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Α) Το γενικό πλαίσιο – ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών

Συσχέτιση της γνώσης Οριζόντια (∆ιαθεµατικό) και Κατακόρυφα (Ενιαίο)

Κύρια µέριµνα η διαδικασία εφαρµογής και όχι η στοχοθεσεία

Εισαγωγή της «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

ΦΕΚ 304/τα.Β΄/13.03.2003

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό 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 διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου 
και ως εργαλείου  επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο 
των καθηµερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων,  µε τη χρήση 
κατάλληλου λογισµικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισµικού διερευνητικής 
µάθησης.



Α) Το γενικό πλαίσιο – ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.

Το «περιεχόµενο» για το ∆ηµοτικό
Ειδικά για το ∆ηµοτικό το περιεχόµενο και οι στόχοι είναι εντελώς 
«διαφανείς» για το µαθητή και υλοποιούνται µε διάχυση της 
Πληροφορικής στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα (ολιστική 
προσέγγιση).

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι για την επίτευξη του σκοπού ταξινοµούνται στο ∆.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 αποκτήσει ο µαθητής ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές. 
•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 κριτικής αντιµετώπισης των 
επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) των εφαρµογών της επιστήµης και της τέχνης στους 
διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.



Β) Ο Υπολογιστής στην τάξη

1.Ως εποπτικό µέσο
2.Ως µέσο επικοινωνίας
3.Ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο
Ο υπολογιστής ως εργαλείο έρχεται να συµπληρώσει και όχι να 
αντικαταστήσει λειτουργίες οι οποίες αποδεδειγµένα βοηθούν στη 
νοητική ανάπτυξη των µαθητών (π.χ. ορθογραφία, διαίρεση κ.λπ.)

Μερικές από τις προϋποθέσεις

α.) Υποδομές και τεχνική υποστήριξη

β.) Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

γ.) Προγραμματισμός διαθεσιμότητας εργαστηρίων

δ.) Κατάλληλο λογισμικό



Β) Ο Υπολογιστής στην τάξη

Λογισμικό ειδικής  χρήσης,  λογισμικό  εκγύμνασης, 
εξάσκησης  και  διδασκαλίας  (Ιστορίας,  Γλώσσας, 
Μαθηματικών,  κ.λπ.)

www.pi‐schools.gr Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
www.ypepth.gr Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
www.komvos.edu.gr Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
www.wikipedia.org Εγκυκλοπαίδεια
www.1911encyclopedia.org Εγκυκλοπαίδεια 



Β) Ο Υπολογιστής στην τάξη
Μερικά Κριτήρια Επιλογής Λογισμικού
• Να είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών.
• Να είναι κατάλληλο για την ηλικία, το 
κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο, το επίπεδο και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών.

• Να είναι αισθητικά ευχάριστο, ελκυστικό και φιλικό προς το 
μαθητή.

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

• Να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, να είναι εύκολο 
στη χρήση και να αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα 
δυσκολίας.

• Να δίνει έμφαση στην ενεργητική μάθηση, να καλλιεργεί τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

• Να έχει κατάλληλη και αποτελεσματική ανατροφοδότηση 
και να μην αναπαράγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο 
διδασκαλίας.
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Λογισμικό γενικής χρήσης

Επεξεργασίας κειμένου
Επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων
Διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεων
Ζωγραφικής και Σχεδίασης
Περιήγησης στο Διαδίκτυο και e‐mail

www.ellak.gr Ιστοσελίδα Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
http://el.openoffice.org Ελληνικό Office
www.google.comΜηχανή αναζήτησης



Γ) Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

ΣτοΣτο πλαίσιο των καθημερινών μαθημάτων (1πλαίσιο των καθημερινών μαθημάτων (1‐‐2 Δ.Ω.)2 Δ.Ω.)
ΜηνιαίεςΜηνιαίες
Μεγαλύτερης ή και ετήσιας διάρκειαςΜεγαλύτερης ή και ετήσιας διάρκειας

Εργονομία Εργονομία –– ΑσφάλειαΑσφάλεια
Η αναπαράσταση της Πληροφορίας (Ε΄ και Στ΄ τάξεις)Η αναπαράσταση της Πληροφορίας (Ε΄ και Στ΄ τάξεις)
Δημιουργία τυπωμένου κυκλώματοςΔημιουργία τυπωμένου κυκλώματος
Δημιουργία Χαρακτήρων Δημιουργία Χαρακτήρων –– Εισαγωγή στην έννοια της Εισαγωγή στην έννοια της 
ΑνάλυσηςΑνάλυσης
Διήγημα, ΜυθιστόρημαΔιήγημα, Μυθιστόρημα
Συλλογή ΠαραμυθιώνΣυλλογή Παραμυθιών
Γραμματική μελέτη κειμένου Γραμματική μελέτη κειμένου 
Συμπλήρωση λέξεωνΣυμπλήρωση λέξεων



Γ) Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

Δημιουργία κάρταςΔημιουργία κάρτας
Δημιουργία Αγγλικού Λεξικού Δημιουργία Αγγλικού Λεξικού 
Θέματα από το «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» Θέματα από το «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» 
Θέματα από τα ΜαθηματικάΘέματα από τα Μαθηματικά



Γ) Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

I. ΗΘεσσαλία (Ιστορικά, πληθυσμιακά, γεωγραφικά, 
οικονομικά στοιχεία)

II. Ο Πηνειός

III.Ο Θεσσαλικός κάμπος

IV.Ο Όλυμπος – Το Δωδεκάθεο

V. 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

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Συνεργασία δασκάλου τάξης µε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων)
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«Σχέδιο Οικονοµικής Μελέτης για την παραγωγή Προϊόντων Σχολικού 
Συνεταιρισµού (π.χ. Ευχετήριων καρτών ή Σχολικής Εφηµερίδας)»

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ µε τη µέθοδο PROJECT

ΤοΤο πρόβλημα:πρόβλημα: Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός καρτών 
που πρέπει να εκδώσουμε 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 συμμετέχει αυτός που 
προτείνει) ή γίνεται κλήρωση.



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ µε τη µέθοδο PROJECT

5. Καταγραφή των συντελεστών που διαμορφώνουν το κόστος 
(Πάγια έξοδα κλπ.). 

6. Ανταλλαγή απόψεων και προτάσεις για την τιμή πώλησης. 

7. Καταγραφή στοιχείων – Απόφαση

ΟνοµΟνοµ/µο/µο Εκπροσώπου:Εκπροσώπου:ΟµάδαΟµάδα…….…….

ΤιµήΤιµή ΠώλησηςΠώλησηςΚόστοςΚόστοςΟνοµΟνοµ/µο/µο ΜέλουςΜέλους



8. Καταγραφή στοιχείων – Απόφαση (συνέχεια)

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.

9. Τελική απόφαση

Με την ίδια διαδικασία οι εκπρόσωποι των ομάδων 
αποφασίζουν για την τελικές τιμές.

Για όλες τις εισηγήσεις ‐ αποφάσεις ο εκπρόσωπος της ομάδας 
(ή της τάξης) θα έχει άποψη τεκμηριωμένη, ώστε να μπορεί να 
την υποστηρίξει.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ µε τη µέθοδο PROJECT



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ µε τη µέθοδο PROJECT

10. Ολομέλεια. Δίνεται σε όλες τις ομάδες ο παρακάτω 
πίνακας και ζητείται να τον συμπληρώσουν
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ΈσοδαΈσοδαΈξοδαΈξοδαΑριθµόςΑριθµός ΚαρτώνΚαρτών



11. Ολομέλεια. Ζητείται από τους μαθητές με τη βοήθεια του 
προηγούμενου πίνακα 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 συμπληρώσουν 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.

12. Ολοµέλεια. Θέτουµε το ερώτηµα: Τι θα κάνουµε αν αλλάξει η τιµή 
κόστους ή η στήλη µε τους αριθµούς των καρτών. Τα παιδιά 
προβληµατίζονται. Καθοδηγούνται, ανακαλύπτουν ή συµφωνούν στην 
αναγκαιότητα της χρήσης ενός προγράµµατος επεξεργασίας αριθµητικών 
δεδοµένων. Όλα τα παραπάνω µεταφέρονται σε ένα λογιστικό φύλλο. 
Μεταβάλλουν τον αριθµό των καρτών ή συµπληρώνουν και νέες γραµµές 
και ανακαλύπτουν 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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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την για την 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


