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Abstract: The present teaching scenario was implemented in an infant school in Komotini in
the context of the general working plan with shapes and designs. The aim of the scenario is
that the children get to know the art of painting with shapes through the computer software
and that then they proceed to comparisons to the conventional way of painting and drawing.
We have mainly pursued both the enrichment of knowledge of the kids involved, the
development of their cooperation in groups and the development of critical thinking along
with an innovative and creative way to approach learning. The aim and the objectives were
achieved. The kids have been familiarized with the potentials of ICT tools and software and
the become better in using the former. They constructed knowledge in a cooperative manner
and they had fun in the process.
Keywords: Kindergarden school, teaching scenario, arts, ICTs, maths
Πεξίιεςε: Τν παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην πινπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν ζηελ Κνκνηελήζηα
πιαίζηα γεληθόηεξνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο γηα ηα ζρήκαηα. Σθνπόο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ λα
γλσξίζνπλ ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο κε ζρήκαηα κέζσ ησλ ινγηζκηθώλ ηνπ ππνινγηζηή θαη
λα πξνβνύλ ζε ζπγθξίζεηο κε ην ζπκβαηηθό ηξόπν δσγξαθηθήο. Δπηδηώμακε,θπξίσο, ηόζν ηνλ
εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ ησλ λεπίσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο, ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο όζν θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο δεκηνπξγηθά, κε θαηλνηόκν ηξόπν.Ο
ζθνπόο θαη νη ζηόρνη επηηεύρζεθαλ. Τα παηδηά εμνηθεηώζεθαλ κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ
ινγηζκηθώλ θαη βειηηώζεθαλ ζηε ρξήζε ηνπο. Οηθνδόκεζαλ ηε γλώζε ζπλεξγαηηθά θαη
δηαζθέδαζαλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Νεπηαγσγείν, Γηδαθηηθό Σελάξην, Δηθαζηηθά, Τ.Π.Δ., Μαζεκαηηθά

Δηζαγσγή
Ζ εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε κέζα από ηελεθαξκνγή ηνπ
Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.)γηα ην Νεπηαγσγείν
(2003) απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαηλνηνκίεο.Σπγθεθξηκέλα ην Πξόγξακκα
Σπνπδώλ Νεπηαγσγείνπ (2011) ππνζηεξίδεηόηη ε αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή (Ζ/Υ) ζε
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θαηάιιειανξγαλσκέλν καζεζηαθό πεξηβάιινλ, κπνξεί λα εληζρύζεη ηόζν ηελ
αλάπηπμεαιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ παηδηώλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, όζν θαη ηελ
επειημία ηεο ζθέςεο, ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο
γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ (Γαθέξκνπ, Κνπινύξε &Μπαζαγηάλλε, 2006). Γηεζλείο έξεπλεο
(Tsitouridou&Vryzas, 2001; Haugland&Wright, 1997) ππνζηεξίδνπλ όηη ε εηζαγσγή ηνπ
Ζ/Υζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθκάζεζε
δηαθόξσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ελώ εηδηθόηεξα νη ΤΠΔ κπνξνύλ λα ζπλδξάκνπλ
νπζηαζηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (ΑΠ) ηνπ
Νεπηαγσγείνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Plowman&Stephen,
2003; Brooker&Siraj-Blatchford, 2002).
Τν παξόλ ζελάξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθή ειηθίαο (λήπηα-πξνλήπηα). Σηεξίδεηαη
ζηηο αξρέο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky
(Μπαιθίδαο,2008). Δπηπιένλ, είλαη ζπκβαηό κε ην ΓΔΠΠΣ θαη ην ΑΠΣ γηα ην λεπηαγσγείν,
ελώ αθνξά ηηο αθόινπζεο γλσζηηθέο πεξηνρέο : γιώζζα, καζεκαηηθά, κειέηε πεξηβάιινληνο,
εηθαζηηθά, ΤΠΔ. Μέζσ ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζελαξίνπ ηαπαηδηά γλσξίδνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο
ηνπ Ζ/Υ θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ. Θα πξέπεη λα θαηέρνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα
ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα από πιεξνθνξίεο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ, ην δηδαθηηθό ζελάξην ζηεξίδεηαηζηελ πξόηαζε
λαδεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ κε πνηνπο πξνηηκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ θαην
εθπαηδεπηηθόο/εξεπλεηήο λα πάξεη ηελ ηειηθή απόθαζεεπηδηώθνληαο ηε δηακνίξαζε ησλ
ηθαλόηεξσλ καζεηώλ ζε όιεο ηηο νκάδεο(Walvoord,1986).

1. Σθνπόο θαη ζηόρνη
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζελαξίνπ είλαη ε γλσξηκία κε ηε δσγξαθηθή κέζσ ηνπ
ππνινγηζηή θαη ην λα πξνβνύλ νη καζεηέο ζε ζπγθξίζεηο κε ηνζπκβαηηθό ηξόπν δσγξαθηθήο.
1.1. Γηδαθηηθνί ζηόρνη
Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ αλά ζεκαηηθή
θαηεγνξία. Όπσο θαηαδεηθλύεηαη ην ζελάξην άπηεηαη όισλ ησλ ζεκαληηθώλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ.
1.1.1 Ωο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Γιώζζα
Ωο πξνο ηε γιώζζα νη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ αθνξνύλ ηηο αθόινπζεο γισζζηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ καο:




Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα αλαπηύζζνπλ ζηνηρεηώδε επηρεηξεκαηνινγία.
Να αλαπηύμνπλ ηε ζρεηηθή ηερληθή νξνινγία θαηά ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ.
Να εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ ζρεκάησλ .
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Να ελεξγνπνηήζνπλ, κέζα από εκπεηξίεο θαη βηώκαηα, αηνκηθέο γλώζεηο θαη
αληηιήςεηο.
Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιώζζα σο επηθνηλσληαθό εξγαιείν ζπλεξγαζίαο.
1.1.2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Μαζεκαηηθά

Οη επηκέξνπο ζηόρνη σο πξνοηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ ζην
πιαίζην ηνπ παξόληνο ζελαξίνπ αθνξνύλ ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο/δεμηόηεηεο:







Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα.
Να δηαθξίλνπλ ηα ζρήκαηα από ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά.
Να αλαπηύμνπλ ηελ παξαηεξεηηθόηεηά ηνπο.
Nα αζθεζνύλ ζηελ πνιύπιεπξε θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε
καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο.
Να γίλνπλ ηθαλά ζηε δηαρείξηζε ηεο επαγσγηθήο ζθέςεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
αλαγλώξηζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ.
1.1.3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Μειέηε πεξηβάιινληνο

Ωο πξνο ηε κειέηε πεξηβάιινληνο, έκθαζε ζα δνζεί ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηε δσγξαθηθή, πξνθεηκέλνπ νη κηθξνί καο καζεηέο λα επηηεινύλ ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:








Να εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο σο πξνο ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ρξήζεο ησλ ινγηζκηθώλ ζηελ
ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο θαη λα εμνηθεησζνύλ κε λέα κέζα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κε
ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ.
Να ελεξγνπνηήζνπλ, κέζα από εκπεηξίεο θαη βηώκαηα, αηνκηθέο γλώζεηο θαη
αληηιήςεηο.
Να έξζνπλ ζε επαθή κε θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο
Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο κέζσλ όπσο ε θσηνγξαθηθή κεραλή.
1.1.4 Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Δηθαζηηθά

Ωο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο ζηα εηθαζηηθά θαη ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε,
νη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ λένπο ηξόπνπο λα ζθηηζάξνπλ, λα δσγξαθίδνπλ, λα καζαίλνπλ γηα
ηα ρξώκαηα θαη ηνπο ζπλδπαζκνύο ηνπο θαη λα πεξηεγνύληαη ζην δηαδίθηπν γηα λα δνπλ έξγα
άιισλ, ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηα εηθαζηηθά νη καζεηέο καο κπνξνύλ:




Να αλαπηύμνπλ ηε θαληαζία ηνπο.
Να πεηξακαηηζηνύλ.
Να εθθξαζηνύλ θαιιηηερληθά.
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Να πεξηεγεζνύλ ζην δηαδίθηπν καδί κε ηνλ/ηε λεπηαγσγό ηνπο γηα λα δνπλ έξγα
ηέρλεο.
Να εμνηθεησζνύλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο.

1.2. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
Όζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη καζεηέο καο ζα κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηηο
καζεζηαθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα:




Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε κε βησκαηηθό ηξόπν.
Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο δηεθπεξαίσζεο πνηθίισλ εξγαζηώλ .
Να ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνύλ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ θνηλνύο ζηόρνπο.

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηηο ΤΠΔ, νη καζεηέο καο αλακέλεηαη λα αλαπηύμνπλ
πεξαηηέξσ δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ κέζα
ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ κε απώηεξν ζηόρν:







Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεοιεπηήο θηλεηηθόηεηαο.
Να αθνινπζνύλ πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη λα εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε πνηθίισλ
ινγηζκηθώλ.
Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κε ελεξγεηηθό ηξόπν.
Να γλσξίζνπλ ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο θαη δηαζηάζεηο ησλ ΤΠΔ.
Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ νπηηθν-θηλεηηθό ζπληνληζκό κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ.

2. Καηεγνξία ινγηζκηθώλ – Σπλδπαζκόο θαηεγνξηώλ
Σε ζρέζε κε ηα ινγηζκηθά πνπ ζα αμηνπνηεζνύλ κε βάζε ην πξνηεηλόκελν ζελάξην
δηεπθξηλίδεηαη όηη ζα γίλεη ζπλδπαζκόο ησλ παξαθάησ ινγηζκηθώλ θαη εθαξκνγώλ, ώζηε λα
εληζρπζεί ν ςεθηαθόο εγγξακκαηηζκόο ησλ κηθξώλ καζεηώλ καο:
Kidspiration: Λνγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, αλνηρηνύ ηύπνπ, γηα ηε δεκηνπξγία
εκηδνκεκέλνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε. Θα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν δηεξεύλεζεο ησλ
πξόηεξσλ γλώζεσλ ησλ παηδηώλ, αιιά θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ λέσλ γλώζεσλ.
PowerPoint: Τν πξόγξακκα παξνπζίαζεο PowerPoint είλαη έλα πνιπκεζηθό εξγαιείν
αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ γλσζηηθώλ δνκώλ ησλ παηδηώλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
κε επέιηθην ηξόπν θαη δεκηνπξγηθά γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ζε κνξθή video.
Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ WORD: Λνγηζκηθό γεληθήο ρξήζεο αλνηθηνύ ηύπνπ πνπ δηαζέηεη
πνιιαπιέο ιεηηνπξγηθέο ρξήζεηο, όπσο ε ρξήζε πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ, ε απνζήθεπζε θαη ε
εθηύπσζε ηνπ θεηκέλνπ.Σηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πιεθηξνιόγεζε κηαο ιέμεο ζηα ειιεληθά.
RevelationnaturalArt: Λνγηζκηθό αλάπηπμεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη έθθξαζεο, αλνηρηνύ
ηύπνπ. Γηαζέηεη έλα όκνξθν θαη δηαηζζεηηθό πεξηβάιινλ δσγξαθηθήοθαη πνιιέο ιεηηνπξγίεο
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δσγξαθηθήο γηα ηνπο κηθξνύο καο καζεηέο, πνπ κπνξνύλ λα δσγξαθίζνπλ θαη λα
κπνγηαηίζνπλ ζρήκαηα, λα αιιάμνπλ ηηο εηθόλεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζηάκπεο θ.ιπ.
Jigshawplanetpuzzle: Δθαξκνγή δηαδηθηύνπ. Γηαζέηεη πξνζηηό ηξόπν δεκηνπξγίαο
ςεθηαθνύ παδι, δε ράλνληαη ηα θνκκάηηα, όπσο ζηα ζπκβαηηθά παδι θαζηζηώληαο ηα
αλαιινίσηα ζην ρξόλν. Δίλαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη παηγληώδεο γηα ηνπο
κηθξνύο καο καζεηέο.
Δθαξκνγή δηαδηθηύνπ δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο πηλαθνζήθεο Artsteps: Γίλεη ηε δπλαηόηεηα
ζηε ζπκκεηνρή ζε κηα νκαδηθή ςεθηαθή έθζεζε θαη ζηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ ηνπο ζηα ίδηα
θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. Ζ βαζηθή εθαξκνγή είλαη δσξεάλ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα
δεκηνπξγίαο κηαο «κόληκεο δηαδηθηπαθήο έθζεζεο».

3. Γηάξθεηα
Ζ εθηηκώκελε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ είλαη 8 δηδαθηηθέο ώξεο. Ζ δηδαθηηθή ώξα ηνπ
λεπηαγσγείνπ θπκαίλεηαη από 20‟-25‟. Ζ ζπλνιηθή ηνπ δηάξθεηα κπνξεί λα απμεζεί ή λα
κεησζεί αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν πινπνίεζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ.

4. Οξγάλσζε ηάμεο θαηαπαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή
Τν ζελάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ Ζ/Υ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηάμε θαη αθνύ
πξνεγνύκελα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα ινγηζκηθά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σεκεηώλεηαη
όηην εθηππσηήο βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο. Θα γίλεη ρξήζε ςεθηαθήο
θσηνγξαθηθήο κεραλήο ή θηλεηνύ κε πςειήο αλάιπζεο θάκεξα.Τα παηδηά εξγάδνληαη ζηνλ
ππνινγηζηή ζε αλνκνηνγελείο, σο πξνο ην θύιν θαη ηελ ειηθία, νκάδεο ησλ 3 αηόκσλ νη
νπνίεο δε κέλνπλ ζηαζεξέο θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε δεπγάξηα. Υπάξρνπλ
θαη νξηζκέλεοδξαζηεξηόηεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ νινκέιεηα. Τα ππόινηπα παηδηά
εξγάδνληαη ζηηο γσληέο-θέληξα ελδηαθέξνληνο ή ζηα ηξαπεδάθηα κε ζρεηηθέο πξνο ην ζέκα
ζπκβαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο παδι, θνιιάδ, δσγξαθηθή, ηάλγθξακ κε μύιηλα θνκκάηηα.
Τα παηδηά πξηλ από θάζε δξαζηεξηόηεηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο
λεπηαγσγνύ νξγαλώλνπλ ρξνλνδηάγξακκα πόηε θαη γηα πόζε ώξα ζα κπνξεί ε θάζε νκάδα λα
δνπιέςεη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηη ζα θάλνπλ, παξάιιεια, νη άιιεο νκάδεο, ώζηε λα
απαζρνινύληαη δεκηνπξγηθά.Ζ λεπηαγσγόο ππνζηεξίδεη, θαζνδεγεί θαη ζπκβάιιεη ζηελ
πξόνδν ησλ εξγαζηώλ. Δλδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρνπλ όινη ζηε δηαδηθαζία, ηνπο παξαθηλεί,
ζηέθεη βνεζόο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.

5. Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ
5.1. 1ε Γξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο: Αλίρλεπζε ησλ πξόηεξσλ γλώζεσλ/ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο ησλ παηδηώλ. Ζ
δξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή. Τα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε
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νκάδεο ησλ ηξηώλ.Με ζηόρν ηελ αλίρλεπζε ησλ πξόηεξσλ γλώζεσλ ησλ παηδηώλ επηιέγνπκε
ην ινγηζκηθό «kidspiration», ώζηε θάζε νκάδα λα θηηάμεη έλαλ εκηδνκεκέλν ελλνηνινγηθό
ράξηε. Σην «kidspiration» έρεη δεκηνπξγεζεί από πξηλ κηα βηβιηνζήθε πνπ πεξηέρεη εηθόλεο
ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ζ/Υ. Ωζηόζν, θάπνηεο είλαη άζρεηεο. Ζ λεπηαγσγόο έρεη
αλνίμεη από πξηλ έλαλ θάθειν, πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηνύλ νη αξρηθνί ελλνηνινγηθνί
ράξηεο ησλ παηδηώλ δηόηη ζην ηέινο ζα ηνπο ζπγθξίλνπλ κε ηνπο ηειηθνύο ράξηεο.Με ηε
βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ δεκηνπξγείηαη έλαο ελλνηνινγηθόο ράξηεο ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ
ππάξρεη ε θεληξηθή έλλνηα, δειαδή ε εηθόλα ηνπ Ζ/Υ. Γύξσ από ηελ θεληξηθή έλλνηα
ηνπνζεηνύληαη νη ηδέεο ησλ παηδηώλ κε εηθόλεο θαη έηζη θηηάρλεηαη ν αξρηθόο ελλνηνινγηθόο
ράξηεο.Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ελεπηαγσγόο αλνίγεη ηε ζειίδα, όπνπ εκθαλίδεηαη ζην
πιάη αξηζηεξά ε βηβιηνζήθε κε ζρεηηθέο εηθόλεο, θαζώο θαη έλαο ράξηεο κε ηελ εξώηεζε: «Τη
μέξνπκε γηα ηνλ Ζ/Υ», ε εηθόλα ηνπ Ζ/Υ θαη δηαθιαδώζεηο κε άδεηα πιαίζηα. Σηε ζπλέρεηα
δίλεη ηελ αθόξκεζε γηα έξεπλα κε εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ π.ρ. «Τη γλσξίδεηε όηη
κπνξνύκε λα θάλνπκε κε ηνλ Ζ/Υ;».Από ηε βηβιηνζήθε επηιέγνπλ ηελ εηθόλα πνπ ζεσξνύλ
όηη αληαπνθξίλεηαη ζε κία ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Υ. Κάλνληαο θιηθ, κε ζύξζηκν θαη ελαπόζεζε
βάδνπλ ηελ εηθόλα ζε έλα πιαίζην ηνπ ράξηε. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζπλερίδνπλ.Όηαλ
ηειεηώζνπλ γξάθνπλ ηα νλόκαηά ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ απνζεθεύνπλ ηνλ
ελλνηνινγηθό ράξηε ηνπο ζε θάθειν πνπ ε λεπηαγσγόο έρεη αλνίμεη από πξηλ.

Δηθόλα 1. Αλίρλεπζε πξόηεξσλ γλώζεσλ. Αξρηθόο εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο.

5.2. 2ε Γξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο:Να αλαγλσξίζνπλ, λα νλνκάζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ ηα ζρήκαηα.Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή. Τα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν
γηαπεξίπνπ 15 ιεπηά.Τα δεπγάξηα ησλ λεπίσλ βιέπνπλ ζηελ παξνπζίαζε PowerPoint πνπ έρεη
εηνηκάζεη ε λεπηαγσγόο πίλαθεο δσγξαθηθήο κεγάισλ θαιιηηερλώλ εκπλεπζκέλνπο από
γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Παξαηεξνύλ, αλαθαιύπηνπλ, ζπδεηνύλ. Καινύληαη λα εληνπίζνπλ θαη
Σειίδα 194 από 263

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 7, Τεύρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα κέζα ζε απηνύο θαηόπηλ λα ηα αλαπαξάγνπλ κε ηελ ρξήζε ησλ
εξγαιείσλ ηνπ PowerPoint. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: από ηελ εηζαγσγή –ζρήκαηα ηα παηδηά
θάλνπλ θιηθ πάλσ ζηε κπάξα θαη ζην ζρήκα πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη νλνκάζεη θαη ζηε
ζπλέρεηα ην ελαπνζέηνπλ πάλσ ζηελ δηαθάλεηα ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα.Σην ηέινο, θάζε
δεπγάξη απνζεθεύεη ηε δνπιεηά ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή.

Δηθόλα 2. Αλαγλώξηζε ζρεκάησλ από θύιιν παξνπζίαζεο

5.3. 3ε Γξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο:Απώηεξνο ζηόρνο γηα ηα παηδηά είλαη λαζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ παξνπζίαζε
θαιιηηερληθνύ έξγνπ. Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή.Αθνύ
ην δεπγάξη έρεη παξαθνινπζήζεη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηελ παξνπζίαζε βαζηθώλ
ζρεκάησλ, έρεη κειεηήζεη θαη εληνπίζεη ζρήκαηα ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο κεγάισλ
θαιιηηερλώλ θαιείηαη ζηε θάζε απηή λα παξάγεη ην δηθό ηνπ έξγν δσγξαθηθήο κε ζέκα «Τα
ζρήκαηα» κε ην ινγηζκηθό αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο RevelationNaturalArt. Τα
ππόινηπα παηδηά παίδνπλ ζηηο γσληέο, όπσο έρεη ήδε ζρεδηαζηεί βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ έρεη νξγαλώζεη ε λεπηαγσγόο. Όζα παηδηά επηιέγνπλ ηε γσληά εηθαζηηθώλ
ρξεζηκνπνηνύλ θάλζνλ θαη αθξώδεο πιηθό πνπ ππάξρεη επάλσ ζην ηξαπέδη, ςαιίδηα γηα λα
θηηάμνπλ θνιάδ κε ζρήκαηα. Σην ηέινο, θάζε δεπγάξη απνζεθεύεη ην έξγν δσγξαθηθήο ζηνλ
ππνινγηζηή.

Δηθόλα 3. Έξγν δσγξαθηθήο ζηνλΗ/Υ κε ην ινγηζκηθό αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο
RevelationNaturalArt
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5.4. 4ε Γξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο:Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο.Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο θαη ηνπ ππνινγηζηή.Αθνύ όια ηα
παηδηά έρνπλ παξαηεξήζεη ηνπο πίλαθεο κε ζρήκαηα κεγάισλ δσγξάθσλ ηόζν κέζα από ην
ινγηζκηθό ηνπ PowerPoint όζν θαη εθηππσκέλνπο ζην ραξηί, θαινύληαη λα δνπιέςνπλ σο
εμήο: εθάζε νκάδα (επηινγή ησλ κειώλ πξνθύπηεη από θιήξσζε) θαιείηαη λα δσγξαθίζεη ζε
ραξηί Α3 ηνλ δηθό ηεο πίλαθα κε ηε ρξήζε ησλ ζρεκάησλ πνπ επηζπκνύλ. Τν ζέκα είλαη
ειεύζεξν. Ζ λεπηαγσγόο πξνκεζεύεη ζε θάζε νκάδα ηα απαξαίηεηα πιηθά, όπσο ραξηί θαη
καξθαδόξνπο θαη πξνηξέπεη ηα παηδηά ζε δεκηνπξγία. «Φξεζηκνπνηώληαο όπνηα ζρήκαηα
ζέιεηε, δσγξαθίζηε παξέα κε ηα άιια παηδηά έλα ζέκα πνπζέιεηε», «Όηαλ ηειεηώζεηε ζα
πξέπεη λα απνθαζίζεηε πνηνο ζα θσηνγξαθίζεη ην έξγν ηεο νκάδαο ζαο». Τα παηδηά
ζπδεηνύλ, απνθαζίδνπλ ην ζέκα θαη πξνζπαζνύλ λα κνηξάζνπλ ηηο εξγαζίεο. Αθνύ
ηειεηώζνπλ θσηνγξαθίδνπλ ηα έξγα ηνπο θαη ε λεπηαγσγόο ζπλδέεη ηε θσηνγξαθηθή κεραλή
κε ηνλ ππνινγηζηή, θνξηώλεη ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δεκηνπξγεί έλα
θάθειν.Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ πνπ δείρλεη ηνλ ηξόπν αληηγξαθήο θαη επηθόιιεζεο
ηα παηδηά απνζεθεύνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ Ζ/Υ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ
ςεθηαθή πηλαθνζήθε. Έηζη, ηα παηδηά εμνηθεηώλνληαη ηόζν κε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο
θσηνγξαθηθήο, όζν θαη κε ηνπο ηξόπνπο απνζήθεπζεο ησλ θσηνγξαθηώλ κε ηηο απιέο
εληνιέο ζηνλ Ζ/Υ.

Δηθόλα 4. Τα παηδηά θσηνγξαθίδνπλ ηα έξγα ζην ραξηί κε ηελ ςεθηαθή κεραλή.

5.5. 5ε Γξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο:Να δηαζθεδάζνπλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ εθαξκνγή jigsawplanet, πνπ είλαη κηα
δεκηνπξγηθή εθαξκνγή γηα θαηαζθεπή παδι. Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε
γσληά ηνπ ππνινγηζηή.Τo δεπγάξη επηιέγεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δσγξαθηά θαη ηελ κεηαθέξεη
ζηελ εθαξκνγή jigsawplanet. Γεκηνπξγεί ην δηθό ηνπ παδι δηαιέγνληαο ηνλ αξηζκό ησλ
θνκκαηηώλ θαη ην ζρήκα ηνπο γξάθνληαο ηα νλόκαηά ηνπο θαη ην ζπλζέηεη.Σην ηέινο, ην
παδι απνζεθεύεηαη.
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Δηθόλα 5. Παδι ζηελ εθαξκνγή jigsawplanet (έξγν δσγξαθηθήο παηδηνύ ζηνλ Η/Υ).

5.6. 6ε Γξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο: Να εμνηθεησζνύλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο ςεθηαθήο πηλαθνζήθεο Artsteps.Ζ
δξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή.Ζ λεπηαγσγόο έρεη
δεκηνπξγήζεη ηα δσκάηηα ηεο ςεθηαθήο πηλαθνζήθεο ζηελ εθαξκνγή. Τα παηδηά δνπιεύνληαο
ζε δεπγάξηα αλεβάδνπλ κε ηελ βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ ηα έξγα ηνπο ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο
αίζνπζεο. Σηελ πξώηε ηα έξγα ηεο ςεθηαθήο ηνπο δεκηνπξγίαο θαη ζηελ δεύηεξε ηα έξγα πνπ
δσγξάθηζαλ θαη θσηνγξάθηζαλ κε καξθαδόξνπο. Δπηιέγνπλ ηηο ζέζεηο πνπ ζα ηα
ηνπνζεηήζνπλ ζηνπο ηνίρνπο ηεο πηλαθνζήθεο. Γηαιέγνπλ ηνλ ηύπν ηεο θνξλίδαο θαη ην
ρξώκα ηεο.Τέινο, καζαίλνπλ λα πεξηεγνύληαη ζηηο αίζνπζεο.

Δηθόλα 6. Ψεθηαθή πηλαθνζήθε έξγσλ

Δηθόλα 7. Ψεθηαθή πηλαθνζήθε έξγσλ ζηνλ Η/Υ
ζην ραξηί.

5.7. 7ε Γξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ράξηεο θαη λα εμαζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή θαη ζπλαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ.Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή. Τα παηδηά
είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ κειώλ.Με ζηόρν ηελ αλίρλεπζε ησλ γλώζεσλ πνπ
απνθηήζεθαλ επηιέγνπκε ην ινγηζκηθό kidspiration. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηνπ
ηειηθνύο ηνπο εκηδνκεκέλνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο. Σην kidspiration έρεη δεκηνπξγεζεί από
Σειίδα 197 από 263

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 7, Τεύρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

πξηλ κηα βηβιηνζήθε πνπ πεξηέρεη εηθόλεο ζρεηηθέο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ζ/Υ. Ωζηόζν,
θάπνηεο είλαη άζρεηεο. Ζ λεπηαγσγόο έρεη αλνίμεη από πξηλ έλα θάθειν πξνθεηκέλνπ λα
απνζεθεπηνύλ νη ηειηθνί ελλνηνινγηθνί ράξηεο ησλ παηδηώλ.Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ
δεκηνπξγείηαη έλαο ελλνηνινγηθόο ράξηεο ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε θεληξηθή έλλνηα,
δειαδή όπσο πξναλαθέξζεθε ε εηθόλα ηνπ Ζ/Υ. Γύξσ από ηελ θεληξηθή έλλνηα
ηνπνζεηνύληαη νη ηδέεο ησλ παηδηώλ κε εηθόλεο θαη έηζη θηηάρλεηαη ν ηειηθόο ελλνηνινγηθόο
ράξηεο.Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Ζ λεπηαγσγόο αλνίγεη ηε ζειίδα όπνπ εκθαλίδεηαη ζην
πιάη αξηζηεξά ε βηβιηνζήθε κε ζρεηηθέο εηθόλεο, θαζώο θαη έλαο ράξηεο κε ηελ εξώηεζε: «Τη
κάζακε γηα ηνλ Ζ/Υ;», ε εηθόλα ηνπ Ζ/Υ θαη δηαθιαδώζεηο κε άδεηα πιαίζηα. Από ηε
βηβιηνζήθε επηιέγνπλ ηελ εηθόλα πνπ ζεσξνύλ όηη αληαπνθξίλεηαη ζε κία ιεηηνπξγία ηνπ
Ζ/Υ. Κάλνληαο θιηθ, κε ζύξζηκν θαη ελαπόζεζε βάδνπλ ηελ εηθόλα ζε έλα πιαίζην ηνπ
ράξηε. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζπλερίδνπλ. Όηαλ ηειεηώζνπλ γξάθνπλ ηα νλόκαηά ηνπο ζην
πιαίζην πνπ ππάξρεη από πξηλ δηακνξθσκέλν ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Με ηε βνήζεηα ηεο
λεπηαγσγνύ απνζεθεύνπλ ηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε ηνπο ζε θάθειν πνπ ε λεπηαγσγόο έρεη
αλνίμεη από πξηλ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, θαζώο ζπγθξίλνπλ ηνπο αξρηθνύο κε
ηνπο ηειηθνύο εκηδνκεκέλνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο.

Δηθόλα 8. Τειηθόο εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο.

5.8. 8ε δξαζηεξηόηεηα
Σηόρνο: Να εμνηθεησζνύλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word.Σηε
γσληά ηνπ ππνινγηζηή ζα δνπιεύνπλ αηνκηθά ζε έλα λέν πεξηβάιινλ εγγξακκαηηζκνύ, ην
ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word.Σην ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word ε
λεπηαγσγόο έρεη δεκηνπξγήζεη από πξηλ έλα πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ. Τα λήπηα θαινύληαη λα
ςεθίζνπλ πνηνο ηξόπνο δσγξαθηθήο ηνπο αξέζεη πεξηζζόηεξν βάδνληαο + ζηελ πξνηίκεζή
ηνπο. Κάζε παηδί κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ην όλνκα ηνπ κέζα από
ηε ιίζηα θαηεβαίλνληαο κε ηε κπάξα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπηάθη πνπ επηζπκεί
θάλνληαο αξηζηεξό θιηθ, ζηε ζπλέρεηα λα βάιεη ην ζύκβνιν (+) πηέδνληαο ηαπηόρξνλα ηα
πιήθηξα shift ,+ . Όια απηά ηα δείρλεη ε λεπηαγσγόο, αθνύ βάιεη θαη σο παξάδεηγκα ην δηθό
ηεο όλνκα. Σηελ νινκέιεηα κεηξνύλ ηα ζύκβνια ζε θάζε πξνηίκεζε θαη γξάθνπλ ζην ζύλνιν
ηνλ αξηζκό. Σπδεηνύλ θαη ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα.
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Δηθόλα 9: Τα παηδηά ςεθίδνπλ.

Δηθόλα 10: Πίλαθαο ςεθνθνξίαο ζηνλ
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Word.

6. Σπδήηεζε – πξνηάζεηο
Σε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ ππήξρε κηα δηαξθήο δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ησλ
δηαδηθαζηώλ, ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ, ηνππνζνζηνύζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ, ηνπ είδνπο
ηεο δξάζεο πνπ αλέπηπμαλ, ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ Τ.Π.Δ θαη ηεο πξνβιεπόκελεο
δηάξθεηαο. Παξάιιεια, πξνζθεξόηαλππνζηήξημε κε αλαηξνθνδόηεζε θαη πιεξνθόξεζε,
όπνπ ρξεηαδόηαλ.Παξαηεξήζεθε όηη ηόζν ν γεληθόο ζθνπόο όζν θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη
επηηεύρζεθαλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ζην λεπηαγσγείν δε δίλνληαη θύιια εξγαζίαο. Οη νδεγίεο δίλνληαη
πξνθνξηθά θαη επίζεο, όηη νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ ήηαλ ζπλδπαζκόο
επίδεημεο θαη δηεξεύλεζεο. Οη δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. Τα παηδηά έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ην νπνίν δηαηεξήζεθε ακείσην
ζε όιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ησλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο
πηλαθνζήθεο εληππσζίαζε ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο. Τν ινγηζκηθό RevelationNaturalArt
επηιέρηεθε γηαηί έρεη πεξηζζόηεξα εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο θαληαζίαο ηνπο. Μπνξείο λα έρεηο
όγθν εηθόλσλ ζηηο ζηάκπεο. Δίλαη νηθνλνκηθόο ηξόπνο δσγξαθηθήο γηαηί δελ ρξεηάδνληαη
ραξηηά, καξθαδόξνη θ.α. Εσγξαθίδνπλ θαη ζβήλνπλ πην εύθνια.Ο ζρεδηαζκόο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ν ραξαθηήξαο ησλ αμηνπνηνύκελσλ ινγηζκηθώλ επλόεζαλ ηελ
αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηώλ. Βειηηώζεθε ε ιεπηή
θηλεηηθόηεηά ηνπο, θαζώο θαιιηεξγήζεθε δεόλησο εηδηθά κε ηε ρξήζε κε ηνπ Ζ/Υ. Τα παηδηά
έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά ςεθηαθά κέζα παξάιιεια, όπσο ηνλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή, ηε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, ηα νπνία εληάζζνληαη ζύκθσλα κε ζύγρξνλεο
κειέηεο ζηηο δεμηόηεηεο ηνπ εγγξάκκαηνπ ςεθηαθνύ καζεηή (multiliteracy).
Δπηπιένλ, ε παξαγσγή θνηλνύ έξγνπ δηεπθόιπλε ηε ζπκκεηνρή όισλ, αθόκε θαη ησλ
πην αδύλακσλ θαη ζπλεζηαικέλσλ καζεηώλ, γεγνλόο πνπ ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο. Τν ζελάξην έγηλε αθνξκή αιιειεπίδξαζεο,αιιά απνηέιεζε θαη επθαηξία
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ε ηερλνινγία ζηελ
θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη έηζη, πξνζπάζεζαλ λα εληάμνπλ ηηο ΤΠΔ πην
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ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαδεηώληαο θάζε θνξά όιν θαη
πην ζύλζεηεο εθαξκνγέο.
Σπλαθόινπζα, πξνέθπςε αξγόηεξα ε αλάπηπμε eTwinningέξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην
ν
10 Νεπ/γείν Κνκνηελήο κε ζέκα «Αο θηηάμνπκε καδί κηα πηλαθνζήθε δηαθνξεηηθή». H
ςεθηαθή πηλαθνζήθε artsteps θαη ε δεκηνπξγία πάδι ζην Jigsawplanet ηειηθά
δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηνπο γνλείο θαη ζηα άιια ηκήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα παηδηά
ράξεθαλ ηδηαίηεξα. Σπκπεξαζκαηηθά, ππνζηεξίδεηαη όηη επηηεύρζεθε ην «άλνηγκα» ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, θαζώο ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζέδσζε ζηελ
πξνζπάζεηα απηή δεκόζην ραξαθηήξα
Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ηόζν ζηελ πξώηε όζν θαη ζηελ όγδνε δξαζηεξηόηεηα όπνπ
γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα
εξγάδεηαη θάζε παηδί κόλν ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ αηνκηθνύ ηνπ θύιινπ ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο γηα ζαθέζηεξε απνηύπσζε ησλ πξόηεξσλ θαη ηειηθώλ γλώζεσλ θάζε παηδηνύ
θαη απνθπγή ζπγθξνύζεσλ. Οπόηε, ην πξνηεηλόκελν κνληέιν δύλαηαη λα παξαιιαρζεί θαη λα
ζπκπεξηιακβάλεη ηόζν νκαδηθή όζν θαη αηνκηθή εξγαζία. Πεξαηηέξσ ηα παηδηά κπνξνύλ λα
θηηάμνπλ έλα ςεθηαθό βηβιίν ζηελ εθαξκνγή utellstory θαη λα κνηξαζηεί ε URL δηεύζπλζε
ζηνπο γνλείο. Τα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο ζα κπνξνύζαλ λα ππνζηνύλ ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία θαη λα νπηηθνπνηεζνύλ κέζα από ξαβδνγξάκκαηα ή πίηεο. Μπνξνύλ αθόκε λα
παίμνπλ κε ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό «Ζ ηάμε κνπ». Τειηθά, ην πξνηεηλόκελν δηδαθηηθό
ζελάξην είλαη δεθηηθό παξαιιαγώλ θαη ηδηαίηεξα επέιηθην θαη πξνηείλεηαη αλεπηθύιαθηα,
θαζώο ππήξμε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό θαη ελδηαθέξνλ θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ.
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