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Η εκπαίδευση ως οργανωμένη προσφορά παιδείας (αγωγής και μάθη‐

σης), στην ιστορική της πορεία, υπηρετεί δύο βασικούς στόχους.  
Πρώτον, τη διατήρηση και τη συνέχεια, δηλαδή τη μετάδοση της υπάρ‐
χουσας γνώσης από γενιά σε γενιά και,  

δεύτερον, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την ενθάρρυνση για 
έρευνα, μέσα στο άγνωστο, για την ανανέωση και την παραγωγή νέας 
γνώσης.  

Οι  δύο αυτοί στόχοι,  συμπληρωματικοί  ο  ένας  του άλλου,  αποτελούν 
την ουσία της διαδικασίας διδασκαλία – μάθηση. Υπηρετούνται μέσα στην 
αίθουσα  διδασκαλίας  με  τον  εκπαιδευτικό,  κάθε  βαθμίδας,  να  έχει  τον 
ουσιαστικό,  κύριο  και  κρίσιμο  ρόλο,  τους  δε  μαθητές  να  βρίσκονται  στο 
επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.  
Σήμερα,  είναι κοινά αποδεκτό, ότι ζούμε μια νέα επανάσταση:  την ε‐

πανάσταση της μεταβιομηχανικής εποχής,  όπου το μοντέλο παραγωγής 
Ford – Taylor  μεταβάλλεται με  κύριο μοχλό  τις  Τεχνολογίες  της Πληρο‐
φορίας  και  της  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.).  Οι  νέες  τεχνολογίες  και  ιδιαίτερα 
αυτές της Π.Ε. φαίνεται ότι επηρεάζουν ριζικά τα εκπαιδευτικά συστήμα‐
τα των διαφόρων χωρών και προσδιορίζουν νέους ρόλους για το σχολείο, 
τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους. Είναι αυτονόητο, βέβαια, 
ότι οι Τ.Π.Ε., από μόνες τους,  δεν είναι  δυνατόν να μετασχηματίσουν το 
ευρύτερο  σχολικό  περιβάλλον.  Απαιτείται  αλλαγή  στην  οργάνωση  του 
σχολείου,  στη  διαμόρφωση  του  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος,  στα  προ‐
γράμματα σπουδών,  στις μεθόδους αξιολόγησης,  καθώς και  στον  τρόπο 
που χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες αυτές. 
Η  παρατηρούμενη  σχολική  διαρροή  και  αποτυχία,  ο  λειτουργικός  α‐

ναλφαβητισμός, οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών σε βασικά μαθήματα, 
ιδιαίτερα  ο  χαμηλός  βαθμός  ανάπτυξης  μεταγνωστικών  δεξιοτήτων,  εί‐
ναι, μεταξύ άλλων, προβλήματα που τα τελευταία χρόνια έχουν επανα‐
φέρει, με ιδιαίτερη ένταση, στο προσκήνιο το θέμα της ποιοτικής βελτίω‐
σης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της μεγιστοποίησης της αποτελε‐
σματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. 
Για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων έχουν γίνει, τα τελευταία χρό‐

νια,  αρκετές  προσπάθειες.  Το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  προκειμένου  να 
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συμβάλει  προς  την  κατεύθυνση αυτή  έχει  επεξεργαστεί  το Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Υποχρεωτι‐
κή  Εκπαίδευση,  με  βάση  τα  πυρηνικά  στοιχεία  του  υπάρχοντος  Ενιαίου 
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και νέα Αναλυτικά Προγραμ‐
μάτων  Σπουδών  (Α.Π.Σ.)  δίνοντας  βάρος  στη  διαδικασία  εφαρμογής 
και όχι στη στοχοθεσία. 
 
Με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών η συσχέ‐

τιση της γνώσης γίνεται οριζόντια και κατακόρυφα όπως υποδηλώνεται, 
αντίστοιχα, από τους προσδιορισμούς Διαθεματικό και Ενιαίο.  
Με  το Διαθεματικό  (οριζόντιος  άξονας  συσχέτισης)  επιχειρούνται  διε‐

πιστημονικές  προσεγγίσεις  σε  προωθημένη  μορφή  με  κύριο  χαρακτηρι‐
στικό  την απόκτηση  γνώσης  μέσα  από  τη  συλλογική  διερεύνηση  θεμάτων 
που τίθενται από τους  ίδιους τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς ή που 
επιλέγονται και που η επεξεργασία τους μπορεί να εμπλέκει εκπαιδευτι‐
κούς διαφόρων ειδικοτήτων ή ακόμη και άλλους φορείς.  
Με  το  Ενιαίο  (κατακόρυφος  άξονας  συσχέτισης)  επιδιώκεται  να  εξα‐

σφαλισθεί η ενδο‐κλαδική συνοχή και η ομαλή ροή της γνώσης από 
ενότητα σε ενότητα, τάξη σε τάξη και βαθμίδα σε βαθμίδα. Επίσης, ε‐
πιδιώκεται να ελαχιστοποιηθούν πρωθύστερα και επικαλύψεις.  
Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση απο‐

τελεί ουσιαστική παρέμβαση στη βαθμίδα αυτή και  ιδιαίτερα στην Πρω‐
τοβάθμια  Εκπαίδευση  αφού  για  πρώτη  φορά  θεσμοθετείται  (Υπουργική 
απόφαση 21072β/Γ2/ ΦΕΚ 304/τ. Β΄/13‐03‐2003) η ένταξη της Πληροφορικής 
στο Δημοτικό με διάχυση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα  (ολιστική 
προσέγγιση).  
 
Σκοπός  της  εισαγωγής  της  Πληροφορικής  στο  Δημοτικό 
Σχολείο  είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με 
τις  βασικές  λειτουργίες  του  υπολογιστή  και  να  έλθουν  σε  μια 
πρώτη  επαφή με  διάφορες  χρήσεις  του ως  εποπτικού μέσου  δι‐
δασκαλίας,  ως  γνωστικού  ‐  διερευνητικού  εργαλείου  και ως  ερ‐
γαλείου  επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο 
των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων,  με τη χρήση 
κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διε‐
ρευνητικής μάθησης. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδα‐
σκαλία  της  Πληροφορικής  ως  γνωστικού  αντικειμένου 
(λαμβανομένου,  επιπλέον,  υπόψη  ότι  δεν  διατίθεται  χρόνος 
στο  αντίστοιχο ωρολόγιο  πρόγραμμα). Σκοπός  είναι  ο  μαθη‐
τής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας παρά για τη χρήση τους. 
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Αξίζει να επισημάνουμε: 
α) Ότι τα εργαλεία που διατίθενται από τις Τεχνολογίες της Πληροφο‐

ρίας και  της Επικοινωνίας προσφέρονται κατεξοχήν για την αναζήτηση, 
συλλογή  και  επεξεργασία  δεδομένων,  την  παραγωγή  πληροφορίας,  την 
επικοινωνία και  την ανταλλαγή  του παραγόμενου προϊόντος, με τελικό 
ζητούμενο τη γνώση και τη διαμόρφωση άποψης και γνώμης.  
β) Ότι στην Πληροφορική ενυπάρχει η διαθεματική και διεπιστημονική 

διάσταση. Συνδέεται, συνεπώς, με όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία 
και  υποστηρίζει.  Συμβάλλει  επίσης,  στη  βελτίωση  της  παρεχόμενης  εκ‐
παίδευσης  των  ατόμων  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  (α.μ.ε.ε.α.) 
στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα οργανωμένα και στελεχωμένα 
τμήματα ένταξης, σ’ ένα πλαίσιο προσφορότερο και αποδοτικότερο για το 
μαθητή ενταγμένο στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Ν. 2817/2000 της ει‐
δικής αγωγής). 
 
Το «περιεχόμενο» για το Δημοτικό 
 
Ειδικά  για  το  Δημοτικό  το  περιεχόμενο  και  οι  στόχοι  είναι  εντελώς 

«διαφανείς» για το μαθητή και υλοποιούνται με διάχυση της Πληροφο‐
ρικής στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (ολιστική προσέγγιση). Ου‐
σιαστικά  απευθύνεται  στον  εκπαιδευτικό  της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαί‐
δευσης και προσδιορίζει τις ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες που απαι‐
τείται να έχει αποκτήσει ο μαθητής, κατά ηλικιακό επίπεδο, για να μπορεί 
να αξιοποιήσει τον υπολογιστή. Επιπλέον, το περιεχόμενο αναπτύσσεται 
κατά σπειροειδή τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του ακόμη και 
στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα επί‐
πεδα. 
Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι για την επίτευξη του σκοπού ταξινομού‐

νται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. σε άξονες οι οποίοι αφορούν: 
 
Τη γνώση, τις νοητικές δεξιότητες, τις δεξιότητες χειρισμού καθώς 

και τις δεξιότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα που πρέπει να έχει απο‐
κτήσει  ο  μαθητής  ολοκληρώνοντας  τις  σπουδές  του  στην  κάθε  βαθμίδα 
της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διδασκαλία του συγκεκριμέ‐
νου γνωστικού αντικειμένου.  
Τις κοινωνικές  δεξιότητες  που πρέπει  να αναπτύξει  ο  μαθητής  στο 

πλαίσιο ομαδικών εργασιών, καθώς και τις ικανότητες και τις δεξιότητες 
επικοινωνίας, παρουσίασης σκέψεων, απόψεων, πληροφοριών κτλ.  
Την ανάπτυξη ευαισθησίας, προβληματισμού και ικανότητας κρι‐

τικής  αντιμετώπισης  των  επιπτώσεων  (θετικών  και  αρνητικών)  των 
εφαρμογών της επιστήμης και της τέχνης στους διάφορους τομείς της αν‐
θρώπινης δραστηριότητας. 
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Ο υπολογιστής στην τάξη 
 
Το  που  τελικά  θα  μας  οδηγήσει  η  ραγδαία  ανάπτυξη  και  εξάπλωση 

των Τ.Π.Ε. είναι ερώτημα που δεν μπορεί εύκολα να απαντηθεί. Είναι ό‐
μως γεγονός ότι τις μεταβολές που έχουν επιφέρει αυτές οι  τεχνολογίες 
τις βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Τις βλέπουμε μέσα στην τάξη να 
αλλάζουν τη δυναμική της και τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθη‐
τή. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι για να είναι το μάθημα πιο ελ‐
κυστικό,  πιο  ενδιαφέρον  και  πιο  ευχάριστο  πρέπει  να  χρησιμοποιήσουν 
την  τηλεόραση,  το CD‐Player  ή  τον υπολογιστή. Σχεδόν όλοι μας γνωρί‐
ζουμε ότι η παραδοσιακή τάξη δεν διαμορφώνει πια το κατάλληλο,  το  ι‐
δανικό περιβάλλον μάθησης. Η χρήση των Τ.Π.Ε., του υπολογιστή και των 
συστημάτων επικοινωνίας, συσκευών προβολής κ.ά. είναι βέβαιο ότι συμ‐
βάλλουν  στη  δημιουργία  ενός  ελκυστικού  και  συμμετοχικού  περιβάλλο‐
ντος για  το μαθητή στον οποίο  δίνεται η  δυνατότητα να προσεγγίζει  τα 
μαθησιακά αντικείμενου μέσα από δραστηριότητες.  Ιδιαίτερα,  ο «υπολο‐
γιστής» μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
1. Ως εποπτικό μέσο 
Π.χ.  οι  μαθητές,  συμπληρωματικά,  στο  μάθημα  Ιστορία  στον  «Αιγυ‐
πτιακό  Πολιτισμό»  επισκέπτονται  την  ιστοσελίδα  του  Βρετανικού 
Μουσείου  (www.britishmuseum.co.uk)  για  να  δουν  τις  μούμιες  κλπ.  ή 
στο μάθημα των Θρησκευτικών επισκέπτονται την  ιστοσελίδα του Υ‐
πουργείου  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων 
(www.minenv.gr/1/16/164/16401/g1640100.html)  ή,  για  το  ίδιο θέμα,  την 
του  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  για  το  Άγιο  Όρος 
(www.culture.gr/2/21/maps/macedon/ag_oros/ag_oros_gr.html)  

2. Ως μέσο επικοινωνίας 
Ανταλλάσσουν  πληροφορίες,  μέσω  email,  με  συμμαθητές  τους  από 
άλλα σχολεία και συζητούν για ένα κοινό θέμα. Π.χ. Χριστούγεννα (έ‐
θιμα, παραδόσεις κλπ.) ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αδελφοποί‐
ησης  του  σχολείου  τους  μέσω  του  πανελλήνιου  σχολικού  δικτύου 
(http://eTwinning.sch.gr). 

3. Ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο 
Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής αναζητούν σε δι‐
κτυακούς τόπους  (www.unesco.org) πληροφορίες για παιδιά που ζουν 
σε  εμπόλεμες  περιοχές  ή  σε  συνθήκες  φτώχιας  κλπ.  Συζητούν,  προ‐
βληματίζονται, συνθέτουν κείμενα. 
 

 
Για την εισαγωγή της Πληροφορικής,  εκτός από το σωστό σχεδιασμό 

της,  υπάρχει  ανάγκη  επιστημονικής‐παιδαγωγικής  καθοδήγησης  και  υ‐
ποστήριξης αλλά και κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε 
να  περιορισθούν  οι  υπαρκτοί  κίνδυνοι  αρνητικών  επιπτώσεων  από  τον 
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ανεξέλεγκτο‐εμπειρικό πειραματισμό σε τόσο μικρές και τρυφερές ηλικί‐
ες. Ο υπολογιστής ως εργαλείο έρχεται να συμπληρώσει και όχι να αντι‐
καταστήσει  λειτουργίες  οι  οποίες  αποδεδειγμένα  βοηθούν  στη  νοητική 
ανάπτυξη των μαθητών  (η χρήση ορθογράφου, για παράδειγμα, πριν α‐
κόμη οι μαθητές μάθουν τη δομή της γλώσσας και τους βασικούς κανόνες 
ορθογραφίας δεν βοηθά αλλά, αντίθετα, τους εμποδίζει να μάθουν σωστή 
ορθογραφία). 
Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, εκτός από τη διά‐

χυση της Πληροφορικής στα άλλα γνωστικά αντικείμενα, οι μαθητές στο 
πλαίσιο των Ολοήμερων Σχολείων μπορούν να ασκηθούν στο λογισμικό 
γενικής  χρήσης  (ζωγραφική,  επεξεργασία  κειμένου,  βάσεις  δεδομένων, 
λογιστικό φύλλο, γραφικά), στις εφαρμογές πολυμέσων, στη χρήση ‐ ενη‐
μέρωση βάσεων δεδομένων, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και αναζή‐
τηση πληροφοριών από τον παγκόσμιο ιστό  (www) και να αξιοποιήσουν 
κατάλληλα εργαλεία για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της σκέψης τους. 

 
Στο τεύχος των ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ που έχει εκδώσει το Π.Ι. περιγράφεται η 

Διδακτική μεθοδολογία και προτείνονται μεθοδολογικές προσεγγίσεις, το 
απαιτούμενο διδακτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, το εκ‐
παιδευτικό λογισμικό και άλλο εκπαιδευτικό υλικό και, τέλος, περιγράφε‐
ται ο σκοπός της αξιολόγησης καθώς και μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγη‐
σης. 

 
Για να αξιοποιηθούν όλα αυτά από τον εκπαιδευτικό θα πρέπει, μετα‐

ξύ των άλλων, να προϋπάρχουν: 
α.) Οι κατάλληλες υποδομές και η  τεχνική υποστήριξη για τη συντή‐

ρηση των υπολογιστικών συστημάτων. 
β.) Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή την εκπαιδευτική χρήση 
των  νέων  τεχνολογιών,  όπου  κύρια  στόχος  θα  είναι  να  μάθουν  πώς  να 
χρησιμοποιούν  τις  Τ.Π.Ε.  στη  διδασκαλία και  όχι  να μάθουν για  την  τε‐
χνολογία αυτή καθεαυτή. 
γ.) Προγραμματισμός διαθεσιμότητας εργαστηρίων. Θα πρέπει, δηλα‐

δή, να υπάρχει βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και, ει δυνατόν, ετήσιος 
(μακροπρόθεσμος)  σχεδιασμός για  τη χρήση  των  εργαστηρίων από  τους 
εκπαιδευτικούς. 
δ.)  Το  κατάλληλο  λογισμικό.  Το  λογισμικό  για  εκπαιδευτική  χρήση 

μπορούμε να εντάξουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στο λογισμικό ειδι‐
κής χρήσης και σε εκείνο της γενικής χρήσης.  
 
Το  λογισμικό  ειδικής  χρήσης,  λογισμικό  εκγύμνασης,  εξάσκησης  και  δι‐
δασκαλίας (Ιστορίας, Γλώσσας, Μαθηματικών,  κ.λπ.) θα πρέπει:  

1. Να είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών. 
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2. Να είναι κατάλληλο για την ηλικία, το κοινωνικοπολιτισμικό υπό‐
βαθρο, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

3. Να είναι αισθητικά ευχάριστο, ελκυστικό και φιλικό προς το μαθη‐
τή. 

4. Να δίνει τη δυνατότητα επιστροφής και τερματισμού μέσα από τα 
διάφορα επίπεδα πλοήγησης. 

5. Να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, να είναι εύκολο στη χρή‐
ση και να αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα δυσκολίας. 

6. Να  δίνει  έμφαση  στην  ενεργητική  μάθηση,  να  καλλιεργεί  τη  φα‐
ντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. 

7. Να  έχει  κατάλληλη  και  αποτελεσματική  ανατροφοδότηση  και  να 
μην αναπαράγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας. 

Λογισμικό αυτού του είδους θα υπάρχει σύντομα διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi‐schools.gr), στο πλαίσιο της 
παραγωγής  υποστηρικτικού  υλικού για  τα  νέα σχολικά βιβλία που συγ‐
γράφονται. Μπορεί να αναζητηθεί στο Διαδίκτυο με τη χρήση «μηχανών 
αναζήτησης»  (π.χ. www.google.com),  διατίθεται  στο  δικτυακό  τόπο  του 
Υπ.Ε.Π.Θ. www.ypepth.gr (e‐yliko), υπάρχει ελληνικό λεξικό στο δικτυακό 
τόπο  του  Κέντρου  Ελληνικής  Γλώσσας  (www.komvos.edu.gr),  εγκυκλο‐
παίδεια  (στα  αγγλικά)  στο  δικτυακό  τόπο  www.wikipedia.org 
(http://el.wikipedia.org στα ελληνικά)ή www.1911encyclopedia.org κ.λπ. 
 
Στο λογισμικό γενικής χρήσης περιλαμβάνονται και ενδιαφέρουν τον εκ‐
παιδευτικό, το λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου, Επεξεργασίας Αριθμη‐
τικών  Δεδομένων,  Διαχείρισης  Δεδομένων,  Παρουσιάσεων,  Ζωγραφικής 
και Σχεδίασης, Περιήγησης στο Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομεί‐
ου.  
Το γεγονός ότι το λογισμικό γενικής χρήσης είναι άμεσα διαθέσιμο, αφού 
σχεδόν στο σύνολο  του περιλαμβάνεται στο λογισμικό που συνοδεύει  έ‐
ναν καινούργιο υπολογιστή ή μπορεί να ανακτηθεί από το δικτυακό τόπο 
του  Ελεύθερου  Λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα  (www.ellak.gr)  ή  στο 
http://el.openoffice.org,  καθώς  και  η  δυνατότητα  άμεσης παρέμβασης,  δη‐
μιουργίας και διερεύνησης από τον ίδιο το μαθητή όπως και η ενδεχόμενη 
κατ΄οίκον διαθεσιμότητά του δίνει στο λογισμικό αυτό ιδιαίτερη αξία. 
 
Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αντεπεξέλθει στο έργο του, να 

διαμορφώσει το κατάλληλο μορφωσιογόνο περιβάλλον και να επιτύχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα χρειάζεται, εκτός των άλλων: 
• Να γνωρίζει τη χρήση και τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό 
γενικής χρήσης. 

• Να διαθέτει χρόνο για προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος. 
• Να γνωρίζει τη θεματολογία των γνωστικών αντικειμένων, να ανι‐
χνεύσει αδυναμίες και προβλήματα τα οποία μπορούν να υποστηρι‐
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χθούν από τις Τ.Π.Ε. και από τα οποία θα επιλέγει θέματα για επεξερ‐
γασία.  

• Να συνεργάζεται με τους μαθητές και να αντλεί θέματα μέσα από τα 
βιώματά τους, θέματα που τους ενδιαφέρουν ή σχετικά με τα μαθήμα‐
τα που πρόσφατα διδάχθηκαν. 

• Να αποφεύγει τη μετωπική διδασκαλία και την ακαδημαϊκή προσέγ‐
γιση των θεμάτων. Να πορεύεται σταδιακά: από το γνωστό στο άγνω‐
στο, από το εύκολο στο δύσκολο, από το απλό στο σύνθετο, από το ει‐
δικό στο γενικό, από το συγκεκριμένο (αισθητό) στο αφηρημένο (νοη‐
τό). 

• Να αξιοποιεί τους μαθητές που «γνωρίζουν», χωρίς διακρίσεις, να δίνει 
κίνητρα και να ενθαρρύνει.  

• Να εφαρμόζει μεθόδους ομαδικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλί‐
ας. 

 

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων του 
Α.Π.Σ. 
 
Δραστηριότητες:  Στο  πλαίσιο  των  καθημερινών  μαθημάτων  (1‐2  Δ.Ω.) 
             Μηνιαίες 
             Μεγαλύτερης ή και ετήσιας διάρκειας 
 
Εργονοµία – Ασφάλεια 
 
Η αναπαράσταση της Πληροφορίας (Ε΄ και Στ΄ τάξεις) 
 Παιχνίδι αντιθέτων (∆ιφυείς καταστάσεις) 
 Πάνω – Κάτω   Μέσα – Έξω 
 Όρθιος – Καθιστός  Άνοδος – Κάθοδος 
 Ανοιχτό – Κλειστό   Περνώ – ∆εν περνώ 
 Ναι – Όχι    1  -  0 
 Όταν σου λέω πορτοκάλι, να έρχεσαι και όταν σου λέω µανταρίνι, να φεύγεις. 
 
∆ηµιουργία τυπωµένου κυκλώµατος 
Ζωγραφική, πλακέτα, µαρκαδόρος, βρωµιούχος σίδηρος. 
 
 
∆ηµιουργία Χαρακτήρων – Εισαγωγή στην έννοια της Ανάλυσης 
Γίνεται αναφορά στις στάµπες-παιχνίδι που χρησιµοποιούν τα παιδιά. Σε φωτεινές 
επιγραφές: στα γήπεδα, στις τράπεζες, στα λεωφορεία κ.ά. 
Χρησιµοποιούν κελιά ενός Λογιστικού Φύλλου. Τα γεµίζουν χρώµα και δηµιουργούν 
χαρακτήρες. Σε ένα άλλο Λ.Φ. µε κελιά µικρότερων διαστάσεων σχηµατίζουν τον 
ίδιο χαρακτήρα. ∆ιαπιστώνουν τη διαφορά στην ποιότητα εµφάνισης. 
Χρησιµοποιούν ένα κουτί µε σπίρτα και ταµπόν για σφραγίδες. Με προσοχή φτιά-
χνουν τρύπες (9Χ13) στο κουτί των σπίρτων και περνάνε τα σπίρτα. ∆ηµιουργούν 
χαρακτήρες και τους αποτυπώνουν σε χαρτί αφού µελανώσουν τις «κεφαλές» των 
σπίρτων µε το ταµπόν. 
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∆ιήγηµα, Μυθιστόρηµα 
Προτείνεται ή επιλέγουν ένα διήγηµα ή µυθιστόρηµα από τη Σχολική ή τη ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη. Το διαβάζουν. Γράφουν περίληψη. Περιγράφουν χαρακτήρες. Βρίσκουν 
βιογραφικά στοιχεία για το συγγραφέα και το συγγραφικό του έργο. Παρουσιάζουν 
την εργασία τους. (Επεξεργαστής κειµένου, Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο, Βιβλιοθήκες, 
Πρόγραµµα παρουσιάσεων). 
 
Συλλογή Παραµυθιών 
Απευθύνονται σε συγγενικά ή άλλα πρόσωπα. Συλλέγουν παραµύθια. Τα γράφουν. 
Τα εικονογραφούν. Τα διαβάζουν. Τα αξιολογούν. Εκδίδουν τεύχος. Οργανώνουν 
εκδήλωση µε τη συµµετοχή γονιών, φίλων κ. ά. Το παρουσιάζουν. (Επεξεργαστής 
κειµένου, Ζωγραφική, Βιβλιοθήκες, Πρόγραµµα παρουσιάσεων, Ηλεκτρονικό Ταχυ-
δροµείο). 
 
Γραµµατική µελέτη κειµένου 
Σε συνεργασία µε το ∆άσκαλο της τάξης επιλέγεται κείµενο. ∆ίνεται σε ψηφιακή 
µορφή στους µαθητές. Χρωµατίζουν τα ρήµατα, υπογραµµίζουν τα ουσιαστικά, µαυ-
ρίζουν (bold) τα επίθετα, κάνουν κεφαλαία τα κύρια ονόµατα. Μετρούν τις λέξεις µε 
1-3 γράµµατα, µε 4-7, µε 8- 12 και από 12 και πάνω. Εισάγουν τα στοιχεία σε Λ.Φ. 
∆ηµιουργούν γραφική παράσταση. (Επεξεργαστής κειµένου, Πρόγραµµα επεξεργα-
σίας αριθµητικών δεδοµένων).  
Μπορεί να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά κείµενα. 
 
Συµπλήρωση λέξεων 
∆ίνονται λέξεις που έχουν αφαιρεθεί από συγκεκριµένο κείµενο. Συµπληρώνουν το 
κείµενο µε µεταφορά των λέξεων που λείπουν. (Επεξεργαστής κειµένου).  
 
∆ηµιουργία κάρτας 
Τα παιδιά µικρότερων τάξεων ζωγραφίζουν (µια κάρτα Χριστουγέννων ή  οποιοδή-
ποτε άλλο θέµα – Ελεύθερη σχεδίαση). Τη δίνουν σε µαθητές µεγαλύτερης τάξης που 
βάζουν «λεζάντα» ή κάποιο σχετικό κείµενο (π.χ. τα κάλαντα ή ένα ποίηµα) ή φτιά-
χνουν ένα ηµερολόγιο.  (Επεξεργαστής κειµένου, Ζωγραφική).  
 
∆ηµιουργία Αγγλικού Λεξικού  
∆ηµιουργούν λεξικό. Ταξινοµούν. Αναζητούν λέξεις. (Πρόγραµµα επεξεργασίας α-
ριθµητικών δεδοµένων).  
 
Θέµατα από το «Ερευνώ και Ανακαλύπτω»  
Πίνακες µε τις κατηγορίες θηλαστικών, ζώων υπό εξαφάνιση κ.λπ.  
Ρύπανση περιβάλλοντος: πίνακες µε εστίες ρύπανσης, ποσοστά κ.λπ.  
Θέµατα για σχεδίαση (π.χ. ηλεκτρικό κύκλωµα) µε τη χρήση της Ζωγραφικής ή του 
Word Art ).  
Θέµατα από τα Μαθηµατικά  
Π.χ. ∆ηµιουργούν πίνακες και επεξεργάζονται αριθµητικά δεδοµένα (Όπως για παρά-
δειγµα ο πίνακας 2 σελ. 58, Μαθηµατικά Στ΄∆ηµοτικού – Μέρος πρώτο).  
Εξασκούνται σε πράξεις µε δεκαδικούς αριθµούς και διατυπώνουν συµπεράσµατα. 
 
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(Συνεργασία δασκάλου τάξης με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) 
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Η Θεσσαλία (Ιστορικά, πληθυσµιακά, γεωγραφικά, οικονοµικά στοιχεία) 
Ο Πηνειός  
Ο Θεσσαλικός κάµπος 
Ο Όλυµπος – Το ∆ωδεκάθεο 
(Επεξεργαστής κειµένου, Ζωγραφική, Πρόγραµµα επεξεργασίας αριθµητικών δεδο-
µένων, ∆ιαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο). 
  
Το Πάσχα  
Ηµερολόγιο, Χρόνος, Σεληνιακός Χρόνος, Πάσχα Ορθοδόξων – Καθολικών κ.λπ. 
Τύπος υπολογισµού ηµεροµηνίας του Πάσχα 
=(MOD((19*MOD(A1;19)+16);30))+MOD(2*MOD(A1;4)+4*MOD(A1;7)+6*MOD
(19*MOD(A1;19)+16;30);7)+3  (Επεξεργαστής κειµένου, Ζωγραφική, Πρόγραµµα 
επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων, ∆ιαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο).  
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ µε τη µέθοδο PROJECT 
 
«Σχέδιο Οικονοµικής Μελέτης για την παραγωγή Προϊόντων Σχολικού Συνεται-

ρισµού (π.χ. Ευχετήριων καρτών ή Σχολικής Εφηµερίδας)» 
 
 
Το πρόβληµα: Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθµός καρτών που πρέπει να εκδώσου-
µε και  να πουλήσουµε ώστε να µην έχουµε ζηµιά (ούτε κέρδος). 
 

1. Χωρισµός σε οµάδες 
2. Ορισµός εκπροσώπου οµάδας 
3. Σε ολοµέλεια αποφασίζουν για τα µέσα και τα υλικά που απαιτούνται. 
4. Επιλογή θέµατος. Κάθε µέλος της οµάδας προτείνει ένα θέµα. Συνεργάζονται 

και αποφασίζουν. Αν δεν υπάρξει συµφωνία ακολουθεί ψηφοφορία (δε συµ-
µετέχει αυτός που προτείνει) ή γίνεται κλήρωση.  

 
5. Καταγραφή των συντελεστών που διαµορφώνουν το κόστος.  
6. Ανταλλαγή απόψεων και προτάσεις για την τιµή πώλησης.  
7. Καταγραφή στοιχείων – Απόφαση 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α: Ονοµ/µο Εκπροσώπου: 
Ονοµ/µο Μέλους Κόστος Τιµή Πώλησης 
   
   
   
 
 
Ο εκπρόσωπος της οµάδας και οι συµµαθητές του συµπληρώνουν τον προηγούµενο 
πίνακα. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα τους ζητείται να αποφασίσουν για το κόστος 
παραγωγής µιας κάρτας και την τιµή πώλησή της.  

8. Τελική απόφαση 
Με την ίδια διαδικασία οι εκπρόσωποι των οµάδων αποφασίζουν για την τελικές τι-
µές. 
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Για όλες τις εισηγήσεις - αποφάσεις ο εκπρόσωπος της οµάδας (ή της τάξης) θα έχει 
άποψη τεκµηριωµένη, ώστε να µπορεί να την υποστηρίξει. 
 

9. Ολοµέλεια. ∆ίνεται σε όλες τις οµάδες ο παρακάτω πίνακας και ζητείται να 
τον συµπληρώσουν. 

 
Αριθµός 
Καρτών Έξοδα Έσοδα Κέρδος 

0    
10    
20    
30    
40    
50    
100    
150    
    
    
    
 
 

10. Ολοµέλεια. Ζητείται από τους µαθητές µε τη βοήθεια του προηγούµενου πί-
νακα και του τρόπου που υπολόγισαν το κόστος, τα έσοδα και το κέρδος να 
βρουν ένα τύπο που θα δίνει το κόστος κ.λπ. αν ο αριθµός των καρτών είναι 
ένας οποιοσδήποτε αριθµός, ας πούµε Κ. Στη συνέχεια τους ζητούµε να συ-
µπληρώσουν µε µια γραµµή τον προηγούµενο πίνακα όπου ο αριθµός των 
καρτών θα είναι Κ και το κόστος, τα έσοδα και το κέρδος θα υπολογίζονται 
από τους τύπους που βρήκαν. 

 
Ολοµέλεια. Θέτουµε το ερώτηµα: Τι θα κάνουµε αν αλλάξει η τιµή κόστους ή η στή-
λη µε τους αριθµούς των καρτών. Τα παιδιά προβληµατίζονται. Καθοδηγούνται, ανα-
καλύπτουν ή συµφωνούν στην αναγκαιότητα της χρήσης ενός προγράµµατος επεξερ-
γασίας αριθµητικών δεδοµένων. Όλα τα παραπάνω µεταφέρονται σε ένα λογιστικό 
φύλλο. Μεταβάλλουν τον αριθµό των καρτών ή συµπληρώνουν νέες γραµµές και α-
νακαλύπτουν τον ελάχιστο αριθµό καρτών. Μπορεί να γίνει και γραφική παράσταση 
και να τους δοθεί ερµηνεία για τις ευθείες που δηµιουργούνται, για το σηµείο τοµής 
τους κ.λπ.  
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