσο 

αυτό το θεωρητικό μοντέλο, με τις Γνωστικές Διαδικασίες που προτείνει, μπορεί να 

συμβάλει στην καλλιέργεια δημιουργικής γραφής σε μαθητές/τριες Στ δημοτικού. 

Έτσι, σχεδιάστηκε μια Μαθησιακή Ενότητα με δραστηριότητες για κάθε Γνωστική 

Διαδικασία, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας δράσης σε σχολική τάξη με 

συμμετοχική παρατήρηση και αναστοχαστικό ημερολόγιο ως εργαλείο συλλογής 

δεδομένων. Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε 

στην αρχή των παρεμβάσεων για τη διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων και 

στάσεων των μαθητών/τριών αναφορικά με τις προκαταλήψεις απέναντι στους 

έγχρωμους ανθρώπους.   

Έπειτα, σχεδιάζονται αναλόγως οι μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες 

παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Μαθησιακή δραστηριότητα 1: 

Βιώνοντας το γνωστό 

Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν… 

Καλούνται οι μαθητές/τριες να αναφέρουν μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών ό,τι 

τους έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτονται το μαύρο χρώμα. Σκοπός είναι να 

εντοπιστούν οι συμβολισμοί του μαύρου χρώματος. Οι ιδέες καταγράφονται 

δημιουργώντας έναν εννοιολογικό χάρτη στο mindmeister. 
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Μαθησιακή δραστηριότητα 2: 

Εννοιολόγηση με ορολογία 

Εύρεση εκφράσεων με το επίθετο «μαύρος» 

Με αφορμή την προηγούμενη δραστηριότητα, προσπαθούν να ανακαλέσουν 

εκφράσεις με το επίθετο μαύρος, ώστε να συνειδητοποιήσουν το συνήθως 

αρνητικά φορτισμένο νόημά του π.χ. μαύρη μαγεία.  
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Μαθησιακή δραστηριότητα 3:  

Βιώνοντας το νέο 

Πείραμα 

Προβάλλεται στα παιδιά σε βίντεο το κοινωνικό πείραμα με τη λευκή και τη μαύρη 

κούκλα που διεξήχθη σε παιδιά. Προηγουμένως, όμως, παρουσιάζεται η εικόνα με 

τη μαύρη και τη λευκή κούκλα και καλούνται να επιλέξουν με ανάταση χειρός ποια 

θεωρούν ότι είναι πιο όμορφη και ποια έχει κοινά χαρακτηριστικά με τα δικά τους. 

Ακολουθεί η προβολή του βίντεο, η συσχέτιση των απαντήσεων των παιδιών του 

βίντεο με τις δικές τους απαντήσεις και ο σχολιασμός τους.  

Πείραμα με μαύρη και λευκή κούκλα 

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 4: 

Βιώνοντας το γνωστό 

Ερωτήσεις προς συζήτηση 

Τίθενται ερωτήσεις στους/στις μαθητές/τριες με σκοπό να αναδυθούν οι 

προγενέστερες γνώσεις κι εμπειρίες τους με τους έγχρωμους ανθρώπους. 

Ερωτώνται αν έχουν συναντήσει κάποιον τέτοιο άνθρωπο, πού και με ποια 

ιδιότητα, τι επαγγέλλονται συνήθως, ποια είναι η καταγωγή τους, γιατί ήρθαν στον 

τόπο μας, ποια είναι η εικόνα που έχουν γι’ αυτούς, ποια είναι η αντίδρασή τους 

στη θέα τους, ποια η οικονομική τους κατάσταση και άλλα. Προβάλλονται εικόνες 

μαύρων ανθρώπων σε powerpoint στον υπολογιστή, που επιχειρούν να αναδείξουν 

οικείες μνήμες στα παιδιά.  

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 5: 

Εφαρμόζοντας δημιουργικά 

Φτιάχνοντας φανταστικές βιογραφίες 

Αφού γίνει συζήτηση στην τάξη για τους μαύρους ανθρώπους, την προέλευσή τους 

και την οικονομική αλλά και κοινωνική τους κατάσταση, δίνονται εικόνες μαύρων, 

Αφρικανών, για παράδειγμα, ή Πακιστανών, και καλούνται τα παιδιά ατομικά να 

συντάξουν μια φανταστική βιογραφία σε μια παράγραφο για τα εικονιζόμενα 

πρόσωπα. Παρέχονται βοηθητικές πληροφορίες στις οποίες πρέπει να εστιάσουν 

όπως όνομα, ασχολία στον ελεύθερο χρόνο, επάγγελμα κ.λπ. Τις βιογραφίες θα 

παρουσιάσουν στην τάξη όποια παιδιά το επιθυμούν.    

 

http://www.videoman.gr/59340
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Μαθησιακή δραστηριότητα 6: 

Αναλύοντας κριτικά 

Προβολή βίντεο και σχολιασμός 

Προβάλλεται το ρατσιστικό βίντεο με τον Τζαφάρ και ακολουθεί συζήτηση επ’ 

αυτού. Εξάγεται το ηθικό δίδαγμα, σχολιάζεται η ιστορία και το περιεχόμενό της, 

τα παιδιά μπαίνουν στη θέση των ηρώων και εκφράζουν τα συναισθήματά τους, 

χαρακτηρίζουν και κρίνουν τη στάση των ηρώων και ιδίως τη ρατσιστική 

αντιμετώπιση του Τζαφάρ, εκφέρουν επιχειρήματα υπέρ της μιας ή της άλλης 

μεριάς (δηλαδή των γονιών και του Τζαφάρ) και συμμερίζονται τη θέση του ενός ή 

του άλλου.   

Βίντεο Τζαφάρ 

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 7:  

Εννοιολόγηση με ορολογία 

Διασαφήνιση εννοιών 

Με αφορμή το ρατσιστικό βίντεο με τον Τζαφάρ ορίζονται οι έννοιες της 

προκατάληψης, του ρατσισμού και των στερεοτύπων. Αναφέρονται οι απόψεις 

των παιδιών μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών και στη συνέχεια δίνεται η σημασία 

τους. Παραθέτουν σχετικά δικά τους παραδείγματα που επεξηγούν τις έννοιες. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η διαφορά του Τζαφάρ έγκειται στο χρώμα του 

δέρματός του και κατά συνέπεια στην καταγωγή του, και με αφορμή αυτό 

ξετυλίγεται ένας εννοιολογικός χάρτης με τις διαφορετικές πτυχές της 

διαφορετικότητας (διαφορετικότητα ως προς το χρώμα δέρματος, ως προς τη 

γλώσσα, ως προς τη θρησκεία κ.λπ.).  

https://www.youtube.com/watch?v=iuOvddT7SLo
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Μαθησιακή δραστηριότητα 8: 

Αναλύοντας λειτουργικά 

Εντοπισμός του ρατσιστικού στοιχείου στην πράξη 

Προβάλλεται σε βίντεο το κοινωνικό πείραμα της Actionaid με τη ρατσιστική 

αντιμετώπιση έγχρωμου ανθρώπου στη στάση του λεωφορείου. Οι μαθητές/τριες 

καλούνται να βρουν ποιος/α φέρεται ρατσιστικά, να χαρακτηρίσουν τη 

συμπεριφορά του/της, να σκεφτούν τους λόγους που συμβαίνει αυτό, τι συνέπειες 

έχει και τι συναισθήματα προκαλεί. Γίνεται διακοπή του βίντεο πριν ξεκινήσουν οι 

αντιδράσεις των αντιρατσιστών/τριών, ώστε να εκφραστούν οι απόψεις των 

μαθητών/τριών, να συμμεριστούν τη μία ή την άλλη πλευρά, να εκφέρουν 

επιχειρήματα για να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους, και μπαίνοντας στη θέση 

ενός περαστικού που στέκεται στη στάση να εκφράσουν τι θα απαντούσαν στον 

ρατσιστή κύριο που προσπαθεί να απομακρύνει τον σκουρόχρωμο άνδρα.  

Κοινωνικό πείραμα Actionaid 

 

Μαθησιακή δραστηριότητα 9: 

Εννοιολόγηση με θεωρία 

Δίνονται σύντομες ιστορίες στα παιδιά και καλούνται ομαδικά να συντάξουν 

φανταστικούς υποθετικούς διαλόγους των εμπλεκόμενων ηρώων/ίδων της 

ιστορίας, τα οποία αργότερα μετατρέπονται σε ψηφιακές ιστορίες στο cartoon 

story maker. 

https://www.youtube.com/watch?v=NhIaPWvW07o
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Μαθησιακή δραστηριότητα 10: 

Εφαρμόζοντας δημιουργικά 

Συνέχιση ιστορίας 

Λαμβάνει χώρα η ψηφιακή ανάγνωση του παραμυθιού «Ο μαύρος κότσυφας κι ο 

άσπρος γλάρος». Γίνεται παύση της ανάγνωσης περίπου στο τέταρτο λεπτό. Αφού 

γίνει μια παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων της αφήγησης και 

επισημανθεί το στερεοτυπικό τέλος των παραμυθιών, οι μαθητές/τριες καλούνται 

να φανταστούν, να υποθέσουν και να εκφράσουν αρχικά προφορικά κι έπειτα 

γραπτά, ατομικά ή ανά δύο, με συνοδοιπόρο τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, 

τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας. Επόμενο βήμα είναι να την 

εικονογραφήσουν και να την παρουσιάσουν στην τάξη. Έτσι, γίνεται αντιληπτό 

πώς η ίδια ιστορία μπορεί να λάβει διαφορετική τροπή, ανάλογα την οπτική 

του/της συγγραφέα. Τέλος, παρακολουθούν την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας 

και συγκρίνουν με το δικό τους τέλος.  

Παραμύθι «Ο μαύρος κότσυφας κι ο άσπρος γλάρος» 

 

 
 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip43/Default.html
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Μαθησιακή δραστηριότητα 11: 

Εφαρμόζοντας δημιουργικά 

Δημιουργία ψηφιακών ιστοριών 

Αρχικά, προβάλλεται στα παιδιά σε σύντομο βίντεο το παραμύθι του ΚΕΣΑΝ «Ο 

Μαυρούλης». Αυτό αναφέρεται στην περιπέτεια κάποιων προβάτων, μεταξύ των 

οποίων ήταν και ένα μαύρο πρόβατο, το οποίο ήθελε να αλλάξει χρώμα και να γίνει 

λευκό, ώσπου μια μέρα έγινε ο σωτήρας των άλλων προβάτων χάρη στο χρώμα 

του, το οποίο από τότε εκτίμησε και αγάπησε. Με αφορμή αυτό μοιράζονται τυχαία 

στα παιδιά χαρτάκια που αναφέρουν τα βασικά δομικά στοιχεία μιας 

αφηγηματικής ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, κεντρικό γεγονός) και καλούνται σε 

ομάδες των 3-5 ατόμων να συντάξουν μια ιστορία, όπου θα διαφαίνεται το 

ρατσιστικό στοιχείο, αλλά στο τέλος θα επέρχεται η λύση. Εν συνεχεία, 

μετατρέπουν τις ιστορίες τους σε ψηφιακές στο πρόγραμμα storybook στον 

υπολογιστή, με τη δική μου καθοδήγηση και επιμέλεια. 

Βίντεο «Ο Μαυρούλης» 

 

 
 

  
 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

https://www.youtube.com/watch?v=3xjER_AgOyc
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Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 

ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

Ενδεικτικά παρατίθενται μερικές εργασίες που υλοποίησαν τα παιδιά είτε σε 

έντυπη μορφή, σε φύλλα εργασίας είτε ψηφιακά.  

 

 

Α. Φανταστικές βιογραφίες 
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Β. Συνέχεια του παραμυθιού «Ο μαύρος κότσυφας κι ο άσπρος γλάρος» 
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Γ. Συγγραφή ιστοριών με συγκεκριμένα δομικά στοιχεία 

 

 
 

 
 

Δ. Ενδεικτικά ψηφιακά κόμικς με τους διαλόγους των μαθητών/τριών, με το 

Cartoon Story Maker 

 

Κόμικ 1 

Κόμικ 2 

Κόμικ 3 

../../../../../user/Desktop/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/κομικ%201/κομικ%201.html
../../../../../user/Desktop/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/κομικ%202/κομικ%202.html
../../../../../user/Desktop/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/κομικ%203/κομικ%203.html
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Ε. Ενδεικτικά ψηφιακές ιστορίες μαθητών/τριών με το Storybook 

 

https://www.mystorybook.com/books/116411  

https://www.mystorybook.com/books/116408 

https://www.mystorybook.com/books/116407  

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για 

την υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται 

εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα 

που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

Mindmeister (https://www.mindmeister.com/#all), bubbl.us 

(https://bubbl.us/mindmap),  storybook (https://www.mystorybook.com/), 

cartoon story maker, Google Drive (Google forms) 

Βίντεο από youtube ή άλλες ιστοσελίδες και η ψηφιακή ανάγνωση παραμυθιού 

(http://www.videoman.gr/59340 

https://www.youtube.com/watch?v=iuOvddT7SLo 

https://www.youtube.com/watch?v=NhIaPWvW07o   

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip43/Default.html  

https://www.youtube.com/watch?v=3xjER_AgOyc ) 

Τα παραπάνω βίντεο (με εξαίρεση την ψηφιακή ανάγνωση) είχαν κατέβει και 

αποθηκευτεί στον υπολογιστή με την εφαρμογή Free Youtube Downloader), ώστε 

να μην απαιτείται  σύνδεση στο Διαδίκτυο για την προβολή τους 

 

Powerpoint για παρουσίαση εικόνων, βίντεο, θεωρίας, οδηγιών για την υλοποίηση 

των εργασιών 

 

Υπολογιστές για ομαδικές εργασίες, όπως συγγραφή ψηφιακών ιστοριών 

(ωστόσο, λόγω τεχνικών δυσκολιών με το εργαστήρι Πληροφορικής 

αξιοποιούνταν εναλλακτικά δύο διαθέσιμοι φορητοί υπολογιστές και ένας 

Διαδραστικός Πίνακας) 

 

Βιντεοπροβολέας για να προβάλλονται οι παρουσιάσεις, οι εικόνες, τα βίντεο και 

τα κείμενα στο σύνολο της τάξης 

 

 

4)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την 

αξιολόγησή του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει 

 

https://www.mystorybook.com/books/116411
https://www.mystorybook.com/books/116408
https://www.mystorybook.com/books/116407
https://www.mindmeister.com/#all
https://bubbl.us/mindmap
https://www.mystorybook.com/
http://www.videoman.gr/59340
https://www.youtube.com/watch?v=iuOvddT7SLo
https://www.youtube.com/watch?v=NhIaPWvW07o
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip43/Default.html
https://www.youtube.com/watch?v=3xjER_AgOyc
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πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική 

αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 

αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 

Κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων τηρούνταν αναστοχαστικό 

ημερολόγιο, το οποίο συμπληρωνόταν αμέσως μετά το πέρας κάθε παρέμβασης. 

Εκεί καταγράφονταν παρατηρήσεις και σχόλια δικά μου ή των μαθητών/τριών 

που συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση και αναθεώρηση του σχεδιασμένου 

προγράμματος δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αστάθμητοι παράγοντες επέβαλαν 

την αναπροσαρμογή, την παράλειψη ή την αντικατάσταση κάποιων 

δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, εξαιτίας έλλειψης χρόνου παραλείφθηκε η 

προβολή του βίντεο με τον Μαυρούλη. Αντίστοιχα, οι τεχνικές δυσκολίες στο 

εργαστήρι Πληροφορικής και η διαθεσιμότητα δύο μόνο υπολογιστών εμπόδισαν 

την ομαδική συγγραφή στον επεξεργαστή κειμένου, με αποτέλεσμα να γραφτούν 

χειρόγραφα από κάποιες ομάδες οι εργασίες και αντιγράφηκαν από εμένα 

ψηφιακά. 

 

Το Διδακτικό Σενάριο αξιολογήθηκε στο τέλος από μένα αλλά και τους/τις 

ίδιους/ίδιες τους/τις μαθητές/τριες. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν σύντομα, ανώνυμα κι ελεύθερα το σύνολο των διδασκαλιών σε 

χαρτάκια τα οποία συγκεντρώνονταν σε ένα σακούλι. Από τα σχόλιά τους 

φαίνεται ότι τα παιδιά έμειναν πολύ ευχαριστημένα και ενθουσιασμένα. Ήταν 

για αυτά μια πρωτόγνωρη εμπειρία το γεγονός ότι απέκλιναν από τη ρουτίνα του 

σχολικού προγράμματος. Το αντιμετώπισαν ως ένα ευχάριστο διάλειμμα από το 

τυπικό κι αυστηρό πλαίσιο εκπαίδευσής τους κι όχι ως ένα ακόμη μάθημα στο 

ήδη φορτωμένο πρόγραμμά τους. Είχαν επίγνωση ότι τα κείμενά τους δε θα είχαν 

ως αποδέκτη μόνο την εκπαιδευτικό-βαθμολογήτρια αλλά ένα ευρύτερο κοινό, 

όπως με τις ψηφιακές τους ιστορίες που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο. Επίσης, 

γνώριζαν ότι δε θα λάμβανα υπόψη ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη 

(απενοχοποίηση του λάθους). Η συνεργατική γραφή και η ομαδική εργασία, 

ακόμη, στάθηκαν κινητήριος μοχλός για τους/τις πιο αδύναμους/ες 

μαθητές/τριες. Τέλος, είχαν και εξωτερικό κίνητρο να γράψουν, καθώς οι 

καλύτερες εργασίες θα βραβεύονταν με έπαινο. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με 

τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα που παρέχονταν στους/στις μαθητές/τριες πριν 

από την υλοποίηση κάποιας γραπτής δραστηριότητας αναμφίβολα συνέβαλαν 

στο να αποβάλουν τον φόβο του λευκού χαρτιού και να γράψουν με οδηγό τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή 

αποτελεσματικών, επικοινωνιακών και δημιουργικών κειμένων. 

 

Συμπερασματικά, το μοντέλο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού με τις οκτώ 

Γνωστικές Διαδικασίες που προτείνει (βίωση του γνωστού, βίωση του νέου, 

εννοιολόγηση με ορολογία, εννοιολόγηση με θεωρία, λειτουργική ανάλυση, 
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κριτική ανάλυση, κατάλληλη εφαρμογή και δημιουργική εφαρμογή) μπορεί με τις 

κατάλληλες δραστηριότητες να συμβάλει στην καλλιέργεια της δημιουργικής 

γραφής στους/στις μαθητές/τριες. Η ένταξη μάλιστα των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική πράξη αυξάνει το ενδιαφέρον, την προσοχή και τη συμμετοχή των 

μαθητών/τριών στο μάθημα, ενώ βελτιώνει τη μάθησή τους. Βασικό ακόμη είναι 

ότι μπορούν οι νέες τεχνολογίες να ενισχύσουν, να υποστηρίξουν και να 

ενθαρρύνουν τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές/τριες 

παράγουν πλέον πολυτροπικά κείμενα, συνδυάζοντας γραπτό λόγο και εικόνα, 

καλλιεργώντας ταυτόχρονα τον οπτικό και τον ψηφιακό τους γραμματισμό. Τα 

web2.0 εργαλεία είναι μια σύγχρονη τάση και μια πρόκληση συνάμα για τον 

χώρο της εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, διότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

τέτοιων εργαλείων, έχουν πολλές δυνατότητες, είναι δωρεάν σε ένα μεγάλο 

βαθμό τους και εύκολα στην πρόσβαση και τη χρήση τους από τον/την 

εκπαιδευτικό αλλά και τους/τις μαθητές/τριες. Τέλος, συμβάλλουν στην 

οικοδόμηση και την παραγωγή γνώσης από τους/τις μαθητές/τριες, και στην 

ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση.  

 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται μια εικόνα με τα σχόλια των μαθητών/τριών στο τέλος 

των παρεμβάσεων: 
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1ο Κόμικ 
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2ο Κόμικ 
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3ο Κόμικ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 15 

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ», Πρίντεζη Μαρία 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 

Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

Τ1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον 

σκοπό και θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

…………Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ……………………… 

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο: …Πρίντεζη Μαρία…………………………………………  

 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός          Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

 

Δικτυακός τόπος / blog:………e-daskala-mariaprint.blogspot.com……... 

 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  (π.χ. Μαθηματικά Ε΄ 

Δημοτικού) ……………………Μαθηματικά Β’ Δημοτικού……………………. 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’). 

………………Ενότητα 2 κεφάλαιο 11-12…………………………….. 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Ανήκει στην ενότητα «Μετρήσεις -Τα νομίσματα» με στόχους : 

 Να γνωρίζουν τα κέρματα και τις σχέσεις τους μέχρι το επίπεδο των αριθμητικών 

χ 

../../Panos/Επιμορφωση_ΠΤΔΕ/e-daskala-mariaprint.blogspot.com
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γνώσεών τους και να εξοικειώνονται με καταστάσεις ανταλλαγών.  

Να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων 

κάνοντας χρήση των νομισμάτων. 

Αυτό σχετίζεται άμεσα με τον γενικό στόχο του ΔΕΠΠΣ  

«Να εξασκούνται οι μαθητές στη μέτρηση χρόνου, χρήματος και μάζας» 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

 

Τάξη: …………Β’ Δημοτικού……………………………….. 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

 

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού 

σεναρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που 

υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να διδαχθεί ο μαθητής τα 

κέρματα του ευρώ και την αξία τους και να μπορεί να συναλλάσσεται με αυτά.  

Εμπλέκουμε τους μαθητές σε νοερούς υπολογισμούς, καταμέτρηση, μέτρηση και 

αναγνώριση των συμβόλων που συνδέονται με τα κέρματα του ευρώ.  

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

 Να εξοικειωθούν με τα νομίσματα και να αντιληφθούν με όσο το δυνατόν 

πιο βιωματικό τρόπο την ονομαστική αξία τους και την αντιστοιχία μεταξύ 

μεγαλύτερων και μικρότερων σε αξία κερμάτων. 

 Να κάνουν ανταλλαγές με κέρματα  

 Να εκτιμούν τη συνολική αξία δύο ή περισσοτέρων κερμάτων και να 

βρίσκουν το υπόλοιπο ενός ποσού.  

 Να μπορούν να συναλλάσσονται με κέρματα (πληρωμή, ρέστα).  

 Να λύνουν απλά προβλήματα αξιοποιώντας οπτικοποιημένα δεδομένα.  

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο 

                                Blog και cartoon story  maker 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 
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…………Δύο εβδομάδες……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού 

Σεναρίου.  

   

Θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο: 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες βασίζονται στο γεγονός ότι η μάθηση και η 

εμπέδωση πραγματοποιούνται καλύτερα μέσα από την επανάληψη και την 

ενασχόληση με το διδασκόμενο αντικείμενο και εκτός της σχολικής τάξης. Τα 

παιδιά γυρνώντας στο σπίτι παίζανε τα παιχνίδια που τους έβαζα και ταυτόχρονα 

εφάρμοζαν στην πράξη όσα είχαμε μάθει στο σχολείο.Έτσι ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζεται εδώ ως απλός καθοδηγητής καθώς τα παιδιά εργάζονται μόνα τους. 

Επίσης , στην τελική δραστηριότητα, τη δημιουργία κόμικ τα παιδιά εργάστηκαν σε 

ομάδες και παρουσίασαν το έργο τους σε άλλες τάξεις. 

Δραστηριότητα 1η :Video αναρτημένο στο Blog. Παρουσίασα στην τάξη το Blog 

μου και τους υποσχέθηκα ότι εκεί θα τους ανεβάσω κάποια βίντεο και παιχνίδια 

σχετικά με το μάθημά μας. Σημείωσαν τη διεύθυνση και το απόγευμα μπήκαν από 

το σπίτι τους ώστε να δουν την πρώτη δραστηριότητα.Το βίντεο αυτό ήταν μια 

εισαγωγή – γνωριμία με τα ευρώ ώστε να τους εγείρει το ενδιαφέρον. 

Δραστηριότητα 2η   : Δύο παιχνίδια. Παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος , 

τα παιδιά είχαν την δυνατότητα επιστρέφοντας σπίτι να παίξουν κάποια παιχνίδια 

ώστε να εξοικειωθούν με τα ευρώ μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο. 

Δραστηριότητα 3η : Δημιουργία κόμικ! Ζήτησα από τα παιδιά να σκεφτούν ιδέες 

για να φτιάξουμε ένα κόμικ σχετικά με τα ευρώ. Την επόμενη μέρα , φτιάξαμε όλοι 

μαζί ένα κόμικ στην τάξη και το παρουσιάσαμε στο άλλο τμήμα της Β΄Δημοτικού. 

 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 

ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

για την υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. 

Αναφέρονται εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα 

και συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές 

πηγές κτλ. 
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Χρησιμοποίησα υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα. Για να υλοποιήσουν τα παιδιά 

τις δραστηριότητες είναι απαραίτητο να έχουν στο σπίτι τους υπολογιστή. 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την 

αξιολόγησή του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει 

πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, 

επεκτάσεις κτλ. 

 

Το διδακτικό σενάριο πέτυχε τους στόχους του. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τη 

χρήση του ευρώ και μάλιστα μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο. Οι εφαρμογές του web 

2 το διαφοροποίησαν από την παραδοσιακή διδασκαλία και το έφεραν πιο κοντά 

στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το σημείο που άρεσε πιο πολύ στα παιδιά ήταν ότι 

περίμεναν με αγωνία να δουν τι θα τους ανεβάσω στο blog και στο τέλος μάλιστα 

ικανοποιήθηκαν πολύ που μπόρεσαν να δείξουν το κόμικ τους στις άλλες τάξεις. 

Το μόνο αρνητικό που θα επισημάνω είναι ότι κάποιοι μαθητές (2) δεν είχαν 

υπολογιστή στο σπίτι τους (ή δεν ήταν πρόθυμοι οι γονείς τους να τους βοηθήσουν) 

κι έτσι συμμετείχαν μόνο στη δημιουργία κόμικ. Φυσικά τα παιχνίδια που έβαζα στο 

Blog τα παίζαμε λίγο και στην τάξη και φρόντιζα αυτά τα παιδιά να έχουν 

προτεραιότητα. 
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Κόμικ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 16 

 «Ήρθε , ήρθε η πασχαλιά με λαγό και με αυγά!!!» ,                   

Σύρρη Μαρκέλλα 

 
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της 

Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. 

 

 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

Ήρθε , ήρθε η πασχαλιά με λαγό και με αυγά!!! ( Ήθη και έθιμα του Πάσχα στον τόπο 

μας και στον υπόλοιπο κόσμο) 

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΥΡΡΗ  

 

 

Ιδιότητα:   ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΠΕ60 

 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  

 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 

 

Δικτυακός τόπος / blog: http:http://wwwmechromakaifantasia.blogspot.gr/ 

Χ 

 

Χ 

http://wwwmechromakaifantasia.blogspot.gr/
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Μελέτη περιβάλλοντος, 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Δημιουργία- Έκφραση, Πληροφορική 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες του 

σεναρίου εξακτινώνονται σε ολόκληρο το φάσμα του Αναλυτικού προγράμματος 

προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική , συναισθηματική, νοητική 

και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Το σενάριο είναι συμβατό με το αναλυτικό 

πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ,2003) έχοντας ως κεντρικό άξονα του την 

εξοικείωση των παιδιών με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και την επαφή 

με διάφορες χρήσεις του και εφαρμογές Web2 ως εργαλείου ανακάλυψης, 

διερεύνησης, επικοινωνίας, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών 

του δραστηριοτήτων. Τα νήπια ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να 

προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις 

δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να ¨παίζουν¨ με ασφάλεια 

χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας 

τους. Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον 

υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

 

Τάξη: Νηπιαγωγείο 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

 

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 

και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο 

κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και 

το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός: Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τις θρησκευτικές 

παραδόσεις τα ήθη και έθιμα του Πάσχα στον τόπο τους άλλα και σε άλλους τόπους 

μακριά από την πατρίδα τους. Να εκφράσουν τα προσωπικά βιώματα τους και μέσα 

από αυτά να γνωρίσουν τις παραδόσεις της πατρίδας μας για το Πάσχα 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

- Τα νήπια να είναι σε θέση να εκφράζουν τις ευχές και τα νοήματα του Πάσχα μέσα 

από την συζήτηση και την ανταλλαγή των σκέψεων τους και να δημιουργούν κάρτα για 

τον σκοπό αυτό (Μελέτη Περιβάλλοντος) 
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- Να ασκούνται στο να χρησιμοποιούν εύστοχα λέξεις ή εκφράσεις που συνδέονται με 

ειδικές περιστάσεις όπως ευχές του Πάσχα( Γλώσσα) 

-Να γνωρίσουν τα Πάθη του Χριστού και να μπορούν να τα διηγηθούν καθώς 

αντιλαμβάνονται την χρονική ακολουθία των γεγονότων (Μελέτη Περιβάλλοντος –

Μαθηματικά) 

- Να γνωρίσουν τα έθιμα  για το Πάσχα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας και να 

τα συγκρίνουν με άλλες χώρες  

- Να αναγνωρίζουν φωνήματα και να τα αντιστοιχίζουν με λέξεις που αρχίζουν από 

αυτά 

-Να φτιάχνουν πάζλ , να απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, να ¨παίζουν¨ 

memory μέσα από εφαρμογές του Διαδικτύου με θέμα το Πάσχα  

-Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από πρόγραμμα ζωγραφικής  

- Να παίρνουν μέρος σε έρευνα-δημοσκόπηση για τις ανάγκες της τάξης και να 

εξαγάγουν συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτά 

- Να εξοικειωθούν στην χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών που είναι ελκυστικά για τα 

παιδιά  

-Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης του διαδικτύου ως εργαλείου για τις 

διερευνήσεις τις αναζητήσεις και τις παραγωγές τους 

Ως προς την μαθησιακή διαδικασία 

Το παρόν διδακτικό σενάριο προάγει την διερευνητική και συνεργατική μάθηση και 

διέπεται από την αρχή της διαθεματικότητας  

Τα νήπια θα οικοδομήσουν τις νέες γνώσεις μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες και 

θα αναπτύξουν την ομαδικότητα , την αλληλεπίδραση και  την συνεργασία. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδακτικό 

σενάριο. Το YouTube , Το wordle.net, Google forms, To cartoon movie maker,η 

εφαρμογή «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» η διαδικτυακή εφαρμογή learningApps.org 

και η διαδικτυακή εφαρμογή http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-

dag/ngfl-container/re-unit2-en.html με θέμα το Πάσχα 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, ένα 

μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο διήρκεσε 4 ημέρες πριν τις διακοπές του Πάσχα και 

διενεργήθηκαν 5 δραστηριότητες με εμπλοκή του υπολογιστή με εφαρμογές του web2 

συν οι προεκτάσεις των δραστηριοτήτων αυτών 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-en.html
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-en.html
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-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 

Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται στις αρχές του ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο καθώς 

και στις κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης (Vygotsky) όπου τα νήπια με κατάλληλα 

αναπτυξιακές πρακτικές και χρήσιμές διερευνητικές δραστηριότητες  διαθεματικού 

χαρακτήρα που έχουν νόημα για τα παιδιά, να αναπτύσσουν την προσωπικότητα τους, 

να αλληλεπιδρούν, να κοινωνικοποιούνται και να γνωρίζουν τον κόσμο στο 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.Η επικοινωνία και η τεχνολογία διατρέχουν όλα 

τα προγράμματα και βοηθούν στη διαδικασία της μάθησης αφού αυτή συντελείται με 

διαδραστικό και πολυαισθητηριακό τρόπο Δίνεται έμφαση στη διαδικασία και στο 

΄πως¨ θα μάθουν οι μαθητές και όχι στο τι.Η διδασκαλία είναι ομαδοσυνεργατική , ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός και οι δραστηριότητες 

είναι  κατάλληλες για παιδιά νηπιαγωγείου λαμβάνοντας υπόψη τις κλίσεις  τα ταλέντα 

τους (πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης) και τις δυνατότητες τους 

 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Ευχές του Πάσχα 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα(γραφή) Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά 

Πληροφορική 

Στόχος: 

- Να έχουν μια λειτουργική εμπειρία γραφής κατανοώντας τη σημασία της ως μέσου 

επικοινωνίας 

- Να έχουν την εμπειρία δημιουργίας ενός ευχητήριου κειμένου που εξυπηρετεί ένα 

συγκεκριμένο επικοινωνιακό σκοπό 

-  Να αναπαραστήσουν μέσω της εικαστικής τέχνης τα αυγά του Πάσχα, να τα 

σχεδιάσουν και να τα χρωματίσουν με στοιχεία της φαντασίας τους και της δικής τους 

οπτικής για την δημιουργία της κάρτας τους 

 

 

 

Τα νήπια αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια κάρτα για να στείλουν τις ευχές τους 

ενόψει του Πάσχα. Αφού μαζευτήκαν στην ολομέλεια ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις 

ευχές που θα ταίριαζαν στην θρησκευτική αυτή γιορτή σύμφωνα με τις ιδέες και τα 

προσωπικά βιώματα τους Κάθε ευχή που έλεγαν την έγραφαν στον πίνακα όπως 

μπορούσε ο καθένας. Μετά αυτές τις ευχές τις έγραψαν με την βοήθεια του Wordle net 

στο υπολογιστή. Κάθε νήπιο έγραφε και μία ευχή και αφού αποφάσισαν την διάταξη 

και τα χρώματα που θα έχει έφτιαξαν ένα συννεφόλεξο ευχών το οποίο,  αφού το 

εκτύπωσαν ,το βάλαμε μέσα στην κάρτα που κατασκεύασαν 

 

ΓΡΑΦΗ ΕΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ WORDLE.NET KAI ΓΡΑΦΗ ΕΥΧΩΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

 

 
 

 

Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΑΣ ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
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  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Γνωριμία με μοναδικά έθιμα του Πάσχα στην πατρίδα μας 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη Περιβάλλοντος , Εικαστικά , Γλώσσα 

(προφορική επικοινωνία –γραφή) Πληροφορική 

Στόχος: -Να γνωρίσουν τα νήπια την γεωγραφική και πολιτισμική καταβολή των 

μοναδικών εθίμων  της πατρίδας μας που σχετίζονται με το Πάσχα και να βρουν 

ομοιότητες και διαφορές  

-Να εκφράσουν τις εμπειρίες και τα βιώματα τους σχετικά με τα έθιμα αυτά  

-Να αναζητήσουν πληροφορίες και να έρθουν σε επαφή μέσα από το YouTube με τα 

έθιμα σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας και να κατανοήσουν ότι ο υπολογιστής 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο 

-Να αναπαραστήσουν εικαστικά τα έθιμα αυτά σε πίνακες ζωγραφικής και να γράψουν 

τα ονόματά τους 

Στην ολομέλεια γίνεται συζήτηση για τα έθιμα του Πάσχα  Τα νήπια εκφράζουν τις 

εμπειρίες και τα βιώματα τους μιας και ένα έθιμο (ο ρουκετοπόλεμος) γίνεται στην 

περιοχή τους . Βρίσκουμε στο χάρτη το Βροντάδο της Χίου και μιλάμε για τον 

ρουκετοπόλεμο. Που γίνεται, ανάμεσα σε ποιους, και γιατί Τα περισσότερα νήπια έχουν 

εμπειρίες από αυτόν μια και πολλοί γονείς και συγγενείς παίρνουν μέρος σε αυτόν. 

Αναρωτιόμαστε αν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας γίνεται αυτό Με την βοήθεια της 

εκπαιδευτικού γίνεται σαφές ότι αυτό το έθιμο είναι μοναδικό και αναζητούμε και άλλα 

μοναδικά έθιμα που σχετίζονται με το Πάσχα. Πως θα το μάθουμε; Με την βοήθεια του 

υπολογιστή. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά τα εξής video  μέσα από το 

YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=eDb_7hPNIoM (ρουκετοπόλεμος-Χίος) 

    https://www.youtube.com/watch?v=gPsjnJxAkno (μπότηδες- Κέρκυρα) 

https://www.youtube.com/watch?v=YxE2IErPvMU ( αερόστατα – Λεωνίδιο) 

Μετά την προβολή γίνεται συζήτηση γι αυτά που είδαμε.Με την βοήθεια του google 

earth βρίσκουμε τη Χίο την Κέρκυρα και το Λεωνίδιο. Πόσο κοντά κα πόσο μακριά είναι 

από εμάς; Βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές Ο ρουκετοπόλεμος και τα αερόστατα 

γίνονται τη νύχτα της Ανάστασης ενώ οι μπότηδες την μέρα Στον ρουκετοπόλεμο και 

στα αερόστατα βάζουν φωτιά για να πάνε ψηλά ενώ  τους μπότηδες τους ρίχνουν κάτω 

https://www.youtube.com/watch?v=eDb_7hPNIoM
https://www.youtube.com/watch?v=gPsjnJxAkno
https://www.youtube.com/watch?v=YxE2IErPvMU
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και σπάνε κάνοντας θόρυβο. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν με τα έθιμα αυτά και θέλησαν 

να τα αποτυπώσουν στο χαρτί σαν πίνακες ζωγραφικής καθώς και να γράψουν τα 

ονόματα τους για να μην τα ξεχάσουν 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑ VIDEO 
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ 

 
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΑΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

Ο Λαγός του Πάσχα 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη περιβάλλοντος, Γλώσσα (προφορική 

επικοινωνία), Πληροφορική, Μαθηματικά Δημιουργία και έκφραση 

Στόχος:- Τα νήπια να έρθουν σε επαφή με το έθιμο του Λαγού του Πάσχα στις δυτικές 

ευρωπαϊκές χώρες και να γνωρίσουν την ιστορία του(Μελέτη Περιβάλλοντος 

Πληροφορική) 

-Με αφορμή την ιστορία να παίξουν το παιχνίδι του κρυμμένου αυγού και να κάνουν 

αντιστοίχηση με τα αυγά τους ( μαθηματικά) 

-Να διακοσμήσουν τα αυγά τους όπως θέλουν και μπορούν 

- Να κάνουν φύλλο εργασίας (λαβύρινθο) για να μαζέψουν όσα περισσότερα αυγά 

μπορούν και να τα μετρήσουν( μαθηματικά) 

Η εκπαιδευτικός έχει ετοιμάσει με την βοήθεια του Cartoon story maker την ιστορία 

του Λαγού του Πάσχα σύμφωνα με τις δυτικές ευρωπαϊκές παραδόσεις Σύμφωνα με 

αυτές ο λαγός του Πάσχα μαζεύει όλα τα αυγά του δάσους τα χρωματίζει και το βράδυ 

της ανάστασης επισκέπτεται όλα τα καλά παιδάκια και αφήνει τα δώρα του δηλαδή τα 

πασχαλινά αυγά Όμως τα κρύβει στα πιο απίθανα μέρη και το πρωί τα παιδιά πρέπει να 

ψάξουν για να τα βρουν ...\το πασχαλινό λαγουδάκι\το πασχαλινό λαγουδάκι.html΄Τα 

νήπια παρακολούθησαν την ταινία ενθαρρύνοντας τα να πατάνε εκείνα το κουμπί  του 

διαλόγου και να εκφράζονται για αυτά που έβλεπαν. Η ταινία τους άρεσε πολύ γιατί οι 

εικόνες η μουσική και ο ήχος την καθιστά πιο ελκυστική για τα παιδιά. Σε κάποια άλλη 

στιγμή θα μπορούσαν και τα ίδια τα παιδιά να δημιουργήσουν μια παρόμοια ταινία Ο 

χρόνος όμως ήταν περιορισμένος και έτσι η ταινία φτιάχτηκε από την εκπαιδευτικό. 

Στην συνέχεια με αφορμή αυτήν την ταινία παίξαμε με αυγά το παιχνίδι του κρυμμένου 

αυγού Τα νήπια έκλεισαν τα μάτια τους και η νηπιαγωγός έκρυψε μέσα στην τάξη 

χρωματιστά αυγά που ανά δύο ήταν όμοια. Τα παιδιά τα έψαξαν και έγιναν ζευγάρια 

σύμφωνα με το χρώμα ( αντιστοίχηση) Στην συνέχεια τα χρωμάτισαν το ίδιο και τα 

στόλισαν.  Τέλος έκαναν ένα φύλλο εργασίας όπου ανακάλυψαν τα αυγά μέσα σε 

λαβύρινθο και τα μέτρησαν Ο λαγός ψάχνει για αυγά.docx 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../το%20πασχαλινό%20λαγουδάκι/το%20πασχαλινό%20λαγουδάκι.html
../../../../Downloads/Ο%20λαγός%20ψάχνει%20για%20αυγά.docx
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 

 
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΑΥΓΟΥ 
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΓΑ ΜΑΣ 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΖΕΨΕ ΟΣΑ ΑΥΓΑ ΜΠΟΡΕΙΣ 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η  

Τα Πάθη του Χριστού 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Πληροφορική, 

Μαθηματικά 

Στόχος: Να γνωρίσουν την θρησκευτική ιστορία των εορταστικών ημερών 

-Να βάλουν τις εικόνες των Παθών του Χριστού σε χρονική και λογική ακολουθία 
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(Μαθηματικά)  

- Να αναδιηγηθούν όπως μπορούν την ιστορία του Χριστού 

Στην διάρκεια αυτών των ημερών δίνεται η δυνατότητα στα νήπια να γνωρίσουν τα 

πάθη του Χριστού μέσα από βιβλία , διηγήσεις , εικόνες και ταινίες Στην δική μας την 

τάξη αυτό γίνεται με το διάβασμα της ιστορίας και την απεικόνιση της σε χρονογραμμή 

με εικόνες που δείχνουν την χρονική και λογική ακολουθία των παθών του Χριστού. 

    

          
Αφού λοιπόν ακούσαμε την ιστορία, εκφράσαμε τις ιδέες μας και τα συναισθήματα μας 

τοποθετήσαμε και τις εικόνες πάνω στην χρονογραμμή . Για να δούμε αν τα νήπια 

εμπέδωσαν την νέα γνώση με την βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής learning 

apps.org φτιάξαμε παρακάτω άσκηση και ζητήσαμε από τα νήπια να βάλουν τις εικόνες 

στη σωστή σειρά τα πάθη του Χριστού 

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Εκμεταλλευόμενοι την εφαρμογή αυτή φτιάξαμε και τις παρακάτω δραστηριότητες που 

http://learningapps.org/display?v=pi1k2tcqc16
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σχετιζόταν με το θέμα μας ( το Πάσχα ) και ζητήσαμε από τα παιδιά να τις κάνουν στις 

ελεύθερες δραστηριότητες στη γωνιά του υπολογιστή Πασχαλινές εικόνες και 

γράμματα Η κότα έκανε τ΄αυγό ή το αυγό την κότα 

 

 

 
Άλλη μια εφαρμογή που αξιοποιήσαμε κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες στη γωνιά 

του υπολογιστή ήταν και μια ξένη διαδικτυακή εφαρμογή που είχε θέμα το Πάσχα τα 

νήπια ασχολήθηκαν με αυτήν κάνοντας πάζλ, μέμορυ και άλλα παιχνίδια 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-en.html 

  
Επίσης στις ελεύθερες δραστηριότητες εκμεταλλευτήκαμε την εφαρμογή ¨Μικροί 

καλλιτέχνες σε δράση ¨με στόχο τα νήπια να εκφραστούν καλλιτεχνικά με θέμα το 

Πάσχα και να ασκήσουν τις δεξιότητες τους στο ποντίκι του υπολογιστή 

http://learningapps.org/display?v=pq74cy00v16
http://learningapps.org/display?v=pq74cy00v16
http://learningapps.org/display?v=p9kqqt5cj16
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-en.html
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η  

Δημοσκόπηση – Πως πέρασα το Πάσχα; 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα ,Μελέτη περιβάλλοντος Μαθηματικά 

Πληροφορική 

Στόχος: Να εξοικειωθούν με βασικές ερευνητικές εργασίες ( δημοσκόπηση) 

-Να συλλέγουν να ταξινομούν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης 

τους 

- Να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία 

Μετά τις διακοπές του Πάσχα και αξιοποιώντας την εφαρμογή Google forms ζητάμε 

από τα νήπια να πάρουν μέρος σε μια δημοσκόπηση σχετική με το πώς πέρασαν το 

Πάσχα  

Με την βοήθεια και την ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού συμπληρώνουν τα νήπια την 

φόρμα Πως πέρασα το Πάσχα http://goo.gl/forms/rMrDT6X7EB  

            
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας αποτυπώθηκαν στις απαντήσεις της έρευνας 

http://goo.gl/forms/rMrDT6X7EB
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.  

Μέτα έγινε επεξεργασία των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια Έγιναν συγκρίσεις και 

είδαμε συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα Τα κουτάκια και η πίτα έδωσαν την 

ευκαιρία στα νήπια να έχουν μια πιο «ζωντανή» αναπαράσταση των αποτελεσμάτων 

και να συνειδητοποιήσουν ότι για την ίδια ερώτηση έχουν δοθεί διαφορετικές 

απαντήσεις  

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 

ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

Το φύλλο εργασίας για την δραστηριότητα του λαγού του πάσχα                      
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Βοήθησε τον λαγό να πάει τα αυγά στο καλάθι του ! Κάνε μια γραμμή με τον μαρκαδόρο σου να του 

δείξεις τον δρόμο! Πόσα αυγά μάζεψε; Γράψε τον αριθμό στο κουτάκι.

 
 

 

 

 

 

 

  
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 

υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται 

εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που 

μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 

 

Οι δραστηριότητες έγιναν όλες στην τάξη του νηπιαγωγείου και στην γωνιά του 

υπολογιστή Χρειάστηκε σύνδεση με το διαδίκτυο και εγκατάσταση κάποιων 

εφαρμογών στον υπολογιστή Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν wordle.net, 

learning apps.org, youTube, cartoon story maker    

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-en.html  

Google forms  αναφέρθηκαν παραπάνω 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 

του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 

αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 

Τα νήπια συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στην πραγματοποίηση αυτών των 

δραστηριοτήτων. Ο υπολογιστής και οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν έκαναν τις 

δραστηριότητες πιο ελκυστικές για τα νήπια κάνοντας τα να θέλουν να συμμετέχουν 

περισσότερο Επίσης έγιναν η αφορμή για να συνεργαστούν και να βοηθήσουν ο ένας 

τον άλλον δείχνοντας τον τρόπο που «παιζόταν» το κάθε παιχνίδι. Τα συναισθήματα 

χαράς και ενθουσιασμού που συνόδευαν κάθε δραστηριότητα αποτέλεσαν και την 

επιτυχημένη διεξαγωγή τους. 

 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/re/b-dag/ngfl-container/re-unit2-en.html
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 17 

 «Άφιξη της Αθηνάς «Φυσικό Περιβάλλον-Τα φυτά» , 

Βαμβουνάκη Άρτεμις 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 

Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

«Φυσικό Περιβάλλον-Τα φυτά» 

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο: Βαμβουνάκη Άρτεμις 

 

 

Ιδιότητα:    

 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  

 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 

 

Δικτυακός τόπος / blog:  http://classatoi.blogspot.gr/  

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:   

Χ 

http://classatoi.blogspot.gr/
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Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ Δημοτικού 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  

 «Τα φυτά του τόπου μου» 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Γενική Θεματική Ενότητα ΑΠΣ: «Ερευνούμε το φυσικό περιβάλλον» 

Η ενότητα υπάγεται στην ευρύτερη ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» του  

ΔΕΠΠΣ Μελέτης Περιβάλλοντος. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσετε 

 

Τάξη: Α’ Δημοτικού 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

 

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού 

σεναρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που 

υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

 

Γενικός Σκοπός 

Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η κατάκτηση γνώσεων 

σχετικών με το φυσικό περιβάλλον και συγκεκριμένα με τα φυτά, με την 

αξιοποίηση εργαλείων web 2.0. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του, οι μαθητές αναμένεται: 

Να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και να περιγράφουν γνωστά φυτά της περιοχής 

τους. 

Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα βασικά μέρη ενός φυτού (ρίζα, βλαστός, 

άνθη). 

Να διακρίνουν βασικές ομοιότητες και διαφορές ως προς τη μορφολογία των 

φυτών. 

Να αναγνωρίζουν τις τέσσερις εποχές και τις μεταβολές που συμβαίνουν κυρίως 

στον κόσμο των φυτών (φυλλοβόλα και αειθαλή). 

Να αναγνωρίσουν φυτά στον κήπο, στο περιβόλι, στον αγρό, στο δάσος, κάνοντας 

βασικές ταξινομήσεις.  

Να εξοικειωθούν με τη χρήση κάποιων web 2.0 εργαλείων.  

Να καλλιεργήσουν τη συνεργατικότητα και τη δημιουργικότητά τους. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο. 

 Online εργαλείο συλλογικής γραφής ( https://www.wikispaces.com/ ). 
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 Εργαλείο δημιουργίας σύννεφων λέξεων ( http://www.tagxedo.com/ ). 

 Εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη ( http://www.spicynodes.org/ ). 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων ( https://padlet.com ). 

 Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου και ανατροφοδότηση μέσω 

ερωτηματολογίου ( https://docs.google.com/forms/u/0/ ). 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

 Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι μία 

εβδομάδα  

(5 διδακτικές ώρες). 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού 

Σεναρίου.  

 

Η τεχνολογία είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με κάθε πτυχή της 

καθημερινότητας και της ζωής μας. Τα παιδιά επιζητούν σε κάθε ευκαιρία την 

επαφή με αυτήν. Το σχολείο, από την άλλη, καλείται να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να προετοιμάσει τα παιδιά για την ομαλή 

ένταξή τους σε αυτήν. Έτσι, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στο σχολείο και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρήσης τους από τους μαθητές θα έπρεπε να είναι 

αυτονόητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως τα μέσα ή η κατάρτιση που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι ανεπαρκή. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, που το 

σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ως ένα βαθμό αποτυχημένο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε προσπάθεια κατάρτισης και αξιοποίησης από τους 

εκπαιδευτικούς των νέων τεχνολογικών εφαρμογών κατά τη διδασκαλία τους, 

θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους, τους μαθητές και 

μακροπρόθεσμα σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Ένα από τα 

βασικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι επιτυγχάνεται μεγάλος βαθμός συμμετοχής 

και δημιουργίας από τους μαθητές, δύο διαδικασίες άρρηκτα συνδεδεμένες με 

την έννοια της μάθησης. Σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (Πυργιωτάκης Ι., 2000, 

σελ.60) μάθηση είναι«η διαδικασία κατά την οποία το παιδί και ο έφηβος 

αποκτούν-με δική τους δραστηριότητα-γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, 
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γενικά εμπειρίες, για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους, να αναπτύξουν την 

προσωπικότητά τους και να αντιμετωπίσουν με αυτοτέλεια τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντός τους.».  

Το σενάριο βασίστηκε στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, κατά τον οποίο, 

σύμφωνα με τον Μπασέτα (Μπασέτας Κ., 2009, σελ. 38) το άτομο κατασκευάζει 

μόνο του όλα τα νοητικά του μοντέλα και τα πνευματικά επιτεύγματα κατά έναν 

ενεργητικό τρόπο είτε με καθοδήγηση είτε από μόνο του. Από τις 

δραστηριότητες που έχουν επιλεχθεί και παρατίθενται στη συνέχεια, κάποιες 

είναι ατομικές και άλλες ακολουθούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

  

Δραστηριότητα 1η: Τα παιδιά εισάγονται στη νέα ενότητα παρατηρώντας 

σχετικές εικόνες και καλούνται να μαντέψουν το αντικείμενο με το οποίο θα 

ασχοληθούμε, δηλαδή τα φυτά. Ακολουθεί ένας καταιγισμός ιδεών αναφορικά με 

την έννοια «φυτά», ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα των γνώσεων των παιδιών 

γύρω από το αντικείμενο. Ακολουθεί συζήτηση για τα φυτά του τόπου μας, όπου 

αναδύονται εμπειρίες και εικόνες των παιδιών, με τη βοήθεια ενός νοητικού 

ταξιδιού σε γειτονιές με κήπους, λιβάδια, βουνά, λαχανόκηπους και κάθε φορά 

αναφέρονται τα φυτά που «συναντήσαμε», «κόψαμε», «μυρίσαμε». Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται στα παιδιά το wiki, όπου υπάρχει το αντίστοιχο βοηθητικό 

εποπτικό υλικό και παιχνίδια σχετικά με την ενότητα. Εμπλουτίζουμε τις γνώσεις 

μας γύρω από τα φυτά του τόπου μας, παρακολουθώντας το αντίστοιχο υλικό. 

 

Δραστηριότητα 2η: Δημιουργία σύννεφων λέξεων από τα παιδιά με θέμα τα φυτά 

του τόπου μου. Αφού εξηγήσουμε στα παιδιά τι είναι τα σύννεφα λέξεων και τους 

δείξουμε πώς τα δημιουργούμε και τα διαμορφώνουμε με τη βοήθεια του 

αντίστοιχου εργαλείου (tagxedo), κάθε παιδί καλείται να φτιάξει το δικό του 

σύννεφο λέξεων για τα φυτά του τόπου του. Η δραστηριότητα θα βοηθήσει να 

καταλάβουμε αν τα παιδιά έχουν κατακτήσει το στόχο της προηγούμενης 

δραστηριότητας. Στη συνέχεια, παίζουμε το αντίστοιχο παιχνίδι «Τα φυτά του 

τόπου μου» στο wiki. 

Δραστηριότητα 3η: Προβληματισμός-καταιγισμός ιδεών σχετικά με το πώς θα 

μπορούσαμε να χωρίσουμε τα φυτά σε κατηγορίες. Επίσκεψη στο wiki για 

παρακολούθηση του αντίστοιχου υλικού. Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες. 

Κάθε ομάδα είναι μία κατηγορία φυτών (βότανα, καλλωπιστικά κ.λπ.). Κάθε 

μέλος της ομάδας καλείται να βρει στο διαδίκτυο εικόνες σχετικές με την 

αντίστοιχη κατηγορία. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα ανεβάζει τις φωτογραφίες (με 

τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και μέσω κοινού e-mail, λόγω της μικρής ηλικίας 

των παιδιών) διαμορφώνοντας έναν ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στο 

Padlet (https://padlet.com/artemisvamv/anls51mea3ny) με θέμα «Φυτά του 

τόπου μας-Κατηγορίες φυτών». Συνοψίζουμε τη νέα γνώση με τη βοήθεια του 

εννοιολογικού χάρτη 

(http://www.spicynodes.org/a/ab23924307d1e5ee4f649a23bb2295bf). 

Παίζουμε παιχνίδια με τα είδη φυτών στο wiki. 

Δραστηριότητα 4η: Σε προηγούμενη ενότητα της μελέτης τα παιδιά έχουν 

φυτέψει σπόρους και έχουν παρατηρήσει την ανάπτυξη του φυτού τους. 

https://padlet.com/artemisvamv/anls51mea3ny
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Χρησιμοποιώντας τα ανεπτυγμένα φυτά τους ως αφόρμηση συζητούμε γύρω 

από τα μέρη, τις ανάγκες και τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού, παρουσιάζοντας 

παράλληλα το αντίστοιχο υλικό στο wiki.  Στη συνέχεια, εξετάζουμε την 

κατάκτηση της νέας γνώσης παίζοντας τα αντίστοιχα παιχνίδια. 

Δραστηριότητα 5η:  Αφού έχουμε ολοκληρώσει τη διδασκαλία και τις 

δραστηριότητες της ενότητας, ακολουθεί η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής 

μέσω ερωτηματολογίου (google forms) και συζήτησης με τους μαθητές.  

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 

ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

για την υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. 

Αναφέρονται εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα 

και συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές 

πηγές κτλ. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας. 

Οι εφαρμογές του web 2.0 που θα αξιοποιηθούν είναι: 

Online εργαλείο συλλογικής γραφής ( https://www.wikispaces.com/ ). 

Εργαλείο δημιουργίας σύννεφων λέξεων ( http://www.tagxedo.com/ ). 

Εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη ( http://www.spicynodes.org/ ). 

Δημιουργία ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων ( https://padlet.com ). 

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου και ανατροφοδότηση μέσω 

ερωτηματολογίου  

( https://docs.google.com/forms/u/0/ ). 

Το εποπτικό υλικό της ενότητας υπάρχει στο wiki μας 

(http://classatoi.wikispaces.com/%CE%A4%CE%91+%CE%A6%CE%A5%CE%A

4%CE%91+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%

CE%A5+%CE%9C%CE%9F%CE%A5).  

Έχει αναρτηθεί υλικό από τους εξής διαδικτυακούς τόπους: 

http://www.destinationcrete.gr/el/chlorida-a-panida/endimika-eidh-katalogos 

Εκπαιδευτικό blog: 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/mathimata_katigories_fiton.htm 

Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου: 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3552  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3492 

Παρουσιάσεις μαθημάτων: 

http://www.slideboom.com/presentations/877950/%CE%A4%CE%91-

https://www.wikispaces.com/
http://www.tagxedo.com/
http://www.spicynodes.org/
https://padlet.com/
https://docs.google.com/forms/u/0/
http://classatoi.wikispaces.com/%CE%A4%CE%91+%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%91+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5+%CE%9C%CE%9F%CE%A5
http://classatoi.wikispaces.com/%CE%A4%CE%91+%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%91+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5+%CE%9C%CE%9F%CE%A5
http://classatoi.wikispaces.com/%CE%A4%CE%91+%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%91+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5+%CE%9C%CE%9F%CE%A5
http://www.destinationcrete.gr/el/chlorida-a-panida/endimika-eidh-katalogos
http://60dim-patras.ach.sch.gr/mathimata_katigories_fiton.htm
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3552
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3492
http://www.slideboom.com/presentations/877950/%CE%A4%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A5
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%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-

%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A5  

http://slideplayer.gr/slide/1996395/ 

http://www.slideshare.net/ilstaurou/ss-33326321?next_slideshow=1 

Βίντεο από την πλατφόρμα youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=mDpCs1zQHdQ  

https://www.youtube.com/watch?v=NmZQY_1cgDU 

https://www.youtube.com/watch?v=mVQgkn4JGZw 

https://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0mA 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZNdqMJOINw 

Ερωτήσεις και παιχνίδια για τα φυτά: 

http://daskalemata.weebly.com/uploads/2/4/3/8/24387211/quiz_1mnb.swf  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3491  

http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-

FYTA_TOPOU_pidx0037067/Fyta_tou_topou_mou.html 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-

FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Ti_epathan_ta_futa.html 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-

FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Fyta_kai_oi_sporoi.html 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-

FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Futo_megalonei.html 

http://emathisi.weebly.com/4-phiupsilontaualpha-kappaalphaiota-

zetaomegaalpha-tauomicronupsilon-tauomicronpiomicronupsilon-

mualphasigma.html 

Εκπαιδευτικό λογισμικό: 

http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti004.swf 

 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου «Φυσικό περιβάλλον-

Τα φυτά» εφαρμόστηκε διαμορφωτική αξιολόγηση, όπου ο εκπαιδευτικός 

παρενέβαινε στην πορεία εξέλιξης των δραστηριοτήτων ανάλογα με τη 

συμμετοχή, τη συμπεριφορά και τις τυχόν τεχνικές ή άλλες δυσκολίες που 

προέκυπταν, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή και με τη μέγιστη κατάκτηση των 

στόχων, έκβαση του σεναρίου. 

Επίσης, στο τέλος της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου εφαρμόστηκε τελική 

αξιολόγηση  με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (Google Forms) από τους 

μαθητές 

(https://docs.google.com/forms/d/1mVGntlQLb5nPdRljs9amUsVQbZHqLgwdcP

mCsEjaWNY/prefill ) και συζήτηση μαζί τους από τα οποία προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα: 

Από την πλευρά των μαθητών: Η διδακτική πρακτική με αξιοποίηση εφαρμογών 

του web2.0 για την ενότητα «Τα φυτά του τόπου μου» άρεσε στους μαθητές. Η 

 

http://www.slideboom.com/presentations/877950/%CE%A4%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A5
http://www.slideboom.com/presentations/877950/%CE%A4%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%97-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A5
http://slideplayer.gr/slide/1996395/
http://www.slideshare.net/ilstaurou/ss-33326321?next_slideshow=1
https://www.youtube.com/watch?v=mDpCs1zQHdQ
https://www.youtube.com/watch?v=NmZQY_1cgDU
https://www.youtube.com/watch?v=mVQgkn4JGZw
https://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0mA
https://www.youtube.com/watch?v=_ZNdqMJOINw
http://daskalemata.weebly.com/uploads/2/4/3/8/24387211/quiz_1mnb.swf
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3491
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_TOPOU_pidx0037067/Fyta_tou_topou_mou.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_TOPOU_pidx0037067/Fyta_tou_topou_mou.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Ti_epathan_ta_futa.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Ti_epathan_ta_futa.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Fyta_kai_oi_sporoi.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Fyta_kai_oi_sporoi.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Futo_megalonei.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/MA-FYTA_ANAPTYXH_pidx0037059/Futo_megalonei.html
http://emathisi.weebly.com/4-phiupsilontaualpha-kappaalphaiota-zetaomegaalpha-tauomicronupsilon-tauomicronpiomicronupsilon-mualphasigma.html
http://emathisi.weebly.com/4-phiupsilontaualpha-kappaalphaiota-zetaomegaalpha-tauomicronupsilon-tauomicronpiomicronupsilon-mualphasigma.html
http://emathisi.weebly.com/4-phiupsilontaualpha-kappaalphaiota-zetaomegaalpha-tauomicronupsilon-tauomicronpiomicronupsilon-mualphasigma.html
http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti004.swf
https://docs.google.com/forms/d/1mVGntlQLb5nPdRljs9amUsVQbZHqLgwdcPmCsEjaWNY/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1mVGntlQLb5nPdRljs9amUsVQbZHqLgwdcPmCsEjaWNY/prefill
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διαδικασία της μάθησης τους φάνηκε πιο ευχάριστη και δημιουργική. 

Περισσότερο τους άρεσε η δημιουργία σύννεφων λέξεων, ηλεκτρονικού πίνακα 

ανακοινώσεων και η δυνατότητα να εξετάσουν τις γνώσεις τους μέσα από 

σχετικά παιχνίδια στον υπολογιστή. Σε κάποιους δεν άρεσε ο εννοιολογικός 

χάρτης. Δήλωσαν ότι προτιμούν τη μάθηση μέσω υπολογιστή ή το συνδυασμό 

βιβλίου και υπολογιστή και ότι αυτό που θα ήθελαν να αλλάξουμε στον τρόπο 

που γίνεται το μάθημα είναι να χρησιμοποιούμε πιο συχνά τον υπολογιστή κατά 

τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. 

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού:   

Η αξιοποίηση των εφαρμογών του web 2.0 εξασφάλισε μεγαλύτερο βαθμό 

προσοχής και συμμετοχής από τους μαθητές. Για τον εκπαιδευτικό η δημιουργία 

και η συγκέντρωση του εποπτικού υλικού σε μία online πλατφόρμα όπως το wiki 

απαιτεί χρόνο πριν τη διδασκαλία, αλλά γλιτώνει χρόνο και κόπο κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. Η ένταξη των εργαλείων του web 2.0, που 

αναφέρονται παραπάνω εξασφάλισε την ενεργό εμπλοκή όλων των μαθητών 

στη διαδικασία της μάθησης και τη (συν)δημιουργία παραγώγων της γνώσης 

που κατέκτησαν με άμεσο και ευχάριστο για εκείνους τρόπο. Οι στόχοι του 

μαθήματος κατακτήθηκαν από το σύνολο των μαθητών, χωρίς ιδιαίτερη 

δυσκολία, καθώς η συγκεκριμένη τάξη ήταν  ολιγομελής. 

Παρόλα αυτά, για εκπαιδευτικούς Α’ τάξης με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, θα 

χρειαστούν περισσότερες διδακτικές ώρες, καθώς σχεδόν σε όλες τις 

δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να βοηθήσει όλους τους μαθητές 

κατά τη χρήση των εργαλείων web 2.0.  

 

 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
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ΣΥΝΝΕΦΑ ΛΕΞΕΩΝ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 
 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 18 

 «Κυκλαδικός Πολιτισμός» , Σαπουντζάκη Κυριακή 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 

Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό 

και θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

 ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο: ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  

 

 

Ιδιότητα:    

 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
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Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://diavasteroulides.blogspot.gr/ 

 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου: 

 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. 

Το συγκεκριμένο σενάριο εναρμονίζεται με τους γενικούς στόχους του ΔΕΠΣ για 

το μάθημα της ιστορίας, καθώς εξοικειώνει τους μαθητές με τη διαδικασία του να 

κάνουν συσχετίσεις και απλές γενικεύσεις. Επίσης, τους διευκολύνει να 

προβληματιστούν σχετικά με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον 

και τον αγώνα του για πρόοδο. Τα προηγούμενα εξειδικεύονται στους επιμέρους 

στόχους του ΑΠΣ για την ενότητα, όπως αναφέρονται παρακάτω. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσετε 

Γ’2 του 3ου Δημ. Σχολείου Λαυρίου 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού 

σεναρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που 

υποστηρίζει η εκπαιδευτικός και την προσωπική της θεωρία για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα 

ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός του σεναρίου είναι, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και, ειδικότερα, 

εργαλείων web 2.0., να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι του ΑΠΣ, 

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οι μικροί μαθητές: 

 Να θέσουν ερωτήσεις, να αναζητήσουν και να δώσουν απαντήσεις 

σχετικές με τη διδασκόμενη ιστορική ύλη. 

 Να εντοπίσουν, να επιλέξουν και να οργανώσουν απλές ιστορικές 

πληροφορίες μέσα από μια ποικιλία πηγών χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία για το σκοπό αυτό, αλλά και για να ανακοινώσουν τα 

ιστορικά θέματα που διαχειρίστηκαν. 

 Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική 

τους γνώση και άποψη. 

Επιμέρους Στόχοι 
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Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

Οι μαθητές 

 Να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στην ανάπτυξη 

του κυκλαδικού πολιτισμού. 

 Να γνωρίσουν τη μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας στις 

Κυκλάδες και να κατανοήσουν τη σημασία των παραγόντων αυτών για την 

ανάπτυξη των νησιών. 

 Να κατανοήσουν τι είδους άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες του 3000 π.Χ., με τι 

ασχολούνταν και τι πρόσφεραν στον πολιτισμό. 

 Να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις Κυκλάδες. 

 Να θαυμάσουν αντιπροσωπευτικά έργα της κυκλαδικής τέχνης. 

 Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κυκλαδικής τέχνης. 

 Να κατανοήσουν τη σημασία του ορυκτού πλούτου των νησιών για την 

ανάπτυξή τους πολύπλευρα. 

 Να κατακτήσουν όρους, όπως: οψιανός, ειδώλια, τηγανόσχημα, βιολόσχημα, 

τοιχογραφίες, κ.α.. 

 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές 

 Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία άντλησης πληροφοριών από 

πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές και εξαγωγής ιστορικών 

συμπερασμάτων. 

 Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία κριτικής αναζήτησης, αξιολόγησης, 

επιλογής και άντλησης πληροφοριών από το διαδίκτυο. 

 Να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. 

 Να εθιστούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων. 

 Να εθιστούν στη διαδικασία της διερεύνησης – ανακάλυψης της γνώσης 

και της βιωματικής μάθησης. 

 Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 

 Να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες συνεργατικής μάθησης που έχουν 

αποκτήσει μέχρι σήμερα, εμβαθύνοντάς τις ακόμα περισσότερο και μέσα 

από την παραγωγή μικρών «έργων» (όπως θα αναλυθούν παρακάτω). 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο 

Screencastify (Screen video recorder) 
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El.padlet.com (συνεργατικός πίνακας-τοίχος) 

Tagul.com (δημιουργία σύννεφων λέξεων) 

Text2mindmap.com (νοητική χαρτογράφηση) 

Utellstory.com ( digital storytelling) 

Book Creator (digital storytelling) 

Cartoon Story Maker (δημιουργία κόμικ) 

Edmodo (μέσο κοινωνικής δικτύωσης – οργάνωση τάξης) 

You tube 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 5-6 διδακτικές ώρες, οι οποίες θα 

καταβληθεί προσπάθεια να εκταθούν σε διάστημα μίας εβδομάδας, έτσι ώστε οι 

μαθητές να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά στην τάξη και να μεταφέρουν τις 

ατομικές δραστηριότητες (που τους ανατέθηκαν από την ομάδα) στο σπίτι (με τη 

δυνατότητα να συνεχίζουν τη συνεργασία - ανατροφοδότηση μεταξύ τους και 

εκτός τάξης μέσω του Edmodo) και την επόμενη μέρα να παίρνουν 

ανατροφοδότηση από την ομάδα και να ανανεώνουν τις δραστηριότητές τους 

μέχρι την τελική παρουσίαση και αξιολόγηση. 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού 

Σεναρίου.  

 

Εισαγωγικά, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ηλικία των μαθητών (Γ’ Δημοτικού) 

δεν επιτρέπει την εξαρχής ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο για την εύρεση του 

σχετικού με την ενότητα υλικού. Κάτι τέτοιο θα αποπροσανατόλιζε και θα 

κούραζε  τους μικρούς μαθητές, άρα δεν θα επέφερε τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

Έτσι, το υλικό (ιστοσελίδες, αρχεία, κλπ) συγκεντρώθηκε και οργανώθηκε από 

την εκπαιδευτικό, προκειμένου να είναι ευκολότερο να προσπελαστεί από τα 

παιδιά και μέσα σε αυτό να πραγματοποιηθεί οργανωμένα και στοχευμένα η 

διαδικασία κριτικής αναζήτησης, αξιολόγησης, επιλογής και άντλησης 

πληροφοριών. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σενάριο θα παρουσιαστεί σε μία 

τάξη η οποία λειτουργεί ήδη ομαδοσυνεργατικά καθημερινά (σε 5 ομάδες των 4-5 

μαθητών με μικτή σύνθεση ως προς το φύλο, τις δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και το 

μαθησιακό επίπεδο των μελών) με ανεπτυγμένες δεξιότητες αλληλοβοήθειας και 

υποστήριξης των μελών μεταξύ τους. Άλλωστε, ήδη οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι 

με τη συνεργασία και μέσω του Edmodo (τόσο στο σχολείο όσο και από το σπίτι). 
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Μια τελευταία διευκρίνιση αφορά στην αναλογία μαθητών προς Η/Υ. Η τάξη 

διαθέτει αναλογία 1:1 και αυτό συντελεί στην εύκολη και γρήγορη προσπέλαση 

ενός πλούσιου σε ποσότητα και ποιότητα υλικού μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, μετά από αρχικό διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη και την 

ανατροφοδότηση της ομάδας με τα σχετικά αποτελέσματα στο τέλος.  

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η εκπαιδευτικός προβάλλει δύο βιντεοπαρουσιάσεις σύντομης διάρκειας με το 

περιεχόμενο των μαθημάτων της ενότητας και στη συνέχεια αποκαλύπτει τον 

συνεργατικό τοίχο με όλο το υλικό για εξερεύνηση. Προκαλεί συζήτηση με τα 

παιδιά στην οποία καταβάλλεται προσπάθεια να τεθούν από τους ίδιους τους 

μαθητές τα βασικά ερωτήματα γύρω από τα οποία κινούνται οι στόχοι του 

μαθήματος σε γνωστικό επίπεδο με όποιο τρόπο διατυπωθούν από τα παιδιά 

(καθώς και όσα ερωτήματα προκύψουν από τους ίδιους τους μαθητές). Για το 

σκοπό αυτό δημιουργεί μαζί τους έναν εννοιολογικό χάρτη που καταγράφει όσα 

είναι προς έρευνα και τον αναρτά στον τοίχο. Με αυτό τον τρόπο παρουσιάζεται 

το υλικό σε γενικές γραμμές αλλά και ο χώρος διερεύνησης και αναζήτησης 

απαντήσεων. Στη συνέχεια αφήνεται χρόνος στις ομάδες να κάνουν μια πρώτη 

αναγνωριστική περιήγηση στον πίνακα και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού (αν 

χρειαστεί) να καταλάβουν πού πρέπει να αναζητήσουν τι και πώς. Ο πίνακας, ο 

εννοιολογικός χάρτης και ο κατάλογος με τα βασικά ερευνητικά θέματα μελέτης 

αναρτώνται στο Edmodo και η κάθε ομάδα αναθέτει στα μέλη της αρμοδιότητες 

και αποστολές. 

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Την επόμενη μέρα, αφού οι μαθητές ατομικά έχουν ερευνήσει και κρατήσει 

σημειώσεις, φέρνουν το υλικό στις ομάδες τους και τους ανατίθεται να φτιάξουν 

στην τάξη: 

1η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη για την εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες που να 

περιλαμβάνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά. 

2η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη με όλα τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού και της 

ζωής. 

3η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη για το ρόλο της γεωγραφικής θέσης, της θάλασσας, 

του κλίματος και του ορυκτού πλούτου. 

4η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη σχετικά με την καθημερινή ζωή και τον χαρακτήρα 

των Κυκλαδιτών. 

5η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη για τους οικισμούς και τα γνωρίσματά τους. 

Οι χάρτες παρουσιάζονται, σχολιάζονται από όλες τις ομάδες και αναρτώνται στον 

πίνακα. Για την επόμενη μέρα (όπως και προηγούμενα) οι μαθητές έχουν να 

μελετήσουν και να κάνουν τις δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό από το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Επίσης, 

επιλέγουν κάποιο συγκεκριμένο έργο τέχνης που προτιμούν για να βρουν 

περισσότερες πληροφορίες. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε ομάδα να 

περιλαμβάνεται ένα αγγείο, ένα ειδώλιο, μια τοιχογραφία. 

3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Την επόμενη μέρα, αφού οι μαθητές ατομικά έχουν ερευνήσει και κρατήσει 

σημειώσεις, φέρνουν το υλικό στις ομάδες τους και τους ανατίθεται να φτιάξουν 
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στην τάξη δημιουργικές δραστηριότητες με τα εργαλεία web 2.0. (Utellstory.com, 

Book Creator, Cartoon Story Maker), όπως: να ζωγραφίσουν ειδώλια, όπως τους 

αρέσει και να τους δώσουν χαρακτηριστικά, να φτιάξουν ιστορίες ή κόμικ με τα 

ειδώλια που μιλάνε, να φτιάξουν ιστορίες που διαδραματίζονται στο Ακρωτήρι ή 

ζωντανεύουν τις τοιχογραφίες αυτού. Η δραστηριότητα μπορεί να συνδυάζει όλα 

τα παραπάνω και αφήνει εντελώς ελεύθερη τη φαντασία των παιδιών. 

Οι εργασίες παρουσιάζονται και αναρτώνται στον πίνακα. Οι μαθητές για την 

επόμενη μέρα έχουν να μελετήσουν τα δύο μαθήματα της ενότητας και να 

καταγράψουν όσες λέξεις - κλειδιά θεωρούν ότι είναι οι σημαντικότερες όλης της 

ενότητας. 

4Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Την επόμενη μέρα οι ομάδες φτιάχνουν σύννεφα λέξεων με το σύνολο των λέξεων 

που συγκέντρωσαν σε κάθε ομάδα και τα σχηματοποιούν όλοι μαζί. Αυτά 

παρουσιάζονται στην τάξη και αναρτώνται. Επίσης, η κάθε ομάδα φτιάχνει 5 

ερωτήσεις για να τις υποβάλλει στις άλλες ομάδες. Συγκεντρώνονται όλες και, 

μέσα από το Edmodo, υποβάλλονται σε όλες τις ομάδες για απάντηση. 

Κλείνοντας το σενάριο, οι ομάδες κάνουν αξιολόγηση της δουλειάς τους, της 

συνεργασίας τους και των γνώσεων που απέκτησαν σε επίπεδο ιστορικών 

γνώσεων αλλά και ψηφιακών εργαλείων. 

Σε όλη τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, το κέντρο είναι ο μαθητής. Ο μαθητής 

που ερευνά, ανακαλύπτει, μελετά, κρίνει και ανατροφοδοτεί την υπόλοιπη ομάδα. 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι καθαρά υποστηρικτικός και υποβοηθητικός του 

έργου των ομάδων και των μελών τους και αυτό κυρίως σε επίπεδο τεχνικό (οι 

μαθητές είναι γ’ δημοτικού). Παρόλη την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία και 

την ιδιαίτερα αυξημένη τάση που τους διακατέχει για αλληλοβοήθεια και 

μοίρασμα κάθε νέας ιδέας/γνώσης/κατάκτησης που έχουν αναπτύξει, ακόμα 

ζητούν τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Η βοήθεια αυτή παρέχεται για να προχωρά 

ομαλά η μαθησιακή διαδικασία και να μην σκοντάφτει σε προσκόμματα 

«τεχνικά». 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 

ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

Παρατίθενται στο τέλος του σεναρίου 

 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για 

την υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. 

Αναφέρονται εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα 

και συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές 

πηγές κτλ. 
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Το σενάριο πραγματοποιείται στην τάξη του Γ’2 του 3ου Δ.Σ. Λαυρίου, η οποία 

είναι εξοπλισμένη με 23 tablets Lenovo ideapad. Επίσης, διαθέτει βιντεοπροβολέα 

και διαδραστικό πίνακα, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο για τα tablets, αλλά και 

ασύρματη σύνδεση των tablets στον βιντεοπροβολέα, που εξασφαλίζει την 

προβολή της οθόνης όλων των συσκευών (για την παρουσίαση των έργων των 

παιδιών). 

 

Κατά την προετοιμασία και την διεξαγωγή των διδακτικών δραστηριοτήτων θα 

χρησιμοποιηθούν 

 

 

Α. Τα παρακάτω ψηφιακά εργαλεία: 

 

 Διαδικτυακός περιηγητής (π.χ. Google Chrome) 

 Μηχανή αναζήτησης (π.χ. Google www.google.gr) 

 Πλατφόρμα You Tube 

 Καταγραφή οθόνης σε βίντεο (Screencastify) 

https://drive.google.com/file/d/0B5T5UH-mD7zsLWJmYUg2allza1k/view 

https://drive.google.com/file/d/0B5T5UH-

mD7zsUGN1dnpUSmxYX1E/view 

 Συνεργατικός πίνακας-τοίχος (El.padlet.com) 

https://padlet.com/kyriakisap/g30dzouguqm3 

 Δημιουργία σύννεφων λέξεων (Tagul.com) 

 Text2mindmap.com (νοητική χαρτογράφηση) 

https://www.text2mindmap.com/Ba62kab 

 Book Creator (digital storytelling) 

 Utellstory.com (digital storytelling) 

 Cartoon Story Maker (δημιουργία κόμικ) 

 Μέσο κοινωνικής δικτύωσης – οργάνωση τάξης (Edmodo) 

 

Β. Οι παρακάτω ιστοσελίδες 

 http://www.cycladic.gr/ 

 http://www.metmuseum.org/art/online-

features/metkids/explore/255176/Cycladic-Marble-head-from-the-figure-

of-a-woman 

 http://www.namuseum.gr/ 

 http://www.e-history.gr/ 

 http://www.hellenichistory.gr/ 

 http://www.ime.gr/fhw/ 

 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/istoria/a-02-

02.htm 

 http://istoriesdaskalwn.blogspot.gr/p/blog-page.html 

 https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/british-

http://www.google.gr/
https://drive.google.com/file/d/0B5T5UH-mD7zsLWJmYUg2allza1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5T5UH-mD7zsUGN1dnpUSmxYX1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B5T5UH-mD7zsUGN1dnpUSmxYX1E/view
https://padlet.com/kyriakisap/g30dzouguqm3
https://www.text2mindmap.com/Ba62kab
http://www.cycladic.gr/
http://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore/255176/Cycladic-Marble-head-from-the-figure-of-a-woman
http://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore/255176/Cycladic-Marble-head-from-the-figure-of-a-woman
http://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore/255176/Cycladic-Marble-head-from-the-figure-of-a-woman
http://www.namuseum.gr/
http://www.e-history.gr/
http://www.hellenichistory.gr/
http://www.ime.gr/fhw/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/istoria/a-02-02.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/istoria/a-02-02.htm
http://istoriesdaskalwn.blogspot.gr/p/blog-page.html
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?location=51.5186424%2C-0.1271097%2C1.52%2Cda5T9jIIH7n70E-OlRtEiw
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museum/AwEp68JO4NECkQ?location=51.5186424%2C-

0.1271097%2C1.52%2Cda5T9jIIH7n70E-OlRtEiw 

 

Γ. Τα παρακάτω αρχεία εκπαιδευτικού υλικού 

 http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9

%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/ky

kladika%20dim_24pp.pdf 

 http://www.cycladic.gr/appdata/documents/ekpaideysh_pdfs/kykladikos

%20politismos.pdf 

 http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/nat1.PDF 

 http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/nat2.PDF 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή 

του, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει 

την αξιολόγησή του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να 

έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική 

αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) 

για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 

αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 

Βασικές ερωτήσεις για την κατανόηση της ενότητας 

(με βάση τους αντίστοιχους μαθησιακούς στόχους) 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΛΛΑ / Ή ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Πού βρίσκονται οι Κυκλάδες; Γιατί ονομάστηκαν έτσι; 

 Τι ρόλο έπαιξε η τοποθεσία των νησιών στη δημιουργία του Κυκλαδικού 

Πολιτισμού; 

 Τι ρόλο έπαιξε ειδικά η θάλασσα στη δημιουργία του Κυκλαδικού 

Πολιτισμού; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των οικισμών; Γιατί παρουσιάζουν αυτά 

τα χαρακτηριστικά; 

 Τι είναι το Ακρωτήρι; Τι ξέρεις για τον οικισμό αυτό; 

 

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?location=51.5186424%2C-0.1271097%2C1.52%2Cda5T9jIIH7n70E-OlRtEiw
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?location=51.5186424%2C-0.1271097%2C1.52%2Cda5T9jIIH7n70E-OlRtEiw
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/kykladika%20dim_24pp.pdf
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/kykladika%20dim_24pp.pdf
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/kykladika%20dim_24pp.pdf
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/mkt%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF/kykladika%20dim_24pp.pdf
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/ekpaideysh_pdfs/kykladikos%20politismos.pdf
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/ekpaideysh_pdfs/kykladikos%20politismos.pdf
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/nat1.PDF
http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/nat2.PDF
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 Ποιες είναι οι ασχολίες των κατοίκων; Πώς επηρεάζονται αυτές οι 

ασχολίες από την τοποθεσία των Κυκλάδων; 

 Τι ξέρουμε για τη ζωή των κυκλαδιτών; Από πού το ξέρουμε; Πώς το 

καταλαβαίνουμε; 

 Τι συνήθειες φαίνεται ότι είχαν; Ήταν καλοί τεχνίτες; Ήταν σπουδαίοι 

καλλιτέχνες; Από πού βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα; 

 Τι έφτιαχναν με τον οψιανό; Πού χρησιμοποιούσαν το μάρμαρο; Γιατί 

αντάλλασσαν τα προϊόντα τους με χαλκό; 

 Τι είναι τα ειδώλια; Από τι είναι φτιαγμένα; Πώς είναι τα αγγεία; Τι 

σχήματα έχουν; 

 Με ποιους άλλους συνεργάζονταν; Σε τι τους επηρέασαν; 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. 

Με βάση το υλικό που συγκεντρώσατε, φτιάξτε έναν εννοιολογικό χάρτη 

1η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη για την εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες που 

να περιλαμβάνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της. 

2η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη με όλα τα χαρακτηριστικά του Κυκλαδικού 

Πολιτισμού και της ζωής. 

3η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη για το ρόλο της γεωγραφικής θέσης, της 

θάλασσας, του κλίματος και του ορυκτού πλούτου. 

4η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη σχετικά με την καθημερινή ζωή και τον 

χαρακτήρα των Κυκλαδιτών. 

5η ομάδα: εννοιολογικό χάρτη για τους οικισμούς και τα γνωρίσματά τους. 

Ετοιμαστείτε να τον παρουσιάσετε στην τάξη. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. 

Με βάση το υλικό που συγκεντρώσατε, κάντε μία από τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

 Ζωγράφισε ένα ειδώλιο, όπως σου αρέσει. Δώσε του χαρακτηριστικά, 

βάλε του μαλλιά, ρούχα ή ό,τι άλλο σκεφτείς. Κάντο να μιλάει. Πες την 

ιστορία του. 

 Φτιάξε μια ιστορία ή ένα κόμικ με ειδώλια που μιλάνε. 

 Φτιάξε μια ιστορία ή ένα κόμικ που να διαδραματίζεται στο Ακρωτήρι 

της Θήρας. 

 Φτιάξε μια ιστορία ή ένα κόμικ με ήρωα κάποιον από τα πρόσωπα που 

εικονίζονται στις τοιχογραφίες της Θήρας. Πες μας την ιστορία του. 

 Βάλε στις δημιουργίες σου κι άλλα στοιχεία του Κυκλαδικού 

Πολιτισμού, όπως αγγεία βιολόσχημα, τηγανόσχημα, εργαλεία ή 

κοσμήματα. 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

263 

 

 Μπορείς να συνδυάσεις όσα θες από τα παραπάνω, όλα τα παραπάνω ή 

κανένα από αυτά. Κάνε ότι σου αρέσει! Άφησε εντελώς ελεύθερη τη 

φαντασία σου !!!!!!! 

Ετοιμαστείτε να παρουσιάσετε τη δημιουργία σας στην τάξη. 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Μελετήστε τα δύο μαθήματα της Ενότητας από το βιβλίο 

«Η ζωή των Κυκλαδιτών» και «Η τέχνη των Κυκλαδιτών» (σελ. 107-114). 

Γράψτε 20 λέξεις, αυτές που θεωρείτε τις σπουδαιότερες και στα δύο 

μαθήματα, αυτές που λέμε «λέξεις-κλειδιά». 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Συγκεντρώστε όλες τις λέξεις της ομάδας. Βάλτε τις στον κατάλληλο πίνακα. 

Υπολογίστε και πόσες φορές επαναλαμβάνονται κάποιες. Φτιάξτε ένα 

σύννεφο λέξεων με τα σχήματα που υπάρχουν στο Padlet.  

Ετοιμαστείτε να παρουσιάσετε τη δημιουργία σας στην τάξη. 

 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

Παραδείγματα νοητικών χαρτών & σύννεφων λέξεων στον 

συνεργατικό τοίχο 
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Και ένα βιντεάκι με τις εργασίες των παιδιών: 

https://www.youtube.com/watch?v=HMdl98QXpQQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMdl98QXpQQ


Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

266 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

267 

 

 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

https://docs.google.com/forms/d/131JsdejNkH_zcweAVGimJ9mYP8iq

fEu3NufwGkvj5pU/edit#responses 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/131JsdejNkH_zcweAVGimJ9mYP8iqfEu3NufwGkvj5pU/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/131JsdejNkH_zcweAVGimJ9mYP8iqfEu3NufwGkvj5pU/edit#responses
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Ερωτήσεις που έφτιαξαν οι ίδιοι οι μαθητές μετά το τέλος της ενότητας 
(δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης των ομάδων) 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 19 

 «Άφιξη της Αθηνάς στην Ιθάκη και φιλοξενία της από τον 

Τηλέμαχο», Πόθου Αικατερίνη 

 
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της 

Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. 

  

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: 

«Άφιξη της Αθηνάς στην Ιθάκη και φιλοξενία της από τον Τηλέμαχο», 

Ομήρου Οδύσσεια, 3η Ενότητα: ραψωδία α, στίχοι 109-173. 

 

1.2 Δημιουργός: 

Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Πόθου 

 

Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Απόφοιτος 

Καθηγητικής Σχολής  

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://katerinapothou.blogspot.gr 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου: 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από Μετάφραση Α΄ Γυμνασίου. 

 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: 

Ομηρικά έπη Οδύσσεια, ραψωδία α, στίχοι 109-173. 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: 

Το γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από Μετάφραση της 

Α΄ Γυμνασίου στόχο έχει σύμφωνα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. να καλλιεργήσει: 

1. Την εξοικείωση των μαθητών με τα κείμενα, όχι μόνο σε σχέση με το 

περιεχόμενο αλλά και με τη μορφή τους (επισήμανση των επιλογών του 

συγγραφέα ως προς τη σύνθεση, τους εκφραστικούς τρόπους κ.λπ.), ώστε με το 

συνδυασμό των δύο αυτών παραμέτρων να επιτυγχάνεται βιωματική συμμετοχή 

και δημιουργική συγκίνηση. 

http://katerinapothou.blogspot.gr/
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2. Την γλωσσική ικανότητα των μαθητών, οι οποίοι κατά την ερμηνευτική 

προσέγγιση των μεταφρασμένων κειμένων ασκούνται στην παραγωγή 

προφορικού και γραπτού προσωπικού λόγου. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε: 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου. 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου: 

Να βιώσουν οι μαθητές τον οδυσσειακό μύθο με τα προβλήματά του και τις λύσεις 

που δίνονται, να γνωρίσουν τους ήρωες που υλοποιούν αυτόν τον μύθο, με τις 

νοοτροπίες και τις αξίες που εκφράζουν, το ήθος και τα κίνητρα της συμπεριφοράς 

τους, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της εποχής τους, να ερμηνεύσουν και να 

προσεγγίσουν κριτικά το κείμενο, να εργαστούν σε ομάδες για τη σύνθεση ενός 

εκτενέστερου κειμένου και να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε βαθύτερα ζητήματα 

που θίγονται μέσα στο έργο (κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά). Ο παραπάνω 

σκοπός εξειδικεύεται στο πλαίσιο του παρόντος σεναρίου ως εξής: 

1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι στην ενότητα αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται το 

δεύτερο μέρος του σχεδίου της Αθηνάς. 

2. Να γνωρίσουν τους όρους σκηνή και εικόνα στο πλαίσιο της λογοτεχνίας και 

να διακρίνουν τις σκηνές από τις εικόνες της ενότητας. 

3. Να σκιαγραφήσουν το ήθος του Τηλέμαχου και των μνηστήρων. 

4. Να ανιχνεύσουν την εθιμοτυπία της φιλοξενίας και άλλα πολιτισμικά στοιχεία 

της ομηρικής εποχής. 

5. Να ξεναγηθούν στους ανακτορικούς χώρους που φαίνονται στο κείμενο και 

να σχηματίσουν μια πρώτη ιδέα για την κατάσταση που υπάρχει στα ανάκτορα 

της Ιθάκης. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο: Padlet, Wordle, Mindomo. 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια: 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (45 λεπτών η ώρα) για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

Οι διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες έχουν σκοπό να διευκολύνουν, να 

στηρίξουν και να καθοδηγήσουν το μαθητή στην προσπάθειά του να κατακτήσει 

τη νέα γνώση και υλοποιούνται μέσα από την εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών 

όπως είναι η εισήγηση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η μελέτη περίπτωσης, ο 

καταιγισμός ιδεών, η συζήτηση και η αναζήτηση. Μέσα από αυτές τις 

δραστηριότητες επιδιώκεται η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και 

δίνεται έμφαση στην οικοδόμηση των νέων γνώσεων μέσα από χαρτογράφηση 

εννοιών, τον αναστοχασμό και την αναδόμηση των πρότερων ιδεών τους. 

Οι μαθητές θα συγκροτήσουν ομάδες (προτείνεται η δημιουργία ομάδας 

αποτελούμενη από τέσσερα μέλη) και κάθε ομάδα θα εργαστεί μπροστά σε ένα 

υπολογιστή. Ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες γίνεται με κριτήρια τα 
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ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

Οι ομάδες αυτές διακρίνονται από ανομοιογένεια (φύλου, επίδοσης, εθνικότητας) 

με σκοπό να αναπτυχθούν θετικές στάσεις σε ετερογενή περιβάλλοντα. Οι ομάδες 

εργάζονται παράλληλα, τα μέλη των ομάδων αναλαμβάνουν συγκεκριμένες 

δράσεις, το σχέδιο δράσης κάθε ομάδας τροποποιείται ανάλογα με καινούργια 

δεδομένα, γίνεται ενημέρωση και ανατροφοδότηση καθώς και η σύνθεση του 

τελικού προϊόντος από την ενασχόληση με το θέμα. 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στη νέα ενότητα (ραψωδία α, στίχοι 109-

173), προβάλλει τους στόχους και τα θέματα αυτής και διαβάζει προσεκτικά και με 

επιτονισμό το κείμενο της ενότητας. Έπειτα συνδέει την ενότητα αυτή με τα 

προηγούμενα γεγονότα κάνοντας ερωτήσεις για δραστηριοποίηση της σκέψης των 

μαθητών και για κατανόηση των στίχων της ενότητας (20 λεπτά). 

 

 

1η Δραστηριότητα: 

Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας 1 για να υλοποιηθεί η τεχνική της μελέτης 

περίπτωσης, όπου οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν στην ομάδα τους και να 

χωρίσουν το κείμενο σε σκηνές και εικόνες, αφού πρώτα ο εκπαιδευτικός 

διευκρινίζει τι είναι σκηνή και τι εικόνα, σύμφωνα με τον ορισμό του βιβλίου 

σελίδα 30. Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει το χρονικό πλαίσιο διάρκειας της 

δραστηριότητας (25 λεπτά) και  ενθαρρύνει τους μαθητές να διατυπώσουν και να 

καταγράψουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Στη συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας ξεκινούν την εφαρμογή padlet 

(https://padlet.com/) όπου παρουσιάζουν τις σκηνές και τις εικόνες της ενότητας. 

Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει τις απαντήσεις και γίνεται συζήτηση 

την οποία κατευθύνει ο εκπαιδευτικός με σκοπό να προβληματίσει και να 

καθοδηγήσει τους μαθητές στον ορθό διαχωρισμό σκηνών και ενοτήτων. 

 

2η Δραστηριότητα: 

Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας 2 για να υλοποιηθεί η τεχνική του 

καταιγισμού ιδεών, όπου οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν στην ομάδα τους 

και να καταγράψουν τη συμπεριφορά και το ήθος του Τηλέμαχου και των 

μνηστήρων. Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει το χρονικό πλαίσιο διάρκειας της 

δραστηριότητας (25 λεπτά) και  ενθαρρύνει τους μαθητές να διατυπώσουν και να 

καταγράψουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Στη συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας ξεκινούν την εφαρμογή wordle 

(http://www.wordle.net/) όπου πληκτρολογούν τις λέξεις του ήθους του 

Τηλέμαχου και των μνηστήρων που διατύπωσαν και δημιουργούν τα δικά τους 

σύννεφα λέξεων. Οι μαθητές παρατηρούν τα σύννεφα που δημιούργησαν (ένα για 

τον Τηλέμαχο και ένα για τους μνηστήρες) και εντοπίζουν την πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη λέξη. 

Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει τη συνηθέστερη λέξη και ο 

εκπαιδευτικός τις σημειώνει στον πίνακα. Ακολουθεί συζήτηση όπου γίνεται 

σύγκριση των λέξεων και των απόψεων των μαθητών. 

 

https://padlet.com/
http://www.wordle.net/
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3η Δραστηριότητα: 

Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας 3 για να υλοποιηθεί και πάλι η τεχνική του 

καταιγισμού ιδεών, όπου οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν στην ομάδα τους 

το τυπικό της φιλοξενίας όπως παρουσιάζεται μέσα στην ενότητα. Ο 

εκπαιδευτικός προσδιορίζει το χρονικό πλαίσιο διάρκειας της δραστηριότητας (25 

λεπτά) και  ενθαρρύνει τους μαθητές να διατυπώσουν και να καταγράψουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Στη συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας ξεκινούν την εφαρμογή mindomo 

(https://www.mindomo.com/) όπου διαμορφώνουν το δικό τους νοητικό χάρτη 

αναπαριστώντας τα στάδια του τυπικού της φιλοξενίας στην αρχαιότητα. 

Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει τις απαντήσεις και γίνεται συζήτηση 

την οποία κατευθύνει ο εκπαιδευτικός με σκοπό να καθοδηγήσει τους μαθητές 

στον ορθό διαχωρισμό των σταδίων της φιλοξενίας στην αρχαιότητα. 

 

4η Δραστηριότητα: 

Οι μαθητές καθοδηγούνται από το φύλλο εργασίας 4 στο να χρησιμοποιήσουν μια 

μηχανή αναζήτησης (Google) και να βρουν στο διαδίκτυο εικόνες οικιακών 

σκευών της αρχαιότητας (π.χ. κούπες, κύπελλα, κρατήρες, οινοχόους, πινάκια, κ.ά.) 

και να περιγράψουν τριών (3) σκευών τη χρήση τους (20 λεπτά). 

 

5η Δραστηριότητα: 

Οι μαθητές καθοδηγούνται από το φύλλο εργασίας 5 στο να χρησιμοποιήσουν μια 

μηχανή αναζήτησης (Google) και να βρουν στο διαδίκτυο μια εικόνα κάτοψης 

μυκηναϊκού ανακτόρου στην οποία να διακρίνουν το μέγαρο, την εξώθυρα, την 

αυλή και τις πύλες, που αναφέρονται στους στίχους 117-120 της ενότητας (15 

λεπτά). 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας: 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας θα αξιοποιηθούν 

πέντε (5) φύλλα εργασίας για να υποστηρίξουν τη μαθητική δραστηριότητα στο 

υπολογιστικό περιβάλλον. Τα φύλλα εργασίας αποσκοπούν στο να βοηθήσουν 

τους μαθητές στη διεκπεραίωση των διδακτικών δραστηριοτήτων με όρους 

δραστηριότητας των μαθητών (τι κάνουν οι μαθητές). Τα φύλλα εργασίας 

παρατίθενται σε παράρτημα. 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή: 

Η διδασκαλία της ενότητας «Άφιξη της Αθηνάς στην Ιθάκη και φιλοξενία της από 

τον Τηλέμαχο», θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο υπολογιστών όπου είναι 

απαραίτητη η σύνδεση όλων των υπολογιστών στο Διαδίκτυο. Απαιτείται επίσης 

ένας βιντεοπροβολέας ή Διαδραστικός πίνακας και ένας εκτυπωτής. Κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν: 

- Διαδικτυακός περιηγητής (π.χ. Google Chrome). 

- Μηχανή Αναζήτησης μέσω Google (www.google.gr). 

- Εφαρμογή δημιουργίας πίνακα ανακοινώσεων μέσω padlet 

(https://padlet.com/). 

https://www.mindomo.com/
https://padlet.com/
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- Εφαρμογή δημιουργίας σύννεφων λέξεων μέσω wordle 

(http://www.wordle.net/). 

- Εφαρμογή δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη μέσω mindomo 

(https://www.mindomo.com/). 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

Στο πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου «Άφιξη της Αθηνάς στην Ιθάκη και φιλοξενία 

της από τον Τηλέμαχο» εφαρμόζονται τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης όπου 

ο εκπαιδευτικός εκτιμά και επανεκτιμά την ακολουθία και τη χρονική διάρκεια 

των επιμέρους δραστηριοτήτων, παρακολουθεί τον τρόπο εργασίας των μαθητών 

με τα υπολογιστικά εργαλεία και τις δυσκολίες που συναντούν, παρατηρεί τις 

συμπεριφορές των μαθητών κατά την ομαδική εργασία και επεμβαίνει όπου 

χρειάζεται. 

Επίσης, με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός αποτιμά την 

αποτελεσματικότητα των διδακτικών δραστηριοτήτων, των υπολογιστικών 

μέσων και των φύλλων εργασίας και καθορίζει συμπληρωματικές παρεμβάσεις για 

τη μελλοντική εφαρμογή του σεναρίου. 
 

 

 

 

 

Παράρτημα  

ΟΟ μμ ήή ρρ οο υυ   ΟΟ δδ ύύ σσ σσ εε ιι αα ,,   33 ηη   ΕΕ νν όό ττ ηη ττ αα ::   ρρ αα ψψ ωω δδ ίί αα   

αα ,, σσ ττ ίί χχ οο ιι   11 00 99 -- 11 77 33   

ΦΦ ύύ λλ λλ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   11   

ΔΔ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα ::   22 55   λλ εε ππ ττ άά   
 

Μέλη ομάδας:  …………………………………..……………………………… 

………………………………………..…………………………………………….. 

 

1. Χωρίστε την 3η ενότητα (ραψωδία α, στίχοι 109-173) σε σκηνές  και εικόνες ,  αφού λάβετε 

υπόψη τους ορισμούς του σχολικού βιβλίου, σελ. 30. Έπειτα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

 

1η σκηνή :  στίχοι: 

Τίτλος: 

 

Εικόνες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η σκηνή :  στίχοι: 

Τίτλος: 

 

Εικόνες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordle.net/
https://www.mindomo.com/
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3η σκηνή :  στίχοι: 

Τίτλος: 

 

Εικόνες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η σκηνή :  στίχοι: 

Τίτλος: 

 

Εικόνες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ξεκινήστε την εφαρμογή padlet (https://padlet.com/) και παρουσιάστε τις σκηνές και τις εικόνες 

της ενότητας. Αποθηκεύστε τις στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα της ομάδας σας. 

 

 

ΟΟ μμ ήή ρρ οο υυ   ΟΟ δδ ύύ σσ σσ εε ιι αα ,,   33 ηη   ΕΕ νν όό ττ ηη ττ αα ::   ρρ αα ψψ ωω δδ ίί αα   αα ,,   

σσ ττ ίί χχ οο ιι   11 00 99 -- 11 77 33   

ΦΦ ύύ λλ λλ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   22   

ΔΔ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα ::   22 55   λλ εε ππ ττ άά   
 

Μέλη ομάδας:  …………………………………..…………………………..…… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

1. Καταγράψτε τη συμπεριφορά  και το ήθος  του Τηλέμαχου  και των μνηστήρων  όπως 

παρουσιάζεται στους στίχους 109-173. 

 

Συμπεριφορά Τηλέμαχου  
 

 

 

 

Συμπεριφορά Μνηστήρων  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/
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Ήθος Τηλέμαχου  
 

 

 

 

 

 

Ήθος Μνηστήρων  

 

 

2. Ξεκινήστε την εφαρμογή wordle (http://www.wordle.net/) και δημιουργείστε τα δικά σας 

σύννεφα (ένα για τον Τηλέμαχο και ένα για τους μνηστήρες) πληκτρολογώντας τις λέξεις του ήθους 

τους. Αποθηκεύστε τα στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα της ομάδας σας. 

 

ΟΟ μμ ήή ρρ οο υυ   ΟΟ δδ ύύ σσ σσ εε ιι αα ,,   33 ηη   ΕΕ νν όό ττ ηη ττ αα ::   ρρ αα ψψ ωω δδ ίί αα   αα ,,   

σσ ττ ίί χχ οο ιι   11 00 99 -- 11 77 33   

ΦΦ ύύ λλ λλ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   33   

ΔΔ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα ::   22 55   λλ εε ππ ττ άά   
 

Μέλη ομάδας:  ………………………………..…………………………..……… 

……………………...……………………………………………………………….. 

 

1. Διαβάστε την 3η ενότητα (ραψωδία α, στίχοι 109-173) και εντοπίστε στάδια του τυπικού της  

φιλοξενίας  στην αρχαιότητα. Κατόπιν συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

 

Εθιμοτυπία της φιλοξενίας  

 Στίχοι  132 -142:  

 

 

 

 

 

 Στίχοι  146 -148:  

 

 

 

 

 

 Στίχοι  154 -161:  

 

 

 

 

 

 

2. Ξεκινήστε την εφαρμογή mindomo (https://www.mindomo.com/) και διαμορφώστε το δικό σας 

νοητικό χάρτη αναπαριστώντας τα στάδια του τυπικού της φιλοξενίας στην αρχαιότητα. 

Αποθηκεύστε τον στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα της ομάδας σας. 

 

ΟΟ μμ ήή ρρ οο υυ   ΟΟ δδ ύύ σσ σσ εε ιι αα ,,   33 ηη   ΕΕ νν όό ττ ηη ττ αα ::   ρρ αα ψψ ωω δδ ίί αα   αα ,,   

σσ ττ ίί χχ οο ιι   11 00 99 -- 11 77 33   

ΦΦ ύύ λλ λλ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   44   

ΔΔ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα ::   22 00   λλ εε ππ ττ άά   

http://www.wordle.net/
https://www.mindomo.com/
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Μέλη ομάδας:  ………………………………..…………………………..……… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Ξεκινήστε τη μηχανή αναζήτηση Google (www.google.gr). 

Βρείτε στο διαδίκτυο εικόνες οικιακών σκευών  της αρχαιότητας (π.χ. κούπες, κύπελλα, 

κρατήρες, οινοχόους, πινάκια, κ.ά.). Αντιγράψτε τις εικόνες σε αυτό το φύλλο word και περιγράψτε 

τριών (3)  σκευών  τη χρήση τους. 

 

1ο σκεύος :  

Φωτογραφία: 

 

 

 

 

Χρήση :  

2ο σκεύος :  

Φωτογραφία: 

 

 

 

 

 

Χρήση :  

3ο σκεύος :  

Φωτογραφία 

 

 

 

 

Χρήση :  

 

 

ΟΟ μμ ήή ρρ οο υυ   ΟΟ δδ ύύ σσ σσ εε ιι αα ,,   33 ηη   ΕΕ νν όό ττ ηη ττ αα ::   ρρ αα ψψ ωω δδ ίί αα   αα ,,   

σσ ττ ίί χχ οο ιι   11 00 99 -- 11 77 33   

ΦΦ ύύ λλ λλ οο   εε ρρ γγ αα σσ ίί αα ςς   55   

ΔΔ ιι άά ρρ κκ εε ιι αα ::   11 55   λλ εε ππ ττ άά   
 

Μέλη ομάδας:  …………………………………..………………………..……… 

…………………………………...………………………………………………….. 

 

Ξεκινήστε τη μηχανή αναζήτηση Google (www.google.gr). 

Βρείτε στο διαδίκτυο μια εικόνα κάτοψης μυκηναϊκού ανακτόρου.  Αντιγράψτε την σε αυτό 

το φύλλο του word και διακρίνετε το μέγαρο, την εξώθυρα, την αυλή και τις πύλες, που 

αναφέρονται στους στίχους 117-120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/
http://www.google.gr/
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 20 

«Οι κατηγορίες RAM και ROM της κύριας μνήμης ενός υπολογιστικού 

συστήματος, ο ρόλος τους και η χρησιμότητα τους στο ενιαίο σύστημα του 

υπολογιστή» , Γιαννούλα Αικατερίνη 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος 
Προγράμματος Επιμόρφωσης 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον 

σκοπό και θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

Οι κατηγορίες RAM και ROM της κύριας μνήμης ενός υπολογιστικού 

συστήματος, ο ρόλος τους και η χρησιμότητα τους στο ενιαίο σύστημα 

του υπολογιστή.  

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο: Γιαννούλα Αικατερίνη ……………………………………  

 

 

Ιδιότητα:    

 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          

 

Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 

 

Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  

 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 

 

Δικτυακός τόπος / blog: http://blogs.sch.gr/giannoul/……………………………... 
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  (π.χ. Μαθηματικά Ε΄ 

Δημοτικού) Πληροφορική  Β’ Γυμνασίου 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’). 

Ενότητα «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα-Το εσωτερικό του 

υπολογιστή» 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εντάσσεται στην ύλη του μαθήματος 

Πληροφορικής  και μπορεί να εκπονηθεί από μαθητές της Β' Γυμνασίου στο 

πλαίσιο της ενότητας "Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα", αφού  το 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (ΥΑ 147643/Γ2/1-10-2013) προβλέπει τη διάθεση  8 διδακτικών 

ωρών στην Ενότητα1 «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα» και 

ιδιαίτερα 2 διδακτικές ώρες  στο Κεφάλαιο2 «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή» 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

 

Τάξη: Β’ Γυμνασίου 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

 

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού 

σεναρίου και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση 

που υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός 

 Σκοπός του μαθήματος είναι να  κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο της Κύριας 

Μνήμης σε ένα υπολογιστικό σύστημα ,τη χρησιμότητα της, και σε ποια 

ολοκληρωμένα κυκλώματα διακρίνεται.  

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Στόχοι ως προς το μαθησιακό αντικείμενο 

Οι μαθητές μετά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου πρέπει να είναι σε θἐση: 

 Να αναφέρουν τις κατηγορίες της Κύριας Μνήμης. 

 Να απαριθμούν τα βασικά χαρακτηριστικά της καθεμιάς. 

 Να μπορούν να συγκρίνουν τα δυο είδη της Κύριας Μνήμης . 

 Να είναι σε θέση να εξηγούν γιατί έχουν δημιουργηθεί και ποία είναι η χρήση 

της καθεμιάς. 

 Να είναι σε θέση να εντοπίζουν το ολοκληρωμένο κύκλωμα της ROM και να 

τοποθετούν μνήμη RAM πάνω σε μια μητρική. 
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Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

 Να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους για την αναζήτηση πληροφοριών 

  Να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου 

αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας. 

  Να μπορούν  να  αντιμετωπίζουν  και να επιλύουν προβλήματα που 

προκύπτουν κατά την  διάρκεια   της εργασίας τους.  

 Να συσχετίσουν, να αναλύσουν, να συνθέσουν τις πληροφορίες-δεδομένα, να 

εξάγουν συμπεράσματα και να προβούν σε ερμηνεία αυτών. 

 Να προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική τους σκέψη. 

 Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης αλλά και σε καταστάσεις 

που προάγουν την ενεργητική τους συμμετοχή στην επίλυση ενός 

προβλήματος. 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο. Blogs, youtube, wordle, CmapTools, Cartoon Story 

Maker  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 2 διδακτικές ώρες ανάλογα όμως με την με την αντιληπτική 

ικανότητα των μαθητών και τα επιμέρους προβλήματα που ενδεχόμενα να 

προκύψουν.………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 

- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού 

Σεναρίου.  

 

Αρχικά γνωστοποιείται στους μαθητές το θέμα και οι στόχοι του μαθήματος. 

Στην Δραστηριότητα1η ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν δυο 

φράσεις ώστε να ερευνήσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.  

Στη συνέχεια προκειμένου να ενεργοποιήσουνε το ενδιαφέρον  τους, τους ζητάμε 

στην Δραστηριότητα2η να δημιουργήσουν σύννεφα λέξεων αφού πρώτα 

πάρουν πληροφορίες  από βίντεο του youtube και από άρθρο στο blog του 

μαθήματος. Στο ίδιο blog πρέπει να ανεβάσουν άρθρα ανά ομάδα με τα σύννεφα 

που δημιούργησαν και να καταγράψουν τις διαφορές που εντόπισαν στη 
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λειτουργία των δυο μνημών.  

Στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας με την Δραστηριότητα3η θα γίνει μια σύνοψη 

όλων όσων ανακάλυψαν αφού πρώτα διαβαστούν τα άρθρα όλων των ομάδων. 

 Στην 2η διδακτική ώρα αφού γίνει μια σύνδεση με τα προηγούμενα ζητάμε από 

τους μαθητές να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις τους συμπληρώνοντας έναν 

εννοιολογικό χάρτη στην  Δραστηριότητα1η (άσκηση αυτοαξιολόγησης). 

Κατόπιν αφού προηγηθεί μια επίδειξη από τον εκπαιδευτικό (πραγματική 

μητρική πλακέτα, μνήμες Ram, chip Rom) τους ζητάμε οι ίδιοι να εισάγουν ή να 

αφαιρέσουν κάρτες μνήμης αλλά και να εντοπίζουν το τσιπάκια της μνήμης Rom  

(Δραστηριότητα2η ) 

Στην Δραστηριότητα3η οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν  την 

φαντασία τους ώστε να δημιουργήσουν ένα κόμικ με όσους χαρακτήρες αυτοί 

κρίνουν και να παρουσιάσουν την ύλη του μαθήματος με διασκεδαστικό τρόπο. 

Για να ενεργοποιηθούν περισσότερο ενημερώνονται ότι θα υπάρχει ψηφοφορία 

για να προκύψει το καλύτερο κόμικ  το οποίο θα ανέβει και στο ιστολόγιο του 

μαθήματος. Για αφόρμηση τους δίνεται η αρχή ενός έτοιμου κόμικ. 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 

ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_1 

 

Δραστηριότητα 1η 

Σύμφωνα με αυτά που διδαχθήκατε την περσινή χρονιά, που αποθηκεύονται 

μόνιμα οι πληροφορίες στον υπολογιστή μας ……………… 

Που αποθηκεύονται προσωρινά οι εντολές των προγραμμάτων και τα δεδομένα 

όσο ο υπολογιστής είναι ανοικτός ……………………………… 

 

Δραστηριότητα 2η 

Διαβάστε το άρθρο Ram Rom Memory από το blog του μαθήματος 

http://blogs.sch.gr/giannoul/ και παρακολουθήστε ένα βίντεο στην διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=U7AkBZT0X5w. 

 

Στη συνέχεια καταγράψτε λέξεις κλειδιά για την καθεμία από αυτές και 

δημιουργήστε στη σελίδα www.wordle.net ένα σύννεφο λέξεων για την μνήμη 

RAM και ένα  για την ROM. Με printscreen  αποθηκεύστε σε εικόνες τα σύννεφα 

αυτά στον υπολογιστή σας. 

 

Δημιουργήστε η κάθε ομάδα από ένα άρθρο στο blog με όνομα το 

όνομα_της_ομάδας _RAMPOM  το οποίο να περιέχει τις εικόνες από τα σύννεφα 

http://blogs.sch.gr/giannoul/
https://www.youtube.com/watch?v=U7AkBZT0X5w
http://www.wordle.net/
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που δημιουργήσατε και ένα πίνακα  με τις διαφορές που εσείς κρίνεται ότι έχουν 

αυτά τα δυο είδη μνήμης. 

 

Δραστηριότητα 3η 

Επισκεφτείτε το blog του μαθήματος και διαβάστε τα άρθρα των υπόλοιπων 

ομάδων. Στον πίνακα θα συνοψίσουμε όλες τις διαφορές που εντοπίσατε και 

αφορούν τις δυο κατηγορίες της κύριας μνήμης του Η/Υ.  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_2 

 

Δραστηριότητα 1η 

 

Σύμφωνα με όσα μάθαμε την προηγούμενη φορά θα πρέπει να συμπληρώσετε 

έναν έτοιμο εννοιολογικό χάρτη. Ανοίξτε την εφαρμογή Cmap Tools και κατόπιν 

το αρχείο ramrom.cmap που βρίσκεται στον φάκελο του τμήματός σας και 

συμπληρώστε τον  εννοιολογικό χάρτη που βλέπετε και παρακάτω. Μόλις 

τελειώσετε αποθηκεύστε τον χάρτη με το όνομα της ομάδας σας στον 

κοινόχρηστο φάκελο που έχουμε.    

Δραστηριότητα 2η 

 

Στην μητρική κάρτα που θα σας δοθεί εντοπίστε την θέση του rom bios chip.  

Προσπαθήστε επίσης να συνδέσετε και να αποσυνδέσετε στην αντίστοιχη 

υποδοχή την μνήμη ram όπως είδατε στην επίδειξη που προηγήθηκε. 

 

Δραστηριότητα 3η 

 

Δημιουργία κόμικ.  

Η κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα κόμικ  με όσους χαρακτήρες κρίνει 
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σκόπιμο ώστε να παρουσιάζει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί από την 

ενότητα με την οποία ασχοληθήκαμε. Θα το δημιουργήσετε με το γνωστό σε σας 

εργαλείο Cartoon Story Maker v1.1. Θα το αποθηκεύσετε στον κοινόχρηστο 

φάκελο με το όνομα της ομάδας σας.  

 

Αφού τα παρουσιάσετε όλοι στη τάξη θα ψηφίσετε το καλύτερο το οποίο και θα 

ανεβάσουμε στο ιστολόγιο του μαθήματος. 

 

Πάρτε μια ιδέα από την αρχή ενός έτοιμου κόμικ. 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

για την υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. 

Αναφέρονται εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα 

και συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές 

πηγές κτλ. 

Η εκτέλεση του σεναρίου προϋποθέτει την ύπαρξη σχολικού εργαστηρίου 

πληροφορικής με τουλάχιστον 10 σταθμούς εργασίας προκειμένου οι μαθητές να 

εργαστούν σε ομάδες των 2 ή και 3 ατόμων με εγκατεστημένο το πρόγραμμα 

CmapTools, Cartoon Story Maker, Microsoft Office  και σύνδεση με το Διαδίκτυο. 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται  η ύπαρξη φυλλομετρητή με χρήση 

flash player. Αξιοποίηση του σεναρίου σε υπολογιστές με απαρχαιωμένους 

φυλλομετρητές  μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. 

Επίσης θα υπάρχουν τα έντυπα φύλλα εργασίας και τα συνοδευτικά αρχεία που 

απαιτούνται στον κοινόχρηστο φάκελο. Τέλος πρέπει να υπάρχουν παλιές 

μητρικές και  μνήμες Ram για την πρακτική εφαρμογή στις αντίστοιχες 

δραστηριότητες. 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
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Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την 

αξιολόγησή του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει 

πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική 

αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 

αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

Στο τέλος του δίωρου θα γίνει η τελική αξιολόγηση του σεναρίου από τους 

μαθητές, με βάση ένα Φύλλο Αξιολόγησης που τους έχει δοθεί αλλά και μια 

συζήτηση που θα ακολουθήσει.  

 

Φύλλο Αξιολόγησης 

Αντιστοιχία βαθμών του πίνακα αξιολόγησης 

4=συμφωνώ πολύ 

3=συμφωνώ λίγο 

2=διαφωνώ λίγο  

4=διαφωνώ πολύ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1 2 3 4 

Οι δραστηριότητες που κάναμε ήταν χρήσιμες.     

Οι δραστηριότητες ήταν κατανοητές.     

Οι δραστηριότητες ήταν ικανοποιητικές.     

Οι δραστηριότητες ήταν βαρετές.     

Οι δραστηριότητες ήταν δύσκολες.     

Αισθάνθηκα πίεση κατά τη διάρκειά τους.     

Με βοήθησαν να έχω ενεργή συμμετοχή στο μάθημα.     

Τα φύλλα εργασίας ήταν σαφές.     

Συνεργάστηκα ικανοποιητικά με τα άλλα μέλη της 

ομάδας μου.  

    

 

Από τον εκπαιδευτικό η αξιολόγηση μπορεί να γίνει βάση των παρακάτω δεικτών 

 βαθμός επίτευξης των αρχικών σκοπών και στόχων 

 τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας των ομάδων 

 λειτουργία των ομάδων με βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αλλά και το 

ομαδοσυνεργατικό πνεύμα διδασκαλίας 

 η διαλογική συζήτηση μέσα στην τάξη 

 ικανοποίηση των μαθητών από τον τρόπο εργασίας τους κατά τη διάρκεια του 

σεναρίου, αλλά και από το τελικό αποτέλεσμα. 

 το Φύλλο Αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι μαθητές 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 21 

 «Μαθηματικές διαδρομές στην πόλη» , Μπαντή Μαρία 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του 

Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

Μαθηματικές περιπέτειες στην πόλη. 

 

1.2 Δημιουργός 

 
Ονοματεπώνυμο: Μπαντή Μαρία 
 
 
Ιδιότητα:    
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
 
Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

289 

 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  

Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Η ενότητα, με την οποία συνδέεται άμεσα το παρόν διδακτικό σενάριο, αφορά 

στο 58ο Κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου των μαθηματικών της Γ΄ τάξης, με 

θέμα «Προβλήματα». Συνδέεται, όμως, διαθεματικά με τη Γλώσσα (ανάγνωση, 

δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας (κόμικ), χρήση σημείων στίξης), τη 

Μελέτη Περιβάλλοντος (Κατανάλωση και Ομάδα, Κοινότητα, Σχέσεις). 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

 

Τάξη: Το παρόν διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε δύο μαθητές 11 ετών και, 

παρά το γεγονός ότι συνδέθηκε με μία ενότητα του σχολικού εγχειριδίου των 

μαθηματικών της Γ΄ τάξης, αποτελεί επί της ουσίας επιμέρους ενότητα των 

Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγράμματων (Ε.Ε.Π.) των συγκεκριμένων 

μαθητών, τα οποία υλοποιούνται στο τμήμα ένταξης. 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

 

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 
και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο 
κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και 
το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός 

Οι μαθητές να είναι σε θέση να δημιουργούν και να επιλύουν αυτόνομα, αλλά 
και συνεργατικά, μαθηματικά προβλήματα, τα οποία να συνδέονται με την 
καθημερινή ζωή τους. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
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διαδικασία.  

1) Να είναι σε θέση να εντοπίζουν συνθήκες της καθημερινής ζωής που 

συνδέονται με τη μαθηματική σκέψη. 

2) Να δημιουργούν διαλόγους που να ανταποκρίνονται σε πραγματικές 

συνθήκες μαθηματικών συναλλαγών. 

3) Να επιλέγουν σωστά τα δεδομένα που συνδέονται άμεσα με το 

μαθηματικό πρόβλημα (π.χ. ότι πήρε 2 κιλά ψωμί και όχι ότι πήγε πριν 2 

μέρες στο φούρνο). 

4) Να επιλέγουν τις σωστές πράξεις που απαιτούνται, για την επίλυση του 

προβλήματος. 

5) Να διατυπώνουν σωστά την απάντηση του προβλήματος (αριθμητικά 

δεδομένα, μονάδες μέτρησης). 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο: 

1) Χρήση mindomo για την κατασκευή νοητικού χάρτη. 

       https://www.mindomo.com/ 

2) Μελέτη οδηγιών χρήσης του cartoon story maker μέσω Youtube.com 

      https://www.youtube.com/watch?v=iXK8hE_4wgc 

3) Κατασκευή κόμικ με τη χρήση του cartoon story maker (επιλέχθηκε 

λόγω ευκολίας στη χρήση από τα ίδια τα παιδιά).  

http://cartoon-story-maker.software.informer.com/download/ 

4) Κατασκευή συννεφόλεξων μέσω https://wordart.com/ 

5) Χρήση του Padlet  

     https://padlet.com/ 

Σημείωση: Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων μαθητών με 
αναπηρία δεν ήταν δυνατή εμφάνιση οποιουδήποτε στοιχείου ταυτότητας των 
μαθητών (π.χ. email, ονόματα, σχολείο, τάξεις) στο παρόν διδακτικό σενάριο. 

                                                         1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Οι μαθητές με τους οποίους συνεργάστηκα για το παρόν διδακτικό 
σενάριο παρακολουθούν το τμήμα ένταξης δύο ώρες εβδομαδιαίως, με 
αντικείμενο τη διδασκαλία των μαθηματικών. Η διάρκεια, λοιπόν, αφορά 
σε τρεις εβδομάδες (6 διδακτικές ώρες). 

https://www.mindomo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iXK8hE_4wgc
http://cartoon-story-maker.software.informer.com/download/
https://wordart.com/
https://padlet.com/
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2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

                                            2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου.  
 

1) Αρχικά, αναφέρθηκε ο στόχος της διδασκαλίας, δηλαδή ότι, με τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν, θα μάθουμε να λύνουμε απλά 

μαθηματικά προβλήματα μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής 

μας. 

2) Δόθηκε το φύλλο εργασίας 1 και συζητήθηκαν με τα παιδιά τα πιθανά 

πλαίσια μέσα στην καθημερινότητά μας στα οποία ενδέχεται να 

εκτελέσουμε μαθηματικές πράξεις. Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιούμε 

την προϋπάρχουσα γνώση και αξιολογούμε ταυτόχρονα το γνωστικό 

υπόβαθρο των παιδιών (να σημειωθεί ότι έχει προηγηθεί διδασκαλία 

των δεκαδικών αριθμών και των πράξεων που αποτελούν τις 

προαπαιτούμενες δεξιότητες των προβλημάτων). Επιπλέον, 

κατασκευάσαμε ένα νοητικό χάρτη που στηρίχτηκε στον καταιγισμό 

ιδεών των παιδιών, ο οποίος βοηθά στη γνωστική οργάνωση και στη 

μνήμη, σύμφωνα με θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας. 

3) Κατόπιν, τα παιδιά πρότειναν ιδέες για την κατασκευή ενός κόμικ 

(φύλλο εργασίας 2). Αποφάσισαν ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές, πού 

θα πήγαιναν, τι θα αγόραζαν και διασκέδασαν με την επιλογή των 

εικόνων μέσω της αναζήτησης στο google. Με τον τρόπο αυτό, 

ασκήθηκαν στη σωστή διατύπωση των διαλόγων (γλώσσα), μίλησαν για 

τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και των μελών της κοινότητας, όπως 

είναι οι διάφοροι επαγγελματίες στην τοπική αγορά (μελέτη 

περιβάλλοντος) και μετά έλυσαν τα προβλήματα που προέκυπταν σε 

κάθε frame του κόμικ τους (μαθηματικά). Η χρήση πολλαπλών μέσων 

διδασκαλίας (εικόνα, ήχος, πληκτρολόγηση, βίντεο, πίνακας, 

μαρκαδόροι, διάλογος κ.ο.κ.) ενεργοποιεί την πολυαισθητηριακή και 

ταυτόχρονα βιωματική εμπειρία μάθησης, ενισχύοντας έτσι τη βαθιά 

κατανόηση, την αντίληψη και τη μνήμη. 

4) Στη συνέχεια, προκειμένου να εστιάσουμε την προσοχή μας στις 

λέξεις/φράσεις που ακούμε συνήθως στη ζωή μας και συνδέονται με 
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συγκεκριμένες πράξεις, φτιάξαμε συννεφόλεξα με τη χρήση του 

wordart.com (βλ. φύλλο εργασίας 3 και το αρχείο wordart clouds).  

5) Τέλος, οι μαθητές κατέγραψαν όλα όσα τους άρεσαν και όλα όσα τους 

δυσκόλεψαν (ή δεν τους άρεσαν) και συνθέσαμε μέσω του padlet ένα 

απολογιστικό πίνακα με τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας (μου 

ζήτησαν να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό!). Αυτό μας βοήθησε στην 

αυτοαξιολόγησή μας, αλλά και στην αξιολόγηση του διδακτικού 

σεναρίου (βλ. φύλλο εργασίας 3 και αρχείο padlet assessment). 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε 
ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός 
πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  
 
Επισυνάπτονται χωριστά από τη φόρμα ως πρόσθετα αρχεία. 

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 
υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται 
εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που 
μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 
 

1) Ηλεκτρονικός υπολογιστής  

2) Browser Internet Explorer (για προβολή και του κόμικ) 

3) https://www.mindomo.com/   

       (online εργαλείο κατασκευής νοητικών χαρτών) 

4) https://www.youtube.com/watch?v=iXK8hE_4wgc 

         (Βίντεο στο youtube για τις οδηγίες χρήσης του κόμικ) 

5) http://cartoon-story-maker.software.informer.com/download/ 

(λογισμικό κατασκευής κόμικ, cartoon story maker) 

6) https://wordart.com/ 

(διαδικτυακός τόπος για την κατασκευή σύννεφων λέξεων) 

7) https://padlet.com/ 

https://www.mindomo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iXK8hE_4wgc
http://cartoon-story-maker.software.informer.com/download/
https://wordart.com/
https://padlet.com/
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(online εργαλείο κατασκευής διαδραστικών πινάκων) 

8) Βοηθητικό εργαλείο του υπολογιστή (ζωγραφική) 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων από τα παιδιά αποτελεί μία από τις 

πιο δύσκολες διαδικασίες κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών. Συχνά, 

μάλιστα, έρχονται αντιμέτωπα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Α) Έντυπη μορφή προβλημάτων 

Β) Ασπρόμαυρες φωτοτυπίες (πολλές φορές  χειρόγραφων προβλημάτων) 

Γ) Απουσία ή χρήση ελάχιστων βοηθητικών εικόνων 

Δ) Έτοιμη διατύπωση (χωρίς τη δική τους συμμετοχή) 

Ε) Περιεχόμενο προβλημάτων που δεν τους ενδιαφέρει ή δεν έρχεται άμεσα 

σε επαφή με τις βιωματικές εμπειρίες τους (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων, 

βιομηχανίες). 

Με το παρόν διδακτικό σενάριο, τα παιδιά συνειδητοποίησαν την αξία των 

μαθηματικών γνώσεων,  τη σχέση τους με την καθημερινότητά τους, ενώ 

σημαντική θεωρώ την αυτόνομη διατύπωση των προβλημάτων μέσα από 

τις προσωπικές εμπειρίες τους και τα προσωπικά ενδιαφέροντά τους. Τα 

παιδιά ενεργοποίησαν προηγούμενες γνώσεις, χρησιμοποίησαν τη 

δημιουργική σκέψη τους, συνεργάστηκαν, εξασκήθηκαν στη χρήση του Η/Υ, 

έπαιξαν με εικόνες και χρώματα, ζωντανεύοντας τις σκέψεις τους, εκτέλεσαν 

πράξεις μέσα από ευχάριστες διαδικασίες (εικόνες, μαρκαδόροι, πίνακας) 

και ανακάλυψαν τις δυνατότητες των web 2.0 εργαλείων στην εκπαίδευση. 

Στις δυσκολίες θα αναφέρω τον παράγοντα του χρόνου, όπως αυτός 

διαμορφώνεται λόγω της φοίτησης στο τμήμα ένταξης (μεγάλη απόκλιση 

των ωρών συνεργασίας), τις γνωστικές δυσκολίες των μαθητών (με 

αποτέλεσμα την αυξημένη ανάγκη παροχής εξωτερικής βοήθειας στη χρήση 

των web 2.0 εργαλείων και την παροχή διευκρινήσεων σε κάθε διδακτικό 

βήμα), τον ελλιπή υλικοτεχνικό εξοπλισμό της τάξης. 
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Σχήμα 1: Νοητικός χάρτης πλαισίων εφαρμογής μαθηματικών προβλημάτων μέσα 

από την καθημερινή ζωή στην πόλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΣΥΝΝΕΦΟΛΕΞΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

WORDART.COM 
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Comic 
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Τοίχος Συναισθημάτων 

C 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

 

1. Σε ποιες από τις παρακάτω εικόνες είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσεις μαθηματικές πράξεις; 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

       1.   Πηγαίνω στο φούρνο             2. Ξεκουράζομαι  στο 

παγκάκι                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

       3. Κάνω φούσκες στο δρόμο         4. Πηγαίνω στο 

κρεοπωλείο 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Πηγαίνω σε κατάστημα παιχνιδιών       5. Χαιρετώ έναν φίλο 
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2. Να συζητήσεις με τη δασκάλα και το/τη συμμαθητή/τριά 

σου, άλλες περιπτώσεις στην καθημερινή ζωή σου που 

χρησιμοποιείς μαθηματικές πράξεις. 

 

3. Να φτιάξεις με τη βοήθεια της δασκάλας σου έναν νοητικό 

χάρτη με τα μέρη που σκέφτηκες, χρησιμοποιώντας τον 

παρακάτω σύνδεσμο:  

 

      https://www.mindomo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mindomo.com/
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

 
1. Να φτιάξεις ένα κόμικ με τη χρήση του προγράμματος cartoon story 

maker και να χρησιμοποιήσεις διαλόγους που να δείχνουν διάφορες 

σκηνές από τη ζωή δύο παιδιών στην αγορά της πόλης. 

    

 Για να το κάνεις αυτό παρακολούθησε πρώτα το παρακάτω βίντεο 

οδηγιών στο Youtube.com. 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=iXK8hE_4wgc 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2. Να πάρεις όποιο χρώμα μαρκαδόρου σου αρέσει και να λύσεις με τη 

σειρά στον πίνακα τα προβλήματα μαθηματικών που δημιουργούνται μέσα 

στο κόμικ. Μπορείς να συνεργαστείς με τον/τη συμμαθητή/τριά σου! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXK8hE_4wgc
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

1. Να φτιάξεις, με τη βοήθεια της δασκάλας, συννεφόλεξα με 

τις λέξεις/φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή 

ζωή μας και τις συνδέουμε με συγκεκριμένες μαθηματικές 

πράξεις (π.χ. βάζω  πρόσθεση, χάνω  αφαίρεση κ.ο.κ.) 

Για να το κάνεις αυτό άνοιξε μπες στη διεύθυνση: 

 

https://wordart.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να φτιάξεις έναν διαδραστικό πίνακα (Padlet) γράφοντας 

τι σου άρεσε και τι όχι από όλα αυτά που κάναμε στο 

τμήμα ένταξης σχετικά με τα προβλήματα στην καθημερινή 

ζωή μας… 

Για να το κάνεις αυτό μπες στη διεύθυνση: 

     https://padlet.com/ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://wordart.com/
https://padlet.com/
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 22 

 «Οι περιπέτειες του Σπόρου» , Σακελλαρίου Όλγα 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του 

Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

                             «Οι περιπέτειες του Σπόρου» 

Ένα περιβαλλοντικό project για τον κύκλο ζωής του Σπόρου. 

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο:   Σακελλαρίου Όλγα  

 
 
Ιδιότητα:   Νηπιαγωγός ΠΕ 60 
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
 

× 

× 
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Δικτυακός τόπος / blog: http://nipiodialogoi.blogspot.gr  

 
 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές επιστήμες, Γλώσσα. Μαθηματικά, Δημιουργία 

και Έκφραση, Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου . 

Ενότητα: Ζωντανοί οργανισμοί. Υποενότητα: Βασικές βιολογικές λειτουργίες των 
φυτών -ανάγκες-εξάρτηση από το περιβάλλον. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία  αποτελεί  σημαντική και 

ευχάριστη ενασχόληση για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και δίνει την δυνατότητα 

στα παιδιά να ασχοληθούν βιωματικά  με θέματα περιβάλλοντος  και οικολογίας, να 

καλλιεργήσουν  θετικές στάσεις και υπεύθυνες συμπεριφορές  για το περιβάλλον και 

την κοινωνία. Με την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα παιδιά  

μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις, εμπλέκονται σε διεργασίες , οδηγούνται σε 

συμπεράσματα, για τα θέματα του περιβάλλοντος . To σχέδιο εργασίας  έχει δηλωθεί 

και ως Περιβαλλοντικό πρόγραμμα , στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων  της 

δ/νσης  Π.Ε  Ανατολικής.  Είναι απόλυτα ενταγμένο στο Αναλυτικό πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων προσανατολίζεται  προς  τους 

στόχους και τους άξονες  της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία. 

Δίνεται έμφαση στην Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, την βιωματική μάθηση και 

την οργάνωση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τα παιδιά. Παράλληλα με την 

χρήση των Τ.Π.Ε εμπλουτίζονται οι μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών, ενισχύονται 

βασικές ικανότητες και παράγεται προστιθέμενη αξία στις εκπαιδευτικές πρακτικές. 

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

 

Τάξη:  Νηπιαγωγείο 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 
και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο 
κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

http://nipiodialogoi.blogspot.gr/
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Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και 
το περιεχόμενό τους. 

 

Γενικός Σκοπός: Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε ζητήματα που 
αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την φυσική ισορροπία, ώστε τα παιδια να 
συνειδητοποιήσουν την ατομική τους ευθύνη και την αξία της συλλογικής δράσης. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Γνωστικό αντικείμενο: 1.Στόχος των δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά να κατανοήσουν 

τον κύκλο ζωής του σπόρου και των φυτών, να αντιληφθούν ότι ο κύκλος της ζωής 

περιλαμβάνει αλλαγές σε διάφορα χαρακτηριστικά. 

2. Να κατανοήσουν, τις βασικές βιολογικές λειτουργίες των φυτών, να διακρίνουν τα 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους και την εξάρτηση τους  από το περιβάλλον, για 

τροφή ,νερό αέρα. 

3. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ώστε τα 

παιδιά, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες τους και τις βιωματικές νοητικές 

παραστάσεις τους. 

4. Να καλλιεργήσουν πέρα από τις δεξιότητες του παραδοσιακού αναδυόμενου 

γραμματισμού και άλλες μορφές γραμματισμού, όπως ψηφιακό, τεχνολογικό, οπτικό, 

και πληροφοριακό γραμματισμό. 

5.Να δημιουργήσουν ψηφιακά προϊόντα  και να καλλιεργήσουν τον αφηγηματικό και 

τον γραπτό τους λόγο. 

Μαθησιακή διαδικασία: 1.Με την  ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε στο πρόγραμμα του  

νηπιαγωγείου,  επιδιώκεται η  βελτίωση  της μαθησιακής διαδικασίας προς όφελος 

όλων των μαθητών.  Να είναι ικανά να αναζητούν, να οργανώνουν και να 

διαχειρίζονται πληροφορίες, να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν, να παίζουν, να 

εκφράζονται με πολλούς τρόπους και να ανακαλύπτουν μόνα τους την γνώση. 

2. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας και της διάδρασης μεταξύ μαθητών και μαθητών-

εκπαιδευτικών και από ένα στενό πλαίσιο παραδοσιακής διδασκαλίας να περάσουμε 

σε ένα ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον, όπου τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά στην 

πράξη, για την υλοποίηση κοινών στόχων με όχημα τις Νέες Τεχνολογίες. 

3. Καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την συνεργασία και την ομαδική εργασία 

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, παρατήρησης, 

σύγκρισης και καταγραφής,  μεταγνωστικές δεξιότητες με δράσεις ανατροφοδότησης 

και αξιολόγησης. 
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Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο. 

 Μηχανή αναζήτησης Google 

 Φόρμες ερωτηματολογίων  Google drive 

 Εργαλείο on line ψηφοφορίας tricider.com 

 Εργαλείο ψηφιακής αφήγησης Utell story.com 

 Bίντεο-παρουσιάσεις με Animoto.com και Kizoa.com  

 Δημιουργία παζλ με Jigsaw planet.com 

 Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με Learning.Apps.org 

 Συννεφόλεξο με WordArt.com 

 Δημιουργία κουίζ με Proprofs.com 

 Δημιουργία αφίσας με Poster my Wall.com 

 Συνεργατική ζωγραφική με Awwapp.com 

 Issuu.com 

 Calameo.com 

 Story Jumper 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια 

διδακτική ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, 

ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος. 

H διάρκεια του Διδακτικού σεναρίου ήταν έξι μήνες 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου. 
  
Για την υλοποίηση του έργου στηρίχτηκα στην θεωρία της ενεργούς μάθησης-

διδασκαλίας, που έχει τις θεωρητικές της βάσεις στον εκπαιδευτικό ακτιβισμό και 

κονστρουκτιβισμό, στον Dewey και στον Freinet, που ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο 

της προσωπικής εμπλοκής για την ανακάλυψη της γνώσης. Η ενεργή μάθηση, παρέχει 

κίνητρα και ευκαιρίες στους μαθητές για να μεταμορφωθούν σε πρωταγωνιστές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, να εμπλακούν ενεργά να θέσουν στόχους και να 

ανακαλύψουν την γνώση βιωματικά και συνεργατικά. Η μέθοδος του Project στηρίζεται 

στις παραπάνω θεωρίες και  τα περιβαλλοντικά προγράμματα είναι μια ευκαιρία για 
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πραγματική καινοτομία στην εκπαίδευση, γιατί δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να 

εμπλακούν συναισθηματικά και με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και 

βιωματικές προσεγγίσεις να αναλάβουν δράση και να φτάσουν σε συμπεράσματα. Ο 

δάσκαλος δημιουργεί το πλαίσιο, θέτει τα κίνητρα , παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν, 

να προβληματιστούν να δράσουν και να  βρουν λύσεις. Παράλληλα με την Διαθεματική 

προσέγγιση η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα, εμπλέκοντας όλους τους  

γνωστικούς τομείς και με την χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως παιχνίδι , διάλογος, 

καταιγισμός ιδεών, εικαστικά, δραματική τέχνη,  παρατήρηση, καταγραφή, παροχή 

κινήτρων, προβληματισμοί, εργασία σε ομάδες, επιδιώκουμε την μεγαλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητα. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητες αφόρμησης: 

Για να δημιουργήσω κίνητρο για αυτενέργεια, σχεδίασα μια κατάσταση μάθησης, 
επινόησα ένα τέχνασμα, αφήνοντας στην αυλή του σχολείου, ένα μικρό σποράκι. 
Παρότρυνα τα παιδιά με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών να σκεφτούν, να 
καταθέσουν τις προσωπικές τους ιδέες και προβληματισμούς, σχετικά με το πώς 
βρέθηκε εκεί ο σπόρος, ποιες δυσκολίες και περιπέτειες πέρασε, τι χρειάζεται ένα 
σποράκι για να συνεχίσει την ζωή του, ποιο είναι το όνειρό του και τι μπορούν να 
κάνουν για να το βοηθήσουν να το υλοποιήσει. 

Για να εμπλουτίσουμε τις νοητικές παραστάσεις των παιδιών για τους σπόρους και να 
εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις  ώστε να σχεδιάσουν τις δράσεις τους, 
παρακολουθήσαμε στο Youtube τα παρακάτω βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0mA  

https://www.youtube.com/watch?v=3ZAMLejNj-4  

https://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM  

https://www.youtube.com/watch?v=oDBX2gCXxYw  

   

Δραστηριότητα 1 : Φυτεύουμε σπόρους 

Τα παιδιά αφού παρακολούθησαν στα βίντεο τα στάδια ανάπτυξης του σπόρου και τι 
χρειάζεται για να μεγαλώσει , οργάνωσαν τις δραστηριότητες τους, φρόντισαν τον 
σπόρο, ανέλαβαν ρόλους και οργάνωσαν μια σειρά από δράσεις για να το βοηθήσουν, 

να πραγματοποιήσει το όνειρο του, που ήταν να βρει το κατάλληλο μέρος να 

φυτρώσει.  

Παρουσίαση δράσεων με ebook: issuu.com, στην δ/νση:   

https://issuu.com/olgasakella/docs/___________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0mA
https://www.youtube.com/watch?v=3ZAMLejNj-4
https://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM
https://www.youtube.com/watch?v=oDBX2gCXxYw
https://issuu.com/olgasakella/docs/___________________________________
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Δραστηριότητα 2 : Δημιουργία ιστορίας για τις περιπέτειες του Σπόρου 

 Τα παιδιά με την μέθοδο της δημιουργικής γραφής δημιούργησαν μια ιστορία για τις 
περιπέτειες του σπόρου μέχρι να φτάσει στο σχολείο μας. Φαντάστηκαν το ταξίδι του 
σπόρου όταν το πήρε ο αέρας και ξεκίνησε, τι ήθελε να κάνει στη ζωή του, από ποια 
μέρη πέρασε, ποιούς συνάντησε, τι δεν του άρεσε στα μέρη αυτά, ποια  ήταν τα 
συναισθήματα του, κατά την διάρκεια του ταξιδιού του και τελικά αν κατάφερε τον 
στόχο του. 

Τα παιδιά αφού ολοκλήρωσαν με τις ιδέες τους την ιστορία, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 
για να δημιουργήσουν την εικονογράφηση. H ομάδα 1, ανέλαβε να δημιουργήσει τις 
εικόνες της ιστορίας με collage  και η ομάδα 2 με ζωγραφική. 

 

Δραστηριότητα 2α: Η ιστορία του Σπόρου με ψηφιακή αφήγηση 

Παρουσίαση των δράσεων της ομάδα 1 (collage), με βίντεο KIzoa.com, αναρτημένο 
στο You tube.  https://www.youtube.com/watch?v=sY1v6RI-RXQ 

 

Με την ομάδα 1 του collage, δημιουργήσαμε με το εργαλείο ψηφιακής αφήγησης Utell 
story.com, την ψηφιακή μας ιστορία με αφήγηση από τα παιδιά, στην δ/νση: 

http://www.utellstory.com/viewstory/view/54caac5c9783adb346022b5ccb320fd0  

 

 

Δραστηριότητα 2β : Ψηφιακό βιβλίο για τις περιπέτειες του Σπόρου 

Παρουσίαση των δράσεων της ομάδας 2 (ζωγραφική), με Animoto.com videο στην 
δ/νση:         https://animoto.com/play/O81dg3qrTVfXvqC1NdH1XA 

 

Με την ομάδα 2, της ζωγραφικής, έπρεπε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πολλές 
ζωγραφιές ποιες θα χρησιμοποιήσουμε για την δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου  με το 
story jumper.com   

 

Δραστηριότητα 2γ: Ψηφοφορία για την εικονογράφηση της ιστορίας  

Για να είναι δίκαιη και δημοκρατική η επιλογή αποφασίσαμε τα παιδιά να ψηφίσουν 
ποια ζωγραφιά τους αρέσει με το εργαλείο on line ψηφοφορίας tricider.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sY1v6RI-RXQ
http://www.utellstory.com/viewstory/view/54caac5c9783adb346022b5ccb320fd0
https://animoto.com/play/O81dg3qrTVfXvqC1NdH1XA
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Εικόνες από την ψηφοφορία 
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Με τις ζωγραφιές, από την ομάδα 2, που είχαν τις περισσότερες ψήφους, 
δημιουργήσαμε την ιστορία μας σε ψηφιακό βιβλίο  με το story jumper.com  

 

 

 

 

             https://www.storyjumper.com/book/index/24220608/56bf521731ca5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/index/24220608/56bf521731ca5
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Με τις ζωγραφιές που δεν επιλέχτηκαν, και για να νιώσουν όλα τα παιδιά ότι 
συμμετέχουν ισότιμα στις δράσεις δημιουργήσαμε την  αφίσα του έργου με το εργαλείο 
Poster my wall.com 

                                       Η αφίσα του έργου 
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Δραστηριότητα 3: Δημιουργία Παζλ 

Με τις εικόνες από το collage των παιδιών δημιουργήσαμε παζλ. Με τα παζλ τα παιδιά 
διασκεδάσουν και ταυτόχρονα ασκούν τον οπτικοκινητικό τους συντονισμό με την 
χρήση του ποντικιού, την λεπτή τους κινητικότητα και την γνωστική τους ανάπτυξη με  
την ανακάλυψη τεχνικών για  την επίλυση προβλημάτων. 

            Εικόνες από τα παζλ και δ/νσεις με το εργαλείο Jigsawplanet.com 

 

                   http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=352781d8a24f  

 

 

                 http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f0ab87fe5e2  

 

 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=352781d8a24f
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f0ab87fe5e2
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            http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2078c0b52f28  

            http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ff23a87bd4b  

            http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=283b00b75457  

           http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=30e646e9512d  

 

Δραστηριότητα 4: Δημιουργία on line games 

Δημιουργήσαμε on line games που αφορούν τόσο την ανατροφοδότηση της ιστορίας, 
αλλά και τις δραστηριότητες που τα παιδιά υλοποίησαν σε φύλλα εργασίας. Με τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια τα παιδιά βελτιώνουν τις γνωστικές και ψηφιακές τους 
δεξιότητες, όπως την μνήμη, την παρατηρητικότητα τους και την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Παράλληλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βοηθούν τους εκπαιδευτικούς 
στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου στα παιδιά και του βαθμού 
εμπέδωσης των νέων γνώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2078c0b52f28
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ff23a87bd4b
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=283b00b75457
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=30e646e9512d
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Εικόνες από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και δ/νσεις, με το εργαλείο 
LearningApps.org 

Παιχνίδι μνήμης και παρατηρητικότητας, με λέξεις και εικόνες από την ιστορία. 

 

                           http://LearningApps.org/watch?v=pr2cjam5n16  

 

Παιχνίδι αντιστοίχισης εικόνας- λέξης. Τα μέρη του φυτού. 

 

                            http://LearningApps.org/watch?v=pvweux88t17  

 

 

http://learningapps.org/watch?v=pr2cjam5n16
http://learningapps.org/watch?v=pvweux88t17
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Παιχνίδι σειροθέτησης. Τι χρειάζεται ο σπόρος για να μεγαλώσει; 

 

                           http://LearningApps.org/watch?v=psdq3irx317  

 

Μαθηματικά: Αντιστοίχιση συμβόλου(αριθμού)-ποσότητας. Καταμέτρηση 
αντικειμένων 

 

                      http://LearningApps.org/watch?v=pe6cqpzb517  

 

 

 

http://learningapps.org/watch?v=psdq3irx317
http://learningapps.org/watch?v=pe6cqpzb517
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Δραστηριότητα 5: Δημιουργία συννεφόλεξου με λέξεις από την ιστορία 

Αφού καταγράψαμε με τα παιδιά τις λέξεις που επέλεξαν από την ιστορία, έγραψαν τις 
λέξεις και έφτιαξαν συννεφόλεξο με τον παραδοσιακό τρόπο. Στην συνέχεια επέλεξαν 
την μορφή που ήθελαν να δώσουν στο συννεφόλεξό τους, έγραψαν τις λέξεις με το   
WordΑrt.com και δημιούργησαν το παρακάτω  ψηφιακό συννεφόλεξο: 

 

 

Εικόνες από τις δράσεις των παιδιών 
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Δραστηριότητα 6: Δημιουργία Κουίζ 

Δημιουργήσαμε με το Proprofs.com κουίζ με ερωτήσεις από την ιστορία που 
δημιούργησαν τα παιδιά, για επανάληψη της ιστορίας, εμπέδωση των εννοιών και 
διασκέδαση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για έλεγχο των απαντήσεων για 
ανατροφοδότηση και στο τέλος δίνεται και το τελικό ποσοστό επιτυχίας. 

Το κουίζ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

              https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=_1693095JT  

 

Δραστηριότητα 7: Οn line ζωγραφική 

Τα παιδιά αποφάσισαν τι θέλουν να ζωγραφίσουν, μοίρασαν ρόλους για το τι θα 
ζωγραφίσει ο καθένας και  ζωγράφισαν συνεργατικά  πως μεγαλώνει το φυτό με το 
εργαλείο συνεργατικής ζωγραφικής Awwapp.com 

 

 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=_1693095JT
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                                        Φωτογραφίες από την ζωγραφική 

 

 

  

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή/ 
έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης 
των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων. 
 
Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στα παιδιά, για εμπέδωση και αξιολόγηση των 
παραπάνω δραστηριοτήτων αφορούσαν: 
 

 Να ζωγραφίσουν πως μεγαλώνει το φυτό 

 Να ζωγραφίσουν και να γράψουν, τι χρειάζεται το φυτό για να μεγαλώσει; 

 Να ζωγραφίσουν και να γράψουν  τα μέρη του φυτού 

 Να ζωγραφίσουν σε κάθε σποράκι ένα βλαστό και να γράψουν πόσα είναι τα 

σποράκια σε κάθε γλάστρα. 
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Τα φύλλα εργασίας των παιδιών με Calameo.com 
 

    
 
          http://www.calameo.com/books/005066731283edec7bfa3  

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 
υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται 
εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που 
μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 
 
Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήσαμε τον υπολογιστή της τάξης του 

νηπιαγωγείου, ένα laptop συμπληρωματικά, προτζέκτορα και οθόνη. Επίσης 

χρησιμοποιήσαμε, τα διαδικτυακά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικά λογισμικά και 

εφαρμογές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
 

Διαμορφωτική Αξιολόγηση: Κατά την διάρκεια του έργου είχα την ευκαιρία να 

παρακολουθώ την διάθεση και τον ενθουσιασμό των παιδιών για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Πολλές φορές τροποποιούσαμε τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να 

συμμετέχουν όλα τα παιδιά και να μένουν ικανοποιημένα από το αποτέλεσμα. Είναι πολύ 

 

http://www.calameo.com/books/005066731283edec7bfa3
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σημαντικό ότι στις δράσεις συμμετείχαν με περιέργεια και παιδιά πιο δειλά ή αδιάφορα για 

άλλες δράσεις  στο παρελθόν. Παράλληλα με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το κουίζ, τα φύλλα 

εργασίας, την δημιουργία λαχανόκηπου και την φροντίδα του από τα παιδιά, είχα την 

ευκαιρία να αξιολογήσω τον βαθμό της εμπέδωσης των εννοιών και των συμπεριφορών 

και  την κατάκτηση της νέας γνώσης. 

Τελική Αξιολόγηση: Για την τελική αξιολόγηση του έργου, δημιούργησα με τις φόρμες 

του Google drive ερωτηματολόγιο για τα παιδιά, ώστε να αξιολογήσω ποιες από τις 

δράσεις τους άρεσαν περισσότερο, για να μπορέσω στο μέλλον να τις διορθώσω και να 

τις τροποποιήσω και αν θα ήθελαν να επαναλάβουν με τον ίδιο τρόπο άλλα έργα στο 

μέλλον. 

Το ερωτηματολόγιο με το Google drive στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://docs.google.com/forms/d/19JP6O0N1HPXUE6GU6lOZBvyTAEJ4Iu3gw5v3_a

8Pf0I/edit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/19JP6O0N1HPXUE6GU6lOZBvyTAEJ4Iu3gw5v3_a8Pf0I/edit
https://docs.google.com/forms/d/19JP6O0N1HPXUE6GU6lOZBvyTAEJ4Iu3gw5v3_a8Pf0I/edit
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Σύνοψη και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με γράφημα πίτας 
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Συμπεράσματα: Από την παραπάνω σύνοψη των απαντήσεων των παιδιών, φαίνεται 

καθαρά, ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό όλες οι δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά πάρα 

πολύ(μπλε χρώμα), σε μικρότερο ποσοστό λίγο(κόκκινο χρώμα)  και σε ακόμα 

μικρότερο ή και καθόλου ποσοστό, η επιλογή καθόλου(πορτοκαλί χρώμα). Σημαντική 

είναι η τελευταία ερώτηση που αφορούσε αν ήθελαν τα παιδιά να επαναλάβουν 

ανάλογες δραστηριότητες και στο μέλλον. Εκεί το ποσοστό ήταν 100% θετικό. 

Πραγματικά η συμμετοχή τους ήταν εξαιρετικά ένθερμη με ενθουσιασμό και θετική 

διάθεση. Η επιλογή τους ότι θα ήθελαν να το ξανακάνουν μου δίνει κίνητρο να 

συνεχίσω και να διορθώσω τυχόν λάθη και αδυναμίες. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 23 

 «Τα έθνη στον ‘Καιάδα’ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-18)» , 

Τζανετοπούλου Γεωργία 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του Μείζονος 

Προγράμματος Επιμόρφωσης 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 
 

Τα έθνη στον «Καιάδα» του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-18) 

 
1.2 Δημιουργός 

 
Ονοματεπώνυμο: Τζανετοπούλου Παναγιώτα   
 
 
Ιδιότητα:    
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
 
Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
 

 
1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 
Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:   

Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου 

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του  

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  
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Το διδακτικό σενάριο βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα προς την Απόφαση 8613/Δ2 

του ΦΕΚ 181/23-1-2015, που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος 

«Ιστορία» της Γ΄, Δ΄, Ε΄,ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γυμνασίου, της 

Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 

Σπουδών και της ομάδας προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και 

Παιδαγωγικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα στους στόχους 

της διδασκαλίας της Ιστορίας στη Γ’ Λυκείου περιλαμβάνονται  μεταξύ άλλων: 

1) η κατανόηση και τεκμηριωμένη ερμηνεία των διεθνών σχέσεων 

2) η μελέτη των σημαντικότερων συγκρούσεων που έλαβαν χώρα τόσο στον ευρύτερο 

ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή 

3) η διερεύνηση και κατανόηση των αιτίων και των παραγόντων που οδήγησαν σε 

αυτές 

4) η επισήμανση των συνεπειών αυτών των συγκρούσεων 

5) η μελέτη των προσπαθειών για ειρηνική διευθέτηση των διακρατικών και εθνικών 

διαφορών 

6) η συστηματικότερη ενασχόληση με την ιστορία της διπλωματίας 

7) η εξοικείωση με την έννοια του συστήματος ασφαλείας 

8) η κατανόηση των συνθηκών που υπαγορεύουν τους όρους μιας συνθήκης ειρήνης 

9) η διερεύνηση και κριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών για 

ειρηνική 

διευθέτηση των συγκρούσεων, των διεθνών οργανισμών (ΚτΕ, ΟΗΕ), καθώς και των 

συνθηκών 

ειρήνης  

10) ο γόνιμος προβληματισμός πάνω στην αναγκαιότητα ή το αναπόφευκτο του 

πολέμου 

11) η προσήλωση στην αξία της δικαιοσύνης στις διακρατικές και διεθνείς σχέσεις ως 

προϋπόθεση της ειρήνης 

12) η ανάδειξη της ειρήνης ως πανανθρώπινου αγαθού 

13) η επιστημονικά τεκμηριωμένη υπεράσπιση των εθνικών δικαιωμάτων και 

παράλληλα η επισήμανση και η κριτική αξιολόγηση των επιχειρημάτων της άλλης 

πλευράς, οι οποίοι διέπουν απολύτως τη λογική του σεναρίου που περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο δεν υποκαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο (Ιστορία 

Του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) Γ΄ τάξη Γενικού 

Λυκείου, Κεφάλαιο Γ’ « Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του» , 

ενότητες: 1. « Οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων» και 2. «Η διεξαγωγή και η 

έκβαση του πολέμου» (σελίδες75-81). Επιδιώκει όμως να παρέχει ένα 

συμπληρωματικό πλαίσιο οργάνωσης διδακτικών δραστηριοτήτων με στόχο να 

προάγει το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και την κριτική διάθεση διερεύνησης των 

ιστορικών γεγονότων από πλευράς των μαθητών με παράλληλη αξιοποίηση από 

πλευράς τους εργαλείων του Web02 κατάλληλων για  την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική τάξη. 
 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 
 

Τάξη: Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου 

 
1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

. 
Γενικός Σκοπός 

Σύμφωνα με το ισχύον ΑΠΣ/ ΔΕΠΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας Γεν. Παιδείας οι 

μαθητές επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να μελετούν τις σημαντικότερες συγκρούσεις 
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που έλαβαν χώρα τόσο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς από την 

αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή καθώς και να  διερευνούν και να κατανοούν τα αίτια 

και τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές. Ο παραπάνω σκοπός εξειδικεύεται στα 

πλαίσια του παρόντος σεναρίου στην επίτευξη στόχων που στο τέλος της διδασκαλίας 

θα επιτρέψουν στους μαθητές: 

 

α) Σε επίπεδο γνώσεων 

 Να κατανοούν τα αίτια που οδήγησαν στον Α Παγκόσμιο πόλεμο 

 Να αναλύουν τους τρόπους που τα συγκεκριμένα αίτια έδωσαν στην έκρηξη 

του πολέμου αυτού μια «παράλογη» και ταυτόχρονα μια «λογική» φύση. 

 Να συνθέτουν τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του πολέμου αυτού και τα 

σημαντικότερα γεγονότα του σε ένα ενιαίο σύνολο κατά τρόπο ώστε να 

προβάλλονται οι αλληλεξαρτήσεις των επιμέρους στοιχείων. 

 

 Να αξιολογούν με κριτικό τρόπο απόψεις ιστορικών και λογοτεχνών για τον Α’ 

Παγκόσμιο πόλεμο  και τις ποικίλες επιπτώσεις του στις ζωές των ανθρώπων 

και τη μορφή του κόσμου κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του.  

β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 Να επικοινωνούν ικανοποιητικά σε διαπροσωπικό επίπεδο και να 

συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους στην εκπόνηση κοινών εργασιών. 

 Να δομούν με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο τις πληροφορίες που παίρνουν 

και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούνται σε ενιαία σύνολα με νόημα για 

τους ίδιους. 

 Να ακροώνται με ενεργητικό τρόπο τις εισηγήσεις, τις παρατηρήσεις και τα 

σχόλια του δασκάλου και των συμμαθητών τους. 

 Να επεξεργάζονται πηγές και να σκέφτονται επαγωγικά και παραγωγικά 

(μετάβαση από την ειδική μελέτη περίπτωση στο γενικό-θεωρητικό ιστορικό 

υλικό και αντίστροφα).  

 Να επιτυγχάνουν τους παραπάνω στόχους μέσα και από την παράλληλη 

αξιοποίηση εργαλείων του Web 02 κατάλληλων για παιδαγωγική αξιοποίηση 

δεδομένου ότι υποστηρίζουν την ενεργητική, κριτική και ομαδοσυνεργατική  

προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

γ) Σε επίπεδο στάσεων 

 Να αντιμετωπίζουν τις συζητήσεις και τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 

με τους συμμαθητές τους ως πηγές αποτελεσματικής εξέτασης των θεμάτων 

που τίθενται προς διερεύνηση και έτσι να καλλιεργήσουν περαιτέρω την 

αυτοπεποίθησή τους. 

 Να  σέβονται τις διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις και να τις 
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αντιμετωπίζουν με κριτικό και καλοπροαίρετο τρόπο, προκειμένου να ελέγξουν 

και να βελτιώσουν την ορθότητα των δικών τους απόψεων. 

 Να αποστρέφονται τον πόλεμο συνειδητοποιώντας με τρόμο τις εκφυλιστικές 

αλλοιώσεις που αυτός προκαλεί στον ψυχικό και τον ηθικό κόσμο των 

ανθρώπων.   

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδακτικό 
σενάριο. 

Paddlet, cmap.ihmc, inspiration, Βικιπαίδεια   

 youtube, timerime, authorstream, docs.google  

 

 
1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

• Διάρκεια:  

Το προτεινόμενο σενάριο εκτείνεται σε χρονική διάρκεια 12 διδακτικών ωρών. 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αξιοποιεί διδακτικές και μαθησιακές τεχνικές 

μεταξύ των οποίων εντάσσονται ο καταιγισμός ιδεών, η χαρτογράφηση εννοιών, η 

κατασκευή νοητικών χαρτών συσχέτισης εννοιών, η εισήγηση, η επεξεργασία μελετών 

περίπτωσης, η βιβλιογραφική και η διαδικτυακή έρευνα, η ενεργητική ακρόαση, η 

συμπλήρωση φύλλων εργασίας και η συγγραφή σύντομων δοκιμίων, η σύνθεση 

χρονογραμμής και  το debate. Ο παιδαγωγικά και διδακτικά κατάλληλος συνδυασμός 

των παραπάνω τεχνικών με εργαλεία του Web02 αξιοποιήσιμα στη σχολική τάξη θα 

επιτρέψουν στους μαθητές να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους, να 

ανακαλύψουν νέα στοιχεία και να διερευνήσουν την αξιοπιστία τους με κριτική 

διάθεση. Έτσι τα παιδιά θα καταλήξουν τεκμηριωμένα στα δικά τους συμπεράσματα 

και τελικά θα οικοδομήσουν ομαδοσυνεργατικά τη νέα γνώση και θα αναστοχαστούν 

πάνω σε αυτή αποκτώντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και 

καλλιεργώντας το σεβασμό προς τους συμμαθητές τους και την ανεκτικότητά τους 

προς τις πιθανές διαφορετικές  απόψεις εκείνων.  Θα συνειδητοποιήσουν τέλος ότι τα 

γεγονότα είναι πολυεπίπεδα και αλληλοεπηρεαζόμενα  και ότι οι ιστορικές εξελίξεις 

αποτελούν σε τελική ανάλυση ένα «παιχνίδι» με κανόνες  

Οι διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες οργανώνονται στις ακόλουθες φάσεις:1) 

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας των μαθητών, 2) 

δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, 3) δραστηριότητες 

εμπέδωσης του γνωστικού αντικείμενου, 4) δραστηριότητες αξιολόγησης του 

γνωστικού αντικειμένου, 5) μεταγνωστικές δραστηριότητες και  6) δραστηριότητες 

αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

 

1η δραστηριότητα  
Κατάλληλη για την φάση της διδασκαλίας που αφορά στην ψυχολογική και γνωστική 

προετοιμασία των μαθητών ( φύλλο εργασίας 1, διαφορετικό για τις ομάδες 1&2 και 

διαφορετικό για τις ομάδες 3&4) 

 

 

Κατά το 1ο δίωρο της διδασκαλίας χρησιμοποιώ μετά από προηγηθείσα εγγραφή τον 

διαδραστικό πίνακα Padlet (https://padlet.com) στον οποίο έχω τοποθετήσει 

αποσπάσματα από  πηγές του σχολικού βιβλίου και του βιβλίου του καθηγητή που 

https://www.youtube.com/
https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075YhaQ/viewform
https://padlet.com/
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αφορούν στις γενικότερες στρατιωτικές, οικονομικοπολιτικές και δημογραφικές 

συνθήκες που επικράτησαν στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως τα τελευταία πενήντα 

χρόνια πριν από τον πόλεμο. Οι πηγές αυτές παρατίθενται: 

Α) Σε προηγούμενα ήδη διδαγμένα στους μαθητές κεφάλαια του σχολικού βιβλίου 

(ιδιαίτερα  στις τρεις ενότητες που αφορούν στην βιομηχανική επανάσταση, την ακμή 

της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας και τα εθνικά κινήματα στην νοτιοανατολική 

Ευρώπη). Τέτοιες πηγές είναι: «Το συνδικαλιστικό κίνημα» (σελ.42-3), «Η κριτική του 

ιμπεριαλισμού» (σελ.56), «Η οικονομία στα Βαλκάνια κατά το δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα»(σελ.63) και το Νεοτουρκικό κίνημα(1908)(σελ.65) 

Β) Στο βιβλίο του καθηγητή στην ενότητα για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις 

άμεσες επιπτώσεις του με τίτλους: « Η κούρσα των εξοπλισμών ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές δυνάμεις» (σελ.84), «Οι εύθραυστες συμμαχίες πριν από τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο»(σελ.84) και «Η σύγκρουση των εθνικισμών ακυρώνει την 

ισορροπία των δυνάμεων του Συνεδρίου της Βιέννης» (σελ.85-6).   

Σημειώνεται ότι οι πηγές  αυτές στο σύνολό τους  δεν  αναφέρονται ρητά και 

κατηγορηματικά στον α’ παγκόσμιο πόλεμο αλλά επιτρέπουν στους μαθητές  να 

αντλήσουν πληροφοριακό υλικό ικανό να φωτίσει παραμέτρους που οδήγησαν στον 

πόλεμο και διαμόρφωσαν τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Έτσι στη συνέχεια  οι μαθητές 

σκεπτόμενοι κριτικά και δημιουργικά θα μπορούν να διατυπώσουν ολοκληρωμένα 

επιχειρήματα για το συνδυασμό των αιτίων που τον πυροδότησαν.  

 

Έχω ήδη χωρίσει τους μαθητές σε τέσσερεις ομάδες μεικτής σύνθεσης ως προς τις 

επιδόσεις των παιδιών και ζητώ: 

Οι πρώτες δύο ομάδες να μελετήσουν τις πηγές, να παραθέσουν τα σχόλια τους και να 

συνθέσουν συνεργατικά στο Padlet ένα σύντομο κείμενο (300-400 λέξεων) με στόχο να 

αναδείξουν  τα τρία-τέσσερα βασικότερα κατά την κρίση τους χαρακτηριστικά του 

κόσμου στο μεταίχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τις 

πηγές που μελέτησαν.  

Οι άλλες δύο ομάδες, αφού κάνουν μια σύντομη ανασκόπηση στα κεφάλαια του 

σχολικού βιβλίου που έχουν διδαχθεί προηγουμένως να συνθέσουν επίσης συνεργατικά 

στο Padlet μια χρονογραμμή με τις πέντε (5) ως δέκα (10)  βασικότερες κατά την κρίση 

τους πολεμικές συγκρούσεις που συνέβησαν στην Ευρώπη και στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία κατά  το διάστημα  1830-1910 και οι οποίες σχετίζονται με τις αλλαγές 

στα σύνορα μεταξύ των κρατών στα παραπάνω εδάφη.  

Στο τελευταίο 20λεπτο του 1ου δίωρου  αξιοποιώντας την τεχνική του καταιγισμού 

ιδεών   δίνω στους μαθητές το θέμα, πάνω στο οποίο τους καλώ να εκφραστούν  για 

περίπου 5 λεπτά: «Ποιες είναι όλες οι καταστάσεις και οι έννοιες με τις οποίες 

σχετίζεται κατά την κρίση σας ένας παγκόσμιος πόλεμος;». Επιδιώκω έτσι στην φάση 

της διαγνωστικής αξιολόγησης να αξιοποιήσουν οι μαθητές τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

και εμπειρίες τους εκφραζόμενοι ελεύθερα και δημιουργικά με ένα πολύ ευρύ φάσμα 

οπτικών πάνω στο θέμα που εξετάζεται με παράλληλο σεβασμό στις απόψεις των 

συμμαθητών τους.  Στα επόμενα 5-10 λεπτά κατευθύνω με κριτικό τρόπο τα παιδιά 

ώστε να ομαδοποιήσουν τις καταγεγραμμένες στον πίνακα ιδέες τους βάσει θεματικών 

αξόνων που εκείνα κρίνουν πχ. πολιτικές καταστάσεις, στρατιωτικά δεδομένα, 

οικονομικές συνθήκες, εθνικές ιδεολογίες και να μεταφέρουν το αποτέλεσμα της 

ομαδοποίησης στα τετράδιά τους. Στα τελευταία 5 λεπτά παρουσιάζω με συνοπτική 

εισήγηση τα θέματα που προέκυψαν και έχω ήδη αναδείξει τους άξονες στους οποίους 

θα βασίσω μια κύρια δραστηριότητα   εφαρμογής που θα αναθέσω στο επόμενο 

διδακτικό δίωρο στα παιδιά. Αυτή  θα πραγματωθεί στη συνέχεια βάσει της διδακτικής 

τεχνικής της συζήτησης. 
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2η δραστηριότητα  

 

Κατάλληλη για την φάση της διδασκαλίας που αφορά στην ψυχολογική και γνωστική 

προετοιμασία των μαθητών ( φύλλο εργασίας 2, διαφορετικό για τις ομάδες 1&2 και 

διαφορετικό για τις ομάδες 3&4) 

 

Στην αρχή του 2ου δίωρου οι μαθητές κάθε ομάδας είτε γραπτά είτε με την βοήθεια των 

εργαλείων ( http://cmap.ihmc.us) και (http://www.inspiration.com/home.cfm) 

συνθέτουν νοητικούς χάρτες στους οποίους, ενεργοποιώντας την προϋπάρχουσα 

γνωστική τους δομή και με την βοήθεια και όσων έχουν ήδη αναδειχθεί από τη μελέτη 

των πηγών και τον καταιγισμό ιδεών με τον οποίο τελείωσε το πρώτο δίωρο,  

ενσωματώνουν σε συνεκτικά σύνολα τις διαφορετικές έννοιες και δεδομένα που κατά 

την κρίση τους εμπλέκονται στο φάσμα πρόκλησης και διεξαγωγής ενός παγκόσμιου 

πολέμου.  

Στη συνέχεια δείχνω  στα παιδιά μεγάλο έντυπο χάρτη με τα σύνορα των κρατών τις 

παραμονές του πολέμου ή ακόμη καλύτερα τον διαδραστικό χάρτη Centennia (μέσω 

υπολογιστή και βιντεοπροβολέα), που τα βοηθά να αισθητοποιήσουν και να 

ερμηνεύσουν καλύτερα τις παρατηρούμενες αλλαγές των συνόρων προπολεμικά, όπως 

τα ίδια τις έχουν ήδη επισημάνει.  Τέλος δίνω στους μαθητές το θέμα μιας 15λεπτης 

περίπου συζήτησης που αφορά στις συγκεκριμένες παραμέτρους της οικονομίας, της 

πολιτικής, της γεωγραφίας και των εθνοφυλετικών ιδεολογιών της εποχής προ του Α’ 

Παγκοσμίου πολέμου, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από τις προηγηθείσες 

δραστηριότητες, που θα μπορούσαν κατά την κρίση τους να προκαλέσουν ένα πόλεμο 

παγκόσμιας εμβέλειας.  

Στην αρχή της 2ης ώρας και μέσω της χρήσης του Padlet ζητώ από τους μαθητές αρχικά 

να παραθέσουν ανά ομάδες τα σχόλιά τους πάνω στα όσα επισημάνθηκαν στη 

συζήτηση και εν συνεχεία να συντάξουν συνεργατικά  ένα κείμενο 300 περίπου λέξεων  

αξιολογώντας σε αυτό (σε ένα αρχικό τουλάχιστον επίπεδο) την βαρύτητα των 

αποσταθεροποιητικών παραγόντων που επισημάνθηκαν  και τεκμηριώνοντας τους 

εκάστοτε συλλογισμούς τους με λογικά επιχειρήματα.  

Γενικότερα μέσω των προαναφερόμενων τεχνικών επιδιώκω να συμμετάσχουν οι 

μαθητές με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον προβληματισμό που αναπτύσσεται, 

παρακολουθώντας τη συνέχεια της διδασκαλίας με ενεργητικότερο τρόπο και 

διαθέτοντας διευρυμένη οπτική ως  προς το υπόβαθρο του συζητούμενου πολέμου.  

Παράλληλα συνειδητοποιώντας  το σχετικό γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών μου 

επιβάλλω πιθανές τροποποιήσεις στην εισήγησή μου, που θα ακολουθήσει, 

συνδυάζοντας καλύτερα όσα οι μαθητές γνωρίζουν ή αντιλαμβάνονται με όσα η ίδια 

θέλω να τους παρουσιάσω στη συνέχεια (εποικοδομητική θεωρία μάθησης).   
  

3η δραστηριότητα  

Κατάλληλη για την διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου ( φύλλα εργασίας 3 και 4, 

διαφορετικά για τις ομάδες 1&2 και διαφορετικά για τις ομάδες 3&4) 

 

Στην αρχή του 3ου δίωρου υπάρχει  15 περίπου λεπτών εισήγηση μου κατά την οποία: 

Ως εισαγωγή καθορίζω σαφώς αφενός το αντικείμενο της διδασκαλίας μου, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στον προαναφερόμενο σχετικό τίτλο, και αφετέρου το σκοπό, τους 

στόχους, την δομή(εισαγωγή, κύριο μέρος και επίλογο) και την χρονική διάρκεια της 

εισήγησής μου.  Γράφω μάλιστα τους τίτλους των ενοτήτων της εισήγησής μου από τη 

μια πλευρά του πίνακα, για να διευκολύνω τους μαθητές στην παρακολούθησή της. 

Επίσης δίνοντας στους μαθητές το ρόλο ενεργητικού ακροατή μοιράζω στις ομάδες 

φύλλα εργασίας δομημένα με τρόπο αντίστοιχο με την δομή της εισήγησής μου. Τους 

καλώ να κρατούν σημειώσεις, ενώ ακούν, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να βιαστούν να 

συμπληρώσουν από την αρχή ολόκληρο το φύλλο τους, καθώς συγκεκριμένα σημεία 

http://cmap.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/home.cfm
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αυτού θα απαιτούν περισσότερο χρόνο από μέρους τους προϋποθέτοντας από τα παιδιά 

τη σύνθεση και την αξιολόγηση των δεδομένων που θα έχουν καταγράψει πιο εύκολα 

στο πρώτο άκουσμα. Τους εξηγώ επίσης ότι θα δοθούν δέκα λεπτά περίπου μετά την 

εισήγηση, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα σημεία αυτά καθώς 

και ότι στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας χρειάζεται να αξιοποιηθούν τα σχετικά 

εικαστικά στοιχεία του βιβλίου (γελοιογραφία για την ανάπτυξη του μιλιταριστικού 

πνεύματος στη Γερμανία του Κάιζερ καθώς και φωτογραφίες για τη μάχη των 

χαρακωμάτων και την πολεμική τεχνολογία της εποχής) .  

Το κύριο μέρος της εισήγησής μου περιλαμβάνει αρχικά μια επιγραμματική παράθεση 

των παρατηρήσεων-συμπερασμάτων των μαθητών από την προηγηθείσα  συζήτηση, τα 

οποία επίσης αναγράφω στον πίνακα απέναντι από τους τίτλους των ενοτήτων της 

εισήγησης με τρόπο σαφούς αμοιβαίου συσχετισμού τους. 1  

Τα τελευταία 5 λεπτά της διδακτικής ώρας και, αφού οι μαθητές έχουν συμπληρώσει τα 

φύλλα εργασίας τους,  υπενθυμίζω επιγραμματικά τους στόχους της εισήγησής μου και 

κάνω μια συνθετική ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την 

προηγηθείσα συζήτηση των μαθητών. 

Στην αρχή της δεύτερης διδακτικής ώρας καλώ τις ομάδες να μελετήσουν  στο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE

%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8

C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82 το λήμμα για τον Α’ Παγκόσμιο 

πόλεμο και ειδικότερα τις ενότητες για τα αίτια και τις αφορμές καθώς και για τον 

απολογισμό του Α Παγκοσμίου πολέμου, αφού κατανείμουν το υλικό μεταξύ τους, και 

να κάνουν στο Padlet από μία σύντομη περίληψη με τα σημαντικότερα ευρήματά τους. 

Όλες οι  περιλήψεις θα παρουσιαστούν σύντομα στην ολομέλεια της τάξης από τις 

ομάδες.  

4η δραστηριότητα  
 

Κατάλληλη για την εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου (φύλλο εργασίας 5 

διαφορετικό για τις ομάδες 1&2 και διαφορετικό για τις ομάδες 3&4) 

Το επόμενο διδακτικό δίωρο αφιερώνεται στην επεξεργασία μελετών περίπτωσης από 

τους μαθητές μέσω διαδικτυακών πηγών, προκειμένου να εμπεδώσουν αυτοί καλύτερα 

τα όσα έχουν διδαχτεί. Σε αυτές περιέχονται κατά κανόνα επιμέρους ατομικές εμπειρίες 

και μαρτυρίες όσων  βίωσαν τον πόλεμο, σχετικά λογοτεχνικά βιβλία και αποσπάσματα 

από κινηματογραφικές ταινίες καθώς και αναφορές  για τον τρόπο που ο πόλεμος 

επηρέασε πλευρές της καθημερινής ζωής και του πολιτισμού φαινομενικά άσχετες με 

αυτόν.  Στόχος της συγκεκριμένης τεχνικής είναι  να αντιληφθούν οι μαθητές τον τρόπο 

με τον οποίο το ατομικό και το επιμέρους εντάσσεται μέσα στο συνολικό και  γενικό 

                                                           
1 Σημειώνεται εδώ ότι τα φύλλα εργασίας που έχουν δοθεί στους μαθητές έχουν δομή αντίστοιχη της 

δομής της εισήγησης αλλά με τρόπο που να απαιτεί από τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά, για να 

κάνουν τις απαραίτητες λογικές αντιστοιχίσεις που το φύλλο εργασίας απαιτεί. Ο στόχος είναι οι μαθητές 

να μην πληροφορηθούν απλώς αλλά να κατανοήσουν βαθύτερα και να μπορούν να αναλύσουν τους 

βαθύτερους συσχετισμούς  των επισημαινόμενων στα φύλλα εργασίας στοιχείων.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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και πώς οι επιμέρους παράμετροι δομούν ένα συνεκτικό λογικό εννοιολογικό πλέγμα  

επιτρέποντας να μελετήσουμε σφαιρικά τον πόλεμο και να αντιληφθούμε το «βάρος» 

του στα χρόνια που ακολούθησαν. Επίσης αναδεικνύεται έτσι ο βαθμός στον οποίο  οι 

μαθητές ερμηνεύοντας και  αξιολογώντας τις μελέτες περίπτωσης μπορούν να 

συνθέτουν- συνδυάζουν τα αναφερόμενα σε αυτές με λογικούς και συνεκτικούς 

τρόπους μεταξύ τους.  

Πηγές τέτοιου είδους είναι οι ακόλουθες: 

1) http://aesop.iep.edu.gr/node/12007 ( αποσπάσματα από την κινηματογραφική ταινία 

«Joyeux Noel”) 

2) http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3

%EC%E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&res

ults=10&type=and&domain=&lang=gr ( ο αθλητικός σύλλογος «Πανιώνιος» της 

Σμύρνης και οι επιπτώσεις του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στην διεξαγωγή των 

αγώνων του συλλόγου) 

3) http://www.ehw.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11

052  η επίδραση του κινήματος των Νεότουρκων στην θεατρική κίνηση της 

Κωνσταντινούπολης κατά την διάρκεια του πολέμου και κατά τη μικρασιατική 

εκστρατεία 

4) https://www.youtube.com/watch?v=iyE-hm4UBC8 

5) https://www.youtube.com/watch?v=fGHhQs5X6os  

Ντοκυμαντέρ με συνεντεύξεις ιστορικών, επιζώντων του πολέμου, αποσπάσματα από 

επιστολές και απομνημονεύματά τους κλπ. 

Τέλος οι μαθητές ενημερώνονται για τα παρακάτω λογοτεχνικά βιβλία που 

αποτυπώνουν το κλίμα του Μεγάλου Πολέμου και ως προαιρετική διαθεματική 

δραστηριότητα  τους συστήνεται να διαβάσουν κάποιο-α από αυτά και να τα 

παρουσιάσουν στην τάξη σε μεταγενέστερο  χρόνο που δεν εντάσσεται στα πλαίσια του 

παρόντος διδακτικού σεναρίου. 

  Έριχ Μ. Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο (1929).  

Έργο-μνημείο της αντιπολεμικής πεζογραφίας. Δείτε, επίσης, και την ομότιτλη 

ταινία. 

 Ανρί Μπαρμπύς, Η φωτιά (1916). 

Μια νατουραλιστική περιγραφή της ζωής των στρατιωτών στα χαρακώματα. 

 Στρατής Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω (τελική μορφή 1931). Ο Α‘ Παγκόσμιος 

πόλεμος με τα μάτια ενός ανθρώπου που τον έζησε πολεμώντας στην πρώτη 

γραμμή.  

Σεμπαστιέν Ζαπριζό, Ατέλειωτοι αρραβώνες (1996). Μια ανθρώπινη, αντιηρωική 

ματιά στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο. 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12007
http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&results=10&type=and&domain=&lang=gr
http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&results=10&type=and&domain=&lang=gr
http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&results=10&type=and&domain=&lang=gr
http://www.ehw.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11052
http://www.ehw.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11052
https://www.youtube.com/watch?v=iyE-hm4UBC8
https://www.youtube.com/watch?v=fGHhQs5X6os
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Δείτε, επίσης, και την ομότιτλη ταινία.  

5η δραστηριότητα  

 

Κατάλληλη για την αξιολόγηση του γνωστικού αντικειμένου (φύλλο εργασίας 6, 

διαφορετικό για τις ομάδες 1&2 και διαφορετικό για τις ομάδες 3&4) 

Το επόμενο δίωρο αφιερώνεται σε δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού 

αντικειμένου. Συγκεκριμένα οι δύο από τις τέσσερεις ομάδες μαθητών  καλούνται να 

συνθέσουν μια χρονογραμμή με την βοήθεια της εφαρμογής 

(http://www.timerime.com). Σε αυτήν θα αναπαραστήσουν οπτικά (μέσω χαρτών, 

βίντεο, κειμένων κλπ) τα είκοσι (20) σημαντικότερα κατά την κρίση τους  στοιχεία 

(γεγονότα, πρόσωπα, ιστορικά φαινόμενα ) που χαρακτηρίζουν τον Α Παγκόσμιο 

Πόλεμο και σηματοδοτούν τις αλλαγές που σταδιακά επήλθαν από την διεξαγωγή του. 

Οι άλλες δύο ομάδες αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν νοητικούς χάρτες είτε γραπτά 

είτε με την βοήθεια των εργαλείων( http://cmap.ihmc.us) και 

(http://www.inspiration.com/home.cfm) αναδεικνύοντας μέσω αυτών τους βαθύτερους 

συσχετισμούς και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γεγονότων, των συνθηκών και των 

καταστάσεων που προκάλεσαν τον Α Παγκόσμιο πόλεμο και τις παγκόσμιες αλλαγές 

που επισυνέβησαν λόγω αυτού. Στο σημείο αυτό καλώ τους μαθητές να αξιοποιήσουν 

τις απαντήσεις τους  από τα προηγούμενα φύλλα εργασίας τους. Επιδιώκεται έτσι  τα 

παιδιά ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους να καλλιεργήσουν περαιτέρω την κριτική 

και την δημιουργική τους σκέψη και να μάθουν περισσότερο ενεργητικά και 

αποτελεσματικά συγκροτώντας σε ενιαίο σύνολο όλες τις γνώσεις που αποκόμισαν και 

τους συλλογισμούς που έκαναν. Επιπλέον οι νοητικοί χάρτες θα χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλεία αξιολόγησης πληροφορώντας με σχετικά με την εξέλιξη της γνωστικής 

αλλαγής στους μαθητές μου καθώς και με το τελικό αποτέλεσμα της διδασκαλίας μου, 

ώστε αναστοχαζόμενη την διδακτική μου προσέγγιση να την αναδιαμορφώσω 

κατάλληλα, εφόσον αυτό απαιτείται. Τέλος μετά την σύνθεση των χαρτών καλώ  τα 

παιδιά να παρουσιάσουν  τεκμηριωμένα τις επιλογές τους στην τελική ολιγόλεπτη 

συζήτηση που θα ακολουθήσει.  

Την 2η ώρα του δίωρου ζητώ από τους μαθητές να κατασκευάσουν συνεργατικά ένα 

αρχείο παρουσιάσεων με τίτλο «Τα έθνη στον Καιάδα του Α’ Παγκοσμίου πολέμου», 

το οποίο μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να ανεβάσουν στο διαδίκτυο με την 

βοήθεια του εργαλείου http://www.authorstream.com. 

 

6η δραστηριότητα  

 

Περιέχει μεταγνωστικές δραστηριότητες (φύλλο εργασίας 7, κοινό για όλες τις ομάδες) 

και τελική αξιολόγηση της διδασκαλίας (φύλλο εργασίας 8, κοινό για όλες τις ομάδες)    

Το τελευταίο δίωρο θα αφιερωθεί σε δραστηριότητες μεταγνωστικού περιεχομένου 

αλλά και στην τελική αξιολόγηση της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα  μπορώ: 

1)Να οργανώσω  ένα περιορισμένης έκτασης debate (πχ με δύο μόνο επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα)2. Οι μαθητές θα χρειαστεί έτσι να αξιοποιήσουν με κριτικό τρόπο τις 

πληροφορίες και τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των 

προηγούμενων διδακτικών τεχνικών, προκειμένου να διατυπώσουν τα ζητούμενα 

επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, κατανοώντας παράλληλα σε βάθος την 

πολυπλοκότητα των ζητημάτων και αναπτύσσοντας ουσιαστική αλληλεπίδραση ο ένας 

                                                           
2 Πχ. «Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις συνθήκες που οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο 
και τα χαρακτηριστικά  που απέκτησε ο πόλεμος στη συνέχεια θεωρείτε ότι η έκρηξη και η διεξαγωγή 
του πολέμου ήταν μια από τις πιο παράλογες εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού κόσμου και πολιτισμού ή 
λογική συνέπεια όσων συνέβαιναν μεταξύ των λαών και σωστό βήμα προς την αναμενόμενη 

κατεύθυνση;». 

http://www.wordle.net/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/home.cfm
http://www.authorstream.com/
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με τον άλλο. 

2) Να παρακολουθήσουν οι μαθητές το απόσπασμα «Η δολοφονία του Αρχιδούκα 

Φερδινάνδου και ο θάνατος του Χίτλερ» από το DVD του BBC «Οι μέρες που 

συγκλόνισαν τον κόσμο», στο οποίο παρουσιάζεται πώς η σφαίρα ενός Σέρβου 

εθνικιστή ήταν η αρχή του Α’ Παγκοσμίου πολέμου  και πώς μια άλλη τερμάτισε τη 

ζωή του Χίτλερ και μαζί τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μαθητές εξοικειώνονται έτσι 

στο συσχετισμό ιστορικών γεγονότων φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους και στην 

αναζήτηση των κοινών παραμέτρων που κινούν την ιστορία. 

Στο τέλος  του δίωρου οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο τελικής αξιολόγησης της 

συνολικής διδασκαλίας που προηγήθηκε, είτε δικό μου είτε με την βοήθεια του 

εργαλείου  

https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K0

75YhaQ/viewform, οι επισημάνσεις του οποίου αποτελούν την απαραίτητη 

ανατροφοδότησή μου για πιθανές διορθωτικές παρεμβάσεις στην διδασκαλία μου στο 

μέλλον.   
 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου παρέχονται στους 

μαθητές 8 συνολικά φύλλα εργασίας, προκειμένου: i) αυτοί να βοηθηθούν στην 

αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών καθώς και στη σύνθεσή τους σε συνεκτικά 

σύνολα με την βοήθεια του διαδικτύου και εργαλείων του Web02   ii) να 

μεγιστοποιηθεί το διδακτικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα από την αξιοποίηση των 

διαφορετικών διδακτικών τεχνικών (καταιγισμού ιδεών, εισήγησης, συζήτησης κα) που 

χρησιμοποιούνται iii) να ανατροφοδοτούνται οι μαθητές με τα κατάλληλα δεδομένα 

στην διαδοχική εκπόνηση των δραστηριοτήτων τους. Τα φύλλα εργασίας παρατίθενται 

στο Παράρτημα.   
 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
Η διδασκαλία της ενότητας «Τα έθνη στον «Καιάδα» του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου» θα 
πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο των υπολογιστών όπου είναι απαραίτητη η σύνδεση όλων 
των υπολογιστών στο διαδίκτυο. Θα απαιτηθούν επίσης ένας βιντεοπροβολέας, ένας 
διαδραστικός πίνακας και ένας εκτυπωτής. 
 
Κατά την διάρκεια των διδακτικών δραστηριοτήτων θα χρησιμοποιηθούν:  

Διαδικτυακός περιηγητής (πχ.Internet Explorer) 

 

Μηχανή αναζήτησης (πχ. Google, www.google.gr ) 

 

Ο διαδραστικός πίνακας Padlet (https://padlet.com) 

Οι εφαρμογές δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών (http://cmap.ihmc.us) και 

(http://www.inspiration.com/home.cfm) 

Ο ιστορικός Άτλαντας Centennia από το ψηφιακό αποθετήριο του Φωτόδεντρου 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/250?locale=el  

Η Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια https://el.wikipedia.org 

Η Μεγάλη διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια της Κωνσταντινούπολης του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) http://www.ehw.gr   

https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075YhaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075YhaQ/viewform
http://www.google.gr/
https://padlet.com/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/home.cfm
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/250?locale=el
https://el.wikipedia.org/
http://www.ehw.gr/
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Η Μεγάλη διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια της Μικράς Ασίας του ΙΜΕ http://www.fhw.gr    

3 βίντεο από την  πλατφόρμα Youtube https://www.youtube.com  

1 βίντεο από την πλατφόρμα «Αίσωπος- Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια» του ΙΕΠ 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12007  

Η εφαρμογή δημιουργίας χρονογραμμής (http://www.timerime.com 

Η εφαρμογή διαμοίρασης παρουσιάσεων στο διαδίκτυο http://www.authorstream.com. 

Η εφαρμογή αξιολόγησης της διδασκαλίας και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού 

https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K0

75YhaQ/viewform, 

«Η δολοφονία του Αρχιδούκα Φερδινάνδου και ο θάνατος του Χίτλερ» από το DVD 

του BBC «Οι μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο» 

 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Στο πλαίσιο του διδακτικού  σεναρίου «Τα έθνη στον Καιάδα του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου (1914-18)» εφαρμόζονται τεχνικές διαγνωστικής, 

διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί αρχικά να 

διαπιστώσει την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών του, ώστε να διαμορφώσει 

κατάλληλα την διδασκαλία του με βάση τις μαθησιακές ανάγκες που θα 

διαγνώσει. Μπορεί επίσης σε μεταγενέστερη φάση εκπόνησης  του διδακτικού 

σεναρίου να αντιληφθεί τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνεται η επιθυμητή 

γνωστική αλλαγή των μαθητών του. Τέλος με την περάτωση του σεναρίου έχει 

την δυνατότητα να πάρει άμεση ανατροφοδότηση από τους μαθητές, ώστε βάσει 

των σχολίων και των παρατηρήσεων τους να  εξαλείψει πιθανές αδυναμίες και 

να αξιοποιήσει περαιτέρω τα θετικά στοιχεία της διδασκαλίας του βελτιώνοντας 

τις διδακτικές τεχνικές, τα παιδαγωγικά εργαλεία και την γενικότερη στάση του 

ως συντονιστή, κριτικού παρατηρητή, ανατροφοδότη και παιδαγωγικού 

επιμελητή  της όλης διεργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhw.gr/
https://www.youtube.com/
http://aesop.iep.edu.gr/node/12007
http://www.wordle.net/
http://www.authorstream.com/
https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075YhaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qWR8kVKFyQ6IiI_NeyU0DNZSc9vNXDuyLc4K075YhaQ/viewform
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ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ( 1870-1914)- Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η 
ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1914-18) 
  
Φύλλο εργασίας 1 
 
Α) Για τις ομάδες 1 & 2 
Αφού αξιοποιήσετε:  
Τα παρακάτω ήδη διδαγμένα αποσπάσματα από ιστορικές πηγές του σχολικού βιβλίου 

σας:  
«Το συνδικαλιστικό κίνημα» (σελ.42-3), «Η κριτική του ιμπεριαλισμού» (σελ.56), «Η 

οικονομία στα Βαλκάνια κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα»(σελ.63) και το 

Νεοτουρκικό κίνημα(1908)(σελ.65) 

καθώς και τα παρακάτω αποσπάσματα ιστορικών πηγών που θα βρείτε στον 

διαδραστικό πίνακα Padlet: 

 «Η κούρσα των εξοπλισμών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές δυνάμεις» (Bernstein & Milza), 

«Οι εύθραυστες συμμαχίες πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» (J.Joll) και «Η 

σύγκρουση των εθνικισμών ακυρώνει την ισορροπία των δυνάμεων του Συνεδρίου της 

Βιέννης» ( Bernstein & Milza)  

 
Να συνθέσετε ομαδοσυνεργατικά στον διαδραστικό πίνακα Padlet (https://padlet.com) 

ένα σύντομο κείμενο (300-400 λέξεων) με στόχο να αναδείξετε τα τρία-τέσσερα 

βασικότερα κατά την κρίση σας χαρακτηριστικά του κόσμου στο μεταίχμιο του 

19ου και του 20ου αιώνα, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τις πηγές που 

μελετήσατε.  

 
Β) Για τις ομάδες 3 & 4 
 
Αφού κάνετε μια σύντομη ανασκόπηση στα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου σας 

που έχετε διδαχθεί από την αρχή του σχολικού έτους να συνθέσετε επίσης 

συνεργατικά στο Padlet (https://padlet.com) μια χρονογραμμή με τις πέντε (5) ως 

δέκα (10)  βασικότερες κατά την κρίση τους πολεμικές συγκρούσεις που 

συνέβησαν στην Ευρώπη και στην Οθωμανική αυτοκρατορία κατά  το διάστημα  

1830-1910 και οι οποίες σχετίζονται με τις αλλαγές στα σύνορα μεταξύ των κρατών 

στα παραπάνω εδάφη κατά το προαναφερόμενο διάστημα.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

https://padlet.com/
https://padlet.com/
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ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ( 1870-1914)- Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η 
ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1914-18) 
 
Φύλλο εργασίας 2 
 
Α) Για τις ομάδες 1 & 2 
 

Με την βοήθεια όποιου από τα  εργαλεία http://cmap.ihmc.us και 
http://www.inspiration.com/home.cfm κρίνετε καταλληλότερο να συνθέσετε δύο 
διαφορετικούς νοητικούς χάρτες στους οποίους   να ενσωματώσετε με τρόπο αμοιβαίου 
λογικού συσχετισμού τους  τις διαφορετικές έννοιες και φαινόμενα που κατά την κρίση σας 
εμπλέκονται στο φάσμα πρόκλησης και διεξαγωγής ενός παγκόσμιου πολέμου.  

 
Β) Για τις ομάδες 3 & 4 
 

Να συντάξετε συνεργατικά στο Padlet ένα κείμενο 300 περίπου λέξεων  αξιολογώντας 

σε αυτό την επικινδυνότητα  των ιστορικών συνθηκών που επικρατούσαν παγκοσμίως 

στο μεταίχμιο του 19ου προς τον 20ο αιώνα και που θα μπορούσαν κατά την κρίση σας 

να λειτουργήσουν αποσταθεροποιητικά για την διατήρηση της ειρήνης.   
 
ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ( 1870-1914)- Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η 
ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1914-18) 
  
Φύλλο εργασίας 3 
Για τις ομάδες 1 & 2 
 

 
1)Να επιλέξετε τις ορθές εκδοχές στις παρακάτω φράσεις τεκμηριώνοντας παράλληλα τις 
απαντήσεις σας 

 Στις πολυεθνικές αυτοκρατορίες της Ευρώπης επωάστηκαν οι συνθήκες που 

οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο     Σ     Λ 

 

 Οι ευρωπαϊκοί λαοί και ιδιαίτερα οι νέοι αντιμετώπισαν με συγκρατημένη 

αισιοδοξία την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου      Σ    Λ. 

 

 Η δολοφονία ενός Αψβούργου πρίγκιπα δεν αποτελούσε από μόνο του γεγονός 

που οπωσδήποτε θα οδηγούσε στην έκρηξη ενός παγκόσμιου πολέμου   Σ    Λ  

 

 Η έκρηξη ενός εκτεταμένου ευρωπαϊκού πολέμου αποτέλεσε έκπληξη για τις 

ηγεσίες και τους λαούς των ευρωπαϊκών χωρών     Σ    Λ 

 

 Οι οικονομικοπολιτικές, οι κοινωνικές και οι στρατιωτικές συνθήκες που 

επικράτησαν με την επίδραση της Βιομηχανικής Επανάστασης συνέβαλαν 

σημαντικά στην έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου            Σ        Λ 

 

 Η έξοδος της Τουρκίας στον πόλεμο ήταν τεράστιας σημασίας και επηρέασε σε 

σημαντικό βαθμό  την έξοδο και της Ελλάδας   Σ    Λ 

 
 
 

http://cmap.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/home.cfm
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2)Να αναφερθείτε στις 3 σημαντικότερες κατά την γνώμη σας αιτίες που οδήγησαν στον Α 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 
1) 
2) 
3) 
 
3)Χαρακτηριστικό του ρυθμού των πολεμικών εξελίξεων κατά τα τρία πρώτα χρόνια του 
Μεγάλου Πολέμου υπήρξε 
………………………………………………………………………………………….. 
 
4)Ποιοι υπήρξαν οι νικήτριες χώρες  του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και ποια ήταν τα τρία 
σημαντικότερα κατά την κρίση σας ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την τελική έκβασή 
του; 
 
α) 
 
β) 
 
γ) 
 
5)Να αναφέρετε επιγραμματικά τις 4 σημαντικότερες κατά την κρίση σας επιπτώσεις (σε 
ποικίλα επίπεδα, πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό, ιδεολογικό κλπ) από την διεξαγωγή 
και την έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου  
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
6)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση τοποθετώντας σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό 

Ανάμεσα στα «14 σημεία» του Προέδρου των ΗΠΑ Ουίλσον συγκαταλεγόταν: 

1. Η επιδίωξη εξοπλισμών σε όλες τις χώρες. 

2. Η αυτοδιάθεση των λαών της Ανατολικής Ευρώπης 

3. Ο καθορισμός των συνόρων μεταξύ Αυστρίας και Πολωνίας 

4. Η επιδίωξη μυστικών συνθηκών.  

Να αναφέρετε άλλα 2 βασικά κατά την κρίση σας σημεία 

1) 

2) 

7)Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο των Berstain – Milza για την έκρηξη της Ρωσικής 

Επανάστασης, που βρίσκεται στο Padlet και εξετάστηκε στο προηγούμενο δίωρο, να 

αιτιολογήσετε σε 5 γραμμές τη σημασία της για την έκβαση του Α’ Παγκόσμιου πολέμου. 
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8) Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο του Burns, που βρίσκεται στο Padlet, και 

αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε σε πέντε (5) γραμμές στον 

πόλεμο των υποβρυχίων και τη σημασία της εξόδου των ΗΠΑ στον πόλεμο στο πλευρό 

της Αντάντ το 1917. 

 
Φύλλο εργασίας 3 
 
Για τις ομάδες 3 & 4 

 
1)Να επιλέξετε τις ορθές εκδοχές στις παρακάτω φράσεις τεκμηριώνοντας παράλληλα τις 
απαντήσεις σας 

 

 Η έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου διεπόταν από απόλυτο παραλογισμό των 

πολιτικών και στρατιωτικών ηγεσιών τόσο των επιτιθέμενων όσο και των 

αμυνόμενων χωρών           Σ       Λ 

 

 Η «λογική» διάσταση των πολεμικών σχεδιασμών απέκλειε τους διπλωματικούς 

ελιγμούς για την αποφυγή του πολέμου.    Σ    Λ 

 

 Ο πόλεμος αποτέλεσε αντίβαρο στις ιδεολογικές αναζητήσεις της νεολαίας για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εκβιομηχάνιση της δυτικής κοινωνίας   

Σ    Λ 

 

 Πριν από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου καμία δύναμη δεν ανέμενε 

πόλεμο μικρής κλίμακας και διάρκειας   Σ    Λ 

 

 Οι Βρετανοί κατόρθωσαν να εκπορθήσουν τα Στενά στη μάχη της Καλλίπολης το 

1915      Σ    Λ 

 

 Η έξοδος της Ελλάδας στο Μεγάλο Πόλεμο συνάντησε την καθολική αποδοχή της 

πολιτικής ηγεσίας και του λαού της      Σ     Λ 

 

 Η εθνική αυτοδιάθεση πολλών λαών επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό από την 

έκβαση του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου                 Σ     Λ 

 
2)Να παρουσιάσετε τη σύνθεση των συνασπισμών των χωρών που ενεπλάκησαν στο 
Μεγάλο Πόλεμο  
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3)Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου που τον διαφοροποιούν 
στρατιωτικά από προηγούμενους πολέμους υπήρξαν: 
 
Α) 
 
Β) 
 
4)Ο Μεγάλος Πόλεμος επιβάρυνε εξαιρετικά την πολιτική ζωή των κρατών και ευρύτερα 
τις διακρατικές σχέσεις με τους ακόλουθους δύο τρόπους: 
 
α) 
 
β)    
 
5)Να σχολιάσετε σε 5 γραμμές τους σκοπούς που κατά την γνώμη σας εξυπηρετούσαν τα 
14 σημεία του Wilson (σελ.80) 
 
6)Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο «Ερμηνείες για τα αίτια του Πρώτου Παγκοσμίου  

Πολέμου» του Θ. Βερέμη, που βρίσκεται στο Padlet και εξετάστηκε στο προηγούμενο 

δίωρο, να εξηγήσετε σε 5 γραμμές με ποιον τρόπο η εκβιομηχάνιση και το δημογραφικό 

πλεόνασμα συνέβαλαν στα αίτια του Α’ Παγκόσμιου πολέμου 

7) Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο του Burns, που βρίσκεται στο Padlet, και 

αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε σε πέντε (5) γραμμές τις συνθήκες 

ζωής των στρατιωτών στον πόλεμο των χαρακωμάτων. 

 
ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ( 1870-1914)- Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η 
ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1914-18) 
  
Φύλλο εργασίας 4 
 
Για τις ομάδες 1 &2 
 
 Αξιοποιώντας όσα αναφέρονται στην ενότητα για τα αίτια και τις αφορμές του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου στο αντίστοιχο λήμμα της Βικιπαίδειας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%

BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%

CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82 

να γράψετε συνεργατικά ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων στο Padlet στο οποίο θα 

περιλάβετε τις τρεις σημαντικότερες κατά την κρίση σας καινούριες πληροφορίες, τις οποίες 

αποκομίσατε από τη μελέτη σας και οι οποίες μπορούν να διαφωτίσουν τις συνθήκες της 

έκρηξης του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου.  

Για τις ομάδες 3 &4 
Αξιοποιώντας όσα αναφέρονται στην ενότητα για τον απολογισμό του Α’ Παγκόσμιου 

Πολέμου στο αντίστοιχο λήμμα της Βικιπαίδειας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%

BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%

CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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να γράψετε συνεργατικά ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων στο Padlet στο οποίο θα 

περιλάβετε τα τρεις σημαντικότερες κατά την κρίση σας καινούριες πληροφορίες, τις οποίες 

αποκομίσατε από τη μελέτη σας και οι οποίες μπορούν να διαφωτίσουν τις γενικότερες 

ιστορικοπολιτικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν με τη λήξη  του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου.  

 
ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ( 1870-1914)- Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η 
ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1914-18) 
   
Φύλλο εργασίας 5 
Για τις ομάδες 1 &2 
 

6) http://aesop.iep.edu.gr/node/12007 ( αποσπάσματα από την κινηματογραφική ταινία 

«Joyeux Noel”) 

7) http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%

E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&results=10&type=an

d&domain=&lang=gr ( ο αθλητικός σύλλογος «Πανιώνιος» της Σμύρνης και οι 

επιπτώσεις του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στην διεξαγωγή των αγώνων του συλλόγου)  

  

Αφού παρακολουθήσετε τα επιλεγμένα αποσπάσματα από την κινηματογραφική ταινία 

«Joyeux Noel” και μελετήσετε το λήμμα από τη Μεγάλη διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια της 

Μ. Ασίας του ΙΜΕ, τα οποία σημειώνονται παραπάνω, να αναφερθείτε στις επιπλέον 

ιστορικές  πτυχές που διαφωτίζονται κατά την άποψή σας για τις συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν και το γενικότερο κλίμα που επικράτησε κατά την διεξαγωγή του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου 

Για τις ομάδες 3 &4 

1) https://www.youtube.com/watch?v=iyE-hm4UBC8 

     https://www.youtube.com/watch?v=fGHhQs5X6os  

ντοκυμαντέρ με συνεντεύξεις ιστορικών, επιζώντων του πολέμου, αποσπάσματα από 

επιστολές και απομνημονεύματά τους κλπ. 

2)http://www.ehw.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemma

ID=11052  

η επίδραση του κινήματος των Νεότουρκων στην θεατρική κίνηση της Κωνσταντινούπολης 

κατά την διάρκεια του πολέμου και κατά τη μικρασιατική εκστρατεία 

Αφού μελετήσετε τους επιλεγμένους παραπάνω συνδέσμους από το youtube και τη 

Μεγάλη διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια της Κωνσταντινούπολης του ΙΜΕ αντίστοιχα, οι 

οποίοι σημειώνονται παραπάνω, να αναφερθείτε στις επιπλέον ιστορικές  πτυχές που 

διαφωτίζονται κατά την άποψή σας για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και το 

γενικότερο κλίμα που επικράτησε κατά την διεξαγωγή του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου 

 
 

http://aesop.iep.edu.gr/node/12007
http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&results=10&type=and&domain=&lang=gr
http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&results=10&type=and&domain=&lang=gr
http://www.fhw.gr/search/index.php?query=%C1%2B%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%EF%F2%2B%F0%FC%EB%E5%EC%EF%F2&start=2&search=1&results=10&type=and&domain=&lang=gr
https://www.youtube.com/watch?v=iyE-hm4UBC8
https://www.youtube.com/watch?v=fGHhQs5X6os
http://www.ehw.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11052
http://www.ehw.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11052
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Φύλλο εργασίας 6 
Για τις ομάδες 1 &2 
Να συνθέσετε μια χρονογραμμή με την βοήθεια της εφαρμογής (http://www.timerime.com). 

Σε αυτήν θα αναπαραστήσετε οπτικά (μέσω χαρτών, βίντεο, κειμένων κλπ) τα είκοσι (20) 

σημαντικότερα κατά την κρίση σας  στοιχεία (γεγονότα, πρόσωπα, ιστορικά φαινόμενα ) που 

χαρακτηρίζουν τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και σηματοδοτούν τις αλλαγές που σταδιακά 

επήλθαν στον κόσμο από την διεξαγωγή του.  

Για τις ομάδες 3 &4 
Να κατασκευάσετε δύο νοητικούς χάρτες είτε γραπτά είτε με την βοήθεια των εργαλείων 

(http://cmap.ihmc.us) και (http://www.inspiration.com/home.cfm) αναδεικνύοντας μέσω 

αυτών τους βαθύτερους συσχετισμούς και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γεγονότων, των 

συνθηκών και των καταστάσεων που προκάλεσαν τον Α Παγκόσμιο πόλεμο και τις 

παγκόσμιες αλλαγές που κατά την κρίση σας επισυνέβησαν λόγω αυτού. 

Φύλλο εργασίας 7 

(κοινό για όλες τις ομάδες) 

Βασισμένοι στις γνώσεις και τα συμπεράσματα που έχετε αποκομίσει ως τώρα από τις 

δραστηριότητες στις οποίες έχετε εμπλακεί να κατασκευάσετε συνεργατικά ένα αρχείο 

παρουσιάσεων (power point)  με τίτλο «Τα έθνη στον Καιάδα του Α’ Παγκοσμίου 

πολέμου (1914-18)», το οποίο στη συνέχεια  να ανεβάσετε στο διαδίκτυο με την 

βοήθεια του εργαλείου http://www.authorstream.com. 

Φύλλο εργασίας 8 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

(κοινό για όλες τις ομάδες) 

Από την διδασκαλία του διδακτικού σεναρίου «Τα έθνη στον Καιάδα του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου»: 

Α)Κατάφερα να συνθέσω με τρόπο που έχει νόημα για μένα τα χαρακτηριστικά της 

φυσιογνωμίας του Α’ Παγκοσμίου πολέμου  και τα σημαντικότερα γεγονότα του σε ένα 

ενιαίο σύνολο, έτσι ώστε να αντιλαμβάνομαι απόλυτα τις αλληλοεξαρτήσεις τους.  

Συμφωνώ απόλυτα  1   2   3   4   5    Διαφωνώ απόλυτα 

Β)Διαμόρφωσα μια ικανοποιητική αντίληψη για την ύπαρξη γενικότερων ιστορικών 

συγκυριών που υπό μορφή ιστορικών κανόνων κινούν διαχρονικά τις ιστορικές 

εξελίξεις  

Συμφωνώ απόλυτα  1   2   3   4   5    Διαφωνώ απόλυτα 

Γ)Είχα την δυνατότητα να πάρω τις πρωτοβουλίες που ήθελα διερευνώντας το θέμα 

μου σε ποικίλες πηγές και να εκφράσω τεκμηριωμένα τις απόψεις μου 

Συμφωνώ απόλυτα  1   2   3   4   5    Διαφωνώ απόλυτα 

 

http://www.wordle.net/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/home.cfm
http://www.authorstream.com/
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Δ)Τα υπολογιστικά εργαλεία του web02 που χρησιμοποίησα διευκόλυναν σημαντικά 

την εργασία μου. 

Συμφωνώ απόλυτα  1   2   3   4   5    Διαφωνώ απόλυτα 

Ε)Τα υπολογιστικά εργαλεία του web02 που χρησιμοποίησα μου επέτρεψαν να 

συνεργαστώ αποτελεσματικά με τους συμμαθητές μου και να μείνω ικανοποιημένος 

από το τελικό προϊόν της εργασίας μας. 

Συμφωνώ απόλυτα  1   2   3   4   5    Διαφωνώ απόλυτα 

ΣΤ) Η συνεργασία μου με τον καθηγητή κατά την διάρκεια της εκπόνησης του 

διδακτικού σεναρίου με ικανοποίησε απόλυτα. 

Συμφωνώ απόλυτα  1   2   3   4   5    Διαφωνώ απόλυτα 

Ζ) Να αναφέρετε αν αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο χειρισμό των διαδικτυακών 

εργαλείων που χρησιμοποιήσατε και ποια ήταν η σημαντικότερη από αυτές. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Η) Ποιο ήταν το στοιχείο που σας ικανοποίησε περισσότερο και ποιο λιγότερο στην 

εκπόνηση του παραπάνω διδακτικού σεναρίου 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 24 

 «Project: ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; Μία διαδικτυακή προσέγγιση 

μέσω πλατφόρμας Edmodo» , Σάγγου Αναστασία 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του 

Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

«Project: ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;  

Μία διαδικτυακή προσέγγιση μέσω πλατφόρμας Edmodo» 

 

1.2 Δημιουργός 

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΓΓΟΥ  
 
Ιδιότητα:   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης         √ 
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
Δικτυακός τόπος / blog: https://www.edmodo.com/home#/  
(κλειστή ομάδα – μέλος της ο κ. Κωτσίδης) 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  

Στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας της Β’ Λυκείου, και σύμφωνα με τις οδηγίες 

υλοποίησης των project οι θεματικές προτείνονται από τους ίδιους τους μαθητές οι 

https://www.edmodo.com/home#/
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οποίοι και επιλέγουν το ερευνητικό ερώτημα γύρω από το οποίο θα υλοποιηθεί η 

ερευνητική τους εργασία, το οποίο και κυρώνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο – ερώτημα της ερευνητικής εργασίας «Ασφαλές διαδίκτυο;» 

επιλέχθηκε από τους μαθητές μετά από σχετική εισήγηση της διδάσκουσας, και ως 

συνέχεια της ερευνητικής εργασίας που απασχόλησε την ομάδα κατά το Α’ τετράμηνο 

με θέμα «Παραβατικότητα στο σχολικό περιβάλλον» όπου διαπιστώθηκε ότι πολλές 

μορφές παραβατικότητας εντοπίστηκαν στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) και το διαδικτύου γενικότερα.  

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  

Το μάθημα των ερευνητικών εργασιών καλύπτει εξ ορισμού ένα ευρύ φάσμα 

αντικειμένων, καθώς τα ερωτήματα που τίθενται διερευνούνται υπό το πρίσμα μιας 

διαθεματικής προσέγγισης.  

Στην παρούσα διδακτική πρόταση τόσο το θέμα όσο και η διδακτική προσέγγιση που 

ακολουθείται εμπλέκει διάφορα αντικείμενα: Κύκλος: «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 

Επιστήμες» Εμπλεκόμενα Μαθήματα: Πληροφορική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, 

Έκθεση 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: 

Σύμφωνα με τις με αριθμ. 141285/Γ2/8-9-2014 & 179544/Δ2/26-10-2016 εγκυκλίους 

του Υπουργείου Παιδείας οι Ερευνητικές Εργασίες αποτελούν διακριτή ενότητα του 

Προγράμματος Σπουδών. Για τη συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και 

καθοδήγηση των ερευνητικών θεμάτων ισχύει η με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09-06-2016 

Y.A. (ΦΕΚ Β΄ 1670) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».   

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσετε 

Τάξη: Β’ Λυκείου / Β’ τετράμηνο – τμήμα 15 μαθητών (7 κορίτσια και 8 αγόρια) 

 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Γενικός Σκοπός – (Αιτιολόγηση του θέματος - αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη) 

Η χρήση του διαδικτύου εγκυμονεί κινδύνους για όλους/ες μας. Ειδικά για τους εφήβους 

οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι, γιατί η εφηβεία: Είναι ανώριμη, έχει μειωμένη αντίσταση, 

παρουσιάζει εμμονές, έχει άγνοια κινδύνου, χαρακτηρίζεται από έντονο μιμητισμό, είναι 

ριψοκίνδυνη, νιώθει συναισθηματικά κενά, αναζητά γνωριμίες, έχει ερωτικά σκιρτήματα, 

χρειάζεται επιβεβαίωση, παρουσιάζει χαμηλή αυτοπεποίθηση, θέλει επικοινωνία με 

φίλους, δεν έχει αρκετές διεξόδους διασκέδασης, θέλει να ανήκει σε ομάδες ομοίων, 

παρασύρεται εύκολα, αρέσει τις υπερβολές, θέλει να μοιάσει με τους συνομηλίκους της, 

συναρπάζεται με το καινούργιο, μαθαίνει εύκολα τη χρήση νέων τεχνολογιών, 
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δυσκολεύεται με τα όρια, έχει ανάγκη από καθοδήγηση, συμπαράσταση, ενθάρρυνση 

και ενημέρωση.Τα πιο σημαντικά προβλήματα στο διαδίκτυο για τους εφήβους είναι:  

Διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming), διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), 

διαδικτυακός εθισμός και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. 

Σκοπός λοιπόν σε ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα από αυτή τη διδακτική πρόταση 

είναι τόσο η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ασφάλειας και 

παραβατικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο όσο και στην εξοικείωσή τους με την 

ασφαλή χρήση web2 εργαλείων όπως το εκπαιδευτικό εργαλείο Edmodo.  

Μέσα από την εμπειρία αυτή οι μαθητές καλούνται να μυηθούν σε ασφαλείς και 

δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας και διαμοίρασης ιδεών και εργασιών με τη 

χρήση του διαδικτύου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Στόχοι: 

-Να παρουσιαστούν τα σημαντικότερα προβλήματα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου 

για τους έφηβους. 

-Να παρουσιαστούν παραδείγματα διαδικτυακής παραβατικότητας. 

-Να διερευνηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με την καταγγελία και την 

ποινικοποίηση της διαδικτυακής παραβατικότητας. – Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος 

-Να διερευνηθούν οι αιτίες για τις οποίες ο έφηβος παρουσιάζεται επιρρεπής απέναντι 

στους κινδύνους του διαδικτύου. 

-Να συλλεγούν στοιχεία σχετικά με τα φαινόμενα της παραβατικότητας και τους 

κινδύνους στο διαδίκτυο. 

-Οι μαθητές λειτουργώντας βιωματικά να αντιληφθούν καλύτερα πως το διαδίκτυο και 

το μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύτιμα εργαλεία που όμως μπορούν να γίνουν 

πηγές εκμετάλλευσης και εκβιασμού λόγω της απρόσεχτης και αφελούς χρήσης τους. 

-Οι μαθητές να αντιληφθούν πως η διαδικτυακή παραβατικότητα είναι δυστυχώς μια 

καθημερινή πρακτική και είναι απαραίτητο πολλές φορές να αναζητούν βοήθεια ή 

συμβουλή όχι μόνο από συνομηλίκους τους, αλλά και ειδικούς προκειμένου να 

καταγγέλλουν και να αντιμετωπίζουν ριζικά τα φαινόμενα αυτά. 

-Οι μαθητές να αντιληφθούν πρέπει και επιβάλλεται πολλές φορές να αρνηθούν την 

κοινοποίηση προσωπικών τους δεδομένων 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα: 

- Είναι ασφαλής η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σήμερα; 

Ποιοί οι κίνδυνοι; 

-Ποιό το πλαίσιο δράσης κατά της διαδικτυακής παραβατικότητας σήμερα; 
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-Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη χρήση του 

διαδικτύου; 

-Σε ποιους μπορεί να απευθυνθεί κανείς σε περίπτωση που πέσει θύμα διαδικτυακής 

«εκμετάλλευσης»; 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο. 

1. Edmodo 

2. Youtube 

3. Wikipedia (ως παράδειγμα wiki) 

4. Wordle 

5. Google docs 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια: Η εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου που παρουσιάζεται στη 

συνέχεια διαρκεί ένα τετράμηνο, (Β’ τετράμηνο Λυκείου), και περιλαμβάνει 4 δια 

ζώσης συναντήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής, και παράλληλα ατομική και 

ομαδική εργασία των μαθητών κατά τη διάρκεια του τετραμήνου στην 

πλατφόρμα της ομάδας που δημιουργήθηκε στο Edmodo, είτε από τον 

προσωπικό τους υπολογιστή στο σπίτι ή από το κινητό τους. 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Η διδασκαλία υλοποιείται μέσω της διαδικασίας της βιωματικής δράσης, της 

αναζήτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο, της συνεργατικής μάθησης, αλλά και της 

διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης μελετών περίπτωσης. Η διδασκαλία στηρίζεται 

και προωθεί: 

-τη διερευνητική, ενεργητική – βιωματική διαδικασία μάθησης  

-την ομαδοσυνεργατική οργάνωση των μαθητών  

-την καλλιέργεια ανάληψης πρωτοβουλιών από τους μαθητές  

-την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης  

-την εξέλιξη της διδασκαλίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών  

H επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου έγινε ακριβώς όταν διαπιστώθηκε από την 

διδάσκουσα ότι οι δια ζώσης συναντήσεις με την ομάδα των μαθητών θα ήταν 

ελάχιστες στο Β’ τετράμηνο για διάφορους λόγους που είχαν να κάνουν με σχολικές 

δραστηριότητες άλλα και λόγω του ότι το συγκεκριμένο μάθημα είναι μονόωρο. Έπρεπε 

λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας της ομάδας.  
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Αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στάδια υλοποίησης του 

Διδακτικού Σεναρίου, ανά διδακτική συνάντηση με τις δραστηριότητες που προτάθηκαν: 

 

Διδακτική 
ενότητα 

Αντικείμενο  Διεξαγωγή 

διδακτικής 

ενότητας 

Δραστηριότητες Εργαλεία 

Web2 

1η Δια ζώσης  
συνάντηση στο 
εργαστήριο 
πληροφορικής 
(έχει προηγηθεί 
η εισαγωγική 
συνάντηση 
όπου 
προτάθηκαν 
θέματα project  
και τελικώς 
επιλέχθηκε το 
θέμα του 
ασφαλούς 
διαδικτύου) 

Εισαγωγική 

ευαισθητοποί

ηση σχετικά 

με το θέμα της 

ασφάλειας 

στο διαδίκτυο 

 

Α. Καταιγισμός 

ιδεών από την 

ολομέλεια– 

σχεδιασμός 

σύννεφων 

εννοιών από την 

ολομέλεια  

 

Β. Εγγραφή στην 

ομάδα Edmodo 

«Ασφαλές 

διαδίκτυο» και 

εξοικείωση με 

τον τρόπο 

οργάνωσης της 

πλατφόρμας 

 

1. Οι μαθητές 

καλούνται να 

καταγράψουν σε 

κείμενο word  

google doc έννοιες 

, λέξεις σκέψεις 

που θεωρούν ότι 

έχουν σχέση με το 

θέμα του 

ασφαλούς 

διαδικτύου 

(διαμοιράζεται το 

σχετικό link) 

2. Στη συνέχεια το 

κοινό κείμενο 

χρησιμοποιείται 

από κάθε ομάδα 

για να φτιάξει ένα 

σύννεφο εννοιών 

στο wordle 

 

3.Να εγγραφούν 

στην ομάδα τους 

στο Edmodo 

https://drive.googl

e.com/file/d/0B8n

NfLwfeOROaTFiRnp

Vc3dtaW8/view?us

p=sharing 

 

Google doc –

word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordle 

 

 

 

 

Εdmodo 

 

2η Δια ζώσης 

συνάντηση στο 

Παρουσίαση  

των 

Προβολή 4 

ολιγόλεπτων 

Oι μαθητές  

https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROaTFiRnpVc3dtaW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROaTFiRnpVc3dtaW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROaTFiRnpVc3dtaW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROaTFiRnpVc3dtaW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROaTFiRnpVc3dtaW8/view?usp=sharing
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εργαστήριο 

Πληροφορικής 

διαστάσεων 

του θέματος 

Οριοθέτηση 

και 

διατύπωση 

ερωτημάτων 

προς 

διερεύνηση-

διανομή 

θεματικών 

ερευνητικών 

ερωτημάτων 

στις 

υποομάδες 

https://drive.g

oogle.com/file

/d/0B8nNfLwf

eOROQ2p6SV

dNT043bEE/vi

ew?usp=shari

ng 

 

 

 

βίντεο από το  

youtube με 

υποθεματικές: 

-grooming 

(αποπλάνηση 

διαδικτυακή) 

https://drive.goo

gle.com/file/d/0B

8nNfLwfeORObzB

jb3l6bGoxZjQ/vie

w?usp=sharing 

-διαδικτυακός 

εθισμός 

https://drive.goo

gle.com/file/d/0B

8nNfLwfeOROd1R

zcV9xTUZlYTg/vie

w?usp=sharing 

-διαδικτυακός 

εκφοβισμός 

https://drive.goo

gle.com/file/d/0B

8nNfLwfeORORH

hFNmF5VmZvem

c/view?usp=shari

ng 

-δημοσιοποίηση 

προσωπικών 

δεδομένων   

https://drive.goo

gle.com/file/d/0B

8nNfLwfeOROY2I

3d0FSUlJCVUU/vi

ew?usp=sharing 

ως αφορμή για 

συζήτηση και 

σχολιασμό στην 

ολομέλεια και 

διανομή τους στις 

υποομάδες (είχαν 

ήδη 

καλούνται: 

Α.να δουν στην 

ολομέλεια τα 

βίντεο που 

προτείνονται και 

να σχολιάσουν και 

να εκφράσουν σε 

συζήτηση τα 

συναισθήματά 

τους, τις 

βιωματικές τους 

εμπειρίες 

Β. Να αναζητήσουν 

τον ορισμό αυτών 

των εννοιών στο 

διαδίκτυο (οι 

οποίοι και 

αναρτώνται στην 

ομάδα τους στο 

Edmodo ) 

Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia 

https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQ2p6SVdNT043bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQ2p6SVdNT043bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQ2p6SVdNT043bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQ2p6SVdNT043bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQ2p6SVdNT043bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQ2p6SVdNT043bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQ2p6SVdNT043bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORObzBjb3l6bGoxZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORObzBjb3l6bGoxZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORObzBjb3l6bGoxZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORObzBjb3l6bGoxZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORObzBjb3l6bGoxZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROd1RzcV9xTUZlYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROd1RzcV9xTUZlYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROd1RzcV9xTUZlYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROd1RzcV9xTUZlYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROd1RzcV9xTUZlYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORORHhFNmF5VmZvemc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORORHhFNmF5VmZvemc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORORHhFNmF5VmZvemc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORORHhFNmF5VmZvemc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORORHhFNmF5VmZvemc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeORORHhFNmF5VmZvemc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROY2I3d0FSUlJCVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROY2I3d0FSUlJCVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROY2I3d0FSUlJCVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROY2I3d0FSUlJCVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROY2I3d0FSUlJCVUU/view?usp=sharing
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δημιουργηθεί 

από το Α’ 

τετράμηνο) 

  

Από το σημείο αυτό της διδακτικής διαδικασίας και έπειτα οι μαθητές καλούνται μέσω 

της πλατφόρμας : 

1.να συμμετάσχουν παράλληλα: 

- στις ψηφοφορίες 

 https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROR3NsSmZTbWhRTU0/view?usp=sharing 

- στα κουΐζ που αναρτώνται σταδιακά από τη διδάσκουσα  στην πλατφόρμα.  

https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROSHZkRUJNbm1wRW8/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQlA4NW9aa1ZZbFU/view?usp=sharing 

2.να σχολιάσουν τα αποτελέσματα αλλά και σχόλια και προτάσεις των συμμαθητών τους.  

3. να εκπονήσουν ατομικές εργασίες στο πλαίσιο της υποομάδες και να τις αναρτήσουν 

στην πλατφόρμα με προθεσμίες.  

4. να σχολιάσουν τουλάχιστον ατομικές εργασίες των συμμαθητών τους στην πλατφόρμα 

Παράλληλα από τη διδάσκουσα απονέμονται «παράσημα» στους μαθητές ανάλογα με τη 

συμμετοχή τους στην πλατφόρμα. 

https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROODlDNTN3dlFqNkk/view?usp=sharing 

 

3η δια ζώσης 

συνάντηση  

Παρουσίαση 

ατομικών 

εργασιών στην 

ολομέλεια 

Οι μαθητές 

παρουσιάζουν τον τρόπο 

δουλειά τους, τις 

δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν και 

παρουσιάζουν τα 

συμπεράσματα της 

δουλειάς τους 

Ζητείται από τους 

μαθητές να 

εκπονήσουν 

ομαδικές 

εργασίες 

στηριζόμενοι στις 

ατομικές 

εργασίες των 

μελών της 

υποομάδας και 

να την 

αναρτήσουν στην 

πλατφόρμα. 

 

4η δια ζώσης 

συνάντηση 

Παρουσίαση 

ομαδικών 

εργασιών  

Τελική 

Ο κάθε εκπρόσωπος της 

ομάδας παρουσιάζει 

στην ολομέλεια την 

ομαδική τους εργασία 

1.Μια ομάδα 

μαθητών 

αναλαμβάνει να 

επεξεργαστεί τις 

Movie 

maker 

https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROR3NsSmZTbWhRTU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROSHZkRUJNbm1wRW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROQlA4NW9aa1ZZbFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROODlDNTN3dlFqNkk/view?usp=sharing
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αξιολόγηση 

διδακτικής 

/μαθησιακής 

πορείας 

2. Συζήτηση στην 

ολομέλεια σχετικά με τις 

αδυναμίες και τα θετικά 

στοιχεία της διδακτικής 

αυτής προσέγγισης και 

την αποτελεσματικότητα 

της ομαδικής 

συνεργασίας 

ομαδικές 

εργασίες στο 

Movie maker και 

να δημιουργήσει 

μια ενιαία 

εργασία ως 

τελικό υλικό .του 

project 

2.Οι μαθητές 

συμπληρώνουν 

ένα έντυπο 

φύλλο 

αξιολόγησης 

https://drive.goo

gle.com/file/d/0B

8nNfLwfeOROS19

WQnFGQzJRLUk/

view?usp=sharing 

 

Τόσο το υποστηρικτικό υλικό όσο και το παραγόμενο υλικό του Διδακτικού 
σεναρίου μπορείτε να το αναζητήσετε στο παρακάτω link: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8nNfLwfeOROa3ZQeU80REdiaWc?us
p=sharing 

καθώς και στην πλατφόρμα Edmodo 

https://www.edmodo.com/home#/ 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Υπάρχουν όλα αναρτημένα στην πλατφόρμα Edmodo  
 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη αυτής της διδακτικής 
πρότασης: 
-εργαστήριο Πληροφορικής σχολείου (με Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, windows, 
Mozilla Firefox) 
-βιντεοπροτζέκτορας 
 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Α. Διαμορφωτική αξιολόγηση - Κατά την υλοποίηση του Διδακτικού Σεναρίου και 

των δραστηριοτήτων του, πραγματοποιείται μια έμμεση ενδιάμεση αξιολόγηση, 

τόσο από τη συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες διαδικτυακά, όσο και 

από τα σχόλιά τους και τα like τους στην ομάδα του Edmodo.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROS19WQnFGQzJRLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROS19WQnFGQzJRLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROS19WQnFGQzJRLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROS19WQnFGQzJRLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8nNfLwfeOROS19WQnFGQzJRLUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8nNfLwfeOROa3ZQeU80REdiaWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8nNfLwfeOROa3ZQeU80REdiaWc?usp=sharing
https://www.edmodo.com/home#/
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Β. Τελική αξιολόγηση -  Mετά την πραγματοποίησή του σεναρίου, η ομάδα 

προχωρά στην τελική αξιολόγηση, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία μέσα 

από μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, 

αυτοαξιολόγηση και αξιολόγησης της ομάδας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Α.  

-Η συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια όλου του τετραμήνου ήταν 

ενθουσιώδης και το θέμα τους κράτησε με αμείωτο το ενδιαφέρον. Η προβολή 

των βίντεο, η δημιουργία των σύννεφων λέξεων στον καταιγισμό ιδεών, και η 

εγγραφή τους στην ομάδα Edmodo ενίσχυσε τον ενθουσιασμό τους, 

δημιουργώντας παράλληλα έναν διασκεδαστικό και πολύ οικείο μαθησιακό 

περιβάλλον. Οι δραστηριότητες (ψηφίσματα, κουίζ) του Edmodo, αποτέλεσαν 

κίνητρο ενασχόλησης με το θέμα και για μαθητές που σε αντίθετη περίπτωση 

δεν θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε παραδοσιακές δραστηριότητες, 

δημιουργώντας και ένα θετικό ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ τους.  

-Η υλοποίηση αυτού του τρόπου διδακτικής προσέγγισης ήταν πρωτόγνωρη για 

τους μαθητές και γι’ αυτό χρειάστηκε κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής και 

εξοικείωσης τους, όσο και αρκετές υπενθυμίσεις πάνω στο θέμα αυτό από τη 

διδάσκουσα. 

-πολλές φορές διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αντιμετώπιζαν αυτό το νέο εργαλείο 

ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης και λιγότερο ως περιβάλλον μάθησης 

Β. Οι μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που έγινε το μάθημα, που 

με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους παρά τα 

μαθήματα που «χάθηκαν». Διασκέδασαν μαθαίνοντας, και διαπίστωσαν ότι 

υπάρχουν ασφαλείς τρόποι και δημιουργικοί χρήσης του διαδικτύου, όπως το 

Edmodo. Τους άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν 

και να δεχθούν με τη σειρά τους την κριτική των συμμαθητών τους για τη δουλειά 

τους. Αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να είχαν συμμετάσχει πιο ενεργά 

στην πλατφόρμα, και το μετάνιωσαν, καθώς με καθυστέρηση διαπίστωσαν ότι 

είχε ενδιαφέροντα πράγματα (κουίζ, ψηφίσματα, βίντεο, ανακοινώσεις). Το 

παράπονό τους ήταν που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να φτιάξουν τα δικά τους κουίζ 

ή ψηφίσματα στο Edmodo.  

Συμπερασματικά μια πολύ θετική μαθησιακή εμπειρία για όλους που μας μύησε 

όλους, διδάσκουσα και μαθητές, σε μια νέα διδακτική προσέγγιση με πάρα 

πολλές δυνατότητες. 

 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

354 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 25 

 «Η διαφωνία της ελληνικής κοινωνίας ως προς τη φιλοξενία των 

προσφύγων», Γιγουρτάκη Εμμανουέλα 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 

Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

«Η διαφωνία της ελληνικής κοινωνίας ως προς τη φιλοξενία των προσφύγων» 

 

1.2 Δημιουργός 

 

Ονοματεπώνυμο: Γιγουρτάκη Εμμανουέλα  

 
Ιδιότητα:    
 
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
 
Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:   

Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού (διαθεματική προσέγγιση) 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου      

Ενότητα 6 «Η ζωή σε άλλους τόπους» 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο ενσωματώνεται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και γίνεται 
εξέταση, αναδόμηση, ανάδειξη αλλά και συμπλήρωση των μαθησιακών στόχων που υπάρχουν 
σε αυτό. Δηλαδή, η προβληματική του εκπαιδευτικού σεναρίου προσεγγίζεται διαθεματικά στα 
πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας της συγκεκριμένης ενότητας, όπου γίνεται αναφορά σε 
θέματα σχετικά με τη μετανάστευση και την προσφυγιά, συμπληρώνοντας στο αναλυτικό 
πρόγραμμα μια επιμέρους ενότητα, που αφορά το σημερινό διχασμό της ελληνικής κοινωνίας 
ως προς την φιλοξενία των προσφύγων. 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Στ΄ ΤΑΞΗ 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στοχεύει στο να ενημερωθούν οι μαθητές για το 

προσφυγικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην σημερινή εποχή και συγκεκριμένα για το 

πρόβλημα και τη διαφωνία της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τη φιλοξενία των προσφύγων. 

Επιπλέον, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 

και της κριτικής σκέψης. Το προσφυγικό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που έχει κάνει πολύ 

έντονα την εμφάνιση του στις μέρες μας και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Γι’ αυτό ο 

σκοπός αυτού του διδακτικού σεναρίου είναι μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία να 

διαμορφωθούν και να αναπτυχθούν ολόπλευρα τα άτομα, χωρίς να εστιαστεί αποκλειστικά 

στο γνωστικό μέρος, καθώς ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να είναι σε θέση να αυτενεργεί 

και να παίρνει πρωτοβουλίες με βάση τα δικά του πιστεύω, που έχουν αναπτυχθεί με γόνιμο 

τρόπο μέσω της διαδικασίας της κριτικής σκέψης. Οι μαθητές μετά την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου θα πρέπει να έχουν γνώσεις σχετικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και τις δυσκολίες παραμονής τους σε κάποια άλλη χώρα. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει οι μαθητές, μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, να 

έχουν κατανοήσει τα μέρη της προβληματικής που έχουμε θέσει στην εργασία μας, δηλαδή τα 

αίτια και τις συνέπειες της αποδοχής ή της άρνησης φιλοξενίας των προσφύγων στην Ελλάδα. 

Έτσι ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν και να διαμορφώνουν τη δική τους άποψη σχετικά με 

αυτό το θέμα τόσο γραπτά, όσο και προφορικά. 

Οι δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές είναι, αρχικά, να αναπτύξουν την 

ικανότητα τους να συνεργάζονται μαζί και να επικοινωνούν ανταλλάσσοντας πληροφορίες, 

μηνύματα και σχόλια (π.χ. μέσω wiki, edmondo), καθώς αποτελούν μέλη μιας ομάδας, 

διαμορφώνοντας και αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις. Οι μαθητές θα 

προβληματιστούν, θα ανακαλύψουν, θα πάρουν αποφάσεις και θα εξασκήσουν την αδρή 
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κινητικότητά τους μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διαδικτυακών περιβαλλόντων. Επιπλέον, 

θα έχουν την ικανότητα να αυτενεργούν παίρνοντας πρωτοβουλίες ανάλογα με τις ικανότητες, 

τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη, 

αφού τους δίνεται η δυνατότητα της διαμόρφωσης και έκφρασης νέων ιδεών. Σε κοινωνικό 

επίπεδο, επίσης, θα αποκτήσουν την αίσθηση κοινής ευθύνης και κοινού σκοπού και την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με διάλογο και αλληλεπίδραση. Θα καλλιεργήσουν, ακόμα, 

συναισθήματα αλληλοβοήθειας, με σκοπό την επίτευξη κοινού στόχου αλλά και ισότιμης 

ενασχόλησης με τον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone. Τέλος,  όπως προαναφέρθηκε, τα 

παιδιά έχουν ήδη γνωρίσει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε άλλα μαθήματα και αυτό που θα 

κληθούν να κατανοήσουν είναι ότι αυτά είναι κοινά για όλους, πρέπει να γίνονται σεβαστά 

ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, το θρήσκευμα ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά 

και να τα συσχετίσουν με τη φιλοξενία των προσφύγων ή την άρνηση αυτής. Θα μπορούν, 

λοιπόν, να διαχωρίσουν ποια από αυτά καταπατώνται ή αντίστοιχα ποια γίνονται σεβαστά, 

αναπτύσσοντας, έτσι, το σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα  του άλλου ως κοσμοθεωρία και 

τρόπο ζωής. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο.…………………………………………………………………………… 

Blog, photoshow (Roxio slideshow), prezi, edmondo, online σημειωματάριο (titanpad), java 

scripts (hotpotatoes), online puzzle (Jigsaw Planet Puzzle), κοινωνικό μέσο δικτύωσης 

(youtube), wiki (wikispaces), Google Maps (υπάρχουν οδηγίες παρακάτω για το τι θα κάνουν 

τα παιδιά στο καθένα) 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Προτείνεται η εφαρμογή ενός ανακαλυπτικού μοντέλου διδασκαλίας, όπου οι μαθητές μέσα 

από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και συγκεκριμένες δραστηριότητες θα ερευνήσουν, 

θα ανακαλύψουν και θα οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι 

άμεσα αντιληπτός μέσα στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, αφού είναι 

περισσότερο καθοδηγητικός και ενθαρρύνει τη διαδικασία οποτεδήποτε χρειαστεί (π.χ. 

θα μπορούσε να είναι εκείνος που θα χωρίσει τις ομάδες πριν από τις δραστηριότητες 

γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, ώστε να είναι ισοδύναμες). 

Άλλωστε, πρόκειται για μια μαθητοκεντρική διαδικασία, όπου οι μαθητές αποτελούν το 

επίκεντρο σε όλα τα στάδια. 

 

Πιο αναλυτικά: 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός παρέχει ένα κίνητρο για τη συμμετοχή των μαθητών στο 

συγκεκριμένο θέμα. Τα παιδιά μπαίνουν στο blog που έχει δημιουργήσει ο 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

357 

 

εκπαιδευτικός, στο οποίο υπάρχει ως πρώτη (χρονικά) ανάρτηση ένα «slideshow», με 

ζωγραφιές και εικόνες, που αντικατοπτρίζουν την πορεία των προσφύγων, τα βιώματά 

τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να φτάσουν στη χώρα μας. Έπειτα, 

ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις ενεργοποίησης που τίθενται στους μαθητές, οι οποίες δε 

χρειάζεται να απαντηθούν από τους μαθητές, απλά τους καλούν να συνδέσουν την 

προβληματική με την καθημερινότητά τους. Στην επόμενη (χρονικά) ανάρτηση, 

ακολουθεί μια παρουσίαση στο prezi, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους 

πρόσφυγες, το ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας και τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας στη 

χώρα μας. (Ένα ενδεικτικό blog βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: 

http://bearefugenius.blogspot.gr/ ). 

Μετά από την παρακολούθηση του slideshow αλλά και της παρουσίασης στο prezi, ο 

εκπαιδευτικός θα χωρίσει τους μαθητές σε 4 ισοδύναμες ομάδες όσα είναι και τα μέρη 

της προβληματικής. Οι ομάδες μπορούν να πάρουν ονόματα αξιών ή δικααιωμάτων, 

όπως «Ισότητα», «Αλληλεγγύη», «Σεβασμός», «Αξιοπρέπεια». Θα μπουν οι μαθητές 

στο edmondo, όπου και είναι χωρισμένοι σε ομάδες, βρίσκοντας σε ποια ομάδα 

εντάσσονται και ξεκινούν τις δραστηριότητές τους ως ομάδες, εφόσον ο εκπαιδευτικός 

έχει αναρτήσει σε κάθε ομάδα τα φύλλα εργασιών (όπως φαίνονται στο παράρτημα). 

Η πρώτη ομάδα «Ισότητα» αρχικά, θα διαβάσει ένα απόσπασμα από ένα κείμενο στο 

οποίο αναφέρονται κάποια από τα αίτια αποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα και θα 

τους ζητηθεί να τα καταγράψουν σε ένα διαδικτυακό σημειωματάριο. Η 2η 

δραστηριότητα θα είναι η συμπλήρωση ενός σταυρόλεξου ανακαλύπτοντας έννοιες και 

αξίες που εντάσσονται στους λόγους αποδοχής των προσφύγων στη χώρα μας. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί η 3η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη λύση ενός puzzle με 

εικόνες, που συμβολίζουν κάποιες έννοιες που σχετίζονται με το προσφυγικό ζήτημα 

και τις οποίες θα κληθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν. Στην 4η δραστηριότητα δίνονται 

δυο σύντομα βίντεο, στα οποία προβάλλονται δυο ανθρώπινα δικαιώματα («Είμαστε 

Όλοι Γεννημένοι Ελεύθεροι και Ίσοι» και «Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος Κόσμος»), που 

σχετίζονται με το θέμα μας και ζητείται από τα παιδιά να αναρωτηθούν ποια είναι αυτά 

και εάν λαμβάνονται υπόψη ή καταπατώνται στην περίπτωση που έχουν αναλάβει να 

μελετήσουν. 

Η δεύτερη ομάδα «Αλληλεγγύη» αρχικά, θα διαβάσει ένα άρθρο και μια εικόνα, στα 

οποία εντοπίζονται κάποια από τα αίτια μη αποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα και 

θα τους ζητηθεί να τα καταγράψουν σε ένα διαδικτυακό σημειωματάριο. Η 2η 

δραστηριότητα θα είναι η επίλυση ενός quiz πολλαπλής επιλογής ανακαλύπτοντας 

έννοιες που εντάσσονται στους λόγους μη αποδοχής των προσφύγων στη χώρα μας. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί η 3η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη λύση ενός puzzle με 

εικόνες, που συμβολίζουν κάποιες έννοιες και αξίες που σχετίζονται με το προσφυγικό 

ζήτημα και τις οποίες θα κληθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν. Στην 4η δραστηριότητα 

δίνονται δυο σύντομα βίντεο, στα οποία προβάλλονται δυο ανθρώπινα δικαιώματα («Το 

Δικαίωμα στο να Αναζητάς Ασφαλή Τόπο να Ζήσεις» και «Δικαίωμα στην 

Εθνικότητα»), που σχετίζονται με το θέμα μας και ζητείται από τα παιδιά να 

αναρωτηθούν ποια είναι αυτά και εάν λαμβάνονται υπόψη ή καταπατώνται στην 

περίπτωση που έχουν αναλάβει να μελετήσουν. 

Η τρίτη ομάδα «Σεβασμός» αρχικά, θα διαβάσει ένα άρθρο και μια εικόνα, στα οποία 

εντοπίζονται κάποιες από τις συνέπειες αποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα και θα 

τους ζητηθεί να τα καταγράψουν σε ένα διαδικτυακό σημειωματάριο. Η 2η 

http://bearefugenius.blogspot.gr/
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δραστηριότητα θα είναι αντιστοίχιση φράσεων, με σκοπό τη δημιουργία προτάσεων με 

νόημα που θα αφορά τις συνέπειες αποδοχής των προσφύγων στη χώρα μας. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί η 3η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη λύση ενός puzzle με 

εικόνες, που συμβολίζουν κάποιες έννοιες που σχετίζονται με το προσφυγικό ζήτημα 

και τις οποίες θα κληθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν. Στην 4η δραστηριότητα δίνονται 

δυο σύντομα βίντεο, στα οποία προβάλλονται δυο ανθρώπινα δικαιώματα («Έχεις 

Δικαιώματα Όπου κι αν Πηγαίνεις» και «Φαγητό και Στέγη για Όλους»), που 

σχετίζονται με το θέμα μας και ζητείται από τα παιδιά να αναρωτηθούν ποια είναι αυτά 

και εάν λαμβάνονται υπόψη ή καταπατώνται στην περίπτωση που έχουν αναλάβει να 

μελετήσουν. 

Η τέταρτη ομάδα «Αξιοπρέπεια» αρχικά, θα διαβάσει δυο άρθρα και μια εικόνα στα 

οποία εντοπίζονται κάποιες από τις συνέπειες μη αποδοχής των προσφύγων στην 

Ελλάδα και θα τους ζητηθεί να τα καταγράψουν σε ένα διαδικτυακό σημειωματάριο. Η 

2η δραστηριότητα θα είναι η συμπλήρωση λέξεων στα κενά, με σκοπό τη δημιουργία 

ενός κειμένου με νόημα που θα αφορά τις συνέπειες της μη αποδοχής των προσφύγων 

στη χώρα μας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 3η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη λύση 

ενός puzzle με εικόνες, που συμβολίζουν κάποιες έννοιες που σχετίζονται με το 

προσφυγικό ζήτημα και τις οποίες θα κληθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν. Στην 4η 

δραστηριότητα δίνονται δυο σύντομα βίντεο, στα οποία προβάλλονται δυο ανθρώπινα 

δικαιώματα («Μην Κάνεις Διακρίσεις» και «Το Δικαίωμα στο Παιχνίδι»), που 

σχετίζονται με το θέμα μας και ζητείται από τα παιδιά να αναρωτηθούν ποια είναι αυτά 

και εάν λαμβάνονται υπόψη ή καταπατώνται στην περίπτωση που έχουν αναλάβει να 

μελετήσουν. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά, αφού ολοκληρώσουν τα φύλλα εργασίας ανά ομάδα, μπαίνουν 

στο wikispaces που έχει δημιουργηθεί. Αρχικά, θα υπάρχει ένας χάρτης από το Google 

Map στον οποίο παρουσιάζονται τα μέρη της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 

προσφύγων, για να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τα ποσοστά αυτά σε σχέση με τον 

αριθμό των μόνιμων κατοίκων. Στη συνέχεια, θα δοθεί στα παιδιά μια ιστορία ενός 

προσφυγόπουλου συνοδευόμενη από εικόνες και θα τους ζητηθεί να προσπαθήσουν να 

φτιάξουν μόνοι τους τη συνέχεια της ιστορίας του, αποτυπώνοντας έτσι τη θέση τους σε 

σχέση με τη φιλοξενία των προσφύγων στη χώρα μας. 

 
 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας που θα είναι αναρτημένα στο edmondo ανά ομάδα βρίσκονται στο 

παράρτημα και υπάρχουν σε αυτά υπερσύνδεσμοι. 

Το συγκεκριμένο blog, titanpad και wiki που χρησιμοποιούνται στο παρόν διδακτικό σενάριο 

είναι ενδεικτικά και ο κάθε εκπαιδευτικός που κάνει χρήση τους θα πρέπει να τα δημιουργεί 

εκ νέου κάθε φορά. 

Επίσης, στην τελευταία σελίδα του Παραρτήματος, βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι 

σύνδεσμοι που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο Διδακτικό Σενάριο. 

 
 
 

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
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Χρειάζεται, πρώτα απ’ όλα να υπάρχουν τέσσερις υπολογιστές, tablets ή smartphones που  να 

περιέχουν ένα πρόγραμμα φυλλομετρητή (browser) για περιήγηση στο Διαδίκτυο. Στην 

συνέχεια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συσκευές να μπορούν να έχουν σύνδεση στο 

Διαδίκτυο, καθώς όλο το μαθησιακό υλικό βρίσκεται αναρτημένο σε αυτό. Βασικό στοιχείο για 

την αναπαραγωγή των βίντεο είναι η χρήση συσκευών εξόδου ήχου (π.χ. ηχεία ή ακουστικά), 

αφού πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό, ενώ χρειάζεται να είναι εγκατεστημένες και οι 

εφαρμογές java και flash στο ίδιο το σύστημα, εφόσον παρέχονται δωρεάν. Οι εφαρμογές του 

Web 2.0 που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, υπάρχουν στην αντίστοιχη 

ενότητα (1.6)  
 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Οι μαθητές βρήκαν ενδιαφέρον το θέμα της διαφωνίας των Ελλήνων σχετικά με τους 

πρόσφυγες, γιατί όπως διαπιστώθηκε και μέσα από το Διδακτικό Σενάριο συναντούν 

καθημερινά παρόμοια περιστατικά ή παρακολουθούν σχετικές συζητήσεις, τώρα 

μάλιστα που σε κάποιες περιοχές τα προσφυγόπουλα αρχίζουν να συμμετέχουν στα 

σχολικά δρώμενα. Οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και τις δυσκολίες παραμονής τους σε κάποια άλλη 

χώρα, όπως η Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, είναι σε θέση να κρίνουν και να διαμορφώνουν τη 

δική τους άποψη σχετικά με αυτό το θέμα τόσο γραπτά, όσο και προφορικά. 

Μετά, την ολοκλήρωση του Διδακτικού Σεναρίου, τα παιδιά μάλιστα, έλαβαν δράση 

δημιουργώντας ένα  πόστερ με φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικές με το θέμα σε 

μορφή ενημερωτικής αφίσας, το οποίο αναρτήθηκε στο χώρο του σχολείου, με στόχο 

την ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών από αυτά ως προς τη φιλοξενία των προσφύγων. 
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Ομάδα «ΙΣΟΤΗΤΑ» 

Δραστηριότητα 1 
Πατήστε εδώ και διαβάστε την 4η και 5η παράγραφο του κειμένου, προσπαθώντας 

να εντοπίσετε κάποιους από τους λόγους αποδοχής της φιλοξενίας των 

προσφύγων. 

Έχετε να προσθέσετε και άλλους λόγους που σκεφτήκατε εσείς; 

Καταγράψτε τους λόγους που εντοπίσατε στο κείμενο μαζί με τις δικές σας ιδέες 

εδώ. 

Δραστηριότητα 2 
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο με έννοιες και αξίες που σχετίζονται με τα αίτια 

αποδοχής της φιλοξενίας των προσφύγων. 

Δραστηριότητα 3 
Ενώστε τα κομμάτια για να φτιάξετε το puzzle. Εάν δυσκολεύεστε, πατήστε το 

φάντασμα κάτω αριστερά. 

Μπορείτε να αναγνωρίστε τις έννοιες που απεικονίζονται στην εικόνα που 

σχηματίζεται; 

Δραστηριότητα 4 
Παρακολουθήστε τα δυο σύντομα βίντεο που ακολουθούν. 

Ποια Ανθρώπινα Δικαιώματα παρουσιάζονται σε αυτά; 

Με το να αποδεχόμαστε τη φιλοξενία των προσφύγων θεωρείτε ότι λαμβάνουμε 

υπόψη μας τα δικαιώματα αυτά ή τα καταπατούμε; 

1ο βίντεο: https://youtu.be/BYVQl4R7jRE 

2ο βίντεο: https://youtu.be/Za0gGM8gGuY  

Δραστηριότητα 5 
Επισκεφτείτε το blog και δείτε τις αναρτημένες δημοσιεύσεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_9.asp
https://titanpad.com/Rx5QqcrpFE
Hot%20potatoes/Ομάδα%20Ισότητα.htm
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e193aa6f02b
https://youtu.be/BYVQl4R7jRE
https://youtu.be/Za0gGM8gGuY
http://bearefugenius.blogspot.gr/
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Στη συνέχεια μπείτε στο wiki, δείτε το χάρτη από το google map, διαβάστε την 

ιστορία του Χασάν και καταγράψτε κάτω από το όνομα της ομάδας σας τη 

συνέχεια της ιστορίας. 

 

Ομάδα «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

Δραστηριότητα 1 
Παρατηρήστε την εικόνα εδώ και στη συνέχεια πατήστε εδώ και διαβάστε τις δύο 

τελευταίες παραγράφους του άρθρου, προσπαθώντας να εντοπίσετε κάποιους 

από τους λόγους άρνησης της φιλοξενίας των προσφύγων. 

Έχετε να προσθέσετε και άλλους λόγους που σκεφτήκατε εσείς; 

Καταγράψτε τους λόγους που εντοπίσατε στο άρθρο μαζί με τις δικές σας ιδέες 

εδώ. 

Δραστηριότητα 2 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στο κουίζ για να ανακαλύψετε κάποιους από τους 

λόγους μη αποδοχής της φιλοξενίας των προσφύγων. 

Δραστηριότητα 3 
Ενώστε τα κομμάτια για να φτιάξετε το puzzle. Εάν δυσκολεύεστε, πατήστε το 

φάντασμα κάτω αριστερά. 

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις έννοιες που απεικονίζονται στην εικόνα που 

σχηματίζεται; 

Δραστηριότητα 4 
Παρακολουθήστε τα δυο σύντομα βίντεο που ακολουθούν. 

Ποια Ανθρώπινα Δικαιώματα παρουσιάζονται σε αυτά; 

Με το να μην αποδεχόμαστε τη φιλοξενία των προσφύγων θεωρείτε ότι 

λαμβάνουμε υπόψη μας τα δικαιώματα αυτά ή τα καταπατούμε; 

1ο βίντεο: https://youtu.be/XyMBs61rjYY  

2ο βίντεο: https://youtu.be/DxFtiS4RxZY  

Δραστηριότητα 5 

Επισκεφτείτε το blog και δείτε τις αναρτημένες δημοσιεύσεις. 

Στη συνέχεια μπείτε στο wiki, δείτε το χάρτη από το google map, διαβάστε την 

ιστορία του Χασάν και καταγράψτε κάτω από το όνομα της ομάδας σας τη 

συνέχεια της ιστορίας. 

 

https://refugenius.wikispaces.com/
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20151005/low/assets_LARGE_t_420_54575243.JPG
http://www.kathimerini.gr/830946/article/epikairothta/ellada/o-toyrismos-plhrwnei-to-prosfygiko
https://titanpad.com/uy4zC9ye9P
Hot%20potatoes/Ομάδα%20Αλληλεγγύη.htm
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e7d33e0d1ae
https://youtu.be/XyMBs61rjYY
https://youtu.be/DxFtiS4RxZY
http://bearefugenius.blogspot.gr/
https://refugenius.wikispaces.com/
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Ομάδα «ΣΕΒΑΣΜΟΣ» 

Δραστηριότητα 1 
Πατήστε εδώ και διαβάστε από το άρθρο αυτό το απόσπασμα με τίτλο "Μαζί με τα 

παιδιά έμαθα και εγώ να γίνομαι Άνθρωπος" και το "Η στιγμή του 

αποχωρισμού...", προσπαθώντας να εντοπίσετε κάποιες από τις συνέπειες 

αποδοχής της φιλοξενίας των προσφύγων. 

Έχετε να προσθέσετε και άλλες συνέπειες που σκεφτήκατε εσείς; 

Καταγράψτε τις συνέπειες που εντοπίσατε στο κείμενο μαζί με τις δικές σας ιδέες 

εδώ. 

Δραστηριότητα 2 
Συμπληρώστε τις λέξεις στα κενά στο κείμενο, έτσι ώστε να βγαίνει νόημα, για να 

ανακαλύψετε κάποιες από τις συνέπειες αποδοχής της φιλοξενίας των 

προσφύγων. 

Δραστηριότητα 3 
Ενώστε τα κομμάτια για να φτιάξετε το puzzle. Εάν δυσκολεύεστε, πατήστε το 

φάντασμα κάτω αριστερά. 

Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιες από τις συνέπειες που απεικονίζονται στην 

εικόνα που σχηματίζεται; 

Δραστηριότητα 4 
Παρακολουθήστε τα δυο σύντομα βίντεο που ακολουθούν. 

Ποια Ανθρώπινα Δικαιώματα παρουσιάζονται σε αυτά; 

Με το να αποδεχόμαστε τη φιλοξενία των προσφύγων θεωρείτε ότι λαμβάνουμε 

υπόψη μας τα δικαιώματα αυτά ή τα καταπατούμε; 

1ο βίντεο: https://youtu.be/_DEOhTnHPyg  

2ο βίντεο: https://youtu.be/UurynjHiD0s  

Δραστηριότητα 5 
Επισκεφτείτε το blog και δείτε τις αναρτημένες δημοσιεύσεις. 

Στη συνέχεια μπείτε στο wiki, δείτε το χάρτη από το google map, διαβάστε την 

ιστορία του Χασάν και καταγράψτε κάτω από το όνομα της ομάδας σας τη 

συνέχεια της ιστορίας. 

http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1310169
https://titanpad.com/yVVajeNP61
Hot%20potatoes/Ομάδα%20Σεβασμός.htm
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b4fd54a7da2
https://youtu.be/_DEOhTnHPyg
https://youtu.be/UurynjHiD0s
http://bearefugenius.blogspot.gr/
https://refugenius.wikispaces.com/
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Ομάδα «ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ» 

Δραστηριότητα 1 
Πατήστε εδώ και εδώ και διαβάστε τα άρθρα, προσπαθώντας να εντοπίσετε 

κάποιες από τις συνέπειες άρνησης της φιλοξενίας των προσφύγων. Παρατηρήστε, 

ακόμα, τις εικόνες που ακολουθούν. 

Έχετε να προσθέσετε και άλλες συνέπειες που σκεφτήκατε εσείς; 

Καταγράψτε τις συνέπειες που εντοπίσατε στα άρθρα μαζί με τις δικές σας ιδέες 

εδώ. 

 

Δραστηριότητα 2 
Συμπληρώστε τις λέξεις στα κενά στο κείμενο, έτσι ώστε να βγαίνει νόημα, για να 

ανακαλύψετε κάποιες από τις συνέπειες άρνησης της φιλοξενίας των προσφύγων. 

Δραστηριότητα 3 
Ενώστε τα κομμάτια για να φτιάξετε το puzzle. Εάν δυσκολεύεστε, πατήστε το 

φάντασμα κάτω αριστερά.  

Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιες από τις συνέπειες που απεικονίζονται στην 

εικόνα που σχηματίζεται; 

Δραστηριότητα 4 
Παρακολουθήστε τα δυο σύντομα βίντεο που ακολουθούν. 

Ποια Ανθρώπινα Δικαιώματα παρουσιάζονται σε αυτά; 

Με το να μην αποδεχόμαστε τη φιλοξενία των προσφύγων θεωρείτε ότι 

λαμβάνουμε υπόψη μας τα δικαιώματα αυτά ή τα καταπατούμε; 

1ο βίντεο: https://youtu.be/I2wtpgvJdrk  

2ο βίντεο: https://youtu.be/myODvfQrHTU  

Δραστηριότητα 5 
Επισκεφτείτε το blog και δείτε τις αναρτημένες δημοσιεύσεις. 

Στη συνέχεια μπείτε στο wiki, δείτε το χάρτη από το google map, διαβάστε την 

ιστορία του Χασάν και καταγράψτε κάτω από το όνομα της ομάδας σας τη 

συνέχεια της ιστορίας. 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/anoikste_ta_synora_theloume_na_fygoume-64338352/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Fstory%2F1097653%2Fepeisodia-sti-lesbo-metaksu-prosfugon-astunomias&h=_AQHf4YdS
https://titanpad.com/0XHviG86U3
Hot%20potatoes/Ομάδα%20Αξιοπρέπεια.htm
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c306c4d73a9
https://youtu.be/I2wtpgvJdrk
https://youtu.be/myODvfQrHTU
http://bearefugenius.blogspot.gr/
https://refugenius.wikispaces.com/
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Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω σύνδεσμοι που χρησιμοποιήθηκαν στο 

συγκεκριμένο Διδακτικό Σενάριο:  

Blog: http://bearefugenius.blogspot.gr/ 
Wiki: https://refugenius.wikispaces.com/ 
Google Map: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IzABi5WJAmlBhzlxgRAjEg0aVo8&ll
=38.69013460250202%2C25.1679891&z=6 
Slideshow: http://www.photoshow.com/watch/vw6nk4dT 
Παρουσίαση στο prezi: 
http://prezi.com/03ivjmuanfuo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex
0share  
Δραστηριότητα 1 ανά Ομάδα: 
ΙΣΟΤΗΤΑ: http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_9.asp  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: http://content-
mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20151005/low/assets_LARGE_t_420_54575243
.JPG και http://www.kathimerini.gr/830946/article/epikairothta/ellada/o-
toyrismos-plhrwnei-to-prosfygiko  
ΣΕΒΑΣΜΟΣ: http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1310169  
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ: 
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/anoikste_ta_synora_theloume_na_fygoum
e-64338352/ και 
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Fstory%2F
1097653%2Fepeisodia-sti-lesbo-metaksu-prosfugon-astunomias&h=_AQHf4YdS  
Titanpad ανά Ομάδα: 
ΙΣΟΤΗΤΑ: https://titanpad.com/Rx5QqcrpFE  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: https://titanpad.com/uy4zC9ye9P  
ΣΕΒΑΣΜΟΣ: https://titanpad.com/yVVajeNP61  
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ: https://titanpad.com/0XHviG86U3  
Puzzle ανά Ομάδα:  
ΙΣΟΤΗΤΑ: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e193aa6f02b  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e7d33e0d1ae 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b4fd54a7da2 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c306c4d73a9 
Βίντεο στο Youtube ανά Ομάδα: 
ΙΣΟΤΗΤΑ: 1ο βίντεο: https://youtu.be/BYVQl4R7jRE 

     2ο βίντεο: https://youtu.be/Za0gGM8gGuY  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 1ο βίντεο: https://youtu.be/XyMBs61rjYY  

2ο βίντεο: https://youtu.be/DxFtiS4RxZY  
ΣΕΒΑΣΜΟΣ: 1ο βίντεο: https://youtu.be/_DEOhTnHPyg  
     2ο βίντεο: https://youtu.be/UurynjHiD0s  
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ: 1ο βίντεο: https://youtu.be/I2wtpgvJdrk  

2ο βίντεο: https://youtu.be/myODvfQrHTU  

 

 

http://bearefugenius.blogspot.gr/
https://refugenius.wikispaces.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IzABi5WJAmlBhzlxgRAjEg0aVo8&ll=38.69013460250202%2C25.1679891&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IzABi5WJAmlBhzlxgRAjEg0aVo8&ll=38.69013460250202%2C25.1679891&z=6
http://www.photoshow.com/watch/vw6nk4dT
http://prezi.com/03ivjmuanfuo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/03ivjmuanfuo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_9.asp
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20151005/low/assets_LARGE_t_420_54575243.JPG
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20151005/low/assets_LARGE_t_420_54575243.JPG
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20151005/low/assets_LARGE_t_420_54575243.JPG
http://www.kathimerini.gr/830946/article/epikairothta/ellada/o-toyrismos-plhrwnei-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/830946/article/epikairothta/ellada/o-toyrismos-plhrwnei-to-prosfygiko
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1310169
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/anoikste_ta_synora_theloume_na_fygoume-64338352/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/anoikste_ta_synora_theloume_na_fygoume-64338352/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Fstory%2F1097653%2Fepeisodia-sti-lesbo-metaksu-prosfugon-astunomias&h=_AQHf4YdS
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naftemporiki.gr%2Fstory%2F1097653%2Fepeisodia-sti-lesbo-metaksu-prosfugon-astunomias&h=_AQHf4YdS
https://titanpad.com/Rx5QqcrpFE
https://titanpad.com/uy4zC9ye9P
https://titanpad.com/yVVajeNP61
https://titanpad.com/0XHviG86U3
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e193aa6f02b
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e7d33e0d1ae
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b4fd54a7da2
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c306c4d73a9
https://youtu.be/BYVQl4R7jRE
https://youtu.be/Za0gGM8gGuY
https://youtu.be/XyMBs61rjYY
https://youtu.be/DxFtiS4RxZY
https://youtu.be/_DEOhTnHPyg
https://youtu.be/UurynjHiD0s
https://youtu.be/I2wtpgvJdrk
https://youtu.be/myODvfQrHTU
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 26 

 «Εξερευνώντας τα Ψηλά Βουνά της ελληνικής λογοτεχνίας ρωτώ 

και μαθαίνω, σκέφτομαι και κρίνω, νιώθω και δρω μιλώντας και 

γράφοντας ελληνικά» , Σαμαλτάνη Ελπίδα - Ιβάνα 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 

Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

«Εξερευνώντας τα Ψηλά Βουνά της ελληνικής λογοτεχνίας ρωτώ και μαθαίνω, 

σκέφτομαι και κρίνω, νιώθω και δρω μιλώντας και γράφοντας ελληνικά». 

1.2 Δημιουργός 

 
Ονοματεπώνυμο: Ελπίδα – Ιβάνα Σαμαλτάνη 
 
 
Ιδιότητα: Δασκάλα   
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
 
Δικτυακός τόπος / blog: https://m-dimiourgies.blogspot.co.uk/   

χ 

https://m-dimiourgies.blogspot.co.uk/
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, 

Φιλαναγνωσία.  

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου 
«Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Σιωπηρή, κριτική ανάγνωση, κατανόηση 
κειμένου, εντοπισμός και αξιολόγηση των βασικών ιδεών. Απόδοση νοήματος κειμένου 
με λίγα λόγια και ανακοίνωση του περιεχομένου στην τάξη. Περιγραφή περιστατικών με 
χρήση κατάλληλου γλωσσικού κώδικα. 
 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Προφορικός λόγος, οµιλία και ακρόαση / 
Γραπτός Λόγος – Ανάγνωση / Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου / Λεξιλόγιο / 
Γραµµατική – Προτασιακή δομή / ∆ιαχείριση της πληροφορίας / Λογοτεχνία / Λεξιλόγιο.  

 

1.4 Τάξη στην οποία το εφαρμόσατε 

Τάξη: Προπαρασκευαστικό Ελληνομάθειας Α1 (μαθητές 9-10 ετών) με χρήση σχολικού 

εγχειριδίου Γ΄ Δημοτικού. 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 
και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο 
κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και 
το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός: Nα αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους και να καλλιεργήσουν τη γραπτή 
και προφορική τους έκφραση στα ελληνικά μέσα από τη λογοτεχνία. Να 
δημιουργήσουν διαθεματικές εργασίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.  

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο.  

Να γράφουν ακολουθώντας τους κανόνες δομής παραγράφων και κειμένων.  

Να γράφουν τηρώντας βασικούς γραμματικούς κανόνες (τον/των, της/τις, -η/-ι/-οι στις 
καταλήξεις ουσιαστικών, -ο/-ω στις καταλήξεις ουδέτερων/ρημάτων). 

Να χρησιμοποιούν αιτιατική μετά από προθέσεις και στα αντικείμενα των ρημάτων. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως τη μαθησιακή διαδικασία.  

Να λάβουν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 

Να αναπτύξουν φαντασία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη. 
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Να σέβονται τη γνώμη του άλλου. 

Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα από τις αντιδράσεις. 

Να μπαίνουν στη θέση του άλλου. 

Να μαθαίνουν ερευνώντας, συλλέγοντας και ταξινομώντας πληροφορίες. 

Να εξοικειωθούν με τη χρήση κάποιων εργαλείων του web 2.0. 

 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο. 

youtube, slideboom, issuu, google drive docs, δημιουργία blog: https://m-
dimiourgies.blogspot.co.uk/  

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει τρεις μήνες. 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου βασίζεται στη θεωρία του 
κοινωνικού εποικοδομισμού. Δίνει έμφαση στην κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσω 
της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης, στην καθοδηγούμενη ανακάλυψη, στην ανάδειξη βιωμάτων των 
μαθητών, στην αυθεντική μάθηση και αξιολόγηση. 
 
 
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου.  
 
  1η διδακτική  δραστηριότητα. 

Με αφορμή το μάθημα του α΄ τεύχους Γλώσσας της Γ΄ Δημ. «Το σχολείο ταξιδεύει στον 
χρόνο», σελ. 15, που περιλαμβάνει απόσπασμα από το βιβλίο Τα ψηλά βουνά του Ζαχ. 
Παπαντωνίου παρουσιάστηκε στα παιδιά το βιβλίο σε pdf από τη διεύθυνση: http://e-
didaskalia.blogspot.co.uk/2016/07/ta-psila-vouna.html?m=0 σε παλιά έκδοση και από 
τη διεύθυνση:  http://www.taexeiola.gr/ta-psila-vouna-anagnostiko-1918/  σε 
μονοτονικό.  

Διαβάσαμε μέσα στην τάξη το πρώτο κεφάλαιο, συζητήσαμε για την υπόθεση και τους 
ήρωες και κάναμε σύγκριση μεταξύ του πολυτονικού και μονοτονικού συστήματος 
γραφής. Στα παιδιά άρεσε πολύ το βιβλίο, τους δημιουργήθηκε η περιέργεια να μάθουν 
τη συνέχεια. Έτσι, αποφασίσαμε να διαβάζουν 5 κεφάλαια στο σπίτι κάθε εβδομάδα και 
να γράφουν 1-2 παραγράφους σχετικά με τι τους άρεσε κάθε φορά, σκέψεις, 
εντυπώσεις, συναισθήματα από την εβδομαδιαία ανάγνωση. Οι γονείς ενημερώθηκαν 
και προσκλήθηκαν να  συμμετάσχουν δημοσιεύοντας οι ίδιοι τις εργασίες των παιδιών 
τους με τη δική τους παρουσία και συμμετοχή, μια και στην ηλικία των 9-10 χρονών τα 
παιδιά δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς επίβλεψη. Η 
διαδικτυακή συμμετοχή και συνεργασία των μαθητών στο διαδίκτυο δεν ευοδώθηκε για 
λόγους που αναφέρονται πιο κάτω, όμως, η ανάγνωση του βιβλίου συνεχίστηκε με 
μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή της τάξης συνολικά, ενώ τις εργασίες δημοσίευε στο 

https://m-dimiourgies.blogspot.co.uk/
https://m-dimiourgies.blogspot.co.uk/
http://e-didaskalia.blogspot.co.uk/2016/07/ta-psila-vouna.html?m=0
http://e-didaskalia.blogspot.co.uk/2016/07/ta-psila-vouna.html?m=0
http://www.taexeiola.gr/ta-psila-vouna-anagnostiko-1918/
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blog η εκπαιδευτικός της τάξης.  

2η διδακτική  δραστηριότητα. 

Καθώς διαβάζαμε Τα Ψηλά Βουνά τέθηκε στα παιδιά η ερώτηση πού βρίσκονται αυτά 
τα βουνά που ανεβαίνουν οι ήρωες του βιβλίου.  
Στον χάρτη της Ελλάδας εντοπίσαμε την περιοχή στην οποία δρουν οι ήρωες του 
Ζαχαρία Παπαντωνίου παίρνοντας πληροφορίες από τη βιογραφία του http://49gym-
athin.att.sch.gr/students/books/papantoniou.htm. 
Στη συνέχεια  είδαμε το  βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=q6EQXeQaZM0. 
Δόθηκε στα παιδιά ένα φυλλάδιο εργασίας με τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας για να 
τα βρουν και να τα σημειώσουν στον χάρτη 
https://drive.google.com/open?id=0B8ouuGHJ8MKgZ2dVMjJoeTRObEk. 
Παίξαμε ένα διαδραστικό παιχνίδι με τα βουνά της Ελλάδας: 
http://users.sch.gr/tasisp/index.swf  
 

3η διδακτική  δραστηριότητα. 

Στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου ήρωες ανεβαίνοντας το βουνό παρατηρούν τα πουλάκια και 
τραγουδούν το τραγούδι τσιριτρό. Με αφορμή το τραγούδι τα παιδιά ακούνε το βίντεο 
που είχε ήδη κατεβάσει η δασκάλα στον υπολογιστή από το youtube, το τραγούδησαν 
έχοντας τους στίχους μπροστά τους από το βιβλίο και ζωγράφισαν. Η δραστηριότητα 
αυτή άρεσε πολύ στα παιδιά για τον μουσικό εικαστικό χαρακτήρα της. Οι ζωγραφιές 
επενδυμένες μουσικά με το τραγούδι μετατράπηκαν σε βίντεο online στο 
https://studio.stupeflix.com/en/create/ από τη δασκάλα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
youtube https://www.youtube.com/watch?v=S0lEbGv-Em4 και ύστερα ενσωματώθηκε 
στο blog της τάξης.  

 4η διδακτική  δραστηριότητα. 

Τα παιδιά κλήθηκαν να βρουν ουσιαστικά αρσενικά μέσα στα κείμενα που διάβαζαν. 
Χωρίστηκαν σε ομάδες και βρήκαν λέξεις από διαφορετικά κεφάλαια η κάθε ομάδα, 
όπως ορειβάτης, ταξιδευτής, άνθρωπος, πραματευτής, λύκος, εργολάβος, 
πραματευτής, τσοπάνης, λοτόμος. Σκοπός ο χωρισμός σε ισοσύλλαβα/ανισοσύλλαβα 
και η κλίση τους με τις σωστές καταλήξεις και τονισμό στις διάφορες πτώσεις. 
Χρησιμοποιήθηκε φυλλάδιο εργασίας από το διαδίκτυο. 
Τα παιδιά απόρησαν με τα επαγγέλματα που διάβαζαν στο βιβλίο και ασχολήθηκαν με 
αυτά κάνοντας εργασίες για τα παλιά επαγγέλματα. Αφέθηκαν ελεύθερα να επιλέξουν 
τον τρόπο που θα παρουσίαζαν την εργασία τους. Άλλα επέλεξαν σε γραπτό κείμενο, 
άλλα σε παρουσίαση του Power Point. 
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE
%B9%CE%AC-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%
B1%CF%84%CE%B1 

  
5η διδακτική  δραστηριότητα. 

Με λέξεις από το βιβλίο έγινε διδασκαλία της κλίσης των θηλυκών ουσιαστικών, όπως 
θύελλα, χαρά, πλημμύρα. 
Μετά από λίγα κεφάλαια ανάγνωσης τα παιδιά παρατήρησαν ότι το βιβλίο είχε λέξεις 
διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα και λέξεις που δεν γνώριζαν τη 
σημασία τους. Συμφωνήσαμε, λοιπόν, να καταγράφουν όσες λέξεις τους δυσκόλευαν 
μαζί με τη σημασία τους. Οι λέξεις καταγράφτηκαν από την εκπαιδευτικό σε ένα 
υπολογιστικό φύλλο του Google Drive.  
https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO
8Y 

http://49gym-athin.att.sch.gr/students/books/papantoniou.htm
http://49gym-athin.att.sch.gr/students/books/papantoniou.htm
https://www.youtube.com/watch?v=q6EQXeQaZM0
https://drive.google.com/open?id=0B8ouuGHJ8MKgZ2dVMjJoeTRObEk
http://users.sch.gr/tasisp/index.swf
https://studio.stupeflix.com/en/create/
https://www.youtube.com/watch?v=S0lEbGv-Em4
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO8Y
https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO8Y
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6η διδακτική  δραστηριότητα. 

Επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες δραστηριότητες για τη  
διδασκαλία της κλίσης των ουδέτερων ουσιαστικών, όπως δέντρο. 

Οι φίλοι μας τα δέντρα είναι το θέμα που επέλεξαν τα παιδιά να αναπτύξουν, όταν 
διάβασαν το περιστατικό με τη θύελλα και έμαθαν πόσο χρήσιμα είναι τα δέντρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος από τις πλημμύρες. Οι εργασίες των παιδιών  
δημοσιεύτηκαν σε παρουσίαση στο slideboom από τη δασκάλα και ενσωματώθηκε στο 
blog της τάξης: http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-
%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-
%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91  

7η διδακτική  δραστηριότητα. 

Τα παιδιά παρουσίασαν κάποια άλλα θέματα που τους άρεσαν, όπως το νεροπρίονο 
και μύθους από παλιότερες εποχές που έχουν δημοσιευθεί στο blog.  

Με το τέλος της ανάγνωσης του βιβλίου έγινε ένας απολογισμός, κατά τον οποίο τα 
παιδιά εξέφρασαν τις τελικές τους εντυπώσεις, σκέψεις και συναισθήματα που τους 
προκλήθηκαν. Τα παιδιά δήλωσαν ότι τους άρεσε πολύ το βιβλίο, αλλά τους δυσκόλεψε 
η ανάγνωση λόγω του λεξιλογίου. Δήλωσαν ότι είχαν πολλές άγνωστες λέξεις. 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στάλθηκε στους γονείς ένα ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης σε Φόρμα των Google Drive docs. Η αξιολόγηση δεν είχε σχέση με την 
αξιοποίηση των online εργαλείων συνεργατικής αξιοποίησης των web 2.0, αφού δεν 
υπήρχε αυτή η δυνατότητα λόγω των ειδικών συνθηκών, αλλά με την αξιολόγηση του 
βιβλίου που διάβασαν τα παιδιά στη διάρκεια των 3 μηνών. 
https://docs.google.com/forms/d/1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMlF
1Q/edit .  Η συμμετοχή δεν ήταν μεγάλη, αλλά ενδεικτική.  

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή/ 
έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης 
των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  
 
Το σχέδιο εργασίας βασίστηκε στην ανάγνωση του βιβλίου, στη συζήτηση και τον 
σχολιασμό περιστατικών της υπόθεσης. Δεν δόθηκαν πολλά φύλλα εργασίας, αλλά τα 
παιδιά καλούνταν εβδομαδιαία να κάνουν παραγωγή γραπτού λόγου και να 
δημιουργήσουν πρωτότυπες εργασίες πάνω στα θέματα που τα εντυπωσίασαν, τα 
απασχόλησαν και τα προβλημάτισαν προκαλώντας τα να ερευνήσουν. 

 Φύλλο εργασίας πάνω στα βουνά της Ελλάδας: 

https://drive.google.com/open?id=0B8ouuGHJ8MKgZ2dVMjJoeTRObEk 
 Φύλλα εργασίας από το διαδίκτυο με γραμματικές ασκήσεις ορθής γραφής 

καταλήξεων ουσιαστικών. 

 Υπολογιστικό φύλλο του Google drive docs : 

https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO
8Y  

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σε Φόρμα των Google Drive docs : 

https://drive.google.com/open?id=1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMl
F1Q 

 

http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91
http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91
http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91
https://docs.google.com/forms/d/1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMlF1Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMlF1Q/edit
https://drive.google.com/open?id=0B8ouuGHJ8MKgZ2dVMjJoeTRObEk
https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO8Y
https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO8Y
https://drive.google.com/open?id=1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMlF1Q
https://drive.google.com/open?id=1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMlF1Q
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 
υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής.  
 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η τάξη στην οποία εφαρμόστηκε το παρόν σενάριο δεν 
είχε τη δυνατότητα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών με 
αξιοποίηση των εργαλείων του web 2.0 στην τάξη λόγω έλλειψης διαδικτυακής 
σύνδεσης στο σχολείο. Επίσης, επειδή πρόκειται για ένα ΤΕΓ (τμήμα ελληνικής 
γλώσσας) του απόδημου ελληνισμού του Κέιμπριτζ Μεγ. Βρετανίας, τα μαθήματα 
γίνονται μόνο μια φορά την εβδομάδα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο χρόνος για  
πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων του web 2.0 κατά την εφαρμογή του σεναρίου. Θα 
πρέπει, όμως να αναφερθεί ότι η δημιουργική και κριτική σκέψη ήταν στόχοι 
πρωταρχικής σημασίας κατά την υλοποίηση του. 
Στη διάρκεια των μαθημάτων γινόταν χρήση ενός λάπτοπ και ενός προτζέκτορα με 
παρουσιάσεις και βίντεο που κατέβαζε η εκπαιδευτικός από το σπίτι της και τα 
μεταφόρτωνε στο λάπτοπ του σχολείου. 
 
Αναφέρονται εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και 
συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 
 

 Τα ψηλά βουνά του Ζαχ. Παπαντωνίου σε pdf σε παλιά έκδοση: 

http://e-didaskalia.blogspot.co.uk/2016/07/ta-psila-vouna.html?m=0  

 Τα ψηλά βουνά του Ζαχ. Παπαντωνίου σε pdf σε μονοτονικό: 

http://www.taexeiola.gr/ta-psila-vouna-anagnostiko-1918/ 

 Ζαχαρίας Παπαντωνίου - βιογραφία  

http://49gym-athin.att.sch.gr/students/books/papantoniou.htm. 
• Ιδέες από το ιστολόγιο Μάθε παιδί μου γράμματα. 

• Ιδέες από το φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2907  

• Παρακολούθηση βίντεο από τη διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=q6EQXeQaZM0  
• Διαδραστικό παιχνίδι με τα βουνά της Ελλάδας: 

 http://users.sch.gr/tasisp/index.swf  
•  Τραγούδι τσιριτρό: https://www.youtube.com/watch?v=bV-JYw6gTwg  

 Online εργαλείο δημιουργίας βίντεο https://studio.stupeflix.com/en/create/  

 Δημοσίευση βίντεο στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=S0lEbGv-

Em4 

 Eργαλείο δημοσίευσης παρουσιάσεων:  

http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-
%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-
%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91 
 
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE
%B9%CE%AC-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%

http://e-didaskalia.blogspot.co.uk/2016/07/ta-psila-vouna.html?m=0
http://www.taexeiola.gr/ta-psila-vouna-anagnostiko-1918/
http://49gym-athin.att.sch.gr/students/books/papantoniou.htm
http://silegga.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_9765.html
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2907
https://www.youtube.com/watch?v=q6EQXeQaZM0
http://users.sch.gr/tasisp/index.swf
https://www.youtube.com/watch?v=bV-JYw6gTwg
https://studio.stupeflix.com/en/create/
https://www.youtube.com/watch?v=S0lEbGv-Em4
https://www.youtube.com/watch?v=S0lEbGv-Em4
http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91
http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91
http://www.slideboom.com/presentations/1679346/%CE%9F%CE%99-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%91
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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B1%CF%84%CE%B1  

 Υπολογιστικό φύλλο του Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO
8Y 

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σε Φόρμα των Google Drive docs : 

https://drive.google.com/open?id=1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMl
F1Q  
 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή 
του, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) 

με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 

ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 

αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 
Εφαρμόστηκε κυρίως διαμορφωτική αξιολόγηση με βάση τον αναστοχασμό που 
γινόταν κάθε εβδομάδα με τις συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης, την παρουσίαση 
των γραπτών δραστηριοτήτων και τη διαθεματική ανάπτυξη θεμάτων που αναδύονταν 
κατά την ανάγνωση του βιβλίου σύμφωνα με τον προβληματισμό και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών. 
 
Τελική αξιολόγηση έγινε με ερωτηματολόγιο σχετικά με την υπόθεση του βιβλίου και τι 
αποκόμισαν από την ανάγνωση του ως μια γενική αποτίμηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας γενικότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideboom.com/presentations/1680424/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO8Y
https://drive.google.com/open?id=190hZzLKC6hMvDfL2d2cLuZ29LqnBj45J9749_pnaO8Y
https://drive.google.com/open?id=1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMlF1Q
https://drive.google.com/open?id=1htXcaBGzumbU47qmiA5CR0fodPioWEwXj_j5pAMlF1Q
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 27 

 «Μία φορά κι έναν καιρό… ήταν ο άνθρωπος» , Εμμανουήλ 

Τασούλα 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής 

Πρακτικής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 
 

Αναφέρεται ο τίτλος του Διδακτικού Σεναρίου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και θα 

προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό του. 

«Μία φορά κι έναν καιρό… ήταν ο άνθρωπος» 

 
1.2 Δημιουργός 

 
Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΣΟΥΛΑ 
 
 
Ιδιότητα:    
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
 
Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 

 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Σχέδιο εργασίας , Πολιτιστικό 

πρόγραμμα (Σχολικών δραστηριοτήτων). 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  
Παιδί & Περιβάλλον: Ανθρωπογενές περιβάλλον & Αλληλεπίδραση: Το παιδί στο ευρύτερο 
ανθρωπογενές περιβάλλον. 
 

Χ 
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Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ) και εντάσσεται στη γνωστική περιοχή Παιδί και 

Περιβάλλον: Ανθρωπογενές  περιβάλλον & Αλληλεπίδραση. Οι επιμέρους δραστηριότητες του 

σεναρίου εξακτινώνονται σε ολόκληρο το  φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος και 

αλληλεπιδράει με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των γνωστικών 

περιοχών: Γλώσσα, Μαθηματικά, Δημιουργία & έκφραση, Πληροφορική.  

 
 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 
 

Τάξη: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 
1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

 
Το διδακτικό σενάριο είναι στοχοκεντρικό. Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου και οι 
επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο κάθε 
εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτοί είναι που 
καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 
Γενικός Σκοπός:  Να κατανοήσουν την έννοια του προϊστορικού πολιτισμού,  να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους  και να  προβούν σε συγκρίσεις σχετικά με  τα 
επιτεύγματα του ανθρώπου από το παρελθόν έως σήμερα. 
Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

 Να αναπτύξουν ενδιαφέροντα για ιστορικά γεγονότα, προβλήματα και διλήμματα, 

ανθρώπων διαφορετικών εποχών. 

 Να κατανοήσουν την έννοια του προϊστορικού πολιτισμού. 

 Να αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν ιστορικό υλικό. 

 Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν τη 

τεχνολογία. 

 Να προσεγγίζουν και να αποσαφηνίζουν βασικές χρονικές έννοιες και να 

αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες σύγκρισης της ζωής τους, με τη ζωή των προγόνων 

τους. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών ως εργαλείων για 

τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις και τις παραγωγές τους. 

 Να διαχειρίζονται την πληροφορία και να εκφράζονται με λογισμικά γενικής 

χρήσης. 

 Να μοντελοποιούν και να καταγράφουν τη γνώση με λογισμικά ανοιχτού τύπου. 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

 Να ανακαλούν προϋπάρχουσες γνώσεις και πληροφορίες και να τις συσχετίζουν 
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με νέες 

 Να συλλέγουν πληροφορίες, να τις καταγράφουν με το δικό τους τρόπο και να τις 

αξιοποιούν, κάνοντας συγκρίσεις με το παρόν 

 Να διατυπώνουν ερωτήσεις, να διατυπώνουν υποθέσεις 

 Να οργανώνουν δεδομένα και πληροφορίες γύρω από έννοιες 

 Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των διερευνήσεων και πληροφοριών που 

έχουν κάνει 

 Να συνεργάζονται αρμονικά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

 
 
Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδακτικό 
σενάριο. 
Μηχανή αναζήτησης (Google), You tube, Δημιουργία νοητικού χάρτη (Bubbl  us) 
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης  (Kidspiration),   Δημιουργία χρονογραμμής 
(Timetoast )  

 
1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 
• Διάρκεια: Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου μπορεί να διαρκέσει από μια διδακτική 

ώρα με τη διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων έως μια εβδομάδα, ένα μήνα ή και 

ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Το project με θέμα «Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ο άνθρωπος», θα διαρκέσει    από  αρχές 
Μαΐου έως το τέλος της  σχολικής χρονιάς. Στο παρόν διδακτικό σενάριο συμπεριλαμβάνεται 
η πρώτη ενότητα του project κατά τη οποία οι μαθητές θα προβληματιστούν σχετικά με την 
ύπαρξη του ιστορικού χρόνου, όπου θα κληθούν  να δημιουργήσουν μία ιστορική 
χρονογραμμή, και  θα μελετήσουν τον άνθρωπο στην προϊστορική εποχή (παλαιολιθική και 
νεολιθική εποχή).Η ενότητα αυτή διήρκεσε περίπου  10  ημέρες. 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 
-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας του Διδακτικού Σεναρίου 
 
                     Θεωρητικό, παιδαγωγικό & μεθοδολογικό πλαίσιο. 
 Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο προβάλλει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ως διδακτική 
μεθοδολογία στην κατάκτηση της γνώσης. Σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση η γνώση 
αντιμετωπίζεται ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Η 
διαθεματική προσέγγιση αντανακλά μία αντίληψη για τη μάθηση στο πλαίσιο της οποίας τα 
παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία. Στο σχεδιασμό του προγράμματος που 
ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις προηγούμενες 
μαθησιακές εμπειρίες και τις αξιοποιεί θετικά ως αφορμές για περαιτέρω επεξεργασία. 
Τόσο οι θεματικές προσεγγίσεις όσο και τα σχέδια εργασίας δίνουν έμφαση στην ολιστική 
αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση των ιδεών και των βιωμάτων των παιδιών στη 
διαδικασία της μάθησης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίως συλλογικές και 
ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία τη χρήση της τεχνολογίας, την προαγωγή του 
προφορικού και γραπτού λόγου. 
Τα σχέδια εργασίας αποδίδονται σε διερευνήσεις θεμάτων που αναπτύσσονται με την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού, πραγματοποιούν  επιλογές που καθορίζουν την εξέλιξή τους. Ο 
διδακτικός σχεδιασμός στα σχέδια εργασίας προϋποθέτει την εφευρετική πρόβλεψη των 
προηγουμένων εμπειριών και του επιπέδου ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν αιτιολογημένα 
να αναμένονται από μία τάξη παιδιών. Η ανάπτυξη μικρών ερευνών που ξεκινούν από το άμεσο 
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περιβάλλον τους με τη μεθοδολογική προσέγγιση των σχεδίων εργασίας είναι θεμελιώδης, 
καθώς η προσέγγιση αυτή εστιάζει στην ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων και των 
προβληματισμών των παιδιών και προωθώντας τη μάθηση μέσω δράσης, διαμορφώνει ένα 
πλαίσιο που ευνοεί την καλλιέργεια ισότιμων επικοινωνιακών σχέσεων και προώθηση της 
αυτονομίας τους ( Helm &Katz 2002).  
 
Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 
του Vygotsky. Στόχος της μάθησης είναι η τροποποίηση των  γνώσεων που ήδη υπάρχουν. 
Στόχος της διδασκαλίας είναι η δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο 
αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, 
ανακάλυψης,  και επίλυσης προβλημάτων. Το σενάριο στηρίζεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
της αλληλεπίδρασης όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να 
αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να  εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν 
προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς δουλεύουν ομαδικά και 
συνεργατικά σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στον κοινωνικό εποικοδομητισμό , στη 
διερευνητική μάθηση και  στην εμπειρική-βιωματική προσέγγιση. 
 

Διερευνώντας το ανθρώπινο περιβάλλον 
Η μελέτη του ανθρώπινου περιβάλλοντος συνιστά μία εξαιρετική μαθησιακή περιοχή . 
Εντάσσονται σε αυτήν όλα τα θέματα που δεν ανήκουν στο φυσικό περιβάλλον, από τις 
ανθρώπινες σχέσεις και ανθρώπινες ανάγκες, έως τα ανθρώπινα δημιουργήματα αλλά και τις 
σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον. Στην ευρεία αυτή θεματική ενότητα ανήκουν επίσης τα 
θέματα που συνδέονται με την ιστορία και τη συγκρότηση του ανθρώπινου χρόνου. 
 
 Επιλογή θέματος διδακτικού σεναρίου 
Το σχέδιο εργασίας με τίτλο «Μία φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος», βασίστηκε στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών, γύρω από την έννοια του ιστορικού χρόνου, αυτό που ονομάζουν τα 
ίδια ως «τα παλιά χρόνια» και τους προβληματισμούς τους γύρω από τη ζωή των ανθρώπων 
μίας παλαιότερης εποχής αρκετά μακρινή από αυτήν  που ζουν στο παρόν.  Οι μαθητές κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου τριμήνου είχαν επεξεργαστεί ως διαθεματικη ενότητα το πρόγραμμα 
«Μυθολογία». Κατά τη διάρκεια  αυτής της ενότητας γνώρισαν τους 12 θεούς του Ολύμπου, 
ιστορίες από τη μυθολογία  τους Άθλους του Ηρακλή, τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
(πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης) που 
διεξάγονταν κατά την αρχαιότητα, το τέλος  του Τρωικού πολέμου και  τις Περιπέτειες του 
Οδυσσέα. Μέσα από την επαφή τους και τη μελέτη της αρχαϊκής εποχής γνώρισαν πολιτιστικά 
στοιχεία από τη ζωή στην Αρχαία Ελλάδα   σε τομείς όπως:  η εκπαίδευση των αρχαίων 
Ελλήνων, το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα, διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων, τα επαγγέλματα 
των Αρχαίων Ελλήνων.  
 
              Μεθοδολογικό πλαίσιο 

- Διαθεματική προσέγγιση 
-Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
- Καταιγισμός ιδεών 
- Συζήτηση/Διάλογος 
- Επίδειξη/ Παρουσίαση υλικού 
- Υπόδηση ρόλου (Δραματοποίηση) 
- Οπτικοακουστικά μέσα 
- Εννοιολογική χαρτογράφηση 
- Εικαστικές κατασκευές 
-Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Αρχαιολογικό Μουσείο 

 
 
 
                            Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων. 
Στο παρόν διδακτικό σενάριο περιγράφονται οι διδακτικές δραστηριότητες που 
υλοποίησε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχή του σχεδίου εργασίας. 
 
Ως αφόρμηση της δραστηριότητας, παρουσιάστηκε στα παιδιά  ο τίτλος μίας σειράς επεισοδίων 
στο You Tube  από την παλιά τηλεοπτική σειρά,  «Μια φορά  κι ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος». 
Τα παιδιά πριν την παρουσίαση του βίντεο, ενθαρρύνονται να κάνουν υποθέσεις  σχετικά με το 
περιεχόμενο του βίντεο και να αναφέρουν τι γνωρίζουν για τον άνθρωπό στα παλιά χρόνια. Η 
νηπιαγωγός καταγράφει τις απόψεις και ιδέες των παιδιών, σε ιστόγραμμα, δημιουργούν έναν 
νοητικό χάρτη, ώστε να παρουσιαστούν οι υποθέσεις των παιδιών.   
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1η Δραστηριότητα: Καταιγισμός ιδεών-Δημιουργία νοητικού χάρτη 
 
 

 
 
 
 
 Οι μαθητές μετά τη δημιουργία του νοητικού χάρτη ενθαρρύνονται  με κατάλληλες ερωτήσεις να 
προβληματιστούν σχετικά με τη σειρά των γεγονότων    που έχουν αναφέρει στο νοητικό χάρτη 
που έφτιαξαν, καθώς και να αναφέρουν γεγονότα που έχουν μελετήσει στο νηπιαγωγείο από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς σε σχέση με το παρελθόν  και την ιστορία.  : 
Παραδείγματα Ερωτήσεων που τέθηκαν στους μαθητές: 
- Τι νομίζετε ότι συνέβαινε στα παλιά χρόνια;  
-Τι γνωρίζετε με βάση όσα έχουμε αναφέρει για τα παλιά χρόνια; 
- Πότε φορούσαν χιτώνες;  
- Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θεσπίστηκαν πριν  η μετά το Πολυτεχνείο; 
- Πρώτα έγινε η Επανάσταση του 1821 ή ο πόλεμος του 1940; 
Οι μαθητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιστορία είναι κάτι που έγινε παλιά. 
 
Ερώτηση προβληματισμού: Με ποιο τρόπο μπορούμε όλες αυτές τις πληροφορίες να τις 
βάλουμε στη σωστή σειρά για να τις θυμόμαστε; 
 
 
2η Δραστηριότητα: Κατασκευή χρονογραμμής από τους μαθητές με ορόσημα τις γνώσεις 
που έχουν έως τώρα αποκτήσει γύρω από διάφορα ιστορικά γεγονότα από την αρχή της 
χρονιάς: Ο πόλεμος του 1940, η Εξέγερση του Πολυτεχνείου, η γέννηση του Χριστού,  
Αρχαία Ελλάδα , οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
 
 Ερώτηση προβληματισμού: Με ποιο τρόπο μπορούμε όλες αυτές τις πληροφορίες να τις 
βάλουμε στη σωστή σειρά για να τις θυμόμαστε; 
 
 Οι μαθητές πρότειναν να βρούμε εικόνες και  να ζωγραφίσουμε γεγονότα που μάθαμε και να 
τους βάλουμε αριθμό με βάση τη σειρά που συνέβησαν.  
Η εκπαιδευτικός πρότεινε στα παιδιά να φτιάξουν μία γραμμή ώστε να τοποθετήσουν όλα τα 
ιστορικά γεγονότα που έχουν μελετήσει στο νηπιαγωγείο. Αρχικά η δραστηριότητα έγινε σε χαρτί 
του μέτρου: Μια μεγάλη γραμμή σχεδίασαν οι μαθητές στη μέση του οριζόντιου χαρτιού. 
Τοποθέτησαν μία πράσινη βούλα στην αρχή και μία κόκκινη βούλα στο τέλος του χαρτιού. Το 
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τέλος του χαρτιού με την κόκκινη βούλα σήμαινε το παρόν, δηλαδή το 2018. Δύο μαθητές πήραν 
από ένα χαρτόνι και έγραψαν το έτος 2018 και το τοποθέτησαν κάτω από την κόκκινη βούλα. 
Ερώτηση προβληματισμού: Γιατί δε μπορούμε να συνεχίσουμε πέρα  από τη κόκκινη 
βούλα; 
Οι μαθητές απάντησαν….. « Μετά το 2018 έρχεται το 2019 και δεν έχει έρθει ακόμη, οπότε δεν 
μπορούμε να το βάλουμε στη γραμμή». Οπότε κατέληξαν μέσα από τη συζήτηση  στο γεγονός 
ότι η ιστορία είναι συνεχής και δεν σταματάει ποτέ. 
Στη συνέχεια οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες αποφασίζουν τι σύμβολο θα 
κατασκευάσουν για κάθε ιστορικό γεγονός και έπειτα το κατασκευάζουν. 
Τα σύμβολα που κατασκεύασαν: 
Πολυτεχνείο: Παιδάκια κρατώντας πανό και έγραψαν το σύνθημα «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
Ο πόλεμος του 1940: Στρατιώτης που κρατά όπλο 
Η Επανάσταση του 1821: Σημαία της Ελληνικής Επανάστασης 
Η Γέννηση του Χριστού: Φάτνη 
Η θέσπιση των Ολυμπιακών Αγώνων: Σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων (5 κύκλοι) 
 
 
Έπειτα αναζήτησαν στο Google  σχετικές εικόνες με τα ιστορικά γεγονότα  και τις αποθηκεύσαμε 
στον Η/Υ υπολογιστή ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε στην χρονογραμμή. 
 Έχοντας τοποθετήσει   χρονικά στο χαρτί του μέτρου τα ιστορικά γεγονότα με τα σύμβολα τα 
οποία κατασκεύασαν, ανά ομάδες  δημιουργούν τη χρονογραμμη στον Η/Υ με το πρόγραμμα 
Timetoast. 
 
 

 
 
 
 
Στη συνέχεια αναφέραμε στους μαθητές ότι το ταξίδι μας προς τα πίσω θα εμπλουτίζονταν με 
βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρώναμε σχετικά με την αρχή της χρονογραμμής, που 
ήταν ακόμη κενή από κάποια εικόνα ή γεγονός. 
 
 
4η δραστηριότητα:  You tube Προβολή  βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=pF0nZICjbzc&t=734s 
 Προβάλλεται το 2ο επεισόδιο  από τη σειρά «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος», που 
αφορούν στην προϊστορική εποχή.  Η εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις στους μαθητές σχετικά με 
το περιεχόμενο του βίντεο. Στη   συνέχεια μελετούν ιστορικό υλικό από  παρουσιάσεις στο  slide 
share  με επιπλέον πληροφορίες . 
https://www.slideshare.net/ssuser55dad1/ss-75626802 
https://www.slideshare.net/eirmatth/ss-45135980 
5η δραστηριότητα: Ανάγνωση παραμυθιού «Ο μικρός ζωγράφων των βράχων». 
Παρακολουθούν τη ψηφιακή αφήγηση του παραμυθιού εδώ 
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip49/Default.html 
Αξιοποιείται το παραμύθι με κατάλληλές ερωτήσεις σε σχέση με το περιεχόμενό του.  
6ηδραστηριότητα: Κατασκευές – Ομαδική εργασία «Σπηλαιογραφίες»  
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Με αφορμή το παραμύθι που έχουν ακούσει δημιουργούν τις δικές τους βραχογραφίες σε χαρτί, 
τσαλακώνοντάς το και έπειτα ζωγραφίζουν με λαδοπαστέλ ένα ζώο που θα ήθελαν να 
κυνηγήσουν. Τέλος η ομάδα κολλά το σχέδιο της σε μία μεγάλη σπηλιά που έχουν δημιουργήσει 
από χαρτοκιβώτια. 
7η Δραστηριότητα Κατασκευή παλαιολιθικών  εργαλείων: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια ενός  
διαλείμματος μαζεύουν ξύλα και πέτρες και κατασκευάζουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
παλαιολιθικά εργαλεία. 
8η Δραστηριότητα: Δραματοποίηση μίας καθημερινής  σκηνής από τη ζωή  στην 
Παλαιολιθική Εποχή: 
 
Οι μαθητές έξω στην αυλή, δραματοποιούν μία καθημερινή σκηνή, χωρισμένοι σε ρόλους: 
κυνηγοί, γυναίκες, παιδιά, ζώα κ.λπ., χρησιμοποιώντας φυσικά  υλικά από τον προαύλιο χώρο 
του νηπιαγωγείου (πέτρες, κλαδιά, χόρτα κ.λπ.). 
 
 
9η δραστηριότητα: Συμπλήρωση χρονογραμμής στο Timetoast 
Οι μαθητές συμπληρώνουν στη χρονογραμμή την αρχή της με τίτλο «Ο πρώτος άνθρωπος» 
 
 

 
 
 
10η Δραστηριότητα: You tube, Προβολή βίντεο –Ανάγνωση παραμυθιού 
 
Οι μαθητές παρακολουθούν το επεισόδιο από τη σειρά «Μία φορά κι έναν καιρό ήταν ο 
άνθρωπος», που αναφέρεται στη Νεολιθική Εποχή. Η εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις  στους 
μαθητές σχετικά  με το περιεχόμενο του βίντεο. 
https://www.youtube.com/watch?v=ajWVm4ZS72E 
 Ανάγνωση παραμυθιού: «Προιστορία και Αίγυπτος» 
Μελετούν ιστορικό υλικό και πηγές στο διαδίκτυο που αφορούν τη Νεολιθική εποχή. 
https://www.youtube.com/watch?v=S3TfwuDJxGg 
https://www.youtube.com/watch?v=fTAiVciENxY 
 
https://www.slideshare.net/amalousanhti/ss-39111776 
https://www.slideshare.net/ggiotis/ss-33192544https://www.slideshare.net/varalig/n-
66141691 
 
 
11η Δραστηριότητα: Κατασκευές αγγείων από πηλό  
Οι μαθητές φτιάχνουν αγγεία από πηλό και τα ζωγραφίζουν με τέμπερες 
 
12η Δραστηριότητα: Δραματοποίηση μίας καθημερινής σκηνής από τη ζωή των 
ανθρώπων στη Νεολιθική εποχή. 
Οι μαθητές δραματοποιούν μία σκηνή από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στη Νεολιθική 
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εποχή, διανέμοντας ρόλους και ασχολίες (γεωργοί, ζωάκια που έχουν εξημερωθεί, τεχνίτες 
εργαλείων, γυναίκες κλπ)  
 
 
13η Δραστηριότητα: Συμπλήρωση χρονογραμμής στο Timetoast 
Οι μαθητές συμπληρώνουν στη χρονογραμμή τη Νεολιθική Εποχή, με τίτλο «Ο άνθρωπος 
γεωργός» 
 
 

 
 
 
 
14 η Δραστηριότητα: Σύνοψη πληροφοριών –Συγκρίσεις 
 
Χωρίζονται σε δύο  ομάδες. Οι ομάδες χωρίζονται με βάση τις δύο εποχές της προϊστορίας: 
Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή, αντίστοιχα δημιουργούν  2 ομαδικές κατασκευές (κολάζ) σε  
χαρτόνια. Συζητούν και κάνουν συγκρίσεις για τη ζωή του ανθρώπου ανάμεσα στις δύο εποχές 
της προιστορίας. Συμπληρώνουν  ζωγραφίζοντας σε πίνακα αναφοράς (διπλής εισόδου)  τις 
διαφορές των δύο εποχών. 
 
 
14 η Δραστηριότητα: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη : Χωρισμένοι σε δύο ομάδες και με 
βάση το υλικό που έχουν μελετήσει και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σχετικά με την 
προϊστορία την παλαιολιθική και νεολιθική εποχή , κατασκευάζουν με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού  εννοιολογικό χάρτη όπου παρουσιάζονται τα  στοιχεία που  έχουν συλλέξει. Η 
κάθε ομάδα παρουσιάζει τη μία εποχή στην άλλη αντίστοιχα. 
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη 
της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται εκπαιδευτικά λογισμικά και 
εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, 
βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 
 
 Ως υλικοτεχνική υποδομή χρησιμοποιήθηκε ο Η/Υ της τάξης. 

 http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip49/Default.html 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/istoria/piges_didaktika_encheiridia.html 

http://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/el/istoria_antrwpwn.pdf 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

Οδηγός Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα Μάθησης 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου ή μετά την πραγματοποίησή του, ο εκπαιδευτικός και 
οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή του, μέσα από μια 
αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) με σκοπό 
την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής του Διδακτικού Σεναρίου (τελική αξιολόγηση) για να 
ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, 
επεκτάσεις κτλ. 
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Οι μαθητές στην αρχή του προγράμματος διατύπωσαν τις υποθέσεις τους γύρω από τον τίτλο του 

προγράμματος «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος» και εξέφρασαν  ελεύθερα τις ιδέες 

τους με βάση  όλα όσα γνώριζαν. Μετά τη δημιουργία του νοητικού χάρτη η εκπαιδευτικός 

«διάβασε» τις απόψεις των παιδιών. Η δημιουργία του νοητικού χάρτη αξιοποιήθηκε με σκοπό 

την ανίχνευση των αρχικών ιδεών και υποθέσεων  των μαθητών , γύρω από το  περιεχόμενο του 

βίντεο που αναμένονταν να παρακολουθήσουν την επόμενη ημέρα. Η εκπαιδευτικός λόγω του ότι 

η κεντρική έννοια κατά την οποία οι μαθητές έπρεπε να αναφέρουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους 

ήταν  αρκετά γενική και ίσως ασαφής για τους μικρούς μαθητές, με τις κατάλληλες ερωτήσεις 

προσπάθησε να δομήσει  την έννοια με πιο ειδική κατεύθυνση. Η ειδική αυτή κατεύθυνση  που 

τους βοήθησε να συγκεκριμενοποιήσουν τη σκέψη τους ήταν ο χρόνος και η αναφορά στο 

παρελθόν σε σχέση με τα γεγονότα που έχουν μελετήσει ή ασχοληθεί στο νηπιαγωγείο. Με αυτόν 

τον τρόπο εισήχθησαν οι μαθητές στην έννοια του ιστορικού χρόνου και δημιουργήθηκε η 

χρονογραμμή. Κατά την υλοποίηση της  δραστηριότητας «Δημιουργία χρονογραμμής», οι μαθητές 

προβληματίστηκαν σχετικά με την αρχή της χρονογραμμής (πράσινη βούλα): Οι γνώσεις που 

είχαν ήταν σχετικά με την κοσμογονία αφού είχαν ασχοληθεί με τη Μυθολογία.  Οι απόψεις που 

ακούστηκαν έπειτα αφορούσαν την εποχή των δεινόσαυρων. Πίστευαν ότι μετά την εξαφάνιση 

των δεινοσαύρων γεννήθηκε ο άνθρωπος. Υπήρξε δηλαδή ένα κενό ανάμεσα στην εποχή των 

δεινοσαύρων και στην θέσπιση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων με βάση τη χρονογραμμή που 

μέχρι στιγμής  είχαν δημιουργήσει στη σκέψη τους. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία οι μαθητές 

προσέγγισαν  τους στόχους που είχε θέσει η εκπαιδευτικός: προβληματισμός, διατύπωση 

υποθέσεων, αναζήτηση πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια κατασκευής της χρονογραμμής στο 

Timetoast, οι μαθητές πρότειναν στην εκπαιδευτικό τους τίτλους για κάθε ιστορικό γεγονός. Μετά 

τη δημιουργία  της χρονογραμμής (με την τοποθέτηση των ορόσημων που ήδη γνώριζαν οι 

μαθητές), χρησιμοποίησαν έμμεσους τρόπους σύγκρισης σχετικά με το πόσο μακριά ή κοντά στο 

παρόν  βρίσκονται σε σχέση με τα γεγονότα που έχουν γνωρίσει. Συγκεκριμένα βλέποντας την 

οθόνη του Η/Υ τη χρονογραμμή μετρούσαν χρησιμοποιώντας το δάχτυλο του χεριού τους τα 

‘’βήματα’’ προς τα πίσω που χρειάζονται να κάνουν για να φτάσουν σε κάθε ιστορικό γεγονός. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πιο κοντινό ιστορικό γεγονός για τους ίδιους είναι η Εξέγερση 

του Πολυτεχνείου και το πιο μακρινό γεγονός η διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων 

(πρώτη χρονογραμμή). Η δημιουργία της ιστορικής γραμμής, βοήθησε τους μαθητές στην οπτική 

αναπαράσταση και οργάνωση των γεγονότων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη 
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κατανόηση της έννοιας του χρόνου. 

Mέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες που ακολούθησαν, οι μαθητές (δραματοποίηση, 

κατασκευές), συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας,   και 

εκφράστηκαν τόσο λεκτικά όσο και δημιουργικά. 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση αξιοποιήθηκε ως εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων που 

οικοδόμησαν οι μαθητές. Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη, βοήθησε στην ομαδοποίηση, 

συσχέτιση, σύγκριση και αναπαράσταση των γνώσεων των μαθητών γύρω από το θέμα. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι έχει προγραμματιστεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Δράμας, με στόχο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ευρήματα από τη Μέση 

Παλαιολιθική Εποχή,  και επίσης γίνεται αναπαράσταση στο ίδιο Μουσείο μίας Νεολιθικής 

μονόχωρης πήλινης  κατοικίας με την οικοσυσκευή της (εργαλεία, λίθινα, κοκκάλινα, πήλινα, 

απαραίτητα για τις καθημερινές ανάγκες του νεολιθικού ανθρώπου), έναν αργαλειό, ειδώλια και 

τελετουργικά αγγεία μαζί με ξύλινους πάγκους, στρωσίδια και καλάθια.  

Πληροφορίες στο: http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=39 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 28 

 «Ηχομαγειρέματα»», Μπιλικά Μαρία 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του 

Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

«ΗΧΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ» 

Μουσικοί αυτοσχεδιασμοί και συνθέσεις πρωτότυπης μουσικής με αυτοσχέδια 

μουσικά όργανα στην κουζίνα, ηχογράφηση μουσικών συνθέσεων και δημιουργία 

κουίζ αναγνώρισης των αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων. 

 

1.2 Δημιουργός 

 
Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΚΑ 
 
Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός   Χ         Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
 
Δικτυακός τόπος / blog:  https://inspiremusicedu.blogspot.gr/ 
 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  MOΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δ’ ΔΗΜ. 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου . 

Γνωριμία με διαφορετικά είδη μουσικής που χρησιμοποιoύν μη συμβατικά 
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όργανα, δημιουργία ατομικών και ομαδικών μουσικών αυτοσχεδιασμών και 
συνθέσεων με αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά και αντικείμενα από την 
κουζίνα, ηχογράφηση των ήχων και των μουσικών συνθέσεων και τέλος, 
δημιουργία κουίζ αναγνώρισης ήχων. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών: «Στόχος του νέου προγράμματος είναι 
η δημιουργία πολιτών που δεν είναι μουσικά απομονωμένοι αλλά έχουν μια υγιή 
σχέση με τον εσωτερικό τους κόσμο και επικοινωνιακή σχέση με το άμεσο 
περιβάλλον τους (φυσικό, τεχνητό, κοινωνικό και πολιτισμικό), από το οποίο 
αντλούν έμπνευση και ερεθίσματα και για του οποίου την αειφόρο ανάπτυξη 
ενδιαφέρονται.» 

Το διδακτικό σενάριο ακολουθεί τις θεματικές ενότητες του Νέου Προγράμματος 
Σπουδών  και μέσα από την υλοποίησή του αναδύονται οι παρακάτω οργανωτές: 

Οργανωτής 1ος: Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της 
μουσικής,  

Οργανωτής 2ος: Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και 
γεωγραφικά  

Οργανωτής 3ος: Συνδέω τη μουσική με άλλες τέχνες και επιστήμες.  

Οργωτής 4ος : Η Μουσική στη ζωή εντός και εκτός σχολείου.  

 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Δ’ δημοτικού 

1.5 Σκοπός & Στόχοι του Διδακτικού Σεναρίου  

 

Γενικός Σκοπός  

H αφορμή για τη δημιουργία αυτού του σεναρίου ήταν το αντικείμενο της 
διαθεματικής εργασίας της  Δ’ δημοτικού στο σχολείο μας με θέμα: «Διατροφή».  

Οι βασικοί στόχοι του σεναρίου είναι: α. οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες 
αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής, β. να γνωρίσουν  καινούριες, μη 
συμβατικές μορφές δημιουργίας  μουσικής,    γ. να αποκτήσουν γνώσεις γύρω 
από τις ιδιότητες του ήχου (τονικό ύψος, διάρκεια, ηχόχρωμα, ένταση) και τους 
κανόνες που διέπουν την παραγωγή του και δ. να γνωρίσουν το πρόγραμμα 
ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου Audacity.  

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία. 
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1. Διαμόρφωση μιας νέας ακουστικής αντίληψης, μίας «επανα - ακρόασης» του 

ηχητικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε καθημερινά. 

2. Ατομική και συνεργατική διερεύνηση της παραγωγής του ήχου και γνωριμία με 

τις ιδιότητές του ανάλογα με το είδος του ηχογόνου σώματος που τον 

παράγουν (κρουστά, έγχορδα, πνευστά). 

3. Ανάπτυξη των εκφραστικών ικανοτήτων μέσω του μουσικού αυτοσχεδιασμού  

4. Ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας μέσω της ηχητικής 

εξερεύνησης και χρήσης αντικειμένων της καθημερινής ζωής ως μουσικά 

όργανα.  

5.  Ευαισθητοποίηση της μουσικής ακοής στα ποικίλα ηχοχρώματα των 

διαφορετικών αυτοσχέδιων οργάνων 

6. Καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αυτοέκφρασης, της καινοτομίας, της 

αναλυτικής και συνθετικής σκέψης μέσω της κατασκευής αυτοσχέδιων 

μουσικών οργάνων 

7. Βελτίωση της ικανότητας καταγραφής της μουσικής για επόμενη ανάκληση, 

χρησιμοποιώντας ρυθμικά σύμβολα της παραδοσιακής μουσικής 

σημειογραφίας. 

8.  Κατανόηση των μουσικών εννοιών της μουσικής: μελωδία, ρυθμός, διάρκεια, 

ηχόχρωμα, δομή με βιωματικό τρόπο. 

9.  Γνωριμία των μαθητών με βασικές αρχές λειτουργίας του προγράμματος 

ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου Audacity 

10.  Γνωριμία με τις βασικές αρχές της σύνθεσης  μουσικής. 

11.  Ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργικής συνεργασίας με μια ομάδα   

12. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

To  σενάριο  χρησιμοποιεί  διαθεματική προσέγγιση και περιλαμβάνει εκτός από 

τους μουσικούς στόχους ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που 

σχετίζονται με τα μουσικά όργανα όπως:  

Α. Τη Φυσική και συγκεκριμένα την Ακουστική, λόγω της ιδιαίτερης ηχητικής 
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δραστηριότητας του κάθε υλικού. 

Β. Τα Μαθηματικά και την Γεωμετρία, λόγω των φυσικών νόμων από τους 

οποίους διέπεται ο  ήχος. 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο 
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο. Εdmodo, You tube, Wondershare quiz 
creator, padlet 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

• Διάρκεια:  8 διδακτικές ώρες 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο σενάριο βασίζεται στις αρχές της 

βιωματικής/ ενεργητικής μάθησης και διδασκαλίας. Όλες οι δραστηριότητες 

βασίζονται στην ατομική και συνεργατική εξερεύνηση και τον πειραματισμό και 

οδηγούν με παιγνιώδη τρόπο στην απόκτηση και εμβάθυνση της γνώσης για τα 

μουσικά όργανα, καθώς επίσης και στη δημιουργία πρωτότυπων μουσικών 

συνθέσεων.  

Προϋποθέσεις:  

1.Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί και να είναι εξοικειωμένοι με το 

περιβάλλον του ΕDMODO.   

2. Επίσης να χρησιμοποιούν με ευκολία τις ρυθμικές αξίες τέταρτα, όγδοα και 

μισά για να καταγράψουν τα ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα τους. 

1η διδακτική ώρα 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ  

Παρουσίαση του θέματος - σύντομη συζήτηση: 

 Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών: 

 Μπορούμε να παίξουμε μουσική με καθημερινά αντικείμενα για π.χ. στην 

κουζίνα (κατσαρόλες, ποτήρια, μπωλ);  

 Ξέρει κάποιος τι είναι η φλογέρα – καρότο ή η ορχήστρα λαχανικών;  
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Τα παιδιά μιλούν για τις προσωπικές τους εμπειρίες:  

 Έχουν δει ορχήστρες σε συναυλίες ή πλανόδιους μουσικούς να παίζουν 

μουσική με αντικείμενα της καθημερινής ζωής ή ακόμη και όργανα 

κατασκευασμένα από λαχανικά;  

 Έχουν δοκιμάσει να παίξουν μουσική με τέτοια αντικείμενα; Σίγουρα 

αρκετά παιδιά θα θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για τους 

πειραματισμούς τους. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. Παρακολούθηση βίντεο με ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς  που 

δημιουργούν μουσική με αυτοσχέδια μουσικά όργανα, κατασκευασμένα 

με αντικείμενα και υλικά της κουζίνας (κατσαρόλες, τηγάνια,  λεκάνες, 

ποτήρια) και ορχήστρες λαχανικών.  

Ερασιτέχνες μουσικοί στο χώρο της κουζίνας: 

Lorenzo Vacchi Kitchen Music 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HmKusqRnHBY 

Kitchen music  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=9GqEkxEcL6s 

Επαγγελματίες μουσικοί: 

 Το διάσημο συγκρότημα Stomp:  

https://www.youtube.com/results?search_query=Stomp+out+loud+kitchen 

Η ορχήστρα λαχανικών της Βιέννης: 

 https://www.youtube.com/watch?v=kKrx1gWI_Vk 

2. Συζήτηση για τις εντυπώσεις τους και τις προτιμήσεις τους π.χ.:  Ποια 

ορχήστρα τους άρεσε περισσότερο,  ποια είναι η γνώμη τους για την 

ορχήστρα λαχανικών; Ποιες είναι οι δυσκολίες και ιδιαιτερότητες στη 

λειτουργία της; (Οι μουσικοί πρέπει να κατασκευάζουν τα μουσικά τους 

όργανα λίγο πριν από κάθε συναυλία.)  

Κατόπιν, μέσα από τις ερωτήσεις του δασκάλου σχετικά με τα βίντεο, τα 

παιδιά προσπαθούν  να βρουν ομοιότητες στον ήχο των αυτοσχέδιων 

οργάνων και των παραδοσιακών οργάνων: Ποιο όργανο χρησιμοποιούσαν 

οι μουσικοί αντί για μπάσο τύμπανο ή την μπότα από την drum-set; 

(μεγάλο πλαστικό δοχείο ή λεκάνη). Ποιο όργανο από την τάξη μας μπορεί 

να αντικαταστήσουν τα ποτήρια; (το μεταλλόφωνο) κτλ. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HmKusqRnHBY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=9GqEkxEcL6s
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3. Ακολουθεί ζωντανή παρουσίαση ενός μικρού αυτοσχεδιασμού ή σύνθεσης 

από το δάσκαλο και η πρακτική δοκιμή των παιδιών  σε αντικείμενα που 

έχει φέρει ο εκπαιδευτικός  στην τάξη: π.χ.  ένα πολύ μεγάλο άδειο 

πλαστικό δοχείο νερού, μικρές και μεγάλες κατσαρόλες και τα καπάκια 

τους, μικρά και μεγαλύτερα μπωλ, αυγοκόπτης, ξύλινες, πλαστικές και 

λαστιχένιες κουτάλες και άλλα αντικείμενα. Μαζί με τα παιδιά χορδίζουμε 

μικρά μπουκάλια ή ποτήρια προσθέτοντας διαφορετική ποσότητα νερού 

και ελέγχοντας τις νότες με το πιάνο. Μπορούμε να σημειώσουμε το 

τονικό ύψος, ανάλογα με το ύψος του νερού μέσα στο μπουκάλι, με 

ανεξίτηλο μαρκαδόρο στην εξωτερική επιφάνεια του μπουκαλιού. 

Γράφουμε το όνομα της νότας Ντο, Ρε κτλ. Μ’ αυτό τον τρόπο δεν 

χρειάζεται κάθε φορά να χορδίζω τα όργανά μου με το πιάνο, απλά 

προσθέτω την κατάλληλη ποσότητα νερού για την συγκεκριμένη νότα.  

4. Η διερεύνηση των ήχων και των μουσικών οργάνων και ο πειραματισμός 

συνεχίζεται από τα παιδιά στο σπίτι μέσω της πλατφόρμας Edmodo, το 

φύλλο εργασίας 1 και τα βίντεο. (Μέσα στην πλατφόρμα τα παιδιά 

μπορούν να παρακολουθήσουν τα ίδια και άλλα σχετικά βίντεο που ο 

δάσκαλος έχει ανεβάσει.)   

 

Τα παιδιά  μπορούν ακόμη να ανεβάσουν στην πλατφόρμα σχετικά βίντεο 

ή φωτογραφίες που θα βρουν στο διαδίκτυο, όπως και τους προσωπικούς 

τους αυτοσχεδιασμούς, πειραματισμούς και μουσικές συνθέσεις στην 

κουζίνα. 

2η διδακτική ώρα 

1ο μέρος: 

 Στο πρώτο μέρος της 2ης διδακτικής ώρας τα παιδιά  παρουσιάζουν στο σχολείο, 
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τους   μουσικούς πειραματισμούς και αυτοσχεδιασμούς τους στο σπίτι. Μπορούν 

να δείξουν τις δημιουργίες τους στην τάξη ζωντανά  ή μέσω της πλατφόρμας 

EDMODO (όσοι τις έχουν ηχογραφήσει ή βιντεοσκοπήσει).   

Η παρουσίαση γίνεται ταυτόχρονα με συζήτηση για τις εμπειρίες τους, τα 

συναισθήματά  τους, τυχόν δυσκολίες και απορίες που τους δημιουργήθηκαν. Τα 

παιδιά σε αυτή τη φάση πειραματισμού στο σπίτι, είναι ελεύθερα να δουλέψουν  

ατομικά ή ομαδικά με όποιον συμμαθητή ή συμμαθητές επιθυμούν. Επίσης 

ανάλογα με τα όργανα που έχουν χρησιμοποιήσει προκαλείται συζήτηση που 

οδηγεί στην συνειδητοποίηση της  λειτουργίας  των οργάνων και της παραγωγής 

του ήχου. 

2ο μέρος: 

Στο 2ο μέρος του μαθήματος ο εκπαιδευτικός περνά στις κατασκευές αυτοσχέδιων 

μουσικών οργάνων με υλικά της κουζίνας και τρόφιμα [όσπρια, δημητριακά  

ακόμα και λαχανικά). Δείχνει μερικά έτοιμα μουσικά όργανα όπως μαράκες, 

σέικερ, σωλήνες βροχής,  τύμπανα, έγχορδα (κιθάρες, μπάνζο) και ξύστρες]. 

Κατόπιν  χρησιμοποιώντας  διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά και τρόφιμα που έχει 

φέρει ο ίδιος,  αναθέτει σε ομάδες των 4 – 5 ατόμων μια εύκολη κατασκευή. Τα 

παιδιά δουλεύουν ομαδικά, συνεργάζονται για την κατασκευή του οργάνου, 

χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες και γνώσεις τους αλλά και βρίσκοντας τις 

πληροφορίες που χρειάζονται στο 2ο φύλλο εργασίας. Όπου υπάρχει δυσκολία ο 

δάσκαλος κάνει βοηθητικές παρεμβάσεις. 

Επίσης εάν υπάρχει χρόνος παρουσιάζει το βίντεο “Ηow to make a carrot recorder 

ocarina” (https://www.youtube.com/watch?v=Tn5O3_C1sqw) στο οποίο 

περιγράφεται βήμα, βήμα πως μπορούμε να φτιάξουμε την φλογέρα - καρότο.  

Η ενασχόληση με τις κατασκευές των αυτοσχέδιων οργάνων συνεχίζεται και στο 

σπίτι. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να επιλέξουν όποια κατασκευή τους ενδιαφέρει 

από το 2ο φύλλο εργασίας ή μπορούν φυσικά να δημιουργήσουν και ένα τελείως 

διαφορετικό μοναδικό όργανο.  

Το 2ο φύλλο εργασίας αναρτάται στο EDMODO όπως και κάποια βοηθητικά βίντεο 

κατασκευής των μουσικών οργάνων. Τα παιδιά παροτρύνονται να ανεβάσουν 

φωτογραφίες και σχετικά βίντεο στον τοίχο της τάξης ή και φωτογραφίες με τις 

κατασκευές τους. 

3η διδακτική ώρα 

Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο τις κατασκευές τους. Ακολουθεί σύντομη 

παρουσίαση, τα παιδιά σηκώνονται και δείχνουν την κατασκευή τους ανά 

οικογένεια δηλ. πρώτα κρουστά -τύμπανα, μετά κρουστά - μαράκες, κατόπιν 

έγχορδα κτλ.  

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 4 – 5 ομάδων ή χρησιμοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες 
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ομάδες της τάξης. Οι ομάδες μπορεί να είναι και μικρότερες, καλό είναι να μην 

ξεπερνούν τα 6 – 7 άτομα. Χρησιμοποιώντας τα αυτοσχέδια όργανα όπως και 

διάφορα αντικείμενα από την κουζίνα  προχωράμε σε έναν ομαδικό 

αυτοσχεδιασμό και στη συνέχεια στη δημιουργία μιας οργανωμένης μουσικής 

σύνθεσης. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις ατομικές εμπειρίες και πειραματισμούς 

τους από τις προηγούμενες δραστηριότητες. 

Στην αρχή δίνονται βασικές οδηγίες ώστε να οργανωθεί καλύτερα η ομαδική 

δραστηριότητα  με τη βοήθεια του 3ου φύλλου εργασίας. Ακολουθούμε τα εξήε 

βήματα: 

1. Ο καθένας επιλέγει ένα ή περισσότερα ρυθμικά μοτίβα που θα παίζει κατά τη 

διάρκεια της μουσικής σύνθεσης. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την 

δημιουργία μικρών ρυθμικών μοτίβων και την καταγραφή τους 

χρησιμοποιώντας τις ρυθμικές αξίες (μισά, τέταρτα και όγδοα). Ο 

εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά οι ομάδες να έχουν πάντα κάποιον που θα 

κρατά τον βασικό παλμό σε ένα όργανο με βαθύ (χαμηλό) ήχο. Φυσικά μπορεί 

να υπάρξουν και ήρεμα μέρη όπου ο παλμός θα διακόπτεται.    

2. Επιλέγει το όργανο ή τα όργανα που θα παίζει κατά την διάρκεια της μουσικής 

σύνθεσης. 

3. Οι ομάδες θα πρέπει να συνδιαμορφώσουν τη φόρμα του κομματιού: 

Εισαγωγή, Μεσαίο μέρος, Τέλος (coda). Επίσης να αποφασίσουν απαντώντας 

στις ερωτήσεις: Θα υπάρξουν σόλο μέρη ή θα παίζουν όλοι μαζί;  Θα έχουν 

κάποια μέρη που θα λειτουργούν σαν γέφυρες π.χ.  ένα ή περισσότερα όργανα 

με ένα συγκεκριμένο μοτίβο;   

4. Τέλος θα πρέπει να δώσουν έναν τίτλο στη μουσική σύνθεση. 

Τα παιδιά δουλεύουν ομαδικά για το υπόλοιπο της ώρας. Ο δάσκαλος περνά από 

κάθε ομάδα έχοντας το ρόλο του συντονιστή και βοηθά ώστε να ξεπεραστούν 

πιθανά προβλήματα  συνεργασίας και συνεννόησης ώστε να λαμβάνονται 

γρήγορες αποφάσεις. Επίσης βοηθά τα παιδιά στην καταγραφή  πολύπλοκων 

ρυθμικά μοτίβων.  

4η διδακτική ώρα 

1ο μερός 

Συνεχίζεται η ομαδοσυνεργατική εργασία για τη δημιουργία των μουσικών 

συνθέσεων και  γίνονται  πρόβες για την ζωντανή παρουσίαση στην τάξη. Ο 

δάσκαλος παρεμβαίνει βοηθητικά και ελέγχει αν συμφωνεί το ηχητικό 

αποτέλεσμα με τις σημειώσεις στο φύλλο εργασίας της κάθε ομάδας. Κατόπιν 

γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις. 
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2ο μέρος 

Αρχίζουν οι ζωντανές παρουσιάσεις των μουσικών συνθέσεων. 

5η διδακτική ώρα 

Ο δάσκαλος δίνει κάποιες βασικές πληροφορίες για το μουσικό πρόγραμμα 

Audacity. Στην τάξη υπάρχουν φορητοί υπολογιστές ώστε τα παιδιά να 

εξοικειωθούν πιο γρήγορα με τη λογική του προγράμματος. Οι μαθητές της Δ’ 

δημ. δεν έχουν έρθει σε επαφή με προγράμματα ηχογράφησης και επεξεργασίας 

ήχου. Η διαδικασία της ηχογράφησης γίνεται ως εξής: μία ομάδα εκτελεί το 

μουσικό κομμάτι και μία άλλη είναι υπεύθυνη για την ηχογράφηση. Σ’ αυτή τη 

φάση τα παιδιά μαθαίνουν  να χειρίζονται τα βασικά εργαλεία ηχογράφησης. 

 

Οι παρουσιάσεις των μουσικών συνθέσεων, και οι ηχογραφήσεις των μουσικών 

κομματιών συνεχίζονται για όλη την υπόλοιπη διδακτική ώρα.  

Κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων ο δάσκαλος βγάζει φωτογραφίες της κάθε 

ομάδας. Οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν και θα τοποθετηθούν στο κάτω μέρος 

του φύλλου εργασίας της κάθε ομάδας.  
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6η – 8η διδακτική ώρα 

Η διαδικασία της ηχογράφησης και πιθανής επεξεργασίας του ήχου μπορεί να 

συνεχιστεί και σ’ αυτές τις  διδακτικές ώρες.  

Οι δραστηριότητες του βιωματικού αυτού σεναρίου ολοκληρώνονται με την 

προετοιμασία μιας έκθεσης – παρουσίασης για τους υπόλοιπους μαθητές του 

σχολείου και τους γονείς.  

Στην παρουσίαση εκθέτονται οι κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων και 

το  3ο φύλλο εργασίας της κάθε ομάδας με την φωτογραφία της σε ταμπλώ.   

Η κάθε ομάδα θα ετοιμάσει επίσης συνεργατικά με τη βοήθεια του padlet έναν 

τοίχο στον οποίο θα αναρτήσει  τα ηχητικά αρχεία των ηχογραφήσεων με την 

μορφή mp3.  

 

Η χρήση του padlet είναι απλή και το περιβάλλον του πολύ ελκυστικό  για τους 

μαθητές.  ΟΙ μαθητές που είναι εξοικειωμένοι με το Edmodo δεν θα έχουν κανένα 

πρόβλημα ανταπόκρισης. Επίσης θα επιλέξουν φωτογραφίες της ομάδας τους και 

θα τις ανεβάσουν. Μπορεί επίσης ο καθένας να γράψει ένα σχόλιο που αφορά 

την ομάδα του ή ένα συναίσθημα.  Οι σελίδες του padlet θα είναι προσβάσιμες 

για το κοινό κατά την διάρκεια της έκθεσης σε διαδραστικό πίνακα.  

Μια δραστηριότητα επέκτασης είναι η δημιουργία κουίζ αναγνώρισης των 

αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με το Wondershare quiz creator. Μία εφαρμογή 

που δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ηχητικών αρχείων και  προσφέρει 

διαφορετικά είδη κουίζ. Οι επισκέπτες θα ακούν ένα αυτοσχέδιο μουσικό όργανο 

και θα ταιριάζουν τον ήχο με την εικόνα του οργάνου. Θα πρέπει να επιλέξουν 

ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές εικόνες. Γι’ αυτή την δραστηριότητα θα 

χρειαστεί να γίνουν νέες ηχογραφήσεις . Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το 
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επίπεδο δυσκολίας του κουίζ. Θέλουμε να μπερδέψουμε τους παίκτες μας 

χρησιμοποιώντας όργανα που μοιάζουν ηχητικά ή να περιοριστούμε σε όργανα 

από διαφορετικές οικογένειες και να κρατήσουμε ένα χαμηλό επίπεδο δυσκολίας; 
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2.2 Φύλλα Εργασίας 

1ο Φύλλο Εργασίας 

 



Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

396 

 

2ο Φύλλο Εργασίας 
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
Διαδραστικός πίνακας, καρότσι με φορητούς υπολογιστές, αντικείμενα από την 

κουζίνα: κασαρόλες, ξύλινες κουτάλες, τάπερ, ποτήρια και ανακυκλώσιμα υλικά 

για την κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων:  άδειες κονσέρβες, όσπρια, 

δημητριακά, άδεια κουτιά από δημητριακά, άδεια πλαστικά μπουκάλια κ.α. 
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
Διαδραστικός πίνακας, καρότσι με φορητούς υπολογιστές, αντικείμενα από την 

κουζίνα: κατσαρόλες, ξύλινες κουτάλες, τάπερ, ποτήρια και ανακυκλώσιμα 

υλικά για την κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων:  άδειες κονσέρβες, 

όσπρια, δημητριακά, άδεια κουτιά από δημητριακά, άδεια πλαστικά 

μπουκάλια κ.α. 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Τα παιδιά δούλεψαν με μεγάλη όρεξη, φαντασία και δημιουργικότητα. Από τον 
ελεύθερο ατομικό αυτοσχεδιασμό φτάσαμε στη δημιουργία μιας οργανωμένης 
φόρμας μουσικής σύνθεσης την οποία και καταγράψαμε χρησιμοποιώντας  
συμβατική αλλά και μη συμβατική σημειογραφία. 
Κάποια παιδιά που παίζουν μουσικό όργανο και έχουν περισσότερες μουσικές 
γνώσεις ήταν στην αρχή επιφυλακτικά με την δημιουργία μουσικής με άλλα 
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αντικείμενα εκτός από τα συμβατικά μουσικά όργανα. Βλέποντας όμως τον 
ενθουσιασμό των υπόλοιπων παιδιών και με την παρότρυνση του δασκάλου 
άρχισαν να ξεπερνούν τις προκαταλήψεις τους  και να ενσωματώνονται  στην 
ομάδα. 
Καθόλη τη διάρκεια του σεναρίου υπήρχε ενθουσιασμός, κυρίως λόγω της 
ελευθερίας για πειραματισμό και καινοτομία που περιείχαν οι δραστηριότητες. 
Τα παιδιά συνεργάστηκαν δημιουργικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η 
ανατροφοδότηση μέσα από τις συζητήσεις κατά την διάρκεια των 
δραστηριοτήτων ήταν πολύ θετική και άνοιγε το δρόμο για το επόμενο βήμα. 
Η χρήση των υπολογιστών, της τεχνολογίας και των web 2 εργαλείων δίνει 

ευκαιρίες για το μάθημα της μουσικής οι οποίες δεν πρέπει να μείνουν 

ανεκμετάλλευτες. Προσφέρει δυνατότητες που αφορούν τη δημιουργικότητα, 

τη διαθεματικότητα, την συνεργασία και επικοινωνία, την ανάπτυξη κινήτρων 

και πολλές ακόμη που περιμένουν τους εκπαιδευτικούς του σύγχρονου 

σχολείου να τις εξερευνήσουν. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 29 

«‘Θα ΄θελα να ήµουν αϊτός και να πετώ πολύ ψηλά πάνω από τα 

ελληνικά µας τα βουνά.’ Μαθαίνοντας για τα βουνά της Ελλάδας», 

Δημοπούλου Θεοδώρα- Αικατερίνη 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του 

Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 
 

‘Θα ‘θελα να ήµουν αϊτός και να πετώ πολύ ψηλά πάνω από τα 
ελληνικά µας τα βουνά.’  Μαθαίνοντας για τα βουνά της Ελλάδας. 

 

1.2 Δημιουργός 
 
Ονοματεπώνυμο: Δημοπούλου Θεοδώρα- Αικατερίνη 
 
 
Ιδιότητα:    
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
 
 
Δικτυακός τόπος / blog: http://blogs.sch.gr/dorinad/ και  
http://elgg.datacenter.uoc.gr/blog/owner/dorinadimop  

 
1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 
Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου:  Γεωγραφία Ε’ τάξης 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  
Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος 
Κεφάλαιο 13: Τα βουνά της Ελλάδος 
  
Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: Το σενάριο είναι συμβατό και με το ΑΠΣ και 

http://blogs.sch.gr/dorinad/
http://elgg.datacenter.uoc.gr/blog/owner/dorinadimop
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με το ΔΕΠΠΣ, αφού βασίζεται στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε’ τάξης που 

διδάσκεται παράλληλα στις τάξεις Ε’ και Στ’ ενός διθέσιου οργανικά σχολείου. Οι 

στόχοι του σεναρίου συνάδουν με το γενικό σκοπό και με τους επιμέρους στόχους του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Το συγκεκριμένο σενάριο θα διδαχτεί με τη 

βοήθεια και των ΤΠΕ, μιας και η εισαγωγή και η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την διερεύνηση και αναζήτηση της γνώσης, 

την ενσωμάτωση  οπτικο-ακουστικού και εποπτικού υλικού με σκοπό την 

υποβοήθηση της διδασκαλίας και την αναζήτηση πληροφοριών και τη 

δυνατότητα επικοινωνίας, διάδρασης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, 

αλλά και ανάμεσα στους μαθητές και στο διαδικτυακό περιβάλλον και υλικό. 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 
 

Τάξη: Τάξη Ε’ και Στ’ (Συνδιδασκόμενη λόγω οργανικότητας και διδασκόμενου κύκλου 

του Δημοτικού Σχολείου) 

 
1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  

Γενικός Σκοπός: Γενικός Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να είναι σε θέση 
οι μαθητές να γνωρίσουν τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα βουνό 
και να γνωρίσουν τα κυριότερα βουνά της Ελλάδας. 
Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
 Να μάθουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα βουνό. 

 Να εντοπίζουν στο χάρτη τους κυριότερους ορεινούς όγκους της 
Ελλάδας. 

 Να ονομάζουν τα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας. 

 Να καταγράφουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζουν οι κάτοικοι που 
ζουν στα βουνά. 

 Nα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ανάλυσης και σύνθεσης προκειμένου 
να δημιουργούν ιστορίες. 

Στόχοι ως προς την μαθησιακή διαδικασία: 
 Nα αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας και να αναπτύξουν την έννοια 

της ομαδικότητας. 

 Nα εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού δημιουργίας ψηφιακών 
ιστοριών Story jumper. 

  Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών από το 
διαδίκτυο με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης Google. 

 Να αναπτύξουν τις δεξιότητες χρήσης του προγράμματος 
οπτικοποίησης Google Earth. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του εννοιολογικoύ χάρτη με τη βοήθεια του 
λογισμικού Bubbl.us. 

 Nα αντιληφθούν την εκπαιδευτική διαδικασία με ένα παιγνιώδη τρόπο. 

 Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες drag and drop (σύρε και άσε) 

προκειμένου να επιλύσουν το παζλ που τους ανατίθεται. 

 Να αξιολογούν όσα έχουν μάθει με τη βοήθεια της διαδικτυακής 
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εφαρμογής Kahoot!. 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο. 

 Bubbl.us 

 Φωτόδεντρο 

 e-books 

 Google 

 Google Earth 

 Story jumper 

 Jigsaw Planet  

 Kahoot! 

 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 
 

• Διάρκεια: Το σενάριο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα σε ένα διάστημα 4 
διδακτικών ωρών. 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 
   Το σενάριο που υλοποιείται έχει τις θεωρητικές βάσεις του στη θεωρία του 
κοινωνικού εποικοδομισμού. Σύμφωνα με αυτήν το άτομο ατομικά οικοδομεί τις 
γνώσεις του με βάση πάντα τις προϋπάρχουσες που ηδη διαθέτει. Για να επιτευχθεί 
ομαλότερα και αποτελεσματικότερα, η οικοδόμηση της γνώσης χρειάζεται 
συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού 
βασίζεται στην παραδοχή πως η μάθηση επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα μέσω των 
αυθεντικών  μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτό ακριβώς το στόχο έχει και η 
ενσωμάτωση και η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Επιμέρους στόχος των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  είναι η παροχή αυθεντικών 
καταστάσεων και περιβαλλόντων στους μαθητές που ενισχύουν την εμπλοκή τους στη 
μαθησιακή διαδικασία. 
1η Διδακτική Ώρα: Ως αφόρμηση για τους μαθητές χρησιμοποιούμε το 
ολιγόλεπτο βίντεο (διάρκειας: 2:37) «Η χώρα μου από ψηλά: Βουνά» που 
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των ψηφιακών διαδραστικών βιβλίων 
(http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/31). Στη συνέχεια, ακολουθεί 
συζήτηση σχετικά με τα όσα τα παιδιά παρατήρησαν. Η συζήτηση 
συμπληρώνεται από το λογισμικό Bubbl.us. Με τη βοήθεια του προτζέκτορα και 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή της τάξης συνδεόμαστε στο λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Bubbl.us (https://bubbl.us/).  Εκεί δίνεται στους 
μαθητές ένας εννοιολογικός χάρτης, με τη βοηθεια του οποίου ανιχνεύουμε τις 
πρότερες γνώσεις των μαθητών σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα 
(Εικόνα:1). Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να εντοπίσουμε τις γνώσεις που οι 
μαθητές ήδη κατέχουν ως προς το υπό διερεύνηση θέμα και να καταγράψουμε 
όσα τους έρχονται στο μυαλό.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/31


Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο 
 

407 

 

Εικόνα: 1 Εννοιολογικός χάρτης 
 
Έπειτα, χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 2 ατόμων. Με βάση το δυναμικό 
της τάξης οι ομάδες που σχηματίζονται είναι 4. Σε κάθε ομάδα δίνεται το ίδιο 
φύλλο εργασίας (Φύλλο εργασίας 1) όπου ζητείται από τους μαθητές να 
συζητήσουν ανά ομάδα και να καταγράψουν τα μέρη που σύμφωνα με τα ίδια 
διαθέτει ένα βουνό. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την συζήτηση στην 
ολομέλεια, όπου ακούγονται όλες οι απόψεις των ομάδων. 
 
2η Διδακτική Ώρα: Στη διάρκεια αυτής της ώρας οι ομάδες που έχουν ήδη 
δημιουργηθεί, αναλαμβάνουν να συμπληρώσουν το επόμενο φύλλο εργασίας 
(Φύλλο εργασίας 2). Οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες από το 
Διαδίκτυο για τα βουνά της Ελλάδας με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης 
Google. Στη συνέχεια, συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας που τους εχει δοθεί. 
Τελικός σκοπός τους είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης 
ενώπιον της ολομέλειας. Παράλληλα, χρησιμοποιούν και το λογισμικό Google 
Earth προκειμένου να εντοπίζουν τη θέση των βουνών στο χάρτη. 
3η Διδακτική Ώρα: Σε αυτό το στάδιο προβάλλονται με τη βοήθεια του  
προτζέκτορα και του λογισμικού παρουσίασης Power Point στον πίνακα της 
τάξης διάφορες εικόνες που παρουσιάζουν ορισμένες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών. Γίνεται συζήτηση και 
σχολιασμός των όσων βλέπουν και παρατηρούν (Εικόνα:2, 3 και 4) .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα: 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα: 4 
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Στη συνέχεια, ανατίθεται στους μαθητές η δημιουργία μιας ιστορίας. Για το 
σκοπό αυτό ανοίγουν τα λάπτοπ που το σχολείο διαθέτει. Πληκτρολογούν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.storyjumper.com και βάζοντας τα προσωπικά τους 
στοιχεία μεταφέρονται στον προσωπικό τους λογαριασμό. Έχει σταλεί ήδη 
πρόσκληση από εμένα ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν ένα ενιαίο βιβλίο με 
διαδοχικές ιστορίες. Σκοπός του καθενός είναι η δημιουργία μιας ιστορίας 1-2 
σελίδων στις οποίες θα φανερώνονται οι δυσκολίες που οι ορεσίβιοι κάτοικοι 
αντιμετωπίζουν (Εικόνες: 5 και 6). Σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής ο ρόλος 
μου είναι καθαρά βοηθητικός και η παρέμβασή μου γίνεται περισσότερο σε 
διαδικαστικά θέματα. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα: 5 Εξώφυλλο Βιβλίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα: 6 Εκφώνηση δραστηριότητας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.storyjumper.com/
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4η Διδακτική Ώρα: Την τέταρτη και τελευταία ώρα του σεναρίου οι μαθητές 
καλούνται με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα να ασκηθούν στις διαδικασίες 
drag και drop (σύρε και άσε) προκειμένου να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και 
να σχηματίσουν έτσι το γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας με τα βουνά της 
(Εικόνα: 7). Το παζλ έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα Jigsawplanet, ενώ 
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Βουνά Ελλάδας (Εικόνα: 8). 
 

 
 
 
 

Εικόνα: 7 Πάζλ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα: 8 Ολοκληρωμένο παζλ 
 
 
 
 
 
 
 
Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στο κουίζ που δημιουργήθηκε 
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Kahoot!. Οι μαθητές ανοίγουν τα λάπτοπ του 
σχολείου και πληκτρολογούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://create.kahoot.it. Στη συνέχεια, πληκτρολογούν τον κωδικο για να έχουν 
πρόσβαση στο κουίζ που δημιουργήθηκε. Πρόκειται για μια διαδικτυακή 
εφαρμογή αποτελούμενη από 6 ερωτήσεις (Εικόνα: 9). Σκοπό έχει την τελική 
αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και τον 
εντοπισμό του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Εικόνα:9 Στιγμιότυπο του κουίζ Kahoot! 
 
 
 
 

 
2.2 Φύλλα Εργασίας 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2339614c8ac4
https://create.kahoot.it/
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.  

Παρατίθενται στο παράρτημα. 
 
 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του συγκεκριμένου σεναρίου χρειάζεται σύνδεση στο 

διαδίκτυο, προτζέκτορας, διαδραστικός πίνακας και τα λάπτοπ που το σχολείο 

διαθέτει. Επιπρόσθετα, προβάλλεται το βίντεο με τίτλο «Η χώρα μου από ψηλά: 

Βουνά» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των ψηφιακών διαδραστικών 

βιβλίων (http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/31), καθώς και η παρουσίαση 

εικόνων μέσω του προγράμματος παρουσίασης Microsoft Power Point. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούνται η μηχανή αναζήτησης Google, το Google Earth, το λογισμικό 

δημιουργίας ιστοριών, το Storyjumper, τα ψηφιακά διαδραστικά βιβλία (e-books), το 

ψηφιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο»,  το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Bubbl.us, τη διαδικτυακή εφαρμογή Jigsawplanet και τη διαδικτυακή εφαρμογή 

δημιoυργίας κουίζ Kahoot!. 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
Στο σενάριο που παρουσιάζεται παραπάνω, εφαρμόζεται τόσο διαμορφωτική, όσο και 

τελική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτυπώνεται στα φύλλα εργασίας 

και στα λογισμικά ανοικτού και κλειστού τύπου, ενώ και  η τελική αξιολόγηση 

επιτυγχάνεται μέσω του λογισμικού κλειστού τύπου Kahoot!.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/31
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Φύλλο Εργασίας: 1 
        Ομάδα:____________ 
 
Στην εικόνα βλέπετε τα 3 μέρη από τα οποία αποτελείται ένα βουνό. 
Παρατηρήστε τα προσεκτικά. Στη συνέχεια συζητήστε και καταγράψτε ποια 
είναι τα κυριότερα μέρη ενός βουνού κατά τη γνώμη σας. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Φύλλο Εργασίας 2 

Όνομα:____________________ 

Καλείστε να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο με βάση τις ομάδες 

στις οποίες έχετε χωριστεί με τη βοήθεια της μηχανής 

αναζήτησης Google. Η κάθε ομάδα καλείται να συγκεντρώσει 

πληροφορίες για τα παρακάτω βουνά της Ελλάδας. Η κάθε 

ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά:  

 «Όλυμπος»- «Κίσσαβος ή Όσσα» ( Ομάδα :1) 
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 «Παρνασσός»- «Σμόλικας» (Ομάδα: 2) 

 «Βόρρας»- «Ψηλορείτης ή Ίδη» (Ομάδα: 3) 

 «Λευκά Όρη»- «Γράμμος» (Ομάδα: 4) 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στις 

παρακάτω ιστοσελίδες:  

o Κατάλογος Ελληνικών Βουνών 

o Τα βουνά της Ελλάδας 

 

Αφού συγκεντρώσετε το υλικό και το επεξεργαστείτε, καλείστε να 

απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) Σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα βρίσκονται τα βουνά που 

αναζητήσατε; 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2) Πόσα μέτρα είναι το υψόμετρο των βουνών αυτών; 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3) Ποια ποτάμια πηγάζουν από τα βουνά αυτά; 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4) Τι κλίμα επικρατεί στα βουνά αυτά; ( Τι καιρό κάνει εκεί; )        

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας, καλείστε στην 

ολομέλεια της τάξης να παρουσίασετε ανά ομάδες τις πληροφορίες που 

συλλέξατε χρησιμοποιώντας και το λογισμικό Google Earth. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kU9cdHVknXy_MOMwQuSxeL2ybAM&hl=el&ll=38.139417231586364%2C22.791652699999986&z=6
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 29 

«Γνωρίζοντας τον ‘Οδυσσέα’ του Άλφερντ Τένισον», Δεληδημητρίου 

Πολυκαρπία 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του 

Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 
 

Γνωρίζοντας τον <<Οδυσσέα >> του Άλφερντ Τένισον. 

 
 

1.2 Δημιουργός 
 
 
Ονοματεπώνυμο: Δεληδημητρίου Πολυκαρπία 
 
 
 
Ιδιότητα:  
 
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 
Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου: Νεοελληνική Λογοτεχνία 

 ΄Β Λυκείου. 

 
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  
Ενότητα Βιβλίου :Ξένη Λογοτεχνία. 
Ποίημα – Μονόλογος  από την συλλογή του Άλφερντ Τένισον << Ποιήματα>>(1842), 

που είναι επηρεασμένη από το κλίμα του ρομαντισμού. 

 
Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Ξένη Λογοτεχνία. 

Να κατανοήσουν ότι η λογοτεχνία είναι µια παγκόσμια γλώσσα µε επίκεντρο τον άνθρωπο Να 

συνειδητοποιήσουν την ισοτιμία των έργων του παγκόσμιου πολιτισμού. Να κατανοήσουν το 

χαρακτήρα της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας πολιτισμικής ταυτότητας. Να 

αναγνωρίσουν την πολλαπλότητα των τρόπων λογοτεχνικής αναπαράστασης και να 

συνειδητοποιήσουν τη δημιουργική επικοινωνία ανάμεσα στις λογοτεχνίες διαφορετικών 

χωρών. 

(Αναλυτικό  Πρόγραμμα από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,Αθήνα 2006). 

 
 

1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 
 

Τάξη: ΄Β Γενικού Λυκείου 

 
 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  
 

Γενικός Σκοπός  

Να είναι σε θέση τα παιδιά ,να μπορούν να κατανοήσουν και να συγκρίνουν το 

διδακτικό υλικό ,του μονολόγου του «Οδυσσέα» του Άλφερντ Τένισον ,με 

βάση τις προηγούμενες γνώσεις τους ,σχετικά με την Οδύσσεια του Ομήρου 

,διαπλάθοντας κριτική θέση ,απέναντι στην ελεύθερη βούληση και τη θέση του 

ανθρώπου στον κόσμο, με βάση κυρίως το κείμενο αλλά και τις βιωματικές 

τους εμπειρίες .  

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Κύριοι Μαθησιακοί /Ψυχοσυναισθηματικoί Στόχοι ήταν : 

  Να  σχηματίσουν οι μαθητές μια συνθετική και συγκριτική(Μάθηση και 

Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 

2006,σελ200) σκέψη σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές του ομηρικού 

Οδυσσέα ,με τον Οδυσσέα του Άλφερντ Τένισον (Μαθησιακός στόχος ). 

  Με αυτό τον τρόπο ανακαλώντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις με βάση τη 

συγκεκριμένη θεματική ,και δια μέσω του προβληματισμού , μπορούσε να 

επιτευχθεί η συγκρότηση μιας αφαιρετικής σκέψης(ανώτερο είδος 

συλλογισμού)-( Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής 
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Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ288) ,ο τρόπος επίλυσης προβλήματος(Ο 

Αρχάριος εκπαιδευτικός ,ενώπιον της διδασκαλίας ,Μ.SERRA 

GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, MARRIE M. SANDERS,σελ 162) και 

η ισχυροποίηση της έκφρασης μιας προσωπικής άποψης , η οποία θα 

συνοδευόταν από ισχυρή επιχειρηματολογία .  

 Η δυνατότητα της προσωπικής αυτής έκφρασης του αναγνώστη –μαθητή (Η 

θεωρία της Λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας ,Φρυδάκη 

Ευαγγελία ,Εκδόσεις Κριτική 2003,σελ81-82) και η ενεργοποίηση του 

συλλογισμού ,(με βάση πολλές φορές βιωματικές εμπειρίες και περιστατικά τα 

οποία τους προκάλεσαν τα συναισθήματα του ήρωα ),τα οποία αποτελούν 

κύριες επιδιώξεις της διδασκαλίας και προσέγγισης των λογοτεχνικών 

κειμένων ,μπορούσαν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση κριτικής ικανότητας και 

προσωπικής οπτικής ,σε σχέση με την ελεύθερη βούληση και τον διακαή πόθο 

του Οδυσσέα για αναζήτηση νέων τόπων και εμπειριών 

.(Ψυχοσυναισθηματικός στόχος ). Επιπροσθέτως ,διαμέσω του 

εποικοδομητικού διαλόγου και της μαθησιακής αλληλεπίδρασης των μαθητών, 

(Ο Αρχάριος εκπαιδευτικός ,ενώπιον της διδασκαλίας , Μ.SERRA 

GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, MARRIE M. SANDERS, ,Εκδόσεις 

da vinci,σελ 203 ) ,για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος ,όπως ο 

κατευθυντήριος ρόλος του ανθρώπου στην διαμόρφωση του βίου και των 

επιλογών του (κοινωνικό-ψυχολογικός στόχος ),μπορούσε να επιτευχθεί ένα 

είδος κοινωνικοποίησης (Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης 

,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 189) ,μεταξύ των μαθητών και 

ενσωμάτωση τους ,σε μια ομάδα ,αυτή της σχολικής τάξης . 

   

«Η κοινωνία ,εναποθέτει στα σχολεία τις ελπίδες της ,για «την αντικατάσταση 

της υποτίμησης με το σεβασμό, του αποκλεισμού με την αποδοχή και της 

απομόνωσης με τη συνεργατική συμμετοχή στην κοινότητα».( Ο Αρχάριος 

εκπαιδευτικός ,ενώπιον της διδασκαλίας , Μ.SERRA GOETHALS ,ROSE 

A .HOWARD, MARRIE M. SANDERS,εκδόσεις da vinci,σελ 201). 

  Επιπλέον ,έχοντας φέρει εις πέρας όλα τα παραπάνω ,θα βρίσκονταν στη 

θέση του να είναι ικανοί ,να επεξηγούν και να επιχειρηματολογούν ,ύστερα 

από την κατανόηση και επεξεργασία του κειμένου ,τον συμβολισμό του 

Οδυσσέα ως "ελεύθερου" και ενεργητικού ανθρώπου καθώς και του 

μονολόγου του ,ως "ύμνου στη ζωή" ,με βάση το διδακτικό υλικό 

(Μαθησιακός στόχος). 

 
Χρήση Web 2.0 ,στην αίθουσα. 
 

 Youtube , Word clouds. 
 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 
 

• Διάρκεια. 

2 διδακτικές ώρες. 
 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
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2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

 
Μεθοδολογία / Αρχές  / Μέσα /  Μοντέλο Διδασκαλίας. 

  Μεθοδολογία. 

Σύμφωνα με αυτές τις προαναφερόμενες επιδιώξεις ,θεώρησα προτιμότερη την 

επιλογή της α)ανακαλυπτικής –διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας(ανάκληση 

προηγούμενης γνώσης από την Οδύσσεια του Ομήρου –διαμόρφωση 

προσωπικών υποθέσεων,σχετικά με την εξέλιξη του μονολόγου και της ζωής 

του ήρωα ,μετά τον ερχομό του στην Ιθάκη .«Η διαμόρφωση και ο έλεγχος 

υποθέσεων, γίνεται με βάση τη λογική διεργασία και απαιτεί την παρατήρηση 

και τον πειραματισμό» (Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης 

,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 362-363,279) . 

 

 

 «Θέτοντας προβλήματα και υποβάλλοντας διερευνητικές ερωτήσεις 

,ενθαρρύνετε την ανάπτυξη της διαδικασίας στοχασμού των μαθητών σας».(Ο 

Αρχάριος εκπαιδευτικός ,ενώπιον της διδασκαλίας , Μ.SERRA 

GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, MARRIE M. SANDERS,εκδόσεις da 

vinci,σελ 162 ) .  

Ερώτηση :Τι πιστεύεται ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί ,μετά την άφιξη του 

ήρωα στην Ιθάκη και την εξέλιξη του βίου του ; καθώς και εύρεσης και 

αξιολόγησης στοιχείων του κειμένου ,διαμέσω του καθοδηγούμενου διαλόγου 

και τέλος β) τη βιωματική μέθοδο. (Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης 

Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 250-251),(Ερώτηση 

:Συμφωνείτε ,με την ανάγκη και τον πόθο του Οδυσσέα ,για διαρκή αναζήτηση 

στόχων και ενεργοποίησης του προβληματισμού ,παρά το γήρας των χρόνων 

του ;Έχετε αισθανθεί μια παρόμοια ανάγκη;).  

«Οι μαθητές εμπλέκονται πιο ενεργά στην αναζήτηση και ανακάλυψη της 

γνώσης ,όταν πρόκειται για πραγματικά προβλήματα ,τα οποία συνδέονται με 

προσωπικά τους βιώματα».(Ο Αρχάριος εκπαιδευτικός ,ενώπιον της 

διδασκαλίας , Μ.SERRA GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, MARRIE 

M. SANDERS,εκδόσεις da vinci,σελ 162).  

 Έχοντας ,λοιπόν ως βάση τους προαναφερθέντες στόχους ,η πορεία της 

διδασκαλίας καθορίστηκε με τον ακόλουθο τρόπο ,λαμβάνοντας φυσικά 

υπόψιν το γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο(Μάθηση και Διδασκαλία 

,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 177)και 

προφίλ των μαθητών ,το οποίο παρουσίαζε ορισμένες ελλείψεις και κενά ,την 

ηλικία τους ,το αναλυτικό πρόγραμμα(Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα 

εποχή στην εκπαίδευση, Φλουρής Γεώργιος ,σελ 9,10,11,12),τις ικανότητες 

τους ,την επιδίωξη πρόκλησης ενδιαφέροντος για το κείμενο προς διδασκαλία 

,το οποίο θα πραγματοποιούταν μονάχα αν τα παιδιά κατανοούσαν ένα μέρος 

του εαυτού τους και του βιώματος τους στο πρόσωπο του Οδυσσέα ,καθώς το 

δεδομένο τμήμα φημιζόταν ,για την μη λογοτεχνική τους εκπαίδευση και την 
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επικράτηση ενός κλίματος ,έντονης ανησυχίας . 

Μέσα Διδασκαλίας  

   Μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία ήταν 1.το σχολικό 

εγχειρίδιο ,2.οπτικό-ακουστικό υλικό(τραγούδι-εικόνες κειμενικών 

στοιχείων),3.ο πίνακας ,το 4,εποπτικό υλικό της εικόνας ,ως παράλληλου 

κειμένου (Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής 

Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ183,401,402).Ακόμη 5,.Σύννεφο λέξεων με βάση 

το ποίημα. 

Μοντέλο Διδασκαλίας  

Το μοντέλο πάνω στο οποίο, οικοδομήθηκε η διδακτική πράξη  είναι το 

διαλεκτικό-μαθητοκεντρικό(Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης 

Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 222),με κύρια τεχνική 

διδασκαλίας ,τον παρωθητικό διάλογο και τις ερωτοαποκρίσεις (Μάθηση και 

Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 

213,215). 

Αρχές Διδασκαλίας  

Οι αρχές της διδασκαλίας ,συμφωνούν με τα μέσα ,το μοντέλο και την 

διδακτική τεχνική ,καθώς δίνουν βαρύτητα στη βιωματικότητα ,την εγγύτητα 

στη ζωή ,την εποπτεία και την αυτενέργεια των μαθητών(Μάθηση και 

Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 

179,181) . 

 
Διεκπεραίωση Σεναρίου Διδασκαλίας. 
 

Το στάδιο της αφόρμησης, ξεκίνησε  με την καταγραφή στον πίνακα του 

τίτλου του μονολόγου «Οδυσσέας» καθώς και μια φωτοτυπία ενός σύννεφου 

λέξεων προερχόμενο από το ποίημα  , μεταφέροντας τους ,σε ένα σύντομο 

ταξίδι πίσω στο χρόνο στην ομηρική οδύσσεια ,τους ζητήθηκε  να γίνει 

ανάκληση προηγούμενης γνώσης και να απαντήσουν στην ερώτηση ,τι 

σκέψεις και αναμνήσεις τους γεννιούνται με τον τίτλο αυτό ;Τι υποθέτετε 

,ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί ,μετά τον ερχομό του Οδυσσέα στην 

Ιθάκη; (Ο Αρχάριος εκπαιδευτικός ,ενώπιον της διδασκαλίας , Μ.SERRA 

GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, MARRIE M. SANDERS,εκδόσεις da 

vinci,σελ140,142).  

Ταυτόχρονα , αποτυπώθηκαν οι  απόψεις τους στον πίνακα ,προσπαθώντας να 

τον διαχωρίσω ,στη γνώση και τις απόψεις τους πριν από την ανάγνωση του 

μονολόγου(σχετικά με τον ομηρικό Οδυσσέα) και μετά(σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του μονολόγου) ,ώστε να εντοπιστούν εύκολα οι ομοιότητες 

και διαφορές των έργων καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά και η θέση του ήρωα 

στο καθένα από αυτά ,με σκοπό να εισαχθούν μόνοι τους ,με ευκολία στο 

κείμενο και στην κατανόηση του.  
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Πρόταση, που συνέδεσε το στάδιο της αφόρμησης με το στάδιο 

προσφοράς του κειμένου: Οι ιδέες σας ,ήταν πολύ εύστοχες ,ας πάμε όμως 

να δούμε και μια ακόμη άποψη από το βιβλίο μάς ,του Άλφερντ Τένισον.  

Το στάδιο της προσφοράς ,έλαβε χώρα κατά το σχεδιασμό ,ως εξής .Η πρώτη 

ανάγνωση του κειμένου ,πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή. Ύστερα , 

προσφέρθηκαν  3 λεπτά για προσωπική ανάγνωση από τα παιδιά ,αφού 

πρωτίστως είχε δοθεί αναγνωστική οδηγία ,σχετικά με την εύρεση του τόπου 

,του χώρου και των προσώπων (κύρια κειμενικά στοιχεία κατανόησης 

περιεχομένου) του μονολόγου.  

«Όταν πάλι ο διδάσκων αποσκοπεί να καλλιεργήσει την ικανότητα των 

μαθητών ,να αναγνωρίζουν τις μορφές και να συγκροτούν σημασίες και 

αξιολογήσεις ,οφείλει να δίνει αναγνωστικές οδηγίες :να υποδεικνύει στοιχεία 

του κειμένου που δεν πρόσεξαν, να παρέχει νέες πληροφορίες ,μέσα ή και 

συνθήκες δουλειάς» .(Η θεωρία της λογοτεχνίας ,στη πράξη της 

διδασκαλίας ,Φρυδάκη Ευαγγελία,εκδόσεις κριτική ,σελ 108).  

  Μετά την ανάγνωση, καταγράφηκαν  τα στοιχεία αυτά στον πίνακα με την 

βοήθεια των μαθητών και με αυτό τον τρόπο σταδιακά , πραγματοποιήθηκε η 

ομαλότερη εισαγωγή στο στάδιο της επεξεργασίας του κειμένου .  

Κάθε φορά που οι μαθητές ανακάλυπταν και ανέπτυσσαν τους βασικούς 

αυτούς κειμενικούς παράγοντες ,αυτοί παρουσιάζονταν στην τάξη με τη μορφή 

εικόνων (Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής 

Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ,183),οι οποίες κολλιούνταν στον πίνακα και δίπλα 

τους ,έγινε  μια σύντομη ανάπτυξη τους ,μέσα από τις απόψεις και τις γνώσεις 

των μαθητών.  

Εν συνεχεία ,η ερώτηση ,η οποία διευκολύνει την εισαγωγή των μαθητών στο 

στάδιο της επεξεργασίας, είναι η ακόλουθη:Μιλήστε μου ,για τον τρόπο που 

καταλαβαίνετε το κείμενο; Τι συναισθήματα σας γεννά;(υποβοηθητικές 

ερωτήσεις)(Ο Αρχάριος Εκπαιδευτικός Ενώπιον της διδασκαλίας 

,Μ.SERRA GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, MARRIE M. 

SANDERS,,εκδόσεις da nivci,σελ 158-159-160)-  

(Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας ,εκδόσεις κριτική 

2003,σελ107)(διαλογική μορφή διδασκαλίας )-(Μάθηση και Διδασκαλία 

,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 213,215).  

Η επεξεργασία του κειμενικού περιεχομένου ,πραγμαοποιήθηκε στο σχέδιο 

διδασκαλίας με την καταγραφή στον πίνακα ,μαζί με τα παιδιά κειμενικών 

στοιχείων ,του τότε (ομηρική οδύσσεια) και του τώρα ,σχετικά με τον 

Οδυσσέα του Τένισον και σύγκριση και ανάλυση του κειμένου ,με 

κατευθυνόμενες ερωτήσεις του τύπου α)Πως θα τον χαρακτηρίζατε ;Ποια είναι 

η ψυχολογική κατάσταση που βιώνει ;  

β) «Όχι, δεν ζει όποιος απλά αναπνέει».Τί σκέψεις κάνετε στο άκουσμα αυτής 

της φράσης(έκφραση από το μονόλογο) ;  

Μετά τις ερωτήσεις  συμπληρώθηκαν  όλοι οι πίνακες και  συγκρίθηκαν  τα 
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στοιχεία ,ώστε να εκφράσουν απόψεις τα παιδιά ,μέσω ενός παρωθητικού 

διαλόγου(Μάθηση και Διδασκαλία ,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής 

Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 213,215), για θέματα όπως ,ελευθερία βούλησης ≠ 

θεοί και μοίρα ,πόθος για ζωή και αναζήτηση ≠ γήρας ,στασιμότητα ≠ διαρκής 

αναζήτηση και ενασχόληση.  

Τέλος ,κατά το κλείσιμο της διδακτικής πράξης  (Ο Αρχάριος εκπαιδευτικός 

ενώπιον της διδασκαλίας ,Μ.SERRA GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, 

MARRIE M. SANDERS, εκδόσεις da vinci,σελ144),παρατέθηκε  μια 

ερώτηση ,τι μπορούμε να κρατήσουμε ως τελικό μήνυμα ; και ταυτόχρονα 

εισχωρήσαμε  στο άκουσμα της ερμηνείας της Ελευθερίας Αρβανιτάκη 

(ακουστικό υλικό) με το τραγούδι «το παράπονο» ( youtube)( Ο Αρχάριος 

εκπαιδευτικός ενώπιον της διδασκαλίας , Μ.SERRA GOETHALS ,ROSE 

A .HOWARD, MARRIE M. SANDERS, εκδόσεις da vinci,σελ107).Ύστερα 

,από το τραγούδι(ακουστικό υλικό) , τους παραχωρήθηκαν 5 λεπτά να 

καταγράψουν την υποκειμενική τους ερμηνεία,σχετικά με το τελικό μήνυμα 

που τους προσέφερε το κείμενο .  

Οι απόψεις των παιδιών ,διαβάστηκαν δυνατά στην αίθουσα και 

πραγματοποιήθηκε  μια σύντομη συζήτηση μεταξύ διδάσκοντος και 

διδασκομένων ,σχετικά με τις σκέψεις που τους οδήγησαν σε αυτές τις απόψεις 

,επιδιώκοντας την κατανόηση του τρόπου επεξεργασίας και ανάλυσης της 

πληροφορίας από τα παιδιά .  

Εν συνεχεία παρέθεσα στον πίνακα ,δύο εκφράσεις : 1) «Όχι ,δεν ζει όποιος 

απλά αναπνέει»(ερώτηση: μπορείτε να μου βρείτε μία φράση ,μέσα από το 

κείμενο ,ως τελικό μήνυμα ; 2)την έκφραση του Αϊνστάιν «η ζωή ,είναι σαν 

ένα ποδήλατο ,πρέπει να βρίσκεσαι συνέχεια ,σε κίνηση για να μην πέσεις».  

Το τελευταίο στάδιο ,είναι εκείνο της αξιολόγησης ,κατά το οποίο τους 

προσφέρθηκε  μία εικόνα του Οδυσσέα ,στη θέση παράλληλου κειμένου 

(οπτικό υλικό-διαθεματικότητα),με την ερώτηση :  

Να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη ,σύμφωνα και με όσα ήδη 

γνωρίζουν ,σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση του ήρωα της εικόνας και 

σε ποια περίπτωση από τα δύο κείμενα (πρωτότυπο ή μονόλογος),ανήκει, 

σύμφωνα με την υποκειμενική τους ερμηνεία.  

Μέσω αυτού του είδους την αξιολόγησης(Μάθηση και Διδασκαλία 

,Κασσωτάκης Μιχάλης ,Φλουρής Γεώργιος ,Αθήνα 2006,σελ 458) 

,προσπάθησα να προσδιορίσω ,αν έχουν κατανοήσει σε μεγάλο ποσοστό το 

περιεχόμενο ,αν μπορούν να διαμορφώσουν κριτική σκέψη και 

αναλυτικοσυνθετικό συλλογισμό ,φτάνοντας σ ένα συμπέρασμα ,διαμέσω 

επιχειρημάτων, προσφέροντας και στον καθηγητή ,την ευκαιρία για 

αναστοχασμό και επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας του.  

(Ο Αρχάριος εκπαιδευτικός ενώπιον της διδασκαλίας , Μ.SERRA 

GOETHALS ,ROSE A .HOWARD, MARRIE M. SANDERS ,εκδόσεις da 

vinci,σελ 308).  

Υλικοτεχνική Υποδομή / Φύλλα Εργασίας. 
 
1)Ποίημα – Ψηφιακή Μορφή. :  
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3566,14952/ 
2)Το παράπονο (Ελευθερία Αρβανιτάκη ) - Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=9PM2NIO-yW8 
3)Word Cloud – Ποιήματος. 

 
 
 
5) Εποπτικό Υλικό. 

    
 

                       
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3566,14952/
https://www.youtube.com/watch?v=9PM2NIO-yW8
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            ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

«Ο απώτερος στόχος ,του κριτικού αναστοχασμού ,είναι η γνωστική 

αλλαγή του ατόμου ,η οποία οδηγεί στη δράση-δράση που αποσκοπεί στην 

ενδυνάμωση των μαθητών ,εξασφαλίζοντας μια ισότιμη και ποιοτική 

εκπαίδευση για όλους».  

«Ο βαθύς αναστοχασμός ,οδηγεί στον κριτικό αναστοχασμό ,σχετικά με την 

παιδαγωγική και τη βέλτιστη πρακτική και τελικά επηρεάζει τις αποφάσεις 

που βασίζονται στη λογική καθώς και τις ηθικές και δεοντολογικές δράσεις 

,που αναλαμβάνετε μέσα στη τάξη» .( Μ.SERRA GOETHALS ,ROSE A 

.HOWARD, MARRIE M. SANDERS.Ο Αρχάριος Εκπαιδευτικός ενώπιον 

της Διδασκαλίας .Εκδόσεις da vinci.,σελ 308,309).  

Κατά τη διάρκεια του προσωπικού μου αναστοχασμού ,σε σχέση με την 

διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΄Β Λυκείου ,στο 

2ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης ,παρατήρησα πως οι στόχοι οι οποίοι αρχικά, 

είχαν τεθεί κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας ,κατά την πλειονότητα τους 

πραγματοποιήθηκαν.  

Με τη βοήθεια των μαθητών, διαμορφώθηκε μέσα στην αίθουσα μια μορφή 

μαθησιακής αλληλεπίδρασης και διερευνητικού διαλόγου ,αρχικά για τον 

εντοπισμό των ομοιοτήτων και διαφορών των δύο έργων ,αλλά και για τις 

κύριες θεματικές που παρουσίαζαν ,όπως η ανθρώπινη ελευθερία βούλησης ,η 

θέσπιση διαρκώς νέων στόχων και η δυνατότητα του ανθρώπου ,να καθορίσει 

την ζωή του και τη δράση τους, όπως επιθυμεί. Τα παιδιά, αφενός λόγω του 

ενδιαφέροντος που παρουσίαζε η διδακτική ενότητα καθώς και της παροχής 

των βοηθητικών ερωτήσεων από μέρους μου ,κατόρθωσαν ,να 

προβληματιστούν, να εκφέρουν προσωπική θέση και οπτική ,να 

επιχειρηματολογήσουν και να οδηγήσουν εν τέλει εις πέρας ,τη διδακτική 

διαδικασία, αν και αρχικά παρουσίασαν γνωστικά κενά και αδυναμίες 

,γεγονός που με προβλημάτισε ,σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και 

αντιμετώπισης τους ,κατά την ωριαία διδασκαλία .  

Επιπροσθέτως, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ,υπήρξε αρκετά καλή 

επικοινωνία με τους μαθητές ,με αποτέλεσμα την ενεργή συμμετοχή τους ,δια 

μέσω της οποίας κατόρθωσα να αφουγκραστώ τις απόψεις τους και τον 

τρόπος σκέψης τους .  

Ο διάλογος ο οποίος αναπτύχθηκε για ζητήματα κυρίως κοινωνικού 

ενδιαφέροντος , μου προσέφερε την ευκαιρία να πλησιάσω τους μαθητές ,να 

αλληλεπιδράσω μαζί τους και να γνωρίσω ένα μέρος των γνώσεων και των 

εμπειριών τους ,διαπλάθοντας σταδιακά ένα κλίμα συνεργασίας .  

Ακόμη ,ένα στοιχείο το οποίο μου προκάλεσε θετική έκπληξη ,ήταν η μικρή 

τουλάχιστον συμμετοχή μαθητών ,οι οποίοι στην αρχή της διδασκαλίας 

,προβάλλονταν ως ανήσυχοι και αδιάφοροι για την εκπαιδευτική δράση.  

 

Εν τέλει, η εκπαιδευτική διαδικασία ,η οποία πραγματοποιήθηκε ,στη σχολική 

αίθουσα ,ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό ,με ελάχιστες ορισμένες 
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διαφοροποιήσεις ,στις δραστηριότητες που είχα προγραμματίσει, κατά τον 

σχεδιασμό της διδασκαλίας .  

Εντούτοις ,ιδιαίτερα κατά την αρχή της διδασκαλίας ,με είχε καταλάβει το 

συναίσθημα του άγχους ,γεγονός το οποίο έγινε φανερό, δια μέσω του λόγου 

και των ενεργειών μου στα παιδιά και στη συνέχεια ,σε ορισμένα σημεία με 

προκάλεσε δυσκολία ,ως προς την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

,στους αρχικούς επιθυμητούς στόχους .Η έντονη αυτή συναισθηματική 

κατάσταση ,είχε ως αποτέλεσμα , παρορμητικές ενέργειες σε σχέση με τη 

διδασκαλία και σε μη προγραμματισμένη τροποποίηση ,ορισμένων διδακτικών 

σταδίων, προκαλώντας ως αποτέλεσμα την μη καλή διαχείριση του διδακτικού 

χρόνου και την μη πραγματοποίηση του προγραμματισμένου σταδίου της 

αξιολόγησης(προσφορά εικονικού φωτοτυπημένου υλικού του ήρωα ,σε θέση 

παράλληλου κειμένου).  

Επιπλέον ,η λανθασμένη αυτή, χρονική διαχείριση ,με οδήγησε στο γεγονός 

του να μην διατηρήσω ως κέντρο του διαλόγου με τους μαθητές , τα γεγονότα 

του κειμένου, αλλά να το χρησιμοποιήσω ,περισσότερο, ως εκπαιδευτικό 

έναυσμα για μαθησιακή αλληλεπίδραση.  

Τέλος ,θεωρώ πως δεν υπήρχε από μέρους μου ,σε πολύ μεγάλο βαθμό 

διδακτική κυριαρχία ,όχι τόσο όσον αφορά τη διδακτική διαδικασία αυτή 

καθαυτή ,αλλά την σε μεγάλο βαθμό οικειότητα που αναπτύχθηκε με τους 

μαθητές ,σε μια προσπάθεια ομαλής προσέγγισης τους .  

Ωστόσο ,σε μία δεύτερη προσπάθεια πραγματοποίησης της διδασκαλίας, 

θα προσπαθούσα ,να διαχειριστώ με μεγαλύτερη αυτοκυριαρχία το 

συναίσθημα του άγχους ,θα έλεγχα τα χρονικά πλαίσια του μαθήματος ,με 

σκοπό να επιτεύξω και την πραγματοποίηση του σταδίου της αξιολόγησης 

(προσφορά εικόνας ),θα παρέμενα στη διδασκαλία με κέντρο το κείμενο 

καθώς και ίσως θα διατηρούσα μια λίγο μικρότερη οικειότητα με τους 

μαθητές ,όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.  

Καταλήγοντας ,η σύνδεση θεωρίας- πράξης έγινε ευκολότερα εφικτή στην 

αίθουσα διδασκαλίας ,λόγω καλής γνώσης από μέρους μου ορισμένων 

θεωριών-εννοιών της διδακτικής (πχ.διερευνητική-ανακαλυπτική μέθοδο, 

παρωθητικός διάλογος ),του διδακτικού σχεδιασμού πάνω στο οποίο 

εξελίχθηκαν οι διδακτικές ενέργειες ,του ενδιαφέροντος που παρουσίαζε το 

κείμενο προς διδασκαλία (αντιφατικές οπτικές ) , της θετικής αποδοχής των 

παιδιών καθώς και της εποικοδομητικής συνεργασίας με την μέντορα,η οποία 

μου προσέφερε, χώρο για ελευθερία πρωτοβουλιών και προσωπικής δράσης . 

Συμπέρασμα/σύνοψη.  

Συμπερασματικά, οι αρχικές μου προσδοκίες ,οι οποίες κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό επαληθεύτηκαν κατά τη διδακτική άσκηση, είχαν άμεση σχέση 

αρχικά ,με το αν μπορούν όντως να λάβουν σάρκα και οστά οι διδακτικές 

θεωρίες ακαδημαϊκού επιπέδου ,στην σχολική πραγματικότητα και να 

επιφέρουν θετικά αποτελέσματα καθώς και αν θα ήμουν η ίδια σε θέση να 

ανταπεξέλθω στην πληθώρα των μαθησιακών απαιτήσεων και των 

μαθησιακών τύπων των παιδιών.  

Επιπλέον, επιθυμούσα, να εντοπίσω αν οι διδακτικές προσεγγίσεις στον 
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ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, είχαν κατά κάποιο ποσοστό, διαφοροποιηθεί από 

τις παραδοσιακού τύπου διδασκαλίες απλής παροχής πληροφοριών και 

ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου καθώς και αν συμπεριελάμβαναν ως κύριο 

διδακτικό παράγοντα ,πλέον την μαθητική ενεργοποίηση.  

Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της διδακτικής άσκησης η πληθώρα 

των προσδοκιών μου επαληθεύτηκε, καθώς η αποδοχή των παιδιών 

,πραγματοποιήθηκε ,με πολύ θετικό και ζεστό τρόπο. 

Τέλος, σε προσωπικό επίπεδο παρατήρησης καθώς και μέσα από την 

διαδικασία του αναστοχασμού ,κατανόησα τις λανθασμένες μου διδακτικές 

κινήσεις ,τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να τις διαφοροποιήσω 

και γνώρισα σε μεγαλύτερο βαθμό ,μεθόδους αυτοκυριαρχίας και ελέγχου των 

συναισθημάτων και των ενεργειών μου.  

Ακόμη, ανακάλυψα διδακτικές ικανότητες και εκπαιδευτική θέληση για 

προσφορά ,τα οποία δεν είχα αντιληφθεί ότι κατείχα ,κατόρθωσα από 

θεωρητικό σε πρακτικό επίπεδο , τον ορθό σχεδιασμό και την «επιτυχή» 

διεκπεραίωση μιας ωριαίας διδασκαλίας καθώς και την ομαλή συνεργασία και 

επικοινωνία με τους μαθητές ,αναγνωρίζοντας κατά αυτό τον τρόπο ,τη 

διαφοροποιημένη θέση μου, από αυτή της μαθητικής καθώς και τις 

εκπαιδευτικές υποχρεώσεις ,που με βάραιναν απέναντι στους μαθητές και τον 

εαυτό μου ,ως εκπαιδευτικό.  

Το εκπαιδευτικό έργο, προβάλλεται αρκετά απαιτητικό και υπεύθυνο, καθώς 

,επιθυμεί, αρχικά ,πολύ καλή κατοχή, του γνωστικού αντικειμένου, αρμονική 

επαφή και αναγνώριση του μαθητικού κοινού καθώς και των δυνατοτήτων και 

αδυναμιών τους (σε γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο) ,την θέληση 

για ενασχόληση και αλληλεπίδραση με τους μαθητές και τέλος την 

προσπάθεια υποβοήθησης τους , ως προς την κατανόηση τόσο των 

εκπαιδευτικών πληροφοριών, όσο και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

κριτικού συλλογισμού με ισχυρή επιχειρηματολογία.  

Θεωρώ, πως η διδασκαλία ,κατέχει διαμορφωτικό χαρακτήρα για τα 

υποκείμενα, καθώς δια μέσω της εκπαιδευτικής δράσης και της ουσιαστικής 

ενασχόλησης με τους μαθητές –αποδέκτες ,μπορεί να δημιουργηθεί, μία 

πλήρως διαφοροποιημένη κοινωνία πολιτών ,η οποία θα αποτελείται από 

πεπαιδευμένους ανθρώπους ,με κριτική σκέψη και αφαιρετικό συλλογισμό, με 

ιδεολογίες και κοινωνικές αρετές, ικανούς να δημιουργήσουν και όχι απλά να 

περιοριστούν σε φερέφωνα μετάδοσης πάγιων γνώσεων ,δίχως προσωπική 

οπτική και συλλογισμό. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 30 

 «Γραφική και αλγεβρική επίλυση Συστημάτων 2 εξισώσεων 

με 2 αγνώστους», Παραπονιάρη Ευτυχία - Μυρτώ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Υποσημείωση: Η δομή της φόρμας του Διδακτικού Σεναρίου στηρίζεται  στη φόρμα της Διδακτικής Πρακτικής του 

Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Γραφική και αλγεβρική επίλυση Συστημάτων 2 εξισώσεων με 2 αγνώστους 

 
1.2 Δημιουργός 

 
Ονοματεπώνυμο: Παραπονιάρη Ευτυχία - Μυρτώ 
 
Ιδιότητα:   Μαθηματικός 
 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης          
 
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 
 
Απόφοιτος Καθηγητικής Σχολής  
 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του Διδακτικού Σεναρίου: Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου Γραμμικά συστήματα εξισώσεων 
Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Το γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων είναι εξ 

ολοκλήρου καινούριο για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Το σχολικό βιβλίο διαχωρίζει την 

γραφική επίλυση και την αλγεβρική επίλυση σε δύο ξεχωριστές παραγράφους. Για την 

αλγεβρική επίλυση του συστήματος, οι μαθητές διδάσκονται δύο μεθόδους, την μέθοδο της 

αντικατάστασης και την  μέθοδο των αντιθέτων συντελεστών. Επειδή το περιεχόμενο του 

κεφαλαίου είναι νέο για τους μαθητές, προτείνεται από το Υπουργείο να αποφεύγονται οι 

σύνθετες ασκήσεις, όπως αυτές που γίνεται χρήση παραμέτρων. Συνιστάται να 
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χρησιμοποιούνται και οι γραφικές αλλά και οι αλγεβρικές μέθοδοι και να δίνεται έμφαση 

στα προβλήματα. Το σενάριο έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω. 

 
1.4 Τάξη στην οποία θα το εφαρμόσατε 

Τάξη: Γ’ Γυμνασίου 

1.5 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικού Σεναρίου  
Γενικός Σκοπός Σύνδεση της αλγεβρικής επίλυσης με την γεωμετρική αναπαράσταση 
ενός γραμμικού συστήματος εξισώσεων 
Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

1.Να κατανοήσουν σύνδεση του πλήθους των λύσεων ενός συστήματος γραμμικών 

εξισώσεων και της αντίστοιχης θέσης δύο ευθειών που προκύπτουν από την γραφική 

παράσταση των δύο εξισώσεων. 

2. Να παριστάνουν γραφικά συστήματα εξισώσεων αλλά και να διακρίνουν δεδομένα μέσω 

των γραφικών παραστάσεων. 

3. Να επιλύσουν ένα σύστημα εξισώσεων αλγεβρικά χρησιμοποιώντας κάθε φορά την 

μέθοδο (αντικατάστασης ή αντιθέτων συντελεστών) που είναι προτιμότερο προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι πράξεις. 

4. Να προσδιορίζουν τα δεδομένα ενός προβλήματος, να τα μεταφράζουν σε γραμμικό 

σύστημα, να το συνθέτουν και να το επιλύουν. 

Σημειώστε ποιες εφαρμογές του web 2.0 αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο διδακτικό 
σενάριο. 
Glogster, Edmodo, toondoo, kubbu, google drive, Cmap cloud 
 

1.6 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Διάρκεια:  Πέντε διδακτικές ώρες 

 

 

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 
Για τις ανάγκες του σεναρίου χρησιμοποιείται συνδυασμός μεθοδολογικών προσεγγίσεων 
(Συμπεριφοριστική, Εποικοδομιστική, Κοινωνικοεποικοδομιστική) αλλά και διδακτικών 

στρατηγικών (Ανακάλυψη, επίλυση προβλήματος, πρακτική και εξάσκηση, 
διερεύνηση, συνεργατική δραστηριότητα, χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού) 
 

Δραστηριότητα 1.Ψηφιακή αφίσα «Γραφική Επίλυση Γραμμικών 

Συστημάτων» 

              Σε συνδυασμό  με το σχολικό βιβλίο και το έτοιμο διδακτικό υλικό από 

το βιβλίο μαθητή, όπου παρουσιάζεται η θεωρία του νέου γνωστικού 

αντικειμένου, ο εκπαιδευτικός προβάλλει στο διαδραστικό πίνακα την 

ψηφιακή αφίσα που έχει φτιαχτεί στο glogster για τις ανάγκες του 

διδακτικού μας σεναρίου.  

Μετά το τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές αναμένεται να 
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κατανοήσουν τη σύνδεση του πλήθους των λύσεων ενός συστήματος 

γραμμικών εξισώσεων και της αντίστοιχης θέσης δύο ευθειών που 

προκύπτουν από τη γραφική παράσταση των δύο εξισώσεων. Αναμένεται 

από τους μαθητές δηλαδή, βλέποντας την γραφική παράσταση των δύο 

ευθειών να είναι σε θέση να ταξινομήσουν το σύστημα σε Αδύνατο 

(παράλληλες ευθείες- καμία λύση), Αόριστο (ευθείες που ταυτίζονται – 

άπειρες λύσεις) και σε σύστημα με μοναδική λύση (τεμνόμενες ευθείες). 

             Στην ψηφιακή αφίσα επισυνάπτεται και ένα animation video που όμως 

είναι στην αγγλική γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός όπου χρειαστεί σταματάει το 

video και μεταφράζει - εξηγεί στους μαθητές  αυτά που βλέπουν και ακούν. 

Στο τέλος, παροτρύνει τους μαθητές να ξαναδούν την αφίσα στο σπίτι τους 

παραπέμποντάς τους στο αντίστοιχο link. 

 

Δραστηριότητα 2. Φύλλο εργασίας για την γραφική επίλυση 

συστημάτων  

             Η συγκεκριμένη δραστηριότητα λαμβάνει χώρο στο εργαστήριο 

πληροφορικής. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός. Αξιοποιεί τις 

νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και ομαδοσυνεργατικής 

διδακτικής διαδικασίας με στόχο την κατανόηση του εξεταζόμενου θέματος. 

Στην πρώτη φάση της δραστηριότητας, γίνεται μια εισαγωγή στο 

πρόγραμμα geogebra η οποία επικεντρώνεται στα βασικά εργαλεία που θα 

χρειαστούν οι μαθητές για την ολοκλήρωση της άσκησης του φύλλου 

εργασίας. Δίνεται χρόνος έτσι ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν τον τρόπο 

λειτουργίας και χειρισμού του προγράμματος.  

Στη δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 

δύο και μοιράζει το φύλλο εργασίας. Κάθε δυάδα μαθητών χρησιμοποιεί ένα 

υπολογιστή, στον οποίο ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να είναι 

εγκατεστημένο το λογισμικό. Οι μαθητές καλούνται να λύσουν τα τρία 

συστήματα που τους δίνονται αρχικά πάνω στο φύλλο εργασίας 

χρησιμοποιώντας πινακάκια τιμών για κάθε εξίσωση ευθείας, αλλά και στο 

λογισμικό geogebra μετά, ώστε να επιβεβαιώσουν τις λύσεις τους. Σε κάθε 

ομάδα ο ένας μαθητής θα λύνει πάνω στο φύλλο εργασίας και ο έτερος 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό. Στο δεύτερο σύστημα εξισώσεων θα 

αλλάξουν ρόλους και στο τρίτο δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσουν μεταξύ 
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τους ποιο ρόλο θα αναλάβουν. 

             Μετά το τέλος αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές αναμένεται να 

έχουν: 

 Εξοικειωθεί με το μαθηματικό λογισμικό geogebra ως εργαλείο 

απεικόνισης γραφικών παραστάσεων. 

 Κατανοήσει τη γραφικής παράστασης ενός συστήματος γραμμικών 

εξισώσεων. 

  Αναγνωρίσει το πλήθος των λύσεων ενός συστήματος μέσω της 

γραφικής του απεικόνισης. 

 

Δραστηριότητα 3. Ξεκαθάρισμα «λογαριασμών» (και συστημάτων!) 

Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει νέες δυάδες μαθητών και τους ζητάει να ανοίξουν 

στον υπολογιστή τους ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) και να κάνουν 

είσοδο στη σελίδα του κοινωνικού δικτύου μάθησης edmodo. Για την 

δραστηριότητα αυτή έχει γίνει ήδη μια προεργασία από τον εκπαιδευτικό 

δημιουργίας μιας ομάδας με την ονομασία «Γ΄ Γυμνασίου» στην οποία έχει 

καταχωρίσει κάποια αρχεία.  

Οι μαθητές βάζουν τον κωδικό που τους δίνεται. Πρόκειται για μια 

δραστηριότητα στην οποία καλούνται να μελετήσουν τις γραφικές 

παραστάσεις του σχήματος και να ανακαλύψουν τα δεδομένα που κρύβονται 

γραφικά. A 

Αντί να έχει δοθεί με την μορφή ερωτήσεων τύπου Σωστό ή Λάθος, μια 

άσκηση με την οποία στα μαθηματικά ελέγχουμε αν οι μαθητές έχουν 

κατανοήσει εις βάθος την θεωρία, δίνεται εδώ με την μορφή ενός γρίφου 

μυστηρίου που οι μαθητές καλούνται να λύσουν. Αναμένουμε από τους 

μαθητές να ενεργοποιηθούν και να δείξουν περισσότερο ενθουσιασμό και 

ζήλο στην εκπόνηση της άσκησης. Οι μαθητές θα εργαστούν για άλλη μια 

φορά ομαδικά. 

             Κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας  είναι να κατακτήσουν οι 

μαθητές την ικανότητα να ερμηνεύουν τις γραφικές παραστάσεις των 

γραμμικών εξισώσεων και των δεδομένων που κρύβονται σε αυτές.  

 

 

Δραστηριότητα 4. Ώρα για κόμικ 

Η Δραστηριότητα πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Ο 
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εκπαιδευτικός μοιράζει ένα κόμικ που φτιάχτηκε στο εκπαιδευτικό εργαλείο 

Toondoo για τις ανάγκες του μαθήματος. Το κόμικ περιγράφει μια ιστορία η 

οποία οδηγεί τους μαθητές σε ένα μαθηματικό πρόβλημα για την λύση του 

οποίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων με δύο 

αγνώστους. Ο εκπαιδευτικός  ζητάει από τους μαθητές να χωριστούν σε 

ζευγάρια και οδηγεί τους μαθητές του να ανοίξουν το αρχείο google forms. 

   Ο εκπαιδευτικός σε όλη την διαδικασία επιβλέπει και περνά από όλες 

τις ομάδες επιλύοντας όποιες απορίες έχουν οι μαθητές. Οι δραστηριότητα 

είναι με τέτοιο τρόπο δομημένη ώστε οι μαθητές να εμπεδώσουν τις 

καινούριες  γνώσεις και να τις συνδέσουν με τις πρότερες γνώσεις (σύνδεση 

με την y = αx + β). 

Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν ένα πρόβλημα που δίνεται όμως με ένα 

πιο προσιτό και ευχάριστο τρόπο. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η εξοικείωση 

των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες. 

Μετά το τέλος αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές αναμένεται να: 

 Εντοπίζουν τις πληροφορίες που δίνονται σε ένα πρόβλημα το οποίο 

λύνεται με την χρήση γραμμικών συστημάτων 

 Να διαπιστώσουν πώς η γραφική επίλυση δεν δίνει πάντα ακριβή 

αποτελέσματα 

 Να ανακαλέσουν όλα όσα έχουν διδαχθεί σχετικά με τις γραμμικές 

εξισώσεις και την επίλυση γραμμικών συστημάτων. 

 

 

 

 

 

 
2.2 Φύλλα Εργασίας 

 
1. Ψηφιακή αφίσα για την γραφική επίλυση συστημάτων. 

https://edu.glogster.com/glog/algebra-5ad1a92b07ac2/2hl3m8fnvnx 

https://edu.glogster.com/glog/algebra-5ad1a92b07ac2/2hl3m8fnvnx
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2. Φύλλο εργασίας για την γραφική επίλυση συστημάτων. 

 

Λύστε γραφικά τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων και δηλώστε 

πόσες λύσεις έχει το σύστημα. Στην περίπτωση της μιας λύσης, υποδείξτε 

την.  
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x + 2y = 5                  x – 3y = 2               x + y = 2 

x + 2y = 1                  2x – 6y = 4              x + 3y = 6 

 

     ΑΠΑΝΤΗΣΗ:                    ΑΠΑΝΤΗΣΗ:                                          ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

3. Ξεκαθάρισμα «λογαριασμών» (και συστημάτων!) 
 
 

Μπορείς να λύσεις το μυστήριο; 
Κάποιος από τους 6  έχει δολοφονήσει ένα από τους υπόλοιπους. 

Όλοι έχουν κάνει 4 δηλώσεις. 

Ο δολοφόνος είπε 3 ψέματα, όλοι οι υπόλοιποι ύποπτοι είπαν 1 ή 2 ψέματα. 

Το θύμα είπε μόνο την αλήθεια. 
 

 
 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ 

 
 

 

ε1 

ε2 

ε3 

ε4 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

 

 

Ώρα για κόμικ   

 Το (0.5,0) ανήκει στην ε1 

 Το (4,-2) ανήκει στην ε2 

 Η κλίση της ε3 είναι 2 

 Η ε4 είναι παράλληλη με την y = x 

 Η κλίση της  ε4 είναι 1 

 Η κλίση της  ε2 είναι -1 

  H ε3 διέρχεται από το (0, 1) του y’y 

 Το (-1,0.5) ανήκει στην ε3 

 Η ε1 έχει μεγαλύτερη κλίση από την ε3 

 Η κλίση της ε3 είναι 0.5 

 Το (1,0) ανήκει στην ε3 

 Το (2,3) ανήκει στην ε1 

«Σωσώ του Πειραιά» 

«Κώστας η Ντουλάπα» 

«Μαύρη Χήρα» 

«Θανάσης ο Ευαίσθητος» 

«Φαίδων ο Αριστοκράτης» 

 Η κλίση της ε1 είναι 2 

 Το (-2,1) ανήκει στην ε4 

 Το (0,-3) ανήκει στην ε4 

 To (-1,-4) ανήκει στην ε3 & στην ε4 

 

 Η κλίση της  ε2 είναι -1 

 Τα (0,2) και (2,0) ανήκουν στην ε2 

 Το (2,5) ανήκει στην ε4 

 Η κλίση της ε3 είναι 2 

 Οι  ε1 και ε2 είναι κάθετες 

 Η κλίση της ε4 είναι 3 

 Το (0, -1) ανήκει στην ε1 

 Η ε3 έχει μεγαλύτερη κλίση από 

την ε4 

 

«Γιώργος ο Σινιέ» 
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ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έστω ότι συμβολίζουμε με y τα εισιτήρια που αγόρασαν οι ενήλικες και με x τα εισιτήρια 

που αγόρασαν τα παιδιά. Διατυπώστε τις δύο εξισώσεις που θα χρησιμοποιήσετε για να 

βρείτε τον αριθμό των εισιτηρίων που αγόρασαν οι ενήλικες και τα παιδιά αντίστοιχα.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) Φέρτε τις εξισώσεις στην μορφή   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Γράψτε στα δύο κουτιά τις εξισώσεις που βρήκατε στο ερώτημα 2 και απαντήστε στις 

παρακάτω ερωτήσεις. 
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ε2: 

 

3α)  Ποια είναι η κλίση της ευθείας; 

 

3α) Ποια είναι η κλίση της ευθείας; 

 

………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

3β) Σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα Υ; 

 

3β) Σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα Υ; 

 

…………………………………………………………………

… 

 

…………………………………………………………………………

… 

 

 
 

4.Α) Φτιάξτε πίνακα τιμών για την καθεμιά εξίσωση. 

 

Β)  Σχεδιάστε τις δύο γραφικές παραστάσεις.  

 
 

 
 

 
 
 
 

5) Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, πόσα εισιτήρια τελικά πουλήθηκαν σε ενήλικες και πόσα 

ε2:   

Χ   

Υ   

ε1:   

Χ   

Υ   
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Εισιτήρια παιδιών:   

σε παιδιά;  

 

 

 

 

 

Λύστε το ίδιο πρόβλημα αλγεβρικά (με όποιον τρόπο επιθυμείτε) και επαληθεύστε τα 

αποτελέσματά σας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών 
 

  

1.Γεωμετρικές και αλγεβρικές διασυνδέσεις (Edmodo) 

https://www.edmodo.com/home#/library/folder/828046

83 

Κωδικός τάξης: 3aqb2x 

Πρόκειται για ένα σύντομο κείμενο συμπλήρωσης κενών που  

στόχο έχει τον έλεγχο της κατάκτησης της θεωρίας. 

 

 

 

Εισιτήρια ενηλίκων:   

 

https://www.edmodo.com/home#/library/folder/82804683
https://www.edmodo.com/home#/library/folder/82804683
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2. Χάρτης για να μην χάνεσαι μέσα στα συστήματα! 

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα δομημένο και 

ημισυμπληρωμένο χάρτη. Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να 

κατασκευάσουν και νέες συνδέσεις στον χάρτη που τους έχει δοθεί. Επιβλέπει την 

όλη διαδικασία και λύνει απορίες εφόσον χρειαστεί. 
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3.Quiz Γραφική επίλυση γραμμικών συστημάτων (Edmodo) 

            https://www.edmodo.com/home#/library/folder/828046833 

Κωδικός τάξης: 3aqb2x 

 

Πρόκειται για ένα quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το οποίο έχει οριστεί να 

έχει μέγιστη χρονική διάρκεια τα 15 λεπτά.  

 

4.Quiz Αλγεβρική επίλυση γραμμικών συστημάτων (Edmodo) 

           https://www.edmodo.com/home#/library/folder/828046833 

Κωδικός τάξης: 3aqb2x 

 

Πρόκειται για ένα quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το οποίο έχει οριστεί να 

έχει μέγιστη χρονική διάρκεια τα 15 λεπτά.  

 
 
 

5. Βρες τις συντεταγμένες των κλοπιμαίων (Edmodo) 

             https://www.edmodo.com/home#/library/folder/828046833 

Κωδικός τάξης: 3aqb2x 

 

Αποτελεί συνέχεια της δραστηριότητας 3. Ξεκαθάρισμα Λογαριασμών. Πρόκειται 

για ένα Quiz στο οποίο αφού οι μαθητές έχουν καταλήξει στο ποιος είναι ο 

δολοφόνος και ποιος το θύμα αυτή τη φορά πρέπει με την βοήθεια ενός 

συστήματος το οποίο οι ίδιοι θα συνθέσουν να καταλήξουν στις συντεταγμένες 

ενός σημείου που υποτίθεται ότι ο δολοφόνος έχει κρύψει τα κλοπιμαία που πήρε 

από το σπίτι του θύματος. 

Η δραστηριότητα μπορεί να δοθεί και χωρίς να γίνει σύνδεση με την 

προγενέστερη δραστηριότητα 3, αλλά η σύνδεση ενδεχομένως εξάπτει το 

ενδιαφέρον των μαθητών και ασχολούνται με περισσότερο ζήλο στην επίλυση. 

https://www.edmodo.com/home#/library/folder/828046833
https://www.edmodo.com/home#/library/folder/828046833
https://www.edmodo.com/home#/library/folder/828046833
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
 

Διαδραστικός πίνακας, εργαστήριο πληροφορικής, εκπαιδευτικό λογισμικό geogebra 
 
 

4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το παρόν διδακτικό σενάριο δεν έχει υλοποιηθεί σε τάξη. Φτιάχτηκε για τις 

ανάγκες της επιμόρφωσης και επομένως δεν έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγησή 

του μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία.  
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Β2. Βίντεο – Εικόνες 

 

 

Τί είναι web 2.0 
 

 
 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Καψάλη Αναστασία 

 

 
 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Βαρθαλίτης-Σακελλαρίου Νικόλαος, Γεωργούλη  Άλκηστις-Κυριακή, 

Παντακίδης Διαμαντής, Ραλλιάς Δημήτρης , Σταγγώνη Ελευθερία, Τσακνάκη Βασιλική 

 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Αρμάου Μαρκέλλα 

Με 

βίντεο 

http://www.youtube.com/watch?v=UFwWWsz_X9s&list=PLmuf6x0mArbLZXG7H46z5Bb4H8kug1KgL7
https://www.youtube.com/watch?v=gq3r4_PpwRA
https://www.youtube.com/watch?v=OI_x95rnTBg&feature=youtu.be


 

440 

 

 

 
 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Γερακιανάκη Μαρία 

 

 
 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Καραχάλιου Ρηγούσα, Κολοσίδου Σοφία, Ρόκκα Αγγελική 
 

 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Γρηγοριάδου Ελένη, Μπιτσάκη Μαρίνα 

 

 

 

 

 

 

Με 

βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=YobDbN_CaQs
https://www.youtube.com/watch?v=gq3r4_PpwRA
https://www.youtube.com/watch?v=9cyVt92UfT8
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Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Καζαρά Ελένη 

 

 
 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Ξένου Αλεξία 
 

 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Γιατράκη Ευανθία 

 

 

 

 

 

 

Με 

βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=LIHAFrBF7zo
https://www.youtube.com/watch?v=F_nbUizGeEY&index=7&list=PLPVhdpH6DS8I8nq26iEJaDvsx5rHDPfNU
https://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
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Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Γκόλτσιου Κατερίνα 

 

 
 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Αβραμίδου Δέσποινα 
 

 

Αναζήτηση - Επιλογή Βίντεο: Τζήκου Ζωή 

 

 

 

 

 

Με 

βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=KN11ZoDJXD4
https://www.youtube.com/watch?v=nMOYd1XUZL8
https://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
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Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας: Ραμπίδης Κωνσταντίνος 

 

             
 
Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:                             Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:    

Καλογεροπούλου Μαρία                                                Τριανταφυλλίδου Κυριακή 

 

 

 

 

 
Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας: Καραχάλιου Ρηγούσα 
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εικόνες 
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Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:                             Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:    

Πετρίδενα  Αγγελίνα – Πορταΐσσα                                 Θεοδώρου Κυριακή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας: Σιατραβάνη Σοφία 

 

 

 
 

Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:                             Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:    

Χαλκίδου Γεωργία                                                          Δάκα Βασιλική 
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εικόνες 



 

445 

 

 

 

 
Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας: Σαμπάλη Σταυρούλα 

 

 

             
 
Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:                             Αναζήτηση - Επιλογή Φωτογραφίας:    

Δολιανίτη Αλεξία                                                            Σταματάκης Θεόδωρος 
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Β3. Κόμικ 
 

 

 

1. Διαφημιστική Εταιρεία «Οι χαμογελαστοί» 
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κόμικ 
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Δημιουργία Κόμικ: Χαμογελαστοί 

 (Καψάλη Αναστασία , Καλεντερίδου Δέσποινα, Σταγκώνης Παύλος, Σταγγώνη Ελευθερία, 

Χασαπόγιαννης Ιωάννης – Ευάγγελος) 
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2. Η έκτακτη είδηση 
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Δημιουργία Κόμικ: Webkids  

(Βαρθαλίτης – Σακελλαρίου Νικόλαος, Βενιανάκη Αικατερίνη, Γαλανοπούλου Αγλαΐα, 

Γεωργούλη Άλκηστις – Κυριακή, Ντούλια Αθηνά, Παπαγεωργίου Ελένη) 
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3. Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ μαθαίνουν το web 2.0 
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Δημιουργία Κόμικ: Χαλασμένα Μικρόφωνα 

(Κολοσίδου Σοφία, Κωστούδης Κωνσταντίνος, Ταλιαδούρου Αγγελική – Μαρία, Χριστίδου 

Όλγα, Χρυσουλίδου Χαρίκλεια) 
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4. Η πίτσα και το web 2.0 
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Δημιουργία Κόμικ: Υπατία 

(Ζαχαράτου Ελένη, Καραφωτιά Μαρία, Μαντζίκα Αναστασία, Μαυροματίδου Θεώνη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

479 

 

5. Web 2.0: Ο κόσμος όλος στα χέρια σου 
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Δημιουργία Κόμικ: Χαρούμενοι Δημιουργοί 

(Μαντζίλα Μαρία, Μαρτίνου Σωτηρία, Μπαμπασίδης Γιώργος, Παντελάκη Νεκταρία) 
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6. Ο Αρκάς μαθαίνει το web 2.0  
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Δημιουργία Κόμικ: Fantastic 5 

(Γιάκλου Αγγέλα, Κώτσης Παύλος, Παρασκευά Κωνσταντίνα, Παρασκευοπούλου Χρυσάνθη, 

Στεργίου Βασιλική) 
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7. Ο Αστυνόμος Σαΐνης ανακαλύπτει το web 2.0  
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κόμικ 
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Δημιουργία Κόμικ: Δημιουργική Εξάδα 

(Δήμου Ευφροσύνη, Καρανάτση Μαρία, Παπαδοπούλου Βασιλική, Πουρνάρας Αθανάσιος, 

Σαμαρά Αναστασία - Θεοδώρα, Φελέκης Στυλιανός) 
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8. Ταχύρυθμο Σεμινάριο Web 2.0 για Ημίθεους 
 

 
 

 

Δημιουργία Κόμικ: Μίτος 

(Βαρλάμη Χριστίνα, Κοκόρη Χαρίκλεια, Μπαντή Μαρία, Νάτση Χριστίνα, Παπαδοπούλου 

Άννα) 
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κόμικ 

https://www.storyjumper.com/book/index/39555626/untitled
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9. Ένα μάθημα διαφορετικό από τα άλλα 
 

 
 

 

Δημιουργία Κόμικ: LinguaWeb2 

(Ανδρεάδου Δήμητρα, Βλάχου Ευθυμία, Γιάνναρου Ευφροσύνη, Μανουσάκη Ευαγγελία, 

Ξηροφώτου Ευαγγελία) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με 

κόμικ 

https://www.storyjumper.com/book/index/54408705/%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A4%CE%91-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91
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10. Ένα μάθημα διαφορετικό από τα άλλα 
 

 
 

 

Δημιουργία Κόμικ: Εκείνες και Εγώ 

(Εμμανουήλ Τασούλα, Κουμαδωράκης Μιχαήλ, Νικολέτου Σοφία, Πετροπούλου Ελένη, 

Σκαράκη Ευαγγελία) 
 

Με 

κόμικ 

https://www.storyjumper.com/book/index/53644965/untitled
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ΜΕΡΟΣ Γ : 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ 
ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τ.Π.Ε. & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο 
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Οι ομάδες του 1ου Θερινού Σχολείου 

1. «Ιθαγενείς και μετανάστες» 

2. «Άλλος για Τήνο τράβηξε…» 

3. «ΕκΤΗΝΟΣη» 

4. «ΑΤΜ Δημιουργικότητας» 

5. «Πατράλια» 

6. «Πατάθες» 

7. «Το καρέ της Ντάμας» 

8. «Κρηταθήνος» 

9. «Creative Minds» 

10. «Λαγουδέρες» 

11. «Daltons» 

12. «Survivors στην Τήνο» 

13. «Καρντάσια» 

14. «Μικρό Τσίρκο» 

 

 

 

 

 

http://ethageneiskaimetanastes.weebly.com/
http://allosgiatinotravikse.weebly.com/
http://ektinosi.weebly.com/
http://atmdimiourgikotitas.weebly.com/
http://patralia.weebly.com/
http://patathes.weebly.com/
http://tokaretisntamas.weebly.com/
http://kritathinos.weebly.com/
http://creative4minds.weebly.com/
http://lagouderes.weebly.com/
http://daltons2015.weebly.com/
http://survivorstinos2015.weebly.com/
http://4kardasia.weebly.com/
http://mikrotsirko.weebly.com/


Τ.Π.Ε. & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο 
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Οι ομάδες του 2ου Θερινού Σχολείου 

1. «Θαλασσιές χάντρες» 

2. «ΠΑΝ» 

3. «Ελεύθεροι και ωραία» 

4. «4 χάριτες» 

5. «4 seasons» 

6. «Ψουψουράδες» 

7. «Σαν τη μύγα μες στο γάλα» 

8. «50 – 50 και κάτι…» 

9. «ΚΡΗΘΕΑ» 

10. «Ταξιδευτές» 

11. «Νερό και κρασί» 

12. «XL» 

13. «3 Τέταρτα» 

 

 

 

 

 

 

 

http://thalassiesxantres.weebly.com/
http://pantherino.weebly.com/
http://eleftherikiorea.weebly.com/
http://4charites.weebly.com/
http://4seasons2therino.weebly.com/
http://patathes.weebly.com/
http://santimygamestogala.weebly.com/
http://50-50kaikati.weebly.com/
http://krithea.weebly.com/
http://taxideytes.weebly.com/
http://nerokaikrasi.weebly.com/
http://xl2otherino.weebly.com/
http://triatetarta.weebly.com/


Τ.Π.Ε. & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο 
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Οι ομάδες του 3ου Θερινού Σχολείου 

1. «@-XPLORERS» 

2. «Αριάνδη» 

3. «Ονειρούπολη» 

4. «Πολύ-εργαλεία» 

5. «Κατσαρομάλληδες» 

6. «Εκείνες και εγώ» 

7. «5 λαλούν και 1 συνθέτει» 

8. «Τραγανοί κάβουρες» 

9. «Φιλάδες» 

10. «Νάξος Ensemble» 

11. «p@p@ki@» 

12. «Δημιουργική Διάσπαση» 

13. «Ξέμπαρκοι» 

14. «Πολύχρωμα όνειρα» 

15. «m2+x=e+i» 

 

 

https://e-xplorers.weebly.com/
http://ariadnitokatiallo.weebly.com/
http://oidimiourgiestwnpaidiwn.weebly.com/
http://polyergaleia.weebly.com/
http://katsaromallides.weebly.com/
http://ekeineskiego.weebly.com/
http://teachersart.weebly.com/
http://traganoikavoures.weebly.com/
http://filades.weebly.com/
http://naxosensemble.weebly.com/
http://therinapapakia.weebly.com/
http://dimiourgikidiaspasi.weebly.com/
http://oiksemparkoi.weebly.com/
http://polychromaoneira.weebly.com/
http://m2xei.weebly.com/


Τ.Π.Ε. & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο 

506 

 

 

 

 

Οι ομάδες του 4ου Θερινού Σχολείου 

1. «Όν@ρ1» 

2. «Όν@ρ2» 

3. «Ανήσυχες» 

4. «Ατσίδες» 

5. «Ερτσιατουρίστριες» 

 

 

 

 

 

 

https://onar1.weebly.com/
https://onar2.weebly.com/
https://anisixes.weebly.com/
https://atsides1.weebly.com/
https://erziehertouristries.weebly.com/


 

1. «Ανακύκλωση» ,  Ανδρεάκη Μαρία 

2. «Εισαγωγή στα μέσα μεταφοράς και στην κυκλοφοριακή αγωγή» , Αρμάου 

Μαρκέλλα 

3. «Μικρός ταξιδιώτης» , Βαφειάδου Μαρία 

4. «Φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι με Φ-ΩΡΑ» , Βενιανάκη Κατερίνα 

5. «Ανθρώπινα δικαιώματα» , Γεωργούλη Άλκιστις Κυριακή 

6. «Οι ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών όλου του κόσμου» , Ζουριδάκη 

Αλεξάνδρα 

7. «Οι μελλοντικοί χρόνοι» , Καλογεροπούλου Μαρία 

8. «Φτιάχνουμε τη δική μας εφημερίδα» , Καψάλη Αναστασία 

9. «Τα ζώα» , Καλεντερίδου Δέσποινα 

10. «Ο προσανατολισμός: Μαθαίνω να προσανατολίζομαι…» , Κιοσίδου Ιωάννα 

11. «Διδασκαλία παιδικής ποίησης με τη χρήση εφαρμογών web 2.0: απόλαυση-

παιχνίδι-μάθηση» , Κουναλάκης Μανώλης 

12. «Τα μαγικά χαλιά» , Κουτσουρά Γεωργία 

13. «Κλιματικές αλλαγές: Το κλίμα είναι στο χέρι σου» , Μαρινάκη Αγγελική – 

Μαρίνα 

14. «Τελικές –αποτελεσματικές προτάσεις , Αντωνυμίες (είδη και χρήση μέσα 

στο λόγο ) ,ευθύς  πλάγιος λόγος » , Παντακίδης Διαμαντής 

15. «Διεξαγωγή δημοσκόπησης- έρευνας της τάξης με θέμα την οικονομία στη 

χρήση της ενέργειας» , Παπαγεωργίου Ελένη 

16. «Η δική μας Αγιά Σοφιά» , Παπαδημητρίου Ευθυμία 

17. «Η παρουσία και η χρήση της ελιάς στην καθημερινότητα» , Πεταλά 

Στυλιανή 

18. «Ο Μινωικός πολιτισμός» , Ραλλιάς Δημήτρης 

19. «Τα πρώτα βήματα στην τέχνη και στη ζωή» , Σκέβα Αυγή 

20. «Τα ζώα του τόπου μου» , Σπανουδάκη Αλεξία 

21. «Μέσα μεταφοράς» , Σταγγώνη Ελευθερία 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRUU3eVozR3NTN0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUE10MEFvblE4dFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBb3JGTWNhX2xGRXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdjJPME16SGdEdTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaEJHWWtId0dHSk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBQ25HbHgtSmdDSWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBLVdfVy15RkdYajA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBTklGLUNuc3FXYzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBYmdoQ1lHcjVGczQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBM2IxZ3F0UDNZQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRE1BRmx1Z2ZKbkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRE1BRmx1Z2ZKbkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBeUxmQkIyNDB4aDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBa0FfMnd6RHcwZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBLUtSa3JlUlYwYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBLUtSa3JlUlYwYTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdk51SmU2UVVYOFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdk51SmU2UVVYOFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBV090V245VkJNWEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUVRLNldWUUJkOGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUnRFcmtCTGRxMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZHhFSFB0LXFHVlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUnBvRWlUdXBjdEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZW4yNkZKYUZFWGc/view?usp=sharing


22. «Η ώρα» , Σταγκώνης Πάυλος 

23. «Σχολικός Εκφοβισμός, πώς τον αντιμετωπίζουμε;» , Τριανταφυλλίδου 

Κυριακή 

24. «Είδη Ζώων» , Τσακνάκη Βασιλική 

25. «Όλοι μαζί στο τραπέζι (Tous ensemble à table)» ,Τσάκου Ευαγγελία 

26. «Από την ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο blog natural social» , Τσιαγκάνη 

Θεοδώρα 

27. «Στοματική υγιεινή» , Τσιραντωνάκη Σμαραγδή 

28. «Υπερθέρμανση του πλανήτη – Το φαινόμενο του θερμοκηπίου » , Φαναρά 

Χριστίνα 

29. «Οι Μεταξοσκώλικες» , Χαριτάκης Κίμων 

30. «Τρέφομαι σωστά – Ζω υγιεινά», Χασαπόγιαννης Ιωάννης – Ευάγγελος 

31. «Ο Τρωικός πόλεμος» , Αδαμοπούλου Δήμητρα 

32. «Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί» , Γερακιανάκη Μαρία 

33. «Γνωρίζοντας τους αστερισμούς μέσα από τη Μυθολογία» , Γρηγοριάδου 

Ελένη 

34. «Ρατσισμός» , Καραχάλιου Ρηγούσα 

35. «Τηλεόραση και διατροφή» , Καβαλάκη Δωροθέα 

36. «Συζητώ για τα ανάλογα ποσά, τα αντίστροφα και την εύρεση ποσοστού» , 

Κολοσίδου Σοφία 

37. «Χρήσεις του Υπολογιστή στην καθημερινή μας ζωή» , Μαρκάκης Νικόλαος 

38. «Ανακυκλωδημιουργούμε» , Μαυράκη Ελένη 

39. «Η διατροφή μας» , Μπιτσάκη Μαρίνα 

40. «Η Ελιά - Το πολύτιμο κι αγαπημένο δέντρο των Ελλήνων» , Μπούνας 

Κωνσταντίνος 

41. «Τα παιχνίδια άλλοτε» , Νικολακάκη Καλλιόπη 

42. «Συνεργατική συγγραφή άρθρων  μέσω wiki» , Παπαδημητρίου Γραμματία 

43. «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα» , Πετρίδενα Αγγελίνα Πορταΐτισσα 

44. «Οι περσικοί πόλεμοι και οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας» , 

Ρόκκα Αγελική 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSi03RkFIOTJMeGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSXZYZ0xsS181N3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBT2ZKZXhJdnNBTDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBQmVtbXpFdzVyTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUi1IdkZ2Vy1tbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUDAta24tS3dXWWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRUlWS2xXM0YzTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBczZ3NW5yZ3Y2aG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBa3JiNXhHd0p2akE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSUFnamFMWVJ6Qk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBNFB1TG5jbTJ3V3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZkIyX004aHRkZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBYk1PdnVPcGMycXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBS0pjQlJXV0VsYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBQ19iWjVpaDJkbHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZWs1UUU1QWk3VkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBN3dQNUZ2ZzRPUlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdXNZM3FlU2w1cXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZFFvUG9TSDk3UTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBWGdBUF80cDF5N00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRDRZbHdKNDAyWkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZmw3OHJBSHFmZVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdGxNUWZMUHNaQUU/view?usp=sharing


45. «Μετρώ το μήκος χρησιμοποιώντας εργαλεία μέτρησης και εργαλεία του 

Web 2.0» , Ταλιαδούρου Αγγελική Μαρία 

46. «Τα δημητριακά, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα είναι απαραίτητα 

στη διατροφή και την υγεία μας» , Τάνη Λαμπρινή 

47. «Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά» , Τάνης Αιμίλιος 

48. «Άπόκριες στην Ελλάδα και τον κόσμο» , Θεοδώρου Κυριακή 

49. «Οι ποταμοί της Ελλάδας, οι λίμνες της  και η ζωή στους τόπους αυτούς» , 

Τριανταφυλλίδου Ιουλιανή 

50. «Εκμάθηση εποχών σε μαθητές πρώτης βαθμίδας Ειδικού Σχολείου» , 

Τσινίκας Κωνσταντίνος 

51. «Η γέννηση του Ηρακλή και οι τρεις πρώτοι άθλοι του» , Βιντζηλαίος 

Νικόλαος 

52. «Ας γνωρίσουμε τα ζώα» , Χαβιάρα Σταματία 

53. «Μύθοι του Αισώπου, Μύθοι του Λαφονταίν : Διαβάζω, μαθαίνω, 

διασκεδάζω» , Χρυσουλίδου Χαρίκλεια 

54. «Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης και γραπτής έκφρασης σε 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες του Τμήματος Ένταξης» , 

Χανιώτη Ελένη 

55. «Η οικογένειά μας, το απάνεμο λιμάνι μας» , Αλεξανδρή Αγλαΐα 

56. «Παιχνίδια Λογικής και Συναισθήματος» , Γεωργακέλλου Παρθενόπη 

57. «Ζώα υπό εξαφάνιση: Η χελώνα καρέτα καρέτα» , Δάκα Βασιλική 

58. «Ξεπερνούμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία: μαθαίνουμε διαφορετικούς 

τρόπους επικοινωνίας» , Δελή Δανάη 

59. «Συναισθήματα-Έκφραση και Διαχείριση» , Ευαγγέλου Κωνσταντίνα 

60. «Η Στ΄ τάξη του Αριστοτελείου οργανώνεται για την ειρήνη» , Ζαχαράτου 

Ελένη 

61. «Ένα μικρό σποράκι» , Καζαρά Ελένη 

62. «Παραμυθοσαλάτα: Η Ροζσκουφίτσα στο Μίξερ/ Pink Riding hood Mix» , 

Λιάσσα Γεωργία Ευαγγελία 

63. «Τα ζώα  -Είδη ζώων» , Μαντζίκα Αναστασία 

64. «Ένας Χάρτης Μας Πληροφορεί» , Νικολοπούλου Μαρία 

65. «Είδη γωνιών» , Ξένου Αλεξία 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBbDFkSXRTN1pMVlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBbDFkSXRTN1pMVlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBOVVFaDJwNFpGQmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBOVVFaDJwNFpGQmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBNmVKSkRQclV4azQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMkp3NzlzWG5wXzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUVJ5bnJLeXZKUms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRlhZS0RXdlZDWm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZ0N4NWkwMDVESnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSmhNaHBfWGlqNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBYTBGZU9YSW95ZVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBYTBGZU9YSW95ZVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMllOYnppaHlxU28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMllOYnppaHlxU28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZFhCOXJYSm5aeVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMFRyWUc3VGxIRkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRlg1aGVXb01uNDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBNEFXQWRxdFRvQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBNEFXQWRxdFRvQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBV0FGSzdHZGlWMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdjRLSGFOYUpyUlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUDRXRmJTREYwT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBOFY4Um5yQlVkNjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRzc0a1JjS0VSWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBTkM3NndrUFhiR3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBcndMSUJCbGh4cjg/view?usp=sharing


66. «Διδασκαλία με θέμα το έργο του Ι. Καποδίστρια με τη χρήση εργαλείων web 

2.0» , Σκοπελίτης Νικόλαος 

67. «Το Wiki ως μέσο διδασκαλίας σε ομάδες στο νηπιαγωγείο» , Τσίγκου 

Παναγιώτα 

68. «Ατυχήματα – Πρώτες βοήθειες» , Χαλκίδου Γεωργία 

69. «Μια πρώτη γνωριμία με το Θέατρο Σκιών και τον Καραγκιόζη» , Δολιανίτη 

Μεταξία 

70. «Φυτά : Μέρη, ανάγκες και ανάπτυξη» , Ζόμπολα Ιωάννα 

71. «Η αξιοποίηση ενός εργαλείου του web 2.0 στην τάξη ενός τμήματος 

ένταξης» , Μάρκου Νίκη 

72. «Zώα σπονδυλωτά» , Μαρτίνου Σωτηρία 

73. «Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός» , Μπαμπασίδης Γιώργος 

74. «Όλοι μια αγκαλιά» , Παντελάκη Νεκταρία 

75. «H Μεσογειακή Διατροφή και Τέχνη» , Παπαδημητρίου Μαρία 

76. «ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Τι θα φάμε σήμερα…;» , Παυλίδου Σοφία 

77. «Ο Καιρός» , Σάμπαλη Σταυρούλα 

78. «Απ’ Άκρη σ’ Άκρη: Η Ελλάδα μου. Τουριστικός Οδηγός των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων της Ελλάδας» , Σταματάκης Θεόδωρος 

79. «Τα ζώα του κόσμου μας» , Τζήκου Ζωή 

80. «Η διδασκαλία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας  στη δ’ τάξη του δημοτικού με 

τη χρήση ΤΠΕ», Πουρναρά Μαρία 

81. «Βασικές έννοιες αλγορίθμων» , Καλαθά Ειρήνη 

82. «Το φαινόμενο της εναλλαγής των Εποχών» , Γενιτσαρίδου Καλλιόπη 

83. «Συγγραφή Παραμυθιού μέσω wiki» , Τσίρμπα Κωνσταντίνα 

84. «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο τρόπος που τα αντιλαμβάνονται οι 

μαθητές της Β’ Δημοτικού» , Λαλιώτη Στυλιανή 

85. «Φτιάχνω το Βιογραφικό Σημείωμα ενός συγγραφέα» , Μαρκουλής Αλέξιος 

86. «Εορτασμός Χριστουγέννων σε Ελλάδα και Γαλλία» , Αράπογλου Ευφημία - 

Μαρία 

87. «Εισαγωγή στις έννοιες της ακολουθίας και της αριθμητικής προόδου» , 

Γρηγοριάδου Αναστασία 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBWWRsRXFIRHQtZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBWWRsRXFIRHQtZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaGIyaFhIZHZUM3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRzVwc3NsVDB1RFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBNTJ3TmJuZ0p1bkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVFVYblE4TTE0VUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBLWJtTHdMY0FVaDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBLWJtTHdMY0FVaDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBME16R1NVSmh6TkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZHJFeVNLV25XWmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaDVCMjhVd0pRZ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMENhVXk1TFlsWHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBQ1VtdHhrMV9XMkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSjI3bzktMzhuQ2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBQk56eDduVGdEaWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBQk56eDduVGdEaWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBeC0yX0lGZ3dJUnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBMkgwaWxGMW5WYVk
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBMkgwaWxGMW5WYVk
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBVHJ1cF82RGFwSGM
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBOTgteEI4clNYdTg
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBS0xheGhaQXR2YXc
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBRHlzcmFjV0dUWW8
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBRHlzcmFjV0dUWW8
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBaXRleFF1WlpuT3M
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBb3kyODl1aDZDRlU
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBMGZqZWg0NG5YZ2c


88. «Εισαγωγή στην Επεξεργασία κειμένου – Μορφοποίηση χαρακτήρων» , 

Σωτηροπούλου Αγγελική 

89. «Διδασκαλία Αγωγής Υγείας μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας 

στην Α΄ Γυμνασίου» , Κιτσαρά Αλεξάνδρα 

90. «Οι ποταμοί της Ελλάδας» , Μουσουράκη Σοφία 

91. «Δημιουργώ τα μοτίβα μου» , Ειρηνάκη Μαρία 

92. «Μεσογειακός Τρόπος Διατροφής» , Μπούγα Ουρανία 

93. «Oι Έλληνες και οι Ρωμαίοι & Καθημερινή ζωή των Ρωμαίων» , 

Θεοδωρακάκης Χρήστος 

94. «ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ» , Ρούσου Σοφία 

95. «Ας παίξουμε με τη γλώσσα μας...» , Βελενίδου Αυγή 

96. «Η χρήση των επιφωνημάτων μέσα από κατασκευή κόμικ» , Κωστόπουλος 

Αντώνιος 

97. «Φρούτα και λαχανικά, για καθίστε στη σειρά» , Σπανού Σταματία 

98. «Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα… μ’ ένα ποντίκι!» ,  Γέραλη – Μόσχου 

Αικατερίνη 

99. «Ο ακούραστος Παύλος κηρύττει στην Ελλάδα» , Πατεράκη Άννα 

100. «Η τέχνη του να λέμε το ίδιο με άλλα λόγια» , Σκάρκος Χρήστος 

101. «Decouvrir Paris» , Πολύζου Αλεξάνδρα 

102. «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» , Παναγιωτοπούλου Σοφία 

103. «Παίζουμε μπάλα με τα δεκατόμετρα» , Τριανταφυλλου Μαρία 

104. «Γνωριμία με τις χώρες και τους λαούς της Ευρώπης μέσα κι από τη δράση 

e-Twinning» , Λιοντάκη Αικατερίνη 

105. «Γνωρίζοντας τη νησιωτική Ελλάδα -  ο αγαπημένος μου προορισμός 

διακοπών» , Αρβανίτη Βασιλική 

106. «Όταν η τέχνη του κόμικ συμμαχεί με το περιβάλλον» , Λάμπου Ουρανία 

107. «PRESENT SIMPLE AND DAILY ROUTINES» , Σταμάτη Γεωργία 

108. «Χριστούγεννα και edmodo» , Βαρουτά Παναγιώτα 

109. «Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι» , Αρβανίτης Κωνσταντίνος 

110. «Διατροφή-Είμαστε ό,τι τρώμε!» , Γκόλφης Αντώνιος 

https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBa2lHaE0tWXRvNEk
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBbHV0OGxhYnc4b0U
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBbHV0OGxhYnc4b0U
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBNlFVMmdDblZlOVU
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBdkdsYVRvcWI5Tlk
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBVTA2cnhGbEFXSUU
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBS014QXB6a2pTSEU
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBWlpGelN2b3owcGc
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBcDdFWnREQWNmNE0
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBVkxXcXlGMnJ2RFE
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBbUhyTFk5cUNtRmc
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBeGxEdUZBaFNNSWM
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBVk4yV1FXZXhkVE0
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBYWtJczR4N0dNb0E
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBQm9UUDNjb2E3cDQ
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBdV9nNFdTWlNQYXc
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBZXNtaHNjOEN1bnM
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBYVJsb3pYa0JENXM
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBYVJsb3pYa0JENXM
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBeFV0U1dkaFhLU3M
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBeFV0U1dkaFhLU3M
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBRTlIb2RHTGFRaUk
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBY3QzY2RIUTQ2UTg
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBX3BpdzliaGlTaU0
https://drive.google.com/open?id=0B_Ih59DmuPMBT1JyX0ppS3k1dUU
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBN3pQRll1UGdNMkk/view?usp=sharing


111. «Μέγας Αλέξανδρος» , Μπαγιαρτάκη Βασιλική 

112. «Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας» , Στεργίου Βασιλική 

113. «Γνωρίζουμε και κατασκευάζουμε το Θέατρο Σκιών» , Κοκκαλιάρη Ερμιόνη 

114. «Ιστοεξερεύνηση με θέμα : Η εξέλιξη των Η/Υ και η Ανακάλυψη του 

Διαδικτύου» , Ζαρκάδα Ευαγγελία 

115. «Becoming familiar with festivities around Europe through documents and 

visual material» , Τζώτζου Ειρήνη 

116. «Τα Βιβλιοφιλαράκια» , Ζιάγγα Αναστασία 

117. «Η Προϊστορία με εργαλεία Web 2.0» , Ζησιμοπούλου Βασιλική 

118. «Οι πειρατές του Κάπτεν Τζίμι» , Κώτσης Παύλος 

119. «Δικτυώνομαι με ασφάλεια» , Περδίκη Βασιλική 

120. «Γνωριμία με την καφέ αρκούδα» , Πομπιέρη Ελένη 

121. «Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» , Γιάκλου Αγγέλα 

122. «Διαπροσωπικές σχέσεις – Η περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού» , Ζιώγα 

Μαρία 

123. «Διατροφή-Θρεπτικά Συστατικά –Καλές και κακές διατροφικές συνήθειες» , 

Παρασκευοπούλου Χρυσάνθη 

124. «Ομάδες τροφίμων και ευεργετικές επιδράσεις για τον ανθρώπινο 

οργανισμό» , Αλεξανδρής Δημήτριος 

125. «Δημιουργώ κόμικ με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και ανάρτησή του 

στο ιστολόγιο της τάξης» , Κώττα Ευαγγελία 

126. «To Edmodo ως εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο συνεργασίας στο μάθημα 

των Αγγλικών» , Χαραλαμπάκη Στυλιανή 

127. «Travelling through time» , Κονδύλη Ευαγγελία 

128. «Ικανότητα παραγωγής : Σκέφτομαι και γράφω» , Ζερβουδάκη Ειρήνη 

129. «Σπονδυλωτά – Ασπόνδυλα» , Μπένη Αλεξάνδρα 

130. «Αγία Σοφία, ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής» , Δημητρίου Χρήστος 

131. «Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα» , Μαραγκουδάκης Νικόλαος 

132. «Μια ωραία πεταλούδα» , Κατσιγιάννη Γεωργία 

133. «Μικροί Εξερευνητές της Φιλαναγνωσίας στο Σύγχρονο ψηφιακό κόσμο των 

βιβλίων» , Καπετανάκης Ιωάννης 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBY2tyV2RabHNMNWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBY1BvTkdNekppZnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdC0wVml4Qy1YN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBX05QbGpxWVgzVmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBX05QbGpxWVgzVmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaFBGRlc1X2JCTlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaFBGRlc1X2JCTlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBR3V2OFl5MnVuUDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBX0ZZaVNhbl9zRUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZ3dEWUVOQl9wMVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaG15SGd4UzFVQVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSnd5OGY0M3RCN1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBekdqT2V5UDBwT2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVlRQS1hVWVVHWUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVlBDZDJBYWZLSHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMzE5MXQwN1U4akE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMzE5MXQwN1U4akE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMmNGblVSLVFNRUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMmNGblVSLVFNRUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBejdSTzh6bllVQlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBejdSTzh6bllVQlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBM1FyLXF6bEVsRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaWltdmZrVHJzaVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBREo2TUE4cW9wOE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBckVaX1JoY3VqcXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBajFNY3ZLaDE1Nmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBbUpoajBZNlEySXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSGhBajNnNFU2V0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSGhBajNnNFU2V0U/view?usp=sharing


134. «Γνωρίζω τα δικαιώματά μου….» , Δασκαλάκη Εμμανουέλα 

135. «Μάντεψε τα τραγούδια της χώρας σου!  / Guess the songs of your 

country!», Χατζηευσταθίου Ευθύμιος 

136. «Αρχαϊκή Εποχή : Διδακτική θεώρηση και οργάνωση μιας διδασκαλίας του 

μαθήματος της ιστορίας. Διδασκαλία ενότητας με οργανική ένταξη 

πολυμεσικών πηγών και διαδικτυακών εργαλείων web.2 στη διδακτική 

επεξεργασία.» , Ριζοπούλου Ελένη 

137. «Η ελληνική επανάσταση μέσα από την ελληνική ζωγραφική» , Κουντουρά 

Νικολίνα 

138. «Εμβαδόν τραπεζίου» , Κουράτορα Ιωάννα 

139. «Η ιστορία… αλλιώς! Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας» , 

Μουρατίδου Ευθυμία 

140. «Εξερευνώντας την Αρχαία Αίγυπτο» , Βέτσιος Ελευθέριος 

141. «Η κλίμακα του pH με χρήση λογισμικών» , Κανδύλης Παναγιώτης 

142. «Παρασκευή – Αραίωση – Ανάμιξη διαλυμάτων με χρήση λογισμικού» , 

Δημητρέλλου Δήμητρα 

143. «Προστασία Λογισμικού –Ιοί» , Αποστολίδης Φώτιος 

144. «Δογματική ανάλυση & σύγκριση ενός ορθόδοξου & ενός προτεσταντικού 

χριστιανικού ύμνου» , Λεβέντης Νικόλαος 

145. «Η μελέτη των ιδιοτήτων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης 

ψ=αχ2» , Αργύρη Παναγιώτα 

146. «Στοιχεία τριγώνου- Είδη τριγώνων- Άθροισμα γωνιών τριγώνου» , 

Δημητρέλλου Μαρία 

147. «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» , Βασδέκη Σοφία 

148. «Μινωικός Πολιτισμός» , Τζίκας Κωνσταντίνος 

149. «Το προαύλιο του σχολείου μας ως χώρος ψυχαγωγίας και μάθησης - 

προτάσεις για βελτίωση» , Λιανού Σταυρούλα 

150. «Η  τέχνη της Αναγέννησης» , Φραγγιαδάκη Γρηγορία 

151. «Μια επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» , Σακελλαροπούλου Άννα 

152. «Un voyage virtuel gastronomique entre la France et la Grèce - Ένα εικονικό 

ταξίδι γευσιγνωσίας ανάμεσα στην Γαλλία και στην Ελλάδα)» , Κοσσυβάκη 

Αθηνά 

153. «Ταξιδιωτικός Οδηγός της Γερμανίας μέσα από τα μάτια των Ελλήνων» , 

Χατζόγλου Ελένη 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBNlNNZmlZY3I3VUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMF9uU0x4SjVFaVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBMF9uU0x4SjVFaVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZHhhaF81d0RPWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZHhhaF81d0RPWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZHhhaF81d0RPWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZHhhaF81d0RPWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBN3VSdzdwajNMSGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBTWR1Um5hQ0NDMGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBbVI4NE1nMXY1aDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRGVOT05LM01iWms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSkdkU2FMUkZQY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBeW1LT0JvWEFvRlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVjJTTExtVW9Wa2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZjVZa1daenNpSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZjVZa1daenNpSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBWjBFV3pVcUd3bDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBWjBFV3pVcUd3bDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSG5Xb3F5bVdpT28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBZC1BdzB4WXE5c0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBdXRJbUxFbEFFSG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRGFXUUtDTzB6b00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRGFXUUtDTzB6b00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBWU1QMG53eWN3dUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBam5XTUxCLWh6Y3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVlgzTGNFNTdiVUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBVlgzTGNFNTdiVUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBRjZCZ1lfUTl1dFk/view?usp=sharing


154. «Διδακτική των δευτερευουσών προτάσεων με τη χρήση εργαλείων web2» , 

Κωνσταντινίδου Μαρία 

155. «Η Οδύσσεια μέσα από  τη  ματιά  των μαθητών!» , Μπενάκη Σωτηρία 

156. «Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)» , 

Μπλιώνα Αγγελική 

157. «Η θυσία για την πατρίδα» , Αυγουτσοπούλου Δήμητρα 

158. «Διδάσκοντας ποίηση με εργαλεία Web2.0» , Κακουλάκης Κωνσταντίνος 

159. «Web surfing to meet Shakespeare: Σχέδιο εργασίας για μαθητές Δημοτικού 

με την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων» , Τζώτζου Μαρία 

160. «Λογοτεχνία και web 2.0» , Βλαστάκη Αριστέα 

161. «Διασύνδεση οθονών χαρακτήρων LCD με την πλατφόρμα Arduino –

Διδασκαλία με Web2.0 Tools» , Παπαζαχαρίας Αθανάσιος 

162. «Η Μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της» , Νικηφόρου Σταυρούλα 

163. «Διαγράμματα στις ευθύγραμμες κινήσεις» , Αναστασάκης Νικόλαος 

164. «Γνωρίζω το Διάστημα» , Αντωνοπούλου Μυρτώ Αδαμαντία 

165. «Το Πυθαγόρειο Θεώρημα και οι εφαρμογές του» , Αρμάου Αντωνία 

166. «Ο Θησέας έξω από τον λαβύρινθο του Web 2.0» , Ασλάνη Μαριάννα 

167. «Ανακυκλώνω- Επαναχρησιμοποιώ» , Βαζαλούκα Βασιλική 

168. «Συλλογή πληροφοριών και παρουσίαση των κυριότερων βοτάνων της 

Κρήτης με τη βοήθεια Web 2 Εργαλείων» , Βαζιτάρης Βασίλειος 

169. «Η εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα» , Βίλλα Παρασκευή - Μαρία 

170. «Η Αρχαία ελληνική θρησκεία. Ποιοι ήταν οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου;» , 

Βοσκάκη Βιργινία 

171. «Η χρήση του Wiki στην εκπαιδευτική διαδικασία» , Γεωργιάδου Κερατσώ 

172. «Νερό! Προσέχω για να έχω!» Γιούρση Ιωάννα 

173. «Περιβάλλον - Η καταστροφή των δασών μέσα στο χρόνο» , Γκίζα 

Παναγιώτα 

174. «Όψεις της  επικαιρότητας: Ειδησεογραφία μιας ημέρα» , Γρηγορίου 

Χαρίκλεια 

175. «Γνωριμία με τα έθιμα της Αποκριάς- κατασκευή αποκριάτικης μάσκας- 

οδηγίες κατασκευής» , Δαλακούρα Αλεξάνδρα - Μαρία 

https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBaHhrTjhvOWVEUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUnNhT3F1RDZpMlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBUkIxTVphVWFLX3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBcENJZ1VVa184TVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBYlRvNF93WHJKZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSTlMNnExak1mSGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBSTlMNnExak1mSGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBOHF4OXZpb05wVUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBb0hfYXk4OGJFVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBb0hfYXk4OGJFVUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_Ih59DmuPMBYVBiS3Nic1V6MHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZsFDDXwHRNp9xRa6QRcZfyk5lvZmLu6I
https://drive.google.com/open?id=1A0Q48nyRvUjacTnLT3oupwrjFB5JVgec
https://drive.google.com/open?id=17L6jWvdRJnP7IaALhr79mos9nRJOsJCX
https://drive.google.com/open?id=1O9OUH44GY11fNHX14WetLmz9MHP_uTEM
https://drive.google.com/open?id=1cAAMO53kYDpc21Tjmah36T-BfcHuCkpM
https://drive.google.com/open?id=1Q_REvBIebtGFAkQVeWynfp7Eiv8Mbd9O
https://drive.google.com/open?id=1Q_REvBIebtGFAkQVeWynfp7Eiv8Mbd9O
https://drive.google.com/open?id=17dyit9maEZ9_Ev-sCvJMICIVRHaoC4mr
https://drive.google.com/open?id=1cCqZcgIRGjKV9rXRjBhgzEQbL6brDNMR
https://drive.google.com/open?id=17m4Br_iq18qhilRskeQidjjF_MRKf1dE
https://drive.google.com/open?id=1um4ZiNBoeyeqfLfuuSE8YDAXgX771slx
https://drive.google.com/open?id=1XsOk2UHXIaR3vdk5AiVlm6pY4o_82CFE
https://drive.google.com/open?id=11C0ahRimLIKqx4n2vPZw2cBMAH2SlaF_
https://drive.google.com/open?id=1uf_KW7CKQAS3ZVFuS4FmrivgRAxYxO8K
https://drive.google.com/open?id=1uf_KW7CKQAS3ZVFuS4FmrivgRAxYxO8K


176. «Αναζητώντας τη χαμένη Αρετή.  Μια ιστορία για το «Πώς έγινε ένας κακός 

άνθρωπος» της Ελένης Βακαλό» , Δαμιανάκου Αναστασία 

177. «Κυκλαδικός Πολιτισμός» , Δημητροπούλου Ευαγγελία 

178. «Η τέχνη στην ιταλική Αναγέννηση» , Δήμου  Ευφροσύνη 

179. «Ταξιδεύοντας στην Κρήτη: Γη και Άνθρωποι, Ιστορία και Πολιτισμός» , 

Ζαρογιάννη Καλλιόπη 

180. «Ανακαλύπτοντας το Διάστημα» , Ζερβουδάκη Ειρήνη 

181. «Γνωριμία με τον υπολογιστή» , Καλλιβρετάκη Αργυρώ 

182. «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας: κατανόηση της μάχης, δραστηριότητες γύρω 

από τα ιστορικά γεγονότα και τις προσωπικότητες που διαδραμάτισαν ενεργό 

ρόλο σε αυτά» , Καρανάτση Μαρία 

183. «Τα ζώα και το περιβάλλον» , Καρπαθιωτάκη Μαρία 

184. «Γιατί αξίζει οι άνθρωποι να πολεμούν;» , Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά 

185. «ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ: 5η ΕΝΟΤΗΤΑ α 361-497» , Καψάλη Μαριάνθη 

186. «Προστασία Απειλούμενων να και αδέσποτων  ζώων» , Κοντάκη Φωτεινή 

187. «Reading creates imagination» , Κουλουριώτη Ευαγγελία 

188. «Επανάληψη στην ενότητα περσικοί πόλεμοι» , Κουτουλάκη Καλλιόπη 

189. «Οι κοινωνικές ποικιλίες της γλώσσας – Η γλώσσα των νέων» , Κυπριωτάκη 

Αντωνία 

190. «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη» , Λεβέντης 

Δημήτριος 

191. Λινάρδου Νικολία 

192. «Ο γερμανικός κινηματογράφος στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας: ένα σχέδιο εργασίας με την εκπαιδευτική υποστήριξη εφαρμογών 

του web2 για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο» , 

Λυμπεροπούλου Σοφία 

193. «Το  παιδί και  το παιχνίδι» , Μάργιου Καλλιόπη 

194. «Ο Μινωικός πολιτισμός» , Μαυρή Καλλιόπη 

195. «Say cheese!!!!! Μιλάω για τα συναισθήματά μου» , Μουντράκη Άννα 

196. «Η Αγία Σοφία ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής» , Μπούγιας Γεώργιος 

https://drive.google.com/open?id=1__et_Ri9Pa4y9CyFR8F7SI5x5GG9CYFz
https://drive.google.com/open?id=1__et_Ri9Pa4y9CyFR8F7SI5x5GG9CYFz
https://drive.google.com/open?id=1pIvIvEyQWxLMhwSRFWF5YxfJi87G_1g9
https://drive.google.com/open?id=1Juita6hQ339TBJCE8sM3XM_1NpzID212
https://drive.google.com/open?id=1EpFsInAZMLeTDJy1ZkH9rqiJ8JmIweLN
https://drive.google.com/open?id=1QsC6TCPqBh37VJQQ854gVuqaGRmzZpRe
https://drive.google.com/open?id=1SKWTGrkivNPpQ9rcDrTTbaElTUSyxAZH
https://drive.google.com/open?id=11aVYqY4DlseSCLE7ZrEHr74-Iz830Sks
https://drive.google.com/open?id=11aVYqY4DlseSCLE7ZrEHr74-Iz830Sks
https://drive.google.com/open?id=11aVYqY4DlseSCLE7ZrEHr74-Iz830Sks
https://drive.google.com/open?id=1fOQxUE3HjYhhy2H49FJg_CqgefyrAAaB
https://drive.google.com/open?id=1Lczzw991hapVqNVA_gslDZZbafV1Habt
https://drive.google.com/open?id=18tLrLiDSXL1nMNPvjxdK4uQMztgifCTI
https://drive.google.com/open?id=11XmmGg_5iMCaPqj8HmZxllcXOsUrAl7G
https://drive.google.com/open?id=1IaXX6G31OO3hadM5Fap0plQlqbZistzI
https://drive.google.com/open?id=1AuGbPU4atCVegrJZz9CzVoDyUKAXLn5X
https://drive.google.com/open?id=1IBSevOcCYJPnLrGiTja2pwNqGWpf7ms3
https://drive.google.com/open?id=1OiGzyBr9CCDElampAsI8gtsIugjd_QhZ
https://drive.google.com/open?id=1FyQOTbgF1j2h9tB66WPUu_qA-0ygW6Xz
https://drive.google.com/open?id=1FyQOTbgF1j2h9tB66WPUu_qA-0ygW6Xz
https://drive.google.com/open?id=1FyQOTbgF1j2h9tB66WPUu_qA-0ygW6Xz
https://drive.google.com/open?id=1z_UMdAdDtma1M54dOgk5hKZMKRgGDODd
https://drive.google.com/open?id=11HoG3pyNmyriC58dpXOiDa9nV4pOidEs
https://drive.google.com/open?id=1AFrUX6OzTHzUnwOQVxUey4KeSGFIfNK4
https://drive.google.com/open?id=1LkBesYyx6O1ZS0BE5NwuPFEo2TfS0BTL


197. «Αγαπώ τον πλανήτη μου – Προστατεύω το περιβάλλον – Δημιουργώ 

οικολογική συνείδηση» , Νικητάκη Καλλιόπη 

198. «Weather Eye Project – Τα στοιχεία του καιρού – Weather elements» , 

Ντάγκα Χριστίνα 

199. «Ein Tag im Land der S/P - Wörter (Μία ημέρα στη χώρα των παροιμιών)» , 

Ξενοπούλου Απολλωνία 

200. «Η οργάνωση και η υλοποίηση μιας διδακτικής επίσκεψης στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Πέλλας με θέμα «Η διατροφή των κατοίκων της Αρχαίας 

Πέλλας» , Παπαδάκη Αντωνία 

201. «Είμαι πολίτης του κόσμου γι’ αυτό νοιάζομαι!» Παπαδοπούλου Βασιλική 

202. «Η γιορτή της Αγάπης και της Φιλίας» , Παυλή Βασιλική 

203. «Ένα σχολείο για όλους» , Παυλίδου Κατερίνα 

204. «Αναγνώριση – διαχείριση συναισθημάτων και ενσυναίσθηση» , Ποργιαζίδου 

Αργυρώ 

205. «Πώς μεγαλώνουν τα φυτά ;» , Πουρνάρας Αθανάσιος 

206. «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στη Χρηματοοικονομική Λογιστική» , 

Ρούσσου Ιωάννα 

207. «Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας με θέμα «Εκπαιδεύοντας τον 

παππού στο διαδίκτυο» , Σαββίδου Χαρίκλεια 

208. «Δημιουργία ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού σχετικά με βασικά θέματα 

Πρώτων Βοηθειών» , Σαβουλίδη Αικατερίνη 

209. «Δημιουργία wiki για τα ‘επαγγέλματα του παρελθόντος’» , Σαμαρά 

Αναστασία - Θεοδώρα 

210. «Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία της Ιστορίας: Η ενσωμάτωση των 

Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα μετά το 1922» , Σάρρου Ελένη 

211. «Πολιτική Διαφήμιση: μέσο πληροφόρησης κι ενημέρωσης ή μέσο 

προπαγάνδας;» , Σιατραβάνη Αναστασία 

212. «Πρόσφυγες στα πέλαγα» , Σπυριδοπούλου Ελένη 

213. «Δίκτυα Η/Υ» , Σταθοπούλου Γεωργία 

214. Στεφανίδου Δάφνη - Σοφία 

215. «Το Ηλιακό μας Σύστημα» , Στυλιανίδου Αγγέλα 

216. «Ο χειμώνας» , Τερλέκη Σωτηρία 

https://drive.google.com/open?id=1-dG81GTwFRPv4UKwMJ3N_XKbjB2Slsvl
https://drive.google.com/open?id=1-dG81GTwFRPv4UKwMJ3N_XKbjB2Slsvl
https://drive.google.com/open?id=1Zpp4IJssv7g5WY6DJaC94Wi2HQp4zhx6
https://drive.google.com/open?id=1tq4btJUooA-vYGCu1SHOIGwxYZ7u0jmr
https://drive.google.com/open?id=1e8hNZs4YSnFx-XlEMZWZGReMYP2lZSBv
https://drive.google.com/open?id=1e8hNZs4YSnFx-XlEMZWZGReMYP2lZSBv
https://drive.google.com/open?id=1e8hNZs4YSnFx-XlEMZWZGReMYP2lZSBv
https://drive.google.com/open?id=1ttbJ3WW63U9v8aeSLFr-qzd2rWJDZO8Q
https://drive.google.com/open?id=1NSBd96zID_7KNQj0X2CXUkpzlKZfNtIV
https://drive.google.com/open?id=1qVrlb36JcZivUJZ2wYKfdcmd3zP4b-6Q
https://drive.google.com/open?id=10nMpyIDVpmQ7h_X8PFiWfQwzilkfCx2Y
https://drive.google.com/open?id=10hcSbKT-cXU-Whv1nA7c_2WFnM1Tb8Pr
https://drive.google.com/open?id=1JtgrMAl9Z4KtvcP_PfgA6FgmvnFDzEoI
https://drive.google.com/open?id=18hzaCgKxhxGsW_icWABAbt5il0Oafkv4
https://drive.google.com/open?id=18hzaCgKxhxGsW_icWABAbt5il0Oafkv4
https://drive.google.com/open?id=1AhwLc5wDOPxKYgk-dgc3cW7hfWsbqjZM
https://drive.google.com/open?id=1AhwLc5wDOPxKYgk-dgc3cW7hfWsbqjZM
https://drive.google.com/open?id=1CZfiRkosRcqDspzMahtrYhoBSGAJa_oN
https://drive.google.com/open?id=1QuTgCermU2nrbb1mo0Q43OYaCTzy5zID
https://drive.google.com/open?id=1QuTgCermU2nrbb1mo0Q43OYaCTzy5zID
https://drive.google.com/open?id=1NMyT7UMhJw1Oar1D9BkSJqA-9x93CJi2
https://drive.google.com/open?id=1NMyT7UMhJw1Oar1D9BkSJqA-9x93CJi2
https://drive.google.com/open?id=1bGQS0XXzqbRsUR9wRScA7JuBzYyE-3F3
https://drive.google.com/open?id=1B21GrYb_2Hj8zWpxC41UUMBRa5UIlCtE
https://drive.google.com/open?id=1Gf4oypj3u26hijZf3sBwW8_jMIrV4_Qc
https://drive.google.com/open?id=1UOAnJatxpfZSyEZE4bzLRCIOXNLB1UXV


217. «Η διατροφή μας» , Τσαγκαράκη Ελένη 

218. «Υγιεινή των δοντιών» , Φακίδου Μαρία 

219. «Λαογραφικά μουσεία- ένα μουσείο στην τάξη μας» , Φελέκης Στυλιανός 

220. «Voilà ma famille-Παρουσιάζω την οικογένεια μου» , Χαπίδη Σοφία 

221. «Η νησιωτική Ελλάδα» , Χρηστάκη Ευγενία 

222. «Θρύλοι, μύθοι , παραμύθια απ’όλο τον κόσμο» , Ψαράκη Γεωργία 

223. «Σχεδιασμός Δυνάμεων – Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα» , Ψαρρή Παρασκευή 

224. «Η Μάχη των Θερμοπυλών» , Γαντάρη Ιωάννα-Ελένη (Ελεάννα) 

225. « Ισοδύναμα κλάσματα» , Τσίρου Αντιγόνη 

226. «Ο εαυτός μου , η σχέση μου με τους άλλους» , Τσαγκαλίδου Ελένη 

227. «Επικοινωνώ στα Αγγλικά και τη χώρα μου μέσα από την εναλλαγή των 

εποχών» , Ξυδούς Ανεζίνα 

228. «Νερό, πηγή ζωής!» , Δημητροπούλου Αγλαΐα 

229. «Η Μινωική Κρήτη» , Πολυδώρου Σοφία 

230. «Ευρωπαϊκή Ένωση: τι είναι;» , Κουτσιούκης Γεώργιος 

231. «Κατοικίδια ζώα, αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους» , 

Μαριδάκη Πελαγία 

232. «Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή»,  Μαριδάκη Άννα 

233. «Πεπτικό Σύστημα: 2.Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται…» , Λιώση Αγγελικη 

234. «Η χώρα της Υγείας» , Σπίτσα Αικατερίνη 

235. «Τα Μέσα Μεταφοράς» , Κωσταδήμα Μαρία 

236. «Ταξιδεύοντας παρέα με τον Νιλς Χόλγκερσον» , Καρέλλα Παρασκευή 

237. «Προστασία από τον ήλιο στην παραλία» , Γιαρέντη Σταματία 

238. «Μια βαλίτσα υλικά και φαντασία στο νηπιαγωγείο» , Φανουργιάκη Άννα 

239. «Η οικογένεια» , Παθήτη Πασχαλίνα 

240. «To έπιασες το νόημα;» , Χατζημουράτ Στυλιανή 

241. «Ψάχνω να βρω και να μοιραστώ με τους φίλους μου την αγαπημένη μου 

συνταγή να χτίσουμε γερό κορμάκι όλοι μαζί!» , Δουκέρη Δέσποινα 

https://drive.google.com/open?id=1HK4gCnHBEvr1yqXA-snZVtsQgMr1kikq
https://drive.google.com/open?id=166iQteD2DQWIpl8c1TpLEIWZyGqP_tLT
https://drive.google.com/open?id=1VPb9q9Z68TGOTTQPKkClGl1cV8FmP2g0
https://drive.google.com/open?id=1em6NQcLcizV6PxCt3u929njVekSXN4rM
https://drive.google.com/open?id=1efeuitO5XpLqNO09nZ21h-xSgerGIrxl
https://drive.google.com/open?id=1KUL0YCSb0S3oxPukR21NDgI6kv2zQf6f
https://drive.google.com/open?id=1o9BNPXD9ATQsXUtx67OCGS4sOK7cfRqD
https://drive.google.com/open?id=1Vo5mSbohLmFPPwrazgspW5253lTD9qZY
https://drive.google.com/open?id=1rvUVfDA1J95ZKQLwJyrRmyvdTMkw5I-G
https://drive.google.com/open?id=1wagOij4r0VsmaFvt4bd1WZPEzvzHuLer
https://drive.google.com/open?id=1BHx36vXuNupW5rJp0bxWINeCOkAEFHQd
https://drive.google.com/open?id=1BHx36vXuNupW5rJp0bxWINeCOkAEFHQd
https://drive.google.com/open?id=10cKliw3vqUBfCYmsVAxBoF9Kuqmd5WD9
https://drive.google.com/open?id=1v-5wNa_0Iba3DXLuZhKMeYY0WnWVySm4
https://drive.google.com/open?id=1d_AFxdUkxVFJ3DJ_H1OSfT9kWAlvcfc6
https://drive.google.com/open?id=1sbFzleJE90ekgBvdJPSQVr-LHDt0_QVM
https://drive.google.com/open?id=1n5R3zodL0Hv7rHOmsE3jikFzAf0yqOzf
https://drive.google.com/open?id=13m7mM7mMudVN0UwqdhD-hoARGaHkVCU1
https://drive.google.com/open?id=1l4XyqSNoaZN6qaXiCuaTpOKqQ1K4RUO8
https://drive.google.com/open?id=1EvhHOZxmbKXOTHMwYAg9JVT_cxbzCv4_
https://drive.google.com/open?id=1NfDLMpG0C9O8WEB1DaIOqOrj6hEpaFdx
https://drive.google.com/open?id=1PfkXCyQrkM22CssImjFrVGbLz7uWziE1
https://drive.google.com/open?id=1TT6bTHNz-Tr92TFUKs30MMRSfOlgRlAA
https://drive.google.com/open?id=18G3pntsqDYBQquzFclHAePqWEy7yreZ1
https://drive.google.com/open?id=1Vcbgqw15YKV1_SYGTGx1HGozWp46gwCN
https://drive.google.com/open?id=1eZz_IocjMmzfM0iIS-0rc9H2R2tQIOY8
https://drive.google.com/open?id=1eZz_IocjMmzfM0iIS-0rc9H2R2tQIOY8


242. «Δελφίνια, το σύμβολο της πόλης μας» , Μπατσή Θεοδώρα 

243. «Σου’ στειλα γράμμα και γραφή» , Παπαδοπούλου Άννα 

244. «Ο Καραγκιόζης στο Cambridge» , Κοκόρη Χαρά 

245. «Baobab The Tree of Life» , Νάτση Χριστίνα 

246. «Μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας – Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια 

στους δρόμους» , Βαρλάνη Χριστίνα 

247. «Το πιο γλυκό ψωμί» , Μπάκου Καλλιόπη 

248. «Ηφαίστεια και σεισμοί» , Μόκιας Αλέξανδρος 

249. «Οι μύθοι του Αισώπου με τη χρήση Τ.Π.Ε.» , Βεργούδη Σπυριδούλα 

250. «Ευρωπαϊκά Παραμύθια σε μορφή comic» , Λογοθέτη Ανδριανή 

251. «Δημιουργούμε το δικό μας ομαδικό παραμύθι με Web2.0 εργαλεία» , 

Σταφύλη Γεωργία 

252. «Ταξίδι στην Τέχνη» , Δόνου Αρετή 

253. «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» , Καγιαμπάκη Μαρία 

254. «Μία Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των υπηρεσιών διαδικτύου» , 

Κυριαζής Νικόλαος 

255. «Ταξιδεύοντας με την Ελένη» , Λάγαρη Βασιλική 

256. «Δημιουργία - Χρήση συνεργατικού εγγράφου» , Τρουμπάλου Ευγενία 

257. «Ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές – Διερεύνηση και παρουσίαση»  , 

Σταυγιαννουδάκης Στυλιανός 

258. «Διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση του γνωστικού αντικειμένου της 

Στατιστικής με τη βοήθεια ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών» , 

Ιορδανίδου Κυριακή 

259. «Διαφήμιση της επιχείρησής μας στο διαδίκτυο» , Καλύβα Ελένη 

260. «William Shakespeare –Η ζωή, τα έργα και τα αποφθέγματα του κορυφαίου 

Άγγλου ποιητή και θεατρικού συγγραφέα» , Χριστοπούλου Ευγενία 

261. «Πτυχές-Διαστάσεις του Ευρωπαϊκού Υπερρεαλισμού» , Φαρακλός 

Γεράσιμος 

262. «Αλληγορία του Σπηλαίου – Διαχρονικός Συμβολισμός» , Σαφαρή Αδαμαντία 

263. «Η σημασία του Ολοκαυτώματος και η αποδοχή του διαφορετικού» , 

Μαργέλου Βασιλική  - Ελένη 

https://drive.google.com/open?id=1jLWAP78715WfPWfPPPVc6yG_Y6f6764-
https://drive.google.com/open?id=1mmxJ0_35qDhLDQniuXJxrsfPU24W02K7
https://drive.google.com/open?id=1UMbYN9GpgIicFVZCL7Mg790tDNiC7Yu8
https://drive.google.com/open?id=1I5lYumuXY8Od37f1cbaZO5xUvHsFRO5a
../ΜΕΣΑ%20ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ%20ΚΑΙ%20ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΜΑΘΑΙΝΩ%20ΝΑ%20ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ%20ΜΕ%20ΑΣΦΑΛΕΙΑ%20ΣΤΟΥΣ%20ΔΡΟΜΟΥΣ
../ΜΕΣΑ%20ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ%20ΚΑΙ%20ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΜΑΘΑΙΝΩ%20ΝΑ%20ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ%20ΜΕ%20ΑΣΦΑΛΕΙΑ%20ΣΤΟΥΣ%20ΔΡΟΜΟΥΣ
../«Το%20πιο%20γλυκό%20ψωμί»
https://drive.google.com/open?id=1YHwUBQuhZqca3g1192ureqcM1ksqtIzl
https://drive.google.com/open?id=1fC7C-uCIZzKnFdZakCCl9Jk0BtxmMMeL
https://drive.google.com/open?id=1mizdBSeMGpDpyZisEvrI5MYIZNQk98vZ
https://drive.google.com/open?id=1LbkmtC8iHrBVittDfutwiN5AmgXHC3Gx
https://drive.google.com/open?id=1PwVarQ0dNWlWtbTZQN0HaOapKWbx8biF
https://drive.google.com/open?id=1otItRazJh_B10FaFfg0KCRr5H74rzGMQ
https://drive.google.com/open?id=1_fH9HBzh6fWCkUBn8Wf30Az0XBTqQ710
https://drive.google.com/open?id=1KQum_esPOnFNQqPx7IJs_d-xyEcd32AV
https://drive.google.com/open?id=1Q9-ZGG8nwUwaM5IPc4v1Ce_lciLB9mMU
https://drive.google.com/open?id=1GzREdXYfp2s0EAkIZKPahkjE82W4WoAV
https://drive.google.com/open?id=14So_74fO1GjLHu8sHdhLlMFPJGnzglk5
https://drive.google.com/open?id=14So_74fO1GjLHu8sHdhLlMFPJGnzglk5
https://drive.google.com/open?id=1pAt3ll_Vy1-9RQgYtv6DZjPQ_NRTught
https://drive.google.com/open?id=1HHjsAJdwMSeofq7rv8InV0f84lGOBh-o
https://drive.google.com/open?id=1HHjsAJdwMSeofq7rv8InV0f84lGOBh-o
https://drive.google.com/open?id=11XjyRv4eL6OrByj0QoSpLzd4GtNKo-EB


264. «Παραδοσιακοί χοροί της Χίου» , Κρανάκη Ασημίνα 

265. «H σχέση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από επιλεγμένα ποιήματα του Ο. 

Ελύτη και του Γ. Ρίτσου» , Δαμίγου Θεοδώρα 

266. «Άσκηση και ποιότητα ζωής» , Τουτουδάκης Νικόλαος 

267. «H Λογοτεχνία στα Επτάνησα το 19ο αιώνα» , Γκόλια Ελένη 

268. «Εξερευνώντας το  Εσωτερικό  του Υπολογιστή χρησιμοποιώντας:                          

Web2 λογισμικά και εφαρμογές» , Λουκαδάκη Σωτηρία 

269. «Ταξινόμηση μονοδιάστατου πίνακα με τη μέθοδο της ευθείας ανταλλαγής ή 

φυσαλίδας» , Βακαλουνάκη Ευγενία 

270. «Το Τουριστικό Πακέτο» , Γερνά Ξένη 

271. «Φυσικές Καταστροφές – Πλημμύρες: Πρόληψη και Αντιμετώπιση» , 

Γιαννάκη Μυρτώ 

272. «Μια βόλτα στο ηλιακό μας σύστημα» , Γκιώνη Μαριάννα 

273. «Η εποχή των γεωγραφικών ανακαλύψεων» , Δαή Ευγενία 

274. «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» , Δεσπότη Δέσποινα 

275. «Η αγροτική και αστική πολιτική στην εκπαίδευση μέσα από την λαογραφική 

παράδοση του περιβάλλοντος του ατόμου» , Δημοσθένους Μάριος 

276. «Ταξίδι στις Κυκλάδες παρέα με τα ειδώλια» , Θεοδούλου Αικατερίνη 

277. «ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

ΜΟΥ: Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων» , Κασωτάκη Καλλιόπη 

278. «Όλοι διαβάζουμε βιβλία» , Κατάκη Μαρία 

279. «Όταν κυκλοφορώ, ξέρω πάντα το σωστό» , Κελαϊδή Ευφροσύνη 

280. «Καλλιπάτειρα» , Κιτσιούλη Ασπασία 

281. «Ένα εικονικό ταξίδι στο Παρίσι» , Κοκοτσάκη Αντωνία 

282. «Ομαδική εκτέλεση σε όργανα του έργου του C. ORFF: Malageña (Musica 

Poeticα) και χρήση του λογισμικού Audacity 2.0.5 για ηχογράφηση και 

επεξεργασία ήχου» , Κόρακας Θεόδωρος 

283. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  - ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΛΙΚΟΥ Η/Υ – ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. – ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η/Υ» , Κορτίκη 

Δήμητρα 

284. «Μαθαίνουμε τα συναισθήματα» , Κουκουράκη Ευαγγελία 

285. «Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή» , Κυτίδου Ελένη 

https://drive.google.com/open?id=1A_iCZCyCNKa-FMUXidvIeqRyRA8Gg-oH
https://drive.google.com/open?id=1wIc6Ga2SS2rRVT5S5iSJn85yrQAikriy
https://drive.google.com/open?id=1wIc6Ga2SS2rRVT5S5iSJn85yrQAikriy
https://drive.google.com/open?id=1egDWXSsw7H6bjfC0od3fbnsTbjZnug1G
https://drive.google.com/open?id=1kloJvaaLguw74gEbKYhMsZdXq6DHuLd0
https://drive.google.com/open?id=13WcpmVquUCBAL1EMw7M7gC8JaZglWz04
https://drive.google.com/open?id=13WcpmVquUCBAL1EMw7M7gC8JaZglWz04
https://drive.google.com/open?id=12BJ53-GpoHo8kSi_lkBPIl_qxTYwmjTb
https://drive.google.com/open?id=12BJ53-GpoHo8kSi_lkBPIl_qxTYwmjTb
https://drive.google.com/open?id=1kYu3JMau7kpp0g8X5NKZy1LNyW6jGsQ6
https://drive.google.com/open?id=1-25ZnqliDpyZp8a1tGiPQS6LP-A5Z6o1
https://drive.google.com/open?id=1sUf3AGiE5pcxMQWiX72i8qlFqA9u8kNv
https://drive.google.com/open?id=1CSMpn_4QPSMxXm2QB3sJ2P0ecnBAkQlJ
https://drive.google.com/open?id=10s1hwvhz5VyAA6cIKxdIwqRUjIdnjPCz
https://drive.google.com/open?id=1GSktup8QGHYTbLLjeiRgygoPbdKXu_jp
https://drive.google.com/open?id=1GSktup8QGHYTbLLjeiRgygoPbdKXu_jp
https://drive.google.com/open?id=1TgFwKx9ujdB2LhzBScYOv9cYtd_0Hyjz
https://drive.google.com/open?id=1Nbj5ttAm5dtUmMl_DRDxueX3rJygdJ3-
https://drive.google.com/open?id=1Nbj5ttAm5dtUmMl_DRDxueX3rJygdJ3-
https://drive.google.com/open?id=1Jnn5E54l3lrPsTY3EARM2Wc8O8_et2iq
https://drive.google.com/open?id=1PJUi-VBqsBXUwvjkz08h2L3AmqRZhiqA
https://drive.google.com/open?id=1OTI882cGmVZBvto-j85gNheFFfpkllqZ
https://drive.google.com/open?id=1mGXWw4oodnK60B_Fr8YTjXHeXM7S7U_F
https://drive.google.com/open?id=1hzHGdlska3WX8OJCOYtDeOGzbQoGRyn8
https://drive.google.com/open?id=1hzHGdlska3WX8OJCOYtDeOGzbQoGRyn8
https://drive.google.com/open?id=1hzHGdlska3WX8OJCOYtDeOGzbQoGRyn8
https://drive.google.com/open?id=1a1zRMCdJx5P6r2JzE4Y-lWwjjEAikaSE
https://drive.google.com/open?id=1a1zRMCdJx5P6r2JzE4Y-lWwjjEAikaSE
https://drive.google.com/open?id=1lSm1UbLe_xjNka9pILYAJFpKPPoqb6oL
https://drive.google.com/open?id=1gSt6pcfIq_06MnWs1EZITDnlhgPTZec-


286. «Making a Balanced Breakfast» , Κώτση Αθανασία 

287. «Το Λογισμικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» , Μιμίδου Ελένη 

288. «Είμαι παιδί και έχω δικαιώματα» , Μιχελή Ιωάννα 

289. «Η φιλία μέσα από τη λογοτεχνία  - ο πιστός φίλος του Όσκαρ Ουάλιντ» , 

Νεστοράκη Ειρήνη 

290. «Αιθαλομίχλη και Επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία» , Ντούλα 

Πολυτίμη 

291. «Ανακαλύπτω το υλικό του Υπολογιστή» , Οικονομοπούλου Γεωργία - 

Νεκταρία 

292. «Χάρτινα καράβια» , Όψιμου Αλεξάνδρα 

293. «Λογοτεχνία και πολιτισμός – Γνωρίζοντας τον Shakespeare – Ο έμπορος της 

Βενετίας» , Παλόγου Ιωάννα 

294. «Μελέτη της ταλάντωσης ελατηρίου, με την εφαρμογή «Εργαστήριο 

Ταλαντώσεων και Ελατηρίων» , Παλούμπα Ελένη 

295. «Ομήρου Οδύσσεια, Οδυσσέως και Ναυσικάς ομιλία» , Παππά Μαριέτα 

296. «Με τα βιβλία αγκαλιά… ταξιδεύω μακριά…» , Ρουγγέρη Δομηνίκη - 

Μαρκησία 

297. «Διαχείριση Συγκρούσεων» , Τσεγγελίδου Ευθαλία 

298. «Μετεωραίοι», Τσιφουντίδου Φωτεινή 

299. «Μαθαίνω να φτιάχνω ένα υγιεινό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο» , Τσώτου Ελένη 

300. «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα: Τι νομίζουμε και τι πραγματικά 

γνωρίζουμε» , Φερτάκης Βασίλειος 

301. «Οι δύσκολες συνθήκες ζωής των ναυτικών, όπως παρουσιάζονται στην 

ποίηση του Νίκου Καββαδία» , Χατζηιορδανίδου Ιωάννα» 

302. «Το σχολικό περιβάλλον μέσα από διαφορετικές ματιές» , Αγοραστούδη - 

Βλάχου Φωτεινή 

303. «Γλώσσα – Γλωσσομάθεια - Ελληνική Γλώσσα» , Ανδρεάδου Δήμητρα 

304. «LECTIO 45 – Μος επιστολή στα ελληνικά αναπτερώνει το ηθικό των 

πολιορκημένων» , Βλάχου Ευθυμία 

305. «Πυθαγόρειο   θεώρημα  και  η  ιστορία  του» , Βολουδάκη Ευτέρπη 

306. «Παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα» , Γιάνναρου Ευφροσύνη 

307. «Μαθαίνοντας τα οικοσυστήματα της Ελλάδας» , Ευμορφοπούλου Ευαγγελία 

https://drive.google.com/open?id=1tpRlqN0jNj-E6EH5yUhpHM8iaZCKf9pu
https://drive.google.com/open?id=1NRgUywYsLIOdqwm3RfY7ddI2DsyKmEsb
https://drive.google.com/open?id=1Zar5PGGmvPYO1I3jmlQMTZEq_maYp58t
https://drive.google.com/open?id=1BS8GirlzVPZew4QFwkC8dAzUVdu6Nl8I
https://drive.google.com/open?id=1uALcgF9uoCAUDjxtQBkXTLnVXWWQGOLH
https://drive.google.com/open?id=1ZQSGnRJ3Se9uIVMQpaKEMsK3H0id1SMU
https://drive.google.com/open?id=1aOsTzkZI2rm337xEo2hmTWk1mv3BqLDA
https://drive.google.com/open?id=1lXk-2K_MgH4FHA2vTBFgQ3EeO3Xovq-3
https://drive.google.com/open?id=1lXk-2K_MgH4FHA2vTBFgQ3EeO3Xovq-3
https://drive.google.com/open?id=1yEUO36b_3eEJe0RDSr29vMky_u94II0X
https://drive.google.com/open?id=1yEUO36b_3eEJe0RDSr29vMky_u94II0X
https://drive.google.com/open?id=1BvNctJDFTaOlvq6HYP0lo9rq636vvXwc
https://drive.google.com/open?id=1aIVDGJFYOMk94oYPaMcaBq83Cj5D2oNc
https://drive.google.com/open?id=17uGCl5nEr1ueqiBiq58Nc03rJldj2MP6
https://drive.google.com/open?id=1OCbfdSccTBB662kBdHZRWcLYW2cKnAb5
https://drive.google.com/open?id=1HluOXpwfWNpzFRfqM9vRI3O5xvFEc_kE
https://drive.google.com/open?id=1K7FEjFJgZXkEVHx9X1QtB8y6tLdpXUDm
https://drive.google.com/open?id=1K7FEjFJgZXkEVHx9X1QtB8y6tLdpXUDm
https://drive.google.com/open?id=130MEFlxFzcKdG33BlLH0mCshYRfF0m_K
https://drive.google.com/open?id=130MEFlxFzcKdG33BlLH0mCshYRfF0m_K
https://drive.google.com/open?id=1iB7E9nxfLZIFr4kVBbi4ZHKqQYidNwW3
https://drive.google.com/open?id=17bo8_XGsVnpfcS2NpVVo0wulSMkUNXE5
https://drive.google.com/open?id=1OvV-IvJXfyFrwGJmyKuUPfTEtZlg0CLM
https://drive.google.com/open?id=1OvV-IvJXfyFrwGJmyKuUPfTEtZlg0CLM
https://drive.google.com/open?id=1CkNMzckQe2CLT9mVsQStoxlX5kPNoJP-
https://drive.google.com/open?id=11WIG09pHbndUwidlH6l94JX7Hi9f9Rze
https://drive.google.com/open?id=1N01TXGniXzd8xVrzDuGKVOnon2nUSVIT


308. «Ζώα της ζούγκλας» , Καλόξυλος Ανδρέας 

309. «Τα Λογοτεχνικά Ρεύματα στην Νεοελληνική Ποίησης» , Κοντέλη Ελπινίκη 

310. «Κακόβουλο λογισμικό: Μαθαίνω τους κινδύνους, μαθαίνω να 

προστατεύομαι!» , Κουμαδωράκης Μιχαήλ 

311. «Η δίκη του Θηραμένη από το καθεστώς των Τριάντα Τυράννων στην 

Αρχαία Ελλάδα» , Μανουσάκη Ευαγγελία 

312. «Η Αρχαία Ελληνική και η Μεσογειακή Διατροφή ως Παγκόσμια 

Πολιτισμική Κληρονομιά» , Μάρκου Ιωάννα (Παγώνα) 

313. «Ο μικρασιατικός πόλεμος 1919-1922 & Το προσφυγικό ζήτημα στην 

Ελλάδα» , Μήττα Ιωάννα 

314. «Η Ανάφη στον χρόνο» , Μπούτσικου Παγώνα 

315. «A project on writing about the life of famous people» , Νικολέτου Σοφία 

316. «Applying written mediation strategies across cultures:  Ancient Greek and 

Elizabethan Drama» , Ξηροφώτου Ευαγγελία 

317. «Κυκλάδες» , Πετροπούλου Ελένη 

318. «Η κατάκτηση των συμφωνικών συμπλεγμάτων «τα» και «τζ»» , Πινάλη 

Μαρία 

319. «Η Γη ως ουράνιο σώμα» , Σασλής - Θεοτοκάτος Γεώργιος 

320. «Σωστή και λανθασμένη χρήση των ΤΠΕ: Ανακαλύπτω του κινδύνους και 

χρησιμοποιώ τις ΤΠΕ δημιουργικά» , Σκαράκη Ευαγγελία 

321. «Μήκος κύκλου και εμβαδό κυκλικού δίσκου» , Σπυρόπουλος Δημήτριος 

322. «Ας γνωρίσουμε το νερό» , Σταματούκου Μαριάνα 

323. «Γελάσαμε με την ψυχή μας!!» , Στρακάτος Αναστάσιος 

324. «Διακοπές στην Αρχαία Αθήνα» , Στρατάκου Μαρία 

325. «Κλάσματα: Η έννοια του κλάσματος-αναγνώριση  κλασμάτων» , Στρούμπα 

Αλεξάνδρα 

326. «Η Γραμματική των λέξεων» , Χατζή Ελευθερία 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1IAwa7ohKfeFdlzZ9U2KtzYQ64oz-I-Se
https://drive.google.com/open?id=1UOaWKI07LUJJoigATQelnXQpiISnG0lP
https://drive.google.com/open?id=1Cf-nVkS1NXJm7LVMuEdwURRQYEZP5oO9
https://drive.google.com/open?id=1Cf-nVkS1NXJm7LVMuEdwURRQYEZP5oO9
https://drive.google.com/open?id=1HdZFiI4zEszW6voGqW5ccit5EgiYhqe9
https://drive.google.com/open?id=1HdZFiI4zEszW6voGqW5ccit5EgiYhqe9
https://drive.google.com/open?id=1j93DTGNx4qtCWnRZIJ1FGXN9emk7h5fS
https://drive.google.com/open?id=1j93DTGNx4qtCWnRZIJ1FGXN9emk7h5fS
https://drive.google.com/open?id=16mf6zpMF_4gkLHDWaNffJNTmokk_Pr6_
https://drive.google.com/open?id=16mf6zpMF_4gkLHDWaNffJNTmokk_Pr6_
https://drive.google.com/open?id=1upV21-chda3Vigf9455rQp2qMjx5VuiB
https://drive.google.com/open?id=1LCMeU4l9p-YMJAwhntAZ4t6PqwlEhAuB
https://drive.google.com/open?id=1Wt1JfkWieZzJwuXa3yjCP9Ly5GcCaLFs
https://drive.google.com/open?id=1Wt1JfkWieZzJwuXa3yjCP9Ly5GcCaLFs
https://drive.google.com/open?id=1klj63XQ43Pz1yYzu4UUIyZKYLsN0-11T
https://drive.google.com/open?id=1dkjQrY8kom5GQfQGmJ9oj6kXv_L2cfdE
https://drive.google.com/open?id=13SHwI-H1D6hHmkAhSE_aLPHCQSAZdNP5
https://drive.google.com/open?id=10L9GEN9WIo4r5-d2QLOVIdU8AWXkNqII
https://drive.google.com/open?id=10L9GEN9WIo4r5-d2QLOVIdU8AWXkNqII
https://drive.google.com/open?id=1h4OEZmgLwk5ZmcQ_gFNtgGHPsGALOWh1
https://drive.google.com/open?id=1AolkSGOFFvSZHoAbAsABABs0NOPYVVpU
https://drive.google.com/open?id=1FAdcPZzU5lmVVD8WBoBAL9ZxHkTl2Xqt
https://drive.google.com/open?id=1cf_HrNK5OQri6mFXQ7r_aHX_1VuAsp4T
https://drive.google.com/open?id=1RUqWgHzD-F5Cov0Xo3yP1Qc0vth7spiO
https://drive.google.com/open?id=11-al7TOayAOf6-jLgW6n79f0_Axd_83L

