
 
 

 

 

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην 

Πποζσολική Εκπαίδεςζη 

 

 

 
 

Δπηκέιεηα Σεκεηψζεσλ: Κνζρνβάθε Διέλε 

Βξνραξίδνπ Αλαηνιή 

Θνζκά Αζεκίλα 

 

Σεκηλάξην Λεπηαγσγψλ Φίνπ 

Απξίιηνο 2016 



 

 

 
 
 
 
Σν πεξηερόκελν ησλ ζεκεηώζεσλ πξνέξρεηαη από ηα ζεκηλάξηα πνπ 

πινπνηήζεθαλ κε ηηο Νεπηαγσγνύο ηεο Υίνπ ζηηο 4, 6, 8, 11/4/2016. 

Δπηκνξθώηξηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε ππεύζπλε ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θ. Αλαηνιή Βξνραξίδνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θθ. Αζεκίλα Κνζκά θαη Διηζάβεη 

Λνληδεηίδνπ. 

ην δεύηεξν κέξνο ησλ ζεκεηώζεσλ πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζρεδίαζαλ γηα ην δηαδξαζηηθό πίλαθα νη νκάδεο εξγαζίαο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 
 

 



 
 

Πεξηερόκελα 
 
 ΜΔΡΟ Α 

Δηζεγήζεηο επηκνξθσηώλ 

  

 Ο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Αλαηνιή Βξνραξίδνπ 

 
1 

 Πξνζέγγηζε ηεο Τέρλεο κε ηε βνήζεηα δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα ζην Λεπηαγσγείν 

Αλαηνιή Βξνραξίδνπ  & νθία σηεξάθε 

 

5 

 Ο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο: Δθαξκνγέο ζηε Τάμε 

Αζεκίλα Κνζκά 

 
22 

 Γηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δεκηνπξγίαο 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

Διηζάβεη Λνληδεηίδνπ 

 

31 

 ΜΔΡΟ Β 

ρεδηαζκόο Γξαζηεξηνηήησλ από Οκάδεο 

Δξγαζίαο Δθπαηδεπηηθώλ 

 

 

 Οδεγίεο πξνο ηηο νκάδεο εξγαζίαο  34 

 Κέζα κεηαθνξάο-Θπθινθνξηαθή Αγσγή  36 

 Ο εαπηφο κνπ: εγψ ν κνλαδηθφο  39 

 Φίινη θίινη θαξδηνθίινη  41 

 Πάζρα  44 

 Τα έληνκα  45 

 Ζ κεηακφξθσζε ηεο πεηαινχδαο  46 

 Ινπινχδηα  47 

 Άλνημε  48 

 Τα δψα ηεο απιήο  49 

 Κηα θνξά θαη έλα θαηξφ ….ζην δάζνο  50 

 Πεξπαηψ πεξπαηψ ζην δάζνο  51 

 Τν θαξάβη ηεο ειπίδαο  52 

 Ζ νηθνγέλεηα  53 

 Τα θξνχηα  54 

 Ζ ζάιαζζα  55 

 Ταμίδη ζε θαληαζηηθφ λεζί  56 



1 
 

Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ζηελ εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία 
 

Αλαηνιή Βξνραξίδνπ 
 
Οξηζκόο Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα 
Έλαο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο (ΓΠ) - Interactive Whiteboard (IWB) είλαη κηα 
ςεθηαθή επηθάλεηα εξγαζίαο πνπ ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο θαη 
αιιειεπίδξαζεο. Ζ ζπζθεπή απηή ζπλδέεηαη κε έλαλ ππνινγηζηή θαη κε έλα 
πξνβνιηθφ. Τν πξνβνιηθφ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα, ελψ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ηελ επηθάλεηα 
απηή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθή ή εηδηθή γξαθίδα. O ΓΠ είλαη ζηελ νπζία έλαο 
πίλαθαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ απιφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπκβαηηθνχ 
πίλαθα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή. 
 
Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο Δκπξόζζηαο πξνβνιήο 
α. Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο κε ηερλνινγία αθήο: ν πίλαθαο απηφο 

ελζσκαηψλεη ηερλνινγία αλίρλεπζεο πίεζεο (πίλαθαο κεραληθήο πίεζεο) 
ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη ή λα γξάςεη ζηελ επηθάλεηά 
ηνπ κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν. 

β. Γηαδξαζηηθόο  πίλαθαο κε ειεθηξνκαγλεηηθή ηερλνινγία: ν πίλαθαο 
απηφο (πίλαθαο ειεθηξνκαγλεηηθνχ πιέγκαηνο), κέζσ ηεο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο ηερλνινγίαο επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξά ή 
λα γξάθεη ζε απηφλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ γξαθίδσλ 
(ζηπιφ). 

γ. Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο νπηηθήο ηερλνινγίαο: ν πίλαθαο απηφο, κέζσ 
ηερλνινγίαο ππεξχζξσλ, επηηξέπεη ζηνλ ρξήζε λα αιιειεπηδξά ή λα 
γξάθεη ζε απηφλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ γξαθίδσλ (ζηπιφ) ππέξπζξεο 
αθηηλνβνιίαο. 

 
Βαζηθέο ρξήζεηο δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ 

• Χεθηαθή πξνζνκνίσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πίλαθα κε ρξήζε θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνχ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. 

• Δπίδεημε θαη ρξήζε ινγηζκηθψλ: ρεηξηζκφο θαη αιιειεπίδξαζε κε 
νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. 

• Φξήζε δηαδηθηπαθψλ (web-based) πφξσλ ζηε δηδαζθαιία: πξνβνιή θαη 
αιιειεπίδξαζε κε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. 

• Πξνβνιή θαη αιιειεπίδξαζε κε νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν ηνπ 
ππνινγηζηή κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. 

 
Λνγηζκηθό ηνπ ΓΠ 
Όινη νη θαηαζθεπαζηέο δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ παξέρνπλ έλα παθέην 
ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα ηνλ εθάζηνηε πίλαθα (π.ρ. smart notebook 
γηα ηνπο πίλαθεο ηεο εηαηξείαο smartboard), αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά 
ιεηηνπξγνχλ θαη ζε πίλαθεο δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Κε απηέο ηηο 
εθαξκνγέο παξέρεηαη κηα κεγάιε γθάκα εξγαιείσλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, σο κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 
εληζρχνληαο ηε δηαδξαζηηθφηεηα. 
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Γπλαηόηεηεο ηνπ ΓΠ γηα ηνλ ρξήζηε 
Ο ρξήζηεο κπνξεί: 
1. λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δάρηπιφ ηνπ ζαλ πνληίθη ππνινγηζηή 
2. λα γξάςεη επάλσ ζηνλ πίλαθα κε έλαλ απφ ηνπο εηδηθνχο καξθαδφξνπο, πνπ 

δελ ιεξψλνπλ θαη δελ αδεηάδνπλ απφ κειάλη, θαζψο αθήλνπλ ςεθηαθφ 
ίρλνο 

3. λα κεηαθηλήζεη θαη λα πεξηζηξέςεη αληηθείκελα κε ην ρέξη ηνπ 
4. λα γξάςεη πάλσ ζε εηδηθά πξνβαιιφκελν πιεθηξνιφγην θαη γεληθά 
5. λα θάλεη κε πνιχ άκεζν θαη απιφ ηξφπν φηη κπνξεί λα θάλεη κε έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 
 
Γπλαηόηεηεο ηνπ ΓΠ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 
Κε ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ν εθπαηδεπηηθφο: 
1. γξάθεη κε ηνπο καξθαδφξνπο φπσο ζε έλαλ παξαδνζηαθφ πίλαθα 

απνζεθεχεη ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ην κάζεκά ηνπ ζε κνξθή βίληεν ή 
δηαδνρηθψλ εηθφλσλ 

2. πξαγκαηνπνηεί παξνπζηάζεηο, πξνβάιεη ηαηλίεο 
3. κε ηε βνήζεηα ησλ καξθαδφξσλ γξάθεη ή επηζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη πάλσ 

ζην πξνβαιιφκελν πιηθφ, ρσξίο λα ην αιινηψλεη 
4. θαηαζθεπάδεη πιάλα καζήκαηνο ζε κνξθή εληππσζηαθψλ παξνπζηάζεσλ, 

ράξε ζε θαηάιιειν ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη καδί κε ηνλ πίλαθα 
5. κεηαθηλεί, πεξηζηξέθεη θαη αιιάδεη κέγεζνο ζε αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην δάρηπιφ ηνπ 
6. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, αζθήζεηο, θ.ιπ. 
 
Κπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα 
1. Κπνξεί θαλείο λα θάλεη φηη θαη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο πίλαθεο, επνκέλσο ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επαλαιάβεη ρσξίο θακία αιιαγή ηηο επηηπρεκέλεο 
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ είρε εθαξκφζεη ζην παξειζφλ. 

2. Οη καξθαδφξνη δελ ιεξψλνπλ, δελ θαηαλαιψλνπλ κειάλη θαη δελ είλαη 
επηθίλδπλνη γηα ηα παηδηά. Δπηπιένλ, κπνξεί θαλείο λα γξάςεη κε απηνχο 
πάλσ ζε πξσηφηππν πιηθφ (π.ρ. ζεκεηψζεηο, ηαηλίεο, θσηνγξαθίεο, θ.ιπ.), 
ρσξίο λα ην αιινηψζεη ζην ειάρηζην. 

3. Ζ επηθάλεηά ηνπο είλαη αλζεθηηθή, επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. 

4. Γελ απαηηνχλ παξά ειάρηζηεο βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ. Δθεί φπνπ θάπνηνο έθαλε θιηθ κε ην πνληίθη, ηψξα απιψο 
αγγίδεη κε ην δάρηπιφ ηνπ. 

5. Ζ ρξήζε ησλ ρεξηψλ αληί ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ πνληηθηνχ επηηξέπεη 
ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ δηδαζθφκελνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, κε 
απνηέιεζκα ε πξνζνρή λα επηθεληξψλεηαη ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη 
φρη ζην δηδαθηηθφ κέζν. 

6. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα απνζεθεχεη θαη λα ηππψλεη 
 
Βαζηθά εξγαιεία ηνπ ΓΠ 
1. Πέλα (ζηπιφ) / ππνγξάκκηζε 
2. ‗Σχξε θαη άθεζε‘ (drag and drop) 
3. Δξγαιεία θεηκέλνπ 
4. Σβήζηκν θαη εκθάληζε 
5. Οκαδνπνίεζε 
6. Αλαγλψξηζε γξαθήο (Text / handwriting recognition) 
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7. Κεηξεηέο / ξνιφγηα 
8. Αηρκαιψηηζε νζφλεο (Screen capture) / 
9. Σθίαζε νζφλεο / ζθνηάδη / curtain or revealer tool 
10. Δγγξαθή θηλήζεσλ νζφλεο ή ζειίδαο 
11. Τερληθέο θαη εξγαιεία γεκίζκαηνο 
12. Δξγαιεία γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα 
13. Stacking objects / αλαδηπιαζηαζκφο / θισλνπνίεζε 
 
ΓΠ θαη ηύπνη κάζεζεο 

• Οπηηθή κάζεζε (ρξήζε θεηκέλνπ, εηθφλαο, βίληεν θαη animation) 
• Αθνπζηηθή κάζεζε (ρξήζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ π.ρ. νκηιίεο, πνηήκαηα, 

θαη αθξφαζε ήρσλ ή κνπζηθήο) 
• Απηηθή κάζεζε (δηάδξαζε κε θπζηθή θίλεζε) 

 
Οθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ ΓΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
 Κέζσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη, δηεπθνιχλεηαη ε 

ελεξγφο κάζεζε θαη φρη κφλν ε παζεηηθή πξφζιεςε ηεο πιεξνθνξίαο. 
 Τν κεγάιν κέγεζνο ηεο νζφλεο δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαηηθή νκαδηθή 

εξγαζία. 
 Πξνζβαζηκφηεηα πξνο φινπο ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ζηνπο καζεηέο 

κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε θαη ηελ θίλεζε 
 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

δίλνληαο θίλεηξα γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε 
 Δλζαξξχλεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 
 Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη πην παξαζηαηηθή 
 Απμάλνληαη νη πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 
 Δληζρχεη ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 
 Δγγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εξγαζηψλ, ε νπνία δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα κεηέπεηηα ρξήζε ή γηα απνδφκεζε θαη αλάιπζε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

 
Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο σο δηδαθηηθό εξγαιείν 
Ζ ζπλήζεο ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα αθνξά ηε ζπκβαηηθή δηαδηθαζία 
δηδαζθαιίαο, αλαπαξαγάγεη ζπλεπψο ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν 
δηδαζθαιίαο. Δίλαη κάιηζηα γεγνλφο, φηη νη πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαζψο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε 
πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ή ζθέθηεηαη λα ηνλ 
ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο 
δηδαζθαιίαο. 
 
ΓΠ θαη επνηθνδνκεηηζκόο 
Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ην 
θηινζνθηθφ πιαίζην πνπ ηνλ πξνηξέπεη ή ηνλ απνηξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα 
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Ο ΓΠ ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 
επνηθνδνκεηηζκφ, θαζψο ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηαδξαζηηθή 
κάζεζε. Ζ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ελεξγψλ 
καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, φπσο είλαη ε εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε ζπδήηεζε. Ζ 
γλψζε θαηαζθεπάδεηαη δηακέζνπ ηεο παξαηήξεζεο, ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη 
ηεο δηάδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηελ ηερλνινγία. 
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Αλάπηπμε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο / ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε 
 Φξήζε εηθφλαο ή βίληεν γηα αθφξκεζε θαη έλαξμε ζπδήηεζεο 
 Θαηαηγηζκφο ηδεψλ (πηζαλφλ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο) 
 Ταμηλφκεζε 
 Γξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ θεηκέλνπ 
 Υπνζηήξημε θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ κε πνιπκεζηθφ πιηθφ 
 Γηάρπζε ηεο εκπεηξίαο 

 
Μνληεινπνίεζε, επίδεημε θαη ζρνιηαζκόο /ππνκλεκαηηζκόο 
 Άκεζνο ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ θαη ηδηνηήησλ ηνπο (drag and drop 

activities) 
 Δπηζεκείσζε θαη ππνκλεκαηηζκφο ζε θάζε ηχπν αξρείνπ (θείκελα, 

εηθφλεο, θιπ.) 
 Απφ θνηλνχ αλάγλσζε 
 Σπλεξγαηηθή γξαθή 
 Σπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο 
 Οκφηηκε δηδαζθαιία (δηδαζθαιία απφ καζεηέο ζε φιε ηελ ηάμε ή ζε 

νκάδεο καζεηψλ) 
 
Δθαξκνγέο γηα δηαδξαζηηθό πίλαθα ζην δηαδίθηπν 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvIPjeYh6Xc 
http://www.communication4all.co.uk/http/IWB%20Resources.htm 
http://eduscapes.com/sessions/smartboard/ 
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2013/06/online.html 
http://nipiagogoiarkadias.blogspot.gr/2013/11/1.html 
http://primaryinteractive.co.uk/early.htm 
http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx?cat=84 
 
Δθαξκνγή γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 
https://bouncyballs.org/ 
 
Δθαξκνγή γηα δηαιείκκαηα ραιάξσζεο 
https://www.gonoodle.com/ 
 
Δθαξκνγέο γηα παξακύζηα online κε αθήγεζε 
http://www.noesi.gr/book/study/openbook 
http://www.noesi.gr/book/intervention/software-istories-gia-kalinixta 
 
Δθαξκνγή Γεσγξαθίαο θαη ινγηζκηθά ΓΠ 
http://plinetdathens.wikispaces.com/file/view/PAROYSIASI_250214_KOKK
ONI_2.pdf 
http://earth.google.com/Φίνπ 
 
Βηβιηνγξαθία 
Θνκήο, Β., Κηζηξιή, Α. & Σθνπληδήο, Γ. (2010). Γηαδξαζηηθά πζηήκαηα 

δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. Αλαθηήζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ 2016, απφ  
https://economu.files.wordpress.com/2012/03/diadrastikoi_pe60-
70_dask_nhp.pdf 

  

http://eduscapes.com/sessions/smartboard/
http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx?cat=84
https://bouncyballs.org/
https://www.gonoodle.com/
http://www.noesi.gr/book/intervention/software-istories-gia-kalinixta
http://earth.google.com/Χίου


5 
 

Πξνζέγγηζε ηεο Σέρλεο κε ηε βνήζεηα δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζην 
Νεπηαγσγείν1 

 
Αλαηνιή Βξνραξίδνπ 1, νθία σηεξάθε 2 

anatoli_vro@yahoo.gr, sophie_chios@hotmail.com 
1 Τπεύζπλε ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Π.Δ Υίνπ 

2 Νεπηαγσγόο 
 
Πεξίιεςε: Ζ εηζαγσγή ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ Διιεληθή ζρνιηθή 
πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξφζθαηε θαη νη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
ηξφπν ρξήζεο ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 
πεξηνξηζκέλεο. Ζ παξνχζα πξφηαζε έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο 
αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γηα ηελ πξνζέγγηζε 
ηεο Τέρλεο ζε ηάμε Λεπηαγσγείνπ. Κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ, έγηλε πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηξηψλ γλσζηψλ επξσπαίσλ 
δσγξάθσλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, ζε 
έλα καζεηνθεληξηθφ - επνηθνδνκεηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σπγθεθξηκέλα, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο (α) σο επνπηηθφ κέζν (β) σο κέζν 
δηάδξαζεο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ (γ) σο 
κέζν δεκηνπξγίαο εηθαζηηθνχ έξγνπ θαη (δ) σο κέζν αμηνιφγεζεο ησλ 
πινπνηεκέλσλ εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ παξνπζίαζε ηφζν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ, φζν θαη ε αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί, 
απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ηνπ θελνχ πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο ζε επίπεδν 
πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Λεπηαγσγείν, πξνζέγγηζε ηέρλεο 
 
Δηζαγσγή 
Τα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο 
δηεηζδχνπλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν 
Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο (ΓΠ) (Interactive whiteboard, IWB). Ο ΓΠ είλαη ζηελ 
νπζία έλαο πίλαθαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ απιφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο 
ζπκβαηηθνχ πίλαθα κε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο ππνινγηζηή. Ζ ηερλνινγία ησλ 
ΓΠ ζήκεξα εκθαλίδεηαη πην ψξηκε λα εηζαρζεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην παλεπηζηήκην. Απφ ηφηε πνπ νη ΓΠ 
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ζε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ 
ππάξμεη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο απφ αξθεηνχο ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα επηθέξνπλ κία δπλεηηθή 
επαλάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Gillen et al., 2006; Miller & Glover, 
2002; Smith et al., 2005). Παξφιν πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο εμνπιηζκνχ ησλ 
ζρνιείσλ κε ΓΠ, νη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγήο ηνπο 
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ειάρηζηεο, γεληθφηεξα, θαη εηδηθφηεξα ζην 
ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο. 

                                                             
1Αλαθνξά ζην άξζξν σο: Βξνραξίδνπ, Α., & Σσηεξάθε, Σ. (2013). Πξνζέγγηζε 
ηεο Τέρλεο κε ηε βνήζεηα δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζην Λεπηαγσγείν. Θέκαηα 
Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, 6(1-2), 95-109. 
http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete 
 
 

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete
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Τα πξψηα ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο αλαγλσξίδνληαη επξέσο σο κηα θξίζηκε 
πεξίνδνο, φπνπ δηακνξθψλνληαη νη ζηάζεηο πξνο ηε κάζεζε θαη 
αλαπηχζζνληαη ε θαληαζία θαη ε πεξηέξγεηα. Οη ηέρλεο παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν 
ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα θαληάδεηαη, δίλνπλ κνξθή ζηελ 
εκπεηξία θαη ζην παηρλίδη, φπσο, επίζεο, βνεζνχλ ην παηδί λα δνκήζεη ηελ 
θαηαλφεζή ηνπ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Dyson, 1990; Eisner, 1991; Harris, 
2000). Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζε λέεο εκπεηξίεο ζπλεηζθέξεη ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα παξαηεξνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο, πνπ 
πεξηβάιινπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηε δσή ηνπο (Korn-Bursztyn, 2002). Θαζψο ε 
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο 
(Kuzminsky, 2008; Vecchi & Guidici, 2004), ε ρξήζε ηνπ ΓΠ αλακέλεηαη λα 
επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΓΠ (κέγεζνο νζφλεο, δηαδξαζηηθφηεηα, 
πξνζβαζηκφηεηα πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, εγγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο έξγνπ), φζν νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπ 
(α) σο επνπηηθφ κέζν (β) σο κέζν δηάδξαζεο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη 
θιεηζηνχ ηχπνπ ινγηζκηθνχ (γ) σο κέζν δεκηνπξγίαο εηθαζηηθνχ έξγνπ θαη (δ) 
σο κέζν αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ θαζηζηνχλ έλα 
ρξήζηκν ηερλνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο. Γηα ηελ 
εηζαγσγή φκσο ησλ ΤΠΔ (Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) ζηε 
ζρνιηθή ηάμε είλαη απαξαίηεηεο ηφζν νη ηερλνινγηθέο, φζν θαη νη 
παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζηελ ζρνιηθή πξάμε 
ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θπξίσο ζε ζέκαηα 
αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ελψ ε άθξηηε ρξήζε ηνπ ζηε 
ζρνιηθή ηάμε, κάιινλ, ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δαζθαινθεληξηθήο 
πξνζέγγηζεο, θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηελ απνδπλάκσζε ηεο 
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 2010). 
Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαγθαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ηε ηέρλε απφ ηελ 
πξνζρνιηθή ειηθία θαη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ ΓΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα καζεηνθεληξηθφ – επνηθνδνκεηηθφ 
πεξηβάιινλ, έγηλε πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηξηψλ γλσζηψλ επξσπαίσλ 
δσγξάθσλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΓΠ. Σπγθεθξηκέλα, ζε έλα 
καζεηνθεληξηθφ - επνηθνδνκεηηθφ πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ΓΠ (α) σο 
επνπηηθφ κέζν (β) σο κέζν δηάδξαζεο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη 
ινγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ (γ) σο κέζν δεκηνπξγίαο εηθαζηηθνχ έξγνπ θαη (δ) 
σο κέζν αμηνιφγεζεο ησλ πινπνηεκέλσλ εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Οξηζκόο ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα 
Σην ζχγρξνλν ζρνιείν, νη Λέεο Τερλνινγίεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ 
πιεξνθνξηθφ αιθαβεηηζκφ αιιά παξέρνπλ δπλακηθά εξγαιεία θαη εθαξκνγέο 
ππνζηήξημεο, ελίζρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 
(Τδηκνγηάλλεο, 2001). Έηζη, αθνινπζψληαο απηή ηελ ηάζε, δελ είλαη παξάμελν 
πνπ ζηηο κέξεο καο νη εθπαηδεπηηθνί αθήλνπλ ζηγά-ζηγά ζηελ άθξε ηνλ 
καπξνπίλαθα κε ηελ θηκσιία, πνπ γηα δεθάδεο ρξφληα απνηεινχζε ην θχξην 
κέζν δηδαζθαιίαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο ηάμεηο πεξηζζφηεξν ή 
ιηγφηεξν ζχλζεην ηερληθφ εμνπιηζκφ. Κηα ηέηνηα ζηξνθή πξνο ηελ αμηνπνίεζε 
ζχγρξνλσλ πξντφλησλ εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη γηα 
παξάδεηγκα θαη ε ρξήζε ηνπ ΓΠ (Γεκεηξαθάθεο & Σνθφο, 2010). Ο ΓΠ 
απνηειεί έλα ηερλνινγηθφ κέζν, ην νπνίν ηειεπηαία άξρηζε λα εκθαλίδεηαη 
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο καο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ηδησηηθά 
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εθπαηδεπηήξηα θαη θξνληηζηήξηα, θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηα δεκφζηα ζρνιεία 
(Αλαζηαζηάδεο θ.ά., 2010). 
Ο ΓΠ είλαη κηα ςεθηαθή ζπζθεπή αθήο πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ ππνινγηζηή θαη 
έλα πξνβνιηθφ (πξνηδέθηνξα). Τν πξνβνιηθφ πξνβάιεη ην νπηηθφ ζήκα εμφδνπ 
ηνπ ππνινγηζηή ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 
αιιειεπηδξάζεη κε ηα εηθνληδφκελα αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθή 
ηνπ ΓΠ. Ο ΓΠ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ ππνινγηζηή πνπ 
δεκηνπξγεί ηηο πξαγκαηηθέο εηθφλεο ή ηα δεδνκέλα. O ρξήζηεο κπνξεί λα 
γξάςεη ή λα δσγξαθίζεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ, λα εθηππψζεη ηελ εηθφλα, λα ηελ 
απνζεθεχζεη ή λα ηελ δηαλείκεη ζε έλα δίθηπν. 
 
Οθέιε ηεο ρξήζεο δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία 
Ο ΓΠ απνηειεί έλα ηερλνινγηθφ κέζν, ην νπνίν ππφ παηδαγσγηθέο 
πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 
ζηε ζρνιηθή ηάμε. H αμηνπνίεζή ηνπ ΓΠ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη απνηειεί 
κία ζεκαληηθή «βνήζεηα» ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, θαζψο κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 
πξνζθέξνληαο θίλεηξα κάζεζεο (Starkman, 2006). Θαηά ηελ παηδαγσγηθή 
αμηνπνίεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ή ινγηζκηθνχ, ζεκαληηθφ δήηεκα 
απνηειεί ε επηινγή ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πνπ εληαζζφκελα ζε 
ζελάξηα δηδαζθαιίαο θαη εκπεξηέρνληαο κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
παξαπάλσ αξρέο, παξέρνπλ ηελ ειεπζεξία ζην καζεηή γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή, 
δξάζε θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Σπγθεθξηκέλα, απφ παηδαγσγηθήο 
πξνζέγγηζεο, ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΓΠ βνεζνχλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ: 

• Τεο δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ 
ελεξγφ κάζεζε θαη φρη κφλν ηελ παζεηηθή πξφζιεςε ηεο πιεξνθνξίαο. 

• Τνπ κεγέζνπο ηεο νζφλεο, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ ζπλεξγαηηθή 
νκαδηθή εξγαζία. 

• Τεο πξνζβαζηκφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη πξνο φινπο ηνπο καζεηέο θαη 
ηδηαίηεξα πξνο ηα κηθξά παηδηά, θαζψο θαη ζηνπο καζεηέο κε 
πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε θαη ζηελ θίλεζε. 

• Τεο εγγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εξγαζηψλ, ε νπνία δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα γηα κεηέπεηηα ρξήζε ή γηα απνδφκεζε θαη αλάιπζε ηεο 
δηαδηθαζίαο (Glover & Miller 2002; Wood, 2001). 

Υπνζηεξίδεηαη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε 
κάζεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαλνεηηθφ πνιπεξγαιείν, ην νπνίν 
πξνζαξκφδεηαη ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Davies & Worrall, 
2003). Ο ΓΠ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξάδνζε καζήκαηνο κε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο 
ηχπνπο κάζεζεο: (α) ηελ νπηηθή κάζεζε (ρξήζε θεηκέλνπ, εηθφλαο, video θαη 
animation, (β) ηελ αθνπζηηθή κάζεζε (ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ π.ρ. 
νκηιίεο, πνηήκαηα, θαη ηελ αθξφαζε ήρσλ ή κνπζηθήο θαη (γ) ηελ απηηθή 
κάζεζε (δηάδξαζε κε θπζηθή θίλεζε). Ζ ελζσκάησζε θαη ησλ ηξηψλ ηχπσλ 
κάζεζεο ζηελ δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο κπνξεί λα θαζνξίζεη ην βαζκφ 
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Beeland, 2002). 
Κε ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ πξφζθαησλ εξεπλψλ, ε ρξήζε ηνπ ΓΠ έρεη 
ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ρξήζε ηνπ ΓΠ 
ππνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ 
(Higgins et al., 2005), απμάλνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη δίλνληαο 
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θίλεηξα ζπκκεηνρήο, γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε (Gerard & Widener, 1999). H 
ρξήζε ηνπ ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαζψο ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή 
θαη ηνλ δάζθαιν λα ζπλεξγάδνληαη γχξσ απφ κηα κεγάιε νζφλε (Higgins et 
al., 2005). Δπηπξνζζέησο, ζπκβάιιεη ζηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ 
παηδηψλ ζην κάζεκα θαζηζηψληαο ηε δηδαζθαιία πην παξαζηαηηθή 
(Γεκεηξαθάθεο & Σνθφο, 2010). 
Δθηφο απφ ηηο νπηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη νη πξνθνξηθέο 
δεμηφηεηεο, θαζψο νη καζεηέο ζπδεηνχλ θαη αλαιχνπλ ηηο εηθφλεο θαη ηα 
δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ΓΠ. Ζ εηζαγσγή ηνπ ΓΠ 
ζηελ ηάμε κπνξεί λα θέξεη αιιαγέο ζην νηθνζχζηεκα ηεο, λα απμήζεη ηα 
θίλεηξα γηα κάζεζε θαη λα εληζρχζεη ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο 
γλψζεο (Αλαζηαζηάδεο θ.α., 2010). 
 
Χξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο 
Ζ ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πνιιαπιψλ θαη πνιχζεκσλ 
εξεζηζκάησλ θαη νη ζπλερείο θαη πνηθίιεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα έλαλ επξχ 
εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ δελ αξθείηαη ζηα ζηελά φξηα ηεο απφθηεζεο 
αθαδεκατθήο γλψζεο, απαηηνχλ κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε ηελ αηζζεηηθή 
αγσγή απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ επαθή ησλ παηδηψλ κε έξγα 
ηέρλεο πξνζθέξεη πινχζηα εξεζίζκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο 
ηνπο θαη ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ κία πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ 
πνιηηηζκφ (Βαθέα, 2002). 
Οη ΤΠΔ ζπλδξάκνπλ ζηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ πλεπκαηηθή θαη 
θαιιηηερληθή παξάδνζε κέζα απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο 
ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, εηθνληθά κνπζεία θαη 
πνηθίια θνηλσληθνπνηεηηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ηα ινγηζκηθά θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο (Social Networks) (Παιηφθαο & Γακηαλίδνπ, 2009). Δπηπιένλ, νη 
λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ πξν πνιινχ εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ησλ ηερλψλ 
παξέρνληαο επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ έξγσλ ηέρλεο 
(Lunenfeld, 2000), ελψ απνηεινχλ ζήκεξα γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 
δηαθφξσλ Αλσηάησλ Σρνιψλ Θαιψλ Τερλψλ. 
Ο ΓΠ απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν ηερλνινγηθφ εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο (α) σο επνπηηθφ κέζν (β) σο 
κέζν δηάδξαζεο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ (γ) 
σο κέζν δεκηνπξγίαο εηθαζηηθνχ έξγνπ θαη (δ) σο κέζν αμηνιφγεζεο ησλ 
πινπνηεκέλσλ εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ ΓΠ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο, ηα νπνία θαη αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε ζρεδίαζε 
απνηειεζκαηηθψλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο (Κπέιινπ & Παπαρξήζηνο, 2010). 
 
Δςναηόηηηερ ηος διαδπαζηικού πίνακα για ηην σπήζη ηοςρ ωρ 
εποπηικό μέζο 
Ο ΓΠ απνηειεί έλα θαηάιιειν κέζν παξνπζίαζεο, θαζψο δηαζέηεη πέξα απφ 
ηε κεγάιε επηθάλεηα θαη δηάθνξεο επηπιένλ δπλαηφηεηεο. Δπηηξέπεη ηε 
δεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ ή ζρεκάησλ πάλσ ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή (π.ρ. 
ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, θπιινκεηξεηήο) ρσξίο λα ηελ επεξεάδεη. Δπίζεο, κε 
ηε ζθίαζε νζφλεο (wrap screen) είλαη δπλαηή ε απφθξπςε θαη εκθάληζε 
πιεξνθνξηψλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο νζφλεο. Ζ ρξήζε ηεο ζθίαζεο 
νζφλεο βνεζά θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ ηκεκαηηθή παξνπζίαζε 
πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ. Ο πξνβνιέαο 
(spotlight) απνθξχπηεη φιε ηελ νζφλε εθηφο απφ κηα θπθιηθή πεξηνρή, ηεο 
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νπνίαο ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ξπζκίδνληαη θαη βνεζά ζηελ ηκεκαηηθή 
παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ. Ο 
κεγεζπληηθφο θαθφο (zoom in) κεγεζχλεη ηελ νζφλε θαη βνεζά ζηελ 
επηζήκαλζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Οη καζεηέο απνιακβάλνπλ ην ΓΠ, σο 
επνπηηθφ κέζν, θαηά ηελ πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο θαη αλαθέξνπλ φηη νη 
εηθφλεο θαίλεηαη λα «εληππψλνληαη» ζηνλ εγθέθαιφ ηνπο, κεηά ην ηέινο ηνπ 
καζήκαηνο, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ηηο αλαθαινχλ ζηε κλήκε ηνπο, 
φπνηε απηφ ρξεηαζηεί (Smith et al., 2005). 
 
Δςναηόηηηερ ηος διαδπαζηικού πίνακα για ηην σπήζη ηοςρ ωρ μέζο 
παπαγωγήρ εικαζηικού έπγος 
Ο ΓΠ δελ απνηειεί κφλν έλα θαηάιιειν κέζν παξνπζίαζεο αιιά δηαζέηεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ελφο «ςεθηαθνχ θακβά» κε πιεζψξα απφ εξγαιεία γηα ηελ 
παξαγσγή εηθαζηηθνχ έξγνπ. Σην βαζηθφ κελνχ ηνπ ππάξρεη κηα κεγάιε 
πνηθηιία εξγαιείσλ (ειεχζεξε ζρεδίαζε, γξακκέο, ζρήκαηα, γεκίζκαηα, γφκα, 
επηζήκαλζε θ.ιπ.) πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή εηθαζηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη είηε 
κε ηα βαζηθά εξγαιεία (π.ρ. γξακκέο, ζρήκαηα, θείκελν) είηε εηζάγνληαη 
έηνηκα απφ εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ. εηθφλα ή βίληεν απφ ςεθηαθέο 
βηβιηνζήθεο). Σηα αληηθείκελα κπνξεί λα γίλεη αιιαγή κεγέζνπο, πεξηζηξνθή, 
αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε, δηαγξαθή, ζχλδεζε κε ηζηνζειίδα ή αξρείν, 
αιιαγή ηδηνηήησλ, εηζαγσγή θίλεζεο θ.ά. 
 
Δςναηόηηηερ ηος διαδπαζηικού πίνακα για ηην σπήζη ηοςρ ωρ μέζο 
διάδπαζηρ ζε διαδικηςακέρ εθαπμογέρ και λογιζμικά κλειζηού 
ηύπος 
Ο ΓΠ είλαη έλα εξγαιείν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 
δηελεξγήζνπλ ην κάζεκά ηνπο «δσληαλά», αμηνπνηψληαο ππάξρνπζεο 
πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ. Κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν δηάδξαζεο ζε 
δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (δηαδηθηπαθά παηρλίδηα), πνπ ππφθεηληαη θάησ απφ 
άδεηεο ειεχζεξεο ρξήζεο, φπσο επίζεο θαη κε ινγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ π.ρ. 
KIDePEDIA θ.α. Ζ επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ, ζην πιαίζην 
ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 
ηάμεο, κπνξεί λα πξνσζήζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Σηκσηάο, 
Τξηαληαθπιιίδεο & Φξαγθάθε, 2010). 
 
Δςναηόηηηερ ηος διαδπαζηικού πίνακα για ηην σπήζη ηοςρ ωρ μέζο 
αξιολόγηζηρ 
Ο ΓΠ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν αμηνιφγεζεο ησλ πινπνηεκέλσλ 
εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο θαη γεληθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο. Κε ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο (record), νη ελέξγεηεο πνπ 
ζπκβαίλνπλ πάλσ ζην ΓΠ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε αξρείν βίληεν, ην 
νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο 
δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, νη πινπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ΓΠ 
κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ σο ηζηνζειίδα, αξρείν PDF ή PowerPoint θαη 
κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηνπο καζεηέο, λα δεκνζηεπηεί ζην δηαδίθηπν, λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο θαθέινπο αμηνιφγεζεο (portfolio) ησλ καζεηψλ. 
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Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο θαη καζεηνθεληξηθή- επνηθνδνκεηηθή 
πξνζέγγηζε 
Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν 
απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, αιιά ζρεηίδεηαη κε ην θηινζνθηθφ 
πιαίζην ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνλ πξνηξέπεη ή ηνλ απνηξέπεη λα 
αθνινπζήζεη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (Fragaki, 2010; Φξαγθάθε, 2008; 
Θσζηνχια - Καθξάθε & Καθξάθεο, 2006). Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΤΠΔ ζηε 
ζρνιηθή ηάμε είλαη απαξαίηεηεο, ηφζν νη παηδαγσγηθέο, φζν θαη νη 
ηερλνινγηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα 
δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 
εθπαηδεπνκέλνπ ζε κηα δηαδηθαζία, φπνπ ζα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηελ 
πιεξνθνξία κε θξηηηθφ ηξφπν θαη λα ηε κεηνπζηψλεη ζε γλψζε (Ally, 2004). 
Ο ΓΠ ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζην επνηθνδνκεηηζκφ 
(constructivism), θαζψο ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε. 
Σχκθσλα κε ηνλ επνηθνδνκεηηζκφ, ε κάζεζε ζπληειείηαη φηαλ νη καζεηέο 
θαηαζθεπάδνπλ ελεξγά ηε λέα γλψζε ή ηηο έλλνηεο βαζηδφκελνη ζηελ 
πξνεγνχκελε γλψζε ή εκπεηξία (Bodner, 1986). H επνηθνδνκεηηθή 
πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ελεξγψλ καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, 
φπσο είλαη ε εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε ζπδήηεζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο 
λα δηεξεπλήζνπλ πέξα απφ ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπο δίλεηαη. H γλψζε 
θαηαζθεπάδεηαη δηακέζνπ ηεο παξαηήξεζεο, ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο 
δηάδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηελ ηερλνινγία. Ο 
εθπαηδεπηηθφο δελ ιεηηνπξγεί σο αλακεηαδφηεο ηεο γλψζεο, αιιά δηεπθνιχλεη 
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνζθέξνληαο πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
εξγαζηψλ (Dhindsa & Emran, 2006). 
Κηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ΓΠ είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 
απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ιφγσ ηεο κεγάιεο νζφλεο πνπ δηαζέηεη, πξνσζψληαο 
έηζη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηάδξαζε, ζχκθσλα κε ην καζεζηαθφ κνληέιν ηνπ 
Vygotsky (Bell, 1998; Higgins et al., 2005). Όζνλ αθνξά ηε δηαδξαζηηθή 
κάζεζε, νη Glover, Miller, Averis & Door (2007) αλαθέξνπλ φηη κε ηε ρξήζε 
ηνπ ΓΠ νη εθπαηδεπηηθνί «ζπλεηδεηνπνηνύλ πσο ε δηάδξαζε απνηειεί ηε βάζε 
γηα ηελ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε θαη ηε γλσζηηθή θαηαλόεζε» (ζει. 17). 
 
ηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Σχκθσλα κε δηάθνξνπο εξεπλεηέο ε εηθαζηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ 
πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε παξαγσγή 
ζρεδηαζηηθψλ πξντφλησλ, αιιά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 
αλαγλψξηζε ζπκβνιηθψλ εηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ηα δηάζεκα 
έξγα δσγξαθηθήο (Chapman, 1993). Ιακβάλνληαο απηφ ππφςε, έγηλε επηινγή 
ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ ηξηψλ επξσπαίσλ δσγξάθσλ γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία κε ηε βνήζεηα ηνπ ΓΠ. Σχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ (ΓΔΠΠΣ, 2003), νη 
ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 
ηέρλεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ΓΠ θαιχπηνπλ δχν ζεκαηηθέο πεξηνρέο: (α) ηε 
δεκηνπξγία θαη έθθξαζε θαη (β) παηδί θαη πιεξνθνξηθή. Σπγθεθξηκέλα, νη 
ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

• Ζ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο 
νπηηθήο επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο. 

• Ζ εηζαγσγή ηνπο ζηελ «αλάγλσζε» εηθαζηηθνχ έξγνπ. 
• Ζ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην έξγν ηξηψλ κεγάισλ δσγξάθσλ. 
• Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη έθθξαζεο ησλ παηδηψλ. 
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• Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ 
παξαγσγή εηθαζηηθνχ έξγνπ θαη ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ ζρεηηθψλ 
κε ηελ ηέρλε. 

• Ζ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε άιιεο 
καζεζηαθέο πεξηνρέο(π.ρ. γιψζζα, παηδί θαη πεξηβάιινλ, 
καζεκαηηθά). 

• Ζ ελδπλάκσζε ηεο αλαπαξαζηαηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηεο θξηηηθήο 
ηνπο ηθαλφηεηαο. 

• Ζ εμνηθείσζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ΓΠ. 
• Ζ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ ηέρλε θαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 
 
Γηεμαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Ζ ελζσκάησζε ηνπ ΓΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηα ηελ πινπνίεζε 
δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηέρλε, απνηειεί κία θαηλνηφκα πξνζέγγηζε, 
θαζψο κέρξη ηψξα ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηφζν 
ησλ ΤΠΔ γεληθφηεξα, φζν θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΓΠ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 
Τέρλεο ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο νπηηθήο, 
πινπνηήζακε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ πξνζέγγηζε ζηελ ηέρλε κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ΓΠ, ζχκθσλα κε ην καζεηνθεληξηθφ - επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν 
κάζεζεο. H πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο κε ηε βνήζεηα ΓΠ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
ηάμε Λεπηαγσγείνπ (Λεπηαγσγείν Θαιιηκαζηάο Φίνπ). Σην ζπγθεθξηκέλν 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπκκεηείραλ είθνζη έμη παηδηά, απφ ηα δχν ηκήκαηα 
ηνπ λεπηαγσγείνπ (Θιαζηθφ Τκήκα θαη Οινήκεξν Τκήκα) θαη ν ρξφλνο 
δηάξθεηάο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ δχν κήλεο (απφ αξρέο Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηέιε 
Φεβξνπαξίνπ). 
Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πινπνηήζεθε δχν κήλεο κεηά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 
ζρνιείνπ κε ΓΠ (ηχπνπ QOMO interactive) θαη αθνχ ππήξρε ν απαξαίηεηνο 
ρξφλνο εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ κε ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ΓΠ. Οη καζεηέο εχθνια 
πξνζαξκφζηεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ΓΠ, θαζψο ππήξρε ελαζρφιεζε κε ηε 
ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ (π.ρ. MS Paint) θαη ην 
πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ. δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο). Άιισζηε νη 
καζεηέο ηνπ 21νπ αηψλα είλαη κέξνο ηνπ θφζκνπ ησλ πνιπκέζσλ (multi-
media) απφ ηε γέλλεζή ηνπο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άλεζε ηνπο 
ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη ν ΓΠ (Higgins & Hall,2005). Οη 
καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ, 
θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Smith et al. (2005), ν ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ γηα 
κάζεζε απμάλεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο «έθπιεμεο» πνπ κπνξεί λα θέξεη ν ΓΠ 
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο αθήλεη ηνπο καζεηέο λα αλαξσηηνχληαη 
ηη ζα ζπκβεί κεηά. 
Θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο έγηλε κηα πξνζέγγηζε ησλ 
κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ. Τα κνξθνινγηθά ζηνηρεία 
ελφο εηθαζηηθνχ έξγνπ ηέρλεο είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ: 
ην ρξψκα, ην ζεκείν, ε γξακκή, ε θφξκα (ζρήκα), ν ρψξνο, ν φγθνο, ε 
ζχλζεζε θ.ά. Σηελ νξζή ρξήζε ησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ, νθείιεηαη ε 
ζπνπδαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Γλσξίδνληαο ηα 
κνξθνινγηθά ζηνηρεία θαη ηελ αμία ηεο ρξήζεο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ην έξγν ηέρλεο, ηφζν ηα ζηνηρεία θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ νηθνδνκνχλ ην πεξηερφκελν φζν θαη ηελ θξπθή 
γεσκεηξία, πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη ην ηειηθφ πξντφλ. 
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Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηα βαζηθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία ελφο 
εηθαζηηθνχ έξγνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο 
είλαη παηδαγσγηθά θαηάιιειεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο: 
http://www.artsconnected.org/toolkit/explore.cfm θαη 
http://www.metmuseum.org/explore/Learn_About_Color/wheel.html. Ζ 
ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξαζηηθψλ ηζηνζειίδσλ είρε σο ζηφρν ηελ 
θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ην ρξψκα 
(βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά, ζεξκά θαη ςπρξά), νη γξακκέο (ππθλφηεηα θαη 
ην ζρήκα ησλ γξακκψλ), ηα ζρήκαηα (γεσκεηξηθά θαη νξγαληθά), ε ζπκκεηξία 
θαη ε έλλνηα ηεο πξννπηηθήο (βάζνο), ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα 
ηελ «αλάγλσζε» ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ. Άιισζηε, ζηηο εηθαζηηθέο θαη 
πιαζηηθέο ηέρλεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπζρεηηζκνί ιεηηνπξγηθφηεηαο, 
νκνξθηάο, ζπκκεηξίαο, ζηφρσλ θαη επηινγψλ έθθξαζεο, κέζα απφ ζπδεηήζεηο 
απιέο θαη άκεζεο αθφκα θαη απφ πνιχ κηθξά παηδηά (Σηακαηνπνχινπ, 1998). 
Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ δελ ππνθαηέζηεζε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε 
ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία 
εηθαζηηθψλ έξγσλ απφ ηνπο καζεηέο, θαζψο παξάιιεια κε ηελ ρξήζε ηνπ ΓΠ 
γηλφηαλ θαη ρξήζε πιηθψλ (π.ρ. κπνγηέο, κνιχβηα, ραξηηά θ.ά.) γηα ηελ 
δεκηνπξγία ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηε 
ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, αιιά νχηε ζεσξήζεθε κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία 
πνπ πξνέβιεπε ζην ζηείξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηφο ηεο. Γφζεθε έκθαζε 
ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη έγηλε πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ησλ 
ηξηψλ δσγξάθσλ κε δηαηζζεηηθφ θαη βησκαηηθφ ηξφπν, παξάιιεια κε ηε 
ρξήζε ηνπ ΓΠ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ 
ηθαλνηήησλ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ε πξνζέγγηζε ηεο 
ηέρλεο βαζίζηεθε ζηελ «αλάδπζε» ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ηνπο. Οη 
καζεηέο παξαηεξνχζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ηέρλεο, ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο 
ζπδεηήζεσλ θαη απαληνχζαλ ζε αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ ηέρλε, πάληα ππφ ηελ επνπηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 
εθπαηδεπηηθνί/λεπηαγσγνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο «δηεπθφιπλαλ» ηνπο καζεηέο θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ 
εηθαζηηθψλ ηνπο έξγσλ θαη «κεζνιάβεζαλ» γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο πινπνίεζή ηνπο. 
Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δσγξάθσλ βαζίζηεθε ζηε ζπιινγηζηηθή φηη ν 
ηξφπνο «εηθαζηηθήο γξαθήο» ηνπο ζα πξνθαινχζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 
καζεηψλ, θαζψο δηάθνξα ζπκβνιηθά έξγα, πνπ παξνπζηάδνπλ κε αθαηξεηηθφ 
ηξφπν ζρήκαηα-ζχκβνια, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα ζηελ 
πξνζρνιηθή ειηθία (Σηακαηνπνχινπ, 1998). Απφ ην έξγν ησλ δσγξάθσλ έγηλε 
εηθαζηηθή πξνζέγγηζε ζε νξηζκέλα έξγα ηνπο, ηα νπνία πξνζέιθπζαλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 
 
Δηθαζηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηνπ Χνπάλ Μηξό 
Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ν ΓΠ σο επνπηηθφ κέζν θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα 
έξγα ηνπ Κηξφ απφ ηελ ηζηνζειίδα 
http://www.youtube.com/watch?v=ngELml-UTo8&feature=related, φπνπ 
γηλφηαλ παχζεηο γηα λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα 
παξαηεξήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηα δηάθνξα έξγα ηνπ Κηξφ. Οη καζεηέο 
εμνηθεηψζεθαλ κε ηα έξγα ηνπ Κηξφ, παξνπζηάζζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ηα 
κνξθνινγηθά ζηνηρεία (ρξψκα, ζρήκα, γξακκέο) ελφο εηθαζηηθνχ έξγνπ 
ηέρλεο (ην νπνίν επέιεμαλ νη καζεηέο). Παξνπζηάζηεθε, ζηε ζπλέρεηα, 
θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο 
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εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν δσγξάθν, κε ην 
ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο PowerPoint θαη είρε ηνλ ηίηιν «Τν παξακχζη ηνπ 
Εσγξάθνπ». Σην ινγηζκηθφ, αξρηθά, παξνπζηάζηεθε ην πνξηξαίην ηνπ 
δσγξάθνπ θαη γηλφηαλ ζχληνκε αλαθνξά ζην έξγν ηνπ δσγξάθνπ. Σηε 
ζπλέρεηα, ππήξρε παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ έξγσλ ηνπ κε κηα 
ρξνληθή ζεηξά (ζχκθσλε κε ηελ θφθθηλε θαη καχξε επνρή ηνπ δσγξάθνπ), κε 
ζθνπφ λα πιεξνθνξήζεη ηνπο καζεηέο γηα ηε ρξνληθή αθνινπζία δεκηνπξγίαο 
ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, κέζσ ηνπ 
ινγηζκηθνχ απηνχ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηέρλε κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηηο δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελέπιεθαλ θαη άιια γλσζηηθά 
πεδία, φπσο καζεκαηηθά θαη γιψζζα. Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο 
ηνπνζεηνχζαλ ηνπο πίλαθεο ζε ζεηξά, αλάινγα κε ηελ θφθθηλε θαη καχξε 
επνρή ηεο εηθαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δσγξάθνπ. Σηε ζπλέρεηα ηνπο 
δεηήζεθε λα αληηζηνηρίζνπλ πίλαθεο ηνπ Κηξφ κε ην θαηάιιειν, σο πξνο ην 
κέγεζνο πιαίζην, φπσο επίζεο λα αλαζπλζέζνπλ θνκκάηηα δχν πηλάθσλ ηνπ 
Κηξφ (παδι), έηζη ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα. Αλαθνξηθά κε ηε 
ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο γιψζζαο, ηνπο δεηήζεθε λα δψζνπλ ηίηιν ζε δχν 
πίλαθεο θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ηίηιν. 
Τν ινγηζκηθφ δελ παξνπζηάζηεθε ζηελ θαηάζηαζε πξνβνιήο γηα λα δνζεί ε 
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηαδξάζνπλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πξνζθέξνληαλ απφ απηφ. 
Κε αθνξκή ηελ αξρηθή παξνπζίαζε ηνπ πνξηξαίηνπ ηνπ δσγξάθνπ, δφζεθε 
ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πνξηξαίηνπ θαη λα 
θαηαζθεπάζνπλ ηα δηθά ηνπο πνξηξαίηα κέζσ ηνπ ΓΠ. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 
πνξηξαίησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε επηινγή«Image Capturer» απφ ην menu ηνπ 
ΓΠ, γηα λα «θνπεί» (cut) πεξηθέξεηα ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ παηδηψλ - νη 
νπνίεο ήηαλ απνζεθεπκέλεο ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή - θαη λα γίλεη 
εηζαγσγή ησλ θνκκαηηψλ/πξνζψπσλ ζε δηαθάλεηεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 
ηνπ ΓΠ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ εξγαιεία, φπσο ην ζηπιφ «pen» ηνπ ΓΠ 
γηα λα ζπλερίζνπλ ην πνξηξαίην ηνπο, δηακνξθψλνληαο ηα επηπιένλ 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζέλα ήζειε λα πξνζζέζεη, επηιέγνληαο δηάθνξα 
ρξψκαηα απφ ηελ επηινγή ρξψκαηα θαη πθέο «colors and textures», φπσο θαη 
ην πάρνο γξακκήο απφ ηελ επηινγή «select pen width». Δπηπξνζζέησο, νη 
καζεηέο «έγξαςαλ» ην φλνκά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή «Textbox». 
Οη καζεηέο είραλ, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη ην θφλην πνπ 
ήζειαλ λα έρεη ην πνξηξαίην ηνπο απφ ηελ επηινγή αιιαγήο ρξψκαηνο ηνπ 
θφληνπ «change background color» (Σρήκα 1). 
Δπίζεο, έγηλε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ησλ πνξηξαίησλ, έηζη 
ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία αλάιπζεο θαη αλαζηνραζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο 
δεκηνπξγίαο ησλ πνξηξαίησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξείραλ ηελ απαξαίηεηε 
βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο απαηηήζεθαλ 
νξηζκέλεο ελέξγεηεο αλψηεξεο απφ ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ησλ παηδηψλ (π.ρ. 
απνζήθεπζε θαη εηζαγσγή ησλ θσηνγξαθηψλ ζηε δηαθάλεηα). Δπίζεο, θαζψο 
έπξεπε λα δνζεί ν θαηάιιεινο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ ηνπο, ε δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κε κηθξέο νκάδεο παηδηψλ, έηζη 
ψζηε ν ρξφλνο αλακνλήο λα κελ είλαη κεγάινο θαη γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 
παξαθνινχζεζεο ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο απφ έλα κηθξφ «θνηλφ» παηδηψλ. 
Σηε ζπλέρεηα, επηιέρζεθε ην έξγν «Blue II», ην νπνίν κεηά ηε κνξθνινγηθή 
ηνπ πξνζέγγηζε θαη ηε δεκηνπξγία κηθξνχ ζελαξίνπ απφ ηνπο καζεηέο κε ηα 
ζπκβνιηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, εηζήρζεθε, κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 
ζε ζκίθξπλζε ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ΓΠ. Έγηλε αιιαγή ηνπ θφληνπ ηεο 
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δηαθάλεηαο απφ ιεπθφ ζε κπιε, κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα, νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ ζηπιφ ηνπ ΓΠ ηελ επηινγή ρξσκάησλ 
(θφθθηλν θαη κπιε) θαη ηελ επηινγή ηνπ πάρνπο ηεο γξακκήο, πξνζπάζεζαλ 
γηα ηελ παξαγσγή παξφκνηνπ θαιιηηερληθνχ απνηειέζκαηνο (Σρήκα 2). Κε 
ηνλ ίδην ηξφπν πινπνηήζεθε αλάινγε δξαζηεξηφηεηα γηα ην έξγν ηνπ Φνπάλ 
Κηξφ «Sonnens», φπνπ νη καζεηέο αλαπαξήγαγαλ παξφκνην θαιιηηερληθφ 
έξγν κε ηε ρξήζε ηνπ ζηπιφ θαη ηελ επηινγή ρξσκάησλ (θφθθηλν, κπιε, 
καχξν). 
 

  
Σρήκα 1: Γεκηνπξγία πνξηξέηνπ. Σρήκα 2: Δηθαζηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Πάκπιν 
Πηθάζν. 

Γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην εηθαζηηθφ έξγν ηνπ Πηθάζν 
αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα 
γηα ην έξγν ηνπ Φνπάλ Κηξφ. Αξρηθά, παξνπζηάζηεθαλ ηα έξγα ηνπ Πηθάζν 
απφ ηελ ηζηνζειίδα http://www.youtube.com/watch?v=-wJNc9Ez-LM κε ηε 
ρξήζε ηνπ ΓΠ σο επνπηηθνχ κέζνπ. Οη καζεηέο επέιεμαλ θάπνηα έξγα πνπ 
ηνπο άξεζαλ γηα λα επεμεξγαζηνχλ ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. Κε 
ηνλ πίλαθα ην «Παηδί θαη ην πεξηζηέξη» νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή 
ηνπο ηζηνξία ζεκαζηνδνηψληαο ηα ζχκβνια πνπ παξνπζηάδνληαη ζην έξγν. 
Δπίζεο, παξαηεξήζακε έξγα θαη απφ ηηο δχν πεξηφδνπο (κπιε θαη ξνδ 
πεξίνδν) ηνπ Πηθάζν, θαη κηιήζακε γηα ηελ ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ρξψκαηνο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αμία ηνπ πίλαθα. Σηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο 
νκαδνπνίεζαλ επηιεγκέλα αληηπξνζσπεπηηθά έξγα απφ ηηο δχν πεξηφδνπο, ηα 
νπνία είραλ ζκηθξπλζεί θαη εηζαρζεί ζην θάησ κέξνο ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ΓΠ. 
Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε ηελ επηινγή «select» ηνπ ΓΠ έζπξαλ θαη 
ηνπνζέηεζαλ ηα εηθαζηηθά έξγα, ζε δχν δηαθξηηνχο θχθινπο (Venn diagram), 
πνπ νξίζηεθαλ ν έλαο θχθινο, σο νκάδα ηεο ξνδ επνρήο θαη ν άιινο θχθινο, 
σο νκάδα ηεο κπιε επνρήο ηνπ Πηθάζν. Σηελ πξνζπάζεηα λα πξνζεγγίζνπκε 
ηελ ηερληθή θνιάδ (collage) ηνπ Πηθάζν, νη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ θαη 
δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο θνιάδ κέζσ ηεο δηαδξαζηηθήο ηζηνζειίδαο 
http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine2.htm. 
Δπίζεο, νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ δηθά ηνπο θνιάδ δσγξαθίδνληαο κε 
κνλνθνληπιηά ζηελ δηαθάλεηα ηνπ πίλαθα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο επηινγέο ηνπ 
πίλαθα (ην ζηπιφ θαη ην πάρνο ηεο γξακκήο). Τα νξγαληθά ζρήκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπο κε ηελ κνλνθνληπιηά, ζηε ζπλέρεηα ηα 
γέκηζαλ κε ρξψκαηα θαη πθέο «colors and textures» ηεο επηινγήο ηνπο (Σρήκα 
3). Κεηά ηε κνξθνινγηθή «αλάγλσζε» ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ «Γθνπέξληθα» 
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θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο πνπ θέξνπλ ηα ζρήκαηα, 
δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ κία εηθφλα πνπ λα «πνλάεη», κία 
«επηζεηηθή» εηθφλα, αλάινγε κε ην έξγν πνπ είραλ κφιηο δεη, επηιέγνληαο ηα 
θαηάιιεια ζρήκαηα απφ ηε επηινγή γεσκεηξηθή παιέηα «geometry palette», 
ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο έξγν, απηή ηε θνξά ζε καχξν θφλην 
«option change background color». 

 
ρήκα 3. Γεκηνπξγία θνιάδ 
 
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζακε απφ ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη KIDePEDIA (Τφκνο 
17, Τέρλεο), ηελ εθαξκνγή «Γίλε Πηθάζν», φπνπ νη καζεηέο θαινχληαλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ έλα πίλαθα (πνξηξαίην), ρξεζηκνπνηψληαο κνξθνινγηθά 
ζηνηρεία πνπ ζπλαληνχκε ζε πίλαθεο ηνπ Πηθάζν. Απφ ηηο επηινγέο ηνπ κελνχ, 
νη καζεηέο επηιέγνπλ ην ζρήκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ γηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ ην πνξηξαίην, θαζψο θαη ην ρξψκα θαη ην κέγεζνο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία κπνξνχλ θαη λα πεξηζηξαθνχλ θαη λα 
ηξνπνπνηεζνχλ, φπσο επηζπκνχλ νη καζεηέο. 
Αθφκε, νη καζεηέο έπαημαλ κε παδι πνπ είρε σο ζέκα ηνλ πίλαθα 
«Γθνπέξληθα» ηνπ Πηθάζν απφ ηνλ ηφκν 25 ηεο KIDePEDIA (Εσγξάθνη θαη 
Εσγξαθηθή) θαη ηελ ππνελφηεηα Θπβηζκφο. 
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο πξννπηηθήο απφ ηνπο καζεηέο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε θηγνχξα ηνπ παηδηνχ απφ ην δσγξαθηθφ πίλαθα «Τν παηδί 
κε ην πεξηζηέξη». Ζ θηγνχξα «θφπεθε» κε ηελ επηινγή «image capturer» θαη 
εηζήρζεθε ζηε δηαθάλεηα ηνπ πίλαθα ζε ηξία αληίηππα. Κε ηελ επηινγή 
«zoom in» θαη «zoom out», δεκηνπξγήζεθαλ ηξία κεγέζε ηεο ίδηαο θηγνχξαο 
θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ηα ηνπνζεηήζνπλ θαηάιιεια ζηε 
δηαθάλεηα, έηζη ψζηε λα θαίλεηαη ε απφζηαζε θαη ην κέγεζνο. 
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κνξθνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γξακκψλ θαη ηελ 
εηζαγσγή ηνπο ζηελ έλλνηα ηνπ θπβηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε επηινγή 
«annotation», φπνπ νη καζεηέο αθνινπζψληαο κε ην ζηπιφ ηνπ ΓΠ ηελ πνξεία 
ησλ γξακκψλ ζηνλ πίλαθα ηνπ Πηθάζν «Οη ηξείο κνπζηθνί» αλαγλψξηζαλ 
επζείεο θαη θακπχιεο γξακκέο. 
 
Δηθαζηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηνπ Πάνπι Κιέε 
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ ηνπ Πάνπι Θιέε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε θαη ζηηο αλσηέξσ ελφηεηεο κε ηε ρξήζε βίληεν 
Youtube, φπνπ γηλφηαλ παχζεηο γηα λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηνπο 
καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηα δηάθνξα έξγα ηνπ 
http://www.youtube.com/watch?v=OsqOqiEhNMM&feature=fvst. Οη 
καζεηέο εμνηθεηψζεθαλ κε ηα έξγα ηνπ Klee, παξνπζηάζζεθαλ θαη 
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αλαπηχρζεθαλ ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεί ελφο εηθαζηηθνχ έξγνπ ηέρλεο πνπ 
επέιεμαλ νη καζεηέο. 
Κε ηελ επηινγή «image capturer» επηιέρζεθε θαη θφπεθε πεξηθεξεηαθά 
«region» ν κηζφο πίλαθαο «Senecio» ζε θάζεηε δηάηαμε θαη εηζήρζεθε γηα 
πεξαηηέξσ εηθαζηηθή επεμεξγαζία απφ ηνπο καζεηέο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
έλλνηαο ηεο ζπκκεηξίαο, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ζε νκαδηθή ζπλεξγαζία 
λα ζπλερίζνπλ ηνλ πίλαθα ζην άιιν κηζφ ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ΓΠ. Γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ κνηίβνπ ζην πάλσ κέξνο δεμηά ηεο 
δηαθάλεηαο εηζήρζεθε («insert») ζε ζκίθξπλζε απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο ν 
πίλαθαο «Around the fish» θαη έγηλε αιιαγή ηνπ θφληνπ ζε καχξν ρξψκα. Σηε 
ζπλέρεηα, εηζήρζεζαλ ηα πέληε «θνκκέλα» θνκκάηηα/κνηίβα ηνπ πίλαθα ηα 
νπνία «θφπεθαλ» κε ηελ επηινγή «image capturer» θαη θαηαλεκήζεθαλ 
ηπραία ζην ρψξν ηεο δηαθάλεηαο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή 
«select» ηνπ ΓΠ επαλαζπλέζεζαλ ηνλ πίλαθα σο πξνο ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, 
ηνπνζεηψληαο ηα θνκκάηηα/κνηίβα αλάινγα κε ηελ αξρηθή ηνπο ζχλζεζε 
(Σρήκα 4). 
Γηα ηελ παξαγσγή θαιιηηερληθνχ έξγνπ απφ ηνπο καζεηέο, εηζήρζεθε απφ ηηο 
εθπαηδεπηηθνχο ζε ζκίθξπλζε ν πίλαθαο «Τunisian-gardens» θαη νη καζεηέο 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηπιφ θαη ηα ρξψκαηα αλαπαξήγαγαλ παξφκνην 
εηθαζηηθφ απνηέιεζκα (Σρήκα 5). Ζ έλλνηα ηνπ θσηφο είλαη πνιχ ζεκαληηθή 
γηα ηελ αλάγλσζε ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 
ηνπ «θσηφο» παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο ην έξγν «Hot Persuit» ζε αξθεηά 
κεγάιν κέγεζνο ζηελ δηαθάλεηα ηνπ ΓΠ θαη ηνπο δεηήζεθε λα εληνπίζνπλ ηηο 
θσηηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πίλαθα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο επηινγήο 
«spotlight». 

  
Σρήκα 4: Δπαλαζχλζεζε ηνπ 

πίλαθα «Around the 
fish». 

Σρήκα 5: Αλαδεκηνπξγία ηνπ 
πίλαθα «Σunisian-
gardens». 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επαλάιεςεο ηνπ κνηίβνπ επηιέρζεθε ην έξγν ηνπ Klee 
«Small Rhythmic Landscape», ην νπνίν εηζήρζεθε απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο 
αξρηθά, ζε αξθεηά κεγάιν κέγεζνο έηζη ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ κε επθνιία. Σηε ζπλέρεηα, ζκηθξχλζεθε 
πάιη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπνζεηήζεθε ζηελ πάλσ αξηζηεξή πιεπξά 
ηεο δηαθάλεηαο. Αθνινχζεζε αιιαγή ηνπ θφληνπ ηεο δηαθάλεηαο θαη δεηήζεθε 
απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κνηίβα φπσο απηά ηνπ πίλαθα, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηπιφ ηνπ ΓΠ. 
Σην ηέινο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ αξθεηή ψξα έλα 
πίλαθα «Fisch Zauber», ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ επηινγή «wrap 
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screen» θάιπςαλ ηε κηζή επηθάλεηά ηνπ θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 
ζπκεζνχλ θαη λα νλνκαηίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ππήξραλ ζηελ θαιπκκέλε 
επηθάλεηα ηνπ πίλαθα. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε 
αθνκνίσζε ησλ κνηίβσλ ηνπ πίλαθα θαη ε πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ηνπ ζηελ 
κλήκε ησλ παηδηψλ. 
 
Αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηελ άκεζε, 
θπζηθή παξαηήξεζε, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ 
ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχζαλ 
εκεξνιφγην ηάμεο, φπνπ γηλφηαλ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, ζρεηηθά κε ηελ 
αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαλ ζηε 
ζρνιηθή ηάμε θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο. Πέξα απφ ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, έγηλε θαη αμηνιφγεζε 
ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, ζε αηνκηθφ 
θαη νκαδηθφ επίπεδν. 
Τα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ, ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ηνπ ΓΠ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Higgins et al., 2005), θαζψο ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέθεξε κηα λέα 
ελδηαθέξνπζα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηηο 
εθπαηδεπηηθνχο. Οη καζεηέο, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζέγγηζαλ κε 
ελζνπζηαζκφ ην έξγν ησλ ηξηψλ δσγξάθσλ, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 
πξνζέθεξε ε ρξήζε ηνπ ΓΠ. 
Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα ζεκαληηθή «βνήζεηα» ζην 
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, θαζψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο ηνκείο 
ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνζθέξνληαο θίλεηξα κάζεζεο (Starkman, 
2006). Θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ρξήζε ηνπ ΓΠ γηα ηελ 
πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο, παξάιιεια ππήξμε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε άιιεο καζεζηαθέο πεξηνρέο, φπσο ηα 
καζεκαηηθά (ζπκκεηξία,  κέγεζνο, πξννπηηθή, επζεία-θακπχιεο γξακκέο, 
θ.ά.) θαη ε γιψζζα (αλάπηπμε εηθαζηηθνχ ιεμηινγίνπ). Δπηπιένλ, ην κεγάιν 
κέγεζνο νζφλεο δηεπθφιπλε ηε ζπλεξγαηηθή νκαδηθή εξγαζία θαη νη καζεηέο 
δεηνχζαλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηάδξαζε κε ηνλ πίλαθα, θαζψο απνιάκβαλαλ 
ηελ νκαδηθή ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Πέξα απφ ηελ εκπεηξία κε ην 
λέν ηερλνινγηθφ εξγαιείν, ε ρξήζε ηνπ ΓΠ γηα ηελ πινπνίεζε εηθαζηηθνχ 
έξγνπ νδήγεζε θαη ζηελ εληνλφηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε 
εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε παξαδνζηαθά πιηθά (ραξηί, κνιχβη, κπνγηέο). 
Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο αηζζεηηθήο 
ηνπο έθθξαζεο, θαζψο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο απνηππψλνληαλ πην πεξίπινθα 
κνηίβα θαη πεξηζζφηεξεο απνρξψζεηο ρξσκάησλ. Αμηνπξφζεθην είλαη, επίζεο, 
φηη νη καζεηέο αθφκε θαη ζηηο ειεχζεξεο ηνπο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 
«δηάβαδαλ» βηβιία εηθαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ππήξραλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 
ζρνιείνπ. Δπηπξνζζέησο, ε νκαδηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 
ΓΠ, σθέιεζε νη καζεηέο πνπ ήηαλ πην δηζηαθηηθνί ζηε ρξήζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Δλψ ζηε αξρή ηεο ρξνληάο έλησζαλ αλαζθάιεηα, 
σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, κε ηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ζηηο 
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ ΓΠ, αλέπηπμαλ ζεηηθέο ζηάζεηο 
πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε απηελέξγεηα 
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ησλ καζεηψλ, σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ΓΠ, θαζψο παξαρσξήζεθε απφ ηηο 
εθπαηδεπηηθνχο ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα δηάδξαζε θαη εμνηθείσζε. 
Ο ΓΠ έδσζε κία λέα δηάζηαζε ζηε κάζεζε θαη δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία 
κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο (ηελ φξαζε, ηελ αθή θαη ηελ αθνή). 
Κέζσ ηνπ ΓΠ ηθαλνπνηήζεθαλ φινη νη ηχπνη κάζεζεο, θαζψο ν ΓΠ έρεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ηφζν ζηνλ 
θνλζηξνπθηηβηζκφ, ηφζν θαη ζηε ζεσξία ησλ πνιιαπιψλ επθπτψλ, παξέρνληαο 
επθαηξίεο γηα δηάδξαζε κε δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο. Δπηπξνζζέησο, ε 
δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ν ΓΠ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ παξαγφκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ γηα κειινληηθή ρξήζε (Higgins et al., 2005) βνήζεζε ηφζν 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη ηνπο καζεηέο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εηθαζηηθψλ 
έξγσλ ηνπο. 
Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ ΓΠ «record», πνπ βνήζεζε ηνπο 
καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ 
ηνπο, ην ιάζνο θαη ηελ επαλαδεκηνπξγία, θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 
ηνπο ζθέςε. Αλαθαιψληαο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ έξγσλ ηνπο, πέξα 
απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, αλέπηπμαλ θαη ηηο δεμηφηεηεο 
έθθξαζεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα εκπινπηηζκέλν «εηθαζηηθφ» ιεμηιφγην. Ζ 
ρξήζε ηνπ ΓΠ έδσζε κηα λέα δηάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 
ζπλεξγαζία, θαζψο ε κεγάιε επηθάλεηα ηεο νζφλεο ελίζρπζε ηελ ελεξγφ 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαλ, φπσο, 
επίζεο, θαη ηε ζπλεξγαηηθή νκαδηθή εξγαζία. 
 
πκπεξάζκαηα 
Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηελ επίηεπμε ησ λ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζε φια ζρεδφλ ηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ 
ζε ηάμε ηνπ Λεπηαγσγείνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ 
σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ σο 
πξνο ηελ ηέρλε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ γηα ηελ πξνζέγγηζε, ηφζν ηεο ζεκαηηθήο ηεο ηέρλεο, φζν 
θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 
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Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο: Δθαξκνγέο ζηε Σάμε 

Αζεκίλα Κνζκά 

 

Οκαδηθή Εσγξαθηθή 
από παηδηά: 
«Ο βπζφο ηεο ζάιαζζαο». 

 
 

Αληηζηνίρηζε 
γξάκκαηνο: 
«Πνηέο απφ ηηο εηθφλεο 
αξρίδνπλ απφ Α,α;  
Βξεο ηηο θαη αληηζηνίρηζέ 
ηηο κε ην γξάκκα». 
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Δπαλάιεςε ζηα 
γξάκκαηα: 
Κε ηελ ηερληθή «ζχξε θη 
άζε», βάιε ζην ζσζηφ 
θχθιν ηηο εηθφλεο 
αλάινγα κε ην αξρηθφ 
ηνπο γξάκκα. 

 
 

πλεξγαηηθή γξαθή 
«ζηνλ θχθιν» κηαο 
ζπληαγήο απφ φια ηα 
παηδηά, κεηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηεο 
ζηελ ηάμε. 

 
 

Αλαζύλζεζε κηαο 
ιέμεο. 
 Σπλεξγαηηθή γξαθή ηεο 
ιέμεο, αλαθάηεκα ησλ 
γξακκάησλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα αλαζχλζεζή 
ηεο. 
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Φύιιν εξγαζίαο γηα ηα 
θζηλνπσξηλά θξνχηα. 
Αληηζηνίρηζε κε ρξήζε 
πίλαθα αλαθνξάο. 

 
 

Φύιιν εξγαζίαο γηα ηα 
θζηλνπσξηλά θξνχηα. Κε 
ηελ ηερληθή «ζχξε θαη 
άζε», θαη ρξήζε πίλαθα 
αλαθνξάο. 
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Λαβύξηλζνο. 
 Φχιιν εξγαζίαο: «Απφ 
ην ζηαθχιη ζην θξαζί», 
κε ηε ρξήζε ηεο πέλαο 
ηνπ πίλαθα, ζηελ 
νινκέιεηα ηεο ηάμεο, 
αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα 
ζπκπιήξσζή ηνπ ζε 
αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο. 

 
 
 

Δηθνλόιεμν «θίινη, 
θίινη θαξδηνθίινη»: 
Άζθεζε αλάγλσζεο. 
Αληηζηνίρηζε ιέμεο κε 
εηθφλα, κε ρξήζε θηλεηνχ 
πίλαθα αλαθνξάο, θάησ 
απφ ην πνίεκα. 
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Οπηηθή Γηάθξηζε. 
«Σβήζε ην δηαθνξεηηθφ 
γάληη» 

 
 

Μαζεκαηηθά: 
«Βάιε θάησ απφ ην 
δέληξν έλαλ αξηζκφ θαη 
κεηά ζην θαιάζη ηφζα 
πνξηνθάιηα φζα ιέεη ν 
αξηζκφο» 
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Γεκηνπξγία Πάδι κε 
πίλαθα δσγξαθηθήο. 
Αξρηθά πεξηθφπηνπκε 
ιεπηνκέξεηεο ηνπ πίλαθα 
θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 
παηδηά θαινχληαη λα 
βξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ 
πίλαθα θαη λα ηηο 
ηαπηίζνπλ . 

 
 

 
 

Δηθνλόιεμν:  
Οη κέξεο ηεο εβδνκάδαο. 
Κε ηελ ηερληθή ζχξε θαη 
άζε καζαίλνπκε αξρηθά  
ην πνίεκα θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηηο 
εηθφλεο-ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
θαη κε ηε βνήζεηα πίλαθα 
αλαθνξάο βάδνπκε ηηο 
εκέξεο ηεο εβδνκάδαο 
ζηε ζσζηή ζέζε. 
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Άζθεζε αλάγλσζεο 
πξηλ ηελ επίζθεςε ζην 
Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν Χίνπ. Οη 
θσηνγξαθίεο είλαη απφ 
ηα εθζέκαηα ηνπ 
Αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ 
Φίνπ. Τα παηδηά κε ηε 
βνήζεηα πίλαθα 
αλαθνξάο αληηζηνηρνχλ 
ηα εθζέκαηα κε ηα 
νλφκαηά ηνπο. 

 
 

Ακθηπιεπξηθόηεηα: 
«Πξνο ηα πνχ πεηάεη ν 
ραξηαεηφο;» Κε ηελ 
ηερληθή « ζχξε θη άζε», 
βάιε ηνπο ραξηαεηνχο 
δεμηά ή αξηζηεξά. 
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Άζθεζε αλάγλσζεο: 
Βάιε ζην ζσζηφ θχθιν ηα 
κέξε ηνπ ζψκαηνο , 
αλάινγα κε ηε θσλή πνπ 
αξρίδεη ην φλνκά ηνπο. 
Αθνινπζεί αηνκηθφ θχιιν 
εξγαζίαο, φπνπ ηα παηδηά 
θφβνπλ θαη θνιινχλ ηηο 
εηθφλεο θάησ απφ ην 
ζσζηφ γξάκκα. 

 

Οπηηθή δηάθξηζε: 
Παξαηήξεζε ηνπ πίλαθα 
θαη εληνπηζκφο ζηνηρείσλ 
ηνπ κε ηε ρξήζε ηεο 
δεκηνπξγηθήο πέλαο. 
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Ππξακίδα δηαηξνθήο: 
«Σχξε θη άζε» ηηο ηξνθέο 
ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. 
Σπκβνπιεχζνπ ηνλ 
πίλαθα ηεο ηάμεο. 
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Γηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δεκηνπξγίαο καζεζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο 
Διηζάβεη Λνληδεηίδνπ 

 
Οη δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο- 
παηρλίδηα ζπληεινχλ ζηελ 
ελίζρπζε ηεο κάζεζεο, ζηελ 
εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε 
άγλσζηεο γηα απηά έλλνηεο, ζηελ 
δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπο θαη 
ηέινο ιεηηνπξγνχλ σο έλα 
εξγαιείν αμηνιφγεζεο αιιά θαη 
αλίρλεπζεο γηα ηελ ήδε 
νηθνδνκεκέλε γλψζε. 
Παξαθάησ ζα παξνπζηαζζνχλ νη 
εθαξκνγέο αλά γλσζηηθή πεξηνρή 

ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ ΓΔΠΠΣ. 
 
Γιώζζα- Παξαγσγή ιόγνπ- έθθξαζε 
http://blogs.sch.gr/persidou/ 
http://emathima.gr/?page_id=170 
http://www.kidmedia.gr/age4 
 
Μαζεκαηηθά 
http://blogs.sch.gr/persidou/2012/09/15/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%
B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%B1%CE%84/ 
https://eu.ixl.com/math/kindergarten (πολύ καλζσ δραςτθριότθτεσ για μακθματικά) 
http://www.adaptedmind.com/ 
http://www.mikrapaidia.gr/ccs7/ 
 
Έθθξαζε θαη Γεκηνπξγία 
http://e-didaskalia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_6098.html (παηρλίδηα 
memory, παξαηεξεηηθφηεηαο θαη νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ) 
http://www.mikrosanagnostis.gr/ 
http://www.kidmedia.gr/age4 
(Κνπζηθέο εθαξκνγέο, παδι) 
http://avrabloom.gr/allgames 
 
Φπζηθό πεξηβάιινλ 
Ο θεγγαξνζθεπαζηήο (αιιαγή ηεο ψξαο) (καζεκαηηθά) δηαδξαζηηθή 
παξνπζίαζε κε ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο ζην blog ηεο taniamanesi. 
http://www.sheppardsoftware.com/ (πολύ καλι για ηώα, κύκλοσ τθσ ηωισ, 
ηωγραφικι) 
http://www.mikrapaidia.gr/ccs6/ 
http://e-didaskalia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_6098.html (ρεηκέξηα 
λάξθε). 
http://www.mikrapaidia.gr/ccs4/ 
http://www.deneinaiparamithi.gr/ (αλαθχθισζε- πξνζέρσ θαη λνηάδνκαη γηα 
ην πεξηβάιινλ) 

http://blogs.sch.gr/persidou/
http://emathima.gr/?page_id=170
http://www.kidmedia.gr/age4
http://blogs.sch.gr/persidou/2012/09/15/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%84/
http://blogs.sch.gr/persidou/2012/09/15/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%84/
http://blogs.sch.gr/persidou/2012/09/15/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%84/
https://eu.ixl.com/math/kindergarten
http://www.adaptedmind.com/
http://www.mikrapaidia.gr/ccs7/
http://e-didaskalia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_6098.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/
http://www.kidmedia.gr/age4
http://avrabloom.gr/allgames
http://www.sheppardsoftware.com/
http://www.mikrapaidia.gr/ccs6/
http://e-didaskalia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_6098.html
http://www.mikrapaidia.gr/ccs4/
http://www.deneinaiparamithi.gr/
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http://www.herrco.gr/game.html (παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε) 
 
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή 
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?id=102,284,0,0,1,0Σχ
ζηεκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο : εγρεηξίδηα 
δηδαζθαιίαο, καζαίλνληαο κε ηνλ Αίζσπν (βάδσ ηηο εηθφλεο ζηελ ζσζηή ζεηξά 
θαη παξάγσ κηα ηζηνξία) 
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?id=102, 
 

  

http://www.herrco.gr/game.html
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?id=102,284,0,0,1,0
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?id=102,285,0,0,1,0
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ΜΔΡΟ Β 

 

ρεδηαζκόο Γξαζηεξηνηήησλ 

από Οκάδεο Δξγαζίαο. 
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Οδεγίεο γηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο 

Σρεδηάζηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα (Γ.Π.) ζην πιαίζην 

κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαθάησ αξρέο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Γ.Π.: 

1. Φξήζε ελεξγεηηθψλ καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ (π.ρ., ρξήζε ηνπ Γ.Π. απφ ηα 

ίδηα ηα παηδηά, εξγαζία ζε νκάδεο θ.ιπ.). 

2. Σχλδεζε κε ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ ηφζν 

κέζα φζν θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. 

3. Φξήζε πιηθνχ -φπνπ είλαη δπλαηφλ- πνπ έρεη ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα ηα 

παηδηά (π.ρ., θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ, νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο, ην 

φλνκά ηνπο, ηηο θαηαζθεπέο ηνπο θ.ιπ.). 

4. Δπηινγή θαη ρξήζε -εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ- ησλ εξγαιείσλ ή/θαη ησλ 

ινγηζκηθψλ. 

5. Δλζάξξπλζε ησλ παηδηψλ γηα εμήγεζε, ζπδήηεζε θαη πεξηγξαθή απηψλ πνπ 

έθαλαλ. 
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Πίλαθαο Δξγαιείσλ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. 
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ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Μέζα Μεηαθνξάο- Κπθινθνξηαθή Αγσγή 

Γξαζηεξηόηεηα  1ε  (Μαζεκαηηθά) 

Έρνπκε ρσξίζεη ηελ επηθάλεηα ζε 3 δηαθνξεηηθά κέξε πνπ παξαπέκπνπλ ζε 3  

είδε κέζσλ κεηαθνξάο (ζάιαζζα, ζηεξηά, αέξαο). Παξάιιεια ππάξρνπλ 

ζθφξπηεο εηθφλεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ηα παηδηά θαινχληαη λα 

ηαμηλνκήζνπλ ηα κέζα drag and drop. Σηε ζπλέρεηα θάλνπλ θαηακέηξεζε θαη 

αλαγξάθνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ νρεκάησλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γιώζζα) 

Γεκηνπξγία ζηαπξφιεμνπ κε κέζα κεηαθνξάο. Τα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

ιέμεηο κε ηελ βνήζεηα πίλαθα αλαθνξάο. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε  (Γιώζζα) 

Δκθαλίδεηαη έλα πνίεκα ζην δηαδξαζηηθφ πνπ ην δηαβάδνπκε. Σηε ζπλέρεηα 

κηα νκάδα παηδηψλ ζπλεξγάδεηαη θαη ην δσγξαθίδεη ζην δηαδξαζηηθφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε  (Γιώζζα) 

Γίλνπκε ιέμεηο απφ δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο. Γεκηνπξγνχκε έλα παξακχζη 

κε ηα παηδηά ην νπνίν ερνγξαθνχκε κε ην κηθξφθσλν ηνπ δηαδξαζηηθνχ. 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε (Γεκηνπξγία, Έθθξαζε) 

Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ λα εηθνλνγξαθήζνπλ 

ζθελέο απφ ην παξακχζη πάλσ ζην δηαδξαζηηθφ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: «…θαη θαιό ηαμίδη!!» 

Μέιε: Κπξίηζε Γέζπνηλα, Γθίλε Πηπίλα, Μαδαξαθηώηε Αζελά, ππξέιιε 

Γαλάε 

 

Γξαζηεξηόηεηα  1ε   (Μαζεκαηηθά) 

Βξίζθνπκε εηθφλεο ζεκάησλ νδηθήο θπθινθνξίαο δηαθφξσλ ζρεκάησλ θαη ηηο 

ηνπνζεηνχκε ζην επάλσ κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Σην 

θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα ηνπνζεηνχκε ηα βαζηθά ζρήκαηα. Τα παηδηά 

θαινχληαη λα αληηζηνηρίζνπλ ηα ζήκαηα κε ηα αληίζηνηρα ζρήκαηα ( κε βειάθη 

ή κε drag and drop). 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ) 

Τνπνζεηνχκε εηθφλεο κε δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νδήγεζεο θαη ηα παηδηά 

θαινχληαη λα γξάςνπλ ( κε ην ζηπιφ ή κε ην πιεθηξνιφγην) έλα Σ (ζσζηφ) ή Ι 

(ιάζνο). 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Πάδι) 

Τνπνζεηνχκε ζθφξπηα ηκήκαηα κηαο εηθφλαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Τα παηδηά ζέξλνπλ ηα θνκκάηηα πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ελψζνπλ ζσζηά θαη λα πξνθχςεη ε ηειηθή εηθφλα ελφο πνδειάηνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε  (Μειέηε Πεξηβάιινληνο, παηρλίδη εκπέδσζεο ηνπ Κ.Ο.Κ.) 

Υπάξρεη κηα εηθφλα ζην πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη έλα δξφκν κε ζήκαηα 

δηαβάζεηο θαη θαλάξηα. Τα παηδηά αλαιακβάλνπλ ξφινπο. 

1 παηδί θηλεί ηνλ πεδφ. 

1 παηδί ελαιιάζζεη ηα θαλάξηα 

1 παηδί νδεγεί ην απηνθίλεην. 

Οκάδα Δξγαζίαο: «Σα καγηθά Απηνθίλεηα» 

Μέιε: Κάκπνπξα Πόπε, Μέιε Καιιηόπε, Πνπιεκά Αγγειηθή, Πιαιά 

Αγγειηθή 

 

Γξαζηεξηόηεηα  1ε   (Γιώζζα) 

Δπηινγή δηαθφξσλ εηθφλσλ (πρ. Ιεσθνξείν, πνδήιαην, απηνθίλεην θιπ.). Τα 

παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηηο ιέμεηο θαξηέιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε φρεκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πιεθηξνιφγην. 

Γξαζηεξηόηεηα  2ε   (Μαζεκαηηθά) 

Κε ηε ρξήζε ηνπ google earth επηιέγνπκε ηε γεηηνληά καο θαη αθνινπζνχκε 

κηα δηαδξνκή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηπιφ (ζρνιείν –ζπίηη). Τα παηδηά 

παξαηεξνχλ ηηο πηλαθίδεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξφκνπο. Σπδεηνχκε γηα ην 

ρξψκα θαη ην ζρήκα πνπ έρνπλ. 
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Γξαζηεξηόηεηα  3ε   (Δμέιημε ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ) 

Κε ηε ρξήζε ηεο θξπκκέλεο θνπξηίλαο θάλνπκε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή-

δείρλνπκε δειαδή κε εηθφλεο ηελ εμέιημε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απφ παιηά 

έσο ζήκεξα. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε  (Γεκνπξγία-έθθξαζε, καζεκαηηθά) 

Θάζε παηδί επηιέγεη ην αγαπεκέλν ηνπ κέζν θαη ηνπνζεηεί ηελ θσηνγξαθία 

ηνπ ζε απηφ. Σηε ζπλέρεηα ην δηακνξθψλεη φπσο επηζπκεί (ρξψκα, θφλην 

εηθφλαο). Σηε ζπλέρεηα νκαδνπνηνχκε ηηο εηθφλεο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

παηδηψλ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: «Υαξνύκελνη ηαμηδεπηέο» 

Μέιε: Γήκνπ Παξαζθεπή, Καηνιέσλ Υξηζηίλα, Παξαλόκνπ Άλλα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Παξνπζίαζε θσηνγξαθηψλ κε κέζα κεηαθνξάο. Θάζε παηδί αλαθέξεη απηφ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί πρ. γηα λα έξζεη ζην ζρνιείν ή απηφ πνπ αγαπάεη 

πεξηζζφηεξν θιπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε(Μαζεκαηηθά) 

Τα παηδηά ηαμηλνκνχλ ηα νρήκαηα κε ην εξγαιείν drag and  drop. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε(Γιώζζα) 

Γίλνπκε ιέμεηο κέζσλ κεηαθνξάο θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηα γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ ή ελαιιαθηηθά πξνζπαζνχλ λα ηηο γξάςνπλ φπσο 

κπνξνχλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Γιώζζα, Γεκηνπξγία-Έθθξαζε) 

Τα παηδηά δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνξία κε κέζα κεηαθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

δσγξαθίδνπλ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Γεκηνπξγνχλ κηα παξνπζίαζε κε ηηο 

δσγξαθηέο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα αθνχγεηαη ε αθήγεζε πνπ θάλνπλ ηα ίδηα ηα 

παηδηά. 

Οκάδα Δξγαζίαο: «Γπξηζηξνύιεο» 
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Μέιε: Πξνπζαιίδνπ Άλλα, πξξή Μαξθέιια, Μνπηξίθα Μαξία, Καξαηδά 

Ρέλα. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Ο εαπηόο κνπ: Δγώ ν κνλαδηθόο. 

Γξαζηεξηόηεηα  1ε  (Γιώζζα) 

Τα παηδηά δεκηνπξγνχλ αηνκηθφ θνιάδ κε ηα αγαπεκέλα ηνπο (πρ. ρξψκα, 

παηρλίδη, βηβιίν, θαγεηφ θ.α.) Φξεζηκνπνηνχλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ είηε 

πξνζσπηθφ είηε κέζσ δηαδηθηχνπ. Κπνξεί ην θνιιάδ λα ζπλδεζεί κε ερεηηθφ 

αξρείν φπνπ ην παηδί λα πεξηγξάθεη απηά πνπ επέιεμε ή λα ηξαγνπδά ην 

αγαπεκέλν ηνπ ηξαγνχδη θ.α. 

Γξαζηεξηόηεηα  2ε   (Μαζεκαηηθά) 

Τα παηδηά θέξλνπλ θσηνγξαθίεο από ην πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην έηνο ηεο 

δσήο ηνπο. Τα ίδηα δεκηνπξγνχλ πίλαθα ρξνληθήο αιιεινπρίαο κε ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ θάζε παηδηνχ. 

Γξαζηεξηόηεηα  3ε   (Μαζεκαηηθά) 

Τν άιιν κνπ κηζφ: Τα παηδηά θαινχληαη λα επηιέμνπλ θάζε κέξα έλα 

δηαθνξεηηθφ θίιν γηα λα παίμνπλ.  Ταηξηάδνπλ ην κηζφ θνκκάηη ηνπ 

πνξηξαίηνπ ηνπο κε ην κηζφ ηνπ θίινπ ηνπο. Γεκηνπξγνχκε αηνκηθφ θάθειν 

φπνπ απνζεθεχνπκε ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ κήλα. 

Γξαζηεξηόηεηα  4ε  (Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε) 

Θαινχκε ηε κεηέξα ηνπ παηδηνχ ηεο εκέξαο λα καο αθεγεζεί ηζηνξίεο απφ ηε 

δσή ηνπ παηδηνχ, ηε βηληενζθνπνχκε θαη θξαηάκε ην βίληεν ζην πξνζσπηθφ 

θάθειν ηνπ παηδηνχ. 

Γξαζηεξηόηεηα  5ε  (Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε, Γιώζζα) 

Τα παηδηά ηεο νινκέιεηαο εθθξάδνπλ θαζεηί ζεηηθφ γηα ην παηδί ηεο εκέξαο 

θαη ην γξάθνπλ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα φπσο κπνξνχλ ή κε ηε βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνχ σο γξαθέα.  Έπεηηα δεκηνπξγνχκε ερεηηθνχο ζπλδέζκνπο ψζηε 

κε ην πάηεκα επάλσ ζηε θξάζε λα αθνχγεηαη ε θσλή ησλ παηδηψλ. 
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Γξαζηεξηόηεηα  6ε  (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Γεκηνπξγνχκε θνιάδ νκαδηθά κε ηίηιν: Όινη δηαθνξεηηθνί, φινη καδί έλα. Γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ θνιάδ ρξεζηκνπνηνχκε θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ, θφβνπκε 

έλα κέινο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαζελφο θαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θνιάδ 

δεκηνπξγνχκε έλα παηδάθη! 

Γξαζηεξηόηεηα  7ε  (Γιώζζα) 

Γεκηνπξγνχκε θάξηεο ληφκηλν κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ην φλνκα ηνπ θάζε 

παηδηνχ θαη παίδνπκε ληφκηλν ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. 

Οκάδα Δξγαζίαο: «Οη κνλαδηθέο» 

Μέιε: Μπαθόια Αλδξηάλα, Σάηζε ηέιια, Γεξνδήκνπ Λίλα, Παπαθξαζζά 

Ρνδάλα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα  1ε  (Γιώζζα, Μαζεκαηηθά) 

Φσηνγξαθίεο καζεηψλ απφ γέλλεζε σο θαη λεπηαθή ειηθία θαη κε ηε ρξήζε 

ησλ drawing tools θφβνπκε ηκήκαηα απφ ηηο νιφθιεξεο θσηνγξαθίεο. Τηο 

ηνπνζεηνχκε ζε κηα δηαθάλεηα θαη κεηά ηηο βάδνπκε ζε πιαίζην ζρήκαηνο 

θχθινπ ( εξγαιείν: image capture). Σχξνπκε γηα λα αλαθαιχςνπκε ζηαδηαθά 

θάζε κηα δεηψληαο λα καληέςνπλ, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο πσο ην παηδί είλαη 

(ζεηξνζέηεζε, εμέιημε, δηαδνρή, δηαθνξέο θιπ.) 

Γξαζηεξηόηεηα  2ε  (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Σρεδηάδσ-δσγξαθίδσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη γξάθσ ην φλνκά κνπ, κε ην 

καξθαδφξν, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ρξψκαηα, αιιάδνληαο ην θφλην θαη κε 

καξθαδφξν ή Keyboard γξάθσ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα  3ε  (Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε) 

Τνπνζεηνχκε ηνλ εαπηφ ηνπο (ζε θσηνγξαθία) ζε κηα δηαθάλεηα. 

Φαληάδνληαη θαη ζρεδηάδνπλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν αηζζάλνληαη 

επράξηζηα- δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο έηνηκεο 

εηθφλεο  (πρ. ζάιαζζα, ιηβάδη…) ηηο νπνίεο κεηαθηλνχλ φπσο ζέινπλ ζηε 

δηαθάλεηα θαη έπεηηα πεξηγξάθεη ην θαζέλα ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: «Γύξσ, γύξσ όινη.» 
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Μέιε: Μαπξνγηάλλε Κιενπάηξα, Μαθξάθε Μαξία-ηέιια, Γεσξγαθνπνύινπ 

Δπηπρία, θαθίδα Αξηέηηα. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Έρνπκε ηηο θσηνγξαθίεο κε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ζθφξπηα πάλσ ζε κηα 

δηαθάλεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ. Τα παηδηά ζα πξέπεη λα θάλνπλ αληηζηνίρηζε ηεο 

θσηνγξαθίαο ηνπ παηδηνχ κε ην αληίζηνηρν φλνκά ηνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Μαζεκαηηθά, Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Σπκκεηξία Πξνζψπνπ-Πξνζσπνγξαθία: Γίδνπκε ην κηζφ πξφζσπν θαη ηα 

παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ην άιιν κηζφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά, Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ ην ζψκα ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία 

ζρεδηαζκνχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Τα παηδηά θηηάρλνπλ έλα πξφζσπν ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά. Γίλσ έλα 

ζπλαίζζεκα θαη ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα ην απνηππψζνπλ βάδνληαο ην 

θαηάιιειν ζηφκα,  κάηηα θιπ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Αεξόζηαην 

Μέιε: Σζαγγάξε Υξπζνύια, Υαηδεαζαλαζίνπ ηέιια, Καηζνύιε Νηθνιέηα, 

αξαληηλνύ νθία, Φιανύλα Μαξία. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Φίινη, θίινη Καξδηνθίινη. 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο θαη λα ην αληηζηνηρίζνπλ κε ηε θσηνγξαθία ηνπο 

κε εληνιή «Δηζαγσγή θεηκέλνπ» λα γξάςνπλ ην θείκελν (Texture pen). 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Μαζεκαηηθά) 

Τν θάζε παηδί ζα πξέπεη λα θηάζεη ζηνπο θίινπο ηνπ αλάινγα κε ηελ εληνιή 

πνπ ηνπ δίλεη ε λεπηαγσγφο πρ. Εηθ δάθ, επζεία γξακκή, θακπχιε θιπ. ε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο καξθαδφξνπο ηνπ δηαδξαζηηθνχ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Εσγξαθίδνπλ ηνλ θίιν ηνπο (πνξηξαίην θίινπ) κε ην ρέξη ηνπο. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Φηιαξάθηα 

Μέιε: Γειηάθε Λπδία, Γειηάθε Άιθεζηε, Παιακνύηε Μαξίλα, Μαζηνξάθε 

Γήκεηξα, Πεηξίδνπ Πεηξνύια. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Κέζα απφ έλα ςπρνθηλεηηθφ παηρλίδη, ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. 

Κεηαμχ ηνπο ηα δεπγάξηα παίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ θαζξέπηε, φπνπ ην θάζε 

παηδί πξέπεη λα πεξηγξάςεη ην θίιν ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ην θάζε παηδί 

απνηππψλεη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ην θίιν ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ 

θσηνγξαθηψλ ησλ παηδηψλ. Σηελ αξρή ρξεζηκνπνηεί ην «Image capture» γηα 

λα απνκνλσζεί ην πξφζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ―Drawing tools‖ γηα λα ην 

δσγξαθίζεη. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γιώζζα) 

Απνζεθεχνπκε ηα πνξηξαίηα θαη ηα δείρλνπκε ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα (ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχκε σο κέζν πξνβνιήο ζηελ παξενχια). Θάζε παηδί παξνπζηάδεη 

ηνλ θίιν ηνπ ζηελ παξενχια. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά) 

Τα παηδηά κπνξνχλ λα γίλνπλ 4άδεο θαη λα δψζνπλ ζηελ νκάδα ηνπο έλα 

φλνκα ρξψκα. Σε κηα θαηλνχξγηα δηαθάλεηα βάδνπκε ηα πνξηξαίηα ζην θέληξν 

θαη θηηάρλνπκε κε ην common graph & fill bucket ηνπο ηέζζεξηο θχθινπο ( 4 

ρξψκαηα ησλ 4 νκάδσλ) θαη κε ην drag&drop θάζε νκάδα νκαδνπνηεί ηα 

πνξηξαίηα ηεο. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Νεπηαγσγνί ζηνλ ήιην 

Μέιε: κπξλαίνπ Βηξγηλία, Καιπαθηζόγινπ Διέλε, Παζραιίδνπ Αλαηνιή, 

Ιαθσβίδνπ Δπαγγειία. 
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Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Οκαδηθή θσηνγξαθία ζε θνκκάηηα. Θάζε παηδί γξάθεη ην φλνκα ηνπ θίινπ 

ηνπ θαη ζέξλεη ηελ θσηνγξαθία ηνπ θνληά. Σπδήηεζε θαη ρσξίδνπκε ηα 

νλφκαηα- παηδηά. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε 

Φξεζηκνπνηνχκε ηελ θνπξηίλα. Φαίλνληαη κφλν ηα κάηηα θαη νη άιινη 

πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην παηδί. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε 

Ζρνγξαθνχκε ηε θσλή ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηα παηδηά θάλνπλ αλαγλψξηζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν spotlight. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Μαζεκαηηθά) 

Γεκηνπξγνχκε έλα πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ, ζηελ κία ζηήιε ηνπνζεηνχλ ηα 

παηδηά ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ελψ ζηε άιιε ζπκπιεξψλνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο 

ρξψκα, παηρλίδη, θαγεηφ θιπ. Κπνξεί λα δνζεί κε ηελ κνξθή αηλίγκαηνο  

φπνπ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα βξνπλ ην άηνκν ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη θαη λα ζπκπιεξψζνπλ αλάινγα ηνλ πίλαθα.  

Γξαζηεξηόηεηα 5ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Τνπνζεηνχκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ ζε δηαθάλεηεο. Τα παηδηά 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην θφλην, λα δσγξαθίζνπλ πάλσ ζηηο θσηνγξαθίεο (πρ, 

λα θάλνπλ αζηείεο θαηζνχιεο φπσο λα πξνζζέζνπλ κνπζηάθηα), λα αιιάμνπλ 

ηα ρξψκαηα, λα θάλνπλ zoom in & zoom out θαη λα επέκβνπλ κε φπνην ηξφπν 

επηζπκνχλ πάλσ ζηηο θσηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Highfour 

Μέιε: Παληειεάθνπ Υαξά, ιίθα Παξαζθεπή, Αδάπε νθία, Βνπξλνύ 

Θενδνζία. 
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ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Πάζρα 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο θάξηαο. Θάζε παηδί δηαιέγεη ηελ θσηνγξαθία πνπ 

επηζπκεί θαη ζηελ ζπλέρεηα γξάθεη φπσο κπνξεί παζραιηλέο επρέο κε ρξήζε 

εξγαιείσλ (πρ. pen) ή κε ηε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Μαζεκαηηθά) 

Σε δηαθάλεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ ππάξρνπλ δηάθνξα απγνπιάθηα. Βξίζθνπλ ηα 

φκνηα, ηα κεηξάλε, ηα νκαδνπνηνχλ θαη γξάθνπλ ηνλ αξηζκφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε ( Μαζεκαηηθά) 

Φξεζηκνπνηνχκε ηελ θνπξηίλα θαη θξχβνπκε ηνπο αξηζκνχο. Απνθαιχπηνληαη 

κφλν φηαλ ηα παηδηά θάλνπλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ απγψλ. Δλαιιαθηηθά 

δσγξαθίδνπλ ηφζν απγά φζν ππνδεηθλχεη ν αξηζκφο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

δηαθάλεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ. 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Θάζε νκάδα θηηάρλεη έλα πίλαθα ζην ηέινο 

ηνπο ελψλνπκε ζε έλα πίλαθα θαη ηνλ εθηππψλνπκε. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Παζραιίηζεο 

Μέιε: Βαξζάκε Γήκεηξα, Καινγεξά Μαξία, Σζαγαιά Αιεμάλδξα, Παΐδα 

εβαζηή. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ απγά κε ηα εξγαιεία Intelligent pen & pen color. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Μαζεκαηηθά) 

Τα απγά πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά ηα κεηξνχλ θαη αληηζηνηρνχλ ηνλ 

αξηζκφ κε ηελ πνζφηεηα απγψλ (drag and drop). Τα νκαδνπνηνχλ κε θξηηήξην 

ην ρξψκα ή ην κέγεζνο. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γιώζζα) 

Γηαβάδνπκε έλα ςεθηαθφ παζραιηλφ παξακχζη φπνπ ηα παηδηά θπθιψλνπλ κε 

καξθαδφξν παζραιηλέο εηθφλεο ή ιέμεηο κε ηε ρξήζε ηνπ laser pen. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Δπηιέγνπκε δηάζεκνπο δσγξαθηθνχο πίλαθεο κε παζραιηλή ζεκαηνινγία θαη 

ηερλνηξνπία έξγσλ (θσηνγξαθίεο ζηαπξψλ). Τα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην 

εξγαιεία image capture, θφβνπλ ηνλ ζηαπξφ θαη ηελ εηζάγνπλ ζε φπνην πίλαθα 

επηζπκνχλ θαη ελψλνπλ ηελ εηθφλα. 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Τν παηρλίδη ηεο θνπξηίλαο (wrap sreen). Τα παηδηά καζθαξεχνληαη παζραιηλά, 

απνζεθεχνπκε ηα πνξηξαίηα ηνπο θαη θαίλνληαη κφλν ηα απηάθηα ηνπο. Τα 

παηδηά καληεχνπλ πφζα παηδηά είλαη θαη πνην παηδί θξχβεηαη. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Ρνδ Πάλζεξ 

Μέιε: Βαθηξηδή Αλαζηαζία,  Μπιέ Γήκεηξα, Μπαθαινύδε Γηώηα, 

Πξνκπνλάο Κώζηαο. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Σα έληνκα 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Γιώζζα) 

Θάλνπκε κηα βφιηα ζηελ απιή γηα εληνπηζκφ εληφκσλ θαη θσηνγξάθηζε. 

Σθαλάξνπκε ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή ή ηηο πεξλνχκε ςεθηαθά θαη 

ηηο κεγεζχλνπκε. Παξαηεξνχκε θαη ζρνιηάδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εληφκσλ θαη γξάθνπκε ηα νλφκαηά ηνπο. Ζ κία νκάδα κε ηνλ καξθαδφξν ή 

άιιε κε ην δάθηπιν θαη ε ηξίηε κε ην πιεθηξνιφγην. Δξγαιεία zoom in, zoom 

out & texture pen. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Μαζεκαηηθά) 

Κε ην intelligent pen ζρεδηάδνπκε ζρήκαηα θαη κε ηε κέζνδν drag & drop ηα 

νκαδνπνηνχκε. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γεκηνπξγία θαη έθθξαζε, Γιώζζα) 

Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο. 

Ζ πξψηε νκάδα δσγξαθίδεη έλα θπζηθφ ηνπίν κε ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά 

(δέληξν, ζπίηη, ινπινχδη, ήιηνο). 

Ζ δεχηεξε νκάδα θηηάρλεη κηα ηζηνξία γηα ην πνπ πεγαίλεη ε πεηαινχδηα 

(δηαδξνκή) θαη ην ερνγξαθνχκε (screen recorder). 
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Ζ Τξίηε νκάδα δσγξαθίδεη ηε δηαδξνκή πνπ άθνπζε απφ ηελ ηζηνξία 

(επαλάιεςε απφ φια ηα παηδηά). 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Μαζεκαηηθά) 

Δηθφλα εληφκνπ πνπ είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξα θνκκάηηα ηα νπνία πξέπεη λα 

ηα ελψζνπλ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Μάγηα ε κέιηζζα. 

Μέιε: Καηζάια Κπξηαθή, Βειαιή Ισάλλα, Αλδξνλνύδε Κιαίξε, ηξνγγπινύ 

Πόπε. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Ζ κεηακόξθσζε ηεο πεηαινύδαο 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Μαζεκαηηθά) 

Τα παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ηνπνζεηνχλ εηθφλεο ζε ρξνληθή 

εμέιημε πνπ δείρλεη ην θχθιν ηεο δσήο ηεο πεηαινχδαο. Δλαιιαθηηθά, ηα 

παηδηά ζρεκαηίδνπλ δηαδξνκέο κε ηειίηζεο φπνπ αθνινπζνχλ ηελ εμέιημε απφ 

ηα απγά ζηηο πεηαινχδεο. Ζρνγξαθνχκε γηα θάζε παηδί ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ρξνληθήο εμέιημεο γηα ην portfolio ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε  (Γιώζζα) 

Τα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ζηαπξφιεμν κε εηθφλεο θαη ιέμεηο. Τηο ιέμεηο ηηο 

πιεθηξνινγνχλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Παξαηεξνχλ πίλαθεο δσγξαθηθήο ζην δηαδξαζηηθφ. Σηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγνχλ αλά νκάδεο ην δηθφ ηνπο πίλαθα θαη ππνγξάθνπλ σο 

θαιιηηέρλεο. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Τν θάζε παηδί ζρεκαηίδεη πεηαινχδεο κε ηηο παιάκεο ηνπο πάλσ ζην 

δηαδξαζηηθφ θαη ηε ρξήζε ηεο πέλαο. Τα παηδηά δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα. Τηο 

δσγξαθίδνπλ φπσο επηζπκνχλ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Πεηαινύδεο 
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Μέιε: Καινύπε Γεσξγία, Μαξηάθε Καηεξίλα, Βνξξηά Μαηνύια, Αξάπνγινπ 

Μαξία. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Λνπινύδηα 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Παξνπζηάδνπκε ινπινχδηα ζην ζρνιείν (δσληαλφ θπηφ). Ζ ηνπιηπίηζα ζα καο 

δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο. Ζ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ γίλεηαη κέζα απφ ην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Σην ηέινο ηεο αθήγεζεο αθήλνπκε θελέο ζειίδεο θαη ηα 

παηδηά βξίζθνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ή ην ηέινο. Τν δσγξαθίδνπλ ζην 

δηαδξαζηηθφ θαη πξνζζέηνπκε θείκελν. Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο: 

ηέζζεξα γίλνληαη δσγξάθνη, ηέζζεξα γίλνληαη ζπγγξαθείο θαη ηέζζεξα 

γξαθηάδεο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Μαζεκαηηθά) 

Τελ ήδε ππάξρνπζα δσγξαθηά ηελ θφβνπκε ζαλ παδι θαη γίλεηαη αλαζχλζεζε 

απφ ηα παηδηά. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά) 

Τα παηδηά θάλνπλ καζεκαηηθέο πξάμεηο κε ηνπιίπεο ζην ιηβάδη θαη ζην βάδν. 

Γίλνπκε εληνιέο πρ. κάδεςε πέληε ηνπιίπεο απφ ην θέληξν ηνπ ιηβαδηνχ θαη 

ηνπνζέηεζέ απηέο κέζα ζην πξψην βάδν ( ζέξλνπλ θαη ηνπνζεηνχλ). Κάδεςε 

άιιεο ηξεηο απφ αξηζηεξά θαη ηνπνζέηεζέ ηεο ζην δεχηεξν βάδν. Πφζεο είλαη 

φιεο καδί; (πξφζζεζε). 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Γεκηνπξγία θαη έθθξαζε) 

Γεκηνπξγία ερντζηνξίαο. Γείρλνπκε εηθφλεο ηνπ παξακπζηνχ θαη θαινχκε ηα 

παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ κε ην δάθηπιφ ηνπο ηελ θίλεζε θάπνηνπ δψνπ 

/εληφκνπ πνπ εκθαλίδεηαη. Ταπηφρξνλα θάλνπλ θαη ηνλ αληίζηνηρν ήρν. Κε ην 

εξγαιείν πνπ αλαπαξάγεη θίλεζε θαη ήρν βιέπνπκε κία κία ηηο ζειίδεο. Σην 

ηέινο αθνχκε φιε ηελ ερνηζηνξία πνπ δεκηνπξγήζακε θαη ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά φια ηα απηδηά! 

Οκάδα Δξγαζίαο: Σνπιηπίηζεο 
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Μέιε: Σζηνιάθε Έιιε, Καδαληδόγινπ Ρνδή, Κακπεξάθε Μαξία, Γνπβάθε 

Διεπζεξία. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Άλνημε 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Έθθξαζε θαη Γεκηνπξγία) 

Φσξίδνληαη ηα παηδηά ζε νκάδεο αλάινγα κε ην αγαπεκέλν ηνπο ινπινχδη θαη 

αθνχ βξνπλ ηελ θσηνγξαθία ηνπο (Πνξηξαίην) κε ην εξγαιείν (image 

capture) λα δσγξαθίζνπλ γχξσ απφ ηε εηθφλα ηνπο ην αγαπεκέλν ηνπο 

ινπινχδη αλάινγα κε ηελ νκάδα ηνπο θαη ην παξνπζηάδεη. Ζ θάζε νκάδα 

θηηάρλεη ην δηθφ ηεο πίλαθα δσγξαθηθήο θαη φια καδί κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα 

πίλαθα γηα ηελ ηάμε (ην δηθφ καο ιηβάδη). 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γιώζζα) 

Κάδεςε ηα πέηαια. Σην θέληξν ηνπ θχθινπ ζα γξάθεηαη ην φλνκα ηνπ 

ινπινπδηνχ θαη γχξσ ηνπ δηαζθνξπηζκέλα ηα πέηαια. Απηά πεξηέρνπλ είηε ηηο 

ζπιιαβέο ηεο ιέμεο είηε ηα γξάκκαηα κεκνλσκέλα γηα ηα πξνλήπηα θαη κε 

drag and drop ζρεκαηίδνπλ ηε ιέμε. Τα λήπηα κπνξνχλ λα γξάςνπλ κε ην 

ζηπιφ (pen). 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά) 

Αθνχ δνχκε βίληεν κε ην θχθιν δσήο ηεο πεηαινχδαο έρνπκε απνζεθεχζεη 

θσηνγξαθίεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Τα παηδηά θαινχληαη λα βάινπλ ζηε 

ζσζηή ζεηξά ηηο εηθφλεο. Γίλνπκε ην πεξίγξακκα κηαο πεηαινχδαο θαη ζηα 

θηεξά ηεο ηηο βάδνπλ ζε ζσζηή ζεηξά αξηζκψληαο ηηο. Τέινο ηα παηδηά ζα 

δηεγεζνχλ ην θχθιν δσήο ηεο πεηαινχδαο θαη ζα ην ερνγξαθήζνπκε. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Άξσκα Λνπινπδηώλ. 

Μέιε: Λακπξηλάθε Μαξίλα, Υαιθηά θεπνύια, Κξύςε Ακαιία, Καξακαλή 

Λεκνληά. 
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ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Σα δώα ηεο απιήο 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε παξαθνινπζνχκε ζην δηαδξαζηηθφ ην 

παξακχζη «Ο αζάλαηνο γάηδαξνο» ηεο Κάξσ Ινίδνπ θαη γίλεηαη ζπδήηεζε κε 

ηα παηδηά. Βιέπνπκε ην εμψθπιιν ηνπ παξακπζηνχ, εληνπίδνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ 

θαη κε ην image capture ην απνκνλψλνπκε. Σην ίδην θχιιν εξγαζίαο ηνλ 

αληηγξάθνπκε θαη κε ηελ εληνιή image capture ρσξίδνπκε ζε ιέμεηο ηνλ ηίηιν. 

Κπεξδεχνπκε ηηο ιέμεηο θαη ηηο βάδνπκε ζε ζσζηή ζεηξά. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γιώζζα) 

Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα καο θέξνπλ θσηνγξαθίεο ησλ θαηνηθηδίσλ ηνπο. Τα 

πεξλάκε εκείο ζε θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Έπεηηα πάκε ζηνλ 

εμσηεξηθφ πφξν θαη ν θαζέλαο δηαιέγεη έλα δψν κε ηε θσλή ηνπ θαη ην 

πεξλάκε ζε θαηλνχξγην θχιιν εξγαζίαο. Πξνζζέηνπκε έλα ζπλλεθάθη (κε ην 

brush) θαη κε ηελ πέλα γξάθνπκε ηη κπνξεί λα ζθέθηεηαη ην δσάθη ηνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά) 

Καζαίλνπκε ηνλ αξηζκφ 7. Έρνπκε θηηάμεη έλα θχιιν εξγαζίαο κε 15 δσάθηα 

ηνπ αγξνθηήκαηνο. Δπηιέγνπκε 7 ηα νπνία ηα βάδνπκε ζε δηάηαμε. Σηε 

ζπλέρεηα κε ην curtain&mask θαιχπηνπκε ην θχιιν εξγαζίαο. Εεηάκε έπεηηα 

απφ ηα παηδηά λα θαηεβάδνπλ ηελ θνπξηίλα κέρξη εθεί πνπ ζα εκθαληζηνχλ 7 

δσάθηα. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Μαζεκαηηθά) 

Βξίζθνπκε πίλαθεο κε δψα θαη ηνπο πξνβάιινπκε ζην δηαδξαζηηθφ. Έπεηηα 

ςεθίδνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο πίλαθα ( κε πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ-

καζεκαηηθά). Σηελ κία πιεπξά θάζεηα ππάξρνπλ ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ. 

Οξηδφληηα ππάξρνπλ ηα εηθνλίδηα ησλ πηλάθσλ ζε ζκίθξπλζε. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Έθθξαζε θαη Γεκηνπξγία) 

Σηε ζπλέρεηα νη πίλαθεο θφβνληαη κε ην Image capture θάζεηα ή νξηδφληηα θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ν θαζέλαο ρσξηζηά ην άιιν κηζφ ηνπ πίλαθα κε ηα drawing 

tools (Σπκκεηξία). 

Οκάδα Δξγαζίαο: Σνπιίπεο 
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Μέιε: Πακπάινπ Μαξία, Γηαλλαθνύ Βάζσ, Κνινθπζηά Βάζσ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Μαζεκαηηθά) 

Σπδήηεζε, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε ζέκα «Τν δσάθη πνπ αγαπψ». Τα παηδηά 

θέξλνπλ θσηνγξαθίεο. Οη θσηνγξαθίεο ησλ δψσλ γίλνληαη πάδι θαη ηα 

ζπλαξκνινγνχλ κε drag & drop. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Κνηλσληθή θαη Πξνζσπηθή Αλάπηπμε, Γιώζζα) 

Απφ ηε κία έρνπκε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ θαη απφ ηελ άιιε ηηο 

θσηνγξαθίεο ησλ δψσλ θαη γίλεηαη αληηζηνίρηζε. Δλαιιαθηηθά έρνπκε ηα 

νλφκαηα ησλ παηδηψλ ή ησλ δψσλ θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δψσλ θαη γίλεηαη 

αληηζηνίρηζε.  

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γιώζζα) 

Δπηιέγνπκε πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ δψα. Θάλνπκε focus ζην δψν θαη γίλεηαη 

πεξηγξαθή ηνπ απφ έλα παηδί. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Έθθξαζε θαη Γεκηνπξγία) 

Γίλνπκε έλα ηκήκα ηνπ δψνπ (πρ. θεθάιη) θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ κε δσγξαθηθή. 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο) 

Σχλδεζε εηθφλαο δψνπ κε ηνλ αληίζηνηρν ήρν. 

Τα παηδηά ζην ηέινο κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ πνηα δξαζηεξηφηεηα πξνηηκνχλ 

θαη λα αηηηνινγήζνπλ ην ιφγν επηινγήο ηνπο. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Σεηξάπνδα 

Μέιε: Υαηόγινπ Φξόζσ, πύξνπ Αλαζηαζία, Γίγθα Υξύζα, ηεθαλή 

Μαξηάλλα. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Μηα θνξά θαη έλα θαηξό…… ζην δάζνο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Γίλεηαη αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ «….ζην δάζνο» ηεο Σ. Εαξακπνχθα ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Θξαηάκε ηα ιφγηα ζε δηαθάλεηεο θαη ηα παηδηά 
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εηθνλνγξαθνχλ ηελ ηζηνξία κε ηα drawing tools. Δθηππψλνπκε ην παξακχζη 

κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ παξακπζηνχ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γιώζζα) 

Γηαβάδνπκε ηα ηξία κηθξά ιπθάθηα. Θφβνπκε ηηο εηθφλεο ησλ εξψσλ ηνπ 

παξακπζηνχ κε image capturer. Τα παηδηά δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο λέεο 

ηζηνξίεο ηηο νπνίεο ηηο ερνγξαθνχκε. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε 

Βγάδνπκε δχν θσηνγξαθίεο απφ επίζθεςε ζην δάζνο. Κηα νκάδα παηδηψλ 

παξαπνηεί ηελ κηα εηθφλα (πρ. θφλην, ρξψκα, πξφζζεζε θηγνχξσλ ή 

αληηθεηκέλσλ). Σηε ζπλέρεηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο πξνζπαζεί λα βξεη ηηο 

δηαθνξέο απφ ηελ αξρηθή εηθφλα. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε ( Μαζεκαηηθά) 

Έρνπκε εηθφλεο απφ δέλδξα ή δψα ζε δηάθνξα κεγέζε ή ζε δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο ηεο δσήο ηνπο. Τα παηδηά ζα πξέπεη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ θαηά κέγεζνο 

ή κε βάζε ηελ εμέιημή ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Πνην δψν ζα ήζεια λα είκαη; Έρνπκε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ. 

Απνκνλψλνπλ ην πξφζσπν θαη κε εηθφλεο ζψκαηνο δψσλ δεκηνπξγνχλ θνιιάδ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: 38 

Μέιε: Κηξκαλίδνπ νθία, Κνζκίδνπ Θενδώξα, Μαπξηαλνύ Διέλε,  Μαξβάθε 

Μαξία. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Πεξπαηώ πεξπαηώ ζην δάζνο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα, Σέρλε, Μαζεκαηηθά) 

Τα παηδηά παξαηεξνχλ ηνλ πίλαθα ην Κνλέ «Japanesse Bridge». Γίλεηαη 

ζπδήηεζε γηα ηα ρξψκαηα, ηελ ηερλνηξνπία, ηα κνξθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία. 

Σηε ζπλέρεηα θφβνπκε ην πίλαθα ζε κηθξά θαξέ θαη θάλνπκε αλαζχλζεζε ηνπ 

πίλαθα. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Θφβνπκε ην πίλαθα ζηα δχν. Τα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ζπκκεηξηθά 

κε ηα drawing tools. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γιώζζα) 

Τνπνζεηνχκε ηηο εηθφλεο ησλ παηδηψλ πάλσ ζην γεθπξάθη. Γηαιέμεηε 

αγαπεκέλα ζαο πξφζσπα θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζηνλ πίλαθα θαη δηεγεζείηε ηη 

βιέπεηε απέλαληη απφ ηε γέθπξα, πψο πεξάζαηε ηελ εκέξα εθείλε. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Μνπζηθή) 

Αθνχκε ηέζζεξα κνπζηθά θνκκάηηα απφ δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο γηα λα 

επελδχζνπκε κνπζηθά ηνλ πίλαθα πνπ βιέπνπκε. 1).  Τξέρεη ηξέρεη ην λεξφ ηνπ 

Παπαδεκεηξίνπ 2). Claire de Lune ηνπ Debussy 3). Φπζηθνχο ήρνπο 4). Σε έλα 

φκνξθν δάζνο απφ ηε ζεηξά Ενπδνχληα. 

Ψο πξνέθηαζε κπνξεί ην θάζε δψν ηνπ δάζνπο λα αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή. Τα παηδηά ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην ξπζκηθφ 

κνηίβν θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ην αληίζηνηρν δψν ζην πίλαθα (drag and drop). 

Οκάδα Δξγαζίαο: Η γέθπξα κε ηα λνύθαξα. 

Μέιε: Κνθθηλάθε Αιεμάλδξα, Καηζαθάξνπ Μαξία, Κνθθίλνπ Λέλα,  Μπέθνπ 

νύια. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Σν θαξάβη ηεο ειπίδαο 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε  (Γιώζζα, Μαζεκαηηθά) 

Δπηιέγνπκε εηθφλεο πνιέκνπ (αζπξφκαπξεο) θαη εηξεληθήο πεξηφδνπ 

(έγρξσκεο). Τη ζπλαηζζήκαηα καο γελλνχλ; Οκαδνπνίεζή ηνπο θαηά είδνο. Τα 

παηδηά αληηζηνηρνχλ ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο 

εηθφλεο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Σέρλε) 

Παξνπζηάδνπκε πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ εηξήλε θαη ηνλ 

πφιεκν θαη ηηο ζπδεηάκε. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γεκηνπξγία θαη έθθξαζε, Γιώζζα) 

Τα παηδηά θηηάρλνπλ κηα ηζηνξία κε ην ηαμίδη ησλ πξνζθχγσλ, δσγξαθίδνπλ 

ζθελέο αλά νκάδεο ζην δηαδξαζηηθφ. Ζρνγξαθνχκε ηελ αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Οη ζπλνδνηπόξνη 

Μέιε: ηακνύιε Μαξηέηηα, Καξίβαιε Ρίθα, Καηζηγηάλλε Μαξία. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Ζ νηθνγέλεηα 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο) 

Αθφξκεζε δίδεηαη απφ ην παξακχζη «Πεξηπέηεηεο ζην πάγν». Σπδεηάκε γηα 

ηνπο πηγθνπίλνπο θαη ηα είδε ηνπο. Βιέπνπκε ην βίληεν «καγηθφο θφζκνο ησλ 

δψσλ-πηγθνπίλνη» 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε  (Μαζεκαηηθά) 

Θφβνπκε θαη θξαηάκε ηηο εηθφλεο ην θχθινπ δσήο θαη ηηο βάδνπκε ζηε ζσζηή 

ζεηξά κε drag and drop.  

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά) 

Εεηάκε απφ ηα παηδηά νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο θαη ζπδεηάκε ηηο δηαθνξέο 

κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ πηγθνπίλσλ. Σχγθξηζε ησλ ελλνηψλ πνιππιεζήο-

νιηγνκειήο θαη νκαδνπνίεζε ηνπο κε βάζε απηφ ην θξηηήξην. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Γεκηνπξγία θαη έθθξαζε, Γιώζζα) 

Θξαηάκε ην θεθάιη ηνπ θάζε παηδηνχ κε ην image capturer θαη δσγξαθίδεη ην 

ζψκα ηνπ. Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη γξάθνπλ ηα 

νλφκαηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Τν απνζεθεχνπκε 

θαη ην θάλνπκε e-book ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην portfolio ηνπ 

θάζε παηδηνχ. 

Γξαζηεξηόηεηα 5ε (Μαζεκαηηθά) 

Γείρλνπκε ζε θσηνγξαθίεο ηηο νηθνγέλεηεο πηγθνπίλσλ. Κεηξάκε πφζνη 

πηγθνπίλνη ππάξρνπλ ζε θάζε θσηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ ‗θνπξηίλα‘ 

θξχβνπκε ηελ εηθφλα θαη απνθαιχπηνληαο έλαλ έλαλ, βξίζθνπκε πφζνη είλαη 

θξπκκέλνη. 
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Οκάδα Δξγαζίαο: Πηγθνπίλνη 

Μέιε: Αιηθηεξάθε Γέζπνηλα, Κνληνύ Βηξγηλία, Παπαδνπνύινπ Ηξώ, 

αθαξίδε Βαζηιηθή. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γιώζζα) 

Έρνπκε πέληε αλαθαηεκέλεο εηθφλεο απφ κηα νηθνγελεηαθή ηζηνξία. Τα παηδηά 

κε ην εξγαιείν drag and drop πξέπεη λα ηα βάινπλ ζηελ ζεηξά θαη λα 

αθεγεζνχλ ηελ ηζηνξία θαη λα ερνγξαθεζεί. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε) 

Εεηάκε απφ θάζε παηδί κηα νηθνγελεηαθή θσηνγξαθία. Απνθφπηνπκε ηα 

πξφζσπα θαη ηα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηα πξφζσπα ζηελ εηθφλα. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά) 

Γεκηνπξγνχκε πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηηο θσηνγξαθίεο 

ησλ παηδηψλ θαη απφ ηελ άιιε ζηήιε κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ή αξηζκφ αδειθψλ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Καινθαηξηλέο Γηαθνπέο 

Μέιε: ηνππάθε Δηξήλε, Φξαγθνύιε Μαξία, Κνπβαθιή Αγγειηθή, Παηνύλα 

Βηθησξία. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Σα Φξνύηα 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε, Γιώζζα) 

Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ. Δπηιέγνπλ πνηφ 

πίλαθα κε θξνχηα ζα δσγξαθίζνπλ ζην δηαδξαζηηθφ. Γίλνπλ ηίηιν. 

Οξγαλψλνπκε πηλαθνζήθε θαη θάλνπλ έθζεζε δσγξαθηθήο ηελ νπνία 

παξνπζηάδνπλ ζηνπο γνλείο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε  (Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Μειέηε Πεξηβάιινληνο) 

Γίδνπκε εηθφλεο θξνχησλ. Τα νκαδνπνηνχκε αλά επνρή, θάλνπκε 

θαηακέηξεζε, ζπδεηάκε πνηά είλαη πνιιά θαη πνηά ιίγα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε, Γιώζζα) 

Εσγξαθίδνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο θξνχην, γξάθνπλ φπσο κπνξνχλ ην θξνχην 

(πιεθηξνιφγην ή πέλα, drag and drop), παξνπζηάδνπλ ηελ επηινγή ηνπο ζηελ 

νκάδα, επηρεηξεκαηνινγψληαο θαη εμεγψληαο γηαηί ην επέιεμαλ. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Φξνχηα ζην κπιέληεξ 

Μέιε: Σζηώλε Δπζηαζία, Κιαςηλνύ Κσλζηαληίλα, Πηπηληά ηακαηία, 

Πνππάινπ Δηξήλε. 

 

ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Ζ ζάιαζζα 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Μαζεκαηηθά, Γιώζζα) 

Τα παηδηά ηαμηλνκνχλ ηα δψα ηεο ζάιαζζαο ζε ζειαζηηθά θαη κε ζειαζηηθά. 

Κε drag and drop δηαρσξίδνπκε ηηο δχν νκάδεο ησλ εηθφλσλ θαη γξάθνπκε 

ηνλ ηίηιν γηα θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηψληαο ην πιεθηξνιφγην. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Δηθαζηηθά) 

Εσγξαθηθή ηνπ βπζνχ απφ ηα παηδηά. Κε ην fill color ρξσκαηίδνπκε ηξία 

νξζνγψληα κε δηαβαζκίζεηο ηνπ κπιε. Σηε ζπλέρεηα ην θάζε παηδί δσγξαθίδεη 

κε smooth pen φηη επηζπκεί απφ ην βπζφ. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Γιώζζα) 

Τα παηδηά αληηζηνηρνχλ εηθφλεο κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο ή θάλνπλ αλαζχλζεζε 

κηαο ιέμεο απφ κεκνλσκέλα γξάκκαηα ή ζπιιαβέο. 

Γξαζηεξηόηεηα 4ε (Γιώζζα) 

Τα παηδηά θηηάρλνπλ κηα ηζηνξία κε ηα πιάζκαηα ηνπ βπζνχ. Φξεζηκνπνηνχλ 

handwriting recognition ηελ εθηππψλνπλ θαη δεκηνπξγνχκε έλα βηβιίν. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Τπνβξύρην 

Μέιε: Σζνιαθίδνπ Αξεηή, Αζαλαζίνπ Γέζπνηλα, Λεκνληάδε Αιεμάλδξα, 

Αξακπαηδή Δπαγγειία. 
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ΘΔΚΑΤΗΘΖ ΔΛΟΤΖΤΑ: Σαμίδη ζε θαληαζηηθό λεζί 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο) 

Τν έλαπζκα δίδεηαη κε έλα γξάκκα πνπ καο πξνζθαιεί λα πάκε έλα καγηθφ 

ηαμίδη ζε έλα θαληαζηηθφ λεζί. Σην Google Earth εληνπίδνπκε έλα λεζί 

βιέπνπκε πφζν απέρεη απφ ηε Φίν κεηξψληαο ηελ απφζηαζε κε ηα ρέξηα ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε (Γιώζζα) 

Πξέπεη πξψηα φκσο λα θηηάμνπκε ηε βαιίηζα καο. Τη ζα ρξεηαζηνχκε; ΚΔ 

βάζε ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ εηζάγνπκε εηθφλεο ζε δηαθάλεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

απφ ην δηαδίθηπν. Γξάθνπκε ή δαθηπινγξαθνχκε ιέμεηο θαη ηα παηδηά ζα 

πξέπεη λα αληηζηνηρίζνπλ ηηο ιέμεηο κε ηα αληηθείκελα. 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε (Μαζεκαηηθά) 

Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ζχκθσλα κε ην κέζν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ θάζε νκάδα επηιέγεη ηξία αληηθείκελα θαη ηα βάδεη ζηε 

βαιίηζα ηεο. 

Οκάδα Δξγαζίαο: Δμεξεπλεηέο 

Κέιε: Γαιακαγθίδνπ Φξπζνχια, Θνζκά Κίλα, Γεξνθψζηα Βαλέζα, 

Ινληδεηίδνπ Διηζάβεη. 


