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Πρόλογος 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας και 

οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70 και Αειφορίας εκτιμώντας τη 

μεγάλη συμβολή των εκπαιδευτικών στο σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που 

παρήχθη κατά την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και επιδιώκοντας την 

ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής συζήτησης στην εκπαιδευτική κοινότητα των 

Δημοτικών Σχολείων της Στερεάς Ελλάδας, διοργάνωσε τηλε-ημερίδες με θέμα: 

«Διάχυση Καλών Πρακτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση». 

Βασικός στόχος των τηλε-τμερίδων ήταν η διάχυση των καλών πρακτικών, η 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και η διάδραση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι κλήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με 

περιορισμένες δυνατότητες να οργανώσουν και να υλοποιήσουν την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, αντισταθμίζοντας την διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας 

την εποχή της κρίσης της πανδημίας Covid-19. 

Στις ανά Τάξη παράλληλες συνεδρίες των τηλε-ημερίδων εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της Στερεάς Ελλάδας που 

δίδασκαν σε Δημοτικά Σχολεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσίασαν Καλές Διδακτικές 

Πρακτικές που εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εφαρμογής της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τις/τους μαθήτριες/τές τους τη χρονική περίοδο 

Μάρτιος - Ιούνιος 2020.  

Στον τόμο αυτό συμπεριλαμβάνεται όλο το υλικό των διδακτικών προτάσεων, όπως 

παρουσιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς στις τηλε-ημερίδες του ΠΕΚΕΣ Στερεάς 

Ελλάδας τον Μάιο του 2020.  

Στις εργασίες των Τηλε-Ημερίδων συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στα 

Δημοτικά Σχολεία της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας της Στερεάς Ελλάδας και όλης της Ελλάδας. 
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Εισαγωγή 

Ο όρος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία 

μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία ολόκληρη η διδασκαλία ή ένα  

σημαντικό μέρος της πραγματοποιείται με τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές να 

βρίσκονται σε απόσταση τόσο χωρική όσο πιθανά και χρονική (Perraton 1988, 

(Keegan, 1995). 

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και μεγάλες 

προκλήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία στη σύγχρονη εποχή για την 

ικανοποίηση των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών μιας μεγάλης μερίδας 

εκπαιδευόμενων σε διάφορα επίπεδα και καταστάσεις και με δεδομένες τόσο τις 

μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες όσο και τις αλλαγές που συντελούνται στα 

εκπαιδευτικά συστήματα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας (Brown and Brown 

1994; Keegan, 1995).  

Παράλληλα τίθενται πολλά ερωτήματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχέση με την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία. 

Σε πολλές έρευνες συγκρίνοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αυτήν της 

παραδοσιακής φαίνεται ότι και η διδασκαλία αλλά και η μάθηση στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ίδιο αποτελεσματική με αυτήν της παραδοσιακής. 

Βέβαια αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται 

κατάλληλα κατά την διδασκαλία, υπάρχει διάδραση μεταξύ εκπαιδευομένων 

εκπαιδευτικού και οπωσδήποτε όταν υπάρχει έγκαιρη ανατροφοδότηση 

πληροφοριών από τον διδάσκοντα στους διδασκόμενους. 

Η πρόσφατη επέλαση και παγκόσμια εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19 και οι 

επιπτώσεις της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο διαμόρφωσαν νέες πρωτόγνωρες 

συνθήκες για όλους τους πολίτες αλλά και για το σύνολο των κοινωνιών. 

Συνεπακόλουθα και τα εκπαιδευτικά συστήματα σε διεθνές επίπεδο και σε ελάχιστο 

χρόνο κλήθηκαν να ανταποκριθούν στην αναγκαιότητα της μετάβασης σε ένα νέο 

περιβάλλον υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας στο σπίτι των μαθητών και σε 

συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 
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Παράλληλα αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα αναφορικά με την αναγκαιότητα της 

ανθρωποκεντρικής διάστασης της ΕξΑΕ (Abidah, 2020) και της ισότιμης πρόσβασης 

όλων των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Reich et al., 2020; Takahama, 

2020; Reykdal, 2020). Και σημαντικοί προβληματισμοί για τις άμεσες, έμμεσες και 

πιθανά μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία κυρίως των 

μαθητών αλλά και των  εκπαιδευτικών (Reich et al., 2020).  

Στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν αναδείχθηκε ο νέος ρόλος τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και των οικογενειών τους στη μαθησιακή 

διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του νέου ρόλου τους κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν 

τις αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές στις μεθόδους και τις τεχνικές στη 

διδασκαλία τους, αλλά και στο διαθέσιμο διδακτικό υλικό προκειμένου η 

συμμετοχή των μαθητών να παραμείνει ενεργή και η μαθησιακή διαδικασία να 

είναι παραγωγική και αποτελεσματική (Camacho et al., 2020). Παράλληλα, 

αναδείχθηκε για τους εκπαιδευτικούς η αναγκαιότητα του χρόνου προσαρμογής, 

των διαθέσιμων εκπαιδευτικών πόρων, της επιμόρφωσης και της υλικοτεχνικής 

υποστήριξης για την αποτελεσματική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(Zhao et al., 2020). 

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων κλήθηκαν να ανταποκριθούν στο νέο και 

πρωτόγνωρο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο συμβάλλει στην 

ενίσχυση της μαθησιακής τους αυτονομίας και της σύγχρονης και ασύγχρονης 

μελέτης ψηφιακού διδακτικού υλικού στο δικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό και της 

εξ αποστάσεως σύγχρονης ή και ασύγχρονης αλληλεπίδρασης με τους 

εκπαιδευτικούς (Zhao et al., 2020).  

Οι οικογένειες και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών κλήθηκαν να αναλάβουν 

νέους ρόλους και να ανταποκριθούν σε νέα πρόσθετα καθήκοντα και υποχρεώσεις 

υποστήριξης των παιδιών τους στο νέο και πρωτόγνωρο μαθησιακό περιβάλλον της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Zhang et al., 2020; Bazzaz, 2020). 

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι οικογένειές τους και το εκπαιδευτικό σύστημα 

της Ελλάδας στο σύνολό του και παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς υγειονομικές, 



17 

 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και τη σημαντική έλλειψη υποδομών και 

υλικοτεχνικής υποδομής επέδειξε εξαιρετικά σημαντική προσαρμοστικότητα και 

ανταποκρίθηκε σε σημαντικό βαθμό στις πρωτόγνωρες προκλήσεις τόσο κατά την 

πρώτη περίοδο και πιο δύσκολη περίοδο (Μάρτιος-Μάιος 2020) όσο και κατά τις 

επόμενες περιόδους (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020 και Μάρτιος-Μάιος 2021). 

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υλοποιήθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. Διατέθηκαν οι απαιτούμενοι ψηφιακοί 

διαδικτυακοί πόροι τόσο για τη σύγχρονη (πλατφόρμα cisco webex) όσο και για την 

ασύγχρονη μορφή (πλατφόρμες e-class και e-me του σχολικού δικτύου) της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο εγχείρημα και παράλληλα αξιοποιήθηκε και η 

εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση με εκπομπές και εκπαιδευτικές δράσεις. 

Ωστόσο, ανέκυψαν πολλά και σημαντικά προβλήματα που σχετίζονταν με την 

σημαντική έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής για πολλές οικογένειες και ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και αρκετούς εκπαιδευτικούς και πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατή η ισότιμη πρόσβαση στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο, η διανομή εκ μέρους της πολιτείας tablets σε 

μαθητές οικογενειών ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων συνέβαλε θετικά 

στην εν μέρει αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Σημαντικό πρόβλημα αναδείχθηκε και η έλλειψη ενός σαφούς παιδαγωγικού 

πλαισίου για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αποτέλεσμα την 

άμεση «σχολειοποίηση» της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την 

αυτούσια μεταφορά του ωρολογίου προγράμματος της δια ζώσης διδασκαλίας στην 

σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία . Και αυτό συνέβη χωρίς την άμεση 

επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και την ύπαρξη κατάλληλου ψηφιακού 

διδακτικού υλικού κατάλληλου για τις ανάγκες και δυνατότητες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι αυτά τα σημαντικά προβλήματα είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου. 
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Παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα το εγχείρημα της εφαρμογής της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών φάνηκε να 

πέτυχε σε σημαντικό βαθμό, κυρίως με την ουσιαστική και καθοριστική συμβολή 

των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν και έφεραν σε πέρας 

ένα πρωτόγνωρο και πολύ σημαντικό έργο. Αυτό επιτεύχθηκε και με την ουσιαστική 

συνεισφορά, υποστήριξη, επιμόρφωση, επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση 

που είχαν οι εκπαιδευτικοί από τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ) της χώρας και τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) 

των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας 

ανέπτυξαν άμεσα και από την πρώτη περίοδο (Μάρτιος 2020) πολυάριθμες 

πρωτοβουλίες και δράσεις καθημερινής σχεδόν επιστημονικής και παιδαγωγικής 

υποστήριξης και επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Εν κατακλείδι, και μέσα από τις έκτακτες και πρωτόγνωρες συνθήκες και ανάγκες 

που δημιουργήθηκαν και την πρωτοφανή υγειονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική 

κρίση που προέκυψε, αναδείχθηκε η σημαντικότητα της δια ζώσης διδασκαλίας, 

αλλά και το πλαίσιο και οι προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Το σημαντικότερο όλων, αναδείχθηκε ο πρωτεύον και καθοριστικός 

παιδαγωγικός και επιστημονικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ότι 

χωρίς τη δική τους ουσιαστική συμβολή αλλά την αναγκαία και πολύπλευρη 

στήριξή τους δεν είναι δυνατή η εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής 

ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας 

 

Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΩΩΝΝ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22.05.2020 

 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού               

(ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας  

 
Διάχυση Καλών Πρακτικών στην Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22  ΜΑΪΟΥ 2020  Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 

 

 
 Ζώνη Παράλληλων Συνεδριών 17:00 - 20:30  

Τάξεις Ά - Β΄  

Προεδρείο: Μαρκαντώνης Χρίστος, Καραφέρη Παναγιώτα, Καρλατήρα Διονυσία, 
Κολέσια Χρυσούλα, Κολοβού Χριστίνα, Παπαγεωργίου Ιωάννης.  

 

17.00 - 17.15 Έναρξη - Χαιρετισμοί  

 Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Δρ. Μπενιάτα 
Ελένη  

 Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας, Δρ. Μαρκαντώνης 
Χρίστος  

 Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, Δρ. Ζημιανίτης Κων/νος  

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22.05.2020 : 17:00 - 20:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ       23.05.2020 : 10:00 - 13:30 
ΔΕΥΤΕΡΑ        25.05.2020 : 17:00 - 20:30 
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ΤΑΞΕΙΣ  ΜΑΘΗΜΑ  ΤΙΤΛΟΣ  ΕΙΣ ΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ  
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

Α - Β Διαθεματικό 

Εκπαιδευτικοί και 
συνεργασία στην εποχή του 

«καθόλου σχολείο» 

Αρβανίτης Νικόλαος, ΠΕ 70    
Κλωτσοτύρας Δημήτριος, ΠΕ70  

2ο Δημ. Σχ. 
Αλιβερίου & 
Φύλλων Εύβοιας  

Β 
Γλώσσα - 

Μα θηματικά  

Δραστηριότητες ανάγνωσης 
- 

Επανάληψη προπαίδειας 

του 7 

Μπούφη Αικατερίνη, ΠΕ70 
Δημ. Σχ.  
Αγίου Νικολάου 

Εύβοιας 

Β Γλώσσα 
Ενότητα 19: Τα μάθατε τα 

νέα; 
Ανδρεάδη Αλίκη, ΠΕ70 

Δημ. Σχ.Λάρυμνας 

Φθιώτιδας 

Α Γλώσσα 

Επανάληψη στην ανάγνωση 

συλλαβών και στην 
σύνθεση 
δισύλλαβων λέξεων της 
μορφής ΣΦΣΦ 

Κουλούρη Έλενα, ΠΕ70 

Δημ. Σχ.  
Δροσιάς 
Εύβοιας 

Β Γλώσσα 
Με το «σεις» και με το 
«σας» 

Κουρκούνη Παρασκευή, ΠΕ70 
Δημ. Σχ. Βαλαώρας 
Ευρυτανίας 

Β Εικαστικά 

Ζωγραφίζω το δωμάτιο του 
Βίνσεντ Βαν Γκογκ, όπως 

φαντάζομαι ότι θα ήταν, αν 
ζούσε σήμερα 

Μαργαρίτη Χρυσούλα, ΠΕ08 

14 ο Δημ. Σχ. 
Χαλκίδας 

Ευβοίας 

Α 
Γλώσσα/Παρά

λληλη 

Επαναληπτικές 

δραστηριότητες στη 
Γλώσσα: γράμματα, 
συλλαβές, οριστικό άρθρο 

Μαρκαντώνη Στέλα, ΠΕ70.ΕΑΕ  16
ο

 Δημ. 

Σχ.Λαμίας 

Β 
Γλώσσα - 

Μαθηματικά 
Μένω-Δένω-Πλένω Μαυροειδή Έφη, ΠΕ70 5

ο
 Δημ. Σχ.  

Λιβαδειάς 

Β Γλώσσσα  

Παιχνιδομαθήματα, 
παρουσιάσεις για τη Γλώσσα 

της Β΄ τάξης 

Παπανικολάου Γεώργιος, ΠΕ70 
Σιδηροπούλου Παρθένα, ΠΕ70 

4ο  Δημ. Σχ.  
Νέας 
Αρτάκης & 

8
ο

 Χαλκίδας 

Β 
Γλώσσα-

Μα θηματικά  
Μυστικοί πράκτορες 
εναντίον κορωνοϊού 

Σαμούχος Πέτρος, ΠΕ70 
6ο Δημ. Σχ. 
Λιβαδειάς 

Α-Β Μουσική  
Η μουσική σε περιβάλλον 
e-class: Εργαλεία και 

Νοοτροπίες 

Φρατζικινάκη Θεοδώρα, 
ΠΕ79,01 

2ο Δημ. Σχ. Θήβας 

 

 

Ερωτήσεις - Συζήτηση 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2020 
 

   Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού               

(ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας  

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών στην Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2020 Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 1 

 

Ζώνη Παράλληλων Συνεδριών 10:00 – 13.30 

Τάξεις Γ΄ - Δ΄   

Προεδρείο: Ζούνη Ευαγγελία ,Καραφέρη Παναγιώτα , Κολέσια Χρυσούλα, Κολοβού 

Χριστίνα, Παπαγεωργίου Ιωάννης,  Τσαπρούνης Αθανάσιος  

 

 10.00-10.15  Έναρξη -Χαιρετισμοί 

 Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας Δρ  Μπενιάτα Ελένη 

 Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας Δρ  Μαρκαντώνης Χρίστος 
 

ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Γ’ Γλώσσα Διαδραστικές δραστηριότητες 
αξιοποιώντας τα εργαλεία του e 
content της eme: Ενότητα 2η: 
"Στο σπίτι και στη γειτονιά" 

Αζαριάδης Γρηγόριος ΠΕ 
70 
 

Δ.Σ.  Αράχωβας-
Βοιωτίας 

Γ’ Ιστορία Η εποχή του Λίθου Αντωνίου Παναγιώτα 
ΠΕ70 

1ο Δ.Σ. 
Γοργοποτάμου 
Φθιώτιδας 

Γ’  Πληροφορική-
Γλώσσα 

Το επίθετο «ο πολύς, η πολλή, 
το πολύ» και το επίρρημα 
«πολύ» 

Γεωργιτζίκη Ναταλία 
Θεόκλεια ΠΕ86-Μαρίνα 
Μουστάκα ΠΕ70 

2ο Δ.Σ. Ορχομενού, 
Δ.Σ. Παύλου, 
Δ.Σ. Ακραιφνίου - 
10ο Δ.Σ. Λιβαδειάς 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22.05.2020 : 17:00 - 20:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ       23.05.2020 : 10:00 - 13:30 
ΔΕΥΤΕΡΑ        25.05.2020 : 17:00 - 20:30 
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Γ’  Αγγλικά Το παζλ ως εκπαιδευτικό 
παιχνίδι και η αξιοποίησή του 
στην ΕξΑΕ 

Γκιόκα Χριστίνα ΠΕ06 Δ.Σ. Πύλης- 
Βοιωτίας 

Γ΄- Δ΄ Γλώσσα Ασύγχρονη με... ολίγη από 
σύγχρονη 

Γκρίμπας Βασίλης ΠΕ70 Δ.Σ. Τραγάνας-
Φθιώτιδας 

Δ’ Μαθηματκά- 
Παράλληλη 
στήριξη Δ’ 

Διδακτικός σχεδιασμός και 
χρήση διδακτικού υλικού για 
την εξατομικευμένη διδασκαλία 
με την υποστήριξη της ΕξΑΕ 

Διαμαντή Παναγιώτα 
ΠΕ70 

Δ.Σ. Καινούργιου-
Φθιώτιδας 

Δ’ Γλώσσα Διδακτικός σχεδιασμός 
πρακτικών εφαρμογών στην 
ΕξΑΕ με την αξιοποίηση της 
ανεστραμμένης τάξης-flipped 
classroom 

Καραθανάση Ευμορφία 
ΠΕ70-Διαμαντή 
Παναγιώτα ΠΕ70 

Δ.Σ. Καινούργιου-
Φθιώτιδας 

Δ΄ Γλώσσα Παραδοσιακά παιχνίδια Λαμπίρης Απόστολος 
ΠΕ70 

3ο Δ.Σ. Θήβας-
Βοιωτίας 

Δ΄ Πληροφορική Ασφάλεια στο διαδίκτυο Χατζηαντρέου Μαρίνα 
ΠΕ86 

Δ.Σ. Φύλλων 
Ευβοίας 

 

 

 

 

Ερωτήσεις - Συζήτηση 
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού               

(ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας 
 

Διάχυση Καλών Πρακτικών στην Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2020 Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης  2 

 

Ζώνη Παράλληλων Συνεδριών 10:00 – 13.30 

Τάξεις Γ΄ - Δ΄   

 

Προεδρείο: Μαρκαντώνης Χρίστος, Καρλατήρα Διονυσία, Κιούση Ελένη,  Κολοκυθά Σταυρούλα, Ορφανός 

Πέτρος  

 

10.00-10.15  Έναρξη -Χαιρετισμοί 

 Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας Δρ. Μπενιάτα Ελένη 

 Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας Δρ. Μαρκαντώνης Χρίστος 

 

 

ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Γ’ Φυσική Αγωγή Εισαγωγή στην Κολύμβηση Κάππα Παναγιώτα ΠΕ11 2ο Δ.Σ. 
Καρπενησίου-
Ευρυτανίας 

Δ’ Φυσική Αγωγή Ενόργανη γυμναστική Κοντομήτρου 
Κωνσταντία ΠΕ11 

1ο Δ.Σ. 
Καρπενησίου-
Ευρυτανίας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22.05.2020 : 17:00 - 20:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ       23.05.2020 : 10:00 - 13:30 
ΔΕΥΤΕΡΑ        25.05.2020 : 17:00 - 20:30 
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Γ’ Γλώσσα Στο Αττικό Μετρό Κουτρομάνου Βασιλική 
ΠΕ70 

2/θ Δ.Σ. 
Ραπτόπουλου 
Ευρυτανίας 

Δ’ Ολοήμερο "Παιχνίδια από το χθες στο 
σήμερα" 

Μάστορα Αικατερίνη 
ΠΕ70 

2/θ Δ.Σ. 
Κρέντης-
Ευρυτανίας 

Δ’ Πληροφορική Γράφω μια ψηφιακή Αφήγηση Ματσαγγούρα Ειρήνη 
ΠΕ86 

7ο , 8ο Θήβας, 
Δ.Σ.  Λεύκτρων-
Βοιωτίας 

Γ’ Μελέτη «Τάκου, τάκου ο 
αργαλειός……» ένα μαγικό 
ταξίδι στη λαϊκή μας 
παράδοση 

Πολυχρόνου Ζωή ΠΕ70 10ο Δ. Σ. 
Χαλκίδας 
Ευβοίας 

Δ΄ Μαθηματικά/ 
Γεωμετρία 

Όταν τα Μαθηματικά 
συναντούν την ... Τέχνη 

Σκανδάλου Δήμητρα 
ΠΕ70 

Δ.Σ. Σκύρου, 
Eύβοιας 

Δ’ Μαθηματικά Γεωμετρία - Σχεδιάζω κάθετες 
μεταξύ τους ευθείες 

Ρεντίφη Μαρία ΠΕ70 2ο Δ.Σ. 
Εχιναίων-
Φθιώτιδας 

Δ΄ Αγγλικά School subjects Χάσπαρη Σοφία ΠΕ06 Δ.Σ. Δροσιάς 
Ευβοίας 

Δ΄ Πληροφορική Ασφάλεια στο διαδίκτυο Χατζηαντρέου Μαρίνα 
ΠΕ86 

Δ.Σ. Φύλλων 
Ευβοίας 

 

 

 

Ερωτήσεις - Συζήτηση 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2020 

 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού               

(ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας  

 
Διάχυση Καλών Πρακτικών στην Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2020  Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης  1  

 

Ζώνη Παράλληλων Συνεδριών 17:00 - 20:30 

Τάξεις Ε΄ - ΣΤ΄   

Προεδρείο : Μαρκαντώνης Χρίστος(1), Καρλατήρα Διονυσία(5), Κολέσια 

Χρυσούλα(3), Κολοβού Χριστίνα(4), Παπαγεωργίου Ιωάννης(3), Τσαπρούνης 

Αθανάσιος(2)  

17.00 - 17.15  Έναρξη - Χαιρετισμοί 

 Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. Μπενιάτα 

Ελένη 

 Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας Δρ. Μαρκαντώνης 

Χρίστος 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22.05.2020 : 17:00 - 20:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ       23.05.2020 : 10:00 - 13:30 
ΔΕΥΤΕΡΑ        25.05.2020 : 17:00 - 20:30 
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ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Ε΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Διαδραστικές δραστηριότητες  
αξιοποιώντας τα εργαλεία του e-content 
της e-me. Δεκαδικά κλάσματα-δεκαδικοί 
αριθμοί. Διάταξη δεκαδικών αριθμών-αξία 
θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς αριθμούς 

Βαλαή Φανή ΠΕ70 
Δημ. Σχ. Ελάτειας 
Φθιώτιδας 

Ε΄ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ
Η-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Δημιουργώ  συνεργατική ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια για την Ελλάδα 

Γεωργιτζίκη Ναταλία 
Θεόκλεια ΠΕ86 

2ο Δημ. Σχ. 
Ορχομενού, Δημ. Σχ.  
Παύλου & Ακραιφνίου  
Βοιωτίας 

Ε΄ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ενότητα 32:  Πόλεις της Ελλάδας 
Δημοπούλου Βασιλική 
ΠΕ70 

1ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς  
Βοιωτίας 

ΣΤ΄ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ Του κόσμου τα μουσεία 
Θεοδώρου Μαριάνα 
ΠΕ70 

3ο Δημ. Σχ. Λαμίας 
Φθιώτιδας 

Ε΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Οι μονάδες μέτρησης του μήκους 
Καφανέλη Δέσποινα 
ΠΕ70 

Δημ. Σχ. Αρκίτσας 
Φθιώτιδας 
 

Ε΄ ΓΛΩΣΣΑ 

Υλοποίηση ασύγχρονης διδασκαλίας με τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων πλατφόρμας 
Open eClass & Ispring. Επαναληπτικές 
δραστηριότητες στη 2η ενότητα 

Κοκολόγος Σταμάτης 
ΠΕ70 

11ο Δημ. Σχ. Λαμίας 
Φθιώτιδας 

Ε΄ ΓΛΩΣΣΑ 
Κατασκευές της φύσης  - κατασκευές των 
ανθρώπων 

Κουσκούτη Βασιλική 
ΠΕ70 

11ο Δημ. Σχ. Χαλκίδας 
Εύβοιας 

ΣΤ΄ ΓΛΩΣΣΑ Τρόποι ζωής και επαγγέλματα 
Μαλάμος Γεώργιος 
ΠΕ70 

Δημ. Σχ. Καμένων 
Βούρλων Φθιώτιδας 

Ε΄ ΦΥΣΙΚΑ 
Διαδραστικές δραστηριότητες 
αξιοποιώντας τα εργαλεία του  e-content 
της e-me στην ενότητα Ηλεκτρισμός  

Μαλλιαρού Μαρία 
ΠΕ70 

Δημ. Σχ. Διστόμου 
Βοιωτίας 

Ε΄-ΣΤ΄ ΦΥΣΙΚΑ Θερμοκρασία- Θερμότητα 
Μαυράδα Βασιλική 
ΠΕ70 

16ο Δημ. Σχ. Λαμίας 
Φθιώτιδας 

Ε΄-ΣΤ΄ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ
Η 

Ένας ωκεανός πληροφοριών Μιχαήλ Βάγια ΠΕ86 
Δημ. Σχ. Λάρυμνας 
Φθιώτιδας 

ΣΤ' 
 
ΓΛΩΣΣΑ 

Ενότητα 11:  Συγγενικές σχέσεις  
Σιόλιου Άννα ΠΕ70 

 
Δημ. Σχολ. Δαύλειας 
Βοιωτίας 

ΣΤ' 
ΓΛΩΣΣΑ Ενεργητική και Παθητική Φωνή 

Τάση Φωτεινή ΠΕ70 
 

12ο Δημ. Σχολ. 
Λαμίας Φθιώτιδας 

 

Ερωτήσεις – Συζήτηση 
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού               

(ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας  

 
Διάχυση Καλών Πρακτικών στην Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2020  Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2 

 

Ζώνη Παράλληλων Συνεδριών 17:00 - 20:30 

Τάξεις Ε΄ - ΣΤ΄   

Προεδρείο : Καραφέρη Παναγιώτα, Ζούνη Ευαγγελία, Κιούση Ελένη, Κολοκυθά 

Σταυρούλα, Ορφανός Πέτρος. 

17.00 - 17.15  Έναρξη - Χαιρετισμοί 

 Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. Μπενιάτα 

Ελένη 

 Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας Δρ. Μαρκαντώνης 

Χρίστος 

 

ΤΑΞ
ΕΙΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Ε ΙΣΤΟΡΙΑ Ψηφίδες Ιστορίας Αρβανίτης  Νικόλαος ΠΕ70 
2ο Δημ. Σχ. 
Αλιβερίου 

Ε ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Οι λίμνες της Ελλάδας 
Κακαλοπούλου Γεωργία 
ΠΕ70 

8ο Δημ. Σχ. Θήβας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22.05.2020 : 17:00 - 20:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ       23.05.2020 : 10:00 - 13:30 
ΔΕΥΤΕΡΑ        25.05.2020 : 17:00 - 20:30 
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Ε ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Τα βουνά της Ελλάδας 
Κοτσιάμπασης Μιλτιάδης 
ΠΕ70 

2ο Δημ. Σχ. 
Καρύστου 

ΣΤ 
 

Φυσική 
Αγωγή 

Με τεχνική σουτάρω και 
ελεύθερα Σκοράρω 

Μπαλιάμης Νικόλαος ΠΕ11 1ο Δ.Σ. Θήβας, 4ο 
Θήβας 

ΣΤ΄ Γεωγραφία Εξ αποστάσεως σχολική 
εκπαίδευση: παραδείγματα 
και πρακτικές στο δημοτικό 
σχολείο 

Μπάμπη Κωνσταντίνα ΠΕ70 ΔΣ Αυλωναρίου 

ΣΤ Κ.Π.Α. Επίσκεψη στη Βουλή, την 
καρδιά της Δημοκρατίας 

Μπλούνα Μαρία ΠΕ 70 
 

2ο Εχιναών 

Ε Διαθεματικό Ηλεκτρονική 
κινηματογραφική λέσχη 

Παπαθανασίου Ελένη ΠΕ70 
 

3ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ 

Ε Ιστορία Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
μεταμορφώνεται 

Παπουτσή Βασιλική ΠΕ70 
 

1ο ΔΣ Κύμης 

ΣΤ Αγγλικά Δαίδαλος και Ίκαρος -
Daedalus and Icarus 

Σκουρτανιώτης Ιωάννης 
ΠΕ06 
 

7ο Δ.Σ.Θήβας 

ΣΤ΄ Διαθεματικό Γνωρίζοντας Διαθεματικά 
την  Ευρώπη μέσα από την 
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 
της e-me 

Τρίκας Μιχαήλ ΠΕ70 3ο Δημ. Σχολ. 
Νέας Αρτάκης 

ΣΤ Ιστορία Οι αγώνες του Κανάρη Τρούμπουλος Δημήτριος 
ΠΕ70 
 

9ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΤ Γερμανικά Γνωριμία με τον μεγάλο 
Γερμανό Μουσικοσυνθέτη 
Μπετόβεν 

Χρήστου Ζωγραφιά ΠΕ07 
 

1ο, 5ο,8ο Δ.Σ. 
Θήβας, Δημ. 
Πλαταιών 

ΣΤ Γλώσσα Τρόπος ζωής και 
Επαγγέλματα 

Χριστοδούλου Αθηνά ΠΕ70 
 

8ο Δ.Σ. Θήβας 

 

 

Ερωτήσεις - Συζήτηση 
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ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ    

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  
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ΤΑΞΗ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση σεναρίου για το μάθημα της γλώσσας                 

Α΄ Δημοτικού για μαθήτρια με ΔΑΔ 

Κουλούρη Ελένη 

elkoulouri@sch.gr 

Εκπαιδευτικός  ( ΠΕ70) –Ψυχολόγος Τμήμα Έντα ης Δημ. Σχολείο Δροσιάς Χαλκίδας  

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικού 

σεναρίου που αφορά το μάθημα της Γλώσσας Α΄ Δημοτικού  και απευθύνεται σε 

μαθήτρια με ΔΑΔ και διάσπαση προσοχής. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη 

πρόταση σε περιβάλλον σύγχρονης αλλά και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας, στην θεματική ενότητα «Επανάληψη στην ανάγνωση συλλαβών και  

στη σύνθεση δισύλλαβων  λέξεων της μορφής  ΣΦΣΦ». Πρωταρχικός στόχος είναι η  

επικοινωνία και η ευχάριστη εμπλοκή της μαθήτριας μέσα από ένα υλικό 

αλληλεπίδρασης  σε ένα καινούριο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός  στηρίχθηκε στα ΑΠΣ  

και ΔΕΠΣ του Υπουργείου, με την τετραπλή στοχοθεσία να τίθεται με την εξής σειρά: 

(α) επικοινωνία, (β) στάσεις, (γ) δεξιότητες, (δ) γνώσεις. Απαραίτητη για την επιτυχή  

υλοποίηση  του σεναρίου, ήταν η στενή  συνεργασία και συμμετοχή της μαμάς  

στην  εκπαιδευτική διαδικάσία,  έπειτα  από καθοδήγηση που της δόθηκε. Στον  

σχεδιασμό και την παραγωγή του αλληλεπιδραστικού υλικού στο περιβάλλον  της 

σύγχρονης (πλατφόρμα webex) και ασύγχρονης διδασκαλίας (eclass), 

ακολουθήθηκαν οι αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

Λέξεις-Κλειδιά :  ΔΑΔ, Γλώσσα, Ανάγνωση, δισύλλαβες   

Βιβλιογραφικές Αναφορές:  

1. Α.Π.Σ του Υπουργείου 

2. Δ.Ε.Π.Σ του Υπουργείου 

3. Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες από διαδικτυακά σεμινάρια  για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ( Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΕΚΕΣ  Στερεάς Ελλάδας) 

4. Υλικό και βοήθεια από την ιδιωτικής πρωτοβουλίας  διαδικτυακή ομάδα  “Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση”  που λειτούργησε ως Κοινότητα Μάθησης και 

Αλληλοϋποστήριξης 

 

 

 

mailto:elkoulouri@sch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού (Τμήμα Ένταξης) 

Ενότητα:  Επανάληψη. Ανάγνωση συλλαβών και σύνθεση δισύλλαβων 

λέξεων ΣΦΣΦ 

Εκτιμώμενος χρόνος: 40΄ λεπτά σύγχρονη διδασκαλία  

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε   επίπεδο    επικοινωνίας  

*Η ευχάριστη εμπλοκή της μαθήτριας και η αλληλεπίδραση τόσο με την 

εκπαιδευτικό όσο και με το υλικό σε ένα καινούριο περιβάλλον  

Σε   επίπεδο  στάσεων   

*Η  ανάπτυξη θετικής στάσης ως προς την αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

Σε  επίπεδο   δεξιοτήτων  

*Η  εξοικείωση με τη  χρήση  του κινητού, της πλατφόρμας   WEBEX   και     την    

eclass   ως καινούριων  μέσων επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, διδασκαλίας.  

Σε  επίπεδο   γνώσεων  

*Αναγνωριση και ανάγνωση των συλλαβών  (πα, πι,  τα, γα,  κο,  νο, ρι, ψα , ψι)  

* Σύνθεση δισύλλαβων  λέξεων  με τις  συλλαβές   πα , πι,  τα, γα,  κο,  νο, ρι, ψα, 

ψι.  

*Ταίριασμα λέξης με εικόνα  

 

 ΒΗΜΑΤΑ 

ΒΗΜΑ 1ο:  Προετοιμασία.  Μισή ώρα πριν το μάθημα.  

α. Επικοινωνία  με την μητέρα ώστε να  έχει συγκεντρωμένα ότι   θα μας 

χρειαστεί: 

• Κάρτες με τις συλλαβές   (πα, πι,  τα, γα,  κο,  νο, ρι, ψα, ψι)  

• Σαπουνόφουσκες  
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β. Καθοδήγηση της μαμάς για το τι πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων (να βάζει κάθε φορά μπροστά στην μαθήτρια τις συλλαβές που 

χρειάζεται κάθε φορά +2) 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΒΗΜΑ 2: Σύνδεση  στην πλατφόρμα  τηλεδιάσκεψης 

                   Λέμε τα νέα μας      

 (Τι μέρα είναι, πώς πέρασε το πρωινό  της, με τι ασχολήθηκε, αν έκανε κάτι που 

της άρεσε πολύ, τι έφαγε, αν είχε κάνει κάποια κατασκευή που θα ήθελε να 

δείξει) 

(Διάρκεια: 5΄) 

 

ΒΗΜΑ  3:    Λέμε  « Τι θα κάνουμε σήμερα» 

(Εικόνες που δείχνουν τις δραστηριότητες που θα κάνουμε με την σειρά. Βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

(Διάρκεια: 2΄) 

  

ΒΗΜΑ  4:       1η    Δραστηριότητα: Επανάληψη των συλλαβών που θα 

χρησιμοποιήσουμε σήμερα (Βλέπε ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ) 

*Επίδειξη των συλλαβών με ppt  

*Η  μαθήτρια  διαβάζει την συλλαβή  

*Επιλέγει την σωστή  κάρτα από αυτές που έχει μπροστά της  

(Διάρκεια : 3-4΄)  

 

ΒΗΜΑ 5:  2η   Δραστηριότητα: «Παίζω με τις συλλαβές». Σύνθεση 

δισύλλαβων λέξεων (Βλέπε ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ). 

  *Επίδειξη της λέξης μαζί με την εικόνα της  σε ppt  

   *Ανάγνωση  

   *Σύνθεση της λέξης, επιλέγοντας  τις συλλαβές ανάμεσα σε άλλες  και βάζοντας 

στη σωστή σειρά  

(Διάρκεια: 10΄)  
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ΒΗΜΑ  6: 3η   Δραστηριότητα: Σαπουνόφουσκες   

                   Μικρό ευχάριστο διάλειμμα  

(Διάρκεια:  2-3΄) 

 

ΒΗΜΑ  7: 4η  Δραστηριότητα: Παιχνίδι  διαδραστικό  

(Ταιριάζω την λέξη με την εικόνα. Εφαρμογή wordwall.net) 

https://wordwall.net/resource/1901315 

(Διάρκεια: 5 ΄)  

 

ΒΗΜΑ  8:  5η  Δραστηριότητα: Σύνθεση λέξεων με υπαγόρευση, χωρίς 

την βοήθεια εικόνας 

(Διάρκεια: 5΄) 

 

ΒΗΜΑ  9:  6η  Δραστηριότητα: Προβολή βίντεο  με το γράμμα Αα  από 

την σειρά  «Ένα γράμμα μια ιστορία»,  ως επιβράβευση.  

https://youtu.be/d60yvZ0FU5s 

( Διάρκεια : 6-7΄) 

 

ΒΗΜΑ 10: Συνοψίζουμε τι κάναμε σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού 

μας. Χαιρετισμός. 

  

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Έγγραφο στην eclass: 

Μαρία, κυρία  Ειρήνη καλημέρα!  

Τι ωραίες κατασκευές είναι αυτές!!! Και οι αριθμοί!! Εξαιρετική δουλειά!! 

Μπράβο,  Μαρία!! 

 

Μερικές δραστηριότητες   που   μπορείτε   να    κάνετε μέχρι την επόμενη 

συνάντησή μας είναι:  

https://wordwall.net/resource/1901315
https://youtu.be/d60yvZ0FU5s
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1η  δραστηριότητα  

Ως δραστηριότητα στη Γλώσσα θα ήθελα να ξανακάνετε αυτό  το κουίζ 

αντιστοίχισης που έφτιαξα, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://wordwall.net/resource/1901315 

Επίσης, έχω ανεβάσει μια παρόμοια άσκηση στο eclass όπου μπορείτε να μπείτε 

και να παίξετε κι εκεί σε άλλο περιβάλλον! (Βλέπε ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ)  

 

2η δραστηριότητα: 

Μπορείτε να κάνετε τη δραστηριότητα με τις λέξεις που αρχίζουν από   

Αα  ή   Εε   που θα βρείτε εδώ: 

https://learningapps.org/11198205  

 

3η  δραστηριότητα:  

Μπορείτε να δείτε το βιντεάκι από την σειρά "ένα γράμμα μια ιστορία", αυτό που 

αφορά το γράμμα   Αα.  

https://youtu.be/d60yvZ0FU5s  

 

4η δραστηριότητα: 

Μπορείτε να  φτιάξετε με πλαστελίνη  τις λέξεις   που έχω στο αρχείο  εδώ. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να τις χαράξετε με το δάχτυλο ή χρησιμοποιώντας ένα 

πινέλο σε ένα δίσκο  με αλεύρι  ή ζάχαρη  όπως    στο παράδειγμα στην εικόνα:      

 

 

5η δραστηριότητα: 

Μπορείτε να φτιάξετε μια κούκλα με μαλλιά (νήματα)  χρησιμοποιώντας ρολό 

από χαρτί υγείας και μαλλί. Θα είναι πολύ ευχάριστη και  εξάσκηση  για τον 

συντονισμό των  χεριών της και την λεπτή κινητικότητά της να μάθει να κάνει 

θηλιές με το μαλλί και να κόβει το μαλλί με το ψαλίδι.  

https://wordwall.net/resource/1901315
https://learningapps.org/11198205
https://youtu.be/d60yvZ0FU5s
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6η  δραστηριότητα:  

Μπορείτε αν θέλετε να φτιάξετε  μια κατασκευή  με χαρτόνι,  καλαμάκια και  

κορδόνι. Μια ιδέα είναι αυτή:  

 

Μέχρι να τα ξαναπούμε  να περνάτε όμορφα και δημιουργικά!  

 Να είστε καλά!  

Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 12:00 

Φιλιά!  

Η δασκάλα  

Έλενα Κουλούρη  
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ΥΛΙΚΟ 

1. « ΤΙ  ΘΑ   ΚΑΝΟΥΜΕ    ΣΗΜΕΡΑ;» 

 

1. Θα παίξουμε με τις συλλαβές, τις λέξεις και τις εικόνες    

 ,                  

       

,                  

2. Θα  κάνεις σαπουνόφουσκες!!  

 

 

 

 

3. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι με   λέξεις και εικόνες  
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4.  Θα  φτιάξουμε λέξεις  με τις καρτέλες  

          →  κότα 

 

 

 

5.Θα δούμε ένα βίντεο με το γράμμα Αα    

                    

               

                    

                2.     “ ΣΥΛΛΑΒΕΣ”  
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3. «ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ»  
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4. ΑΣΚΗΣΗ  ΣΤΗΝ  eclass  
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Επαναληπτικές δραστηριότητες στη Γλώσσα Α΄ Δημοτικού:                                            
Γράμματα, συλλαβές, οριστικό άρθρο 

Μαρκαντώνη Στέλα 

stellamarkandoni@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70.ΕΑΕ , 16ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας  

 

Περίληψη 

Η παρούσα πρόταση καλής πρακτικής βασίζεται θεωρητικά στις βασικές 

αρχές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στους σκοπούς και στους στόχους 

του Α.Π.Σ. και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Γλώσσας της Α΄ τάξης, αλλά και στα Διαδραστικά 

βιβλία της Γλώσσας της Α΄ Δημοτικού. Η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης, 

σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της μαθήτριας, θέτει τους 

παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους, επιλέγει και προσφέρει το κατάλληλο 

διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό. Οι διδακτικοί στόχοι της συγκεκριμένης 

πρότασης, η οποία εφαρμόστηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων, είναι η μαθήτρια να 

εμπεδώσει τη σωστή γραφή των γραμμάτων Φ, Χ, Ψ - στα οποία έχει δυσκολίες -, να 

γράφει και να διαβάζει ορθά τις συλλαβές ντ, τσ, στ και να εμπεδώσει το οριστικό 

άρθρο και τα τρία γένη των ουσιαστικών. Οι δραστηριότητες που δόθηκαν στη 

μαθήτρια ήταν φύλλα εργασίας με ασκήσεις εμπέδωσης των γραμμάτων, των 

συλλαβών και του οριστικού άρθρου, οι οποίες κάλυπταν τους διδακτικούς 

στόχους. Από τις εργασίες της μαθήτριας φάνηκε ότι οι μαθησιακοί στόχοι 

επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό και παρήχθησαν ικανοποιητικά μαθησιακά 

αποτελέσματα. Η εκπαιδευτική προσέγγιση εφαρμόστηκε και αποτιμήθηκε 

συνδυαστικά τόσο ασύγχρονα (πλατφόρμα η-τάξη) όσο και σύγχρονα (περιβάλλον 

τηλεδιάσκεψης webex meeting). 

 

Λέξεις Κλειδιά: Α΄ Δημοτικού, γράμματα, συλλαβές, η-τά η, webex 

 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές:  

ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ Γλώσσας Α΄ Δημοτικού http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko  

Διαδραστικά Βιβλία Γλώσσας Α΄ Δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4739,21382 

Μαρκαντώνη Στέλα (η-τάξη) https://eclass.sch.gr/courses/9460215110 

Διαδικτυακές διαδραστικές Δραστηριότητες https://www.liveworksheets.com 

 

 

mailto:stellamarkandoni@gmail.com
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4739,21382
https://eclass.sch.gr/courses/9460215110/
https://www.liveworksheets.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού 
 

1η  Εφαρμογή 
 

Διδακτικός Στόχος: 

1. Η μαθήτρια να εμπεδώσει την ορθή γραφή και εκφορά των γραμμάτων Φ, Χ, Ψ. 

 

Εφαρμογή Δραστηριοτήτων (Συνδυασμός ασύγχρονης / σύγχρονης):  

Βήμα 1:  Η εκπαιδευτικός ανεβάζει στο περιβάλλον η-τά η αναλυτικές οδηγίες προς 
τη μαθήτρια μαζί με το πρώτο Φύλλο Εργασίας (ασύγχρονη ΕξΑΕ), το οποίο αφορά 
στην εμπέδωση της γραφής και εκφοράς των γραμμάτων Φ, Χ, Ψ. Στη συνέχεια, η 

μαθήτρια αφού ολοκληρώσει τις δραστηριότητες, τις υποβάλει στην εκπαιδευτικό 
μέσω του περιβάλλοντος της η-τά η. 

Βήμα 2: Η εκπαιδευτικός και η μαθήτρια συνδέονται στο περιβάλλον 

τηλεδιάσκεψης webex meeting (σύγχρονη ΕξΑΕ). Η εκπαιδευτικός συζητά με τη 

μαθήτρια τις απορίες και τα ερωτήματα που έχει επί των δραστηριοτήτων που ήδη 

ολοκλήρωσε. Η μαθήτρια διαβάζει τις απαντήσεις που έδωσε στο Φύλλο Εργασίας 

και η εκπαιδευτικός της παρέχει την ανάλογη ανατροφοδότηση. 

 
 

2η  Εφαρμογή 

 

Διδακτικός Στόχος: 

2. Η μαθήτρια να γράφει και να διαβάζει ορθά τις συλλαβές ντ, τσ, στ. 

 

Εφαρμογή Δραστηριοτήτων (Συνδυασμός ασύγχρονης/σύγχρονης):  

Βήμα 1:   Η εκπαιδευτικός ανεβάζει στο περιβάλλον η-τάξη αναλυτικές οδηγίες προς 
τη μαθήτρια μαζί με το δεύτερο Φύλλο Εργασίας (ασύγχρονη ΕξΑΕ), το οποίο 
αφορά στην εμπέδωση της γραφής και εκφοράς των συλλαβών ντ, τσ, στ. Στη 

συνέχεια, η μαθήτρια αφού ολοκληρώσει τις δραστηριότητες, τις υποβάλει στην 
εκπαιδευτικό μέσω του περιβάλλοντος της η-τάξη. 

Βήμα 2: Η εκπαιδευτικός και η μαθήτρια συνδέονται στο περιβάλλον 

τηλεδιάσκεψης webex meeting (σύγχρονη ΕξΑΕ). Η εκπαιδευτικός συζητά με τη 

μαθήτρια τις απορίες και τα ερωτήματα που έχει επί των δραστηριοτήτων που ήδη 

ολοκλήρωσε. Η μαθήτρια διαβάζει τις απαντήσεις που έδωσε στο Φύλλο Εργασίας 

και η εκπαιδευτικός της παρέχει την ανάλογη ανατροφοδότηση. 
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3η  Εφαρμογή 

 

Διδακτικός στόχος:  

3. Η μαθήτρια να εμπεδώσει το οριστικό άρθρο και τα τρία γένη των 

ουσιαστικών. 

 

Εφαρμογή Δραστηριοτήτων (Συνδυασμός ασύγχρονης / σύγχρονης):  

Βήμα 1:   Η εκπαιδευτικός ανεβάζει στο περιβάλλον η-τάξη αναλυτικές οδηγίες προς 

τη μαθήτρια μαζί με το τρίτο Φύλλο Εργασίας (ασύγχρονη ΕξΑΕ), το οποίο το οποίο 
δημιουργήθηκε διαδραστικά (https://www.liveworksheets.com) και αφορά στην 
εμπέδωση του οριστικού άρθρου. Στη συνέχεια, η μαθήτρια αφού ολοκληρώσει τις 

δραστηριότητες, τις υποβάλει στην εκπαιδευτικό μέσω του περιβάλλοντος της η-
τάξη. 

Βήμα 2: Η εκπαιδευτικός και η μαθήτρια συνδέονται στο περιβάλλον 

τηλεδιάσκεψης webex meeting (σύγχρονη ΕξΑΕ). Η εκπαιδευτικός συζητά με τη 

μαθήτρια τις απορίες και τα ερωτήματα που έχει επί των δραστηριοτήτων που ήδη 

ολοκλήρωσε. Η μαθήτρια διαβάζει τις απαντήσεις που έδωσε στο Φύλλο Εργασίας 

και η εκπαιδευτικός της παρέχει την ανάλογη ανατροφοδότηση. 

 

Πηγές:  

ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ Γλώσσας Α΄ Δημοτικού http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko  

Διαδραστικά Βιβλία Γλώσσας Α΄ Δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4739,21382 

Μαρκαντώνη Στέλα (η-τάξη) https://eclass.sch.gr/courses/9460215110 

Διαδικτυακές διαδραστικές Δραστηριότητες https://www.liveworksheets.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4739,21382
https://eclass.sch.gr/courses/9460215110/
https://www.liveworksheets.com/
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1ο ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Όνομα: ……………………………………………………………………………..………… 

Ημερομηνία: ………………………..…………………………………..………………… 

Φ  φ 
Γράψε το γράμμα  

Φώκια,  φώκια 

 
Το όνομά μου αρχίζει με το γράμμα Φ, φ  

Μπορείς να με βοηθήσεις να μάθω να το γράφω; 

Φ  

φ  
 

Με λένε  
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Κύκλωσε την εικόνα που αρχίζει από Φ, φ  όπως η φώκια 
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Χ  χ 

Γράψε το γράμμα  

 

Χιόνι,  χιόνι 
 

 
 

Χ 

χ 

 

 

 

 



50 

 

Κύκλωσε το αντικείμενο που αρχίζει από Χ, χ 
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Ψ  ψ 
 

Γράψε το γράμμα  

Ψάρι, ψάρι 
 

 
 

Ψ 

ψ 
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Ζωγράφισε κάτι που να αρχίζει από Ψ, ψ  

Ονόμασε αυτό που ζωγράφισες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Όνομα: …………….......................................................................................... .... 

Ημερομηνία: .................................................................................................. 

1. Συμπλήρωσε τις συλλαβές που λείπουν και διάβασε τις λέξεις: 

 
 

                                                             κουβέ 

    

                

                                 πα          λόνι 

 

 

                                                            σε          νι 

 

 

                                         συνά         ση  

 

 

 

 

 

 

 

ντ 

α 

ε 

ο 

η 
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2.  Βάλε σε κύκλο τα δίψηφα σύμφωνα τσ ή στ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  Συμπλήρωσε τη σωστή συλλαβή στις λέξεις: 

 

 

 
 

 

       πε           τα                              κού            ρο     

                                           μα                                              ση   

      παπού                                                  ρούχι      

 

 

 

φινέτσα,  στέκα,  

τσάντα,  κατσίκα,  

Στέλλα,  κατσαρίδα,   

πετσέτα,  πίτσα,   τσίχλα 

τσου,   στα,   τσε,   στο,   τσια,   τσα 

τσ   ρ   ει        

Μ   στ  ξ   ν  Σ  

π  Ε  Μπ  ΤΣ   

Λ    θ   ΣΤ 
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΑΣΙΑΣ 
 

Όνομα:  ……………........................................................................................................................ ............................ 

Ημερομηνία: ............................................................................................................................. ...................... 

 

1. Να διαβάσεις τις παρακάτω λέξεις και να τις βάλεις στη σωστή στήλη: 

ο άνθρωπος, η αυλή, το παιδί, το μήλο, ο πίνακας, ο μηχανικός, η δασκάλα, 

το νερό, το σκυλί, η σκέψη, ο γιατρός, το πηγάδι, ο άγγελος, η θήκη ,                    

το παιχνίδι, ο κίνδυνος, η αυλή, η θάλασσα, το ποδήλατο, το  τρένο,                     

ο οδηγός, η ομπρέλα, η βιβλιοθήκη, ο κηπουρός, το σύννεφο 

 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 
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2. Βάλε το σωστό άρθρο (ο, η, το) μπροστά από κάθε λέξη: 
 

___ κηπουρός ___ ομπρέλα ___ τάξη 

___ οδηγός ___ γείτονας ___ καλάθι 

___ αυλή ___ λουλούδι ___ δύναμη 

___ νερό ___ απόφαση ___ αδερφός 

___ κιθάρα ___ φίλος ___ κίνδυνος 

___ παιδί ___ άνοιξη ___ αστέρι 

___ ποτήρι ___ επίσκεψη ___ ζώνη 

___ μανάβης ___ αυτοκίνητο ___ πολυθρόνα 

___ σκέψη ___ παράγκα ___ παππούς 

___ εκδρομή ___ Γιώργος ___ όρεξη 

___ κήπος ___Κωνσταντίνα ___ καλοκαίρι 

___ πιάνο ___ αγκάθι ___κυνηγός 

___ τρένο ___ αυτί ___ ψάρι 

___ λόφος ___ πονοκέφαλος ___ μήλο 

___ ουρανός ___ μωρό ___ ευτυχία 

___ καθαριότητα ___ τυρί ___ λαός 
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Έργα μαθητών (ενδεικτικά) 
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ΤΑΞΗ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΛΩΣΣΑ 
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Τα μάθατε τα νέα; 

Ανδρεάδη Αλίκη  

aliki_an@hotmail.com  

Δασκάλα ΠΕ(70), Δημοτικό Σχολείο Λάρυμνας 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα ενότητα θα διδάξουμε τους μαθητές χρησιμοποιώντας όλα τα 

μέσα που διαθέτουμε για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία. Κάθε 

καινούρια έννοια παρουσιάζεται στις live συναντήσεις μας μέσα απ’ την πλατφόρμα 

webex στην οποία χρησιμοποιούμε τα σχολικά βιβλία και στη συνέχεια δίνουμε 

οδηγίες για τις ασκήσεις που αναθέτονται και τον τρόπο που πραγματοποιούνται 

ασύγχρονα από τους μαθητές. Κάποιες φορές όταν πρόκειται για καινούριο 

εργαλείο web2 είναι χρήσιμο να μοιραστούμε με τους γονείς ένα μικρό βίντεο για 

να δείξουμε πώς λύνονται και αποστέλλονται οι εργασίες. Η ανατροφοδότηση 

γίνεται είτε αυτόματα μέσα απ’ τις δραστηριότητες που κάνει ο μαθητής, είτε 

ασύγχρονα απ’ τον εκπαιδευτικό γράφοντας κάποιο σχόλιο δίπλα απ’ τις 

φωτογραφίες ή τα screenshot που μας στέλνονται. Ο στόχος μας είναι αρχικά να 

κατανοήσουν οι μαθητές τις νέες έννοιες και να μπορούν μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες να ελέγξουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

Στην παρούσα ενότητα εξασκηθήκαμε στην καταληκτική ορθογραφία, στις σύνθετες 

λέξεις και στα Μεγεθυντικά- Υποκοριστικά. Οι νέες έννοιες εμπεδώθηκαν μέσα από 

ένα σταυρόλεξο, δύο παιχνίδια και ένα διαδραστικό φύλλο εργασίας.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aliki_an@hotmail.com
mailto:aliki_an@hotmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλώσσα Β’ Δημοτικού                

 

Ενότητα 19.  Τα μάθατε τα νέα; 

 

 

            

Στόχοι ενότητας:  

 Να φτιάχνουν σύνθετες λέξεις. 

 Να φτιάχνουν λέξεις που σημαίνουν για κάτι ότι είναι πιο μεγάλο ή πιο μικρό 

(Μεγεθυντικά και Υποκοριστικά). 

 Να διακρίνουν το -ι του ενικού αριθμού των ουδέτερων ουσιαστικών από το 

-η του ενικού των θηλυκών και από το -οι του πληθυντικού των αρσενικών 

ουσιαστικών. 

 

Εφαρμογή σεναρίου (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)  
 

Βήμα 1: Ανεβάζω στο class dojo αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές και τους 

γονείς τους μαζί με τα φύλλα εργασίας. Εκτός από το κείμενο που τους παραθέτω, 

όταν πρόκειται για καινούριο εργαλείο web2 θα ετοιμάσω και βίντεο που θα εξηγώ 

βήμα βήμα τη διαδικασία για να κάνουν την εργασία. (Ασύγχρονη) 
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Βήμα 2: Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (webEx Σύγχρονη) 

1. Συζητάμε απορίες από τα προηγούμενο μάθημα. 

2. Διαβάζουμε το κείμενο στη σελ. 31 και συζητάμε τις άγνωστες λέξεις και τις 

ερωτήσεις κατανόησης. 

3. Με αφορμή το κείμενο αυτό εντοπίσαμε τη λέξη “πλατύσκαλο” που ήταν 

άγνωστη και την αναλύσαμε στα δύο συνθετικά της για να δούμε τι μπορεί 

να σημαίνει. Με την ευκαιρία αυτή θυμηθήκαμε πάλι τις σύνθετες λέξεις.   

4. Κάναμε την άσκηση 2 από το τετράδιο εργασιών που ήταν αντιστοίχιση και 

παραγωγή σύνθετης λέξης. 

5. Στη συνέχεια παρουσίασα στα παιδιά τις καινούριες λέξεις “Υποκοριστικό” 

και “Μεγεθυντικό” και εξήγησα πως  τις σχηματίζουμε.  

6. Κάναμε την άσκηση 3 από το τετράδιο εργασιών σελ 46.  

7. Όπου χρειάζεται βοηθώ τους μαθητές να ανακαλύψουν τη νέα γνώση και να 

την κατακτήσουν. 

8. Ολοκληρώσαμε τη σύγχρονη διδασκαλία με μια επανάληψη που αφορούσε 

την καταληκτική ορθογραφία των ουσιαστικών που τελειώνουν σε ι, η, οι.  

Θυμηθήκαμε ότι τα ουδέτερα τελειώνουν σε  -ι, τα θηλυκά σε -η και ο 

πληθυντικός αριθμός των αρσενικών ουσιαστικών είναι με -οι. 

9. Κάναμε την εργασία 4 από το τετράδιο εργασιών και εντοπίσαμε τα 11 λάθη 

της Γαλήνης. 

10.  Λίγο πριν τελειώσει το μάθημα αναφέρω στους μαθητές τις εργασίες που 

τους έχω αναθέσει τις οποίες έχω στείλει ήδη στην πλατφόρμα του class 

dojo. 

Πηγές: Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Β’ δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr 
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1η Δραστηριότητα  

Συμπληρώνω με κεφαλαία γράμματα το σταυρόλεξο των σύνθετων λέξεων με το 

εργαλείο crossword labs. 

 

 

 

 

2η Δραστηριότητα  

Παίζω στο kahoot το παιχνίδι με τα μεγεθυντικά και τα υποκοριστικά . Διαβάζω τη 

λέξη και επιλέγω τι σωστή απάντηση από τις επιλογές που μου δίνονται. Δεν ξεχνώ 

να γράψω το όνομά μου και να παίξω όσες φορές θέλω για να βελτιώσω τις 

επιδόσεις μου!  

https://kahoot.it/challenge/03287486?challenge-id=729f24a2-3a3c-475f-90b1-

69c4289251b2_1589177959524 

 

 

 

 

 

 

 

https://crosswordlabs.com/embed/2020-05-13-770
https://kahoot.it/challenge/03287486?challenge-id=729f24a2-3a3c-475f-90b1-69c4289251b2_1589177959524
https://kahoot.it/challenge/03287486?challenge-id=729f24a2-3a3c-475f-90b1-69c4289251b2_1589177959524
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3η Δραστηριότητα 

Δίνω το διαδραστικό φύλλο εργασίας που το έχω φτιάξει στο εργαλείο 

liveworksheets . Οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τις καταλήξεις των 

ουσιαστικών και να κάνουν υποβολή εργασίας είτε στο email μου είτε να δουν 

μόνοι τους τη βαθμολογία τους και να μου στείλουν ένα στιγμιότυπο οθόνης.  

 

4η δραστηριότητα  

Παίζω στο kahoot, το παιχνίδι των καταλήξεων και επιλέγω τη σωστή απάντηση όσο 

πιο γρήγορα μπορώ για να κερδίσω περισσότερους πόντους. Γράφω το όνομά μου 

και παίζω όσες φορές θέλω!  

https://kahoot.it/challenge/08290316?challenge-id=729f24a2-3a3c-475f-90b1-

69c4289251b2_1589812257925 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/is540615sr
https://kahoot.it/challenge/08290316?challenge-id=729f24a2-3a3c-475f-90b1-69c4289251b2_1589812257925
https://kahoot.it/challenge/08290316?challenge-id=729f24a2-3a3c-475f-90b1-69c4289251b2_1589812257925
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Έργα μαθητών 

 

Δραστηριότητα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Δραστηριότητα 2 

 

Οι μαθητές στέλνουν με στιγμιότυπο οθόνης τις απαντήσεις τους και 

μπαίνουν στο portfolio τους. 

 

Δραστηριότητα 3 

Οι μαθητές βλέπουν απευθείας τα λάθη και το βαθμό τους επιλέγοντας 

check my answers. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να στείλουν τις 

απαντήσεις με email στον δάσκαλό τους. 
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Δραστηριότητα 4 

Οι μαθητές στέλνουν με στιγμιότυπο οθόνης τα αποτελέσματα του 

κουίζ και μπαίνουν στο portfolio τους. Επίσης φαίνεται ότι έχουν 

ολοκληρώσει τη δραστηριότητα που τους είχα αναθέσει.  
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Με το «σεις» και με το «σας» 

Κουρκούνη Παρασκευή  

email  pkourkouni@sch.gr 

Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο  αλαώρας  

 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ασύγχρονης και Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
στο μάθημα της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού και στη 2η Ενότητα: Με το «σεις» και με το 
«σας», εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες επαναληπτικές δραστηριότητες. 

Γενικός σκοπός της ενότητας είναι να μάθουν οι μαθητές/τριες να μιλούν στους 
μεγαλύτερους με ευγενικό τρόπο κάνοντας χρήση του πληθυντικού ευγενείας.  Οι 

επιμέρους στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι οι μαθητές/τριες: να 
χρησιμοποιούν ευγενικό τρόπο ομιλίας στην καθημερινή τους ζωή, να 
αναγνωρίζουν τις λέξεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών τους και να 

παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η εκπαιδευτικός ανεβάζει αρχικά στην 

ψηφιακή τάξη e-class το εκπαιδευτικό υλικό (βλ. Παράρτημα, Φύλλο εργασίας) , το 
οποίο περιέχει διάφορες ασκήσεις-δραστηριότητες για τους μαθητές/τριες και 
οδηγίες για την εκπόνησή τους. Οι μαθητές/τριες μπαίνουν στην ψηφιακή τάξη, 

ανακτούν και επεξεργάζονται το υλικό, δημιουργούν τις δικές τους εργασίες, τις 
οποίες και αποστέλλουν στην εκπαιδευτικό μέσω του e-class και εκτελούν on-line 
ασκήσεις (βλ. Παράρτημα, Έργα μαθητών).  

Στη συνέχεια εφαρμόζεται η σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καλούνται οι 
μαθητές/τριες σε τηλεδιάσκεψη, συζητούν για το ασύγχρονο υλικό, επιλύονται 

απορίες και αλληλεπιδρούν με την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους. Στο 
τέλος γίνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με βάση τις γραπτές εργασίες, 
αλλά και τις προφορικές απαντήσεις των μαθητών/τριων. 

Η εφαρμογή της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ένα 
ολιγοθέσιο και απομακρυσμένο σχολείο, έδειξε ότι δεν αντικαθιστά βέβαια τη διά 

ζώσης εκπαίδευση, αλλά έχει πολύ καλά αποτελέσματα μέσα από την πλήρη 
συμμετοχή και ικανοποίηση των μαθητών/τριών.  
 

Λέξεις κλειδιά: ε  αποστάσεως εκπαίδευση,  ψηφιακή τά η,  πολυσύλλαβες λέ εις.  

Βιβλιογραφικές αναφορές:  

Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Β΄ Δημοτικού. Διαθέσιμο:   
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-B 

Κώτσης Π. Με το «σεις» και με το «σας»: Δραστηριότητες με συλλαβές 2. Ανακτήθηκε 

στις 18/5/2020 από: https://www.stintaxi.com/2-muepsilon-tauomicron-

sigmaepsiloniotasigmaf-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-sigmaalphasigmaf.html 

mailto:pkourkouni@sch.gr
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/5173,23700/
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-B
https://www.stintaxi.com/2-muepsilon-tauomicron-sigmaepsiloniotasigmaf-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-sigmaalphasigmaf.html
https://www.stintaxi.com/2-muepsilon-tauomicron-sigmaepsiloniotasigmaf-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-sigmaalphasigmaf.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού 

Ενότητα 2η – Με το «σεις» και με το «σας» 

Γενικός σκοπός:   Οι μαθητές/τριες  να μάθουν να μιλούν με ευγενικό τρόπο στους 

μεγαλύτερους, χρησιμοποιώντας τον πληθυντικό αριθμό, δηλαδή να μιλούν με το 

«σεις» και με το «σας» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές/τριες  

 Να  αναγνωρίζουν τις λέξεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών  

(μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες , πολυσύλλαβες) 

 Να ονομάζουν τις συλλαβές των λέξεων σύμφωνα με τη θέση τους μέσα στη 

λέξη (λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα)  

 Να ξεχωρίζουν και να αναγνωρίζουν τις λέξεις με βάση  τη συλλαβή που 

τονίζονται (οξύτονη, παροξύτονη ,προπαροξύτονη)  

 Να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, εκφραζόμενοι ευγενικά 

Εφαρμογή δραστηριοτήτων (Συνδυασμός ασύγχρονης και σύγχρονης Εξ 

Αποστάσεως εκπαίδευση) 

Βήμα 1ο Αρχικά ξεκινάμε με την Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  

Ανεβάζουμε στην ψηφιακή τάξη e-class   φύλλο εργασίας με διάφορες ασκήσεις- 

δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέσαμε. Σε κάθε 

δραστηριότητα άσκηση έχουμε δώσει αναλυτικές οδηγίες ώστε οι μαθητές 

διαβάζοντάς τες να κατανοήσουν τι ζητάμε από αυτούς και να λύσουν τις ασκήσεις- 

δραστηριότητες χωρίς καμία δυσκολία. Επίσης δίνουμε και κάποια θεωρία για να  

θυμίσουμε στους μαθητές π.χ. ποιες λέξεις λέγονται μονοσύλλαβες, δισύλλαβες 

κ.ά. Γίνεται συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής άσκησης. Οι δραστηριότητες έχουν 

σαν στόχο την εξάσκηση των μαθητών πάνω στα γραμματικά φαινόμενα του 

παρόντος μαθήματος και την εμπέδωση τους καθώς και την παραγωγή γραπτού 

λόγου. Οι μαθητές  μπαίνουν στην ψηφιακή τάξη βρίσκουν τις ασκήσεις-

δραστηριότητες τις υλοποιούν  και τις στέλνουν είτε μέσα από την ψηφιακή τάξη  

είτε μέσα από το email στον εκπαιδευτικό.  Δίνουμε   στους μαθητές έναν σύνδεσμο  

http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b2-lang-syllaves-

2b%20(Web)/index.html 

και τους προτρέπουμε να πατήσουν πάνω  και θα συνδεθούν.  Είναι μια 

διαδραστική ευχάριστη δραστηριότητα για περισσότερη εξάσκηση και εμπέδωση. 

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές κάνουν χρήση της τεχνολογίας και μαθαίνουν με 

ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. 

http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b2-lang-syllaves-2b%20(Web)/index.html
http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b2-lang-syllaves-2b%20(Web)/index.html
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ΒΉΜΑ 2Ο  Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Καλούμε τους μαθητές/τριες σε τηλεδιάσκεψη προκειμένου να συζητήσουμε τις 

δυσκολίες  που συνάντησαν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Διαβάζουμε 

εργασίες των μαθητών, όπως τις προτάσεις που έγραψαν,  πώς πρέπει να 

ζητήσουμε κάτι από έναν μεγαλύτερο και πώς από έναν    φίλο μας ή τις λέξεις που 

έγραψαν μόνοι τους με βάση των αριθμό των συλλαβών .  Οι μαθητές εξασκούνται 

στον προφορικό λόγο  με την ευγενική ομιλία με το παιχνίδι ρόλων. Ένα παιδί 

παριστάνει κάποιον μεγαλύτερο και τα άλλα παιδιά του μιλάνε ευγενικά με τη 

χρήση του πληθυντικού αριθμού. Επίσης οι μαθητές μιλούν μεταξύ τους και 

συνειδητοποιούν ότι ανάμεσα σε φίλους χρησιμοποιούμε τον ενικό αριθμό  

προκειμένου να επικοινωνήσουμε. Οι μαθητές μέσα από τη Σύγχρονη  Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση επικοινωνούν, νιώθουν ευχάριστα και γίνεται και 

ανατροφοδότηση. 

Πηγές: 

Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Β΄ Δημοτικού. Διαθέσιμο:   
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-B 

Κώτσης Π. Με το «σεις» και με το «σας»: Δραστηριότητες με συλλαβές 2. 

Ανακτήθηκε στις 18/5/2020 από: (https://www.stintaxi.com )   

https://www.stintaxi.com/2-muepsilon-tauomicron-sigmaepsiloniotasigmaf-kappaalphaiota-

muepsilon-tauomicron-sigmaalphasigmaf.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/5173,23700/
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-B
https://www.stintaxi.com/2-muepsilon-tauomicron-sigmaepsiloniotasigmaf-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-sigmaalphasigmaf.html
https://www.stintaxi.com/2-muepsilon-tauomicron-sigmaepsiloniotasigmaf-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-sigmaalphasigmaf.html
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Επαναληπτικές γλωσσικές και γραμματικές ασκήσεις 

ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ενότητα 2η –Με το «σεις» και με το «σας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Γράψε στο συννεφάκι πώς ο Λουκάς θα ζητήσει από τον περιπτερά 

μια σοκολάτα: 

 
……….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…. 

Διάβασε το παραπάνω 

κείμενο και σκέψου με 

ποιον τρόπο μιλάμε 

στους μεγαλυτέρους 
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2. Γράψτε εφτά μονοσύλλαβες λέξεις, εφτά δισύλλαβες, εφτά τρισύλλαβες και 

εφτά πολυσύλλαβες λέξεις: 

 

 

 

 

 

μονοσύλλαβες δισύλλαβες τρισύλλαβες πολυσύλλαβες 
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

Μια 
συλλαβή 

δύο 

συλλαβές 

τρεις 
συλλαβές 

πάνω από 

τρεις 

συλλαβές 
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3. Στο παρακάτω ποίημα  χρωμάτισε με κόκκινο τις μονοσύλλαβες λέξεις, με 

κίτρινο τις δισύλλαβες ,με  πράσινο τις τρισύλλαβες και με μπλε τις 

πολυσύλλαβες  

Σαν έμαθε τη λέξη «καλησπέρα»  

Ο παπαγάλος, είπε ξαφνικά: 

«Είμαι σοφός, γνωρίζω ελληνικά. 

 Τι κάθομαι εδώ πέρα?» 

 

Την πράσινη ζακέτα του φορεί 

Και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει  

Για να τους πει  μια γνώμη φωτισμένη.  

Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή, 

Ξεροβήχει, κοιτάζει λίγο πέρα 

Και τους λέει «καλησπέρα» 

 

4. Να βάλετε  στον  πίνακα, στη σωστή στήλη  τη 

λήγουσα,          την  παραλήγουσα και την 

προπαραλήγουσα των παρακάτω λέξεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνεμος, κότα, χαμόγελο, πατάτα, 

αγκάθι, καπέλο,  παπαρούνα, ευγένεια, 

γαλοπούλα, πρόβατο , κήπος, μαρούλι, 

Η τελευταία  

συλλαβή 

Η δεύτερη 
από το τέλος 
συλλαβή 

Η Τρίτη από το 
τέλος συλλαβή  
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λήγουσα παραλήγουσα προπαραλήγουσα 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

5.  Να  βάλεις τις λέξεις στη σωστή θέση:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεντώ, μαλώνω, γάτα, φορώ, κιμάς, 

νονά, μέντα, σέλα, λαγός, βάτραχος, 

ποντικός , προσπαθώ, κήπος 

Τονίζοντα
ι σ
τη
 

λή
γου

σα
 

Τονίζοντα
ι  σ

τη
ν 

π
α
ρα

λή
γου

σα
 

Τονίζοντα
ι σ
τη
ν 

π
ρ
ο
πα

ρα
λή

γου
σα
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οξύτονες παροξύτονες προπαροξύτονες 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

6. Η Γελαστούλα μιλά στη δασκάλα της και στη διπλανή της, την  

Υπναρούλα. Ξεχώρισε πότε μιλά στην καθεμιά: 

                                                                     

 Υπναρούλα 

 

 
 

 Δασκάλα                                                                             

 

 

7. Γράψε και εσύ δύο προτάσεις στις οποίες θα ζητάς κάτι με 

ευγενικό  τρόπο: 

1. ..…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μπορείτε να μου δανείσετε το 

βιβλίο σας? 

Μου δανείζεις το βιβλίο                                    

σου?                                                                                                                                          
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8. Γράψε δύο προτάσεις στις οποίες θα ζητάς κάτι από τη φίλη σου: 

1. ..…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Διαδραστική δραστηριότητα με συλλαβές  

Πατήστε Ctrl και αριστερό κλικ ταυτόχρονα  

http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b2-lang-syllaves-

2b%20(Web)/index.html  και θα συνδεθείτε με μια διαδραστική 

δραστηριότητα  για περισσότερη εξάσκηση και εμπέδωση στις λέξεις με 

βάση των αριθμών των συλλαβών και την ονομασία των συλλαβών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b2-lang-syllaves-2b%20(Web)/index.html
http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b2-lang-syllaves-2b%20(Web)/index.html
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Έργα μαθητών/τριών 
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Μένω-Δένω-Πλένω 
 

Μαυροειδή Ευσταθία  

heegg3@gmail.com 
 

Δασκάλα, ΠΕ 70-5ο Δ.Σ. Λιβαδειάς  

 

Περίληψη 

 

 Το παρόν διδακτικό σενάριο, το οποίο παρουσιάστηκε με τη μορφή παρουσίασης 

Power Point σε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, απευθύνεται σε μαθητές της 

Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Ανήκει στα σχέδια μαθημάτων της Ενότητας 14 

του Β.Μ. της Γλώσσας, με τον τίτλο: «Με προσκαλούν και προσκαλώ» και ως κύριο 

μαθησιακό στόχο έχει την εξάσκηση πάνω στα ρήματα δένω, μένω, πλένω 

(εξαίρεση του κανόνα ορθογραφίας για τις καταλήξεις ρημάτων σε – αίνω). 

Στηρίζεται στα μαθησιακά μοντέλα της θεωρίας κινήτρων του Keller και της αυτό-

ρυθμιζόμενης μάθησης. Τα παραπάνω μοντέλα  επιλέχθηκαν καθώς είναι 

επακριβώς προσανατολισμένα προς τις σύγχρονες διδακτικές επιταγές. 

Συγκεκριμένα, στη διδασκαλία των μεταγνωστικών δεξιοτήτων που βοηθούν τους 

μαθητές σε ενεργή συμμετοχή στη μάθηση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην 

ανάπτυξη κινήτρων . 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να «δημιουργεί» αυτά τα κίνητρα. Το κίνητρο για τους 

μαθητές μου ήταν και είναι η δράση του αστυνόμου Βρισκόλα, ενός δαιμόνιου 

αστυνομικού που καλείται να δώσει λύσεις σε υποθέσεις, που άπτονται της 

επικαιρότητας και γενικά της σύγχρονης εποχής. 

Το γραμματικό φαινόμενο συνδυάστηκε με μαθηματικά προβλήματα, επανάληψη 

στα ονόματα εποχών και μηνών και ως θέμα επικαιρότητας χρησιμοποιήθηκαν τα 

συνθήματα της καμπάνιας: «Μένουμε σπίτι». 

Λέξεις κλειδιά: μεταγνώση, αυτο - ρυθμιζόμενη μάθηση, κίνητρα, ελκυστικό σχολείο  

Βιβλιογραφία: 

Γαβριηλίδου Ζ., Μπεζέ Λ., Σφυροέρα Μ. Τα ίδι στον κόσμο της γλώσσας, Β. Μ.                 

Β’ Δημοτικού, β΄ τεύχος, σελ. 65, ΙΤΥΕ.  

Keller, J. M. (2009). Motivational design for learning and performance: The ARCS 

model approach. Springer Science & Business Media. 

 

Ιστιολόγια: 

Γωνίδα Ελευθερία‐Σοφία. Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Ανακτήθηκε την 30η Μαΐου 

2020 από https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS338/. 

mailto:heegg3@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού  

 

Ενότητα 14: «Με προσκαλούν και προσκαλώ.»  

Σελίδα 65 

 

 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές να εξασκηθούν στη σωστή ορθογραφία των ρημάτων μένω, δένω, 

πλένω. 

2. Οι μαθητές να εξασκηθούν στη λύση απλών και σύνθετων προβλημάτων στα 

μαθηματικά. 

3. Οι μαθητές να κάνουν επανάληψη στα ονόματα των εποχών και των μηνών.  

4. Οι μαθητές να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)  

Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης ακολουθούμε τις οδηγίες όπως 

παρουσιάζονται στην παρουσίαση Power Point και εκτελούμε τις δραστηριότητες. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρειάζονται μόνο ένα τετράδιο και ένα μολύβι για τις 

σημειώσεις τους.  

*Το σενάριο είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από όλους ως ανοιχτό μάθημα στο 

ΠΣΔ, στην η- Τάξη, στα μαθήματα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς με τον 

τίτλο: «Β1 ΜΕΝΩ- ΔΕΝΩ – ΠΛΕΝΩ». 
 

ΤΟ  Κ ΕΙ Μ ΕΝ Ο  ΤΟ Υ  Σ ΕΝ ΑΡ Ι ΟΥ  

ΜΕΝΩ  ΔΕΝΩ  ΠΛΕΝΩ -ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ !!!  

 Γειά σας, παιδιά, ο αστυνόμος Βρισκόλας είμαι. 

Ζήτησα από την κυρία Έφη να παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι με τα ρήματα   μένω – 

δένω – πλένω.  Μου εξήγησε ότι ήδη γνωρίζετε γιατί είναι διαφορετικά από τα άλλα 

ρήματα που τελειώνουν σε… – αίνω, (γράφονται με έψιλον!), οπότε μπορούμε να 

παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να μάθουμε. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

 

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ  

Πρώτα θα πρέπει να λύσετε με κάθετες πράξεις στο τετράδιο μαθηματικών τα 

προβλήματα που θα δείτε παρακάτω. Δε χρειάζεται να γράψετε το κείμενο των 

προβλημάτων , εσείς μόνο θα λύσετε το πρόβλημα. 

 Αν είναι πρόβλημα που λύνεται με ΑΦΑΙΡΕΣΗ, θα πρέπει να βρείτε τις 

διαφάνειες παρακάτω με τον τίτλο: «ΧΕΙΜΩΝΑΣ». 

 Αν είναι πρόβλημα που λύνεται με ΠΡΟΣΘΕΣΗ, θα πρέπει να βρείτε τις 

διαφάνειες παρακάτω με τον τίτλο: «ΑΝΟΙΞΗ». 

 Αν είναι πρόβλημα που λύνεται με ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ, θα πρέπει να βρείτε 

τις διαφάνειες παρακάτω με τον τίτλο: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ». 

 Αν είναι πρόβλημα που λύνεται με ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, θα πρέπει 

να βρείτε τις διαφάνειες παρακάτω με τον τίτλο: «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ». 
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΑ 

Στις διαφάνειες με το όνομα των εποχών θα υπάρχουν τα ονόματα των μηνών τους. 

Ο πρώτος μήνας θα σας χαρίζει ένα ρήμα. Ο δεύτερος μήνας θα σας χαρίζει ένα 

χρονικό επίρρημα και ο τρίτος μήνας θα σας χαρίζει ένα ουσιαστικό. 

Θα πρέπει όμως να διαλέξετε το σωστό γιατί θα υπάρχουν τρεις επιλογές για το 

καθένα! 
 

ΤΡΙΤΗ ΟΔΗΓΙΑ  

Γράψτε στο τετράδιο Μαθηματικών ποιες λέξεις σας χάρισαν οι μήνες και θα 

σχηματίσετε τέσσερις πολύ σημαντικές εκφράσεις. 

Ας αρχίσουμε λοιπόν! 

Ακολουθούν οχτώ προβλήματα. 

Λύσε, πήγαινε στις εποχές και κέρδισε λέξεις από τους μήνες! 

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η Ντίνα έχει 62 € . Η φίλη της η Ρίνα έχει 25 € λιγότερα. Πόσα 

ευρώ έχει η Ρίνα;  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Μία συσκευασία με ξυλομπογιές έχει μέσα 7 διαφορετικά 

μολυβάκια. Πόσα μολυβάκια έχουν οι 8 συσκευασίες; 

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Ένας αρτοποιός έφτιαξε την Πέμπτη 35 κουλούρια  και την 

Παρασκευή έφτιαξε 48 κουλούρια. Το Σάββατο πούλησε 74 κουλούρια. Πόσα 

κουλούρια του έμειναν; 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ο Σπύρος έχει λύσει 32 κάθετες προσθέσεις στο τετράδιο 

Μαθηματικών. Ο δίδυμος αδερφός του ο Νώντας έχει λύσει 18 περισσότερες. 

Πόσες κάθετες προσθέσεις έχει λύσει ο Νώντας;  

ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ο Σταύρος αγόρασε από μία εταιρεία στο διαδίκτυο ένα 

μπουφάν που κόστιζε 58 ευρώ και ένα παντελόνι που κόστιζε 27 ευρώ. Τα έξοδα 

αποστολής ήταν 15 ευρώ. Πόσο του στοίχισαν συνολικά τα διαδικτυακά ψώνια; 



82 

 

ΕΚΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ένας ορνιθοτρόφος μάζεψε σε μία μέρα στο ορνιθοτροφείο του 

82 αυγά! Καθώς τα έβαζε στο φορτηγάκι του για να τα πάει στη λαϊκή αγορά να τα 

πουλήσει, πέρασε μπροστά του ο σκύλος του, ο Φαράσης που κυνηγούσε μια γάτα, 

τον τρόμαξε και του έπεσαν μερικές καρτέλες με αυγά . Έσπασαν 28 αυγά. Πόσα 

αυγά του έμειναν για να πουλήσει ; 

ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Για μία τούρτα με γεύση σοκολάτα ο σεφ Παντζάρης 

χρειάζεται 9 αυγά. Πόσα αυγά χρειάζεται για 5 τούρτες; 

ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ο παππούς της Λεμονιάς αγόρασε ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι 

που κόστιζε 28 € και μερικές βίδες που κόστιζαν 8 €.  Στο ταμείο έδωσε 50 €. Πόσα 

ρέστα πήρε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 36, σου χαρίζω 

το ρήμα: Μπαίνω 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 37, σου χαρίζω 

το ρήμα: Βγαίνω 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 38, σου χαρίζω 

το ρήμα: Σωπαίνω 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 74,  σου χαρίζω 

το χρονικό επίρρημα: ποτέ 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 50,  σου χαρίζω 

το χρονικό επίρρημα: χθες 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 37 ,  σου 

χαρίζω το χρονικό επίρρημα: τώρα 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 54, σου χαρίζω 

το ουσιαστικό: νικητής 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 55, σου χαρίζω 

το ουσιαστικό: γυμναστής 

 Αν στο πρόβλημα αφαίρεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 56, σου χαρίζω 

το ουσιαστικό: πωλητής 

………………………………………………………………………………………………………………………  
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ΑΝΟΙΞΗ 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 50 , σου 

χαρίζω το ρήμα: Μένω 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 51, σου 

χαρίζω το ρήμα: Καταλαβαίνω 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 60, σου 

χαρίζω το ρήμα: Ανασαίνω 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 80 ,  σου 

χαρίζω το χρονικό επίρρημα: σπάνια 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 90,  σου 

χαρίζω το χρονικό επίρρημα: αύριο 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 100,  σου 

χαρίζω το χρονικό επίρρημα: πάντα 

 

ΜΑΪΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 100, σου 

χαρίζω το ουσιαστικό: σπίτι 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 80, σου 

χαρίζω το ουσιαστικό: δάσος 

 Αν στο πρόβλημα πρόσθεσης που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 60, σου 

χαρίζω το ουσιαστικό: πάρκο 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 55 , 

σου χαρίζω το ρήμα: Μένω 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 45, 

σου χαρίζω το ρήμα: Δένω 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 65, 

σου χαρίζω το ρήμα: Υφαίνω  

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 16 ,  

σου χαρίζω το χρονικό επίρρημα: προχτές 
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 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 86,  

σου χαρίζω το χρονικό επίρρημα: πέρσι 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 56,  

σου χαρίζω το χρονικό επίρρημα: σπάνια 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 56 , 

σου χαρίζω το ουσιαστικό: μάσκα 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 15, 

σου χαρίζω το ουσιαστικό: κορδόνια 

 Αν στο πρόβλημα πολλαπλασιασμού που έλυσες βρήκες αποτέλεσμα 65, 

σου χαρίζω το ουσιαστικό: κόμπους  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 5 , σου χαρίζω το ρήμα: Μαθαίνω 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 9, σου χαρίζω το ρήμα: Πλένω 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 6, σου χαρίζω το ρήμα: Πετυχαίνω 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 14 , σου χαρίζω το χρονικό επίρρημα: συχνότατα 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 18, σου χαρίζω το χρονικό επίρρημα: ποτέ 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 41, σου χαρίζω το χρονικό επίρρημα: σπάνια 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 3 , σου χαρίζω το ουσιαστικό: πόδια 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 6, σου χαρίζω το ουσιαστικό: αυτιά 

 Αν στο πρόβλημα με δύο διαφορετικές πράξεις που έλυσες βρήκες 

αποτέλεσμα 9, σου χαρίζω το ουσιαστικό: χέρια  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Ποιες φράσεις σχηματίστηκαν;  

 

 ΧΕΙΜΩΝΑΣ: Από τα προβλήματα αφαίρεσης σχηματίζεται η έκφραση: 

 

«ΒΓΑΙΝΩ ΤΩΡΑ ΝΙΚΗΤΗΣ» 

 

 ΑΝΟΙΞΗ: Από τα προβλήματα πρόσθεσης σχηματίζεται η έκφραση: 

 

« ΜΕΝΩ ΠΑΝΤΑ ΣΠΙΤΙ» 

 

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: Από τα προβλήματα πολλαπλασιασμού σχηματίζεται η έκφραση: 

 

« ΔΕΝΩ ΣΠΑΝΙΑ ΜΑΣΚΑ» 

 

 

 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: Από τα προβλήματα που λύνονται με δύο διαφορετικές 

πράξεις σχηματίζεται η έκφραση: 

 

« ΠΛΕΝΩ ΣΥΧΝΟΤΑΤΑ ΧΕΡΙΑ» 
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Σχεδιασμός μαθήματος με τη χρήση του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος e-me 

Μπούφη Αικατερίνη  

bufaki@sch.gr 

ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Εύβοιας  

 
Περίληψη 

 

Σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές, με 
δεδομένο ότι είναι απομακρυσμένοι από τον εκπαιδευτικό, καθοδηγούνται και 
υποστηρίζονται συστηματικά από αυτόν μέσω ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού 

υλικού, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες,  επιτρέπει την αλληλεπίδρασή τους 
με αυτό και κυρίως τους εμψυχώνει και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν. Σκοπός της 
παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει μία διδακτική πρακτική που αφορά 
α)δραστηριότητα ανάγνωσης από απόσταση  και β)τον σχεδιασμό ενός μαθήματος 

Μαθηματικών για τη Β΄ τάξη δημοτικού. Σχετικά με το πρώτο, προτείνεται η 
δημιουργία μιας δραστηριότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της e-me, όπου οι 
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν την ανάγνωσή τους και να την 

αποστείλουν σε αυτόν με μορφή αρχείου ήχου. Όσον αφορά τον σχεδιασμό του 
μαθήματος Μαθηματικών, στόχος είναι να γίνει επανάληψη της προπαίδειας του 7, 
μέσα από μια σειρά διαδραστικών δραστηριοτήτων (παρακολούθηση βίντεο, 

διαδραστικό φύλλο εργασίας και διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια). Εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Safe youtube, τα liveworksheets και το wordwall. 
Παρουσιάζεται ενδεικτικά ανάγνωση μαθητή, συμπληρωμένο φύλλο εργασίας και 

αποτελέσματα επίδοσης των μαθητών στα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η αποτίμηση 
της εκπαιδευτικής προσέγγισης γίνεται από την επιτυχή και μεγάλη συμμετοχή των 
μαθητών και την ενθουσιώδη ανταπόκρισή τους, η οποία αποτυπώνεται και στα 
σχόλιά τους στον τοίχο της πλατφόρμας. 

 
Λέξεις Κλειδιά: ε  αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιασμός, 

διαδραστικότητα 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Βεργίδης, Α., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ., 
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Θεσμοί και λειτουργίες. Πάτρα: ΕΑΠ 

 
Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α., Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Σχέσεις 
διδασκόντων – διδασκομένων. Πάτρα: ΕΑΠ 

 
 Π.  Βασάλα, Ι.  Γκιόσος, Μ.  Κουτσούμπα, Α.  Λιοναράκης, Μ.  Ξένος, Χ. 
Παναγιωτακόπουλος, & Α.  Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση – Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές.  Πάτρα: ΕΑΠ 

 

mailto:bufaki@sch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Σχεδιασμός μαθήματος με έμφαση στην επικοινωνία  

Προσπάθεια διατήρησης του ύφους και του υπάρχοντα κώδικα επικοινωνίας με 

τους μαθητές 

 

 
 

 

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού 
Ενότητα 16 – Νιώθω  

Δραστηριότητα Ανάγνωσης 

Στόχος 

Να ασκηθούν οι μαθητές στην ανάγνωση κειμένου 

 

Εφαρμογή δραστηριότητας  

Βήμα 1: Ανεβάζουμε στον τοίχο της e-me ενημέρωση των μαθητών για την εργασία 

που έχουν να κάνουν. 
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Βήμα 2: Οι μαθητές πηγαίνουν στις ειδοποιήσεις (καμπανάκι), για να δουν την 

εργασία που τους έχει ανατεθεί στο e-me assignments. 

 

 

Βήμα 3: Οι μαθητές διαβάζουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα 

πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα ανάγνωσης. 
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Βήμα 4: Οι μαθητές ανοίγουν το κείμενο Ένα δέντρο ταξιδεύει (ανοίγει σε νέο 

παράθυρο για να μην μπερδεύονται) 

 

 
 

 

Βήμα 5: Οι μαθητές πατούν το κουμπί της Ηχογράφησης για να ηχογραφήσουν την 

ανάγνωσή τους. 

 

 

Βήμα 6: Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα σύμφωνα με τις οδηγίες που 

τους δόθηκαν. 

 

 

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού 
Ενότητα 4 – Κεφάλαιο 27 

 

Στόχος: Οι μαθητές να κάνουν επανάληψη στην προπαίδεια του 7 

 

Εφαρμογή σεναρίου (Ασύγχρονη-χρήση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος e-me) 

 

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: safeyoutube, liveworksheets, wordwall 

 

Βήμα 1: Ανεβάζουμε στον τοίχο της e-me το μάθημα, με αριθμημένες τις 

δραστηριότητες και τις οδηγίες προς τους μαθητές. 
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Βήμα 2: Οι μαθητές πραγματοποιούν τις δραστηριότητες του μαθήματος. 

1η Δραστηριότητα: Οι μαθητές ακούν το τραγούδι   ΟΙ ΝΑΝΟΙ   της προπαίδειας του 

7 από τα Λάχανα και Χάχανα, στο ασφαλές περιβάλλον safeyoutube. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/pBGD
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2η Δραστηριότητα: Οι μαθητές παίζουν διαδραστικό παιχνίδι με επίπεδα δυσκολίας 

. ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 7  

 

 
 

 

3η Δραστηριότητα: Οι μαθητές συμπληρώνουν ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

δημιουργημένο με το εργαλείο liveworksheets. Το Φύλλο Εργασίας συνοδεύεται 

από αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα συμπληρωθεί και θα αποσταλεί στον 

εκπαιδευτικό. 

 

 
 

http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/maths/propaideia-7/index.html
https://www.liveworksheets.com/am500194xs
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4η Δραστηριότητα: Οι μαθητές παίζουν δύο παιχνίδια-ασκήσεις δημιουργημένα με 

το εργαλείο wordwall.  

1o παιχνίδι: ΔΙΑΛΕΓΩ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (άσκηση πολλαπλής επιλογής με τη 

μορφή τηλεπαιχνιδιού) 

 

 

https://wordwall.net/play/2194/599/238
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2ο παιχνίδι: ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 7  (παιχνίδι αντιστοίχισης 
πολλαπλασιασμού με το σωστό γινόμενο) 

 

 
 

 

https://wordwall.net/play/2195/677/396
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Πηγές: https://safeyoutube.net/      
            https://www.liveworksheets.com/ 
            https://wordwall.net/ 
            https://www.stintaxi.com/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://safeyoutube.net/
https://www.liveworksheets.com/
https://wordwall.net/
https://www.stintaxi.com/


95 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Προπαίδεια του 7 

 Βοηθώ τον Αλ τον βάτραχο να φτάσει στην άλλη πλευρά της 

λίμνης.  

 

 

 

                

 Οι 7 νάνοι πήγαν στο δάσος να μαζέψουν άγριες φράουλες που 

αρέσουν πολύ στη Χιονάτη. Κάθε νάνος μάζεψε 8 φράουλες. Πόσες 

φράουλες μάζεψαν συνολικά; 

 

Απάντηση: 

…………………………………………………. 

 

 

  

  

  

 Η Χιονάτη αγόρασε σε 

καθέναν από τους εφτά νάνους έναν 

σκούφο. Ο κάθε σκούφος έκανε 9 

ευρώ. Πόσα χρήματα πλήρωσε η 

Χιονάτη; 

 

              = 

              Απάντηση: ……………………………………………………………………. 

 

 70 

  14 

14   7 
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Έργα μαθητών 

Συμπληρωμένο Φύλλο Εργασίας  

 

 

Αποτελέσματα από εκπαιδευτικά παιχνίδια  
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Σχόλια μαθητών στον τοίχο της e-me 
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Παιχνιδομαθήματα, παρουσιάσεις για τη Γλώσσα της Β   τάξης  
« Χρόνος = χρήμα; Μάλλον χρόνος = αριθμητικά ! »  

Δημιουργία Ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στην e-class   
στη Γλώσσα της Β’ Δημοτικού  

Παπανικολάου Γεώργιος   

elfinor3@gmail.com 

   Med, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  

4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης 

 
Σιδηροπούλου Πόπη,  

 

sidiropouloupopi@gmail.com   

 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70  

8ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας 
 

 

Περίληψη 

Οι παρουσιάσεις1 αφορούν συγκεκριμένες ενότητες του σχολικού βιβλίου. 

Δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στην ασύγχρονη ΕξΑΕ ως μία ενδιάμεση 

διδακτική προσέγγιση μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑΕ, σε περιπτώσεις που 

δεν είναι εύκολη η συμμετοχή των μαθητών στη σύγχρονη λόγω προσωπικών 

συγκυριών των οικογενειών των μαθητών αλλά και των δυσκολιών που 

παρουσιάζουν κατά τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη ΕξΑΕ οι μικρότερες ηλικίες. 

Προετοιμάζουν επίσης το έδαφος για μια πιο αποδοτική συμμετοχή μαθητών 

μικρότερων ηλικιών, σε μια σύγχρονη ΕξΑΕ αλλά και στην ανακεφαλαίωση – 

επανάληψη, που γίνεται κατά κύριο λόγο με τη συμμετοχή των μαθητών σε μια 

σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.  

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τόσο στη σύγχρονη ΕξΑΕ όσο και ως 

εποπτικό μέσο στον διαδραστικό πίνακα κατά τη φυσική παρουσία των μαθητών 

στην ολομέλεια της τάξης. Είναι δυνατόν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία, όταν έχουμε τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες σε 

ξεχωριστά δωμάτια εφαρμόζοντας ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αλλά και στην 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσα στην τάξη, όταν ανατεθούν και στις δύο 

περιπτώσεις μέρη της παρουσίασης για παρακολούθηση και συμπλήρωση 

ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών, με την προϋπόθεση ότι οι ομάδες στην τάξη 

χειρίζονται tablet ή pc.  

 

                                                             
1 https://paixnidotaxi.blogspot.com/2020/05/blog-post.html 

mailto:elfinor3@gmail.com
mailto:sidiropouloupopi@gmail.com
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Οι υπερσύνδεσμοι ανοίγουν και στα smartphones ή στα tablet με τη χρήση του 

office microsoft online, το οποίο βρίσκεται δωρεάν για χρήση και συνεργασία και 

διαμοιρασμό στο Office.com. Περιλαμβάνουν φωνητικές οδηγίες, διαδραστικά 

παιχνίδια και ασκήσεις αλλά και τις λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου, για να 

μπορεί μόνος του ο μαθητής να κάνει την αυτοδιόρθωσή του.  

 

Λέξεις Κλειδιά: (Ασύγχρονη ε  αποστάσεως εκπαίδευση, powerpoint, γλωσικό μάθημα, 5E 

Instructional Model) 

 

Ενδεικτικές Βιβλιογραφικές Αναφορές  

Λιοναράκης Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: 

προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, στο: 

Α. Λιοναράκης (επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προπομπός. 

Αναστασιάδης Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (elearning) στο 

Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. The journal for Open 

and Distance Education and Educational Technology, Vol. 10, Num. 1, 2014. 

Ανακτήθηκε 20/12/18.  

Bybee, R., & Landes, N. M. (1990). Science for life and living: An elementary school 

science program from Biological Sciences Improvement Study (BSCS). The American 

Biology Teacher, 52(2), 92-98. 

Duran, L. B. (2003). Investigating brine shrimp. Science Activities, 40(2), 30-34. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού 
 

 

Ενότητα 14.  Με προσκαλούν και προσκαλώ 

 
 

Στόχοι 
Διδακτικοί Στόχοι   

 
1) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

 

Α) Γνώσεις 
Οι μαθητές: 
Να κατανοήσουν την ενέργεια των χρονικών επιρρημάτων. Να συσχετίσουν τη 
χρήση των χρονικών επιρρημάτων με τα ρήματα και τους άλλους όρους της 

πρότασης. 
Β) Στάσεις:   
Οι μαθητές:  

Να συνειδητοποιήσουν τη χρήση των χρονικών επιρρημάτων σε καταστάσεις  στην 
καθημερινή ζωή.   
Γ) Δεξιότητες:  

Οι μαθητές:  
Να αναπτύξουν κλίσεις και δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της 
κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης.  

Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, μέσα από ποικίλους 
τρόπους έκφρασης (γλωσσική, αισθητική, κτλ).  
  

2) Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

 Α) Γνώσεις   
Οι μαθητές:  
Να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση των Η/Υ.   

Να γνωρίσουν το πώς χειρίζονται ένα pdf, αντλούν πληροφορίες αλλά και  πώς  το 
τροποποιούν με το xodo 
Β) Στάσεις 

Οι μαθητές:  
Να προσεγγίσουν τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία και πηγές μάθησης.  
Γ) Δεξιότητες  

Οι μαθητές:  
Να εξασκηθούν στη χρήση της πληκτρολόγησης κειμένου.  
Να χειριστούν τον ηλεκτρονικό πίνακα της τάξης padlet.   
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3) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  
 

Α) Γνώσεις 
Οι μαθητές:   
Να γνωρίσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ρόλους που καλούντα ι να 

διαδραματίσουν στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας. 
Να γνωρίσουν τους κανόνες του πώς συζητάμε στα πλαίσια της ομάδας 
(διερευνητικός διάλογος) 
Β) Στάσεις 

Οι μαθητές:  
Να ενθαρρυνθούν στην ελευθερία έκφρασης, σκέψεων και συναισθημάτων.  
Να ενταχθούν σε ομάδες και να συνεργαστούν, να μάθουν να εκφράζουν τις 

απόψεις τους και να μάθουν να σέβονται τη γνώμη του άλλου.  
Γ) Δεξιότητες 
Οι μαθητές:  

Να γίνουν ικανοί να εφαρμόζουν με τη χρήση των ΤΠΕ αποκτημένες γνώσεις για την 
επίτευξη των γνωστικών στόχων που αναφέρθηκαν.  
Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας, να εξασκηθούν 

στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και να καλλιεργήσουν κλίμα 
αμοιβαίου σεβασμού.   

 
 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 

Θέση ζητήματος  

 

Το πρόβλημα στο διδακτικό σενάριο ήταν το πώς θα γίνει πιο ελκυστικό και 

αποτελεσματικό στους μαθητές αλλά παράλληλα και πώς θα τους ενεργοποιούσε 

στο βαθμό που δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονη εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, λόγω των δυσκολιών της ηλικίας αλλά και των ειδικών συνθηκών της 

κάθε μιας οικογένειας. Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

επιτεύχθηκε η μετάβαση από τον δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διάλεξης, που εν 

πολλοίς υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί ένα σύγχρονο εξ αποστάσεως μάθημα, 

στο μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης μέσω ενός ψηφιακού 

σεναρίου ασύγχρονης μάθησης, το οποίο προσπαθεί να φέρει όσο το δυνατό πιο 

κοντά τον μαθητή σε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή. Η σύγχρονη εκπαίδευση 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης επανάληψης - 

ανατροφοδότησης. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με την 

αλληλεπίδραση των μαθητών με τον υπολογιστή και η αυτενέργεια των μαθητών 

στην ασύγχρονη μορφή του μαθήματος, μεγιστοποίησαν τα οφέλη της τεχνολογίας 

στους μαθητές στο βαθμό που προσπαθήσαμε να υπάρχει η διάδραση μαθητή με 

υπολογιστή με την δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Το powerpoint 

ως εργαλείο (authoring tool) για τη δημιουργία συγγραφή διαδραστικών 

μαθησιακών αντικειμένων αποδείχθηκε πολύ εύχρηστο, απλούστερο σε σχέση με 

άλλα εργαλεία και αποτελεσματικό. Εξάλλου οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία 
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μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία διευκολύνουν την πρόκληση του 

ενδιαφέροντος, την ενεργητική συμμετοχή και την εποικοδόμηση της γνώσης.2 

Αποτελούν δε πολυδύναμα μέσα επικοινωνίας, αναζήτησης, επεξεργασίας και 

διάδοσης πληροφοριών, που μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά στη διεύρυνση 

και τον εμπλουτισμό των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών. Ωστόσο η χρήση 

των ΤΠΕ εξ ορισμού δεν εξασφαλίζει τη λύση ενός εκπαιδευτικού προβλήματος. 

Συμβάλλουν στην ενίσχυση και την βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας αν 

συνδυαστούν με την κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο ή θεωρία3. Επομένως το 

εκπαιδευτικό πρόβλημα στην παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση συνοψίζεται στο 

πώς θα βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος διδασκαλίας ώστε να διευκολυνθούν οι 

μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κατακτήσουν την 

προσφερόμενη γνώση, σε μάθημα το οποίο δεν είχε διδαχθεί στην τάξη και κρίναμε 

ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, η τάξη ήταν έτοιμη μετά τις επαναλήψεις, να 

προχωρήσει στην επόμενη ενότητα. Η συμμετοχή στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ήταν πλήρης και οι μαθητές είχαν την πρόσβαση από τεχνολογικής 

πλευράς σε όσα εργαλεία τους προτάθηκαν.  

 

Η διάσταση της πολυμορφικότητας στην ΕξΑΕ  

 

Η έννοια της πολυμορφικότητας αναφέρεται στα μέσα εκπαίδευσης και 

επικοινωνίας και στον πλουραλισμό στις αρχές μάθησης και διδασκαλίας. Η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται ως η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί 

τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια 

ευρετική πορεία αυτομάθησης4. Η έννοια της φυσικής απόστασης πλέον δεν 

προσδιορίζει τη διαδικασία της ΑεξΑΕ. Αντιθέτως πλέον αυτή προσδιορίζεται από 

την έννοια της πολυμορφικότητας μιας και προστίθεται η διάσταση της 

πολυμορφικότητας στην ΑεξΑΕ ενώ μειώνεται η σημασία του όρου «εξ 

αποστάσεως».  
 

 

 

Η εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση είναι μια ευέλικτη μορφή 

εκπαίδευσης, η οποία προσαρμόζεται σε επιμέρους συνθήκες και προσαρμόζει σε 

                                                             
2 Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σατράτζεμη, Μ. & Ψύλλος, Δ. 

(2004). Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: Απολογισμός και 

προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Μηχανισμός Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

3  Clark R. & Mayer R (2003). E-learning and the Science of Instruction. San Francisco CA: Jossey-

Bass/Pfeiffer 

4 Λιοναράκης Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: 

προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, στο: Α. 

Λιοναράκης (επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και ε  αποστάσεως  

εκπαίδευση. Αθήνα: Προπομπός. 
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αυτές όλα τα εκπαιδευτικά δεδομένα που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή της. 

Επιπλέον συνδέεται με την απόλυτη ελευθερία επιλογών στα μέσα μεταφοράς της 

πληροφορίας και των αρχών μάθησης και διδασκαλίας. Επομένως ο όρος 

πολυμορφική εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνδέεται με την ποιοτική εκπαίδευση 

που προσφέρεται σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον.  

 

 

Πορεία του σεναρίου - παιδαγωγικό υπόβαθρο  

 

Κεντρική θέση στο διδακτικό σενάριο κατέχει το “Παιχνιδομάθημα” η 

παρουσίαση powerpoint, η οποία ακολουθεί την πορεία των δραστηριοτήτων - 

ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, είναι όμως εμπλουτισμένο με ποικίλες 

δραστηριότητες. Γι αυτό το σενάριο επιλέχθηκε το "Εκπαιδευτικό μοντέλο 5Ε" (The 

5E Instructional Model)5 .  

Βήμα 1:   Σύμφωνα με αυτό το διδακτικό μοντέλο διερευνητικής μάθησης, οι 

μαθητές στην πρώτη φάση  του διδακτικού σεναρίου της Ενασχόλησης 

(Engangement)  ασχολούνται με παραδείγματα που αντλούν από τις ίδιες τις 

δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου,  κατά την οποία εξερευνούν αντικείμενα , 

φαινόμενα, γεγονότα, καταστάσεις.  

Βήμα 2:   Στην δεύτερη φάση του σεναρίου μας την Εξερεύνηση (Exploration) 

ασχολούνται με διαδραστικά παιχνίδια που έχουμε ετοιμάσει αλλά και κόμικς 

γραμματικής, όπου εντοπίζουν και συνειδητοποιούν τις γνώσεις τους με  παιγνιώδη 

και ευχάριστο τρόπο. 

Βήμα 3:   Στην τρίτη φάση του σεναρίου μας Εξήγηση (Explanation) , οι  

μαθητές δημιουργούν μια φανταστική ιστορία εντελώς ελεύθερα, με θέμα μια 

ιστορία με ήρωες αριθμούς που διαδραματίζεται στη φανταστική χώρα των 

αριθμών, με αφόρμηση μια φανταστική εικόνα που τους δίνεται. Τους δίνεται 

επίσης ένα παζλ ρολόι με όσα έμαθαν για την ώρα, να το λύσουν. Τα αποτελέσματα 

της εργασίας τους με τη φανταστική ιστορία και τη ζωγραφιά που δημιούργησαν, τα 

αναρτούν στο padlet τάξης. Στην συνέχεια αυτής τους της δημιουργίας ασχολούνται 

με ασκήσεις εμπέδωσης, που τις συμπληρώνουν κάνοντας χρήση του pdf editor 

Annotator xodo, όπου τους δίνει την δυνατότητα να γράφουν πάνω στο pdf και με 

το χέρι.  

                                                             
5 Ραγιαδάκος, Χ. (2011, Μάιος). Ανάκτηση από http://www.pi-

schools.gr/programs/pathway/files/dier_mathisi.pdf προσπελάστηκε 20/03/2016  

Δες και Bybee, R., & Landes, N. M. (1990). Science for life and living: An elementary school 

science program from Biological Sciences Improvement Study (BSCS). The American Biology 

Teacher, 52(2), 92-98. 

 

http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_mathisi.pdf%20προσπελάστηκε%2020/03/2016
http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_mathisi.pdf%20προσπελάστηκε%2020/03/2016
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Βήμα 4:   Στην συνέχεια τους λέμε ότι τώρα μπορούν να ασχοληθούν και με 

τις εργασίες εμπέδωσης, κάνοντας εις βάθος επεξεργασία των γνώσεων που 

απέκτησαν. Επιτυγχάνεται έτσι με τον τρόπο αυτό η Επεξεργασία (Elaboration).  

Βήμα 5:   Τέλος η αξιολόγηση (Evaluation) γίνεται με τη συμπλήρωση από 

τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) μιας κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων 

(μεταρουμπρίκας), με την οποία αξιολογούν τον εαυτό τους, κρίνοντας τις γνώσεις 

που αποκόμισαν αλλά και τον τρόπο δουλειάς τα πλεονεκτήματα τα μειονεκτήματα 

αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησαν και ξεπέρασαν με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού υλικού και των υποδείξεων του δασκάλου σε αρχείο google form. 

Τέλος σημαντικό στοιχείο θεωρούμε ότι αποτελούν οι ηχογραφημένες οδηγίες και 

προτροπές του δασκάλου, που είτε ακούγονται αυτόματα είτε επιλέγει ο μαθητής 

να τις ακούσει αλλά και οι λύσεις που επιλέγει να ανατρέξει, εφόσον ολοκληρώσει 

την εργασία του. Μαζί  με τις εργασίες εμπέδωσης στο ίδιο pdf περιλαμβάνονται 

και οι σελίδες του σχολικού βιβλίου τις οποίες είτε τις τυπώνουν είτε γράφουν 

επάνω με το xodo. 

 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας ….. Δημοτικού  

http://ebooks.edu.gr 
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Εργασίες Εμπέδωσης 
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ΤΑΞΗ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
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Μυστικοί πράκτορες εναντίον κορωνοϊού 

Σαμούχος Πέτρος  

samouxos@yahoo.gr 

Δάσκαλος (ΠΕ-70), 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς 
 

Περίληψη 

Τη σχολική χρονιά 2019-2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού 

Covid-19, εκπονήθηκε το διαθεματικό project «Μυστικοί πράκτορες εναντίον 

κορωνοϊού». Το project υλοποιήθηκε από τους μαθητές του 1ου τμήματος της Β΄ 

Δημοτικού του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και είχε διάρκεια 5 περίπου 

εβδομάδων. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια  ολοκληρωμένη 

διδακτική πρόταση ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναδείξει τα 

οφέλη που προκύπτουν από την κινητοποίηση του μαθησιακού ενδιαφέροντος και 

της αυτενέργειας των μαθητών. Οι μαθητές μετατράπηκαν σε «μυστικούς 

πράκτορες» και μέσα από βιωματικές, παιγνιώδεις και πρωτότυπες δραστηριότητες 

έκαναν επανάληψη στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και παράλληλα ανέπτυξαν τη 

δημιουργικότητά τους. Τα φύλλα εργασίας πλαισιώθηκαν με εικόνες, ενημερωτικά 

βίντεο και ηλεκτρονικές εφαρμογές, η μελέτη των οποίων ώθησε τα παιδιά να 

ασχοληθούν με δραστηριότητες ρομποτικής, να κατασκευάσουν επιτραπέζια 

παιχνίδια, να δημιουργήσουν αφίσες για τον κορωνοϊό, να γράψουν περιγραφικά 

κείμενα και επιστολές, να κάνουν επανάληψη στις τέσσερις πράξεις των 

Μαθηματικών και να λύσουν γρίφους και προβλήματα. Για την υποστήριξη του 

διαθεματικού project δημιουργήθηκε ψηφιακή τάξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

e-class, που υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και παράλληλα 

αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e -mail). Το project 

επεδίωξε και πέτυχε την ενεργή συμμετοχή των γονέων των μαθητών σε όλα τα 

στάδια υλοποίησής του. Με την υλοποίησή του ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των 

μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία που στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στην 

ασύγχρονη εκπαίδευση και οι μαθητές ανέπτυξαν μεταγνωστικές δεξιότητες 

υιοθετώντας και εφαρμόζοντας στην πράξη όλα όσα ασχολήθηκαν στη διάρκεια 

του project. Τέλος, με την ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε εσωτερική 

αξιολόγηση τόσο από τους μαθητές όσο και από τον εκπαιδευτικό.      

 

Λέξεις Κλειδιά: διαθεματικό project, ασύγχρονη ε  αποστάσεως εκπαίδευση, 

δημιουργικότητα, αποστολές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υπουργείο Πολιτισμού 
 

20
η
 αποστολή, «Βοηθοί Παλαιοντολόγων, Δεινόσαυροι» 

 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές εντοπίζουν τις περιόδους που έζησαν οι δεινόσαυροι και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

2. Οι μαθητές εισάγονται στις έννοιες του βάρους και του μήκους και κάνουν 
επανάληψη στο ευρώ και την έννοια του χρόνου.  

3. Οι μαθητές προχωρούν στην παραγωγή γραπτού λόγου.  
 

Εφαρμογή σεναρίου  (Αξιοποίηση ασύγχρονης εκπαίδευσης)   

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   
                             μαζί με τα φύλλα εργασίας, τα βίντεο και τις διαδικτυακές εφαρμογές. 

    Βήμα 2:   

1.  Οι μαθητές παρακολουθούν τα βίντεο και αξιοποιούν τις διδαδικτυακές 

εφαρμογές. 

2.  Οι μαθητές εργάζονται στα φύλλα εργασίας.  

3.  Στέλνουν τις απαντήσεις τους στο e-mail του εκπαιδευτικού. 

    Βήμα 3:  Ο εκπαιδευτικός ελέγχει τις δραστηριότητες και παρέχει 
ανατροφοδότηση στους        
                    μαθητές. 
 

Πηγές:   

https://samouchos.weebly.com/e_learning.html 

https://safeyoutube.net/w/aXP9?fbclid=IwAR3V0f16l-lktSvBVoqTtIw6x2bimiSd-

wS0fMxbryHvfNQyo3F3cCFATII 

https://learningapps.org/view11476813?fbclid=IwAR1651-

FdflW2NDTyWR4WIYM_IJ91U5Jbk54wReXjiYTEKkkgdcOEHE9TFI 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2925b64a8734&fbclid=IwAR04aoBbb8ftySoXX

1UCOJ8YLcZZzoBiJxoqlrXrqemCrIyYQOZxJIn94Hs 

https://safeyoutube.net/w/JbQ9?fbclid=IwAR0PHWybrjrQHy6niFnjF84oHN1zmIkgKjbO3Wo

oefcrF97n_pDBtBpXoyk 

https://safeyoutube.net/w/dpjA?fbclid=IwAR35mtiTM9XvP86z_gniUbdhfTeOnridI2Kqlvft2g7

o5fdfFqEpwW0oPUs 

https://samouchos.weebly.com/e_learning.html
https://safeyoutube.net/w/aXP9?fbclid=IwAR3V0f16l-lktSvBVoqTtIw6x2bimiSd-wS0fMxbryHvfNQyo3F3cCFATII
https://safeyoutube.net/w/aXP9?fbclid=IwAR3V0f16l-lktSvBVoqTtIw6x2bimiSd-wS0fMxbryHvfNQyo3F3cCFATII
https://learningapps.org/view11476813?fbclid=IwAR1651-FdflW2NDTyWR4WIYM_IJ91U5Jbk54wReXjiYTEKkkgdcOEHE9TFI
https://learningapps.org/view11476813?fbclid=IwAR1651-FdflW2NDTyWR4WIYM_IJ91U5Jbk54wReXjiYTEKkkgdcOEHE9TFI
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2925b64a8734&fbclid=IwAR04aoBbb8ftySoXX1UCOJ8YLcZZzoBiJxoqlrXrqemCrIyYQOZxJIn94Hs
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2925b64a8734&fbclid=IwAR04aoBbb8ftySoXX1UCOJ8YLcZZzoBiJxoqlrXrqemCrIyYQOZxJIn94Hs
https://safeyoutube.net/w/JbQ9?fbclid=IwAR0PHWybrjrQHy6niFnjF84oHN1zmIkgKjbO3WooefcrF97n_pDBtBpXoyk
https://safeyoutube.net/w/JbQ9?fbclid=IwAR0PHWybrjrQHy6niFnjF84oHN1zmIkgKjbO3WooefcrF97n_pDBtBpXoyk
https://safeyoutube.net/w/dpjA?fbclid=IwAR35mtiTM9XvP86z_gniUbdhfTeOnridI2Kqlvft2g7o5fdfFqEpwW0oPUs
https://safeyoutube.net/w/dpjA?fbclid=IwAR35mtiTM9XvP86z_gniUbdhfTeOnridI2Kqlvft2g7o5fdfFqEpwW0oPUs
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Γνωρίζω τους δεινόσαυρους 

Πλάνο εργασιών: 
 Οι δραστηριότητες είναι για την Τρίτη 29/04/2020.  
 

1η Δραστηριότητα 

Παρακολούθησε με προσοχή το βίντεο «Ο Αντωνάιν και οι δεινόσαυροι» και έπειτα 

ασχολήσου με τις διαδικτυακές εφαρμογές «Ταίριαξε τους δεινόσαυρους» και 
«Φτιάξε το παζλ». 

 

2η  Δραστηριότητα 

Επίλεξε όποιον δεινόσαυρο επιθυμείς και περιέγραψέ τον. Να αναφέρεις την 

ονομασία του, τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, με τι τρεφόταν και τον λόγο που 
τον επέλεξες.  Έπειτα ζωγράφισέ τον σε ένα φύλλο χαρτί. 

 

Προθεσμία υλοποίησης δραστηριοτήτων: 

 Τετάρτη 30/04/2020 στις 21.00. Οι απαντήσεις να σταλούν στο e-mail μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/aXP9?fbclid=IwAR3V0f16l-lktSvBVoqTtIw6x2bimiSd-wS0fMxbryHvfNQyo3F3cCFATII
https://learningapps.org/view11476813?fbclid=IwAR1651-FdflW2NDTyWR4WIYM_IJ91U5Jbk54wReXjiYTEKkkgdcOEHE9TFI
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2925b64a8734&fbclid=IwAR04aoBbb8ftySoXX1UCOJ8YLcZZzoBiJxoqlrXrqemCrIyYQOZxJIn94Hs
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Τα μαθηματικά των δεινοσαύρων 

Πλάνο εργασιών: 
 Οι δραστηριότητες είναι για την Τετάρτη 30/04/2020.  

 
Αρχικά παρακολούθησε το βίντεο «Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων» για να γνωρίσεις 
τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ένας παλαιοντολόγος. Έπειτα ασχολήσου με τις 

παρακάτω δραστηριότητες. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://safeyoutube.net/w/JbQ9?fbclid=IwAR0PHWybrjrQHy6niFnjF84oHN1zmIkgKjbO3WooefcrF97n_pDBtBpXoyk
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Μια φανταστική ιστορία 

Πλάνο εργασιών: 
 Οι δραστηριότητες είναι για την Πέμπτη 31/04/2020.  
 

1η Δραστηριότητα 

 Παρακολούθησε με προσοχή το βίντεο «Γιγαντόσαυρος» και έπειτα παρατήρησε 
την παρακάτω   εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η  Δραστηριότητα 

 Γράψε μια φανταστική περιπέτεια με ήρωες τα πέντε δεινοσαυράκια που μόλις 
γνώρισες. 

 

Προθεσμία υλοποίησης δραστηριοτήτων: 

 Κυριακή 03/05/2020 στις 21.00. Οι απαντήσεις να σταλούν στο e-mail μου. 

 

ο Γιγαντόσαυρος 

ο Μπίλλυ 

η Μαζού η Τίνυ 

ο Ρόκυ 

https://safeyoutube.net/w/dpjA?fbclid=IwAR35mtiTM9XvP86z_gniUbdhfTeOnridI2Kqlvft2g7o5fdfFqEpwW0oPUs


116 

 

Έργα μαθητών 

Παρατίθενται ενδεικτικά έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής 

πρακτικής. 

Ενδεικτική εργασία της μαθήτριας Ε.Κ.  από το φύλλο δραστηριοτήτων «Γνωρίζω 
τους δεινόσαυρους» 
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Ενδεικτική εργασία της μαθήτριας Ν.Δ.  από το φύλλο δραστηριοτήτων «Μια 
φανταστική ιστορία»  

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΙΛΩΝ  
 
   Ένα πρωινό οι τέσσερις φίλοι, ο Ρόκυ ο Παρασαυρόλοφος, η Τίνυ η Τρικεράτοπας , η 

Μαζού η Αγκυλόσαυρος και ο Μπίλλυ ο Βραχιόσαυρος, ξεκίνησαν να πάνε στη λίμνη 

για ψάρεμα. Στο δρόμο τους ,συνάντησαν τον τρομερό Γιγαντόσαυρο που κοιμόταν 

κάτω από ένα δέντρο. Περπάτησαν σιγά-σιγά για να μην τον ξυπνήσουν, αλλά ο 

Μπίλλυ πάτησε κατά λάθος ένα ξερό κλαδί και ο Γιγαντόσαυρος ξύπνησε και άρχισε να 

τους κυνηγάει. 

  Οι τέσσερις φίλοι τρόμαξαν πολύ! Άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν. Στο βάθος 

είδαν ένα δέντρο με καρύδες και άρχισαν να  τις πετάνε προς το μέρος του.  Ο 

Γιγαντόσαυρος όμως τις απέφευγε , έτρεχε και πλησίαζε όλο και πιο κοντά τους. 

Έπρεπε να σκεφτούν κάτι γρήγορο και αποτελεσματικό. 

Η Μαζού, που ήταν η πιο έξυπνη της παρέας, είπε: «Τρέξτε γρήγορα πίσω από  το 

βράχο. Έχει  μια σπηλιά. Ο Γιγανόσαυρος είναι ψηλός και δε θα χωρέσει να μπει!» 

Πράγματι οι φίλοι μπήκαν στη σπηλιά ,αλλά ο Γιγαντόσαυρος ,όχι. 

 «Είμαστε ασφαλείς εδώ», είπε η Τίνυ, «αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να φύγουμε 

σύντομα. Σε λίγο θα νυχτώσει!» 

Ο Γιγαντόσαυρος βλέποντας ότι δε μπορεί να μπει στη σπηλιά θύμωσε πολύ.  

Οι τέσσερις φίλοι, μέσα στη σπηλιά κατέστρωναν σχέδια για να ξεγελάσουν τον 

Γιγαντόσαυρο. 

«Πρέπει να βρούμε τον Πτερόσαυρο», είπε η Μαζού. «Μόνο αυτός μπορεί να μας 

σώσει». 

Η Τίνυ που ήταν παράφωνη ,σκέφτηκε να τραγουδήσει δυνατά για να αναγκάσει τον 

Γιγαντόσαυρο να φύγει τρέχοντας. Ο Μπίλλυ σκέφτηκε να φυλάξει τσίλιες μέχρι να δει 

τον Γιγαντόσαυρο να απομακρύνεται και τότε να φύγουν. Ο Ρόκυ που ήταν ο πιο 

τολμηρός της παρέας σκέφτηκε  να βγει και να αναμετρηθεί μαζί του. 

«Το βρήκα», είπε η Τίνυ! «Όταν ο Γιγαντόσαυρος απομακρύνεται θα βγαίνουμε.  Θα 

τρέχει να μας κυνηγήσει. Θα μπαίνουμε πάλι στη σπηλιά. Έτσι θα τον κουράσουμε και 

το βράδυ που θα έχει εξαντληθεί ,θα πέσει κουρασμένος να κοιμηθεί και τότε θα 

βρούμε την ευκαιρία να φύγουμε, χωρίς να μας καταλάβει». 

Έτσι συμφώνησαν όλοι κι έτσι έγινε! 
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ΤΑΞΗ Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ  
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Εκπαιδευτική πρόταση για το μάθημα της Μουσικής με                           

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη)                                 

για την Α’ και Β’ δημοτικού 

Φραντζικινάκη Θεοδώρα 

dora.fra@outlook.com 

Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός Μουσικής ΠΕ79.01  

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. οιωτίας  

 

Περίληψη 

Για την δημιουργία του παρόντος Σχεδίου Μαθήματος βασιστήκαμε 

ιδεολογικά στα τέσσερα βασικά σημεία που πρέπει να έχει η εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση με την εξής σειρά: 1.Επικοινωνία,2.Στάσεις,3.Δεξιότητες,4.Γνώσεις,  στα 

στοιχεία που βοηθούν στην μάθηση: διάβασμα, ήχος, εικόνα, αλληλεπίδραση, στην 

κουλτούρα συνοχής μεταξύ Σχολείου-Γονέων-Μαθητών που είναι αναγκαία για την 

δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης (Π. Ορφανός). Επίσης, στον 

κατάλληλο τρόπο διαμόρφωσης ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης σε 

μαθητοκεντρική βάση αλλά και στον ρόλο του συμβούλου μάθησης τον οποίο 

παίζει πλέον ο εκπαιδευτικός. (Π.  Αναστασιάδης). Τέλος στην παραδοχή ότι η 

περιέργεια του μαθητή, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και οι ικανότητές του 

είναι αυτά που ορίζουν την μαθησιακή διαδικασία και οφείλουμε να τα 

λαμβάνουμε υπόψιν και να τα ενισχύουμε.(Clonlara School, Michigan). 

Σκοπός του Σ.Μ. είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικής στάσης και 

σχέσης του μαθητή με την μουσική πράξη (performance), την μουσική δημιουργία 

και την ενεργή ακρόαση.  

Στους στόχους του Σ.Μ. είναι ο μαθητής να γνωρίζει τα ρυθμικά 

φθογγόσημα (μισό,τέταρτο και όγδοα),πώς γίνεται μία ηχογράφηση, να εξασκήσει 

τις δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης και της ανάγνωσης της ευρωπαϊκής 

μουσικής γλώσσας. Να μάθει για τα όργανα της ευρωπαϊκής ορχήστρας. Να 

αλληλεπιδράσει με συνομηλίκους και τους γονείς του παίζοντας και μαθαίνοντας. 

Να εξασκήσει την λεπτή κινητικότητα με ζωγραφική. 

Περιέχονται δύο δραστηριότητες, μία με συγκεκριμένα βήματα εργασίας και 

μία πιο ελεύθερη με παιχνίδι στο σπίτι και κατόπιν στην ζωντανή εξαποστάσεως 

εκπαίδευση με την εκπαιδευτικό. 

 

 

mailto:dora.fra@outlook.com
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Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι: Α) τα ηχητικά αρχεία ή τα video και τα 

μηνύματα επικοινωνίας στα οποία μπορεί ο μαθητής ή ο γονέας να ανατρέξει για να 

λάβει πληροφορίες. Β)Οι μαθητές έχουν ένα μουσικό παιχνίδι στο σπίτι τους και 

ξέρουν να παίζουν με τους γονείς και τους φίλους τους. 

Η αξιολόγηση της προσπάθειας των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για την 

πρώτη δραστηριότητα  γίνεται παρατηρώντας την  ανταπόκριση στο πεδίο 

“συζητήσεις” στο e-class, αλλά και  στα αρχεία που στέλνουν ηλεκτρονικά οι 

μαθητές. Για την δεύτερη δραστηριότητα αξιολογούνται από τον εκπαιδευτικό η 

ετοιμότητα και ο βαθμός συμμετοχής στο παιχνίδι την ώρα της δεύτερης 

τηλεδιάσκεψης. 

 

Πηγές: 

Τηλεδιάσκεψη με τον κο Πέτρο Ορφανό, συντονιστή εκπαίδευσης 

Σεμινάριο “Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: από την θεωρία στην πράξη” 

κου Παναγιώτη Αναστασιάδη, καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα δημοτικής 

εκπαίδευσης του Παν/μίου Κρήτης 

Clonlara School website 

Προσωπική εμπειρία στην εξωσχολική εκπαίδευση με το Clonlara School 

(Michigan,USA) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μουσική Α’ Δημοτικού 

Ενότητα 20: Ο παπαγάλος 

& 

Μουσική Β’ Δημοτικού 

Ενότητα 8: Βάζω τις νότες, παίζεις την μουσική; 

 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές  εξασκούνται στην ανάγνωση των ρυθμικών φθογγοσήμων 

(μισό,τέταρτο και όγδοα)  

2. Εξασκούν την δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης.  

3. Αναγνωρίζουν τα όργανα της ερυωπαϊκής ορχήστρας. 

 

Εφαρμογή σεναρίου (Συνδυασμός Ασύγχρονης-Σύγχρονης) 

Βήμα 1ο:  Ανεβάζουμε στο e-class το video και τις οδηγίες της 1ης 

δραστηριότητας και το υλικό για το Bingo: Καρτέλες παικτών και γραπτές οδηγίες , 

Καρτέλα Μάνας (οι εικόνες των οργάνων) με τις ονομασίες τους, αρχείο ήχου με 

τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Βήμα 2ο:  Πραγματοποιείται τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές και τους γονείς 

τους για την παρουσίαση του video στα παιδιά και την συνεννόηση με τους γονείς 

για την ηχογράφηση. Τους ενθαρρύνουμε να παίξουν Bingo, αφού περιεγραστούν 

το σχετικό υλικό που τους στείλαμε. 

Βήμα 3ο: Οι μαθητές στέλνουν τα αρχεία με τις ζωγραφιές και τις 

ηχογραφήσεις τους ή τα video στις “συζητήσεις” της ομάδας που έχει δημιουργηθεί 

για την τάξη τους. Εκεί αναπτύσσεται διάλογος και αλληλεπίδραση όπου 

συμμετέχουν όλοι: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικός. 

Βήμα 4ο: Σε δεύτερη τηλεδιάσκεψη ευχαριστούμε τους μαθητές και 

επαινούμε για την προσπάθεια. Τους παρουσιάζουμε σε διαμοιρασμό οθόνης την 

εικόνα το επόμενο σύμβολο που θα μάθουν (παύση τετάρτου). Τους στέλνουμε στο 

αντίστοιχο θέμα στο eclass στις “συζητήσεις” το επόμενο βίντεο που περιέχει και 

αυτό το σύμβολο. Τέλος κατά την περισσότερη ώρα παίζουμε όλοι μαζί bingo με τα 

μουσικά όργανα.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHad-I5AJT0&feature=youtu.be
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21151&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21162&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21163&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21164&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21164&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21165&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21166&parId=root&o=OneUp
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Πηγές: 

Κανάλι στο YouTube: “Visual Musical Minds” του εκπαιδευτικού μουσικής Nathan 

Walby 

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μουσικής καταγραφής Sibelius. 

Διαδραστικά βιβλία Β’ δημοτικού και pdf ΤΕ. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1η δραστηριότητα: 
 

Video για την Α' τά η  

Video για την Β' τάξη 

  

 Παρακολουθήστε το video της τάξης σας προσπαθώντας να λέτε φωναχτά το ΤΑ, 

το ΤΙ-ΤΙ και το ΤΟ-Ε.          

 Μόλις καταφέρετε να τα λέτε μαζί με το video χωρίς να κομπάζετε, κάνοντας τις 

κινήσεις με τα χέρια που έχουμε πει.  

 

 Αντιγράψτε σε ένα χαρτί τα μέτρα με τις νότες που βλέπετε.  

 Ηχογραφήστε την φωνή σας ή τραβήξτε video(ό,τι προτιμάτε) με εσάς να λέτε και 
να παίζετε τις ρυθμικές νότες. 

 Στείλτε το αρχείο στην σχετική συζήτηση που έχω ξεκινήσει στην ομάδα της τάξης 
σας με θέμα "Δραστηριότητα 1". 

Αν δυσκολεύεστε σε κάποιο βήμα, μην ανησυχείτε.  

Πατήστε απάντηση στην συζήτηση με το θέμα "Δραστηριότητα 1" , γράψτε τι σας 

δυσκολεύει και μαζί θα τα καταφέρουμε. Δεν υπάρχει άλλωστε βιασύνη. : 

Συνδέσεις για συζητήσεις κάθε τάξης (θα πρέπει να έχετε γραφτεί στην ομάδα της τάξης 

σας στο μάθημα της μουσικής για να συμμετέχετε)  

Α' τάξη 2ο Θήβας,Β' τάξη 2ο Θήβας,Β' τάξη Οινόη,Β' τάξη Πλαταιές 

Α' τάξη Πλαταιές 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4vZ5mlfZlgk
https://youtu.be/cHad-I5AJT0
https://eclass.sch.gr/modules/forum/viewtopic.php?course=9070005250&topic=9836&forum=47914
https://eclass.sch.gr/modules/forum/viewtopic.php?course=9070005250&topic=9836&forum=47914
https://eclass.sch.gr/modules/forum/viewtopic.php?course=9070005250&topic=9837&forum=47933
https://eclass.sch.gr/modules/forum/viewtopic.php?course=9070005250&topic=9837&forum=47933
https://eclass.sch.gr/modules/forum/viewtopic.php?course=9070005250&topic=9838&forum=47928
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2η δραστηριότητα:  

“Παίζουμε Bingo;” 

Ήρθε η ώρα να διασκεδάσετε μαζί με τους γονείς σας, μαθαίνοντας παράλληλα και 

τα όργανα της ευρωπαϊκής ορχήστρας! 

Εδώ θα βρείτε καρτέλες για να εκτυπώσετε μαζί με τις οδηγίες.  

Εδώ θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των οργάνων. 

Ακούστε εδώ τις οδηγίες του παιχνιδιού.  

Αφού παίξετε στο σπίτι και εξοικιωθείτε με τους κανόνες, θα βρεθούμε ζωντανά για 

να παίξουμε και μαζί! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/9070005250/%CE%91%27%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/Bingo%20%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC%20%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1.pdf
https://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/9070005250/%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20bingo%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
https://eclass.sch.gr/modules/document/play.php/9070005250/%CE%91%27%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%20Bingo.m4a
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Έργα μαθητών 

 

 
Δείγμα ηχογράφησης μαθητή  

 

Δείγμα video μαθητή 

 

Δείγμα μουσικής καταγραφής (dictee)μαθητή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21167&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=2B5C3DEA43862A09&id=2B5C3DEA43862A09%21168&parId=root&o=OneUp
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ΤΑΞΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
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«Το ζωηρό ψαράκι» 

Αζαριάδης Γρηγόριος  

gregaza1@hotmail.com 

Δάσκαλος (ΠΕ 70) Γ’  Δημοτικού, Δ.Σ. Αράχωβας  

Περίληψη 

Στα πλαίσια της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, η επικοινωνία με 

τους μαθητές, πρέπει να διατηρηθεί στο ακέραιο, έτσι ώστε να μην νιώσουν 

«μόνοι» τους, ούτε μια στιγμή. Το στήσιμο που επιλέγει ο κάθε εκπαιδευτικός για 

να παρουσιάσει το μάθημα του είναι μοναδικός, όπως και ο τρόπος που θα 

επικοινωνεί με τα παιδιά.  

Επέλεξα την εκπαιδευτική πλατφόρμα του e-me και εκμεταλλεύτηκα τον 

τοίχο της κυψέλης, σαν ημερολόγιο, όπου οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν 

απόψεις και να αλληλεπιδρούν ψηφιακά. Καθ’ όλη την διάρκεια της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές έγραφαν την κριτική τους –που ήταν και ο 

μακροπρόθεσμος στόχος που έθεσα-, ανέβαζαν φωτογραφίες και ζωγραφιές στον 

ψηφιακό μας τοίχο. 

Ο συνδυασμός σύγχρονης (webex) και ασύγχρονης εκπαίδευσης, με βοήθησε 

να καλύψω ένα ικανοποιητικό μέρος της 2ης ενότητας της Γλώσσας, με ασκήσεις 

που δημιούργησα στο e-me content, με τη βοήθεια των Question Set (Multiple 

Choice) και Find the Words.  Επίσης δόθηκε στους μαθητές ένα παραμύθι με τίτλο 

«Το ψαράκι που ήθελε να πετάξει», για να κάνουν ανάγνωση οι μαθητές και να 

εκφράσουν τα συναισθήματα τους σε ψηφιακή μορφή. Τα γραμματικά φαινόμενα 

που καλύπτονται είναι τα γένη, οι πτώσεις και ο αριθμός των ουσιαστικών. 

Λέξεις κλειδιά: σύγχρονη εκπαίδευση, ασύγχρονη εκπαίδευση, e-me, 

αλληλεπίδραση, συναισθήματα  

Βιβλιογραφικές αναφορές:  

 http://www.easywriter.gr/ebooks/item/65  

 ΤΑΛΛΑ, Μ., 2014, «Το ψαράκι που ήθελε να πετάξει» 

 http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php  

 https://mountzoura.gr/c-dimotikou/?fbclid=IwAR25MY12flk2LChVjKqq5oz-

UDVDWF6_eR7c9FpcArB7P4WBMeFILMYyM-8 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα της Γλώσσας.  

 

mailto:gregaza1@hotmail.com
http://www.easywriter.gr/ebooks/item/65
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
https://mountzoura.gr/c-dimotikou/?fbclid=IwAR25MY12flk2LChVjKqq5oz-UDVDWF6_eR7c9FpcArB7P4WBMeFILMYyM-8
https://mountzoura.gr/c-dimotikou/?fbclid=IwAR25MY12flk2LChVjKqq5oz-UDVDWF6_eR7c9FpcArB7P4WBMeFILMYyM-8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

«Το ζωηρό ψαράκι» 

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού 

2η Ενότητα «Στο σπίτι και στη γειτονιά» 

Στόχοι: 

1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

 Να οργανώνουν και να καταγράφουν τις σκέψεις 

  Γένη, πτώσεις και αριθμός ουσιαστικών  

2. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ  

 Να συνθέτουν κείμενα σε ψηφιακή μορφή. 

 Να χρησιμοποιούν παραγωγικά τις λειτουργίες του e-me 

1ο Βήμα: 

Σε πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός της τάξης, διαμορφώνει τον ψηφιακό τοίχο σαν 

ημερολόγιο, για να μπορούν οι μαθητές να σχολιάζουν, κάτω από την ανάρτηση της 

ημέρας. 
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2ο Βήμα: 

Ο εκπαιδευτικός ανεβάζει την Παρασκευή το παραμύθι «Το ψαράκι που ήθελε να 

πετάξει» της Τάλλα Μαρή, και δίνει το ερέθισμα στους μαθητές να το κάνουν 

ανάγνωση και να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτηση τα συναισθήματα τους και 

την κριτική τους.  

 

Το παραμύθι μπορείτε να το κατεβάσετε από την σελίδα: 

http://www.easywriter.gr/ebooks/item/65 εντελώς δωρεάν. 

Τα συναισθήματα-αποτελέσματα των μαθητών φαίνεται στις παρακάτω εικόνες: 

 

http://www.easywriter.gr/ebooks/item/65
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3ο Βήμα: 

Οι μαθητές αφού διαβάσουν το παραμύθι μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Δευτέρα 

συνδεόμαστε μέσω της πλατφόρμας webex, για να συζητήσουμε και να 

μελετήσουμε γραμματικά φαινόμενα μέσα στο κείμενο, για να δώσουμε την Τρίτη 

τις ασκήσεις γραμματικής. 

 

Η πρώτη άσκηση (Τι γένος είναι η λέξη)  και η δεύτερη άσκηση (Βρες την πτώση των 

λέξεων), δημιουργήθηκε μέσω e-me content και συγκεκριμένα του Question Set 

(Multiple Choice). Παρακάτω βλέπουμε το αποτέλεσμα που βλέπουν οι μαθητές 

στις οθόνες τους: 

1η Άσκηση (Τι γένος είναι η λέξη) 
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2η Άσκηση (Βρες την πτώση των λέξεων) 
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Στην τρίτη άσκηση που έχει δημιουργηθεί μέσω e-me content, Find the words, οι 

μαθητές καλούνται να λύσουν το κρυπτόλεξο που περιέχει λέξεις της 2ης Ενότητας 

και στη συνέχεια να φτιάξουν τρεις προτάσεις και να βρουν τα ουσιαστικά και τα 

επίθετα σε ένα φύλλο εργασίας. 

Κρυπτόλεξο: 
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Φύλλο εργασίας με προτάσεις και ανεύρεση ουσιαστικών, επιθέτων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 «Τα ταξίδια του παππού μου» (συνέχεια) 
Το επίθετο «ο πολύς, η πολλή, το πολύ» και το επίρρημα «πολύ» 

Γεωργιτζίκη Ναταλία Θεόκλεια1,  Μουστάκα Μαρίνα2  

ngeorgitzi@sch.gr, marinamoustaka@me.com 

(1) Εκπαιδευτικός πληροφορικής ΠΕ86, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού  

(2) Δασκάλα ΠΕ70, 10ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς 
                                   

Περίληψη 

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι η δημιουργία υλικού που προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και η ενεργοποίησή τους σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομισμού (1).  

Ειδικότερα, θέλουμε να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο και τα εργαλεία των 

πλατφορμών της e-me προς όφελος του μαθητή. Επίσης, θέλουμε να συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές, στις δραστηριότητες, καθώς δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση 

λογισμικού, ύπαρξη υλικού (εκτυπωτή) για φύλλα εργασίας ή η αποστολή και λήψη 

εργασιών από τους μαθητές. Όλο το υλικό είναι δημιουργημένο και ανεβασμένο 

στην πλατφόρμα e-me και έτσι ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει δωρεάν με 

οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή. Σημαντική είναι η ενεργοποίηση των μαθητών 

κατά την έναρξη της διαδικασίας και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

στο τέλος της δραστηριότητας. Ο μαθητής είναι ενεργός, συμμετέχει στη 

διαδικασία, δεν είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών, βλέπει τα αποτελέσματα 

των ενεργειών του και λαμβάνει τυχόν ανατροφοδότηση. Η εκπαιδευτική 

προσέγγιση θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη καθώς όλοι οι επιμέρους στόχοι της  

εκπληρώθηκαν. Στην παρούσα δραστηριότητα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της 

τάξης. 

Λέξεις Κλειδιά:  Γ’ τά η, Γλώσσα, ο πολύς, πολύ 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

1. Alexia, Kapravelou. Η σημασία των θεωριών μάθησης στο πλαίσιο. Ανοικτή 

Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως. e -publishing, 2011,  

Τόμ. 7.  

 

mailto:ngeorgitzi@sch.gr
mailto:marinamoustaka@me.com


138 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Γλώσσα Γ Δημοτικού 

 

Ενότητα 3,1- Τεύχος Γ’  

«Τα ταξίδια του παππού μου» (συνέχεια)  
Το επίθετο «ο πολύς, η πολλή, το πολύ» και το επίρρημα «πολύ» 

 

 
 

Στόχοι 

Επίπεδο γνώσεων: 

1. Να γνωρίζουν το επίθετο «ο πολύς, η πολλή και το πολύ» και το επίρρημα 

«πολύ». 

2. Να κλίνουν το επίθετο στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς. 

3. Να διακρίνουν αν το «πολύ» είναι επίθετο ή επίρρημα.  

4. Να επιλέγουν κατάλληλα το επίθετο «πολλή» και το επίρρημα «πολύ». 

5. Να δημιουργούν και να γράφουν με σωστή ορθογραφία προτάσεις. 

Επίπεδο δεξιοτήτων: 

1. Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της πλατφόρμας σύγχρονης και   ασύγχρονης 

εκπαίδευσης. 

2. Να εφαρμόζουν τους κανόνες τις γραμματικής 

3. Να διορθώνουν τυχόν λάθη σε προτάσεις 

Επίπεδο στάσεων: 

1. Να υιοθετήσουν θετική στάση στα εξ αποστάσεως περιβάλλοντα  

εκπαίδευσης. 

2. Να απορρίπτουν με κριτική σκέψη μια λανθασμένη απάντηση 

3. Να εκφράζουν την άποψή τους και να την τεκμηριώνουν 
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Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Παρουσίαση ενότητας- στόχοι μαθήματος με παρουσίαση 

2. Καταιγισμός ιδεών για την ενότητα και καταγραφή σε παρουσίαση. Ο 

εκπαιδευτικός καταγράφει φράσεις των μαθητών που περιέχουν τις λέξεις 

«ο πολύς, η πολλή, το πολύ και πολύ» χωρίς να αναφέρει τι μέρη του λόγου 

είναι ή γιατί γράφονται με αυτόν τον τρόπο. 

3. Παρουσίαση υλικού ενότητας μέσα από το διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο 

μαθητή. 

4. Χρήση εκπαιδευτικών βίντεο από safeyoutube.net και αφίσας για αναλυτική 

παρουσίαση ενότητας και εμπέδωση  

5. Ολοκλήρωση με κουίζ από το wordwall.net  (ομαδικά) και αν χρειάζεται 

γίνεται επανάληψη από εκπαιδευτικό 

 Βήμα 2:  Ανεβάζουμε στην πλατφόρμα e-me  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις 

μαθητές/ριες στον τοίχο της κυψέλης του μαθήματος (Ασύγχρονη) 

1. Οι μαθητές επιστρέφουν στο υλικό του μαθήματος που υπάρχει σε μια 

εικόνα με διαδραστικά στοιχεία που δημιουργήθηκε με το εργαλείο 

Interactive elements του e-content και βρίσκεται αναρτημένη στον τοίχο της 

κυψέλης.  

 

2. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει εργασία στους μαθητές μέσω του e-assignments η 

οποία αποτελείται από ένα διαδραστικό φύλλο εργασίας και ένα κουίζ 

γνώσεων  

https://drive.google.com/open?id=1aI008lUKPTw1mcTTaZyyGOqA_FWpU-4h
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4635,20981/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4635,20981/
https://safeyoutube.net/w/OXhF
https://safeyoutube.net/w/OXhF
https://drive.google.com/open?id=1pA1rOy-iHKbW2o8STsiBhvnnB-6CtgM9
https://wordwall.net/community?localeId=1032&query=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%82&fbclid=IwAR2802Yq514U3h9vITagfVcZ3BdSj9Xq9bhIt_phDb13tIdzTmVAfuZCgas
https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=12045
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3. Οι μαθητές παίζουν και ελέγχουν τις γνώσεις τους με ένα κουίζ που 

δημιουργήθηκε στο e-content. Οι μαθητές παίρνουν ανατροφοδότηση από 

τυχόν λάθη τους και μπορούν να επαναλάβουν το κουίζ. 

 

4. Διαδραστικό φύλλο από liveworksheets.com σχετικά με το υλικό της 

ενότητας https://www.liveworksheets.com/gp558235de  

 

 Βήμα 3:  Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στην αρχική παρουσίαση με τις λέξεις-φράσεις 

και τοποθετεί με την οδηγία των μαθητών τις φράσεις στην κατάλληλη θέση 

ανάλογα αν είναι επίθετο ή επίρρημα. 

2. Οι μαθητές θέτουν τυχόν απορίες εκ νέου. 

3. Οι μαθητές μοιράζονται την άποψή τους για τη διαδικασία, για το 

παρεχόμενο υλικό, για το επίπεδο δυσκολίας ώστε ο εκπαιδευτικός να πάρει 

ανατροφοδότηση και να αξιολογήσουμε τη διαδικασία.  

4. Τέλος, αν μείνει χρόνος, όλοι οι μαθητές παίζουν ένα ομαδικό παιχνίδι 

γνώσεων στο kahoot. 
 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Γ Δημοτικού http://ebooks.edu.gr, παρουσίαση 

με το Microsoft PowerPoint, αφίσα από το Microsoft Word μετατρεμμένη σε αρχείο 

pdf για ανάγνωση από όλες τις ψηφιακές συσκευές, εκπαιδευτικό βίντεο από την 

ιστοσελίδα safeyoutube.net για αποφυγή κακόβουλου περιεχομένου. 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=12052
https://www.liveworksheets.com/gp558235de
https://www.liveworksheets.com/gp558235de
https://drive.google.com/open?id=1aI008lUKPTw1mcTTaZyyGOqA_FWpU-4h
https://kahoot.it/challenge/08022994?challenge-id=866634f1-44c0-4e60-9c9f-412631700864_1589978114770
http://ebooks.edu.gr/
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού- Ενότητα 3.1 «Τα ταξίδια του 
παππού»  

Ένα διαδραστικό φύλλο εργασίας-
https://www.liveworksheets.com/gp558235de 

 

https://www.liveworksheets.com/gp558235de
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Έργα μαθητών 

Αποτελέσματα κουίζ όπως φαίνεται στον εκπαιδευτικό  

 

Φράσεις μαθητών κατά την φάση της ενεργοποίησης όπως καταγράφηκαν στην 

παρουσίαση 

 

 

Φράσεις μαθητών κατά την φάση της ολοκλήρωσης όπως καταγράφηκαν στην 

παρουσίαση και τοποθετήθηκαν στη σωστή θέση. 
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Στο Αττικό Μετρό 

Κουτρομάνου Βασιλική  

Vkoutrom85@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ραπτόπουλου Ευρυτανίας  

Περίληψη 

Η διδακτική πρακτική αφορά στο μάθημα της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού, στην 

ενότητας 10 και στο κεφάλαιο «Αττικό Μετρό». Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 

πραγματοποιήθηκε τόσο σύγχρονα σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης όσο και 

ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας e-me. Βασικός σκοπός ήταν οι μαθητές σε πρώτη 

φάση να αναγνωρίσουν τι είναι το μετρό και αν έχουν επιβιβαστεί στο 

συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Επίσης, βασικός στόχος ήταν οι μαθητές να 

επεξεργαστούν τις οδηγίες πουν τους δόθηκαν και να συντάξουν οδηγίες-κανόνες 

για την κίνηση σε ένα χώρο και την αξιοποίηση συγκοινωνιακών μέσων. Μετά την 

εφαρμογή των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα έπρεπε να είναι σε θέση να 

ορθογραφούν σωστά και να κάνουν χρήση τη μετοχή του Ενεστώτα (οντας-ώντας), 

να αναγνωρίζουν τις ομώνυμες λέ εις ( σύκο-σήκω). Τέλος, οι μαθητές να παράγουν 

προφορικό και γραπτό λόγο και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη. 

Οι δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν με βάση τους στόχους που τέθηκαν 

υλοποιήθηκαν κατά βάση στην πλατφόρμα e-me, σε να περιβάλλον διαδραστικό 

όπου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές, το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον 

και πιο ελκυστικό. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η εξοικείωση με τη χρήση και την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική αποτίμηση της όλης διαδικασίας, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι κατά την πρώτη σύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές σε περιβάλλον 

τηλεδιάσκεψης (webex meeting) όπου παρουσιάστηκαν εικόνες του βιβλίου μέσα 

από το Μετρό, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των επτά (7) μαθητών δεν είχε 

επιβιβαστεί ποτέ σε Μετρό. Οπότε, για αρκετό χρόνο η διαδικασία εστίασε στην 

περιγραφή του Μετρό, στον τρόπο λειτουργίας του και στην επίλυση αποριών των 

μαθητών. Συμπερασματικά, η πλειονότητα των μαθητών κατανόησε τα γραμματικά 

φαινόμενα και όλοι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επάρκεια σε όλες τις 

δραστηριότητες. Τα φύλλα εργασίας που εφαρμόστηκαν στο περιβάλλον e-me ήταν 

αρκετά ελκυστικά για τους μαθητές και τους δόθηκε άμεση ανατροφοδότηση. 

Λέξεις Κλειδιά:  αττικό μετρό, e-me, μετοχές 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού  

Πλατφόρμα e-me https://e-me.edu.gr 

 

mailto:Vkoutrom85@gmail.com
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-C105
https://e-me.edu.gr/
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Ενότητα 10:  Στο Αττικό Μετρό 

 

Στόχοι: 

 Να επεξεργαστούν τις  οδηγίες σε ένα δημόσιο έργο.  

 Να είναι σε θέση να ορθογραφήσουν τη μετοχή ενεργητικού Ενεστώτα  (οντας 

- ώντας). 

 Να γνωρίσουν τις ομώνυμες λέξεις. 

 Να είναι σε θέση να συντάξουν οδηγίες-κανόνες για την κίνηση σε ένα χώρο. 

 Παραγωγή λόγου ,ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

 Εφαρμογή Δραστηριοτήτων (Συνδυασμός Σύγχρονης-Ασύγχρονης) 

Βήμα 1: Συνδεόμαστε σε περιβάλλον Σύγχρονης τηλεδιάσκεψης. 

Βήμα 2: Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες του μετρό θα συζητούν για αυτό, 

(εμπειρίες, εντυπώσεις). 

Βήμα 3: Επίλυση αποριών 

Bήμα 4: Επεξήγηση ομώνυμων λέξεων, χρήση και ορθογραφία της ενεργητικής 

μετοχής (–οντας,  –ώντας). 

Βήμα 5:  Υλοποίηση δραστηριοτήτων των Φύλλων Εργασίας (Ασύγχρονα) στο 

περιβάλλον της e-me (content-assignments) 

 

Πηγές:   

Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού  

http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-C105 

Πλατφόρμα e-me https://e-me.edu.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-C105
https://e-me.edu.gr/
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Φύλλο Εργασίας 1 
 

 

 

 

 

 

                                                   Οδηγίες για το Μετρό 

 Προσέξτε που πατάτε  και πως περνάτε όταν ο καιρός είναι άσχημος. Όταν  

βρέχει ή χιονίζει, το δάπεδο γλιστράει. 

 Μην τρέχετε στους χώρους του σταθμού.  

 Μπείτε και βγείτε στο Μετρό κρατώντας το χέρι της μητέρας σας, του 

πατέρα σας ή αυτού που σας συνοδεύει. 

 Στις κυλιόμενες σκάλες σταθείτε στη δεξιά πλευρά και κρατηθείτε από τη 

μαύρη χειρολαβή . Αφήστε την αριστερή πλευρά για τους βιαστικούς. 

 Περιμένετε να έρθει το τρένο στην αποβάθρα πάντοτε πίσω από την 

διαχωριστική γραμμή του δαπέδου. 

 Όταν έρθει το τρένο ,σταθείτε δεξιά ή αριστερά από τις πόρτες για να βγουν 

οι επιβάτες και μετά μπείτε εσείς. 

 Όταν κλείνουν οι πόρτες, απομακρυνθείτε από το τρένο και μην 

προσπαθήσετε να το προλάβετε τρέχοντας. 

 

1. Διάβασε τις οδηγίες και γράψε σε λίγες γραμμές, τι πρέπει να προσέχουμε 

όταν χρησιμοποιούμε το μετρό. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

2. Διάλεξε τρεις από τις παραπάνω οδηγίες. Πώς θα τις έλεγες σε ένα φίλο σου, 

ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί το Μετρό; (στο φίλο μας μιλάμε στο β΄ 

ενικό πρόσωπο.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Ποιες οδηγίες θα ήταν χρήσιμες για τα παιδιά, όταν βρίσκονται στο σχολείο. 

Γράψε 5 οδηγίες. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                                          Φύλλο Εργασίας 2 

 

 

 

                                      
 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

Οι μετοχές είναι λέξεις που φτιάχνονται από ρήματα και τις χρησιμοποιούμε για να 

δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς γίνεται αυτό που περιγράφει το 

ρήμα.  

Σχηματίζονται με την κατάληξη –οντας ή -ώντας. π.χ. Ο Μάνος χαιρετούσε τους 

γονείς του κουνώντας τα χέρια του. Η Ρέα πέρασε όλο το απόγευμα παίζοντας στην 

αυλή του σχολείου της.  

1. Σχηματίζω μετοχές ενεργητικής φωνής από τα παρακάτω ρήματα. 

 Περιμένω ……………………………………………….                

 Απλώνω ……………………………….…………………. 

 Καθαρίζω…………………….…………………………. 

 Βγαίνω ………………………...…………………………. 

 Σκάβω …………………………..…..………..………….. 

 Οδηγώ ……………………………..………………..…… 

 Μετρώ ……………………………………………………. 

 Φορώ ……………………………………..………………. 

 Μιλώ ……………………………………….……………… 

 Κοιτώ ………………………………………………………. 

2. Συμπληρώνω τις μετοχές με ο ή ώ και βάζω τόνο όπου χρειάζεται: 

 Κολυμπ…..ντας 

 Τραγουδ…...ντας 

 Σφυρίζ….ντας 

 Ακολουθ….ντας 

 Μπαίν.…ντας 

 Προσέχ.…ντας 

 Γλιστρ…..ντας 

 Χρησιμοποι…..ντας 

 Μεταφέρ.…ντας 

 Πετ….ντας 
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                               Φύλλο Εργασίας 3 
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Φύλλο Εργασίας 3 

                Ίδια ακούγονται,  άλλο σημαίνουν οι ομώνυμες λέξεις  

1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας τα παρακάτω ομώνυμα.  

Ο ακριβός-ακριβώς ,το κλήμα-το κλίμα, η λίρα-η λύρα, η μηλιά-η μιλιά, ο μύλος-η 

Μήλος, η τύχη-τα τείχη-οι τοίχοι, η ψηλή-η ψιλή. 

 

Κρύφτηκε πίσω από τη ……………………. και δεν έβγαλε ……………….  

Ήταν …………………. ο επιπλοποιός ,αλλά της έφτιαξε τη βιβλιοθήκη όπως ………….….. 

την ήθελε. 

Μια χρυσή …………………… του κόστισε αυτή η κρητική …………… 

Υπάρχουν πολλοί στο νησί της ………………….  

Μια …………….. κοπέλα ξάπλωσε στην …………….. άμμο.  

Οι κάτοικοι της πολιτείας δεν είχαν ………..……  τα …….………. του κάστρου και 

οι……………. των σπιτιών τους γκρεμίστηκαν από το σεισμό. 

2. Να γράψεις μια ομώνυμη λέξη για καθεμιά για τις παρακάτω λέξεις: 

 Μήλα  ………………..  

 Σύκο …………………. 

 Βάζο  …………………… 

 Παγόνι  ……………….  

 Ψηλός  ……….……….  

 Τοίχος ………………… 
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Φύλλο Εργασίας 4 

1.Να γράψεις δίπλα από κάθε λέξη μια ομώνυμη  

σύκο................................... 

 σχοινί  ..................... 

 πόλοι  ...................... 

 κλίση  ...................... 

 φυλή  ....................... 

 χαίρει  ...................... 

3. Συμπληρώνω τις ομώνυμες λέξεις: (πόλη, πόλοι, σκοινί, σκηνή, κλίνω, κλείνω, λίρα, 

λύρα, ψηλή, ψιλή, τείχη, τύχη, παγώνει, παγόνι) 

Η …………… μου μού αρέσει πολύ. Οι ……….  της γης είναι δύο, ο βόρειος και ο νότιος.  

Στήσαμε τη ………………….. στο κάμπινγκ. 

Ζήτησα ένα ………………….. να δέσω το δέμα μου.  

Πάντα ………………. την πόρτα ,όταν μπαίνω στο σπίτι μου.  

Δε μου αρέσει να ……………………. ρήματα στη γραμματική. 

Η γιαγιά μου μού έκανε δώρο μια χρυσή ………………….  

Ο θείος μου, που είναι Κρητικός, παίζει τέλεια την κρητική του ……………………..  

Άρχισε μια ………………… βροχή.  

Πολύ ………………… είναι αυτή η καρέκλα για μένα. 

Οι Αχαιοί έφτιαχναν μεγάλα ……………………….. γύρω από τις πόλεις τους.  

Είχαμε ………………………. βουνό, αφού δεν αρρωστήσαμε αυτό το χειμώνα. 

Τι όμορφο πουλί, που είναι το ………………………!  
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Έργα μαθητών 

Οι μαθητές δούλεψαν τις δραστηριότητες  στο περιβάλλον της e-me 

Φύλλο Εργασίας 1 

 

 

                                                                 Φύλλο Εργασίας 2 
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Φύλλο Εργασίας 3 
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                                                              Φύλλο Εργασίας 4 
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ΤΑΞΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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«Tάκου, τάκου ο αργαλειός μου ….» 

Πολυχρόνου Ζωή  

zoipol64@gmail.com 

 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 – Διευθύντρια 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας  

Μed Σπουδές στην Εκπαίδευση ΕΑΠ  
Μed Θεατρικών Σπουδών ΑΠΚΥ  

 

 
Περίληψη 

Η πανδημία του κορονοϊού πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές 

αλλαγές, επέφερε αλλαγές και στη σχολική πραγματικότητα. Ως εκπαιδευτικοί, 

κληθήκαμε να εφαρμόσουμε νέες μορφές διδασκαλίας για να καλύψουμε τις νέες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ασύγχρονη μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω 

των ηλεκτρονικών τάξεων e-class και e-me και η σύγχρονη μέθοδος μέσω της 

πλατφόρμας WEBEX ή και ο συνδυασμός αυτών, αποτέλεσαν μια πρόκληση για τα 

νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί ένα διδακτικό 

σενάριο, το οποίο εφαρμόστηκε με τις παραπάνω μεθόδους. Ο τίτλος του σεναρίου 

«Τάκου, τάκου ο αργαλειός μου…»  αποτελεί ένα μαγικό ταξίδι στην τέχνη της 

υφαντικής, ένα σημαντικό στοιχείο της λαϊκής μας παράδοσης. 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να οικοδομήσουν οι μαθητές 

γνώσεις, άποψη και στάση ζωής, θετική προς την παράδοση, να αγαπήσουν και να 

σεβαστούν τα δημιουργήματα του λαϊκού μας πολιτισμού.  

Η διδασκαλία ξεκινά με τη σύγχρονη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

μέσω της πλατφόρμας WEBEX, ακολουθεί η ασύγχρονη μέθοδος στην ηλεκτρονική 

τάξη e-class και επακολουθεί η σύγχρονη μέθοδος με την αξιολόγηση. 

Η λαϊκή παράδοση αποτελεί την πολιτιστική μας κληρονομιά που 

γονιμοποιεί το παρόν και διασφαλίζει το μέλλον. Ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες 

του τόπου μας, τα ήθη και έθιμά μας, τα δημοτικά μας τραγούδια, οι χοροί, η τέχνη 

της υφαντικής, οι παραδοσιακές φορεσιές κι άλλα στοιχεία του λαϊκού μας 

πολιτισμού συγκροτούν τον χαρακτήρα του έθνους μας και συνθέτουν την 

ταυτότητά του (Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Λέξεις κλειδιά: 

 Μελέτη Περιβάλλοντος, σύγχρονη, ασύγχρονη, τέχνη της υφαντικής, 

δημοτικά  τραγούδια 

 

 

mailto:zoipol64@gmail.com
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Eξ  Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Ενδεικτικό Σενάριο στο Γνωστικό Αντικείμενο της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της Γ́  τάξης Δημοτικού 

Ενότητα: «Πολιτισμός» 

Δραστηριότητα: «Τάκου, τάκου ο αργαλειός μου…..» 

        

Λαογραφικό Μουσείο Κύμης. Ανακτήθηκε στις 19-5-2020 από 

http://koumiotis.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Δημοτικό  

ΤΑΞΗ: Γ΄  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Περιβάλλοντος 

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πολιτισμός»  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Τάκου, τάκου ο αργαλειός μου…..» 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πολυχρόνου Ζωή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70-Διευθύντρια 10ου Δημοτικού 

Σχολείου Χαλκίδας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3  διδακτικές ώρες  

ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιοποίηση μιας δραστηριότητας της ενότητας «Πολιτισμός» στο 

γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού σε περιβάλλον 

σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

http://koumiotis.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html
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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Α. Για τους μαθητές:  

 

Σε επίπεδο γνώσεων:  

Nα γνωρίσουν την τέχνη της υφαντικής και τα δημοτικά μας τραγούδια, σημαντικά 

στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού.  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, απαραίτητων για την υλοποίηση 

ενός μαθήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Σε  επίπεδο στάσεων:  

Να αγαπήσουν και να σεβαστούν τα δημιουργήματα του λαϊκού μας πολιτισμού. 

Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη διδασκαλία σε περιβάλλοντα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον 

μάθησης. 

Β. Για τον εκπαιδευτικό: 

 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

 Να διακρίνει τα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σύγχρονα, 

ασύγχρονα και με συνδυασμό αυτών. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

Να εξοικειωθεί με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, ώστε να υλοποιεί ένα μάθημα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Να σχεδιάζει και να οργανώνει καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις σε 

περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Σε επίπεδο στάσεων:  

Να υιοθετήσει θετική στάση ως προς τη διδασκαλία σε περιβάλλοντα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

Φάση 1η: Σύγχρονη εκπαίδευση  

 

Ανοίγουμε το ψηφιακό βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού στην 

Ενότητα 7, κεφάλαιο 3, πατώντας εδώ.  

 

Παρατηρούμε με προσοχή την πρώτη εικόνα και διαβάζουμε  τη λέξη αργαλειός.  

Ρωτάμε τους μαθητές: «Τι είναι ο αργαλειός; Έχετε ακούσει γι’ αυτόν;», «Γνωρίζετε 

πώς τα παλιότερα χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν ακόμα εργοστάσια, οι άνθρωποι 

αναγκάζονταν να κατασκευάζουν μόνοι τους τα ρούχα τους;» 

Ακούμε το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι του αργαλειού σε πρώτη εκτέλεση από 

τη  Σοφία Βέμπο.     

Με αφόρμηση αυτό το όμορφο δημοτικό τραγούδι, βάζουμε σαν τίτλο της 

δραστηριότητάς μας: «Τάκου, τάκου ο αργαλειός μου….»    

Πάμε στο Φωτόδεντρο και βλέπουμε μια φωτογραφία του αργαλειού. Διαβάζουμε 

το κείμενο, τονίζοντας ότι ο αργαλειός ήταν το κύριο μέσο ύφανσης την παλιότερη 

εποχή.  

Βλέπουμε ένα βίντεο με τα  εξαρτήματα  και τη λειτουργία του αργαλειού. 

Ρωτάμε τους μαθητές, από τι υλικό έφτιαχναν τα ρούχα στον αργαλειό; (μάλλινα, 

βαμβακερά, μεταξωτά, λινά). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3462,14020/
https://safeyoutube.net/w/TXwG
http://edutube.gr/cultural/r/8526/6394?locale=el
https://safeyoutube.net/w/RmFG
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 Ρωτάμε επίσης, από πού έπαιρναν το μαλλί, το βαμβάκι, το μετάξι, το λινάρι; (από 

το πρόβατο, τα φυτά). 

 Ρωτάμε, πώς έβαφαν τα νήματα; Τα νήματα βάφονταν με χρώματα. Από πού 

έπαιρναν τα χρώματα; Από τη φύση (κόκκινο – ρίζα από ριζάρι, πράσινο – χόρτα, 

μπλε, γαλάζιο – δέντρο λουλάκι, καφέ – φλούδα καρυδιού, κίτρινο – φλούδα 

καρυδιάς ή μουριάς ή φύλλα αμυγδαλιάς, μαύρο – φλούδα βελανιδιάς). 

Πάμε στις εικόνες 4 και 5 του κεφαλαίου. Η εικόνα 5 δείχνει ένα υφαντό.  Ρωτάμε 

τους μαθητές, τι ύφαιναν στον αργαλειό;  (Διάφορα είδη καθημερινής χρήσης: 

κιλίμια, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κουβέρτες, ανδρομίδες, ταγάρια, ποδιές, 

σεγκούνια κ.ά.). 

                        

Γνωρίζουμε την υφαντική τέχνη. Ανακτήθηκε στις 18-5-2020 από 

http://gerasimostsibloulis.blogspot.com/2013/11/blog-post_20.html 

 

Βλέπουμε ένα βίντεο με παραδοσιακά υφαντά στον αργαλειό. Οι μαθητές 

παρατηρούν παραδοσιακά υφαντά με όμορφα χρώματα και γεωμετρικά σχέδια, 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των υφαντών. 

Η εικόνα 4 δείχνει παραδοσιακές φορεσιές. Τονίζουμε ότι οι παραδοσιακές 

φορεσιές ήταν διαφορετικές ανάλογα με την περίσταση (καθημερινή χρήση, 

γαμήλια τελετή). 

Συνεχίζουμε στο Φωτόδεντρο για να δούμε την ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. 

Παρατηρούμε παραδοσιακές φορεσιές από δύο περιοχές της Ελλάδος  (Λειβαδιά, 

Σαρωνικός) και βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. Εκτελούμε την εφαρμογή. 

Δίνουμε έμφαση στη νυφιάτικη παραδοσιακή φορεσιά, η οποία είναι πιο 

πλουμιστή σε σχέση με την καθημερινή παραδοσιακή φορεσιά που φορούσαν οι 

γυναίκες της παλιάς εποχής. 

 Στη συνέχεια βλέπουμε παραδοσιακές φορεσιές από Λαογραφικά Μουσεία της 

Εύβοιας και βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. 

http://gerasimostsibloulis.blogspot.com/2013/11/blog-post_20.html
https://safeyoutube.net/w/GPPF
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6629
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Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας. Ανακτήθηκε στις 19-5-2020 από  
https://maljenny23.wixsite.com/meletiperivallontos2/laografikoxalkidas 

 

 

Λαογραφικό Μουσείο Κύμης. Ανακτήθηκε στις 19-5-2020 από 

http://koumiotis.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html 

 

 

Λαογραφικό Μουσείο Κύμης. Ανακτήθηκε στις 19-5-2020 από 

http://koumiotis.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html 

 

https://maljenny23.wixsite.com/meletiperivallontos2/laografikoxalkidas
http://koumiotis.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html
http://koumiotis.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html
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Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Λίμνης. Ανακτήθηκε στις 19-5-2020 από 

https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=18621&lng=1 

Κάνουμε μια εικονική περιήγηση και στο Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου, ένα 

εξαιρετικό μουσείο, γνωστό και ως «Αρχοντικό», ένα από τα πρώτα έργα του 

Ιδρύματος Μιχαήλ Τοσίτσα στο Μέτσοβο, της γνωστής οικογένειας ευεργετών, το 

οποίο λειτουργεί από το 1955.  

Η παραδοσιακή φορεσιά είναι συνυφασμένη με το δημοτικό τραγούδι. Μιλάμε 

γενικά για τα δημοτικά τραγούδια  (τα έφτιαξε ο λαός και μεταδίδονται από γενιά σε 

γενιά) και κυρίως για τα νυφιάτικα. Ακούμε ένα νυφιάτικο παραδοσιακό δημοτικό 

της Κύμης. 

 

 

Φάση 2η: Aσύγχρονη εκπαίδευση  

 

Οι μαθητές μπαίνουν στην ηλεκτρονική τάξη e-class και κάνουν εργασίες με τη 

μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Παρακολουθούν  μια ταινία: «Από το μαλλί 

στο υφαντό». Γράφουν τις εντυπώσεις τους και τις παρουσιάζουν στο  μάθημα με 

τη σύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης. 

Συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 1 (Κόρη στον Αργαλειό), Φύλλο Εργασίας 2 

(Δημοτικά τραγούδια του Αργαλειού) 

Λύνουν το σταυρόλεξο του αργαλειού που έχουμε δημιουργήσει με το πρόγραμμα 

crosswordlab.com.  

 

 

 

https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=18621&lng=1
http://metsovomuseum.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/07-1%CE%BF%CF%82-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82/
https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=756
https://safeyoutube.net/w/TORF
https://safeyoutube.net/w/TORF
https://crosswordlabs.com/print/2020-05-22-52?show_answers=
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ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 

  
 

Across 

3. ΘΕΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

5. ΡΑΒΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΕΣΙΜΟ ΤΟΥ 

ΜΑΛΛΙΟΥ 

6. ΤΟΝ ΥΦΑΙΝΕΙ Η ΑΡΑΧΝΗ 

9. ΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΑΡΙ 

 
 
 

 

 

 

 

    

  Down 

1. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΚΛΩΣΤΗ ΤΟ ΜΑΛΛΙ 

2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗ ΓΗ 

4. ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΛΛΙ 

7. ΝΗΜΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΡΓΑΛΕΙΟ 

8. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΗΤΑΝ Ο 

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ (αντίστροφα) 
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Φάση 3
η
: Σύγχρονη εκπαίδευση  

 
 
 

 

Οι μαθητές ανακοινώνουν τις εντυπώσεις τους από την ταινία: «Από το μαλλί στο 

υφαντό».  

Διαβάζουν δημοτικά τραγούδια που βρήκαν για τον αργαλειό.  

Από την ιστορία της Γ΄ Δημοτικού, διαβάζουν το κείμενο «Το υφαντό της 

Πηνελόπης», (σελ.95) (Όμηρος, Οδύσσεια β 96-110, διασκευή) και στη συνέχεια 

ξαναθυμούνται το κείμενο «Η Αράχνη» (σελ.18) (Οβίδιος, Μεταμορφώσεις 6,5-145, 

διασκευή) 

Ποια από τις δυο φτιάχνει το πιο όμορφο υφαντό; Η Αθηνά ή η Αράχνη; Θα το 

θυμηθούν στο βίντεο με τίτλο: «Αθηνά και Αράχνη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/737/4824,21992/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/737/4824,21992/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/737/4824,21987/
https://safeyoutube.net/w/pdOF
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Φύλλο Εργασίας 1 

«Κόρη στον αργαλειό» 

 

Πίνακας του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Ανακτήθηκε στις 17-5-2020 από 

http://krystallisa5.pbworks.com/w/page/89617325/%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE

%97%CE%9C%CE% .  

Έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ 

Τραγούδι τοῦ ἀργαλειοῦ 

Ἡ Ζερβοπούλα ἡ ὄμορφη κι ἀρχοντοδυγατέρα , 

Παῖξε ἀργαλιέ μου, βρόντησε, πέτα χρυσὴ σαΐτα, 

τρίχτε καημένα χτένια μου, βαστᾶτε τὸν ἠχό μου, 

νὰ βγοῦν τὰ ὑφάδια γλήγορα, νὰ ράψω τὰ προικιά μου, 

γιατ᾿ ὁ καλός μου βιάζεται, βιάζεται νὰ μὲ πάρει! 

 

 Παρατηρήστε ένα έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, διαβάστε το 

τραγούδι του αργαλειού και γράψτε ένα κείμενο για το πρόσωπο που 

εικονίζεται και την πιθανή ιστορία του.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://krystallisa5.pbworks.com/w/page/89617325/%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%25
http://krystallisa5.pbworks.com/w/page/89617325/%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%25
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Φύλλο Εργασίας 2 

Δημοτικά Τραγούδια για τον Αργαλειό 

 

 

Αργαλειός από το Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας.  Ανακτήθηκε στις 18-5-2020 από 

https://www.evialead.gr/?p=61956 

 

 Βρείτε ένα δημοτικό τραγούδι σχετικό με τον αργαλειό κι 

ανακοινώστε το στην τάξη. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

https://www.evialead.gr/?p=61956
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Αξιολόγηση:  

Η αξιολόγηση γίνεται καθ΄όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η αξιολόγηση 

περιλαμβάνει: 

Τη διερευνητική α ιολόγηση που διεξάγεται σε όλη την πορεία της διδασκαλίας, 

όπου αξιολογείται η προϋπάρχουσα γνώση και το ενδιαφέρον των μαθητών.  

Τη διαμορφωτική α ιολόγηση που διεξάγεται μέσω της παρατήρησης, της 

συμμετοχής των μαθητών, την ανάληψη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των 

παραγόμενων έργων. 

Την τελική α ιολόγηση που διεξάγεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με φύλλα 

εργασίας. 

 

Παραγόμενα έργα των μαθητών 

 

 

Υφαντά μαθητών Γ΄ τάξης  
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ΤΑΞΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
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Ιστορία Γ΄ Δημοτικού: Η εποχή του Λίθου 

Αντωνίου Παναγιώτα  

panagiotatrigga@gmail.com   

Εκπ/κός ΠΕ70, 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου 
 

Περίληψη 

Με την καταιγίδα του κορονοϊού και ξεπερνώντας το πρώτο σοκ, οργανώσαμε το 

χρόνο και τρόπο ζωής μας σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Με τα νέα 

δεδομένα πορευτήκαμε, πρώτα επικοινωνώντας με τους μαθητές/τριες μας και στη 

συνέχεια  δημιουργώντας το νέο τύπο διδασκαλίας, όπου ανάμεσα στο έμψυχο 

δυναμικό της τάξης και το εκπαιδευτικό υλικό εισχώρησαν, σαν δίαυλος 

επικοινωνίας, τα ηλεκτρονικά-ψηφιακά εργαλεία.  

Βάσει της νέας πραγματικότητας, της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και 

με γνώμονα την αγάπη προς τα παιδιά δημιουργήθηκαν τα ασύγχρονα μαθήματα 

στην eclass. Επιδιώκοντας να δοθούν κίνητρα ώστε να εμπλακούν στη διαδικασία 

μάθησης, με στόχο να ανακαλύψουν και να κατακτήσουν μόνα τους τη γνώση. Να 

μάθουν αλλά να μάθουν ευχάριστα ώστε να γίνουν αποτελεσματικά. 

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία κουλτούρας στους ήδη υπάρχοντες 

εκπαιδευτικούς στόχους. Δίνοντας διαφοροποιημένες επιλογές στους 

μαθητές/τριες, πρόσβαση σε διαφορετικό και πλούσιο υλικό, επιδιώκοντας την 

αμφίδρομη ανατροφοδότηση, αξιοποιώντας ηλεκτρονικούς πόρους (εικόνες, video, 

ηχητικά αρχεία, on line παιχνίδια, ιστοσελίδες κ.α.) 

Ο σχεδιασμός των ενοτήτων έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε καθοδηγώντας, δίνοντας 

στοιχεία κατανοητά, επεξηγηματικά και γιατί όχι, ελκυστικά τα παιδιά να 

καταστούν αποτελεσματικά, μετουσιώνοντας την πληροφορία σε γνώση και τη 

γνώση σε πράξη. 

Λέξεις Κλειδιά:  (επικοινωνία, ηλεκτρονικά-ψηφιακά εργαλεία, ασύγχρονη 

εκπαίδευση) 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Ιστορίας  

Βιβλίο Δασκάλου  Ιστορίας Γ΄ τάξης δημοτικού 

 

 

 

mailto:panagiotatrigga@gmail.com
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/9deppsaps_Istorias.zip
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ιστορία Γ΄  Δημοτικού 

 
 
 

Ενότητα 7
η
 .  Εποχή του λίθου 

 

Στόχοι 

1. Με τις διδακτικές ενότητες επιδιώκεται τα παιδιά: 

2. Να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ μυθολογίας και ιστορίας 

3. Να γνωρίσουν στοιχεία από τη ζωή και τον πολιτισμό των ανθρώπων που 

έζησαν   εκείνη την εποχή.  

4. Να ενδιαφερθούν για τα τυχόν ευρήματα που υπάρχουν στην περιοχή τους.  

5. Να συνειδητοποιήσουν την σταδιακή εξελικτική πορεία του ανθρώπου.  

6. Να προβληματιστούν εκτιμώντας τη σημασία του πολιτισμού που 

αναπτύχθηκε την προϊστορική και πρωτοϊστορική εποχή.  

7. Να εξασκηθούν στο γραπτό λόγο. 

8. Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. 

9. Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. 

 
 
 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 

    Πάμε μια βόλτα μέσα από την οποία θα ανακαλύψουμε τη γνώση.  

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class το πρώτο μέρος του υλικού μας και οδηγίες   

προς τους/τις μαθητές/ριες   

                             (Ασύγχρονη) 

    Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

 Δίνονται οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού της πλατφόρμας eclass και 

συγκεκριμένα του μαθήματος της Ιστορίας. 

 Γίνεται επίδειξη των εργαλείων 

 Συζητάμε απορίες των μαθητών 

 Συζητούμε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προτείνονται 

λύσεις. 
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  Βήμα 3:   Οι μαθητές ασχολούνται ασύγχρονα πλέον με τις δραστηριότητες 

που υπάρχουν στο eclass  

 Οι μαθητές διαβάζουν τα κείμενά τους  

 Παρακολουθούν τα video 

 Εκτελούν τις δραστηριότητες  

 Υποβάλουν τις εργασίες τους 

 Αξιολογούνται 

 Γίνεται ανατροφοδότηση 

Πηγές:   

Βιβλίο Δασκάλου  Ιστορίας Γ΄ τάξης δημοτικού 

Βιβλίο Μαθητή Ιστορίας Γ΄ τάξης δημοτικού 

Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας Γ΄ τάξης δημοτικού 

 Διαδραστικό Βιβλίο Ιστορίας Γ΄ τάξης δημοτικού http://ebooks.edu.gr  

Photodentro  

Εικόνες-Google 

Βίντεο-safeYouΤube  

Ιστότοπος www.jele.gr  

Ψηφιακός δάσκαλος (εικόνες-βίντεο)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/
http://www.jele.gr/
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Ενότητα_Παλαιολιθική εποχή 

1η Φάση-Δραστηριότητες 

Παροτρύνονται τα παιδιά να διαβάσουν τις σχετικές σελίδες από το βιβλίο τους 

(97,98,99), στη συνέχεια να ασχοληθούν με τις επιμέρους δράσεις, όπως 

αναρτούνται στην eclass.  

Βλέπουν και ακούνε το μάθημα-Ιστορία Τρίτης Δημοτικού: Παλαιολιθική εποχή 

(Οπτικοακουστικό video)  https://safeyoutube.net/w/AGTB 

Διαβάζουν πληροφορίες για 

 Την Παλαιολιθική οικονομία  

http://www.ime.gr/chronos/01/gr/pl/economy/index.html  

 Τους πρώτους  ανθρώπους  

https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/67-19.pdf  

 Την ανακάλυψη της φωτιάς 

 https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/68-21.pdf  

 Παρακολουθούν το video από τη σειρά «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο 

άνθρωπος» με τίτλο-Η γη γεννιέται.  https://safeyoutube.net/w/EZBB 

 

 Ακολουθεί Εργασία στο eclass (on line –ελεύθερο κείμενο) 

      Σκέφτονται και γράφουν σε λίγες γραμμές: 

1. Τι προσφέρει η φωτιά στον άνθρωπο 

2. Ένα μύθο με τον οποίο οι αρχαίοι θέλησαν να εξηγήσουν την 

ανακάλυψη της φωτιάς. 

Άλλες εκδόσεις της Α.Ε.Ε.  

2η Φάση-Δραστηριότητες 

Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση και της 100ης σελίδας 

 Βλέπουν τα video - εικονική περιήγηση του Σπηλαίου Πετραλώνων  

www.petralona-

cave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3A2009-06-27-17-

51-50&catid=45%3A2009-05-05-16-12-53&lang=el 

 Ενημερώνονται για το Σπήλαιο ALTAMIRA στη βόρεια Ισπανία. 

https://safeyoutube.net/w/8SXB 

https://safeyoutube.net/w/AGTB
https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/67-19.pdf
https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/68-21.pdf
https://safeyoutube.net/w/EZBB
http://www.petralona-cave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=58&lang=el
https://safeyoutube.net/w/8SXB
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 Βλέπουν το video από το αρχείο της Ε.Ρ.Τ. «Ζωή και τέχνη στα ελληνικά 

σπήλαια» 

https://archive.ert.gr/48316/   

 Ακολουθεί Εργασία στο eclass (on line –ελεύθερο κείμενο) 

Τους ζητείται να αιτιολογήσουν γιατί ο συγγραφέας Wells G. ( Διαβάζουμε 

το κείμενο 6, βιβλίο) θεωρεί τα σπήλαια σαν ένα βιβλίο; 

 Δίνεται οπτικοακουστικό βιβλίο με τίτλο ο « Ο μικρός ζωγράφος των 

βράχων» 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip49/Default.html 

 Ακολουθεί Εργασία στο eclass (on line –ελεύθερο κείμενο) 

Αφού το ακούσουν, διαβάζουν, μελετήσουν τις εικόνες γράφουν σε 10-12 

σειρές την ιστορία με δικά τους λόγια  

 

 Συνεχίζουμε με το  on line διαδραστικό παιχνίδι. «Ταξίδι στα παλιά χρόνια» 

http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC001.swf   

 

 

 

 

 

 Ασχολούνται με 3 παιγνιώδεις ασκήσεις που δημιουργήθηκαν στο 

powerpoint  

 

 

 

 

 

 Τελειώνει το μάθημα με μια άσκηση στο eclass  

Συμπλήρωση κενών  

https://archive.ert.gr/48316/
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip49/Default.html
http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC001.swf


177 
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Ενότητα_Νεολιθική εποχή 

1η Φάση-Δραστηριότητες 

Αφού διαβάσουν τις σελίδες 101, 102, 103 από το βιβλίο τους καλούνται να 

ασχοληθούν με τις επιμέρους δράσεις, όπως αναρτούνται στην eclass.  

 Βλέπουν και ακούνε το μάθημα-Ιστορία Τρίτης Δημοτικού: Νεολιθική εποχή 

(Οπτικοακουστικό video)  https://safeyoutube.net/w/25cE 

Μέσα από δύο εικονοϊστορίες αντλούν πληροφορίες  

 για τον άνθρωπο της Νεολιθικής εποχής,  

http://www.drakainacave.gr/images/stories/Edu/neolithiclife.pdf  

 για τη στρωματογραφία και τη δουλειά του αρχαιολόγου 

http://www.drakainacave.gr/images/stories/Edu/stratigraphy.pdf   

 Παίζουν με ένα παιχνίδι από το photodentro 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11224  

 Παρακολουθούν το video « Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος- Ο 

άνθρωπος  Νεάτρενταλ    https://safeyoutube.net/w/gaCB 

 

 Απαντούν σε εργασία στην eclass (on line –ελεύθερο κείμενο) για το ποια 

ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε στη ζωή του ανθρώπου κατά  τη Νεολιθική 

εποχή(ερώτηση 1 βιβλίου)  

 

 Ακολουθεί άσκηση αντιστοίχισης  που έγινε στην eclass 

 

 Απαντούν σε εργασία στην eclass (on line –ελεύθερο κείμενο) για τα ειδώλια 

(ερώτηση 2 βιβλίου) 

 Γράφουν τη γνώμη τους για τα κοσμήματα σε εργασία στην eclass  (ερώτηση 

3 βιβλίου 

 

2η Φάση- Προέκταση 

Αφού παρακολουθήσουν την παρουσίαση με τίτλο «Τα Μυστικά της Δράκαινας»   

www.drakainacave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=82&lan

g=el  

Τα παιδιά ζωγραφίζουν θέματα εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (π.χ. 

η ζωή στη Νεολιθική Εποχή, η Σπηλιά της Δράκαινας, η Επιστήμη της Αρχαιολογίας). 

Εναλλακτικά, μπορούν να φτιάξουν κολλάζ, αφίσες ή οποιαδήποτε άλλη 

κατασκευή!   

https://safeyoutube.net/w/25cE
http://www.drakainacave.gr/images/stories/Edu/neolithiclife.pdf
http://www.drakainacave.gr/images/stories/Edu/stratigraphy.pdf
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11224
https://safeyoutube.net/w/gaCB
http://www.drakainacave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=82&lang=el
http://www.drakainacave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=82&lang=el
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Ενότητα_Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα  

1η Φάση-Δραστηριότητες 

Παροτρύνονται τα παιδιά να διαβάσουν τις σελίδες από το βιβλίο τους (104, 105, 

106), στη συνέχεια να ασχοληθούν με τις επιμέρους δράσεις, όπως αναρτούντα ι 

στην eclass.  

Βλέπουν και ακούνε το μάθημα-Ιστορία Τρίτης Δημοτικού: Η Νεολιθική εποχή στην 

Ελλάδα (Οπτικοακουστικό video)  https://safeyoutube.net/w/7mAF 

Αντλούν πληροφορίες από: 

 video – περιήγηση  για το Διμήνι στο Βόλο https://safeyoutube.net/w/BnAF 

 πληροφοριακό υλικό με εικόνες για το Διμήνι  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2501  

 πληροφοριακό υλικό με εικόνες για το Σέσκλο 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2500  

 πληροφοριακό υλικό με εικόνες για το Δισπηλιό 

http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/nni/dispiliofr.html 

 πληροφοριακό υλικό με εικόνες για τη Χοιροκοιτία 

www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/C6804ACDB63D2856C225719B0021D15A?Op

enDocument 

 Μέσω διαδραστικού χάρτη εντοπίζουν περιοχές της Ελλάδας με ευρήματα 

της εποχής http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9186  

 Παρακολουθούν το video «Ο Άνθρωπος Κρομανιόν» 

https://safeyoutube.net/w/pZBB 

Ακολουθούν - Παιχνίδια 

 Το Πρώτο χωριό   http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC002.swf  

  Το πάρε δώσε  http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC003.swf  

  Το αρχαίο σταυρόλεξο  http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC004.swf  

Τελειώνοντας δίνεται ασκήση εμπέδωσης μέσω της eclass  

   Επιλογής (Σωστού – Λάθους) 

 2η Φάση-Ανακεφαλαίωση 

Σαν ανακεφαλαίωση-εμπέδωση δίνονται ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί με το 

λογισμικό hotpotatoes  http://users.sch.gr/parantoniou/askiseis/ist_enot7eisagogi.htm  

https://safeyoutube.net/w/7mAF
https://safeyoutube.net/w/BnAF
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2500
http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/nni/dispiliofr.html
http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/C6804ACDB63D2856C225719B0021D15A?OpenDocument
http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/C6804ACDB63D2856C225719B0021D15A?OpenDocument
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9186
https://safeyoutube.net/w/pZBB
http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC002.swf
http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC003.swf
http://www.jele.gr/activity/c/history/istoriaC004.swf
http://users.sch.gr/parantoniou/askiseis/ist_enot7eisagogi.htm
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Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών/τριών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής  

Ενότητα Παλαιολιθική εποχή 

1η Φάση-Δραστηριότητα 

Εικόνα 1 

2η Φάση-Δραστηριότητες 

 

 
Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 

Εικόνα 4 
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Ενότητα Νεολιθική εποχή 

 

 

Εικόνα 5 

 

Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

 

Εικόνα 8 (Όπως φαίνονται οι απαντήσεις) 
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Εικόνα 9 



185 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
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 Το παζλ ως εκπαιδευτικό παιχνίδι και η αξιοποίησή του στην ΕξΑΕ 

Γκιόκα Χριστίνα  

gkiochr@gmail.com 

Αγγλικών (ΠΕ06), Αναπληρώτρια (Δ.Σ. Καλλιθέας, Πύλης, Σκούρτων) 
 

Περίληψη 

Επ' αφορμή των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών (ασύγχρονη και 

σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, η 

αναζήτησή μου διαδικτυακών εργαλείων για τα μαθήματα με οδήγησε σε έναν 

ξεχωριστό ιστότοπο γεμάτο παζλ: τον Jigsaw Planet (jigsawplanet.com). Διαθέτει 

μια τεράστια ποικιλία διαδικτυακών παζλ, έχει ποιότητα και αισθητική και 

απευθύνεται σε κάθε παιδί (ή και ενήλικα) οποιασδήποτε ηλικίας, με οποιεσδήποτε 

προτιμήσεις. Ο βαθμός δυσκολίας επίσης ποικίλλει: ένα παζλ 4 κομματιών είναι 

πανεύκολο, ένα 25 κομματιών αρκετά εύκολο, ένα 80 κομματιών λιγότερο εύκολο 

και ένα 180 (ή 300) κομματιών μάλλον δύσκολο. Ο ιστότοπος δεν χρειάζεται 

εγκατάσταση στον υπολογιστή (στο laptop ή το tablet) ούτε κωδικούς και είναι 

δωρεάν (απλά υπάρχει η κανονική χρέωση για το internet, αναλόγως τη σύνδεση).  

Ως παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε για τους μαθητές μας ένα                                              

από τα παζλ αυτών των συνδέσμων: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=kids  ή 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=classroom  (ή οποιοδήποτε άλλο 

θεωρούμε κατάλληλο για τους μαθητές μας). Αφού επιλέξουμε (κλικάρουμε) το 

παζλ που θέλουμε (αρχίζουμε με ένα που έχει λίγα κομμάτια αν πρόκειται για 

μαθητές των μικρών τάξεων), μπορούμε κάτω αριστερά στην οθόνη να κλικάρουμε 

το φαντασματάκι: θα εμφανιστεί η εικόνα που πρέπει να φτιάξουμε. Αν δεν έχουμε 

την εικόνα του παζλ μπροστά μας, αυξάνουμε τη δυσκολία του. Αν θέλουμε παζλ με 

συγκεκριμένο θέμα, πηγαίνουμε στη μπάρα αναζήτησης (search) και γράφουμε το 

θέμα μας στα αγγλικά (λχ ψάχνουμε ένα για τον Αχιλλέα, γράφουμε Achilles, ή για 

την Οδύσσεια, Odyssey, κοκ και επιλέγουμε από τα προτεινόμενα). Σε κάθε παζλ 

φαίνεται ο αριθμός των κομματιών και η ολοκληρωμένη εικόνα. 

Το παζλ εν γένει είναι ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι: δοκιμάζει, εξασκεί 

και καλλιεργεί τη χωροαντίληψη του παιδιού, οξύνει τη νοημοσύνη του, του 

προσφέρει ψυχαγωγία και επιπλέον μαθαίνει στο παιδί την υπομονή και την 

επιμονή για την επίτευξη ενός στόχου (τη συναρμολόγηση του παζλ, την 

ολοκλήρωση μιας εικόνας). Επίσης προσφέρει χαρά και ικανοποίηση στο παιδί 

(κάθε κομμάτι του παζλ που τοποθετεί σωστά του δίνει πληρότητα) και η επιτυχής 

συναρμολόγηση τονώνει την αυτοπεποίθησή του.  

mailto:gkiochr@gmail.com
http://jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=kids
https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=classroom
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Στην ΕξΑΕ λοιπόν το παζλ μπορεί να καλύψει τον πραγματικά πολύ ελεύθερο 

χρόνο των παιδιών με τον πλέον δημιουργικό τρόπο. Το παιδί δεν έρχεται μόνο σε 

επαφή με ωραίες εικόνες αλλά και με πληθώρα παραστάσεων που μέσω του 

παιχνιδιού (της συναρμολόγησης) μετατρέπονται σε εμπειρίες. Δηλαδή, το παιδί 

εμπλέκεται στη διαδικασία να δημιουργήσει από το μηδέν μια εικόνα. Μια 

διαδικασία πρόκληση που ολοκληρώνεται βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι.  

Λέξεις Κλειδιά:  παζλ, εκπαιδευτικό παιχνίδι, Ε ΑΕ  

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Moursund, D. G. (2006). Introduction to using games in education: A guide for 

teachers and parents. Eugene: College of Education, University of Oregon [Online]. 

Available at:  

https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/3177/Games.pdf .   

[Σύνδεσμος με αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία online παζλ (για την οποία 

απαιτείται εγγραφή, βλ. sign in) στον ιστότοπο JigsawPlanet: 

https://syneducation.wordpress.com/2020/04/06/jigsawplanet-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B

1-online-%CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%BB/]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/3177/Games.pdf
https://syneducation.wordpress.com/2020/04/06/jigsawplanet-δημιουργία-online-παζλ/
https://syneducation.wordpress.com/2020/04/06/jigsawplanet-δημιουργία-online-παζλ/
https://syneducation.wordpress.com/2020/04/06/jigsawplanet-δημιουργία-online-παζλ/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Αγγλικά Γ’ Δημοτικού 

 
 
 

Ενότητα ΙΙ.  Επανάληψη στο αλφάβητο  

 
 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές συνθέτουν ένα διαδικτυακό παζλ με το αγγλικό αλφάβητο. 

2. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα γράμματα. 

3. Οι μαθητές διαβάζουν τα γράμματα.  
 
 

          Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες μαζί με το 

Φύλλο Εργασίας (Ασύγχρονη) 

     Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Συζητάμε τυχόν δυσκολίες των μαθητών στη συναρμολόγηση του παζλ (με 

διαμοιρασμό οθόνης μπορούμε να δείξουμε και τη συναρμολόγηση ακόμη). 

2. Οι μαθητές διαβάζουν τα γράμματα από το διαμορφωμένο παζλ. 

 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Αγγλικών Γ’ Δημοτικού    http://ebooks.edu.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επανάληψη στο αλφάβητο 

1η Δραστηριότητα 

Συναρμολόγησε το παζλ με το αγγλικό αλφάβητο από τον σύνδεσμο: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2331a8fa5c92 (κλικ στο 

φαντασματάκι κάτω αριστερά στην οθόνη για να εμφανιστεί η εικόνα που θέλεις να 

συνθέσεις και μετά κλικ στο κομμάτι που θέλεις να σύρεις στην οθόνη)  

 

2η Δραστηριότητα 

Διάβασε τα γράμματα του αλφαβήτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2331a8fa5c92
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ΤΑΞΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
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Ασύγχρονη με ολίγη από σύγχρονη 

Γκρίμπας Βασίλειος  

vgkri@hotmail.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 (Δασκάλων), Π.Ε. Φθιώτιδας, 3/θ Δ.Σ. Τραγάνας  

Περίληψη 

Η “Ασύγχρονη με ολίγη από σύγχρονη” αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας 

για όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Γ΄ και της Δ΄ Δημοτικού (συνδιδασκαλία) και 

έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ως 

συμπληρωματική της σύγχρονης. Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται απόλυτα στις 

απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς οι δραστηριότητες 

είναι συμβατές με την ύλη των σχολικών βιβλίων της Δ΄ (+μαθηματικών Γ )́ 

Δημοτικού και σύμφωνες με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής 

αλλά και με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας: α) της παιδοκεντρικότητας, β) 

της αυτενέργειας του μαθητή, γ) της συνδιερεύνησης, δ) της παροχής πληροφοριών 

και γνώσεων και ε) της ολιστικής προσέγγισης (αποδεχόμενοι τη μετατροπή το 

σχολικού περιβάλλοντος σε διαδικτυακό). Απευθύνεται, ειδικότερα, σε 

εκπαιδευτικούς ή/και μαθητές και μαθήτριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

συνεχούς και απρόσκοπτης σύνδεσης στο διαδίκτυο ή μπορεί να έχουν ως μοναδική 

εναλλακτική τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Η λογική της προσπάθειας αυτής είναι 

να διατηρηθεί η άμεση επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες ακόμη και στον 

ασύγχρονο τρόπο διδασκαλίας επαναλαμβάνοντας, παράλληλα, βασικά στοιχεία 

του κάθε αντικειμένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν 

στον τοίχο της e-me σε ερωτήσεις γρήγορης απάντησης και να σχολιάσουν, να 

διορθώσουν και να αναλύσουν τις απαντήσεις των συμμαθητών, -τριών τους ή να 

εμπνευστούν από αυτές. Σκοπός είναι η διατήρηση “επαφής” των παιδιών με τη 

μαθησιακή διαδικασία, η επανάληψη βασικών στοιχείων που έχουν διδαχθεί και η 

εξοικείωσή τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Βασικό στοιχείο της όλης 

προσπάθειας αποτελεί ο χρόνος. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες συνδέονται 

στην e-me, σε κάθε τοίχο, κάθε κυψέλης μαθήματος σε συγκεκριμένη ώρα κάθε 

φορά και για το λόγο αυτό υπήρχε ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Λέξεις Κλειδιά:  (e-me, πρόταση διδασκαλίας, διαδραστική επικοινωνία, 

ασύγχρονη, σύγχρονη) 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Α. Ράπτης-Α. Ράπτη (2006) “Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 

πληροφορίας, Ολική προσέγγιση” (Τόμοι: Α΄ και Β΄)  

 

mailto:vgkri@hotmail.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία Δ΄ Δημοτικού και 

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού  

 

 

 

Ενότητες: Εφόσον πρόκειται για πρόταση διδασκαλίας, καλύπτονται πολλές και 

διαφορετικές ενότητες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα (παρουσιάζονται 

επιλεκτικά παραδείγματα).  

 
 

Στόχοι 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

1. Να κατανοήσουν ότι η διαδικασία της μάθησης δε σταματά και δεν περιορίζεται. 

2. Να μπορέσουν να διαχειρίζονται πληροφορίες και να τις μοιράζονται μέσω της e-me. 

3. Να δουν και την ασύγχρονη εκπαίδευση ως μια μορφή «ανοιχτής» και διαδραστικής 

επικοινωνίας. 

4. Να σχολιάζουν με εποικοδομητικό τρόπο.  

5. Να επαναλάβουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.  

 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 

 Βήμα 1:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (σύγχρονης) και 

αναλύουμε-διδάσκουμε τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που επιλέγουμε.  

     Βήμα 2:   Συνδεόμαστε στο περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-me) σε 

συγκεκριμένη ώρα, όλοι μαζί και συνεχίζουμε διατυπώνοντας ερωτήσεις 

(πολλαπλής επιλογής, μονολεκτικής ή και περιφραστικής απάντησης, βρείτε το 

σωστό, κλίνετε ένα ρήμα, ανάλυση και επεξήγηση παραθεμάτων  κλπ.) 
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(1) Διδάσκουμε το γνωστικό αντικείμενο μέσω του περιβάλλοντος 

τηλεδιάσκεψης (σύγχρονης). 

(2) Διατυπώνουμε ερωτήσεις μέσω του τοίχου της e-me (Για κάθε μάθημα 

υπάρχει διαφορετική κυψέλη). 

(3) Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαντούν. 

(4) Όλες οι απαντήσεις ελέγχονται και αξιολογούνται τόσο από τον 

εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος.  

(5) Απαντάμε στην επιλογή “σχόλια” που υπάρχει κάτω από κάθε 

ανάρτηση.  

(6) Αν οι απαντήσεις είναι ικανοποιητικές, συνεχίζουμε σε επόμενη 

ερώτηση. Διαφορετικά, ζητάμε από τα παιδιά να επαναξιολογήσουν την 

απάντησή τους ή γράφουμε εμείς την ορθή απάντηση και ζητάμε να 

ελέγξουν όλοι, -ες τις απαντήσεις τους, να τις διορθώσουν ή να 

διατυπώσουν απορίες.  

(7)  Τέλος, τους δίνουμε μια εργασία για την επόμενη φορά την οποία και 

θα σχολιάσουμε στην επόμενη σύνδεσή μας. 

 

 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Γ΄ και Δ΄  Δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) 

              http://photodentro.edu.gr/aggregator/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
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ΦΥΛΛΑ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑ Σ  

Στη συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας δεν προτείνεται η χρήση κάποιου φύλλου 

εργασίας καθώς ως φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται ολόκληρη η διαδικασία. Τα 

παιδιά απαντούν άμεσα και η ανατροφοδότηση είναι επίσης άμεση. Για το λόγο 

αυτό παρατίθενται κάποια στιγμιότυπα οθόνης από τις διδασκαλίες. 

 

 Γλώσσα Δ΄  Δημοτικού 
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Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού 
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Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού 
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Ιστορία Δ΄ Δημοτικού 
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Έργα μαθητών και μαθητριών 
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Συμπεράσματα 

  

Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί πως μια διαδικασία, ένας τρόπος 

διδασκαλίας που δημιουργήθηκε από ανάγκη, λειτούργησε με ουσιαστικό και 

διασκεδαστικό τρόπο. Τα παιδιά (26 μαθητές και μαθήτριες) δούλεψαν 

συστηματικά και με όρεξη με αποτέλεσμα να υπάρχει συμμετοχή άνω του 70% σε 

κάθε σύνδεσή μας σταθερά. Ενδιαφέρονταν για τη διατύπωση των σχολίων τους και 

με το παραμικρό (ευγενικό πάντα) σχόλιο έσπευδαν να διορθώσουν τις απαντήσεις 

τους.  Επίσης, με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να εργαστούμε και στην ασύγχρονη 

με έναν πιο σύγχρονο, άμεσο και παραγωγικό τρόπο. Η αξιολόγηση γινόταν σε κάθε 

βήμα της διαδικασίας αφού οι απαντήσεις των παιδιών ήταν ορατές από όλους, -ες 

ενώ από κάποιο σημείο και έπειτα άρχισαν να προσέχουν και την ορθογραφία τους. 

Συγκεκριμένα, υπήρχαν τέσσερις τρόποι διαχείρισης της λάθος απάντησης.  

 

 Τα παιδιά αξιολογούνταν άμεσα με απάντηση από τον δάσκαλο. Η 

απάντηση θα ήταν σαφής όπως: «Μμμμ…. Μήπως να το ξανασκεφτείς;»  

 Αξιολόγηση γινόταν και από τα υπόλοιπα παιδιά παίζοντας το παιχνίδι: 

«Όλοι είμαστε δάσκαλοι…» 

 Σε περίπτωση σοβαρού λάθους, που κανείς δεν το είχε παρατηρήσει, ο 

δάσκαλος έγραφε τη σωστή απάντηση και ζητούσε από τα παιδιά να το 

ελέγξουν και να το διορθώσουν. 

  Και τα ίδια τα παιδιά βλέπουν τις απαντήσεις των συμμαθητών και των 

συμμαθητριών τους και τις περισσότερες φορές διορθώνουν μόνοι, -ες τους 

τις απαντήσεις.   

 

Η συμμετοχή ήταν υψηλή, καθώς, μπορούσαν να συμμετέχουν από οπουδήποτε με 

τη χρήση ενός σύγχρονου κινητού τηλεφώνου. Εννοείται πως παρουσιάστηκαν 

δυσκολίες στην αρχή που όμως ξεπεράστηκαν σχετικά εύκολα. Μία από αυτές ήταν 

η ανυπομονησία για τις επόμενες ερωτήσεις. Εν κατακλείδι, η “Ασύγχρονη με ολίγη 

από σύγχρονη” βοήθησε τόσο στη διατήρηση της επικοινωνίας των μαθητών και 

των μαθητριών με τον εκπαιδευτικό όσο και στην ΕξΑΕ.   
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ΤΑΞΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
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Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού: διδακτικός σχεδιασμός πρακτικών εφαρμογών 

στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την αξιοποίηση  της 

ανεστραμμένης τάξης - flipped classroom 

Διαμαντή Παναγιώτα1 , Καραθανάση Ευμορφία2 

1giotadiam@hotmail.com ,    2mokarathanasi@yahoo.gr   

(1) Εκπαιδευτικός παράλληλης στήρι ης Δ΄ Δημοτικού  
 (2) Εκπαιδευτικός Δ΄ Δημοτικού  

 

Περίληψη 

Η παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία, μεταβάλει τον μαθητή σε παθητικό 

δέκτη, γι αυτό και τα τελευταία χρόνια αμφισβητούνται τα μαθησιακά της 

αποτελέσματα. Αντίθετα, η  μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης μεταθέτει το 

παθητικό και «βαρετό» μέρος της εισήγησης του μαθήματος στο σπίτι, και 

ακολούθως ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο να εφαρμόσει 

μαθητοκεντρικές εκπαιδευτικές τεχνικές στο μάθημα. Αποστέλλεται δηλαδή το προς 

μελέτη υλικό στους μαθητές ασύγχρονα, επεξεργάζεται από αυτούς και  σε δεύτερο 

χρόνο, σύγχρονα ολοκληρώνεται η μάθηση. Το μοντέλο αυτό της μικτής μάθησης 

(blended learning) στην περίπτωσή μας συνδυάζει αρμονικά τη σύγχρονη με την 

ασύγχρονη διδασκαλία και μάθηση (Μακροδήμος, Παπαδάκης & Κουτσούμπα, 

2017). Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

επιλογή/κατασκευή του υλικού, αλλά και την κατάλληλη χρήση του.  

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει ένας διδακτικό 

σχεδιασμό για το μάθημα της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού και να επιδείξει καλές 

πρακτικές αξιοποίησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα αξιοποιηθεί 

η δυνατότητα παραγωγής υλικού μέσω του e-content και του quizizz, διότι είναι 

εύχρηστα και δημιουργούν ευχάριστο, παιγνιώδες και διαδραστικό υλικό. Αυτά θα 

ενταχθούν στη σύγχρονη επικοινωνία μέσω webex που μας δίνει τη δυνατότητα της 

διάδρασης. Μέσω αυτών θα γίνει η επεξεργασία και η εμπέδωση της νέα γνώσης 

ενώ μέσω google forms θα γίνει η αξιολόγηση των μαθητών. 

Λέξεις-κλειδιά:  Ε ΑΕ, ανεστραμμένη τά η, Γλώσσα, Δ΄ Δημοτικού  

Βιβλιογραφία  

Μακροδήμος, Ν., Παπαδάκης, Σ., & Κουτσούμπα, Μ. (2017). Σχολική εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα 

Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή 

και ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 26-37. 

 

mailto:giotadiam@hotmail.com
mailto:2mokarathanasi@yahoo.gr


203 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στόχοι: 

1. Να διακρίνουν οι μαθητές τις ονοματικές από τις ρηματικές φράσεις.  

2. Να είναι σε θέση οι μαθητές να μετατρέπουν ονοματικές φράσεις σε ρηματικές 

και το αντίστροφο.  

3. Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τις προσωπικές αντωνυμίες.  

4. Να διακρίνουν οι μαθητές τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής 

αντωνυμίας. 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1: Ανεβάζουμε στο e-class το Φύλλο Θεωρίας και αναλυτικές οδηγίες προς 

τους/τις μαθητές/ριες ώστε να κάνουν διαδραστικές ασκήσεις που 

αναθέτουμε  (Ασύγχρονη). 

Βήμα 2: Μετά από μία ή δύο ημέρες συνδεόμαστε στο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης 

μέσω webex (Σύγχρονη) 

1. Διαβάζουμε και αναλύουμε μαζί τη θεωρία  

2. Συζητάμε απορίες των μαθητών  

3. Προχωράμε στην επίλυση επιπλέον εργασιών για εμπέδωση και επέκταση της 

γνώσης (Φύλλο εργασίας) 

4. Κάνουμε τελική αξιολόγηση των μαθητών μέσω google  forms.  
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Φύλλο θεωρίας 
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Διαδραστικές ασκήσεις (ενδεικτικά): 

http://inschool.gr/G4/LANG/ANTONYMIES-PROSOPIKES-ADYNATOI-LEARN-G4-LANG-

HPclickon-1406071838-tzortzisk/index.html 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ebecd66c22520001ba2f08e  

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/arthro-antonimia-

NE-1.htm 

 

 

http://inschool.gr/G4/LANG/ANTONYMIES-PROSOPIKES-ADYNATOI-LEARN-G4-LANG-HPclickon-1406071838-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/LANG/ANTONYMIES-PROSOPIKES-ADYNATOI-LEARN-G4-LANG-HPclickon-1406071838-tzortzisk/index.html
https://quizizz.com/admin/quiz/5ebecd66c22520001ba2f08e
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/arthro-antonimia-NE-1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/arthro-antonimia-NE-1.htm
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ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ  

 

Αξιολόγηση μέσω google forms: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9M4jBM0tBtaQXICpxuFj-o-PpNrcE3dULR-

Ob0HX8AzQMOg/viewform?usp=sf_link  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9M4jBM0tBtaQXICpxuFj-o-PpNrcE3dULR-Ob0HX8AzQMOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9M4jBM0tBtaQXICpxuFj-o-PpNrcE3dULR-Ob0HX8AzQMOg/viewform?usp=sf_link
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ΤΑΞΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
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Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού: διδακτικός σχεδιασμός και χρήση 

διδακτικού υλικού για την εξατομικευμένη διδασκαλία με την 

υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Διαμαντή Παναγιώτα  

giotadiam@hotmail.com 

Εκπαιδευτικός Παράλληλη Στήριξης στη Δ΄ τάξη 

 

Περίληψη 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται στη φιλοσοφία της ανοικτής και 

αυτόνομης μάθησης και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών, αφού οι 

ίδιοι επιλέγουν τον χρόνο, τον τόπο και τον ρυθμό μελέτης. Πολύ σημαντικό ζήτημα 

στην εφαρμογή της, είναι ο σχεδιασμός και η χρήση του διδακτικού υλικού, διότι 

αυτό αποτελεί τον βασικό πυλώνα της διδασκαλίας και της μάθησης 

(Αναστασιάδης, 2014). Ο εκπαιδευτικός μόνον υποστηρίζει το υλικό, ενθαρρύνει τη 

διαδικασία και λειτουργεί καθοδηγητικά. 

Η διδασκαλία μετασχηματίζεται σε αυτό-ελεγχόμενη και η μάθηση 

εξατομικεύεται, αφού χρησιμοποιείται ένα πλήθος μορφών εκπαιδευτικού υλικού 

με τα οποία προσαρμόζουμε τη γνώση στο στυλ μάθησης του μαθητή. Προκειμένου 

όμως να είναι αποτελεσματική η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα πρέπει να 

αξιοποιεί πολυμεσικά εργαλεία και διαδραστικές ασκήσεις (Ιωακειμίδου & 

Λιοναράκης, 2011). Τέτοια είναι τα εργαλεία του e-contect αλλά και άλλες 

διαδραστικές ασκήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε και θα ενσωματώσουμε στη 

σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω webex που μας δίνει τη δυνατότητα της 

ταυτόχρονης επικοινωνίας, της διάδρασης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.   

Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει έναν διδακτικό σχεδιασμό 

στο πλαίσιο της εξατομικευμένης διδασκαλίας και να επιδείξει καλές πρακτικές 

αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας. Κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση θα γίνει παρουσίαση της γνώσης, εμπέδωση καθώς και αξιολόγηση του 

μαθητή μέσω των διαδραστικών αυτών ασκήσεων και ενός φύλου θεωρίας και 

εργασιών.  

 

Λέξεις-κλειδιά: σύγχρονη ε  αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακές δυσκολίες, 

παράλληλη στήρι η 

 

 

mailto:giotadiam@hotmail.com
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Βιβλιογραφία  

Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (elearning) 

στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: 

το περιοδικό για την Ανοικτή και ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία, 10(1), 5-32.  

Ιωακειμίδου, Σ. & Λιοναράκης, Α. (2011). Η διασφάλιση της ποιότητας στη 

διδασκαλία και μάθηση στην εκπαίδευση από απόσταση: μια ανασκόπηση. Στο 

Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Ε  αποστάσεως Εκπαίδευση  (σ.σ. 

125-131). Λουτράκι: Ελλάδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στόχοι: 

1. Να γνωρίσει τα νομίσματα και τις μεταξύ τους σχέσεις.  

2. Να είναι σε θέση να περιγράφει χρηματικά ποσά με δεκαδικούς και συμμιγείς 

αριθμούς. 

3. Να εξασκηθεί στη χρήση χρημάτων σε καθημερινά προβλήματα. 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1: Συνδεόμαστε στο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης μέσω webex (Σύγχρονη) 

1. Διαβάζουμε και αναλύουμε μαζί τη θεωρία  (Φύλλο θεωρίας) 

2. Συζητάμε απορίες και εναλλακτικές ιδέες του μαθητή 

3. Προχωράμε στην επίλυση εργασιών για εμπέδωση της γνώσης (Φύλλο 

εργασίας) 

4. Κάνουμε διαδραστικές δραστηριότητες για επέκταση της γνώσης και 

αξιολόγηση του μαθητή. 

Βήμα 2: Μετά το τέλος της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανεβάζουμε το 

αρχείο που επεξεργαστήκαμε στο eclass και προσθέτουμε τα link των 

διαδραστικών ασκήσεων που θέλουμε να κάνει στο σπίτι ως εξάσκηση. (τα 

ίδια Link)  
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Φύλλο θεωρίας 
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Φύλλο εργασίας 
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Διαδραστικές ασκήσεις ()ενδεικτικά): 

http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-HPordBst-

1405231647-tzortzisk/index2.html 

http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-

MYchooseFro-1405211818-tzortzisk/index.html 

http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-

MYtriviaGROR-1405211933-tzortzisk/index.html 

https://kostaspapastergiou.com/kpapastgames/riddle4/query4.html 

https://edaskalos.gr/mygames/riddle/riddle.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-HPordBst-1405231647-tzortzisk/index2.html
http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-HPordBst-1405231647-tzortzisk/index2.html
http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-MYchooseFro-1405211818-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-MYchooseFro-1405211818-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-MYtriviaGROR-1405211933-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/MATH/NOMISMATA-DEKADIKOI-PRAC-G4-MATH-MYtriviaGROR-1405211933-tzortzisk/index.html
https://kostaspapastergiou.com/kpapastgames/riddle4/query4.html
https://edaskalos.gr/mygames/riddle/riddle.html
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«Όταν τα Μαθηματικά συναντούν την ... Τέχνη» 

Σκανδάλου Δήμητρα  

dimiskandal@yahoo.com  

Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70,                                 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Σκύρου 
 

Περίληψη 

Αφετηρία αυτού του διδακτικού σχεδιασμού αποτέλεσε η ανάγκη 

επανασύνδεσης των μαθητών/-τριών της Δ’ Δημοτικού με μαθηματικές έννοιες, 

διδαγμένες πριν τη διακοπή των μαθημάτων. Πραγματευόμασταν κεφάλαια 

σχετικά με γεωμετρικές έννοιες (συγκεκριμένα Κεφάλαιο 32 - Μαθαίνω για τα 

παραλληλόγραμμα), έτσι θεωρήθηκε σκόπιμο να «πιάσουμε το νήμα», με τρόπο 

δημιουργικό, από εκεί που το είχαμε αφήσει, τη στιγμή που μια νέα «σχολική» 

πραγματικότητα διαμορφωνόταν.  

Μια σύντομη αναζήτηση ανέδειξε ότι η Γεωμετρία και η Τέχνη αποτελούν 

πεδία που αλληλοσυμπληρώνονται. Με τη σκέψη ότι η τέχνη δημιουργεί πρόσφορο 

έδαφος στην προσέγγιση παιδιών μικρής ηλικίας, επιλέχθηκε αυτή η διαθεματική 

προσέγγιση. Έμπνευση υπήρξε η σειρά βιβλίων του Δημήτρη Χασάπη «Μαθαίνω 

Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη» (2015). 6  

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού είναι το καλλιτεχνικό κίνημα του 

Υπερρεαλισμού, που βασίζεται σε γεωμετρικές έννοιες και εξυπηρέτησε άριστα τον 

σκοπό της διδασκαλίας· να επεξεργαστούν οι μαθητές/-τριες μαθηματικές έννοιες 

μέσα από την Τέχνη. Πιο συγκεκριμένα επιχειρήθηκε: 

 να ασκηθούν πάνω σε γεωμετρικές έννοιες,  

 να εμβαθύνουν σε αυτές με εναλλακτικά μέσα και  

 να γνωρίσουν, ταυτόχρονα, καλλιτέχνες που με «εργαλείο» τα Μαθηματικά 

δημιούργησαν τέχνη 

 να εκφραστούν μέσα από τη γεωμετρική τέχνη. 

 

Δημιουργήθηκε παρουσίαση για τη σύγχρονη τηλεδιάσκεψη (2 διδακτικές 

ώρες), με δραστηριότητες σχετικές με τους ζωγράφους Νίκο Εγγονόπουλο και 

                                                             
6 «Ζωγραφίζω όπως ο Μοντριάν και μαθαίνω για τις κάθετες και παράλληλες γραμμές», 

«Ζωγραφίζω όπως ο Μάλεβιτς και μαθαίνω για τα τετράπλευρα γεωμετρικά σχήματα».  

 

mailto:dimiskandal@yahoo.com
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Χουάν Μιρό και το έργο τους, με επίκεντρο τα γεωμετρικά σχήματα. Τέλος, 

ζητήθηκε από τα παιδιά  να δημιουργήσουν το δικό τους γεωμετρικό έργο. 

Ανατέθηκε εργασία στο ασύγχρονο περιβάλλον της e-class, με κατάλληλο έγγραφο 

οδηγιών. Οι μαθητές/-τριες έδειξαν ενθουσιασμό, παρ’ όλα αυτά αρκετοί 

δυσκολεύτηκαν στο «ανέβασμα» της εργασίας στην e-class, λόγω έλλειψης 

κατάλληλου εξοπλισμού. Για παράδειγμα, αρκετοί/-ές παρακολουθούν το 

σύγχρονο μάθημα από κινητό ή tablet, με αποτέλεσμα η επεξεργασία εργασιών 

μέσω της πλατφόρμας να καθίσταται αδύνατη. 

Λέξεις Κλειδιά:  Μαθηματικά, γεωμετρικά σχήματα, Υπερρεαλισμός, Νίκος 

Εγγονόπουλος, Χουάν Μιρό 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

 Σταθοπούλου-Καμπύλη Μαρία (2017), Τέχνη και Μαθηματικά: Διαθεματικές 

προσεγγίσεις μέσα από την Ιστορία της Τέχνης, Φλώρινα, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 Δενδρινού, Φ. (2007). Το Θαλάσσιο Τσίρκο του Χουάν Μιρό – Η Τέχνη σαν 

Παραμύθι. Αθήνα: A.A. ΛΙΒΑΝΗ. 

 Ν. Εγγονόπουλος,  ιογραφικό, Ποίηση, Ζωγραφική, Ανακτήθηκε από: 

http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού 

 
 
 

Κεφάλαιο 32.  «Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα»  

 
 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές/-τριες να ασκηθούν σε γεωμετρικές έννοιες.  

2. Οι μαθητές/-τριες να εμβαθύνουν σε αυτές με εναλλακτικά μέσα. 

3. Οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν καλλιτέχνες που με «εργαλείο» τα 

Μαθηματικά οικοδόμησαν τα έργα τους. 

4. Οι μαθητές/-τριες να εκφραστούν μέσα από τη γεωμετρική τέχνη. 

 
 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 

 Βήμα 1:    

Σύγχρονη 

Συνδεόμαστε  μέσω webex στο περιβάλλον της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και με 

οδηγό την παρουσίαση (ppt) διεξάγεται το μάθημα.  

Εισαγωγή στο θέμα της μαθησιακής προσέγγισης (Μαθηματικά & Τέχνη), 

παίρνοντας αφορμή από την καθημερινότητα. Προφορική συζήτηση, με τη βοήθεια 

της ηλεκτρονικής ανάτασης χεριού, για τη σημασία της τέχνης στη ζωής μας, 

συσχέτιση με τη Γεωμετρική Εποχή στην Ιστορία.  

1. 1η  δραστηριότητα: προφορική συζήτηση, σημασία της Τέχνης, συσχέτιση Τέχνης – 

Μαθηματικών, Διάρκεια: 20 λεπτά (περίπου)  
2. 2η  δραστηριότητα: γνωριμία με τον ζωγράφο/ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο και το 

ζωγραφικό του έργο, Διάρκεια: 25 λεπτά (περίπου) 
Περιήγηση στις ιστοσελίδες: 
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/   

http://www.pischools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=41&v=1#6  

 

http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
http://www.pischools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=41&v=1
http://www.pischools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=41&v=1
http://www.pischools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=41&v=1
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3. 3η  δραστηριότητα: γνωριμία με τον υπερρεαλιστή ζωγράφο Χουάν Μιρό και το έργο 

του  

Διάρκεια: 30 λεπτά (περίπου) 

https://safeyoutube.net/w/HNoC  

https://safeyoutube.net/w/YNoC  

Επιλογή θεματικής ομάδας - οικοσυστήματος (ΔΑΣΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΟΥΡΑΝΟΣ, 

ΕΔΑΦΟΣ), τι γεωμετρικά σχήματα συναντάμε εκεί; 

4. 4η  δραστηριότητα: συσχέτιση των τάγκραμ με την Τέχνη του Μιρό, Διάρκεια: 

12 λεπτά (περίπου) 

Διαδραστικές ασκήσεις: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4437  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4422  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4434  

 

5. Εξήγηση της εργασίας που έχει αναρτηθεί στο ασύγχρονο περιβάλλον της e-

class. Λύνονται απορίες σχετικά με αυτή και ζητείται από τα παιδιά να 

δουλέψουν ασύγχρονα τις διαδραστικές ασκήσεις. 

Βήμα 2:    

Ασύγχρονη 

Αναρτάται στην e-class  αναλυτικό έγγραφο οδηγιών (Φύλλο Δραστηριοτήτων)  προς 

τους/τις μαθητές/ριες.    

https://safeyoutube.net/w/HNoC
https://safeyoutube.net/w/YNoC
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4437
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4437
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4437
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4422
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4422
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4422
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4434
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Μαθησιακά αποτελέσματα- Αξιολόγηση  

Οι μαθητές/-τριες που είχαν τη δυνατότητα, ανάρτησαν τις εργασίες τους στην 

ηλεκτρονική τάξη και την επόμενη φορά που κάναμε Μαθηματικά μοιράστηκα τα 

αρχεία τους με όλη την τάξη (στην webex) και με τη σειρά του ο καθένας 

παρουσίασε το έργο του. Oι συμμαθητές/-τριες στο τέλος διατύπωσαν τα σχόλιά 

τους. Παρατηρήσαμε τα γεωμετρικά σχήματα που είδαμε στα έργα των παιδιών και 

επικεντρωθήκαμε στα παραλληλόγραμμα, προσπαθώντας να διακρίνουμε το είδος 

τους. 

Πηγές:  

 http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/ 

 http://www.pi-

schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=41&v=1#6  

 https://www.youtube.com/watch?v=m0SvtX37M10  

 https://www.youtube.com/watch?v=yDWPOkrJ0B8  

 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4437  

 

http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=41&v=1
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=41&v=1
https://www.youtube.com/watch?v=m0SvtX37M10
https://www.youtube.com/watch?v=yDWPOkrJ0B8
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4437
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΣΚΥΡΟΥ    

 ΟΝΟΜΑ:________________________________________________ 

Δ’ ΤΑΞΗ      

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________________________________________ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

«ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ & ΤΟΝ ΜΙΡΟ»  

 

Φτιάχνω τον δικό μου πίνακα ζωγραφικής ! 

 Επιλέγω ένα πρόγραμμα ζωγραφικής (π.χ. τη ζωγραφική που παρέχει ο 

υπολογιστής μου) και φτιάχνω με διάφορα γεωμετρικά σχήματα το δικό μου 

έργο τέχνης βασισμένο σε κάποια θεματική ομάδα (ΔΑΣΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, 

ΟΥΡΑΝΟΣ, ΓΗ) 

 Δίνω τίτλο, βάζω την υπογραφή μου & το παρουσιάζω στους συμμαθητές 

μου, αναλύοντας πώς σκέφτηκα.  

Μερικά παραδείγματα: 

+ 
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Έργα μαθητών (ενδεικτικά) – Δ’ τάξη Ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου Σκύρου 
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Μαρία Βέρρου 
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ΤΑΞΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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«Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες» 

Αναστασίου Μαρία  

maryanastasy@yahoo.gr 

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής  

Περίληψη 

Οι σύγχρονοι  Ολυμπιακοί Αγώνες (Ο.Α.)  χωρίς αμφιβολία είναι το 

μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του 20ου αιώνα. Βέβαια, θα ήταν λάθος να 

αντιμετωπίζαμε τους ΟΑ ως ακόμα μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είναι μια 

γιορτή της αλληλεγγύης, της φιλίας, της συνύπαρξης των λαών. Μια γιορτή της 

ειρήνης, της χαράς, της ανθρωπότητας. Είναι σημαντική εκπαιδευτική ανάγκη, οι 

μαθητές/τριες μας, να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την ιστορία των ΟΑ,  να  

οικειοποιηθούν και να εφαρμόσουν τις αρχές που πρεσβεύουν. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην κινητική και γνωστική ανάπτυξη του 

παιδιού, αναπτύχθηκε και το προτεινόμενο, εκπαιδευτικό σενάριο. Οι 

δραστηριότητες που προτείνονται, σκοπό έχουν να εξοικειώσουν το μαθητή με 

βασικά ιστορικά στοιχεία των ΟΑ και ορισμένες σημαντικές έννοιες, που αυτοί 

αντιπροσωπεύουν. Έννοιες, που σχετίζονται με τη διαμόρφωση  στάσεων και 

συμπεριφορών όπως το «ευ αγωνίζεσθαι», την κριτική σκέψη, το σεβασμό,  τη χαρά 

της προσπάθειας. Επομένως, οι μαθησιακοί στόχοι δεν είναι μόνο αντιληπτικο-

γνωστικοί, αλλά και κοινωνικο-συναισθηματικοί.  Οι δραστηριότητες, τόσο για τη 

σύγχρονη διδασκαλία, όσο και για την ασύγχρονη, γίνονται με τη χρήση 

ποικιλόμορφων εργαλείων του Web 2.0. Κατά την εφαρμογή, οι μαθητές 

συμμετείχαν ενεργά, καθώς με τη χρήση των εργαλείων Web 2.0, το μάθημα έγινε 

παιγνιώδες, διαδραστικό και ευχάριστο, και επιτεύχθηκαν οι σκοποί και οι στόχοι 

του σεναρίου. 

     Λέξεις Κλειδιά: φιλία, προσπάθεια, ευ-αγωνίζεσθαι.  

     Βιβλιογραφικές αναφορές  

 Φυσική Αγωγή Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού-Βιβλίο μαθητή (εμπλουτισμένο html):  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C101/789/5152,23584/ 

 Οδηγός Ολυμπιακής Παιδείας:     

            https://olympic.org.cy/phocadownload/other-

publications/OLYMPIAKH%20PAIDEIA_compressed.pdf 

 

 

 

mailto:maryanastasy@yahoo.gr
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C101/789/5152,23584/
https://olympic.org.cy/phocadownload/other-publications/OLYMPIAKH%20PAIDEIA_compressed.pdf
https://olympic.org.cy/phocadownload/other-publications/OLYMPIAKH%20PAIDEIA_compressed.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δ’ ΚΑΙ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
 

Στόχοι: 

 

1. Να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία και έννοιες που σχετίζονται με τους 

σύγχρονους Ο.Α. 

2. Να εφαρμόσουν πρακτικά τις αξίες του Ολυμπισμού, όπως φιλία, 

συνεργασία, σεβασμό, προσπάθεια. 

3. Να αποκτήσουν θετικά πρότυπα από το χώρο του αθλητισμού.  

 
 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 

Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

                             μαζί με το Φύλλο Εργασίας (Ασύγχρονη). 

        Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Καλωσόρισμα και εισαγωγή στο μαθησιακό αντικείμενο. 

2. Συζήτηση για το παραμύθι «Η Δέσποινα και το περιστέρι», εντυπώσεις, 

προβληματισμούς, σχόλια, απορίες. 

3. Χρήση εφαρμογής  wordart (https://wordart.com/edit/t7flpnspszea) για τη 

δημιουργία ενός συννεφόλεξου. Πραγματοποιείται ιδεοθύελλα 

(brainstorming), ζητώντας από τα παιδιά να θυμηθούν λέξεις-στοιχεία, που 

σχετίζονται με τους ΟΑ. Ο εκπαιδευτικός τις καταγράφει στην εφαρμογή και 

έτσι δημιουργείται ένα σύννεφο λέξεων. Τα παιδιά επιλέγουν σχήμα, 

χρώμα, διαστάσεις. 

4. Προβολή βίντεο διάρκειας 1,58’ από τη διεύθυνση 

(https://www.youtube.com/watch?v=PKGBkrhVAZI), αφιερωμένο στην 

υπερπροσπάθεια της γνωστής μαραθωνοδρόμου Gabriel Andersen, από 

τους ΟΑ, Λος Άντζελες, 1984. Ορμώμενοι από το συγκεκριμένο βίντεο, τα 

παιδιά εκφράζουν τυχόν συναισθήματα, σκέψεις για τη σημασία της 

συμμετοχής, το μεγαλείο της προσπάθειας και της επίτευξης στόχων, τις 

συγκινητικές στιγμές του αθλητισμού. 

 

https://wordart.com/edit/t7flpnspszea
https://www.youtube.com/watch?v=PKGBkrhVAZI
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Πηγές:  

 Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή: 

http://users.sch.gr/akatsag/fa_new_school/neo_ps_fa_prologos.pdf 

 
 Φυσική Αγωγή Γ΄και Δ΄Δημοτικού-Βιβλίο μαθητή (εμπλουτισμένο html):  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C101/789/5152,23584/  

 Φυσική Αγωγή A’, B’, Γ’ Γυμνασίου-Βιβλίο μαθητή (εμπλουτισμένο html): 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A106/794/5171,23686/  

 Οδηγός Ολυμπιακής Παιδείας:     

            https://olympic.org.cy/phocadownload/other-
publications/OLYMPIAKH%20PAIDEIA_compressed.pdf 

 

 1984: Ίσως η πιο συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία των Ολυμπιακών 

Αγώνων (Βίντεο-ΕΡΤ).  Η αθλήτρια που επιβίωσε στον μαραθώνιο...  

(https://www.ant1.com.cy/sports/MUNDIAL18/article/247603/1984-isos-i-pio-

suglonistiki-stigmi-stin-istoria-ton-olubiakon-agonon-video-
ert/?expandedarticle=true) 
 

https://create.kahoot.it 

       https://wordwall.net 

https://padlet.com 

www.crossword labs.com 

https://wordart.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/akatsag/fa_new_school/neo_ps_fa_prologos.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C101/789/5152,23584/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C101/789/5152,23584/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A106/794/5171,23686/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A106/794/5171,23686/
https://olympic.org.cy/phocadownload/other-publications/OLYMPIAKH%20PAIDEIA_compressed.pdf
https://olympic.org.cy/phocadownload/other-publications/OLYMPIAKH%20PAIDEIA_compressed.pdf
https://www.ant1.com.cy/sports/MUNDIAL18/article/247603/1984-isos-i-pio-suglonistiki-stigmi-stin-istoria-ton-olubiakon-agonon-video-ert/?expandedarticle=true
https://www.ant1.com.cy/sports/MUNDIAL18/article/247603/1984-isos-i-pio-suglonistiki-stigmi-stin-istoria-ton-olubiakon-agonon-video-ert/?expandedarticle=true
https://www.ant1.com.cy/sports/MUNDIAL18/article/247603/1984-isos-i-pio-suglonistiki-stigmi-stin-istoria-ton-olubiakon-agonon-video-ert/?expandedarticle=true
https://create.kahoot.it/
https://wordwall.net/
https://padlet.com/
http://www.crossword/
https://wordart.com/
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Φύλλο εργασίας μαθητών/τριών  Γ΄ και Δ’  Δημοτικού  

 

 

Γεια σας παιδιά, το ξέρω ότι στενοχωριέστε πως δεδομένων των συνθηκών, το 

ραντεβού μας για άσκηση δίνεται στον υπολογιστή μας και όχι στην αυλή του 

σχολείου. Υπομονή!  

Παρακάτω, σας παραθέτω ένα φύλλο εργασίας με παιχνίδια, που αφορούν αυτά με 

τα οποία καταπιαστήκαμε στη σύγχρονη διδασκαλία. Ελπίζω να τα βρείτε πολύ 

ενδιαφέροντα. Περιμένω με ανυπομονησία τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ! 

 

1. Το  κουίζ  των Ολυμπιακών αθλημάτων! 

Αγαπητά μου παιδιά, ξεκινάμε αυτό το φύλλο εργασίας με χαρά για παιχνίδι. 

Κάνοντας δεξί κλικ  στον παρακάτω σύνδεσμο, θα παίξετε παιχνίδι με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής. 

https://kahoot.it/challenge/08879556?challenge-id=dd2f60dc-7451-468b-80fe-

0a4396b08e0b_1589753496296 

Και ένα μικρό “σκονάκι” (tip), μην ξεχνάτε να παρατηρείτε προσεκτικά τις 

φωτογραφίες γιατί αυτές θα σας οδηγούν στη σωστή απάντηση! 

2. Παίζω με τους Ολυμπιακούς αγώνες! 

      Παιδιά μου, τώρα περνάμε στη δεύτερη πίστα προσπάθειας με τίτλο «Παίζω με          

τους Ολυμπιακούς αγώνες». Δεξί κλικ  και τρέξτε, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Μόνο 

που τώρα χρησιμοποιείτε το μυαλό σας και όχι τα πόδια σας!!  

https://wordwall.net/play/2179/126/204  

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/08879556?challenge-id=dd2f60dc-7451-468b-80fe-0a4396b08e0b_1589753496296
https://kahoot.it/challenge/08879556?challenge-id=dd2f60dc-7451-468b-80fe-0a4396b08e0b_1589753496296
https://wordwall.net/play/2179/126/204


229 

 

3. Σταυρόλεξο:  

 

Νομίζω ότι αρκετά τρέξαμε! Βολευτείτε αναπαυτικά και ελάτε να λύσουμε 

σταυρόλεξο. 

https://crosswordlabs.com/view/2020-05-17-535 

 

 

4. Το ατρόμητο paddlet! Φτιαγμένο με αγάπη για τους μαθητές μου!  

Θα με ρωτήσετε τώρα: τι είναι αυτό! Είναι ένας ψηφιακός πίνακας 

ανακοινώσεων. Κάνετε δεξί κλικ  στο σύνδεσμο 

https://el.padlet.com/maryanastasy/vqjfxgqhwvfzgo8x  και αυτόματα  

μεταφέρεστε σε αυτό το τοίχο! 

 Μπορείτε να γράψετε τις σκέψεις σχετικά με τους ΟΑ, να ανεβάστε βίντεο από 

το αγαπημένο σας άθλημα (όπως έχω κάνει ήδη εγώ), φωτογραφίες από το 

χώρο του αθλητισμού (για παράδειγμα, αθλητές, αθλήματα, μασκότ των 

αγώνων), μουσική. Με αυτό τον τρόπο, θα βλέπουμε όλοι τις αναρτήσεις μας, 

συνθέτοντας  το όμορφο puzzle των Ολυμπιακών αγώνων. 

Μην ξεχνάτε όμως, σε κάθε σας ανάρτηση, να γράφετε το όνομα σας! 

Σας ευχαριστώ!      

 

 

 

 

 

https://crosswordlabs.com/view/2020-05-17-535
https://el.padlet.com/maryanastasy/vqjfxgqhwvfzgo8x


230 

 

Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής 

                                WORDART 
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Wordawall 
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KAHOOT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



233 

 

 

 

 

 



234 

 

Εισαγωγή στην κολύμβηση  

Κάππα Παναγιώτα 

penkappa@yahoo.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ11, 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου 
 

Περίληψη 

Το διαδίκτυο, ως πηγή δεδομένων, πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού 

αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικότερα εργαλεία μάθησης. Η 

δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, αποτελεί αρχικά ένα 

συμπληρωματικό μέσο μάθησης και στη συνέχεια μέσο ανατροφοδότησης σε όσους 

το χρησιμοποιήσουν προκειμένου να λάβουν τη γνώση και την πληροφόρηση πάνω 

στο αντικείμενο που το διαδικτυακό περιβάλλον τους προσφέρει (Σκουληκάρη, 

2015). Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Φυσικής Αγωγής οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές που σχετίζονται με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, έχουν ευρέως 

διαδοθεί και μπορούν να δώσουν θετική ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους 

πάνω στην εκτέλεση συγκεκριμένων κινητικών δεξιοτήτων. 

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου ήταν  η γενικότερη ενημέρωση για το 

άθλημα της κολύμβησης και η απεικόνιση της κολυμβητικής τεχνικής στο ελεύθερο 

στυλ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εκπληρώθηκαν γνωστικοί στόχοι όπως, η 

ενημέρωση για τις βασικές αρχές της κολύμβησης, η αναγνώριση των τεσσάρων 

στυλ κολύμβησης και η θεωρητική προσέγγιση βασικών στοιχείων επίπλευσης και 

στοιχείων τεχνικής όσον αφορά τη στάση σώματος, την αναπνοή και την κίνηση των 

χεριών στο ελεύθερο (σε όλες τις φάσεις). Στο συναισθηματικό τομέα οι μαθητές 

ικανοποιήθηκαν από τη συμμετοχή τους και απέκτησαν  αυτοπεποίθηση, ενώ 

αλληλεπιδρώντας με το περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, 

βελτίωσαν τις δεξιότητές τους μέσω ΤΠΕ και συνεργάστηκαν με τον εκπαιδευτικό 

Φυσικής Αγωγής και την υπόλοιπη ομάδα. 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές ήταν σε θέση, να έχουν γενικές 

γνώσεις για τις βασικές αρχές της κολύμβησης, να αναγνωρίζουν τα τέσσερα στυλ 

κολύμβησης και να έχουν κατανοήσει τα βασικά στοιχεία τεχνικής του ελευθέρου. 

Τα τελικά προϊόντα των εργασιών τους, αναρτήθηκαν και να παρουσιάστηκαν 

ασύγχρονα.   

Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε σε δύο διδακτικές ώρες (παρεμβάσεις) 

μέσω της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας eclass. Οι μαθητές ακολουθώντας 

τους προτεινόμενους υπερσνδέσμους, γνώρισαν στοιχεία της κολύμβησης. Για 

καλύτερη κατανόησης, παρακολούθησαν προσεκτικά τους υπερσυνδέσμους που 

τους προτάθηκαν, ασχολήθηκαν με τις δραστηριότητες εμπέδωσης και έλυσαν το 

σταυρόλεξο της «Κολύμβησης». 

mailto:penkappa@yahoo.gr
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 Έπειτα, παρακολούθησαν βίντεο που εστίασε στα βασικά τεχνικά στοιχεία, που 

αφορούσαν στην αναπνοή, στις χεριές, στις στροφές και στην εκκίνηση του 

ελευθέρου, ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν το φύλλο εργασίας που 

τους δόθηκε. Οι ερωτήσεις του φύλλου εργασίας βρισκόταν ενσωματωμένες και 

μέσα στο βίντεο, ώστε σε περίπτωση που δεν είχε γίνει αντιληπτή η απάντηση,  ο 

μαθητής είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αμέσως τη συγκεκριμένη φάση 

και να απαντήσει σωστά. 

Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας, έδειξαν πως οι μαθητές 

εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στις προτεινόμενες 

δραστηριότητες. Η συλλογή των απαντήσεών τους από τον εκπαιδευτικό Φυσικής 

Αγωγής και η άμεση παροχή ανατροφοδότησης, ενίσχυσαν την απόκτηση γνώσεων 

και τη διασαφήνιση των μη κατανοητών σημείων. Αν αυτή η διαδικασία, 

συνδυαστεί και με πρακτική άσκηση των μαθητών σε κολυμβητήριο, πιθανό να 

οδηγήσει σε βελτίωση της τεχνικής και της απόδοσής τους, όπως έχει διαπιστωθεί 

σε πολλές έρευνες των τελευταίων ετών (Κάππα  & Αντωνίου 2014). 

Η αξιολόγηση στις δύο πρώτες δραστηριότητες που αφορούσαν  στοιχεία 

εμπέδωσης της τεχνικής του «ελευθέρου», έγιναν από τους ίδιους τους μαθητές, 

αφού η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ΑΙΣΩΠΟΣ», τους έδινε τη δυνατότητα να 

ελέγξουν αμέσως τις απαντήσεις τους. Το φύλλο εργασίας που είχε αναρτηθεί στις 

εργασίες του eclass, αφού συμπληρώθηκε από τους μαθητές, αξιολογήθηκε από τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος έδωσε άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές για την 

ορθότητα των απαντήσεων και τους διευκρίνισε τα μη κατανοητά σημεία, μέσα από 

τα μηνύματα του eclass. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κολύμβηση, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ανατροφοδότηση, Νέες 

Τεχνολογίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εισαγωγή στην κολύμβηση 
 

 

Ενότητα 3.  Τεχνική στο ελεύθερο στυλ 
 

Στόχοι 
Παιδαγωγικοί  Γνωστικοί: 

 ενημέρωση για τις βασικές αρχές της κολύμβησης  

 αναγνώριση των τεσσάρων στυλ κολύμβησης 

 Θεωρητική προσέγγιση βασικών στοιχείων επίπλευσης και στοιχείων 

τεχνικής όσον αφορά τη στάση σώματος, την αναπνοή και την κίνηση των 

χεριών στο ελεύθερο (σε όλες τις φάσεις).  

Συναισθηματικοί: ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους και βελτίωση της 

αυτοπεποίθησης 

Κοινωνικοί: βελτίωση δεξιοτήτων μέσω ΤΠΕ και συνεργασίας με την ομάδα. 
 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1  Ο εκπ/κος δημιουργεί το σταυρόλεξο της Κολύμβησης, το 

διαδραστικό βίντεο με τις ενσωματωμένες ερωτήσεις κατανόησης και το φύλλο 

εργασίας. 

Βήμα 2 Στη συνέχεια δημιουργεί την ενότητα «Εισαγωγή στην Κολύμβηση» 

στην ψηφιακή του τάξη και δίνει οδηγίες στους μαθητές για τη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη ενότητα και να 

απαντήσουν στις εργασίες της. 

     Βήμα 3 Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συνδέονται σε περιβάλλον 
τηλεδιάσκεψης  και 

4.  Συζητούν τις απορίες των μαθητών 

5.  Οι μαθητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους 

6. Συζητούμε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν  

 

Πηγές: 

 Κολύμπι ελεύθερο: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/596 

   Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο (Γενική ενημέρωση): 

http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1860 

 Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο (Δραστηριότητες εμπέδωσης): 

http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1861 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/596
http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1860
http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1861
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Φ Υ Λ Λ Ο  Ε Ρ Γ  Α Σ Ι Α Σ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

 

1η Δραστηριότητα  

Ακολουθείστε τον παρακάτω προτεινόμενο υπερσύνδεσμο: 

http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1860,  για να πάρετε μια γενική ενημέρωση για  

τη βασική- ψυχαγωγική κολύμβηση. Στόχος είναι,  να αγαπήσετε την κολύμβηση, να 

αφομοιώστε τον τρόπο εκτέλεσης των τεσσάρων στυλ και να γνωρίσετε τους 

χειρισμούς για την  πρόληψη έκτακτων καταστάσεων μέσα στο νερό. 

Στη συνέχεια πατήστε το http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1861 και 

απαντήστε τις ερωτήσεις της καρτέλας «Δραστηριότητες Εμπέδωσης». Μπορείτε 

αμέσως να  ελέγξετε  την ορθότητα των απαντήσεών τους. 

2η Δραστηριότητα  

Κατόπιν πατώντας στον υπερσύνδεσμο https://crosswordlabs.com/view/2020-

04-07-576 θα οδηγηθείτε στο  σταυρόλεξο της «Κολύμβησης», το οποίο πρέπει να 

λύσετε για να ελέγξετε το βαθμό κατανόησης, όσων στοιχείων έχετε μελετήσει. (Για 

να γράψετε στο σταυρόλε ο, βάζετε τον κέρσορα πάνω στη λέ η που θέλετε να 

συμπληρώσετε και όταν τελειώσετε τη συμπλήρωση των κενών, μπορείτε να 

ελέγ ετε την ορθότητα των απαντήσεών σας, πηγαίνοντας στο βελάκι           

αριστερά της λέ ης  Print και επιλέγοντας το Answer Key.)   

3η Δραστηριότητα  

Μπαίνοντας τώρα στο http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/596 

παρακολουθείστε προσεκτικά το βίντεο που περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με 

τον οποίο γίνεται η αναπνοή, οι χεριές, οι στροφές και η εκκίνηση στο ελεύθερο 

στυλ κολύμβησης.  

Κατόπιν πατώντας πάνω στην παρακάτω εικόνα, που λειτουργεί ως 

υπερσύνδεσμος υπάρχουν ενσωματωμένες ερωτήσεις τις οποίες πρέπει να 

απαντήσετε. Οι ερωτήσεις υπάρχουν μέσα στο βίντεο, ώστε αν κατά τη 

παρακολούθησή του δεν έχει γίνει κατανοητό κάτι, να γυρίσετε πίσω και να το 

ξαναπαρακολουθήσετε. Τις απαντήσεις  θα συμπληρώσετε κατευθείαν στο φύλλο 

εργασίας που θα βρείτε στην ενότητα εργασίες και θα το αναρτήσετε στο eclass. 

http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1860
http://aesop.iep.edu.gr/node/7073/1861
https://crosswordlabs.com/view/2020-04-07-576
https://crosswordlabs.com/view/2020-04-07-576
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/596
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1. Ποια είναι η θέση σώματος του αθλητή σε σχέση με την επιφάνεια του νερού; 

o Η θέση πλεύσης πρέπει να είναι οριζόντια σε σχέση με την επιφάνεια του νερού. 

o Η θέση πλεύσης πρέπει να είναι κάθετη σε σχέση με την επιφάνεια του νερού. 

o Κανένα από τα παραπάνω. 

2. Πως πρέπει να γίνεται η αναπνοή στο ελεύθερο; 

o Μπροστά και γρήγορα για να μη χαλάσει η υδροδυναμική θέση του αθλητή. 

o Στο πλάι και γρήγορα, για να μη χαλάει η θέση σώματος και η τεχνική του στυλ.  

o Στο πλάι και αργά, ώστε να ξεκουραστεί όσο γίνεται ο αθλητής. 

3. Τι περιλαμβάνει η κίνηση του χεριού στο ελεύθερο; 

o Είσοδο-τράβηγμα-ώθηση-κίνηση έξω από το νερό. 

o Τράβηγμα-ώθηση-είσοδο-κίνηση έξω από το νερό. 

o Ώθηση-είσοδο-τράβηγμα-κίνηση έξω από το νερό. 

o Τίποτα από τα παραπάνω. 

4. Πως γίνεται η είσοδος του χεριού στο ελεύθερο; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

5. Πως γίνεται το τράβηγμα του χεριού στο νερό; 

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι σε ορθή 

γωνία. 

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι σε οξεία 

γωνία. 

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι σε 

αμβλεία γωνία. 

6. Στη φάση της πίεσης τι από τα παρακάτω ισχύει;  

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται κάτω από την κοιλιά, η παλάμη πλησιάζει στους γοφούς 

και τεντώνει δίπλα στο μηρό. 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται στο πλάι της κοιλιάς, η παλάμη πλησιάζει στους γοφούς 

και τεντώνει δίπλα στο μηρό. 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται κάτω από την κοιλιά, η παλάμη πλησιάζει στο μηρό και 

τεντώνει δίπλα στους γοφούς. 

7. Στη φάση χαλαρώματος του χεριού, τι από τα παρακάτω ισχύει; 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό, πρώτα με την παλάμη και ετοιμάζεται να μπει μέσα  στο 

νερό. 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό, πρώτα με τον αγκώνα και ετοιμάζεται να μπει μέσα στο 

νερό. 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό με όποιο τρόπο επιθυμεί ο αθλητής.  



240 

 

Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής. 

 
1. Ποια είναι η θέση σώματος του αθλητή σε σχέση με την επιφάνεια του νερού; 

o Η θέση πλεύσης πρέπει να είναι οριζόντια σε σχέση με την επιφάνεια του 

νερού. ΣΩΣΤΟ 

o Η θέση πλεύσης πρέπει να είναι κάθετη σε σχέση με την επιφάνεια του νερού. 

Χ 

o Κανένα από τα παραπάνω. Χ 

2. Πως πρέπει να γίνεται η αναπνοή στο ελεύθερο;  

o Μπροστά και γρήγορα για να μη χαλάσει η υδροδυναμική θέση του αθλητή. Χ 

o Στο πλάι και γρήγορα, για να μη χαλάει η θέση σώματος και η τεχνική του στυλ. 

ΣΩΣΤΟ 

o Στο πλάι και αργά, ώστε να ξεκουραστεί όσο γίνεται ο αθλητής. Χ 

3. Τι περιλαμβάνει η κίνηση του χεριού στο ελεύθερο;  

o Είσοδο-τράβηγμα-ώθηση-κίνηση έξω από το νερό. ΣΩΣΤΟ  

o Τράβηγμα-ώθηση-είσοδο-κίνηση έξω από το νερό. Χ  

o Ώθηση-είσοδο-τράβηγμα-κίνηση έξω από το νερό. Χ  

o Τίποτα από τα παραπάνω. Χ 

4. Πως γίνεται η είσοδος του χεριού στο ελεύθερο; 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ 

ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΛΕΙΣΤΑ.ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ Ο ΑΓΚΩΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΗΛΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 

ΚΟΝΤΡΑΡΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ.ΤΟ  

ΧΕΡΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΛΥΓΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. 

5. Πως γίνεται το τράβηγμα του χεριού στο νερό;  

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι 

σε ορθή γωνία.  ΣΩΣΤΟ 

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι 

σε οξεία γωνία.  Χ 

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι 

σε αμβλεία γωνία. Χ 

6. Στη φάση της πίεσης τι από τα παρακάτω ισχύει; 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται κάτω από την κοιλιά, η παλάμη πλησιάζει 

στους γοφούς και τεντώνει δίπλα στο μηρό. Χ 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται στο πλάι της κοιλιάς, η παλάμη πλησιάζει 

στους γοφούς και τεντώνει δίπλα στο μηρό. Χ 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται κάτω από την κοιλιά, η παλάμη πλησιάζει στο 

μηρό και τεντώνει δίπλα στους γοφούς. ΣΩΣΤΟ 
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7. Στη φάση χαλαρώματος του χεριού, τι από τα παρακάτω ισχύει; 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό, πρώτα με την παλάμη και ετοιμάζεται να μπει 

μέσα στο νερό. Χ 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό, πρώτα με τον αγκώνα και ετοιμάζεται να μπει 

μέσα στο νερό. ΣΩΣΤΟ  

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό με όποιο τρόπο επιθυμεί ο αθλητής. Χ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

1. Ποια είναι η θέση σώματος του αθλητή σε σχέση με την επιφάνεια του νερού; 

o Η θέση πλεύσης πρέπει να είναι οριζόντια σε σχέση με την επιφάνεια του 

νερού. 

o Η θέση πλεύσης πρέπει να είναι κάθετη σε σχέση με την επιφάνεια του νερού. 

o Κανένα από τα παραπάνω. 

2. Πως πρέπει να γίνεται η αναπνοή στο ελεύθερο;  

o Μπροστά και γρήγορα για να μη χαλάσει η υδροδυναμική θέση του αθλητή. 

o Στο πλάι και γρήγορα, για να μη χαλάει η θέση σώματος και η τεχνική του στυλ. 

o Στο πλάι και αργά, ώστε να ξεκουραστεί όσο γίνεται ο αθλητής. 

3. Τι περιλαμβάνει η κίνηση του χεριού στο ελεύθερο;  

o Είσοδο-τράβηγμα-ώθηση-κίνηση έξω από το νερό. 

o Τράβηγμα-ώθηση-είσοδο-κίνηση έξω από το νερό. 

o Ώθηση-είσοδο-τράβηγμα-κίνηση έξω από το νερό.  

o Τίποτα από τα παραπάνω. 

4. Πως γίνεται η είσοδος του χεριού στο ελεύθερο; 

Η είσοδος του χεριού γίνεται πρώτα με την παλάμη και με όλα τα δάχτυλα ενωμένα. 

5. Πως γίνεται το τράβηγμα του χεριού στο νερό;  

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι 

σε ορθή γωνία. 

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι 

σε οξεία γωνία. 

o Το χέρι τραβάει κάτω από τον επιμήκη άξονα του σώματος και ο αγκώνας είναι 

σε αμβλεία γωνία. 

6. Στη φάση της πίεσης τι από τα παρακάτω ισχύει; 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται κάτω από την κοιλιά, η παλάμη πλησιάζει 

στους γοφούς και τεντώνει δίπλα στο μηρό. 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται στο πλάι της κοιλιάς, η παλάμη πλησιάζει στους 

γοφούς και τεντώνει δίπλα στο μηρό. 

o Ξεκινάει όταν το χέρι βρίσκεται κάτω από την κοιλιά, η παλάμη πλησιάζει στο 

μηρό και τεντώνει δίπλα στους γοφούς. 

7. Στη φάση χαλαρώματος του χεριού, τι από τα παρακάτω ισχύει; 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό, πρώτα με την παλάμη και ετοιμάζεται να μπει 

μέσα στο νερό. 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό, πρώτα με τον αγκώνα και ετοιμάζεται να μπει 

μέσα στο νερό. 

o Το χέρι βγαίνει έξω από το νερό με όποιο τρόπο επιθυμεί ο αθλητής. 
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Από τον δρόμο της μιας ανάσας στον άθλο του Μαραθωνίου 

Κοντομήτρου Κωνσταντία 

dinkonto@yahoo.gr 

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου 

 

Περίληψη 

Ένα από τα βασικότερα και αποτελεσματικότερα μέσα της φυσικής Αγωγής είναι ο 

κλασικός αθλητισμός. Τα δρομικά αγωνίσματα και κυρίως οι δρόμοι ταχύτητας είναι 

από τα πιο ενδιαφέροντα και ενθουσιάζουν ιδιαίτερα τα παιδιά καθώς αποτελούν 

τον καθημερινό τρόπο μετακίνησής τους. Στην αρχαιότητα τα παιδιά διδάσκονταν 

από μικρή ηλικία τις τεχνικές και τη φιλοσοφία του δρόμου, αγωνίσματος που 

καθιερώθηκε ως βασικό στοιχείο της εκπαίδευσής τους. Σκοπός του παρόντος 

μαθήματος που διδάχθηκε σε μαθητές της Δ' τάξης, είναι η γνωριμία των μαθητών 

με την πολυπληθέστατη κατηγορία των  δρόμων και η ταξινόμησή τους από τους 

μαθητές σε δρόμους ταχύτητας, ημιαντοχής και αντοχής. Επιπλέον στόχος αποτελεί 

να αντιληφθούν οι μαθητές τις ομοιότητες και διαφορές των σύγχρονων δρομικών 

αγωνισμάτων με αυτά της αρχαιότητας και η σταδιακή τους διαμόρφωση σε 

εγγράμματους μαθητές - θεατές ως προς τον κλασικό αθλητισμό που θα μπορούν 

να παρακολουθούν και να κατανοούν μεγάλες διοργανώσεις και πρωταθλήματα 

του στίβου. Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών  και η ανάθεση εργασίας με 

επεξεργασία ψηφιακού χάρτη αποτέλεσαν τα εργαλεία αξιολόγησης των γνώσεων 

των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Λέξεις - κλειδιά: δρομικά αγωνίσματα, στίβος, μαραθώνιος.  

 

Βιβλιογραφία  

Μπουρνέλλη, Π., Κουτσούκη, Δ., Ζωγράφου, Μ., Αγγελονίδης, Ι., Χατζόπουλος, Δ. και 

Αγαλιανού, Ο. (2007) Φυσική Αγωγή Γ' και Δ' Δημοτικού- ιβλίο εκπαιδευτικού. 

Ανασύρθηκε από http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSDIM-C 

Ο κλασικός αθλητισμός. Ανασύρθηκε από 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/156/1110,4041 

 

 

 

 

mailto:dinkonto@yahoo.gr
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSDIM-C
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/156/1110,4041
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εφαρμογή σεναρίου: Συνδυασμός ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας 

Στην η - τάξη αναρτάται όλο το υλικό με αναλυτικές οδηγίες 

Στην σύγχρονη γίνεται συζήτηση επί του ασύγχρονου υλικού και μέσω του 

εργαλείου polling ερωτήσεις κατανόησης. 

1η δραστηριότητα 

Εννοιολογικός Χάρτης-Παρακολούθηση εκπαιδευτικού βίντεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδι γνώσεων 
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2η δραστηριότητα 

Μελέτη ενότητας από το διαδραστικό βιβλίο της Δ΄δημοτικού και παιχνίδι 

αντιστοίχησης 

 

 

 

3η δραστηριότητα 

Μελέτη ψηφιακού χάρτη της διαδρομής του αυθεντικού Μαραθωνίου και ανάθεση 

εργασίας μέσω η-τάξης με τίτλο: " Στα χνάρια του Φειδιππίδη"  
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Φύλλο εργασίας - "Στα χνάρια του Φειδιππίδη" 

Ο Άρης  από μικρός  ονειρευόταν να τρέξει τη διαδρομή του Κλασικού Μαραθώνιου 

Δρόμου. Μόλις έγινε δεκαοχτώ χρονών και είχε πια δικαίωμα συμμετοχής στον 

Μαραθώνιο οι προπονήσεις του έγιναν πολύ εντατικές και τον Νοέμβριο του 2020 

ετοιμάζεται να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Μελετήστε μαζί του την 

διαδρομή του Κλασικού Μαραθώνιου στον σύνδεσμο 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ac3243351cbf488ea

eacf4f9fff65f37  

και συμπληρώστε τα παρακάτω πλαίσια  με τις ερωτήσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλευτείτε το σημαιάκι της 

αφετηρίας και συμπληρώστε 

παρακάτω. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ    

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο Άρης περνώντας από το σημείο 

που δείχνει το λευκό σημαιάκι 

ποιο μνημείο θα αντικρύσει; 

Απάντηση:  

Στο σταθμό ανεφοδιασμού που 

βρίσκεται στη μέση της 

απόστασης του Μαραθώνιου 

μπορεί ο Άρης να πιει νερό; 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ; 

Στο σταθμό ανεφοδιασμού στα 

30χλμ μπορεί ο Άρης να φάει 

μια μπάρα; 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αφού "πατήσετε" σε οποιοδήποτε σημείο 

της  μπλε διαδρομής και διαβάσετε τις 

πληροφορίες απαντήστε: 

Απόσταση Μαραθώνιου: 

Μήνας διεξαγωγής: 

Άλλες αποστάσεις που μπορεί να τρέξει 

κάποιος την ίδια μέρα: 

 

Δύο χιλιόμετρα πριν το τέλος 

του Μαραθώνιου θα μπορέσει ο 

Άρης να βρει ιατρική βοήθεια; 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ; 

Στο σταθμό ανεφοδιασμού των 

15 χλμ. μπορεί ο Άρης να πάει 

στην τουαλέτα;  

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ac3243351cbf488eaeacf4f9fff65f37
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ac3243351cbf488eaeacf4f9fff65f37
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ΤΑΞΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Τ.Π.Ε. 
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Δημιουργώ ψηφιακή αφήγηση 

Ματσαγγούρα Ειρήνη  

eirhnhma@sch.gr 

                                  Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ86, 8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας 

 

Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται παρακάτω, σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε για να εφαρμοστεί σε πλήρως εξ αποστάσεως διδασκαλία, με 

συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα 

διαθεματικό σενάριο στο οποίο συνδυάζονται, εκτός από το γνωστικό αντικείμενο, 

τη Πληροφορική, και άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία, η Γλώσσα και τα 

Εικαστικά. Απευθύνεται σε μαθητές Δ’ Δημοτικού. Σκοπός του σεναρίου είναι οι 

μαθητές να αναπτύξουν τον προσωπικό και αφηγηματικό λόγο τους και να 

απεικονίσουν τη πολιτιστική τους γνώση και εμπειρία χρησιμοποιώντας ένα 

συνδυασμό ψηφιακών εργαλείων πολλαπλών μορφών. Η παραγωγή και η 

δημοσίευση ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί στην εποχή μας βασικό 

εγγραμματισμό (Peppler & Kafai, 2007) μέρος του οποίου είναι η ψηφιακή 

αφήγηση. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή της ψηφιακής 

αφήγησης στηρίζονται στις θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομισμού, τις αρχές της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη πολλαπλή νοημοσύνη. Δημιουργήθηκε 

πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό που να δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση με τον 

μαθητή, αλλά κυρίως όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λιοναράκης να «διδάσκει 

και να ενεργοποιεί το μαθητή να μαθαίνει μόνος του και να λειτουργεί αυτόνομα 

σε μια ευρετική πορεία αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2001). Κατά τον  εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό καθορίστηκε το εύρος και η μορφή της ανατροφοδότησης προς τους 

μαθητές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα στάδια και η διαδικασία 

εκπόνησης της ψηφιακής αφήγησης, από τον καθορισμό της ιστορίας και τη 

συγγραφή του σεναρίου μέχρι την επιλογή εικόνων–ήχων και την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος. Η ψηφιακή αυτή αφηγηματική παραγωγή κέντρισε το 

ενδιαφέρον των μαθητών, αποτέλεσε κίνητρο για ενεργητικότερη εμπλοκή τους 

στη μάθηση και συνέβαλε στην καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων για τη ζωή.   

Λέξεις Κλειδιά:  ψηφιακή αφήγηση, διαθεματικότητα  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

1. Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: 

Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο 

mailto:eirhnhma@sch.gr
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Λιοναράκης, Α. (επιμ.) Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και ε  

Αποστάσεως Εκπαίδευση σ. 33-52, Αθήνα: Προπομπός.  

2. Peppler, K. A., & Kafai, Y. B. (2007). Collaboration, Computation, and Creativity: 

Media Arts Practices in Urban Youth Cultures. In the proceeding of the Computer 

Supported Collaborative Learning conference (CSCL2007), July 16 - 21, Rutgers, The 

State University of New Jersey, USA (pp. 586-588). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διαθεματική προσέγγιση (Πληροφορική, Ιστορία, Γλώσσα, 

Εικαστικά) Δ’ Δημοτικού 

Αξιοποίηση Διδακτικής Ενότητας από το βιβλίο Ιστορίας Δ’ Δημοτικού               

(Κεφάλαιο 22) -  Η Καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων 

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται το διαθεματικό σενάριο με τίτλο 

«Δημιουργώ Ψηφιακή Αφήγηση», το οποίο υλοποιήθηκε σε εξ αποστάσεως 

μάθημα.  Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές α) της Ιστορίας, β) της Γλώσσας 

αφού αφορά στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, γ) της Πληροφορικής και 

δ) των Εικαστικών. Αξιοποιείται το Κεφάλαιο 22 (Καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση 

των Αθηναίων) από το βιβλίο της Ιστορίας. Είναι συμβατό με το Πρόγραμμα 

Σπουδών του διδακτικού πεδίου «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) για τη Δ’ Δημοτικού, καθώς αφορά στην κατηγορία μαθησιακών στόχων 

«Δημιουργώ και εκφράζομαι με τα πολυμέσα και τις παρουσιάσεις» του άξονα 

μαθησιακών στόχων «Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με ΤΠΕ». Απευθύνεται 

σε μαθητές Δ’ Δημοτικού και η διάρκειά του ανέρχεται στις 6 ώρες. Χρησιμοποιείται 

ο συνδυασμός ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας. Για την ασύγχρονη 

εκπαίδευση αξιοποιείται το μαθησιακό περιβάλλον της e-me και για τη σύγχρονη 

χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Cisco Webex. Στο πλαίσιο της ασύγχρονης έχουμε 

την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και όλων των χρήσιμων πληροφοριών που 

είναι απαραίτητες για την εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από την άλλη, η 

σύγχρονη επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψη υποστηρίζει την ασύγχρονη διαδικασία 

και μέσω της αμεσότητας που προσφέρει αποτελεί τη διαδικασία που διατηρεί τη 

σχέση με την τάξη. Ο μαθητής έχοντας ευελιξία ως προς το χρόνο, τον τόπο και το 

ρυθμό μελέτης αλληλεπιδρά με το εκπαιδευτικό υλικό, τους συμμαθητές του, την 

εκπαιδευτικό του και αποκτά εμπειρίες μάθησης με πιο εποικοδομηστικό 

προσανατολισμό. Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφεται ο σκοπός, τα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, η δομή και το περιεχόμενο του εξ 

αποστάσεως μαθήματος καθώς επίσης και ο τρόπος αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητάς του. 

Σκοπός 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τον προσωπικό και 

αφηγηματικό λόγο τους και να απεικονίσουν τη πολιτιστική τους γνώση και 

εμπειρία χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ψηφιακών εργαλείων πολλαπλών 

μορφών. 
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι μαθητές θα πρέπει: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

1. Να περιγράφουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της αρχαίας Αθήνας. 

2. Να εξηγούν τη θέση της γυναίκας στην Αθήνα της κλασσικής εποχής.  

3. Να συγκρίνουν την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Αθήνα με την 

αντίστοιχη σημερινή. 

4. Να ονομάζουν τα διαφορετικά είδη πηγών, από τα οποία μπορούμε να 

πάρουμε τεκμήρια για τη ζωή των ανθρώπων του παρελθόντος.  

5. Να καλλιεργήσουν την γλωσσική έκφραση, να εξοικειωθούν με τη 

δημιουργία ιστοριών και να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά που 

αυτές πρέπει να διαθέτουν.  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1. Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της πλατφόρμας ασύγχρονης 

εκπαίδευσης. 

2. Να διαχειρίζονται και να τροποποιούν τις διαφάνειες κειμένου στην 

παρουσίασή του.  

3. Να εφαρμόζουν βασικές εντολές στο λογισμικό παρουσιάσεων για τη 

μορφοποίηση των διαφανειών. 

4. Να εισάγουν πληροφορίες πολυμεσικής μορφής (κείμενο, εικόνα, 

σχήματα, ήχο) στον λογισμικό παρουσιάσεων. 

5. Να δημιουργούν εικαστικά τους δικούς τους πρωταγωνιστές και να 

συντάσσουν τους δικούς τους φανταστικούς διαλόγους που πλαισιώνουν 

την αφήγησή τους. 

Σε επίπεδο στάσεων: 

1. Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην πολιτιστική μας 

κληρονομιά. 

2. Να αποδέχονται και να εξηγούν τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης του 

λογισμικού παρουσιάσεων. 

3. Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη μάθηση σε περιβάλλοντα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Περιγραφή σεναρίου 

Η δημιουργική πορεία ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια: α) το στάδιο της επιλογής 

της ιδέας, β) το στάδιο της συγγραφής της ιστορίας, γ) το στάδιο της ανάπτυξης του 

πολυμεσικού υλικού, δ) το στάδιο σύνθεσης της ψηφιακής ιστορίας και ε) το στάδιο 

κοινοποίησης της τελικής μαθητικής δημιουργίας. 

Στάδιο 1 - Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονης ΕξΑε) – 1η ημέρα  

Συνολικός χρόνος μελέτης: 1,5 ώρα  

Στο στάδιο της επιλογής της ιδέας, το σενάριο προτείνει τη μελέτη 

πολυπρισματικού ιστορικού υλικού, (όπως το ψηφιακό βιβλίο της ιστορίας, 

εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστότοπος μουσείου), με στόχο να προσφέρουν 

ερεθίσματα στους μαθητές για να επιλέξουν την ιδέα πάνω στην οποία θα 

δομηθεί η ιστορία τους. Ερευνούν όλα τα στοιχεία σχετικά με το θέμα και εν 

συνεχεία συνθέτουν ένα κείμενο με τις σημαντικότερες και τις πιο 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Το τελικό κείμενο το γράφουν σε google form. Πιο 

συγκεκριμένα:  

Βήμα 1: Ανοίγουμε το μαθησιακό περιβάλλον της e-me και δίνουμε μια 

σύντομη περιγραφή του διαθεματικού σεναρίου, εξηγούμε στα παιδιά τα 

βήματα του σεναρίου, το χρονοδιάγραμμα και δίνουμε ένα παράδειγμα 

ψηφιακής αφήγησης.  

Βήμα 2: Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν το ψηφιακό βιβλίο (εμπλουτισμένο) 

της Ιστορίας Δ’ Δημοτικού πατώντας εδώ , με σκοπό να θυμηθούν τον  

τρόπο ζωής των κατοίκων της αρχαίας Αθήνας, τη θέση της γυναίκας και 

την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Αθήνα. 

Βήμα 3: Αξιοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό , καταγράφουν σε 

σημειωματάριο πληροφορίες για τις καθημερινές ασχολίες των αρχαίων 

καθώς και τον τρόπο άθλησης και ψυχαγωγίας. 

Βήμα 4: Επισκέπτονται τον ιστότοπο του Βρετανικού Μουσείου, παρατηρούν 

αγγειογραφίες που αναπαριστούν σκηνές της καθημερινής ζωής στην 

αρχαία Ελλάδα. Συγκρίνουν τα νέα ευρήματα με αυτά που έχουν γράψει 

στο σημειωματάριο από το προηγούμενο βήμα. 

Βήμα 5: Παίζουν ένα διαδραστικό παιχνίδι σχετικό με την εσωτερική 

διαρρύθμιση της αρχαιοελληνικής οικίας και τους ρόλους όσων διέμεναν 

και εργάζονταν στην οικία αυτή. 

Βήμα 6: Οι μαθητές καλούνται να κάνουν μια επιλογή από αυτά που 

σημείωσαν στο τετράδιό τους και να τα καταχωρήσουν σε μια φόρμα 

google πατώντας εδώ . Εκεί συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες, οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της ιστορίας. 

https://docs.google.com/presentation/d/1uqSVHWXbxDkZ-zZggEA267jOWPSa4Pssc2KYQQwklVo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uqSVHWXbxDkZ-zZggEA267jOWPSa4Pssc2KYQQwklVo/edit?usp=sharing
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/743/4860,22200/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B120/HTML/g02-web/htms/hp.htm
http://www.ancientgreece.co.uk/dailylife/home_set.html
http://www.ancientgreece.co.uk/dailylife/challenge/cha_set.html
https://forms.gle/JeMzo3fPbqxqYJhy7
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Βήμα 7: Ελέγχουν τις γνώσεις τους μέσα από: 

7.1 διαδραστικές ασκήσεις συμπλήρωσης κενού   

7.2 διαδραστικές ασκήσεις σωστού λάθους: 

Άσκηση 7.2α 
Άσκηση 7.2b  

Άσκηση 7.2c 
Άσκηση 7.2d  
Άσκηση 7.2e 

Στάδιο 2.α - Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονης ΕξΑε) – 2
η
 ημέρα   

Συνολικός χρόνος μελέτης: 40 λεπτά 

Προτείνεται στους μαθητές να δουν συμβουλευτικό βίντεο της εκπαιδευτικής 

ραδιοτηλεόρασης  σχετικά με τους κανόνες αφήγησης. Διαβάζουν ηλεκτρονικό 

παραμύθι και αφού παρατηρήσουν τα βασικά μέρη της αφήγησης απαντούν στις 

ερωτήσεις μέσα από φύλλο εργασίας που τους ανατέθηκε με e-me assignment. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Βήμα 1: Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν βίντεο από το πρόγραμμα 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μένουμε Σπίτι - 

Μαθήματα για το Δημοτικό», για να θυμηθούν τους βασικούς κανόνες 

του Αφηγηματικού λόγου. 

Βήμα 2:  

2.1: Διαβάζουν μια ιστοριούλα (Το φτερωτό άλογο) πατώντας εδώ και 

παρατηρούν τα βασικά μέρη της αφήγησης. 

2.2: Απαντούν τις ερωτήσεις μέσα από το φύλλο εργασίας που τους ανατέθηκε 

με e-me assignment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=239442
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=264711
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=264822
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=264865
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=264906
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=264927
https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/v-st-taxi-glossa-paragogi-graptoy-logoy-afigimatikos-logos/
https://www.paidika-paramythia.gr/story/137/fteroto-alogo
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Στάδιο 2.β - Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονης ΕξΑε) – 3η ημέρα 

Συνολικός χρόνος μελέτης: 30 λεπτά  

To στάδιο της συγγραφής της ιστορίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την επιτυχία 

της τελικής ψηφιακής ιστορίας. Διαδραστική παρουσίαση (δημιουργημένη με e-

me content) φέρει σε επαφή τους μαθητές με τους βασικούς κανόνες που πρέπει 

να διακατέχουν κάθε ιστορία (όπως το θέμα, η υπόθεση, οι χαρακτήρες της 

αφήγησης, το σκηνικό, η πλοκή , η περιπέτεια). Στη συνέχεια με αφετηρία την 

καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα και ακολουθώντας πιστά τους κανόνες 

αφήγησης συγγράφουν το δικό τους παραμύθι σε google forms. Πιο αναλυτικά:  

Βήμα 1: Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν έναν διαδραστικό οδηγό με 

μικρές συμβουλές για ένα επιτυχημένο αφηγηματικό κείμενο, πατώντας 

εδώ. 

 

Βήμα 2: Οι μαθητές καλούνται να γράψουν στο τετράδιό τους τη δική τους 

φανταστική ιστορία. 

Βήμα 3: Όταν ολοκληρώσουν την ιστορία στο τετράδιο την πληκτρολογούν σε 

μια φόρμα google, πατώντας εδώ.  

Στάδιο 3.α - Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονης ΕξΑε) – 4η ημέρα 

Το τρίτο στάδιο της αφήγησης αφορά την ανάπτυξη του πολυμεσικού υλικού. Οι 

μαθητές αφού διαμορφώσουν τον πίνακα πλοκής της ιστορίας («storyboard»), 

στον οποίο απεικονίζονται οι σκηνές, συγκεντρώνουν πολυμεσικά στοιχεία με τα 

οποία θα εμπλουτίσουν την ιστορία τους. Πιο συγκεκριμένα:  

Δραστηριότητα 1(Εικονογράφηση παραμυθιού):  

Συνολικός χρόνος μελέτης: 25 λεπτά  

Βήμα 1: Οι μαθητές καλούνται να διαχωρίσουν το παραμύθι τους σε 4 

στιγμιότυπα, ώστε να μπορέσουν σε επόμενο βήμα να επιλέξουν πως, σε 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=278505
https://forms.gle/Pa8gVzNNZG357zfWA
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ποιο σημείο και με ποιο σκοπό θα εμπλουτίσουν την ιστορία τους με 

χρήση πολυμέσων (εικόνες και ήχους).  

Βήμα 2: Ζωγραφίζουν στο μπλοκ ζωγραφικής τους μια εικόνα για κάθε 

στιγμιότυπο του παραμυθιού. Συνολικά ζωγραφίζουν 4 εικόνες.  

Βήμα 3: Φωτογραφίζουν τις ζωγραφιές τους με τη φωτογραφική μηχανή ή το 

κινητό ή το τάμπλετ τους. 

Βήμα 4: Αποθηκεύουν τις ζωγραφιές τους στον υπολογιστή τους.  

Βήμα 5: Εντοπίζουν το εικονίδιο εισαγωγής εικόνας στα σχόλια μιας κυψέλης 

πατώντας σε μια διαδραστική εικόνα 

Βήμα 6: Ανεβάζουν τις ζωγραφιές τους στο τοίχο της κυψέλης.  

Δραστηριότητα 2 (Χρήση ακουστικών εργαλείων της e-me για να 

ηχογραφήσουν τις φωνές τους):  

Συνολικός χρόνος μελέτης: 15 λεπτά  

Βήμα 1: Παρακολουθούν ένα διαδραστικό βίντεο με οδηγίες σχετικά με την 

ηχογράφηση και την ανάρτηση αρχείου ήχου στο τοίχο της κυψέλης. 

Βήμα 2: Ηχογραφούν την ιστορία τους, πατώντας εδώ. 

Βήμα 3: Αποθηκεύουν το αρχείο ήχου στον υπολογιστή τους.  

Βήμα 4: Ακολουθώντας τις οδηγίες από το βήμα 1 και ανεβάζουν τα αρχεία 

ήχου στον τοίχο της κυψέλης. 

Στάδιο 3.β - Εφαρμογή σεναρίου  σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης – 5
η
 

ημέρα   

Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης Webex Cisco και ακολουθούμε τα 

παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: Ζητάμε από τους μαθητές να διατυπώσουν απορίες και ερωτήσεις από 

την εργασία που τους ανατέθηκε στην ασύγχρονη. 

Βήμα 2: Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο presenter και μέσω του 

διαμοιρασμού περιεχομένου εξασκούνται στην παραγωγή πολυμεσικού 

υλικού, (εγγραφή και αποθήκευση αρχείου ήχου). 

Βήμα 3: Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στην επόμενη ενότητα και 

προετοιμάζει τους μαθητές για να κατανοήσουν το υλικό που θα λάβουν 

την επόμενη ημέρα από το μαθησιακό περιβάλλον της ασύγρονης ΕξΑΕ:  

3.1: Ανοίγουμε και μελετούμε το μαθησιακό αντικείμενο σχετικά με τις βασικές 

έννοιες πολυμέσων, πατώντας εδώ . Μέσα από συζήτηση εμβαθύνουμε 

στη γνώση του συγκεκριμένου θέματος. 

3.2: Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο presenter και ανοίγουν τα 

μαθησιακά αντικείμενα ( 1, 2, 3) και ακολουθώντας τις οδηγίες εισάγουν 

και διαγράφουν διαφάνειες , αλλάζουν τη διάταξη των διαφανειών και 

εισάγουν εικόνες. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=294939
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=291009
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=289949
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6681
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/947
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/747
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/949
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Βήμα 4: Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει για τον τρόπο που θα συνεχίσουν στην 

ΕξΑΕ στην ασύγχρονη e-me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάδιο 4 - Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονης ΕξΑε) – 6η ημέρα 

Συνολικός χρόνος μελέτης: 45 λεπτά  

Το πολυμεσικό υλικό που συγκέντρωσαν οι μαθητές συντίθεται για να 

δημιουργηθεί η τελική ψηφιακή ιστορία. Ως λογισμικό συγγραφής πολυμέσων 

χρησιμοποιήθηκε το google slides. Πιο συγκεκριμένα: 

Βήμα 1: Οι μαθητές ανοίγουν το μαθησιακό αντικείμενο, πατώντας εδώ και 

μελετούν τα δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής πολυμέσων. 

Βήμα 2: Οι μαθητές μελετούν διαδραστική παρουσίαση και διαδραστικό βίντεο 

σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής google slides. 

 

Με τη χρήση του google slides  οι μαθητές συνθέτουν την ψηφιακή τους 

αφήγηση: 

Βήμα 3: Δημιουργούν 4 νέες διαφάνειες στο λογισμικό παρουσιάσεων. 

Βήμα 4: Προσθέτουν σε κάθε μια διαφάνεια μια ζωγραφιά για το παραμύθι 

τους. 

Βήμα 5: Εισάγουν ένα αρχείο ηχογράφησης στη κάθε διαφάνεια. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6683
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=241196
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=287193
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Βήμα 6: Εισάγουν συννεφάκια διαλόγου σε κάθε διαφάνεια. 

Βήμα 7: Τροποποιούν τα συννεφάκια σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  

Βήμα 8: Προσθέτουν κείμενο διαλόγου σε κάθε συννεφάκι. 

Στάδιο 5 - Εφαρμογή σεναρίου  σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης  – 7
η
 ημέρα   

Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της δημοσιοποίησης της τελικής τους ψηφιακής 

ιστορίας. Κατά το στάδιο της δημοσιοποίησης οι μαθητές συνδέονται στο 

περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης Webex Cisco και παρακολουθούν τις εργασίες των 

συμμαθητών τους και αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσα από τον σχολιασμό των έργων 

τους. Πιο συγκεκριμένα: 

Βήμα 1: Οι μαθητές παρουσιάζουν την εργασία τους . Ανταλλάσσουν ιδέες και 

συζητούν. 

Βήμα 2: Ολοκληρώνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με την έκφραση των 

συναισθημάτων των μαθητών για το νέο τρόπο μάθησης και απαντώντας σε 

ερωτήσεις (Τι σας άρεσε; Τι σας δυσκόλεψε; Τι θα αλλάζατε;) 

Πηγές:   

Εμπλουτισμένο Βιβλίο Μαθητή (Ιστορίας Δ Δημοτικού) : 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/743/4860,22200/ 

Μαθησιακά αντικείμενα – Φωτόδεντρο: 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/  

Εκπαιδευτικό λογισμικό «Ο Τόπος και οι άνθρωποι»:  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-

B120/HTML/g02-web/htms/hp.htm 

Ιστότοπος του Βρετανικού Μουσείου: 

http://www.ancientgreece.co.uk/dailylife/home_set.html   

Παιδικά Παραμύθια 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/137/fteroto-alogo  

Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μένουμε Σπίτι – 

Μαθήματα για το Δημοτικό» 

https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/v-st-taxi-glossa-paragogi-graptoy-logoy-

afigimatikos-logos/  

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/743/4860,22200/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B120/HTML/g02-web/htms/hp.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B120/HTML/g02-web/htms/hp.htm
http://www.ancientgreece.co.uk/dailylife/home_set.html
https://www.paidika-paramythia.gr/story/137/fteroto-alogo
https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/v-st-taxi-glossa-paragogi-graptoy-logoy-afigimatikos-logos/
https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/v-st-taxi-glossa-paragogi-graptoy-logoy-afigimatikos-logos/
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Φ ΥΛ ΛΟ  ΕΡ Γ ΑΣ ΙΑ Σ  

Βρίσκω τα βασικά μέρη της αφήγησης  

Δραστηριότητα 

Αφού διαβάσεις την ιστοριούλα εδώ, βρες τα παρακάτω: 

 

1) Ποια τα πρόσωπα της ιστορίας; 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................... ............ 

2) Πού έγιναν όλα αυτά; 

............................................................................................................................. ..........

............................................................................................................... ........................

............................................................................................................... ............ 

3) Πώς άρχισε η ιστορία;  

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................... 

4) Τι άλλαξε; 

............................................................................................................................. ..........

........................................................................................................... ............................

............................................................................................................... ........... 

5) Τι έγινε τότε; 

....................................................................................... ................................................

............................................................................................................................. ..........

......................................................................... ................................................. 

6) Πως τελείωσε;  

............................................................................................................................. ............

...................................................................................................... ...................................

.......................................................................................................................... 

https://www.paidika-paramythia.gr/story/137/fteroto-alogo
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Έργα μαθητών  

Το εξ αποστάσεως μάθημα υλοποιήθηκε σε μαθητές Δ’ Δημοτικού τριών σχολικών 

μονάδων (7ο Δημ. Σχολ. Θήβας, 8ο Δημ. Σχολ. Θήβας και Δημ. Σχολ. Λεύκτρων). Μέσα 

από σύγχρονες και ασύγχρονες δράσεις οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού έγραψαν αρχικά 

χειρόγραφα παραμύθια εμπνευσμένα από το πολιτισμικό παρελθόν της αρχαίας 

Αθήνας. Δημιούργησαν δικές τους ζωγραφιές αυθεντικές, έτσι όπως αυτοί τις 

φαντάστηκαν κατά τη διάρκεια σύλληψης του παραμυθικού τους θέματος. Με το 

«δώρο της φωνής» του κάθε μαθητή οι ιστορίες μετασχηματίστηκαν σε μοναδικές και 

ανεπανάληπτες ψηφιακές δημιουργίες. Παρακάτω παρατίθενται μερικά έργα μαθητών 

από την εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής πρακτικής:   

Ένα δείγμα από τις ψηφιακές αφηγήσεις των παιδιών εδώ 

 
 
 
 
 
 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhYQskC40
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Αποτελέσματα - Συμπεράσματα  

Η διδακτική πρακτική αξιολογήθηκε μέσα από την αποτίμηση των φύλλων 

εργασίας, των ψηφιακών δημιουργιών, την ανατροφοδότηση των διαδραστικών 

ασκήσεων, τις αναρτήσεις στον τοίχο της eme και τις προσωπικές απαντήσεις των 

μαθητών σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

μαθησιακοί στόχοι επιτεύχθηκαν και ενισχύθηκε η κατάκτηση των γνωστικών 

αντικειμένων. Οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον 

σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και εργάστηκαν με συνέπεια στην 

πραγματοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων. Συμμετείχαν και αναδείχτηκαν 

μαθητές που είχαν μικρή συμμετοχή στην καθημερινή σχολική πράξη. Οι μαθητές 

είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την ψηφιακή αφήγηση και τις αντίστοιχες 

ψηφιακές διαδραστικές δραστηριότητες. Δήλωσαν ότι απόλαυσαν σε μεγάλο βαθμό 

τη διαδικασία και κατέληξαν ότι η εργασία ήταν ενδιαφέρουσα και κοντά στα 

ενδιαφέροντά τους. Οι περισσότεροι μαθητές θεώρησαν ως πιο ενδιαφέροντα τα 

στάδια ηχητικής επένδυσης και οπτικοποίησης των ιστοριών. Όσον αφορά το 

εκπαιδευτικό υλικό, από τις απαντήσεις των μαθητών φαίνεται ότι στο σύνολό τους 

αξιολόγησαν πολύ θετικά το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Το περιεχόμενο των 

διαδραστικών δραστηριοτήτων τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες 

που εμπλέκονται με το θέμα. 

 Όλη αυτή η δημιουργική διαδικασία πρόσφερε στους μαθητές ένα δυνατό 

εφόδιο, το οποίο σχετίζεται με τις απαιτούμενες δεξιότητες της σύγχρονης εποχή. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες 

έρευνας, καθώς επέλεξαν ένα θέμα και διεξήγαν έρευνα επί αυτού. Έπρεπε να 

βρουν, να ελέγξουν και να αναλύσουν τις πληροφορίες από τις ιστορικές πηγές τους, 

πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν για να αναπτύξουν την ιστορία τους. Έπειτα, έπρεπε 

να σχεδιάσουν και να αναπαράγουν σε γραπτό λόγο την πλοκή μιας ενδιαφέρουσας 

ιστορίας, αποκτώντας έτσι ικανότητες γραμματισμού. Απόκτησαν οργανωτικές 

ικανότητες καθώς καλούνταν να διαχειριστούν το χρόνο τους και τα πολυμεσικά 

στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει σε ένα τελικό έργο. Επιπλέον ενισχύθηκαν οι 

τεχνολογικές τους δεξιότητες, καθώς εξασκήθηκαν στη χρήση μιας ποικιλίας 

ψηφιακών εργαλείων, όπως μικρόφωνα, κάμερες κα.  Σημαντικές ήταν οι ικανότητες 

παρουσίασης που απόκτησαν εφόσον έπρεπε να επιλέξουν το ιδανικό τρόπο 

παρουσίασης της ιστορίας στο κοινό. Το σημαντικότερο είναι ότι ανάπτυξαν 

δεξιότητες πάνω στην επίλυση προβλημάτων, καθώς εξασκήθηκαν στο να 

λαμβάνουν αποφάσεις και να υπερπηδούν τα εμπόδια σε όλα τα στάδια 

δημιουργίας του ψηφιακού έργου. Τα παιδιά με τη δύναμη της θέλησης,  της 

αποφασιστικότητας, την τήρηση οδηγιών και του χρονοδιαγράμματος 

προσπαθούσαν να διορθώσουν και να βελτιώσουν την παραγόμενη αφήγηση. Έτσι 

εφάρμοσαν (ασυνείδητα) τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με αποτέλεσμα να 

https://forms.gle/72RUC6ysTmT9D72E9
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ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους. Συνεπώς οι μαθητές έγιναν αυτόνομοι  και ικανοί 

να παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις. 

Επίλογος 

Αποτιμώντας τη συνολική πορεία του εξ αποστάσεως μαθήματος, 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές βαθμιαία υιοθέτησαν και αποδέχτηκαν τον νέο τρόπο 

διδασκαλίας, παρά της αυξημένες απαιτήσεις που προέβαλε. Η μεγάλη προθυμία 

και το ενδιαφέρον των μαθητών να συμμετάσχουν στη δημιουργία της δικής τους 

ψηφιακής ιστορίας αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη που μας αποδεικνύει ότι το μοντέλο 

της διδασκαλίας που ακολουθήθηκε συνδυάζοντας την ασύγχρονη με τη σύγχρονη 

επικοινωνία, συνέβαλε ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με 

βάση τις τρέχουσες αντίξοες συνθήκες.   
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Διδακτική πρόταση στο μάθημα Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ενότητα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο» για τις  

Γ’-Δ’ τάξεις Δημοτικού 

Χατζηανδρέου Μαρίνα  

marchatz@sch.gr 

Πληροφορικός ΠΕ-86, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Εύβοιας 

 

Περίληψη 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ψηφιακό μάθημα όπως οργανώθηκε για την ενότητα 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για την Γ’ και Δ’ τάξη του Δημοτικού.  

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να ενημερωθούν και να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με ασφαλείς τρόπους χρήσης του 

διαδικτύου καθώς και να υιοθετήσουν καλές πρακτικές κατά την πλοήγησή τους σε 

αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνονται για το ηλικιακό όριο των διαδικτυακών 

παιχνιδιών, την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και την προστασία 

τους από άγνωστες διαδικτυακές επαφές, την καλή συμπεριφορά προς τους 

διαδικτυακούς φίλους, και τη δημιουργία ισχυρών κωδικών.  

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι δημιουργήθηκε διαδραστικό υλικό με 

έμφαση στην αμεσότητα, απλότητα και φιλικότητα προς το μαθητή ( Race, 1999). 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν Web 2.0 εργαλεία και πλατφόρμες 

δημιουργίας υλικού, τα οποία υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές που δύναται 

να χρησιμοποιήσει ο μαθητής και υπήρξε μέριμνα να χαρακτηρίζονται οι 

δραστηριότητες από παιγνιώδες ύφος και να προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση 

τόσο στον μαθητή όσο και στον εκπαιδευτικό. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν  

διαδραστικό βίντεο που παρουσιάζει τα παραπάνω θέματα και να απαντήσουν σε 

σχετικές ερωτήσεις. Προκειμένου να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τους 

παραπάνω στόχους καλούνται να εκτελέσουν δραστηριότητες, έτσι ώστε να 

διακρίνουν ποιες πληροφορίες ανήκουν στα προσωπικά δεδομένα και πώς πρέπει 

να προστατεύονται, να εντοπίσουν τις καλές πρακτικές που είναι καλό να 

υιοθετήσουν για τη χρήση του διαδικτύου και να δημιουργήσουν ισχυρούς 

κωδικούς με βάση τις κοινές οδηγίες δημιουργίας κωδικών. 

Στην παραπάνω διαδικασία καταγράφηκε μεγάλο ποσοστό συμμετοχής από τους 

μαθητές στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων, καθώς και πλήθος επαναλήψεων 

αυτών, γεγονός που υποδεικνύει την ευχάριστη και εύκολη χρήση των παραπάνω 

εργαλείων από τους μαθητές. 

mailto:marchatz@sch.gr
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Λέξεις Κλειδιά:  ασφάλεια στο διαδίκτυο, προσωπικά δεδομένα, κωδικοί ασφαλείας  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

1. Σοφός Α., Κώστας Α., Παράσχου Β., Online Ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση, 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015 

2. Μανούσου Ε., Κοντογεωργάκου Β., Γεωργιάδη Ε., Κόκκαλη Α., Παιδαγωγικό 

υλικό στη σχολική ε  αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: το ε  

αποστάσεως εκπαιδευτικό κέντρο της  ικτώρια στην Αυστραλία, 2017 

3. Λιοναράκης Α., Γκιόσος Ι., Κουτσούμπα Μ., Βασάλα Π., Παναγιωτακόπουλος Χ., 

Ξένος Μ., Ανοικτή και ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση – Παιδαγωγικές και 

Τεχνολογικές Εφαρμογές, 2005 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών (Τ.Π.Ε.)  

Γ’-Δ’ τάξη 
 

Ενότητα: Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματ ισμό.   

Τίτλος Ενότητας: Ασφάλεια στο διαδίκτυο  

 

Στόχοι 

Οι μαθητές να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές πλοήγησης στο διαδίκτυο με 

ασφαλή τρόπο και συγκεκριμένα για τα εξής: 

 Ηλικιακό όριο παιχνιδιών 

 Διαδικτυακές συνομιλίες με αγνώστους 

 Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 Συμπεριφορά προς τρίτους στο διαδίκτυο 

 Κωδικοί ασφαλείας 

 Πλοήγηση σε σελίδες ανάλογα με το ηλικιακό όριο 

Οι μαθητές να διακρίνουν ποιες πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 

Οι μαθητές να ξεχωρίζουν ποιες είναι οι καλές πρακτικές που πρέπει να 

ακολουθούν κατά τη χρήση του διαδικτύου και ποιες είναι καλό να αποφεύγουν. 

Οι μαθητές να δημιουργούν ισχυρούς κωδικούς.  

 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στην πλατφόρμα e-class / e-me)   

Βήμα 1:  Ανεβάζουμε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης διαδραστικό βίντεο που 

παρουσιάζει τα παραπάνω θέματα και σε κομβικά σημεία θέτονται 

ερωτήσεις στους μαθητές σε σχέση με αυτά που παρακολούθησαν. 

Βήμα 2:  Ανεβάζουμε δραστηριότητα – παιχνίδι στο οποίο καλούνται οι μαθητές 

να κατατάξουν πρακτικές και συμπεριφορές στο διαδίκτυο σε θετικές (καλές) 

και αρνητικές (κακές). 
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Βήμα 3:  Ανεβάζουμε ψηφιακό φύλλο εργασίας στο οποίο οι μαθητές καλούνται 

να εφαρμόσουν κανόνες για τη δημιουργία ισχυρών κωδικών και να 

μετατρέψουν συγκεκριμένες λέξεις σε κωδικοποιημένες.  

Βήμα 4:   Ανεβάζουμε δραστηριότητα – παιχνίδι στην οποία οι μαθητές καλούνται 

να διακρίνουν ποιες πληροφορίες ανήκουν στην κατηγορία των προσωπικών 

δεδομένων. 

Βήμα 5:  Ανεβάζουμε βίντεο – δημιουργία μαθητών άλλου σχολείου και ίδιας 

ηλικιακής κατηγορίας, στο οποίο συνοψίζονται όλα τα παραπάνω. 

 

Πηγές:   

(8) https://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/ 

(9) https://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/499 

(10) https://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/ekdiloseis-ma8ites-m-2/33345-08-03-

18-serfaro-me-asfaleia-sto-diadiktyo-apo-ton-olympo-1o-vraveio-sid-2018-13-

dimotiko-sxoleio-lamias 

 

 

 

 

https://saferinternet4kids.gr/video/asfaleia-sto-internet-2/
https://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/499
https://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/ekdiloseis-ma8ites-m-2/33345-08-03-18-serfaro-me-asfaleia-sto-diadiktyo-apo-ton-olympo-1o-vraveio-sid-2018-13-dimotiko-sxoleio-lamias
https://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/ekdiloseis-ma8ites-m-2/33345-08-03-18-serfaro-me-asfaleia-sto-diadiktyo-apo-ton-olympo-1o-vraveio-sid-2018-13-dimotiko-sxoleio-lamias
https://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/ekdiloseis-ma8ites-m-2/33345-08-03-18-serfaro-me-asfaleia-sto-diadiktyo-apo-ton-olympo-1o-vraveio-sid-2018-13-dimotiko-sxoleio-lamias
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ -Ψηφιακό  Μάθημα  

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

1η Δραστηριότητα 

Να παρακολουθήσετε το βίντεο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο με λόγια απλά» με την 

Αθηνά και τον Ερμή και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στη 

διάρκεια του βίντεο. 

 

 

Οι μαθητές δέχονται άμεση ανατροφοδότηση τη στιγμή που επιλέγουν την 

απάντησή τους και κατόπιν συνεχίζεται η ροή του διαδραστικού βίντεο. 

 

 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=305009
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2η Δραστηριότητα 

Να παίξετε το παιχνίδι καλών πρακτικών στο διαδίκτυο που σας ετοίμασα και να 

ξεχωρίσετε τι είναι καλό και τι όχι να κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. 

 

 

 

Οι μαθητές διαχωρίζουν τις καλές πρακτικές από αυτές που πρέπει να αποφεύγουν και 

ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα δέχονται άμεση ανατροφοδότηση. 

 

 

 

https://wordwall.net/play/2139/357/259
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3η Δραστηριότητα 

Να συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας και να γράψετε κωδικοποιημένες τις λέξεις 

που σας δίνονται, αλλάζοντας τους χαρακτήρες όπως φαίνονται κάτω από κάθε 

λέξη. 

(Έχει προηγηθεί μάθημα εξάσκησης στην πληκτρολόγηση το οποίο περιελάμβανε 

και την πληκτρολόγηση ειδικών χαρακτήρων που ζητούνται στην παρούσα 

δραστηριότητα) 

 

Πρόκειται για φύλλο εργασίας που έχει μετατραπεί σε ψηφιακό. Το παραπάνω φύλλο 

εργασίας είναι απόσπασμα από το βιβλίο δραστηριοτήτων «Παίζω και μαθαίνω στο 

διαδίκτυο» που έχει εκδοθεί από τον οργανισμό European Schoolnet με δικαιώματα 

χρήσης CC. 

Μόλις υποβάλλουν οι μαθητές τις απαντήσεις τους, λαμβάνουν άμεση 

ανατροφοδότηση όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

https://www.liveworksheets.com/mx468231jk
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4η Δραστηριότητα 

Να παίξετε το παιχνίδι προσωπικών δεδομένων που σας ετοίμασα και να 

ξεχωρίσετε ποιες πληροφορίες είναι προσωπικά δεδομένα και ποιες όχι. 

 

Οι μαθητές διαχωρίζουν τις πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα και 

ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα δέχονται άμεση ανατροφοδότηση. 

 

https://wordwall.net/play/2141/393/292
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5η Δραστηριότητα 

Να παρακολουθήσετε το βίντεο «Σερφάρω με ασφάλεια από τον Όλυμπο» που  

δημιούργησαν μαθητές της Γ τάξης από το 13 δημοτικό Σχολείο Λαμίας και στο 

οποίο παρουσιάζονται οι Θεοί του Ολύμπου να μας δίνουν συμβουλές για τη σωστή 

χρήση του διαδικτύου. 

 

Το παραπάνω βίντεο απέσπασε το 1ο βραβείο SID 2018 για τον εορτασμό σε πάνω 

από 160 χώρες στον κόσμο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου που διοργανώνεται 

κάθε χρόνο από το δίκτυο INSAFE/INHOPE με την υποστήριξη της Κομισιόν. 

 

  

https://safeyoutube.net/w/g3iD
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Έργα μαθητών  

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής 

2η Δραστηριότητα  
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3η Δραστηριότητα  
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4η Δραστηριότητα  
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ΤΑΞΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
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SCHOOL SUBJECTS 

Χάσπαρη Σοφία - Μαρία  

chaspari3@hotmail.com 

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

Περίληψη 

Η διδακτική παρέμβαση σχετίζεται με το μάθημα των Αγγλικών της Δ’ 

δημοτικού και συνδέεται με την Ενότητα 1 του σχολικού εγχειριδίου που έχει τίτλο 

“Back to school”. Αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 9-10 ετών και αντιστοιχεί, 

σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ σε επίπεδο γλωσσομάθειας Α1. Η 

συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε ασύγχρονα και το χρονικό 

περιθώριο που δόθηκε στους μαθητές προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 

δραστηριότητες που περιελάμβανε ήταν 1 εβδομάδα. Ο σχεδιασμός της 

παρέμβασης βασίζεται στο μοντέλο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

και προάγει την παιδαγωγική των τεσσάρων πόρων. Οι μαθητές καλούνται να 

μεταβούν μέσω υπερσυνδέσμου σε διαδραστικό εικονογραφημένο λεξικό που έχει 

αντληθεί από το Φωτόδεντρο, προκειμένου να κάνουν επανάληψη λεξιλογίου που 

σχετίζεται με το σχολείο και τη σχολική πραγματικότητα. Έπειτα τους ζητείται να 

ολοκληρώσουν διαδραστικό quiz αντιστοίχισης (drag and drop) και να αναρτήσουν 

δραστηριότητα σε ψηφιακό τοίχο (padlet). Οι προϋποθέσεις υλοποίησης της 

συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης περιλαμβάνουν την δυνατότητα πρόσβασης 

στην ηλεκτρονική τά η (e - class) τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους 

μαθητές, καθώς επίσης και την ε οικείωσή τους με το ψηφιακό περιβάλλον της 

συγκεκριμένης πλατφόρμας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουν διδαχθεί οι 

μαθητές το λε ιλόγιο της Ενότητας 1 του σχολικού εγχειριδίου καθώς και τον Απλό 

Ενεστώτα, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες της 

διδακτικής παρέμβασης.  

 Λέξεις Κλειδιά: school subjects, picture dictionary, drag and drop, padlet 

 Βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναφορές  :  

1. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6374 

2. https://learningapps.org/display?v=pz0ndqxe320 

3. https://el.padlet.com/sofixaspar/qghlbbry3x4zw0zl 

4. Διαδραστικά βιβλία Αγγλικής Γλώσσας Δ’ Δημοτικού http://ebooks.edu.gr  

 

 

 

mailto:chaspari3@hotmail.com
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6374
https://learningapps.org/display?v=pz0ndqxe320
https://el.padlet.com/sofixaspar/qghlbbry3x4zw0zl
http://ebooks.edu.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Αγγλικά Δ’ Δημοτικού  

Ενότητα 1 «Back to school» 

 

Στόχοι  

      (α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο: 

1. Να κάνουν οι μαθητές επανάληψη και να  εμπεδώσουν Αγγλικό λεξιλόγιο     

σχετικό με το σχολείο και τη σχολική πραγματικότητα.   

2. Να παράγουν απλές συντακτικά προτάσεις με τις οποίες μιλούν για τον 

εαυτό τους.  

      (β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας:  

        Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το ψηφιακό περιβάλλον της ηλεκτρονικής 

τάξης, καθώς και με τις νέου τύπου διαδραστικές δραστηριότητες και τα νέα 

ψηφιακά εργαλεία (padlet). 

     (γ) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο:  

 Να αναπτύξουν οι μαθητές ψηφιακό και πληροφοριακό γραμματισμό. 

 

Εφαρμογή διδακτικής παρέμβασης  

Ανεβάζουμε στο e – class αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις  μαθητές/ριες μαζί με το 

φύλλο εργασίας. 

 

Πηγές : Διαδραστικά βιβλία Αγγλικής Γλώσσας Δ’ Δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

School subjects 

1. Μεταβείτε μέσω του παρακάτω ενεργού υπερσυνδέσμου σε διαδραστικό 

εικονογραφημένο λεξικό που έχει αντληθεί από το Φωτόδεντρο και το οποίο 

αφορά στο λεξιλόγιο της Ενότητας 1 του σχολικού εγχειριδίου ‘Back to 

school’. Κάνετε επανάληψη του λεξιλογίου.  

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6374 

 

Παραθέτω screenshot του picture dictionary: 

 

 
 

2. Αφού ολοκληρώσετε την επανάληψη σας, μεταβείτε σε διαδραστική 

δραστηριότητα αντιστοίχισης (drag and drop) που έχει δημιουργηθεί με την 

εφαρμογή learningapps. 

Στο τέλος, αφού αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις εικόνες επιτυχώς, σημειώστε 

στο τετράδιό σας μια λέξη ή φράση της αρεσκείας σας που συναντήσατε στη 

δραστηριότητα αυτή. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6374
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Παραθέτω τον υπερσύνδεσμο και screenshot της δραστηριότητας: 

 

         https://learningapps.org/display?v=pz0ndqxe320 

 

 
 

3. Ο ενεργός υπερσύνδεσμος 

https://el.padlet.com/sofixaspar/qghlbbry3x4zw0zl   παραπέμπει στον 

ψηφιακό μου τοίχο. Αφού μεταβείτε σε αυτόν, χρησιμοποιείστε τη λέξη ή 

φράση που καταγράψατε από τη δραστηριότητα 2, σχηματίστε μία απλή 

συντακτικά πρόταση που να απαντά στην ερώτηση ‘What’s your favourite 

school subject and why?’, και αναρτήστε τη στον τοίχο, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που παραθέτω παρακάτω. 

 

Αυτός είναι ο ψηφιακός μου τοίχος, όπου σας παραπέμπει ο παραπάνω 

υπερσύνδεσμος. Πατήστε πάνω στο σταυρό, όπως δείχνει το  βελάκι στο 

κάτω δεξί μέρος της οθόνης.                             
 

  
 

https://learningapps.org/display?v=pz0ndqxe320
https://el.padlet.com/sofixaspar/qghlbbry3x4zw0zl
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Θα ανοίξει πλαίσιο για να γράψετε, όπως φαίνεται παρακάτω. Αφού γράψετε την 

πρόταση που σας ζητείται, πατήστε πάνω στο εικονίδιο, όπως δείχνει το κίτρινο 

βελάκι, για να ανεβάσετε την απάντησή σας. 

 

 

             

                                                                                                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Έργα μαθητών  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 

 

Υλοποίηση ασύγχρονης διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων πλατφόρμας Openeclass & Ispring 

Κοκολόγος Σταμάτης  

kokologos@sch.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 
 

Περίληψη 

Την 11η Μαρτίου του 2020 όλοι μας, εκπαιδευτικοί και μαθητές, εξαιτίας των 

διαστάσεων της πανδημίας του Covid-19, βρεθήκαμε μπροστά στην τεράστια 

πρόκληση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προκειμένου να αποφευχθούν οι 

δυσμενείς συνέπειες της συνεχόμενης και διαρκούς αποχής των μαθητών των 

σχολείων της χώρας από τη μαθησιακή διαδικασία, ακολουθήθηκε ένας 

καινούργιος, για τα μέχρι πρότινος εκπαιδευτικά δεδομένα, τρόπος διδασκαλίας, με 

τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες. 

 Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ) 

περιγράφουμε μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος της 

διδασκαλίας καθοδηγείται από εκπαιδευτικό ο οποίος, χωρικά και χρονικά, 

βρίσκεται σε απόσταση από το μαθητή.  

Εν προκειμένω, στην ΕξΑΕ λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες βασικές αρχές για 

τον σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής πρακτικής, όπως: 

• Την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να 

παρέχει ευκολία στην πρόσβαση και να είναι εύκολα κατανοητό στον 

εκπαιδευόμενο. 

• Την παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

(Keegan, 1995). 

• Και τέλος, το παρεχόμενο υλικό να ενεργοποιεί το μαθητή σχετικά με το 

πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία πορεία 

αυτομάθησης (Λιοναράκης, 2005). 

Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί διδακτικό σενάριο αλλά περιγραφή της 

διαδικασίας και των μέσων που χρησιμοποιηθήκαν για την υλοποίηση διδασκαλίας 

με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο, ώστε να τηρηθούν οι βασικές αρχές της ΕξΑΕ ως 

προς την υλοποίηση των διδασκαλιών και την διαδικασία της μάθησης, να είναι, 

δηλαδή, όσο πιο ελκυστική γίνεται στα μάτια των μαθητών του δημοτικού 

σχολείου. Αλλά και για να ξεπεραστούν, επίσης, οι δυσλειτουργίες και οι δυσκολίες 

στην πρόσβαση που δημιουργούνταν για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  

mailto:kokologos@sch.gr
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Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η χρήση εναλλακτικού ιστοχώρου  για την 

εγκατάσταση της πλατφόρμας openeclass που το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) 

χρησιμοποίησε για την η-τάξη και οι δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό i-spring 

για την δημιουργία Quiz, παρουσιάσεων, και προβολών ώστε να τηρηθούν οι 

βασικές οδηγίες του Υπουργείου για την χρήση μόνο του χώρου του Π.Σ.Δ. για τις 

μηδενικές χρεώσεις στους μαθητές.  

Λέξεις Κλειδιά:  openeclass, ispring, ιστοχώρος, σύγχρονη, ασύγχρονη 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση κειμένων. Αθήνα : Πατάκης 

Burns, M. (2011). Distance Education for Teacher Training: Modes, Models and 

Methods (p. 326). Education Development Center, Inc. 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών για τη Γλώσσα (www.pi-schools.gr, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο ΠΣ, 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό)  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

http://newtutor.pbworks.com/f/qualityDesignOfTeachingMaterial.pdf.   

Keegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης, 

μετάφραση: Μελίστα Αλεξάνδρα, Εκδόσεις: Μεταίχμιο.  

Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες 

μάθησης. Στο Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση- Παιδαγωγικές και 

τεχνολογικές εφαρμογές. Πάτρα:  

OECD (2016), Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of 

Digital Technologies and Skills, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264265097-en 

https://www.openeclass.org/
https://www.ispringsolutions.com/ispring-suite?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ispring_general&utm_term=i%20spring%20suite&utm_content=2460684062&ad_group=ispring_suite&gclid=EAIaIQobChMIosn7l8Lt6QIVENd3Ch3bxw5FEAAYASAAEgJT9PD_BwE
http://newtutor.pbworks.com/f/qualityDesignOfTeachingMaterial.pdf.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265097-en
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Υλοποίηση ασύγχρονης διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 

πλατφόρμας Openeclass & Ispring 
 
 

Εγκατάσταση πλατφόρμας  openeclass – κατασκευή ιστοχώρου  
 
 

Στόχοι 

5. Να είναι εύκολη η ανάρτηση υλικού και όχι μια χρονοβόρα διαδικασία 

6. Να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μαθητών 

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων eclass ( η-τάξη) του Π.Σ.Δ. 

 Συχνή κατάρρευση Π.Σ.Δ. 

 Αδυναμία σύνδεσης μαθητών 

 Συχνές διαμαρτυρίες από γονείς και μαθητές 

 Δυσκολία στην ανάρτηση νέου υλικού. 

 
 

Εφαρμογή λύσης   

 Βήμα 1:   Εγκατάσταση της πλατφόρμας openeclass σε server – ιστοχώρο του 

Π.Σ.Δ 

http://users.sch.gr/kokologos/openeclass/  

   Βήμα 2:   Μεταφορά με αντίγραφα ασφαλείας όλου του υλικού που είχε 

αναρτηθεί στην η-τάξη του Π.Σ.Δ. και ταυτόχρονη αποστολή του συνδέσμου της 

νέας ψηφιακής τάξης στους μαθητές ώστε με τους λογαριασμούς τους από το Π.Σ.Δ 

να έχουν πλέον πρόσβαση στην νέα πλατφόρμα. 

Αποτελέσματα 

 Άμεση ανταπόκριση από μέρους των μαθητών 

Εκφράστηκε ικανοποίηση για την ευκολία στην πρόσβαση από γονείς και μαθητές. 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/kokologos/openeclass/
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Διδασκαλία με χρήση ψηφιακών εργαλείων Openeclass 

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού 

Ενότητα: Η ζωή στην πόλη 

Δραστηριότητα 1η 

Με ένα βιβλίο συντροφιά… (φιλαναγνωσία) 

Στόχοι 

 Καλλιέργεια αναγνωστικής απόλαυσης 

 Καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή 

καταστάσεων 

 Ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου 

 Αφηγηματική ικανότητα 

 Επαφή με λογοτεχνικά κείμενα 

 Δημιουργία κλίματος συντροφικότητας σε μία εποχή απομόνωσης  

Δραστηριότητα 1 

Βήμα 1ο 

Δόθηκαν 3 επιλογές ψηφιακών βιβλίων που αναρτήθηκαν στο πεδίο έγγραφα της  

ψηφιακής τάξης με περιγραφή και περίληψη του κάθε βιβλίου για να διαβάσουν οι 

μαθητές και στη συνέχει να κάνουν μια βιβλιοπαρουσίαση (Εικόνα 1) 

 
Εικόνα 2 
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Βήμα 2ο 

Οι μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν ο καθένας το βιβλίο που θα διαβάσουν 

κάνοντας ανάρτηση στον τοίχο της ψηφιακής τάξης (Εικόνα 2 & 3)  

 

Εικόνα 3 

 

Εικόνα 4 

Βήμα 3ο 

Δόθηκαν στους μαθητές οδηγίες για την βιβλιοπαρουσίαση (Εικόνα 4) 

 

Εικόνα 5 
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Βήμα 5ο 

Στο τέλος οι μαθητές έγραψαν την βιβλιοπαρουσίαση (Εικόνα 2)… 

 

 

Εικόνα 6 

 

Και την ανάρτησαν στο πεδίο εργασίες ( εργασία Βιβλιοπαρουσίασης) που είχε 

δημιουργηθεί στην ψηφιακή τάξη  (Εικόνα 6) 

 

 

Εικόνα 7 
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Έργα μαθητών  

 "Ιπτάμενες Σελίδες" 

Η Μπιάνκα ένα φτωχό κορίτσι που ζούσε στους δρόμους πουλώντας 

μικροπράγματα, είχε ένα βιβλίο που δεν κατάφερε ποτέ να το διαβάσει 

ολόκληρο. Πίστευε ότι η ιστορία του βιβλίου άλλαζε συνεχώς. Έτσι μια μέρα 

μαζί με το εμπόρευμά της πούλησε και το βιβλίο της. Το βιβλίο κατέλη ε στα 

χέρια ενός αγοριού που επειδή δεν του άρεσε το διάβασμα, το έσχισε και 

πέτα ε τις σελίδες του έ ω από το παράθυρο. Όμως εκείνη την ημέρα 

φυσούσε αέρας τόσο δυνατός, που διασκόρπισε τις σελίδες σε ολόκληρη την  

Πανδυσία. Μα τότε έγινε κάτι απίθανο...Φανταστείτε η σελίδα που θα 

έφτανε στο δικό σας χέρι, να περιέγραφε τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα 

προβλήματα και τον χαρακτήρα σας!!! Μα πάνω απ' όλα φανταστείτε να 

άλλαζε τη ζωή σας!!!  

Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι η κάθε σελίδα άγγιζε την καρδιά του κάθε 

ανθρώπου.  

Πραγματικά οι "Ιπτάμενες Σελίδες" είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που 

έχω διαβάσει. 

 Μια αστεία επιδημία 

Στην Τανζανία, ένα μικρό αφρικανικό κράτος, το 1962,  έσπασε μία επιδημία 

γέλιου, δηλαδή οι κάτοικοι της χώρας γελούσαν με το παραμικρό. Χρόνια 

αργότερα η ίδια επιδημία  έσπασε και σε ένα άλλο κράτος, τη Σουρλανδία. 

Ο βασιλιάς του κράτους, ο Οράτιος, ήταν ένας άνθρωπος που δεν του άρεσε 

η χαρά και το γέλιο. Στην αρχή ενοχλήθηκε βλέποντας τους κατοίκους  να 

γελούν, γιατί πίστευε ότι γελούν εις βάρος του. Ο ιός προσέβαλε κυρίως 

παιδιά και γυναίκες, γιατί αυτοί ήταν και οι πιο δυστυχισμένοι και με το 

γέλιο και τη χαρά  εχνούσαν τα προβλήματά τους. Ο βασιλιάς προσπάθησε 

να σταματήσει την ε άπλωση του ιού αλλά δεν τα κατάφερνε. Μέχρι και 

πόλεμο κήρυ ε με την μακρινή Τανζανία επειδή τη θεωρούσε υπεύθυνη για 

την επιδημία. Στο τέλος όμως, ούτε και ο βασιλιάς γλύτωσε και κόλλησε και 

αυτός τον ιό. Τότε κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι να γελάς και να είσαι 

χαρούμενος. 

Το βιβλίο ήταν πολύ ευχάριστο , μου προκάλεσε γέλιο και με έκανε να 

σκεφτώ πως όταν γελάμε  εχνάμε τα προβλήματα στη ζωή μας.  

Θα πρότεινα το βιβλίο σε κάποιον να το διαβάσει γιατί διαβάζοντάς το θα 

γελάσει πολύ και θα περάσει ευχάριστα την ώρα του. 
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Δραστηριότητα 2η 

 

Επανάληψη στα γραμματικά φαινόμενα της 2ης ενότητας  

 

Στόχοι 

 Υπενθύμιση – εμπέδωση γραμματικών φαινομένων 

 Εγκλίσεις ρημάτων - Οριστική, Υποτακτική, Προστακτική 

 Επίθετα σε -ής, -ής, -ές και σε -ης, -ης, -ες 

 Λόγια θηλυκά ουσιαστικά σε -ος 

 Αριθμητικά 

 Σύνθεση και οικογένειες λέξεων. 

 Επιρρήματα που δηλώνουν χρόνο, τόπο, τρόπο  

Βήμα 1ο 

Δόθηκαν οδηγίες για την επανάληψη που είναι απαραίτητη να γίνει πάνω στην 

ενότητα (Εικόνα 7) 

 

 
Εικόνα 8 
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Βήμα 1ο 

Δημιουργήθηκαν 3 δραστηριότητες επανάληψης με την χρήση του λογισμικού-

σουίτας εφαρμογών ispring (Εικόνα 9). 

Η σουίτα ispring παρέχει εργαλεία συγγραφής σαν το PowerPoint και επιτρέπει 

στους χρήστες να δημιουργήσουν slide-based μαθήματα, κουίζ, προσομοιώσεις 

διαλόγου, screencasts, διαλέξεις βίντεο, και άλλα διαδραστικά υλικά μάθησης. Το 

παραγόμενο υλικό δημοσιεύεται σε HTML5 και είναι συμβατό με τα ακόλουθα 

πρότυπα LMS: SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI (Tin Can), και cmi5  

 

 

 

Εικόνα 9 

Οι δραστηριότητες είναι σε μορφή HTML5. Ανέβηκαν (έγιναν upload) στον 

ιστοχώρο μέσω ftp client και με τη χρήση υπερσύνδεσης αναρτήθηκαν στην 

ψηφιακή τάξη ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές πρόσβαση σε αυτές (Εικόνα 9) 

 

Εικόνα 10 
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Ενδεικτικές δραστηριότητες 

 Άσκηση μοναδικής επιλογής (Εικόνα 10) 

 

Εικόνα 11 

 Άσκηση συμπλήρωσης σωστού (Εικόνα 11) 

 
Εικόνα 12 

Ανατροφοδότηση  

Κάθε μαθητής πριν ξεκινήσει τις δραστηριότητες έπρεπε να καταχωρήσει 

ονοματεπώνυμο και email. Με αυτό τον τρόπο και ο ίδιος αλλά και ο 

εκπαιδευτικός βλέπει τις σωστές- λάθος απαντήσεις και μπορεί να κάνει σχολιασμό 

συζήτηση με τον μαθητή πάνω στις δραστηριότητες του. (Εικόνα 12) 
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Εικόνα 13 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή πέρα από την συνεχή ανατροφοδότηση που παρέχει 

στον μαθητή καθ’ όλη την διάρκεια που αυτός συμπληρώνει τις δραστηριότητες 

(Εικόνα 13)… 

 
Εικόνα 14 

δίνει μια αναλυτική εικόνα με την ολοκλήρωση των ασκήσεων (Εικόνα 14 & 15)… 

 

Εικόνα 15 
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Εικόνα 16 

καθώς και λήψη των αποτελεσμάτων με email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του μαθητή 

και του εκπαιδευτικού (Εικόνα 
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16)…

 

Εικόνα 17 

Βήμα 2ο 

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, το αρχείο των απαντήσεων (pdf) των 

μαθητών γινόταν ανάρτηση στην ψηφιακή τάξη με σχολιασμό πάνω στο αρχείο pdf 

ώστε οι μαθητές να βλέπουν τα όποια λάθη τους και να κατευθύνονται για δεύτερη 

επανάληψη (Εικόνα 9). 
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Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας ήταν ενθαρρυντικά μιας και υπήρχε η 

ενεργή συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των μαθητών (18 – 21).  

Οι μαθητές έδειξαν ικανοποίηση και μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της παιγνιώδους 

μορφής των δραστηριοτήτων . 

Επίσης, επετεύχθη η ευκολία στην πρόσβαση μιας και υπήρχε δυνατότητα 

συμμετοχής στις δραστηριότητες από Η/Υ, smartphone ή tablet. 

Τέλος, να αναφερθεί ότι στο σύνολό τους οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία όλες 

οι δραστηριότητες να είναι αυτής της μορφής, όχι μόνο κατά την διάρκεια που τα 

σχολεία είναι κλειστά αλλά και, αν είναι δυνατόν, όταν επιστρέψουν στην δια ζώσης 

διδασκαλία. 
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 «Κατασκευές της φύσης-Κατασκευές των ανθρώπων» 

Βασιλική Κουσκούτη  

vakous@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MEd, Υποψήφια Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη 

Η παρούσα στρατηγική διδασκαλίας αφορά στη 13η ενότητα του γνωστικού 

αντικειμένου της Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα των υπο-ενοτήτων 

«Κατασκευές της φύσης» και «Κατασκευές των ανθρώπων».  Επικεντρώνεται στην 

επαφή των μαθητών με το περιγραφικό είδος κειμένων και στην κατανόηση του 

μετασχηματισμού της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη και το αντίστροφο. Οι 

δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν άπτονταν του ΑΠΣ και των αρχών που διέπουν 

την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Με δεδομένο ότι  στην εκπαιδευτική διαδικασία 

της  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό υλικό κατέχει πολύ βασικό ρόλο, 

εφόσον ο διδασκόμενος μαθαίνει από το εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή 

ηλεκτρονικό, και ο διδάσκων καλείται να το υποστηρίξει έχοντας καθοδηγητικό και 

συμβουλευτικό ρόλο, σχεδιάστηκαν τρεις πολυτροπικές παρουσιάσεις του 

περιεχομένου των μαθημάτων του σχολικού βιβλίου και οκτώ πολυτροπικές 

δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, αυτόματης ανατροφοδότησης ή  

ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτικό. Όλο το υλικό αναρτήθηκε στην 

πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (eclass) και 

για την υλοποίησή του αξιοποιήθηκε τόσο η  ασύγχρονη όσο και η σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Ο χρόνος, που δόθηκε στους μαθητές για τη μελέτη του 

υλικού και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, ήταν μια εβδομάδα, ενώ για την 

παρουσίαση των υπο-ενοτήτων αξιοποιήθηκε μία και μισή ώρα σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων η εμπλοκή των μαθητών 

χαρακτηρίστηκε ως υψηλή (άνω του 90%). 

Λέξεις Κλειδιά: Ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση, Γλώσσα, πολυτροπικό εκπαιδευτικό 

υλικό 

 

 

 

 

 

mailto:vakous@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού 
Ενότητα 13.  Κατασκευές  

 

Στόχοι 

 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

 

1. Κατανοούν το περιγραφικό είδος κειμένων. 

2. Διακρίνουν και να κατηγοριοποιούν τα ρήματα ενεργητικής και παθητικής 

φωνής. 

3. Κατανοούν τον μετασχηματισμό ενεργητικής σε παθητική σύνταξη και το 

αντίστροφο. 

4. Κατανοούν τον τρόπο, µε τον οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα 

γλωσσικά μέσα, για να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει.  

5. Να συνθέτουν πολυτροπικά κείμενα αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.  

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης  και Σύγχρονης)   

 

Βήμα 1:  Μετά τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο περιλάμβανε 

τρεις ψηφιακές παρουσιάσεις και οκτώ δραστηριότητες ηλεκτρονικής μορφής, 

δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) η ενότητα «Κατασκευές» στην οποία 

αναρτήθηκε το υλικό με σαφείς οδηγίες και λογική σειρά.  

Βήμα 2:  Συνδεθήκαμε με τους μαθητές στο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (σύγχρονη 

διδασκαλία) και αξιοποιώντας τις παρουσιάσεις μελετήσαμε τα κείμενα της 

ενότητας, αναλύσαμε το περιεχόμενό τους μέσω ερωτήσεων, διαλογικής συζήτησης 

και ανταλλαγής απόψεων. Περιηγηθήκαμε ψηφιακά σε διάφορα μέρη του κόσμου 

και είδαμε χαρακτηριστικές ανθρώπινες κατασκευές. Ακολούθησε συζήτηση για τη 

δομή που πρέπει να έχει ένα περιγραφικό κείμενο και οι μαθητές εξέφρασαν τις 

απορίες τους.  Στη συνέχεια μελετήσαμε το γραμματικό φαινόμενο της ενότητας 

μέσω των παραδειγμάτων της παρουσίασης.  

Βήμα 3:  Έπειτα στον ασπροπίνακα της ψηφιακής πλατφόρμας η εκπαιδευτικός 

έγραφε παραδείγματα ενεργητικής ή παθητικής σύνταξης και οι μαθητές έκαναν 

τον μετασχηματισμό των προτάσεων  στα τετράδιά τους ανακοινώνοντας την 

απάντησή τους προφορικά ή γράφοντάς την στη συνομιλία. 
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Βήμα 4:  Στο τελικό στάδιο δόθηκαν οι οδηγίες από την εκπαιδευτικό για τις 

δραστηριότητες, που είχαν αναρτηθεί στην eclass και για τον χρόνο (1 εβδομάδα), 

που είχαν στη διάθεσή τους να ασχοληθούν με αυτές.  

Βήμα 5:  Η εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συμμετοχή των 

μαθητών, να αναλύει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 

επανασχεδιάζοντας την επόμενη φορά νέες δραστηριότητες, που στόχευαν στην 

επανάληψη των γραμματικών φαινομένων. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα 

ανατροφοδότησης των μαθητών μέσω σχολίων ή προσωπικών μηνυμάτων από την 

εκπαιδευτικό. 

 

Πηγές:   

Αλιβίζος, Σ., Απόστολος, Κ., Παράσχου, Β., (2015), Online Ε  Αποστάσεως 

Εκπαίδευση Από τη Θεωρία στην Πρά η,  Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών (https://www.kallipos.gr/el/) 

Διαδραστικό Βιβλίο Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού, on line στο:  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3337,13513/ 

Ηλεκτρονικό λεξικό, on line στο:  http://www.greek-language.gr/ 

Περιγραφή κειμένων, on line στο: http://micro-

kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/2012-13/write/ktisma.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kallipos.gr/el/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3337,13513/
http://www.greek-language.gr/
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/2012-13/write/ktisma.htm
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/2012-13/write/ktisma.htm
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ Ι Σ  

 Παρουσίαση 1 

Κατασκευές της φύσης και των ανθρώπων. Ποιες κατασκευές φτιάχνει η φύση και 

ποιες οι άνθρωποι; Πώς περιγράφω ένα κτίριο; 

 https://www.emaze.com/@AOZTZCTTC/-13-  

Παρουσίαση 2 

Πληροφορίες για μεγάλα κατασκευαστικά έργα των ανθρώπων: 

https://www.thinglink.com/scene/1316728129439399939 

Παρουσίαση 3 

Ενεργητική και παθητική σύνταξη : http://anyflip.com/mukpn/pmgz/ 

 

Δ ΡΑ Σ ΤΗΡ ΙΟ ΤΗ Τ ΕΣ  

1η Δραστηριότητα  

Διάκριση έργων της φύσης και των ανθρώπων: Μετέφερε στη σωστή στήλη!  

 https://wordwall.net/play/2207/767/307 

 

2η Δραστηριότητα  

Περιγράφω ένα κτίριο που με έχει εντυπωσιάσει! 

https://padlet.com/vakous/s6w61mmswyqq 

 

3η Δραστηριότητα  

Βάλε τα ρήματα στη σωστή στήλη!  

https://wordwall.net/play/2201/522/266 

 

4η Δραστηριότητα  

Ποιο ρήμα είναι ενεργητικής φωνής; 

https://wordwall.net/play/2180/821/456 

 

 

 

https://www.emaze.com/@AOZTZCTTC/-13-
https://www.emaze.com/@AOZTZCTTC/-13-
https://www.emaze.com/@AOZTZCTTC/-13-
https://www.emaze.com/@AOZTZCTTC/-13-
https://www.thinglink.com/scene/1316728129439399939
http://anyflip.com/mukpn/pmgz/
https://wordwall.net/play/2207/767/307
https://padlet.com/vakous/s6w61mmswyqq
https://wordwall.net/play/2201/522/266
https://wordwall.net/play/2180/821/456
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5η Δραστηριότητα  

Βρες τον χρόνο των ρημάτων πριν το φάντασμα! 

https://wordwall.net/play/1229/014/443  

 

6η Δραστηριότητα  

Διαδραστικό φύλλο εργασίας ενεργητική και παθητική σύνταξη 

https://www.liveworksheets.com/mc495806vg  

 

7η Δραστηριότητα  

Επιλέγω τον σωστό χρόνο! 

https://quizizz.com/join/quiz/5ebcf461d53a59001b77b5d4/start?referrer=5ebcf302

186fde001b79a24b  

 

8η Δραστηριότητα  

Δημιουργία άσκησης στο eclass: Επιλογή σωστό-λάθος και αντιστοίχιση 

(υποκείμενο-αντικείμενο-ποιητικό αίτιο- ενεργητική και παθητική σύνταξη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/1229/014/443
https://www.liveworksheets.com/mc495806vg
https://quizizz.com/join/quiz/5ebcf461d53a59001b77b5d4/start?referrer=5ebcf302186fde001b79a24b
https://quizizz.com/join/quiz/5ebcf461d53a59001b77b5d4/start?referrer=5ebcf302186fde001b79a24b
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Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής. 
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Διδακτική πρόταση με θέμα: «Παραδοσιακά παιχνίδια» 

Λαμπίρης Απόστολος  

apo.lamp85@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Δ.Ε. στο «Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά 

περιβάλλοντα στην ΚτΠ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 3ο Δ.Σ. Θήβας  

 

Περίληψη  

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί προετοιμάστηκε στο πλαίσιο διδασκαλίας του 

γλωσσικού μαθήματος της Ε΄ δημοτικού, ενώ επιχειρείται σύνδεση με την Ιστορία. 

Αφορά την ενότητα 11 («Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια») και η διάρκεια της 

παρέμβασης υπολογίστηκε στις 4 διδακτικές ώρες. Στηρίζεται στις αρχές του 

εποικοδομισμού και της ανεστραμμένης μάθησης, καθώς περιλαμβάνει τρία στάδια 

προετοιμασίας και εφαρμογής: α) πριν την διδασκαλία (pre-class), κατά τη 

διδασκαλία (in-class), μετά τη διδασκαλία (post-class) (Estes et. al., 2014). Επιπλέον 

εκμεταλλεύεται τις υπάρχουσες τεχνολογικές δεξιότητες των μαθητών, ενώ ο 

εκπαιδευτικός περιορίζεται στον ρόλο του καθοδηγητή (Baker,  2000).  

Η διδακτική πρόταση αρχίζει με επεξεργασία κειμένου του σχολικού βιβλίου από  

τους μαθητές και ερωτήσεις κατανόησης. Οι δραστηριότητες περιγράφονται σε 

πλάνο αυτομάθησης μέσω των σχολικών βιβλίων, το οποίο οι μαθητές 

ακολούθησαν αυτοδύναμα. Σε δεύτερο χρόνο η παρέμβαση συνεχίζεται στην 

ηλεκτρονική τάξη, όπου οι μαθητές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, επιλέγουν με 

τυχαίο τρόπο ένα παραδοσιακό παιχνίδι, τους κανόνες του οποίου πρέπει να 

περιγράψουν γραπτώς σε συγκεκριμένη έγκλιση. Έπεται η σύγχρονη διδασκαλία, 

κατά την οποία οι μαθητές πρέπει  με τη σειρά να περιγράψουν τους κανόνες του 

παιχνιδιού, ενώ οι υπόλοιποι ψηφίζουν σε δικτυακό εργαλείο την έγκλιση που 

θεωρούν πως χρησιμοποιήθηκε. Αργότερα, οι μαθητές επεξεργάζονται κείμενο στο 

οποίο περιγράφονται παιχνίδια στο Βυζάντιο και με χρήση του εργαλείου 

“Annotate” υπογραμμίζουν ομοιότητες με γνωστά τους παιχνίδια. Τέλος, η 

παρέμβαση ολοκληρώνεται σε επόμενο χρόνο με ανάρτηση του αγαπημένου τους 

επιτραπέζιου παιχνιδιού σε «ηλεκτρονικό τοίχο» της τάξης και με ερωτήσεις 

κλειστού τύπου στην ηλεκτρονική τάξη για ανατροφοδότηση προς τον 

εκπαιδευτικό.  

Σχετικά με την αξιολόγηση της διδακτικής πρότασης, πρέπει να σημειωθεί πως οι 

μαθητές κινητοποιήθηκαν και αντιμετώπισαν με ενδιαφέρον τις δραστηριότητες 

που  στόχευαν στην ολοκλήρωση συλλογικού έργου (δημιουργία καρτέλας 

«Παραδοσιακά παιχνίδια» στην ιστοσελίδα του σχολείου, αγαπημένο επιτραπέζιο 

στον «ηλεκτρονικό τοίχο»). Από την άλλη πλευρά ως αρνητικό εντοπίστηκε η μη 

mailto:apo.lamp85@gmail.com
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απόλυτη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων στην ασύγχρονη διδασκαλία από ορισμένους 

μαθητές.  

Λέξεις Κλειδιά: ανεστραμμένη μάθηση, αυτομάθηση, γλώσσα, εγκλίσεις, 

ιστοσελίδα, Padlet, παραδοσιακά παιχνίδια, συλλογικό έργο, Wordwall. 

 

Βιβλιογραφία  

Baker, J. W. (2000). The “Classroom Flip”: Using Web course management tools to 

become the guide by the side. In J. A. Chambers (Ed.), Selected Papers f rom the 11th 

International Conference on College Teaching and Learning (pp. 9-17). Jacksonville, 

FL: Florida Community College at Jacksonville.  

Estes, M. D., Ingram, R. &Liu, J. C. (2014). A review of flipped classroom research, 

practice and technology. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού 

 
 

Ενότητα 11.  Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια…  

 
Στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης αναμένεται οι μαθητές να είναι 

σε θέση:  

1. να περιγράφουν πώς παίζονται διάφορα ομαδικά ή επιτραπέζια παιχνίδια   

2. να κατανοούν και να δίνουν οδηγίες για να παίξουν παιχνίδια  

3. να ξεχωρίζουν τις εγκλίσεις των ρημάτων 

4. να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές με τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά 

στην εποχή του Βυζαντίου (σύνδεση με Ιστορία). 

 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1: Σύμφωνα με το πλάνο αυτομάθησης των μαθητών, οι μαθητές 

αυτοδύναμα: (Ασύγχρονη)  

1. μελετούν το κείμενο «Παραδοσιακά παιχνίδια» (σελ.70) του σχολικού 

εγχειριδίου,  

2. ολοκληρώνουν τις ασκήσεις κατανόησης 1 και 2 (σελ. 71) του σχολικού 

εγχειριδίου.  

3. προαιρετικά  «θυμούνται» τις εγκλίσεις στην ίδια σελίδα του βιβλίου  

     Βήμα 2:   Οι μαθητές πραγματοποιούν σύνδεση στην ηλεκτρονική τάξη 

(Ασύγχρονη) 

1. Ακολουθούν υπερσύνδεσμο στην εφαρμογή Wordwall, όπου γυρίζουν τον 

«τροχό της τύχης» και επιλέγουν τυχαία ένα παραδοσιακό ομαδικό παιχνίδι. 

2. Ακολουθούν υπερσύνδεσμο σε ιστοσελίδα με τους κανόνες παραδοσιακών 

παιχνιδιών για να θυμηθούν/γνωρίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού που 

τους έτυχε.  

3. Ακολουθούν υπερσύνδεσμο στην εφαρμογή Wordwall, όπου επιλέγουν ένα 

από τα κλειστά παράθυρα για να τους αποκαλυφθεί μια έγκλιση. 
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4. Γράφουν  στην ηλεκτρονική τάξη (ή ανεβάζουν φωτογραφία του τετραδίου 

τους) την περιγραφή του παιχνιδιού στην έγκλιση που τους έτυχε.  

 

      Βήμα 3: Οι μαθητές συνδέονται στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Ο κάθε μαθητής διαβάζει την περιγραφή του παιχνιδιού που έγραψε, ενώ 

ταυτόχρονα οι υπόλοιποι ψηφίζουν σε δικτυακό εργαλείο (Quizmaker)  για 

την έγκλιση που νομίζουν πως γράφτηκε το παιχνίδι. 

2. Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται κείμενο από το διαδίκτυο με παιχνίδια του 

Βυζαντίου. Οι μαθητές το διαβάζουν και υπογραμμίζουν (με την επιλογή 

“Annotate”) τις ομοιότητες με τα σημερινά παιχνίδια.  

 

  Βήμα 4:  Οι μαθητές συνδέονται στην ηλεκτρονική τάξη (Ασύγχρονη) 

1. Ακολουθούν υπερσύνδεσμο για την εφαρμογή Padlet (ηλεκτρονικός τοίχος), 

για να ανεβάσουν φωτογραφία και περιγραφή του αγαπημένου τους 

επιτραπέζιου παιχνιδιού.  

2. Απαντούν σε 2 ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τις εγκλίσεις 

(πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης) για ανατροφοδότηση προς τον 

εκπαιδευτικό. 

 

Πηγές:   

Padlet. https://padlet.com/ 

Παιχνίδια στο Βυζάντιο. Ανακτήθηκε στις 25/5 από:  

https://byzantinegames.weebly.com/sigmatauetanu-alphaupsilonlambdaeta.html  

Παραδοσιακά παιχνίδια. Ανακτήθηκε στις 25/5 από: https://tinyurl.com/yc52wy2a 

Quizmaker. https://www.quiz-maker.com/ 

Σχολικό εγχειρίδιο Γλώσσας Ε΄δημοτικού (β΄τεύχος, σελ. 70 – 71)  

Wordwall.  https://wordwall.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/
https://byzantinegames.weebly.com/sigmatauetanu-alphaupsilonlambdaeta.html
https://tinyurl.com/yc52wy2a
https://www.quiz-maker.com/
https://wordwall.net/
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  
 

«Παραδοσιακά παιχνίδια»  
 

1η Δραστηριότητα 

Διάβασε το κείμενο του βιβλίου της Γλώσσας με τίτλο «Παραδοσιακά παιχνίδια» 

(σελ. 70) και απάντησε στις ερωτήσεις 1 και 2 (σελ. 71) του βιβλίου. Αν θέλεις, 

θυμήσου τις εγκλίσεις μελετώντας στην ίδια σελίδα. 

 

2η Δραστηριότητα 

Ακολούθησε τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική τάξη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Εικ.1 - Δραστηριότητες ηλεκτρονικής τά ης 2ης μέρας 
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   Εικ.2 -«Ο τροχός της τύχης» Εφ. Wordwall    Εικ.3- «Επιλέγω στην τύχη μια έγκλιση» 
Εφ. Wordwall 

 

3η Δραστηριότητα 

        Συνδέσου στο περιβάλλον του Webex και πάρε μέρος στην τηλεδιάσκεψη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.4- «Επιλέγω την έγκλιση στην οποία θεωρώ πως ακούγονται οι οδηγίες»  Εφ. Quizmaker 

 

4η Δραστηριότητα 

    Συνδέσου στην ηλεκτρονική μας τάξη και ολοκλήρωσε τις ασκήσεις που έχουν 

αναρτηθεί εκεί για να ολοκληρωθεί η διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.5 - Δραστηριότητες ηλεκτρονικής τά ης 4ης μέρας 
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Έργα μαθητών 

       Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής  

 

 

 

Εικ.6 -Δραστηριότητα  συγγραφής οδηγιών παραδοσιακού παιχνιδιού (α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.7- Δραστηριότητα  συγγραφής οδηγιών παραδοσιακού παιχνιδιού (β) 
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   Εικ. 8 -Δραστηριότητα «ηλεκτρονικού τοίχου» Εφ. Padlet 
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Ηλεκτρονική Κινηματογραφική Λέσχη Ε΄ τάξης 3ου Δ. Σχ. Λαμίας 

Παπαθανασίου Ελένη  

Epapath@sch.gr 

Δασκάλα 3
ου

 Δ.Σ. Λαμίας 
 

Περίληψη 

  

 Στις ιδιαίτερες  συνθήκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας αποφασίσαμε με τον 

συνάδελφο του άλλου τμήματος Ηλιάδη Χαρίλαο και τους μαθητές μας να 

συνεχίσουμε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  σύγχρονη και ασύγχρονη, το 

 διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων  που είχαμε αναλάβει να 

υλοποιήσουμε το φετινό σχ. έτος με θέμα:  

Κινηματογραφικό εργαστήρι «ΖΙΖΑΝΙΟΚΑΜΕΡΑ» με την σκέψη να αποτελεί έρεισμα 

συναισθηματικό και ψυχολογικό για τα παιδιά μέσα από  προτάσεις ταινιών 

διαφορετικής διάρκειας και θέματος και με τελικό σκοπό οι μαθητές να 

δημιουργήσουν δικές τους μικρές ταινίες. 

Κρατήσαμε τον αρχικό τίτλο δημιουργώντας μία ηλεκτρονική κινηματογραφική λέσχη.   

 Ανοίξαμε ψηφιακό μάθημα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα E-class του ΠΣΔ χωρισμένο 

σε πολλαπλές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, 

ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ, ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ, ΚΑΔΡΟ, ΕΙΔΗ ΠΛΑΝΩΝ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΣΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, ΜΟΝΤΑΖ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΑΝΙΩΝ.    

 Οι στόχοι της συγκεκριμένης πρακτικής που παρουσιάζουμε είναι:  

Γνωριμία με τις τεχνικές της κινηµατογραφικής αφήγησης, σύγκριση λογοτεχνικού με 

φιλμικό κείμενο και εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών. 

Άντληση πληροφορίας για την κατασκευή μιας ταινίας, στοιχείων κινηματογραφικής 

γλώσσας, θεωρίας και ιστορίας του Κινηματογράφου. 

Εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου, εφαρμογών και προγραμμάτων επεξεργασίας 

εικόνας και ήχου ως περιβάλλοντα μάθησης . 

Συναισθηματική προσέγγιση και αισθητική απόλαυση. 

 Επιδίωξή μας είναι η επιστροφή στον κοινωνικό χαρακτήρα του Κινηματογράφου με 

συζήτηση-προσέγγιση μετά από προβολή ταινιών.  

 Η λειτουργία της Λέσχης είναι συμβατή με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και συνδέεται 

διαθεματικά με τα μαθήματα της Γλώσσας, της Φυσικής, των Εικαστικών και της 

Πληροφορικής. 

mailto:Epapath@sch.gr
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ΓΛΩΣΣΑ: δημιουργική γραφή, κινηματογραφικός εγγραμματισμός, αξιοποίηση 

λογοτεχνικών κειμένων ΦΥΣΙΚΗ: διεύρυνση γνώσεων ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: εικαστική έκφραση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: εκμάθηση προγράμματος επεξεργασίας ήχου  και εικόνας, αναζήτηση 

- ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

 Μετά από ολιγόωρη επιμόρφωση του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων μάς 

δόθηκε ταινία για παιδαγωγική αξιοποίηση ώστε να υλοποιήσουμε δράση με θέμα: e-

lesxi. 

 Οι μαθητές συμμετέχουν οι περισσότεροι ενεργά και εκφράζουν  χαρά και 

ανυπομονησία για την επόμενη συνάντηση. 

Το εκπαιδευτικό και μαθησιακό πλαίσιο επέτρεψε στα παιδιά να φέρουν στην 

επιφάνεια και να αντιμετωπίσουν δύσκολα συναισθήματα και ιδέες καθώς και να 

δημιουργήσουν δικές τους ταινίες.  

Λέξεις Κλειδιά: Κινηματογράφος και Εκπαίδευση, οπτικοακουστικός εγγραμματισμός, 

έκφραση, αλληλεπίδραση. 

Βιβλιογραφικές αναφορές: «Κινηματογράφος και Δημιουργική Γραφή», Σταύρος 

Γρόσδος 

«Εικόνες της παιδικής ηλικίας στη μεγάλη οθόνη», Γουλής Δημήτριος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κινηματογραφική Λέσχη-Διαθεματικό πρόγραμμα Ε΄ τάξη 

Γλώσσα 

Ενότητες  

9.  Βιβλία – βιβλιοθήκες   κεφ. 5  Ανασκαφές στα τυφλά 

10.  Μυστήρια – επιστημονική φαντασία   κεφ. 1  Όνειρα για ταξίδια στ’ αστέρια  

κεφ. 5  Η μηχανή του χρόνου  

Φυσική 

Ενότητες  

1. Υλικά σώματα  2. Ενέργεια 4. Ηλεκτρισμός 5. Φως  6. Ήχος  

Εικαστικά 

                                                                    Εικαστική έκφραση  

Πληροφορική 

Εκμάθηση προγράμματος τεχνικής επεξεργασίας εικόνας.  

Εκμάθηση προγράμματος τεχνικής επεξεργασίας ήχου.  

Αναζήτηση πληροφορίας - ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο  

                     

Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ       ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

1η δραστηριότητα    ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Στόχοι 

1. Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με θέματα και ερωτήματα γύρω απ΄ την 

ταινία κατά τη διάρκεια της προβολής και κυρίως μετά απ΄ αυτήν. 

2. Οι μαθητές συζητούν για τα συναισθήματα , τις ιδέες , τις αντιδράσεις που 

τους προκάλεσε η παρακολούθηση της ταινίας.  

3. Οι μαθητές  γνωρίζουν και σχολιάζουν τις τεχνικές που χρησιµοποιεί η 

κινηµατογραφική αφήγηση.  

4. Οι μαθητές  κινητοποιούν τη σκέψη και τη φαντασία τους.  

5. Παραγωγή γραπτού λόγου. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 
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ΒΗΜΑΤΑ 

1. Ρωτάμε τους μαθητές  «Τι είναι μια μαύρη τρύπα», πού μπορούμε να τη βρούμε, 

τι μπορεί να υπάρχει πίσω από μια μαύρη τρύπα. Αν θυμούνται πως μιλήσαμε για 

τις μαύρες τρύπες στο μάθημα της Φυσικής και σε ποιο κεφάλαιο. 

Τους ζητάμε να βρουν 10 σημεία με τρύπες στο σπίτι τους σε 5 λεπτά. 

2. Οι μαθητές επιστρέφοντας αναφέρουν γρήγορα με τη σειρά τα ευρήματά τους 

3. Βλέπουμε την ταινία «The black hole» σε προβολή την οποία έχουμε 

επεξεργαστεί με την εφαρμογή playposit και σε κάθε παύση συζητάμε με τους 

μαθητές τα ερωτήματα που προβάλλονται και αποφασίζουν συλλογικά την 

απάντηση που θα επιλέξουν.  

https://api.playposit.com/player_v2/?type=share&bulb_id=676438   

 

Συγκεκριμένα: 

 Παιδαγωγική αξιοποίηση με ερώτηση και απάντηση σε αφηγηματικό λόγο:  

Διάρκεια: 2΄ 

 
Στη συνέχεια της προβολής:   

Παιδαγωγική αξιοποίηση με ερώτηση πολλαπλών επιλογών και απάντηση σε                  

αφηγηματικό λόγο.      Διάρκεια:3΄ 

 

Στη συνέχεια της προβολής     Διάρκεια: 50΄  

Παιδαγωγική αξιοποίηση με ερώτηση και συζήτηση.  

 

 
 

https://api.playposit.com/player_v2/?type=share&bulb_id=676438
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4.  Καταιγισμός ιδεών. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν αυθόρμητα  (και 

γρήγορα) τις εντυπώσεις τους (μια λέξη, ένα συναίσθημα, μια φράση, που έχουν 

εκείνη τη στιγμή στο νου τους). Δεν σχολιάζουμε.  

Τι τους έκανε εντύπωση. Τι τους άρεσε. Τι δεν τους άρεσε.  

Ρωτάμε τους μαθητές με ποιους τρόπους κατάφερε ο δημιουργός να μα ς οδηγήσει 

σ’ αυτά τα συναισθήματα. 

5. Ρωτάμε τους μαθητές πόσες και ποιες ανατροπές (κάτι συνέβη ξαφνικά…) 

συναντάμε στην αφήγηση. Ποια ανατροπή τους εντυπωσίασε περισσότερο. 

Με ποιες πράξεις συμφωνούν και με ποιες διαφωνούν.  

 Τι τους άρεσε και τι δεν τους άρεσε στην ταινία. Ρωτάμε αν άλλαξαν γνώμη για κάτι 

μετά τη θέαση της ταινίας 

6. Ζητάμε από τους μαθητές να αλλάξουν χρώμα στη δική τους μαύρη τρύπα. Τι θα 

ήθελαν να κάνει η χρωματιστή πλέον τρύπα. Γιατί επίλεξαν αυτό το χρώμα. 

7. Ρωτάμε τους μαθητές αν ήταν μέσα στο χρηματοκιβώτιο τι σκέψεις θα έκαναν. 

8. Αν είχαν μια μαύρη τρύπα τι θα έκαναν  αν ήταν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της 

ταινίας. Αν έμπαιναν στο δικό τους αγαπημένο παραμύθι πώς θα εξελισσόταν η 

ιστορία και πώς θα επέστρεφαν πίσω. 

9. Aνοίγουμε το Δημιουργικό μας Padlet και οι μαθητές κάνουν παραγωγή γραπτού 

λόγου. 

10. Στο τέλος μοιράζονται συναισθήματα και σκέψεις  που έχουν με την λήξη της 

συνάντησης στο πεδίο σχόλια του Padlet.                                             

   

https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32     

 

https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

1η δραστηριότητα 

Στόχοι 

Εντοπισμός στοιχείων κινηματογραφικής αφήγησης. 

Εικαστική αξιοποίηση. 

Τίτλος:      Εντοπίζω ανατροπές,  ζωγραφίζω την δική μου τρύπα και της δίνω 

δυνατότητες. 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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                       Β΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

2
η

 δραστηριότητα 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές συζητούν τις βασικές αφηγηµατικές τεχνικές της λογοτεχνίας 

και του κινηµατογράφου κα συγκρίνουν ένα λογοτεχνικό κείµενο µε το 

αντίστοιχο φιλµικό. Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές.  

2.  Οι μαθητές εξασκούνται στη συγγραφή δικών τους σεναρίων. Καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης.  

ΒΗΜΑΤΑ 

1. Προβάλλουμε τα αντίστοιχα κείμενα της Γλώσσας, συζητάμε και θυμόμαστε ξανά  

με τους μαθητές (για πολύ λίγο) τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ένα 

αφηγηματικό κείμενο. Χρήση μελλοντικών χρόνων, υποθετικός λόγος. Διάρκεια: 10 ΄  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3347,13523/  

 
 

2. Διαμοιράζοντας τον λευκό πίνακα (whiteboard) της πλατφόρμας κάνουμε 

παιδαγωγική αξιοποίηση με μετατροπή φιλμικού κειμένου σε αφηγηματικό λόγο 

αφού πρώτα οι μαθητές ξαναδούν την αρχική ταινία χωρίς την επεξεργασία που 

κάναμε. 

3. Αμέσως μετά με καθοδήγηση μετατρέπουν το αφηγηματικό κείμενο σε σενάριο.  

6. Aνοίγουμε το Δημιουργικό μας Padlet και οι μαθητές μοιράζονται συναισθήματα 

και σκέψεις  που έχουν στο τέλος της συνάντησης.Διάρκεια: 50΄ 

https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3347,13523/
https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

2η δραστηριότητα 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές εξοικειώνονται με την αναζήτηση και την επιλογή 

συγκεκριμένων πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του διαδικτύου. 

2. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος 

μάθησης. 

3. Οι μαθητές καθίστανται ικανοί να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα και  στη 

συνέχεια να αξιοποιούν το υλικό που αντλούν από το διαδίκτυο, με κριτήριο 

την εγκυρότητα και τη χρησιμότητά του. 

4. Γνωριμία με τεχνικές κινούμενης εικόνας 

5. Εικαστική αξιοποίηση. 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Γ΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

3
η

 δραστηριότητα   ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

  Στόχοι 

1. Οι μαθητές εξασκούνται στην ανάγνωση και την επεξεργασία της πληροφορίας 

μέσα από φιλμικά κείμενα.  

2. Οι μαθητές διευρύνουν τις γνώσεις τους στο μάθημα της Φυσικής. 

3. Οι μαθητές μαθαίνουν και εξασκούνται σε τεχνικές κινούμενης εικόνας. 

4. Οι μαθητές μαθαίνουν και εξοικειώνονται με εφαρμογές και προγράμματα 

επεξεργασίας εικόνας και ήχου. 

5. Οι μαθητές δημιουργούν δικές τους ταινίες. 

 

ΒΗΜΑΤΑ 

1. Βλέπουμε την animated ταινία «Οι μαύρες τρύπες»   Διάρκεια:7΄ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihYBd0SJuFM&feature=emb_title 

 

            
 

2. Συζητάμε με τους μαθητές ποια νέα πληροφορία τους έκανε εντύπωση. 

3. Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν πώς θα μπορούσαν να βρουν 

περισσότερες πληροφορίες για τις μαύρες τρύπες, τι πρέπει να προσέχουν στην 

αναζήτησή τους αυτή, και πώς πρέπει να αξιολογούν τις αξιόπιστες πηγές. 

4. Ανοίγουμε την ιστοσελίδα http://www.kinoumeno.gr/ βλέπουμε τεχνικές 

κινούμενης εικόνας και μαθαίνουμε την τεχνική stopmotion.   Διάρκεια 8΄ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihYBd0SJuFM&feature=emb_title
http://www.kinoumeno.gr/
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5. Ανοίγουμε τον φάκελο με τις φωτογραφίες που έχουν συλλέξει στην αναζήτησή 

τους για εικόνες μαύρης τρύπας  (φωτογραφίες και εικόνες  με θέμα Μαύρη τρύπα 

σε όλες τις μορφές Τέχνης) και τον φάκελο με τις σπείρες που έχουν φωτογραφίσει 

και αποφασίζουμε συλλογικά να επιλέξουμε έναν υποφάκελο  μαθητή αντίστοιχα 

για κάθε φάκελο.  

6. Ανοίγουμε το πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου audacity και το πρόγραμμα 

επεξεργασίας εικόνας shotcut και όλοι μαζί κάνουμε μοντάζ (συρραφή εικόνων) 

δημιουργώντας πρώτα  

την ταινία με τίτλο: «Μαύρη τρύπα» και έπειτα δύο μικρά ταινιάκια με την τεχνική 

stopmotion με αντίστοιχους τίτλους:  

« Το κινούμενο μάτι» και «Ο λαβύρινθος των σκέψεων» 

7. Aνοίγουμε το Δημιουργικό μας Padlet και οι μαθητές μοιράζονται συναισθήματα 

και σκέψεις  που έχουν στο τέλος της συνάντησης.   Διάρκεια:45΄  

https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

3η δραστηριότητα              

Στόχοι 

Διασκέδαση 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δημιουργία παζλ με το πρόγραμμα jigsaw και θέμα «Μαύρη τρύπα» και «Στήβεν 

Χόκινγκ» 

 

 
 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας, Φυσικής Ε΄ Δημοτικού http://ebooks.edu.gr 

               Ψηφιακή τάξη https://anoixtosxoleio.weebly.com/ 

Ιστοσελίδα τεχνικές κινούμενης εικόνας http://www.kinoumeno.gr/ 

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ 

https://www.noesis.edu.gr/ 

Νεανικό πλάνο http://www.neanikoplano.gr/front 

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά και νέους 

https://olympiafestival.gr/ 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων https://www.chaniafilmfestival.com/ 

Καρπός https://karposontheweb.org/ 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
https://anoixtosxoleio.weebly.com/
http://www.kinoumeno.gr/
https://www.noesis.edu.gr/
http://www.neanikoplano.gr/front
https://olympiafestival.gr/
https://www.chaniafilmfestival.com/
https://karposontheweb.org/
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Έργα μαθητών 

Όλα τα έργα των μαθητών είναι αναρτημένα στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ PADLET που έχει 

δημιουργηθεί για τις ανάγκες της λέσχης και είναι χωρισμένο σε στήλες – 

κατηγορίες.                                                      

https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32

 

  

   

 

https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32
https://padlet.com/elenapap22/mcimn07y93u7xx32
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THE BLACK HOLE / Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 
 

 
 
 

 

 Ένας υπάλληλος εταιρείας εκτελούσε την εργασία του βαριεστημένα, χωρίς κανένα 

ενδιαφέρον. 

Η ρουτίνα είχε κατακλύσει τη ζωή του. 

 Ξαφνικά τη στιγμή που φωτοτυπούσε μόνος του στο γραφείο, έγινε κάτι 

απροσδόκητο. 
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Η φωτοτυπία που μόλις βγήκε είχε ένα τεράστιο μαύρο κύκλο στη μέση του 

χαρτιού. 

Διαπίστωσε γρήγορα πως μπορούσε να βάζει το χέρι του μέσα και να βγάζει ότι 

επιθυμούσε! 

Και μάλιστα χωρίς να πληρώνει! Αγαπούσε βλέπετε τα χρήματα! Πάντα ήθελε να 

γίνει πλούσιος αλλά δεν τα είχε καταφέρει έως τώρα. 

 Ναι τώρα ήρθε η στιγμή! Θα γινόταν το όνειρό του πραγματικότητα! 

Παράτησε το φωτοτυπικό και έτρεξε στο μηχάνημα πώλησης ροφημάτων και 

σοκολατών. 

Μια σοκολάτα ήταν ότι έπρεπε για να χαρεί με την απροσδόκητη τύχη του! 

Από εκεί έβγαλε μέσα από τη τρύπα την οποία στήριξε πρόχειρα πάνω στο τζάμι μία 

σοκολάτα. Έτσι απλά! Πόσο ικανοποιημένος ένιωθε! 

 Ξαφνικά τα μάτια του «έπεσαν» πάνω στην πόρτα του διευθυντή. 

Κατάλαβε ότι η τρύπα θα τον οδηγούσε στο όνειρο της ζωής του. Να γίνει γρήγορα 

πλούσιος! 

Η τρύπα θα έμπαινε μπροστά από το χρηματοκιβώτιο της εταιρείας και αυτός θα 

έβγαζε συνέχεια χρήματα. Όσα περισσότερα μπορούσε. 

 Δεν έχασε καιρό. Σε λίγο βρέθηκε με δεσμίδες χαρτονομισμάτων στα χέρια. 

Έβαζε το χέρι, έβγαζε δεσμίδες! 

 Μα δεν θα ήταν καλύτερα να μπει βαθιά μέσα; Έτσι κι έκανε. Χώθηκε ολόκληρος 

μέσα. 

Όμως δεν περίμενε πως η ταινία με την οποία είχε κολλήσει πρόχειρα πάνω στην 

πόρτα του χρηματοκιβωτίου βιαστικά για να μην καθυστερήσει ούτε λεπτό, θα 

ξεκολλούσε και έπεσε στο πάτωμα. 

 Τι να έγινε και πού βρίσκεται τώρα ο υπάλληλος; 
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ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
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«Μονάδες μέτρησης του μήκους» 

Καφανέλη Δέσποινα  

despoinakafa@hotmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Αρκίτσας 

 

Περίληψη  

Το μάθημα που έχει επιλεγεί για παρουσίαση είναι οι «μονάδες μέτρησης 

του μήκους». Η συγκεκριμένη ενότητα βρίσκεται στο βιβλίο των Μαθηματικών της 

Ε΄ τάξης, στο κεφ. 45, στην 8η Ενότητα. 

Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση του 

μαθήματος βασίζεται τόσο στη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση με τη βοήθεια 

της εφαρμογής Cisco Webex Meetings, όσο και στην ασύγχρονη μέθοδο 

εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του eclass. 

Με τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται η παρουσίαση της 

θεωρίας του μαθήματος. Η παρουσίαση είναι βιντεοσκοπημένη χρησιμοποιώντας 

το εργαλείο του loom. Μέσα από ένα εκπαιδευτικό βίντεο της ιστοσελίδας www.i-

pinakas.com γίνεται η παρουσίαση της θεωρίας. 

Στόχος είναι οι μαθητές: 

1. Να γνωρίσουν τη βασική μονάδα μέτρησης του μήκους και ποια είναι η 

σχέση της με τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια της. 

2. Να μετρούν μήκη με τα συνήθη εργαλεία/όργανα μέτρησης του μήκους 

3. Να μπορούν οι μαθητές να εκφράζουν τα αποτελέσματα μέτρησης με 

διαφορετικές μορφές αριθμών. 

4. Να είναι σε θέση να διενεργούν μετατροπές ανάμεσα σε μονάδες 

μέτρησης μήκους με διάφορους τρόπους. 

5. Να διαχειρίζονται δεκαδικούς αριθμούς και να είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με 10, 100, 1.000 σε 

δεκαδικό αριθμό. 

6. Να λύνουν σχετικά προβλήματα. 

Η βιντεοσκοπημένη προσέγγιση γνώσης έχει ανέβει με link 

(https://www.loom.com/share/faba9dbe7c964431a4f4dd2bd45f30ae ) στην 

πλατφόρμα του e-class όπου έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να την 

παρακολουθήσουν, όποτε το κρίνουν αυτοί απαραίτητο.  

Στη συνέχεια γίνεται διαμοιρασμός στην οθόνη του βιβλίου Μαθηματικών 

της Ε΄ τάξης και λύνουμε την εφαρμογή της Ενότητας καθώς και τις ασκήσεις του 

Τετραδίου Εργασιών.  

mailto:despoinakafa@hotmail.com
http://www.i-pinakas.com/
http://www.i-pinakas.com/
https://www.loom.com/share/faba9dbe7c964431a4f4dd2bd45f30ae
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Εφόσον ολοκληρωθεί η θεωρία του μαθήματος, οι μαθητές συνεχίζουν στην 

πλατφόρμα του e-class για να λύσουν ασκήσεις εμπέδωσης της θεωρίας.  

Οι ασκήσεις που καλούνται οι μαθητές να λύσουν είναι της μορφής: 

1.  Πολλαπλών επιλογών και Συμπλήρωσης κενών  

 όπου έχουν τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης των ασκήσεων 

 

 και ο δάσκαλος άμεσης καταγραφής και ανατροφοδότησης των 

αποτελεσμάτων.  
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Επίσης, στην επιλογή «έγγραφα» στην πλατφόρμα του e-class, επιλέγοντας 

«μονάδες μέτρησης μήκους», υπάρχει ένα αρχείο word με ασκήσεις και 

προβλήματα. Λύνουν οι μαθητές τις ασκήσεις και ο δάσκαλος προχωράει στη 

διόρθωση και αξιολόγηση των ασκήσεων.  

Τέλος, πατώντας το link  

(https://wordwall.net/resource/2212589/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%c

e%b4%ce%b5%cf%82%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%8

2-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%82) στη σελίδα του e-class μπορούν 

να οδηγηθούν στη σελίδα του wordwall όπου υπάρχει ένα παιχνίδι με τη μορφή 

quiz με τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια του μέτρου. Μέσω αυτής της 

παιγνιώδης εφαρμογής πραγματοποιείται ταυτόχρονα και η αξιολόγηση της 

μάθησης.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού  

Ενότητα 8η : «Μονάδες μέτρησης του μήκους»  

Στόχοι: 

1. Οι μαθητές να γνωρίσουν τη βασική μονάδα μέτρησης του μήκους και ποια 

είναι η σχέση της με τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια της. 

2. Να μετρούν μήκη με τα συνήθη εργαλεία/όργανα μέτρησης του μήκους 

3. Να μπορούν οι μαθητές να εκφράζουν τα αποτελέσματα μέτρησης με 

διαφορετικές μορφές αριθμών. 

4. Να είναι σε θέση να διενεργούν μετατροπές ανάμεσα  σε μονάδες μέτρησης 

μήκους με διάφορους τρόπους. 

5. Να διαχειρίζονται δεκαδικούς αριθμούς και να είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με 10, 100, 1.000 σε 

δεκαδικό αριθμό. 

6. Να λύνουν σχετικά προβλήματα. 

 

Εφαρμογή σεναρίου (Συνδυασμός Σύγχρονης /Ασύγχρονης )  

Βήμα 1: Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής του                

Webex Cisco Meetings (Σύγχρονη) 

Συνολική χρονική διάρκεια Σύγχρονης: 45 λεπτά  

https://wordwall.net/resource/2212589/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%82
https://wordwall.net/resource/2212589/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%82
https://wordwall.net/resource/2212589/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%82
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1. Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι θα ασχοληθούμε στο σημερινό μάθημα  με 

τις μονάδες μέτρησης μήκους και τους ρωτάμε να μας πουν αν γνωρίζουν τι 

είναι οι μονάδες μέτρησης μήκους. (χρονική διάρκεια 7 λεπτά)  

2. Παρουσίαση της θεωρίας του μαθήματος μέσω ενός βιντεοσκοπημένου 

διαδραστικού βίντεο. (Προβολή βίντεο 3 λεπτά)  

3. Λύνουμε την Εφαρμογή από το Βιβλίο Μαθηματικών της Ε  ́ τάξης (σελ. 62) 

(χρονική διάρκεια 5 λεπτά) 

4. Λύνουμε τις ασκήσεις από το Τετράδιο Μαθηματικών της Ε΄ τάξης (σελ. 59-

60) (χρονική διάρκεια 30 λεπτά) 

Βήμα 2: Οι μαθητές εισέρχονται στην πλατφόρμα του e-class. 

Συνολική χρονική διάρκεια Ασύγχρονης: 50 λεπτά  

1. Ανεβάζουμε στο e-class βιντεοσκοπημένη τη θεωρία του μαθήματος, όπου 

μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν ξανά τη θεωρία. (χρονική 

διάρκεια 3 λεπτά) 

2.  Λύνουν τις ασκήσεις συμπλήρωσης κενού (χρονική διάρκεια 10 λεπτά) 

 

 

και τις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής (χρονική διάρκεια 10 λεπτά)  
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3. Παίζουν το παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό του wordwall. 

(χρονική διάρκεια 7 λεπτά) 

4. Λύνουν το φυλλάδιο (αρχείο word) με ασκήσεις και προβλήματα. (χρονική 

διάρκεια 20 λεπτά) 

 

Πηγές: Διαδραστικά βιβλία Μαθηματικών Ε΄ Δημοτικού  

http://ebooks.edu.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
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Γεωμετρία-Σχεδιάζω κάθετες  μεταξύ τους ευθείες 

Ρεντίφη Μαρία  

marren63@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 2ο Δημ. Σχ. Εχιναίων 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, δεδομένων και των συνθηκών, γίνεται όλο και πιο 

επιτακτική η ανάγκη για ψηφιακό ή τεχνολογικό εγγραματισμό εκπαιδευτικών και 

μαθητών. Η εκπαίδευση οφείλει να συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού 

χάσματος ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο. Η αξιοποίηση, λοιπόν, των ΤΠΕ στη 

διδακτική διαδικασία απότελεί πλέον μια πραγματικότητα και η εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με τον Keegan περιέχει δύο 

διαστάσεις: α) την εξαποστάσεως διδασκαλία και β) την εξ αποστάσεως μάθηση. Η 

πρώτη σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του μαθησιακού υλικού, για τη 

διαμόρφωση του οποίου πρέπει να λάβουμε υπόψην τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

και δεξιότητες των μαθητών αλλά και το εύρος της ανάπτυξης των νέων γνώσεων 

σύμφωνα με τις ικανότητες τους για μάθηση(Λιοναράκης, 2001). Η δεύτερη 

αναφέρεται στη μαθησιακή διαδικασία στην οποία συμμετέχει ενεργά ο 

εκπαιδευόμενος. Στηρίζεται αφενός στην αρχή της ανεξαρτησίας και της 

αυτονομίας του μαθητή ο οποίος επιλέγει τον χρόνο, τον χώρο και τον τρόπο που 

θα μελετήσει, κυρίως στα πλαίσια της ασύγχρονης και αφετέρου στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού, εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού υλικού. 

Ο βαθμός αλληλεπίδρασης είναι μεγαλύτερος στη σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση όπου ο μαθητής συμμετέχει άμεσα και ενεργά στην μαθησιακή 

διαδικασία. 

Στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο στηρίχτηκε η συγκεκριμένη εξ 

αποστάσεως διδακτική πρακτική όπου η χρήση της τηλεδιάσκεψης μέσω 

πλατφόρμας Cisco Webex επιτρέπει την ταυτόχρονη θέαση και εμπλοκή δασκάλου 

και μαθητών δημιουργώντας μια σύγχρονη ψηφιακή τάξη. Σκοπός της είναι να 

αναδείξει ενδεχόμενες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στα μαθηματικά 

και συγκεκριμένα στη γεωμετρία της Δ΄ δημοτικού με θέμα τη χάραξη κάθετων 

ευθειών. Με τη συνδυαστική χρήση ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης που οργανώνει ο εκπαιδευτικός, εξασφαλίζεται η κατάκτηση της νέας 

γνώσης, η ατομική αξιολόγηση του μαθητή και η αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά  

ε  αποστάσεως εκπαίδευση, αυτονομία, αλληλεπίδραση, χάρα η κάθετων ευθειών  

mailto:marren63@gmail.com
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Βιβλιογραφικές αναφορές  

Αντώνης Λιοναράκης (2001): Ανοικτή και εξ αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: 

Προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. 

Keegan D. (2001): Οι βασικές αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού  

Ενότητα 28. Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες  

Στόχοι 

1. Να εμπεδώσουν τις έννοιες της παραλληλίας, καθετότητας και ορθής γωνίας 

2. Να κατανοήσουν την έννοια της απόστασης ενός σημείου από μια ευθεία και να 

είναι σε θέση να τη χαράξουν. 

3. Να χρησιμοποιούν σωστά των γνώμονα για τη σχεδιάση κάθετων ευθειών.  

4. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα σε ένα εικονικό 

περιβάλλον μάθησης. 

5. Να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και ειδικότερα με το περιβάλλον 

της πλατφόρμας e-me. 

Εφαρμογή σεναρίου σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1: Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διότι διαθέτουν οι 

περισσότεροι γονείς, ενός φύλλου εργασίας με σαφείς οδηγίες μελέτης και 

σχετικές δραστηριότητες για εμπέδωση πάνω στην καινούρια ενότητα.         

     Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Προκειμένου να αναδειχθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις   των μαθητών, 

αξιοποιώ το περιβάλλον του λογισμικού GeoGebra, όπου οι μαθητές καλούνται να 
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αναγνωρίσουν τις παράλληλες και κάθετες ευθείες και να εντοπίσουν τις ορθές 

γωνίες.  

2.  Ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν στον πίνακα ζωγραφικής «Black and 

violet” του Wasilly Kandisky τις παράλληλες και κάθετες ευθείες: 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

3. Προχωρώντας στην οικοδόμηση της νέας γνώσης, οι μαθητές παρακολουθούν 

ένα διαδραστικό βίντεο με τον σχεδιασμό κάθετων ευθειών με γνώμονα.  

 

 

 

4. Τα παιδιά δουλεύουν πάνω στην πρώτη εργασία της συγκεκριμένης ενότητας στο 

βιβλίο των μαθηματικών. 

πηγή: pinterest 

Πλατφόρμα Αίσωπος 
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5. Οι μαθητές παρατηρούν την παρακάτω εικόνα και με διαισθητική εκτίμηση 

καλούνται να επιλέξουν την πιο σύντομη διαδρομή από ένα σημείο σε μια ευθεία. 

(Σύνδεση με την κυκλοφοριακή αγωγή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Ως επέκταση τα παιδιά καλούνται να κάνουν την 3η εργασία  στο βιβλίο των 

μαθηματικών με τη βοήθεια του γνώμονα. 

Βήμα 3: Επιστρέφοντας στην ασύγχρονη, αναρτούμε στην πλατφόρμα e-me 

πρόσθετες σύντομες δραστηριότητες για εμβάθυνση της ενότητας. 

Η πρώτη δραστηριότητα δημιουργήθηκε με την εφαρμογή e- me content , που 

περιέχει πολλούς τύπους ασκήσεων και συγκεκριμένα της μορφής: drag the word 
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Η δεύτερη δραστηριότητα δημιουργήθηκε πάλι με την εφαρμογή e-me content και 

ο τύπος της άσκησης είναι σωστού/λάθους. 

 

 

Πηγές 

- πλατφόρμα Αίσωπος 

- βιβλίο μαθηματικών μαθητή 

- βιβλίο μαθηματικών δασκάλου 
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες 

Πώς σχεδιάζω μια κάθετη ευθεία;  

Χρησιμοποιώ τον γνώμονά μου             και τοποθετώ τη μικρή κάθετη πλευρά του 

πάνω στην ευθεία στην οποία θέλω να τραβήξω κάθετη. Έπειτα με τη βοήθεια της 

μεγάλης κάθετης πλευράς του γνώμονα σχεδιάζω τη ζητούμενη ευθεία.  

                                          Α . 

 

Σχηματίζεται μια ορθή γωνία, όπως ανέφερα στις προγούμενες εργασίες.  

Η κάθετη ευθεία που σχεδίασα παραπάνω μου δείχνει την πιο σύντομη διαδρομή 

από ένα σημείο σε μια ευθεία. Το ευθύγραμμο αυτό τμήμα λέγεται απόσταση. 

1η δραστηριότητα: Κυκλώνω τις περιπτώσεις που ο γνώμονας έχει τοποθετηθεί 

σωστά για τη χάραξη των κάθετων ευθειών: 

α)                Κ.       β)                             Λ . 
 

 

 

 

γ)                                  .Μ                  δ)                 Ν . 
 

                                           

 

ε)                    Ξ .                στ)       

                                Ο. 
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2. Ποιο μελισσάκι βρίσκεται πιο κοντά στο λουλούδι; ........................... 

Μετρώ τις αποστάσεις από το λουλουδάκι τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

3. Χαράζω τις αποστάσεις των σημείων απο τις ευθείες με τη βοήθεια του γνώμονα:  

 

. Α .  Β                                                        .  Γ 

 

 

 

 

 

Φαγανούλης 

Ζωηρούλης 

Γλυκούλης 

Παιχνιδιάρης 
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ΚΚααλλήή  εεππιιττυυχχίίαα!!  

                                                 

                                                          .Ε 

    Δ . 

   

                                                                                                     . Ζ 
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Έργα μαθητών 
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Διαδραστικές δραστηριότητες του e-content της e-me:  
“Δεκαδικά κλάσματα - δεκαδικοί αριθμοί και Διάταξη δεκαδικών 

αριθμών-αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς”. 
 

Φανή Βαλαή  
fanivalai@gmail.com  

 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70,  Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας 

 

Περίληψη 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας και είχε ως στόχο 

την επανάληψη δύο ενοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών. Στο 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού λήφθηκαν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, 

όπως η συμβατότητα με την έκτακτη συνθήκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  

η προσβασιμότητα σε όλους/ες τους μαθητές/τριες του τμήματος, η 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών μέσα από την 

οπτικοποιημένη παρουσίαση της θεωρίας των δύο ενοτήτων και η εμπέδωση 

της θεωρίας μέσω των διαδραστικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι του 

εκπαιδευτικού υλικού συμβαδίζουν με το ΔΕΠΠΣ, καθώς βασίζονται στις οδηγίες 

και στις προτάσεις του σχολικού εγχειριδίου για τη διδασκαλία των 

συγκεκριμένων ενοτήτων. Το πρώτο μέρος του υλικού αφορά στο σχεδιασμό 

ενός αρχείου (powerpoint), το οποίο περιλαμβάνει οπτικοποιήσεις των βασικών 

σημείων των ενοτήτων με παιγνιώδη τρόπο και δραστηριότητες του 

διαδραστικού σχολικού βιβλίου (φωτόδεντρο). Το δεύτερο μέρος του υλικού 

περιλαμβάνει το σχεδιασμό δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και 

στις δυνατότητες των μαθητών/τριών στο e-me content της ψηφιακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού έγινε 

με δύο τρόπους: α) μέσω της συζήτησης στη σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας και 

β) μέσω των εργασιών των μαθητών και των σχολίων που απέστειλαν σχετικά με 

τις δραστηριότητες στην ψηφιακή μας τάξη.  

Λέξεις Κλειδιά: (δεκαδικά κλάσματα, οπτικοποίηση, ασύγχρονη, e-me content) 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μαθηματικών για το Δημοτικού Σχολείο 

Ματσαγγούρας, Η., & Χέλμης, Σ. (2003). Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην 

εκπαίδευση: Θεωρητικές παραδοχές και τεχνικές προδιαγραφές. Στo Πρακτικά 

του Πανελλήνιου Συμποσίου με θέμα: Σχεδιασμός και παραγωγή 

παιδαγωγικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Λιβάνη.  

 

mailto:fanivalai@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού 

 
 

 

Ενότητα 25: Δεκαδικά κλάσματα - δεκαδικοί αριθμοί   

Ενότητα 26: Διάταξη δεκαδικών αριθμών-αξία θέσης ψηφίου στους 

δεκαδικούς 
  
 

Στόχοι 

1. να μετατρέπουν οι μαθητές/τριες τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς 

αριθμούς και το αντίστροφο,  

2. να συσχετίζουν κάθε φορά τον δεκαδικό αριθμό και το δεκαδικό κλάσμα με τη 

μονάδα αναφοράς,  

3. να αναγνωρίζουν ότι κάθε δεκαδικός αριθμός με πεπερασμένα δεκαδικά 

ψηφία είναι ένα κλάσμα. 

4. να διαβάζουν μεγαλόφωνα και να γράφουν τους δεκαδικούς αριθμούς 

χρησιμοποιώντας σωστά τους συνήθεις κανόνες γραφής τους,  

5. να διακρίνουν τη σημασία του καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού 

αριθμού,  

6. να συγκρίνουν δύο δεκαδικούς αριθμούς και να χρησιμοποιούν σωστά τα 

σύμβολα σύγκρισης,  

7. να διακρίνουν την περίπτωση στην οποία δύο δεκαδικοί έχουν το ίδιο ακέραιο 

μέρος αλλά διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων,  

8. να διατάσσουν δεκαδικούς αριθμούς με περισσότερα από δύο δεκαδικά 

ψηφία από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο και αντίστροφα,  

9. να παρεμβάλλουν δεκαδικούς αριθμούς ανάμεσα σε άλλους δεκαδικούς ή 

φυσικούς αριθμούς, 

10.  να χρησιμοποιούν δεκαδικούς αριθμούς, για να εντοπίζουν θέσεις σε 

αριθμογραμμή. 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)    

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

                             μαζί με το Φύλλο Εργασίας (Ασύγχρονη) 
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     Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1.  Συζητάμε απορίες των μαθητών 

2.  Σχολιάζουμε το αρχείο με την οπτικοποίηση  της θεωρίας 

3. Συζητάμε σχετικά με τις δραστηριότητες 

Πηγές:  Διαδραστικό βιβλίο Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr 

Φωτόδεντρο  

http://photodentro.edu.gr 

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me 

https://content.e-me.edu.gr 

 

Εικ. 1, 2. Παράδειγμα από το αρχείο powerpoint με την οπτικοποίηση της θεωρίας των δύο 

ενοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
https://content.e-me.edu.gr/
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Τίτλος  

1η Δραστηριότητα  

Παρακολουθήστε την οπτικοποιημένη παρουσίαση της θεωρίας ανοίγοντας το 

αρχείο powerpoint. 

2η Δραστηριότητα  

Eπισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει στο αρχείο powerpoint και 

προσπαθείστε να κάνετε τη δραστηριότητα από το φωτόδεντρο: α) Να 

μετατρέψετε τα κλάσματα σε δεκαδικούς και να τα τοποθετήσετε πάνω στην 

αριθμογραμμή και β) Μπορείτε να διατυπώσετε έναν κανόνα για τη μετατροπή 

ενός κλάσματος με παρονομαστή το 10, 100, 1000… σε δεκαδικό αριθμό;  

Μεταβείτε στο φάκελο “διαδραστικές ασκήσεις” στο γνωστικό αντικείμενο των 

Μαθητικών της ψηφιακής μας τάξης.  

 

3η Δραστηριότητα  

Παίξτε με τις κάρτες και βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. “Γυρίζοντας” την 

κάρτα, μπορείτε να δειτε τη σωστή απάντηση. 

4η Δραστηριότητα  

1ο μέρος: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

2ο μέρος: Σύρετε τους δεκαδικούς αριθμούς για να τους τοποθετήσετε στο σωστό 

πρατήριο. 

3ο μέρος: Απαντήστε στην ερώτηση: Πόσο πιο ακριβή είναι η τιμή της βενζίνης στο 

πρατήριο Δ από την τιμή της βενζίνης στο πρατήριο Β; 

4ο μέρος: Σκεφτείτε και απαντήστε στην ερώτηση: “Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχουν 

αρκετά δεκαδικά ψηφία στην τιμή της βενζίνης σε σχέση με αυτά που υπάρχουν 

στην τιμή άλλων προϊόντων”; Αν δυσκολευτείτε, επιλέξτε “ενδεικτική απάντηση”. 
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Έργα μαθητών  

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής 
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ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΦΥΣΙΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 

 

Διαδραστικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τα εργαλεία του e-

content της e-me στην ενότητα Ηλεκτρισμός 

Μαλλιαρού Μαρία 

nepenthe82@yahoo.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Διστόμου  

 

Περίληψη 

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για την ανάσχεση της μετάδοσης του 

κορωνοϊού, οδήγησε στην επιλογή της ασύγχρονης διδασκαλίας μέσω της 

ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me, παρέχοντας τη δυνατότητα στους 

μαθητές να έχουν πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης. Το 

σημαντικό πλεονέκτημα της ασύγχρονης ΕξΑΕ είναι η ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο 

και τον ρυθμό της μάθησης (Αναστασιάδης, 2008). 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές να κάνουν μια καλή 

επανάληψη πάνω στις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις για τα φαινόμενα σχετικά με το 

ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα από μπαταρίες, τους διακόπτες και 

τους λαμπτήρες αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση αυτών. 

Ολόκληρη η ενότητα του Ηλεκτρισμού χωρίστηκε σε δύο υποενότητες. Οι οδηγίες 

προς τους μαθητές και οι δραστηριότητες ήταν απλές, λόγω του μαθητικού 

δυναμικού της τάξης και οργανωμένες με τη μορφή ανάρτησης στον τοίχο της 

κυψέλης. Ως δραστηριότητες επιλέχθηκαν η προβολή video, η μελέτη του σχολικού 

εγχειριδίου και της ιστοσελίδας ΕΛεΦυΣ, ένα διαδραστικό online παιχνίδι, η 

υλοποίηση εύκολων πειραμάτων στο σπίτι και ασφαλώς δραστηριότητες μέσω του 

e-content, το οποίο παρείχε άμεση ανατροφοδότηση.  

Οι μαθητές κλήθηκαν, αφού μελετήσουν το παραπάνω υλικό να επεξεργα στούν 

τις ηλεκτρονικές εργασίες στο e-content και να στείλουν μέσω email ή viber τις 

παρατηρήσεις των πειραμάτων.  
 

Λέξεις Κλειδιά:  Ηλεκτρισμός,e-content, e-me, ασύγχρονη εκπαίδευση 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με  τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) 

στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: 

το περιοδικό για την Ανοικτή και ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση και την  

Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10(1), 5-32. doi:https://doi.org/10.12681/jode.9809 

(τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 31.05.2020)  

mailto:nepenthe82@yahoo.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού 
 

 

Ενότητα: Ηλεκτρισμός  
 Τίτλοι Ενοτήτων: Στατικός ηλεκτρισμός, Πότε ανάβει το λαμπάκι, Ένα απλό 

κύκλωμα, Το ηλεκτρικό ρεύμα, Αγωγοί και μονωτές, Ο διακόπτης, Σύνδεση σε 
σειρά και παράλληλη σύνδεση, Ηλεκτρικό ρεύμα - μια επικίνδυνη υπόθεση  

 
Στόχοι 

8. Με την επανάληψη να εμπεδώσουν οι μαθητές τις βασικές γνώσεις για το 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

9. Να ανακαλέσουν στην μνήμη τους τον τρόπο που μπορούν να κατασκευάσουν 

απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 

10.  Να διαπιστώσουν για ακόμη μια φορά τη σωστή σύνδεση του λαμπτήρα. 

11.  Να αξιοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια με οικονομία και όχι με σπατάλη. 

12.  Να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι τους με  προσοχή και να 

αποφεύγουν τους κινδύνους που προκύπτουν από την κακή χρήση τους.  

Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονη Διδασκαλία)   

 Βήμα 1:  Ανάρτηση στην e-me και συγκεκριμένα στον τοίχο της κυψέλης 

αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

 Βήμα 2: Συνεχής ανατροφοδότηση, μέχρι την υλοποίηση όλων των 

δραστηριοτήτων με τη χρήση viber. 

 Βήμα 3:   Αυτόματη ανατροφοδότηση στο e-content και στη σελίδα Switched on 

kids.  

Πηγές:  Διαδραστικό βιβλίο Φυσικής Έ Δημοτικού  

http://ebooks.edu.gr 

Ένας φανταστικός φυσικός κόσμος - πειράματα: 

https://www.openbook.gr/enas-fantastikos-fysikos-kosmos/ 

Youtube  https://www.youtube.com/    

Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο  

https://elefys.e-me.edu.gr/  

Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/aggregator/  

Wikipedia  https://el.wikipedia.org/wiki/  

 

http://ebooks.edu.gr/
https://www.openbook.gr/enas-fantastikos-fysikos-kosmos/
https://www.youtube.com/
https://elefys.e-me.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://el.wikipedia.org/wiki/


364 

 

ΟΔΗΓΙΕ Σ  
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             ΦΥΛΛA  ΕΡ ΓΑ ΣΙΑ Σ  

Στατικός Ηλεκτρισμός –Πειράματα  

(Κάνουμε τα παρακάτω πειράματα και απαντάμε στις ερωτήσεις) 

Α) Το αυτοκόλλητο καλαμάκι  

 

Τι φυσικοί είμαστε αν δεν μπορούμε να 

κάνουμε κι ένα ταχυδακτυλουργικό κόλπο… 

Μπορείτε να έχετε για θεατές τους γονείς 

σας και τα αδέρφια σας!!! 

Αφήστε τους να μαντέψουν πως το κάνατε…  

 

 

Υλικά:  

1 καλαμάκι με πλαστικό κάλυμμα ή ένα 

καλαμάκι και ένα μάλλινο ύφασμα  

 

Διαδικασία:  

Τρίβουμε το καλαμάκι στο πλαστικό του κάλυμμα αρκετές φορές. Το βγάζουμε από 

το κάλυμμά του και το τοποθετούμε στην παλάμη μας. Στρέφουμε την παλάμη μας 

κατακόρυφα.  

 

 

Τι παρατηρούμε:  

 

 

 

 

 Γιατί νομίζετε ότι έγινε αυτό:  
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Β) Το κολλήσαμε στον τοίχο!  

 

Μπορούμε να κολλήσουμε κάτι σε ένα τοίχο, 

χωρίς κόλλα ή βεντούζα; Φυσικά και 

μπορούμε…  

 

Υλικά:  

1 καλαμάκι με πλαστικό κάλυμμα ή ένα καλαμάκι και ένα μάλλινο ύφασμα  

Διαδικασία:  

Τρίβουμε το καλαμάκι στο πλαστικό του κάλυμμα αρκετές φορές. Το βγάζουμε από 

το κάλυμμά του και το αγγίζουμε σε έναν τοίχο. (Προσέξτε ο τοίχος να μην έχει 

υγρασία.) 

 

Τι παρατηρούμε:  

 

 

 

 

 

 Γιατί νομίζετε ότι έγινε αυτό:  
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Ηλεκτρικό κύκλωμα – Πείραμα  

Προσοχή: Με τη βοήθεια των γονέων σας!!!  

(Μην ξεχάσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις παρακάτω. 

Σημείωση: μπορείτε να ζητήσετε από τους γονείς σας να βγάλουν το λαμπάκι από 

κάποιο πορτατίφ και τη μπαταρία από κάποιο φακό!!!) 

Το ρεύμα το προτιμάει αλμυρό  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Συνήθως, δεν μας αρέσουν τα ανάλατα φαγητά. Ούτε και… στο ηλεκτρικό ρεύμα 

αρέσουν. Δεν θέλει καν να τα αγγίξει!  

 

Υλικά:  

1 μπαταρία 9 Volts, 1 λαμπάκι 3-5 Volt, αλουμινόχαρτο, 1 μανταλάκι, 1 ποτήρι με 

νερό, αλάτι, κουταλάκι  

 

Διαδικασία:  

Κόβουμε τρεις λωρίδες αλουμινόχαρτου πλάτους 3-4 εκ. και μήκους περίπου 20 εκ. 

και τις διπλώνουμε ώστε να έχουν το ελάχιστο δυνατό πλάτος, για να μας 

χρησιμέψουν ως καλώδια.  

 

Φτιάχνουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ως εξής:  

1. Δένουμε την άκρη μιας λωρίδας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας και 

βυθίζουμε το άλλο άκρο της στο ποτήρι με το νερό.  

2. Βυθίζουμε τη 2η λωρίδα μέσα στο ποτήρι με το νερό και αφήνουμε το άλλο άκρο 

της πάνω στον πάγκο.  
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3. Δένουμε την τη 3η λωρίδα στον θετικό πόλο της μπαταρίας και τυλίγουμε το άλλο 

άκρο της γύρω από το λαμπάκι. Σταθεροποιούμε το τύλιγμα με το μανταλάκι.  

4. Ακουμπάμε το κάτω μέρος από το λαμπάκι πάνω στην 2η λωρίδα.  

5. Αρχίζουμε να προσθέτουμε σταδιακά (λίγο λίγο)αλάτι στο νερό του ποτηριού και 

να αναδεύουμε (ανακατεύουμε).  

 

Τι παρατηρούμε:  

Εξήγηση:  

Αγωγοί μονωτές –πείραμα  

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος  

Ο ένας μάς επιτρέπει τη διέλευση, ο άλλος όχι. Κι ένας τρίτος… αποφασίζει ό,τι 

θέλει!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υλικά:  

1 μπαταρία 4,5 Volts, 1 λαμπάκι 3-5 Volt, αλουμινόχαρτο, 1 μανταλάκι, διάφορα 

αντικείμενα  

 

Διαδικασία:  

1. Κόβουμε το αλουμινόχαρτο σε λωρίδες πλάτους 2-3 cm και μήκους 20 cm και τις 

διπλώνουμε κατά πλάτος, ώστε τελικά το πλάτος τους να μη ξεπερνάει το 1 cm. Με 

αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουμε «καλώδια».  

2. Συγκρατούμε την άκρη του ενός καλωδίου στον ένα πόλο της μπαταρίας και το 

άλλο άκρο του το τυλίγουμε γύρω από το λαμπάκι. Σταθεροποιούμε το τύλιγμα με 

το μανταλάκι.  
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3. Συνδέουμε το δεύτερο καλώδιο με τον άλλο πόλο της μπαταρίας και φέρνουμε το 

άλλο άκρο του κοντά στο λαμπάκι. Μόλις έχουμε κατασκευάσει ένα ανοικτό 

ηλεκτρικό κύκλωμα.  

3. Δοκιμάζουμε να κλείσουμε το κύκλωμα χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα 

όπως ένα στυλό, ένα κλειδί, έναν χάρακα, ένα πλαστικό παιχνίδι και άλλα. Για να 

κάνουμε κάτι τέτοιο ακουμπάμε την ελεύθερη άκρη του καλωδίου σε κάποιο 

σημείο του αντικειμένου και το κάτω μέρος από το λαμπάκι σε κάποιο άλλο σημείο 

του αντικειμένου αυτού. 

 

Τι παρατηρούμε:  

 

 

 

 

 

Εξήγηση:  
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ΔΡ ΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΕ Σ ΣΤ Ο e- c o n t en t  

1 .  Drag and drop 

 

 

2 .  Find Multiple Hotspots 
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3 .  Essay – Το ηλεκτρικό κύκλωμα περιγραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  Branching Scenario –Ηλεκτρισμός Γρίφοι  
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Διδασκαλία Φυσικών Ε΄ τάξης  στην πλατφόρμα  e-class 
 

Μαυράδα Βασιλική  

vmavrada@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 16ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 

 

Περίληψη 

Στη διδακτική σκηνογραφία που θα παρουσιαστεί, η συνολική προσπάθεια έχει 

στόχο το να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τη διάκριση ανάμεσα σε δύο 

θεμελιώδεις έννοιες που συναντούμε στη Φυσική επιστήμη, δηλαδή την έννοια της 

Θερμότητας και την έννοια της Θερμοκρασίας. Μέσω των πειραματικών 

διαδικασιών που πραγματοποιούν οι μαθητές, κατανοούν το “πώς” δημιουργούνται 

τα φαινόμενα, ενώ μέσω της μοντελοποίησης της σωματιδιακής δομής της ύλης 

μπορούν να ερμηνεύουν το “γιατί” γίνονται ( Ιμβριώτη, 2018). Ο τρόπος σχεδίασης 

τους, τα εργαλεία, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε είχαν ως στόχους 

να αναδείξουν: την αξία χρήσης της ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ανοικτή πλατφόρμα Open eClass, η 

οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την υποστήριξη δράσεων 

ηλεκτρονικής μάθησης και επιδιώκει την ενίσχυση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μέσα από ένα δομημένο διαδραστικό περιβάλλον (Open eClass) και τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η εφαρμογή της μικτής μάθησης και ειδικότερα τη 

μοντέλο “πρόσωπο με πρόσωπο”. Η μικτή μάθηση (Αναστασιάδης, 2014) 

αναφέρεται τόσο στη σύνδεση διαφόρων μορφών διαδικτυακής τεχνολογίας όσο 

και τη σύνδεση παιδαγωγικών προσεγγίσεων αποτελέσματος, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. 

 

Λέξεις κλειδιά: (θερμοκρασία, θερμότητα, ενέργεια, ροή θερμότητας) 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Ιμβριώτη, Δ. (2018). Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και 

Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου.  Ανοικτή 

Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση και την 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 14(2), 95-107. 

open eclass: https://docs.openeclass.org/el/3.8/detail_description 

Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e -learning) 

στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Ανοικτή Εκπαίδευση: 

το περιοδικό για την Ανοικτή και ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία, 10(1), 5-32. 

mailto:vmavrada@gmail.com
https://docs.openeclass.org/el/3.8/detail_description
https://docs.openeclass.org/el/3.8/detail_description
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Φυσικά Ε΄ Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω  

 
 

Ενότητα 5.2   
Τίτλος Ενότητας: “Θερμοκρασία- Θερμότητα: Δυο έννοιες διαφορετικές”  

 
 

Στόχοι 

 

• Γνωστικοί στόχοι  

– Να περιγράφουν οι μαθητές διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

αυξηθεί η θερμοκρασία ενός σώματος. 

– Να καταλάβουν οι μαθητές πώς, όταν ένα σώμα απορροφά θερμότητα, η 

θερμοκρασία του αυξάνεται. 

– Να παρατηρήσουν τις κινήσεις των σωματιδίων ενός σώματος, όταν αυξάνεται ή  

μειώνεται η θερμοκρασία του. 

– Να καταλάβουν οι μαθητές πως η θερμότητα ρέει από τα πιο θερμά στα πιο 

ψυχρά σώματα . 

• Στόχοι δεξιοτήτων και στάσεων  

Ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες: 

– Οι μαθητές να καταστούν ικανοί να προχωρούν σε υποθέσεις, να προτείνουν 

ερμηνείες, 

να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν, ώστε να ερμηνεύσουν μια  

καινούργια κατάσταση. 

– Να χρησιμοποιούν μελλοντικά τα υπάρχοντα δεδομένα, με σκοπό την πρόβλεψη 

της 

εξέλιξης ενός φαινομένου από τους ίδιους. 

– Να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις μεταβλητές που υπεισέρχονται σε ένα 

φαινόμενο 

και να μελετούν την εξέλιξη του φαινομένου σε συνάρτηση με αυτές. 

– Να είναι ικανοί να προχωρούν σε σωστές μετρήσεις. 
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– Οι μαθητές να μπορούν να ομαδοποιήσουν και να συλλέξουν δεδομένα, να τα 

ταξινομούν 

και να βγάζουν συμπεράσματα μετά από χρήση και επεξεργασία αυτών των  

δεδομένων. 

– Να επιτύχουν στην αρμονική συμμετοχή και μια συζήτηση και να είναι καλοί 

συνομιλητές 

και ακροατές. 

Ως προς την απόκτηση στάσεων και της επιστημονικής νοοτροπίας: 

– Για τους μαθητές είναι σημαντικό να αναπτύξουν επιστημονική περιέργεια και να 

επιδείξουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα φαινόμενα που παρουσιάζονται. Το 

ενδιαφέρον 

μπορεί να εκδηλωθεί κάνοντας ερωτήσεις και αναζητώντας εξηγήσεις. 

– Για τους μαθητές θα πρέπει να επιτευχθεί ο σεβασμός της απόδειξης, δηλαδή να 

μπορούν 

να αναφέρουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει, απορρίπτοντας τις αντίθετες 

απόψεις, προκαταλήψεις ή παρανοήσεις . 

• Στόχοι ως προς τη χρήση ΤΠΕ  

– Να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο 

– Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν λογισμικά προσομοίωσης  

– Να συμπληρώνουν ασκήσεις online (8,  9) 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Διδακτικό μοντέλο της “μικτής” μάθησης και διδασκαλίας)  

 Α΄ Φάση: Έναυσμα ενδιαφέροντος – Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι    

 Αρχικά, πραγματοποιείται μια σύνδεση της υπό μελέτης διδακτικής ενότητας 

με έννοιες της προηγούμενης - “Θερμόμετρο”. 

 Ακολούθως, προκαλείται το ενδιαφέρον του μαθητή,  παρατηρώντας τις 

εικόνες, το θέμα των οποίων προέρχεται από την καθημερινή τους ζωή.  
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 Β΄ Φάση: Φάση: Διατύπωση Υποθέσεων – Συζητώ, Προβληματίζομαι, 

Αναρωτιέμαι, Υποθέτω 

 

 
 

Οι μαθητές καλούνται αρχικά να αποθηκεύσουν το έγγραφό στην Επιφάνεια 

εργασίας 

και ακολούθως να τοποθετήσουν τα αντικείμενα που άγγιξαν από το πιο ψυχρό στο 

πιο 

θερμό. Στο έγγραφο word υπάρχει και εναλλακτική δυνατότητα, σε περίπτωση που 

έχουν 

διαφορετική άποψη. 

 

 

Γ΄ Φάση: Πειραματισμός – Ενεργώ, Πειραματίζομαι  

Δ΄ Φάση: Διατύπωση Θεωρίας – Συμπεραίνω, Καταγράφω 

 α΄ μέρος  

 

 Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν την προσομοίωση “Μέτρηση της 

θερμοκρασίας 

του Φωτόδενρου”. Πρόκειται για μια πειραματική διαδικασία μέτρησης της 

θερμοκρασίας. (2) 

 

 Με τη δραστηριότητα Παρατηρήσεις (άσκηση Σωστού – Λάθους με εργαλεία 

του eclass) οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα με ευθεία αναφορά 

σε όσα παρατήρησαν στο εικονικό πείραμα. 
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 β΄ μέρος  

 Οι μαθητές, με το Πείραμα του βρασμού, παρακολουθούν ένα βίντεο όπου 

φαίνεται 

πώς η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί κίνηση του νερού.(4) 

 Οι μαθητές πραγματοποιούν την προσομοίωση με θέμα “Άτακτη κίνηση 

δομικών λίθων  

και θερμοκρασία” του Φωτόδενδρου, στην οποία φαίνεται η άτακτη κίνηση των 

δομικών λίθων ενός στερεού και ο τρόπος που αυτή επηρεάζεται από τη 

θερμοκρασία. (2) 

 Κατά τη διάρκεια του θέματος με τίτλο “Κίνηση δομικών λίθων και μεταβολή 

της 

θερμοκρασίας”, παρακολουθούν ένα βίντεο σχετικά με την αύξηση της 

θερμοκρασίας, 

η οποία προκαλεί την αύξηση της κίνησης των δομικών λίθων.(4) 

 Αφού οι μαθητές εκτέλεσαν τις προσομοιώσεις, ακολουθεί η εκτέλεση της 

δραστηριότητας 

με τίτλο “Παρατηρήσεις στo βρασμό” (άσκηση Σωστού – Λάθους με εργαλεία του 

eclass). 

Το περιεχόμενο της άσκησης εξαρτάται από αυτές τις παρατηρήσεις. 

 

γ΄ μέρος 

 Εκτελώντας οι μαθητές την προσομοίωση με θέμα “Θερμική ισορροπία” 

διαπιστώνουν 

πως, όταν δύο σώματα με διαφορετική θερμοκρασία έρθουν σε θερμική επαφή, 

τότε θερμική ενέργεια (θερμότητα) μεταφέρεται από το σώμα υψηλότερης 

θερμοκρασίας προς το σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας. (6) 

 Ακολουθεί η προσομοίωση με θέμα “Μεταβολές Φάσεων”, όπου φαίνονται 

οι μεταβολές 

των φάσεων του νερού, οι οποίες σχετίζονται με τη μεταβολή της θερμοκρασίας 

του. Ο εκπαιδευτικός στρέφει το ενδιαφέρον των μαθητών στις παρατηρήσεις που 

καταγράφονται στην οθόνη και περιγράφουν τις φάσεις μεταβολής του πάγου σε 

νερό και ακολούθως σε αέριο. Ακόμη, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν και 

τη μεταβολή στη σωματοδιακή δομή του νερού.(6) 
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 Αυτό το τμήμα αυτής της διδακτικής σκηνογραφίας ολοκληρώνεται με την 

εκτέλεση 

της δραστηριότητας “Παρατηρήσεις στo βρασμό”  (άσκηση αντιστοίχισης με 

εργαλεία του eclass), 

όπου οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με όσα 

παρατήρησαν 

στις προσομοιώσεις.  

δ΄ μέρος  

 Οι μαθητές πραγματοποιούν την προσομοίωση με θέμα “Ενέργεια: Μορφές 

και Μετατροπές Phetcolorado)”. Με αυτή τη μοντελοποίηση δίνεται η ευκαιρία για 

σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα του “Ερευνώ και Ανακαλύπτω” με 

τίτλο “Μορφές Ενέργειας”.(5) 

 Το τμήμα αυτό της διδακτικής σκηνογραφίας ολοκληρώνεται με την 

εκτέλεση της 

δραστηριότητας “Ενέργεια: μορφές και μετατροπές ” (άσκηση πολλαπλή επιλογής 

με εργαλεία του eclass). Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα 

σχετικά με όσα παρατήρησαν στο εικονικό πείραμα. 

Ε΄ Φάση:  : Συνεχής Έλεγχος – Εφαρμόζω, Εξηγώ, Γενικεύω  

 Αρχικά οι μαθητές μελετούν από το Βιβλίο του μαθητή το κείμενο 

“Θερμοκρασία – Θερμότητα: Δυο έννοιες διαφορετικές”, όπου αναφέρονται 

συγκεντρωτικά όσα έχουν εξεταστεί κατά τις προηγούμενες φάσεις της διδακτικής 

σκηνογραφίας.(1) 

 Ακολουθεί η δραστηριότητα “Θερμότητα ή θερμοκρασία” (συμπλήρωση 

κενών με εργαλεία 

του eclass).  

 

 Η Ε΄ φάση της διδακτικής σκηνογραφίας ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 

(PowerPoint)  με τίτλο “Εφαρμογές της θερμότητας”.  

 Επέκταση του σεναρίου  

Προτείνεται η προβολή βίντεο με τίτλο “Πώς το ανθρώπινο σώμα αποβάλλει 

θερμική ενέργεια;”. Το βίντεο προβάλει με εντυπωσιακό τρόπο πώς το ανθρώπινο 

σώμα χάνει θερμότητα όταν εκτίθεται στο ψύχος, χρησιμοποιώντας φωτογραφική 

μηχανή θερμικής απεικόνισης.(7) 
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Πηγές:  

1. Διαδραστικό βιβλίο  Φυσικά Ε΄ Δημοτικού Ερευνώ και Δημοτικού: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/559/3671,15941/ 

2. “Φωτόδεντρο”- Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου:  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

3. Βίντεο - Πείραμα “Κίνηση δομικών λίθων και μεταβολή της θερμοκρασίας”: 

https://www.youtube.com/watch?v=dZdz9UDNhDA 

4. Βίντεο - Πείραμα βρασμού: https://www.youtube.com/watch?v=7fqf7t-

fOHI 

5.  “PhETproject” (Physics Education Technology project): 

https://phet.colorado.edu/en/about 

6. Seilias Physics and Photography¨: https://seilias.gr/ 

7. Βίντεο - “Πώς το ανθρώπινο σώμα αποβάλλει θερμική ενέργεια;”:  

https://www.youtube.com/watch?v=o2bzGyc6WAg 

8. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΗΜΕΙΑΣ  

9. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/559/3671,15941/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.youtube.com/watch?v=dZdz9UDNhDA
https://www.youtube.com/watch?v=7fqf7t-fOHI
https://www.youtube.com/watch?v=7fqf7t-fOHI
https://phet.colorado.edu/en/about
https://seilias.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=o2bzGyc6WAg
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ΦΥΛΛΑ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑ Σ  

Α΄ Φάση: Έναυσμα ενδιαφέροντος – Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι     

1ο Ακουμπήστε τα αντικείμενα που βλέπετε στην εικόνα και τοποθετήστε 
τα από το πιο ψυχρό στο πιο θερμό.  

Αποθηκεύστε το έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας. 

  
 

  

Αφού  αισθανθήκατε τα αντικείμενα,τοποθετήστε τα από το  πιο  ψυχρόστοπιο  θερμό.  

 

     
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Μήπως    έχετε  άλλη   άποψη; Και ποια  είναι  

αυτή;……………………………………………………………………….  

 
 

Β΄ Φάση: Φάση: Διατύπωση Υποθέσεων – Συζητώ, Προβληματίζομαι, 

Αναρωτιέμαι, Υποθέτω 

α΄ μέρος 

2ο Προσομοίωση: “Μέτρηση της θερμοκρασίας του Φωτόδενρου”.  
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3ο Δραστηριότητα: Παρατηρήσεις στη μέτρηση της  θερμοκρασίας (άσκηση 

Σωστού – Λάθους με εργαλεία του eclass) 

 Ερώτηση 1  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Όταν έριξα ζεστό νερό στη λεκάνη η θερμοκρασία ανέβηκε 30 βαθμούς 

 Σωστό 

 Λάθος 
 Ερώτηση 2  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Η θερμοκρασία του δωματίου είναι 20 βαθμοί. 

 Σωστό 

 Λάθος 
 Ερώτηση 3  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Η ένδειξη του θερμομέτρου όταν είχα ρίξει ζεστό νερό "έπεσε" απότομα στους 20 βαθμούς. 

 Σωστό 

 Λάθος 

 Ερώτηση 4  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Η ένδειξη του θερμομέτρου, όταν του έριξα ζεστό νερό, κατεβαίνει γιατί το ζεστό νερό δίνει ενέργεια στο περιβάλλον. 

 Σωστό 

 Λάθος 

 Ερώτηση 5  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Η ένδειξη του θερμομέτρου, όταν είχα ρίξει ζεστό νερό, χρειάστηκε περίπου 30 λεπτά για να έρθει στους 20 βαθμούς. 

 Σωστό 

 Λάθος 

 Ερώτηση 6  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Ο χρονός που απαιτείται για ισορροπήσουν οι ενδείξεις και των δύο θερμομέτρων είναι περίπου 70 λεπτά. 

 Σωστό 

 Λάθος 
 Ερώτηση 7  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Όταν έριξα κρύο νερό στη λεκάνη η θερμοκρασία ανέβηκε. 

 Σωστό 

 Λάθος 
 Ερώτηση 8  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Ο χρονός που απαιτείται για να ισορροπήσουν οι ενδείξεις για τις δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικός. 

 Σωστό 

 Λάθος 

 Ερώτηση 9 (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Ο χρονός που απαιτείταικαι στις δύο περιπτώσεις είναι περίπου 70 λεπτά. 

 Σωστό 

 Λάθος 

 Ερώτηση 10  (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός)  

 Το φαινόμενο που και τα δυο θερμόμετρα ,μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα, δείχνουν την ίδια ένδειξη λέγεται θερμική ισορροπία. 

 Σωστό 

 Λάθος 
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β΄ μέρος  

4ο Προσομοίωση: Πείραμα του βρασμού, παρακολουθούν ένα βίντεο  

 

 

5ο Προσομοίωση: “Άτακτη κίνηση δομικών λίθων και θερμοκρασία” του 

Φωτόδενδρου. 

 

 

6ο Βίντεο “Κίνηση  δομικών λίθων και μεταβολή της θερμοκρασίας”.  
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7ο Δραστηριότητα: “Παρατηρήσεις στο  φαινόμενο  βρασμό” (άσκηση Σωστού – 

Λάθους με εργαλεία  του eclass) 
Παρατηρήσεις στο φαινόμενο του βρασμού  

Ερώτηση: 1  

Όταν το κερί ήταν σβηστό υπήρχε κίνηση μέσα στο δοχείο 

 

Απάντηση Σχόλιο 

 

ΝΑΙ 

(Βαθμολογία: 0.00) 

 

 

ΟΧΙ 

(Βαθμολογία: 1.00) 

 

Βαθμολογία ερώτησης: 1 

Ερώτηση: 2  

Η μελάνη άρχισε να κινείται γιατί το νερό απορρόφησε 

 

Απάντηση Σχόλιο 

 

θερμόκρασία 

(Βαθμολογία: 0.00) 

 

 

θερμότητα 

(Βαθμολογία: 1.00) 

 

Βαθμολογία ερώτησης: 1 

Ερώτηση: 3  

Όταν αρχίζει να κινείται η μελάνη, στο πάνω μέρος του δοχείου η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλότερη 

Απάντηση Σχόλιο 

 

Όχι 

(Βαθμολογία: 0.00) 

 

 

Είναι το ίδιο 

(Βαθμολογία: 0.00) 

 

 

Ναι 

(Βαθμολογία: 1.00) 

 

Βαθμολογία ερώτησης: 1 

Ερώτηση: 4  

Η μελάνη άρχισε να κινείται γιατί το νερό ...................... θερμότητα 

 

Απάντηση Σχόλιο 

 

απορρόφησε 

(Βαθμολογία: 1.00) 

 

 

έχασε 

(Βαθμολογία: 0.00) 
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Βαθμολογία ερώτησης: 1 

Ερώτηση: 5  

Όταν σε ένα σώμα αυξάνεται η θερμόκρασία τα μόρια κινούνται πιο αργά 

 

 

Απάντηση Σχόλιο 

 

Ναι 

(Βαθμολογία: 0.00) 

 

 

Όχι 

(Βαθμολογία: 1.00) 

 

Βαθμολογία ερώτησης: 1 

Ερώτηση: 6  

Η αύξηση της κίνησης των μορίων προκαλεί .................... της θερμόκρασίας 

 

 

Απάντηση Σχόλιο 

 

μείωση 

(Βαθμολογία: 0.00) 

 

 

αύξηση 

(Βαθμολογία: 1.00) 

 

Βαθμολογία ερώτησης: 1 

Ερώτηση: 7  

Συμπέρασμα 

 

 

Επιλογή Αντιστοιχεί σε 

Ένα μέρος της ενέργειας που απελευθερώνεται   (Βαθμολογία: 1.00) 

όταν καίγεται το κερί απορροφάται από το κερί   (Βαθμολογία: 1.00) 

Έτσι η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται   (Βαθμολογία: 1.00) 

Βαθμολογία ερώτησης: 3 
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γ΄ μέρος 

8ο Προσομοίωση: “Θερμική ισορροπία” 

 

9ο Προσομοίωση με θέμα “Μεταβολές Φάσεων”. 

 

9ο Δραστηριότητα: “Ζεστό - κρύο” (άσκηση αντιστοίχισης με εργαλεία του eclass)  
Ζεστό - Κρύο 

1  

Ερώτηση 1  (Ταίριασμα — 4 βαθμοί)  

Διαβάζω προσεκτικά και απαντώ. 

Στήλη Α Κάντε την 

αντιστοιχία 

Στήλη B 

1. Όταν στο ένα δοχείο πέφτει 

η Θερμοκρασία, 
 

A. στο άλλο ανεβαίνει. 

2. Τα σώματα με τη 

μεγαλύτερη θερμοκρασία 

προσφέρουν 

 
B. θερμότητα στα 

σώματα με τη μικρότερη 

θερμοκρασία. 

3. Όταν θερμαίνεται ένα σώμα 

, 
 

C. αυξάνονται και οι 

τυχαίες κινήσεις των 

https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30014#qPanel98249
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μορίων. 

4. Όταν ή θερμοκρασία του 

ενός δοχείου είναι ίδια με τη 

θερμοκρασία του άλλου 

δοχείου, 

 
D. έχουμε "θερμική 

ισορροπία". 

 

 

δ΄ μέρος  

10ο προσομοίωση με θέμα “Ενέργεια: Μορφές και Μετατροπές 

(Phetcolorado)” 

 

11ο Δραστηριότητα “Ενέργεια: μορφές και μετροπές” (άσκηση πολλαπλή 

επιλογής με εργαλεία του eclass) 
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές 

12345678  

Ερώτηση 1  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) —  1 βαθμός)  

Η θερμοκρασία αυξάνεται πιο γρήγορα 

 

 στο τούβλο 

 

στο μέταλλο 

Ερώτηση 2  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) —  1  βαθμός)  

Όταν απομακρύνω τα σώματα από την εστία, σταματούν να προσφέρουν θερμότητα στο περιβάλλον. 

 

Σωστό 

 

Λάθος 

https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98251
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98251
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98253
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98253
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98255
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98255
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98267
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30016#qPanel98267
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Ερώτηση 3  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) —  1 βαθμός)  

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού, αυτό 

 

απορρόφα θερμότητα 

 

αποβάλλει θερμότητα 

Ερώτηση 4  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) —  1 βαθμός)  

Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού 

 

δεν προκαλεί αλλαγή της φυσικής κατάστασης. 

 

προκαλεί αλλαγή της φυσικής κατάστασης 

Ερώτηση 5  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) —  1 βαθμός)  

Όταν ο πάγος απορροφά θερμότητα, μετατρέπεται σε 

 

σε νερό. 

 

σε υδρατμούς. 

Ερώτηση 6  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) —  1 βαθμός)  

Όταν το νερό αποβάλλει θερμότητα, μετατρέπεται σε 

 

υδρατμούς. 

 

πάγο.  

Ερώτηση 7  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απ άντηση) —  1 βαθμός)  

Η διαδρομή που ακολουθεί η θερμική ενέργεια μοιάζει με 

 

παράδρομο. 

 

μονόδρομό. 

Ερώτηση 8  (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) —  1 βαθμός)  

Η θερμότητα ρέει 
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από τα πιο θερμά στα πιο ψυχρά. 

 

από τα πιο ψυχρά στα πιο θερμά. 

 

Ε΄ Φάση:  : Συνεχής Έλεγχος – Εφαρμόζω, Εξηγώ, Γενικεύω  

12ο Βιβλίο του μαθητή το κείμενο “Θερμοκρασία – Θερμότητα:  

Δυο έννοιες διαφορετικές”, 

 

13ο  Δραστηριότητα “Θερμότητα ή θερμοκρασία” (συμπλήρωση κενών με 

εργαλεία του eclass)  
Θερμότητα ή θερμοκρασία 

1  

Ερώτηση 1  (Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση) —  11 βαθμοί)  

Συμπλήρωσε τις λέξεις " θερμότητα " και "θερμοκρασία " 

Η  είναι μια μορφή ενέργειας. Το χειμώνα η  είναι χαμηλότερη. Στο βόρειο πόλο 

η  είναι πολύ χαμηλή. Με ειδικά όργανα, τα θερμόμετρα, μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια τη  του 

σώματός μας. Η  στην οποία ο άνθρωπος νιώθει άνετα είναι περίπου 20 οC. Με θαυμαστό τρόπο ο ανθρώπινος οργανισμός διατηρεί 

τη  αυτή σταθερή, εκτός και αν είμαστε άρρωστοι. Την ενέργεια, όταν ρέει από ένα σώμα προς ένα άλλο λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας, την 

ονομάζουμε . Η  είναι μια έννοια που μας βοηθά να περιγράψουμε πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα. Τη 

θερμική ενέργεια την αντιλαμβανόμαστε από τη  του σώματος. Η  ρέει πάντοτε από τα σώματα με υψηλότερη 

θερμοκρασία προς τα σώματα με χαμηλότερη . 

 

 

 

https://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=9460215104&exerciseId=30010#qPanel98216
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14ο Παρουσίαση με τίτλο “Εφαρμογές της θερμότητας”.  

(Επισυνάπτεται  η σχετική  παρουσίαση (PowerPoint)  με τίτλο: “Εφαρμογές της 

θερμότητας”)  

 

 

 

Επέκταση του σεναρίου  

15ο Προβολή βίντεο με τίτλο “Πώς το ανθρώπινο σώμα αποβάλλει θερμική 

ενέργεια;”. 
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ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
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Ψηφίδες Ιστορίας 

Αρβανίτης Νικόλαος  

arvanitis@sch.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου  
 

Περίληψη 

Το σενάριο αφορά επαναληπτικές δραστηριότητες Ιστορίας Ε΄ τάξης και έχει 

μεταγνωστική στοχοθεσία.  Δομείται σε τέσσερα επίπεδα.  Το πρώτο περιλαμβάνει 

τους άξονες σχεδιασμού του, με βάση την  αυτοκατευθυντικότητα των 

δραστηριοτήτων και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους της επιλεχθείσας 

πλατφόρμας εκπαίδευσης (eclass). Το δεύτερο επίπεδο αφορά το εκπαιδευτικό 

υλικό και την ανάπτυξη-επιλογή του στη βάση αρχών όπως πολυμεσικότητα, 

συνάφεια, πλεονασμός, συνοχή, εξατομίκευση και τμηματοποίηση. Το υλικό είναι 

αυτοκατευθυντικό, αναπτύσσεται σε επιμέρους διακριτά βήματα και περιλαμβάνει 

την έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του σχολικού βιβλίου και περιορισμένους 

πολυμεσικούς πόρους,  προς αποφυγήν του πλεονασμού και του συνακόλουθου 

κινδύνου αποπροσανατολισμού των μαθητών. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τις 

μαθησιακές δραστηριότητες.  Ενσωματώνονται δραστηριότητες κατανόησης/ 

μελέτης, και δραστηριότητες εφαρμογής. Το τελευταίο επίπεδο δόμησης του 

σεναρίου αφορά τον σχεδιασμό της εικονικής τάξης που περιλαμβάνει ασύγχρονες 

και σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σαφή χρονοπρογραμματισμό και 

διαδικασίες ανατροφοδότησης. Το σενάριο, πριν την υλοποίησή του, πέρασε μια 

διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ 

διαμορφωτικά αξιολογήθηκε από την παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού κατά τη 

διάρκεια των δύο τηλεδιασκέψεων εφαρμογής του. Η αποτελεσματικότητά του 

κρίθηκε επιτυχής στους στόχους που τέθηκαν κατά τη σύγχρονη επικοινωνία, 

ωστόσο η αποδοτικότητα της παρέμβασης κρίνεται μειωμένη σε σχέση με τους 

ανθρώπινους και υλικούς πόρους που κινητοποιήθηκαν για την προετοιμασία του 

υλικού, αναδεικνύοντας την ανάγκη ύπαρξης αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού 

για εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Ε’ Δημοτικού, εικονική τά η, ανάπτυ η & επιλογή 

εκπαιδευτικού υλικού  

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Μανούσου, Ε., Κοντογεωργάκου, Β., Γεωργιάδη, Ε., & Κόκκαλη, Ά. (2017). 

Παιδαγωγικό υλικό στην σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: το 

εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Κέντρο της Βικτώρια στην Αυστραλία. Ανοικτή 

mailto:arvanitis@sch.gr
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Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση και την 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 5-25. doi:https://doi.org/10.12681/jode.13912 

Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β., 2015. Online ε  αποστάσεως εκπαίδευση. 

[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο 

στο: http://hdl.handle.net/11419/182 

https://doi.org/10.12681/jode.13912
http://hdl.handle.net/11419/182


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτημα 1: Σχεδιασμός σεναρίου  

 

Τίτλος: Ψηφίδες ιστορίας: Υποστηρικτικό υλικό δραστηριοτήτων Ε .Α.Ε. στο μάθημα 

της Ιστορίας Ε Δημοτικού. 

Ενότητα Γ: Το βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει 

 

Στοχοθεσία 

 

Μεταγνωστικές επαναληπτικές δραστηριότητες:7 

 Να ανατρέξουν οι μαθητές στα αντίστοιχα μαθήματα και στις προσφερόμενες 

πηγές για την αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών που να στηρίζουν τις 

απαντήσεις τους στις δραστηριότητες. 

 Σύνδεση του περιεχομένου με τις προϋπάρχουσες γνώσεις.  

 Εμβάθυνση και δημιουργική αξιοποίηση γνώσεων. 

Αυτοαναφορικότητα του σεναρίου:  

 Εφαρμογή θεωρητικών αρχών ΕξΑΕ (στο πεδίο της σύνταξης εκπαιδευτικού 

υλικού). 

 Έλεγχος/αξιολόγηση λειτουργικότητας εργαλείου τηλεδιάσκεψης. 

 

Άξονες σχεδιασμού σεναρίου:  

 Το παρεχόμενο υλικό να είναι αυτοκατευθυντικό, έτσι ώστε να απαιτεί την 

ελάχιστη υποστηρικτική παρουσία ενήλικα (εκπαιδευτικού/ γονέα) για να 

υλοποιηθεί. 

 Δυνατότητα εξ ολοκλήρου εκτέλεσης μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας 

(eclass). 

 Περιορισμένη σύγχρονη υποστήριξη εκ μέρους του διδάσκοντα στην αρχή 

της ενότητας (παρουσίαση στόχων/μεθόδου εργασίας) και στο τέλος 

(ανατροφοδότηση μαθητών και εκπαιδευτικού – παρουσίαση στόχων νέας 

ενότητας). 

                                                             
7 Για τη γενικότερη στοχοθεσία των επαναληπτικών δραστηριοτήτων  βλ. Ιστορία Ε Δημοτικού, Βιβλίο 

του Δασκάλου, σελ. 65. 
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 Το παρεχόμενο υλικό να μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιβάλλον περιορισμένων 

ψηφιακών πόρων. Αξιοποίηση μόνο των δωρεάν παρεχόμενων ψηφιακών 

πόρων του Υπουργείου Παιδείας. 

 Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα eclass. 

 Ενσωμάτωση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. βίντεο) στο 

πολυμεσικό υλικό της πλατφόρμας.8 

 Αποφυγή υπερδεσμών εκτός χώρων ελεύθερης πρόσβασης.  

 

Αρχές ανάπτυξης και επιλογής του εκπαιδευτικού υλικού: 9  

 Αρχή της Πολυμεσικότητας:  

 Συνδυασμός κειμενικών μορφών και γραφικών στοιχείων.  

 Διακοσμητικά γραφικά στοιχεία (οι εικόνες στα συνοδευτικά Κείμενα 1, 2, 3).  

 Επεξηγηματικά γραφικά στοιχεία: (σύμβολα οδηγιών π.χ. παρατήρησε, 

συμπλήρωσε, παραπομπή στο βιβλίο). 

 Αρχή της Συνάφειας:  Χρήση πολλαπλών μιντιακών στοιχείων στον ίδιο 

ψηφιακό χώρο, π.χ. χωρική εγγύτητα-σύνδεση εικόνας και κειμένου. 

 Αρχή του Πλεονασμού:  

 Συνδυασμός πλήθους πολυμεσικών στοιχείων, προκειμένου να 

παρουσιαστεί το περιεχόμενο της ενότητας, δηλαδή κειμενική μορφή, βίντεο, 

γραφικά στοιχεία (εικόνες, χάρτες).  

 Αντιστοιχία μιντιακών στοιχείων (κείμενο, εικόνα, βίντεο) χωρίς να 

επιβαρύνεται το εκπαιδευτικό υλικό και να αποπροσανατολίζει το μαθητή. 

 Αρχή της Συνοχής: Προσθήκη γραφικών στοιχείων μειωμένης πολυπλοκότητας 

που αναφέρονται αποκλειστικά στις διαστάσεις που αναφέρονται στο 

υπόλοιπο εκπαιδευτικό περιεχόμενο: 

 Απλές εικόνες.  

 Ευκρινείς υπότιτλοι στα βίντεο.10 

 Αρχή της Εξατομίκευσης: Χρήση φιλικής γλώσσας (ενεργητική φωνή), 

αμεσότητα (χρήση β’ ενικού προσώπου) 

 Αρχή της Τμηματοποίησης:  

                                                             
8 Δεν κατέστη τελικά δυνατό λόγω τεχνικών δυσχερειών. Τα βίντεο αναρτήθηκαν σε αποθηκευτικό 

χώρο στο υπολογιστικό νέφος. 

9 Βλ. σχετικά και Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου Β., (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: από 

τη θεωρία στην πράξη, σελ. 108 κ. εξ. 

10 Τα βίντεο επεξεργάστηκαν, προκειμένου να παραμείνει σε αυτά περιεχόμενο απόλυτα συναφές με 

τις δραστηριότητες που ακολουθούσαν την προβολή τους. Ο υποτιτλισμός έγινε από το διδάσκοντα 

με προσαρμογή του λόγου ώστε να είναι άμεσος και φιλικός για το μαθητή. 
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 Το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι μακροσκελές και χωρίζεται σε μικρότερα 

τμήματα προς διευκόλυνση της επεξεργασίας τους. Αυτό διευκολύνεται και 

από το γεγονός πως υπάρχουν ήδη γνώσεις για το περιεχόμενο.  

 Ο μεγάλος χρόνος της εκπαιδευτικής παρέμβασης (περιθώριο 1 εβδομάδας 

για την επεξεργασία του υλικού), η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των 

απαντήσεων και η επανάληψή τους για όσες φορές επιθυμεί ο μαθητής, 

επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του και από μαθητές με 

χαμηλό γνωστικό επίπεδο και ωριμότητα. 

 Αρχή της Προπαίδευσης: Παροχή στους μαθητές εισαγωγικής εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Αυτό σχεδιάζεται να γίνει μέσω σύγχρονης επικοινωνίας στην 

αρχή της ενότητας όπου θα επιδειχθούν από το διδάσκοντα ο τρόπος εργασίας 

και μελέτης των εκπαιδευόμενων, η παρουσίαση του μέσου και το περιβάλλον 

εργασίας της ψηφιακής τάξης (eclass). 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Η μάθηση προκύπτει από την πρακτική εξάσκηση των γνώσεων των μαθητών. Έτσι 

το εκπαιδευτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει:  

 Δραστηριότητες κατανόησης/μελέτης που απαιτούν από τους μαθητές την 

ανάγνωση/παρακολούθηση του υλικού και παρουσιάζουν τις πληροφορίες. Χρήση 

εναλλακτικών διαδρομών, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αισθάνονται ότι «δημιουργούν 

τη γνώση μέσα από μια ποικιλία πηγών». Οι εναλλακτικές διαδρομές εδώ είναι, 

ωστόσο, περιορισμένες στο σχολικό βιβλίο, στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση 

αυτού, και στα συνοδευτικά βίντεο. Δεν επιλέχθηκε η χρήση υπερσυνδέσμων σε άλλες 

πηγές πληροφόρησης, γιατί θα υπήρχε κίνδυνος πλεονασμού ή μειωμένης συνοχής 

του περιεχομένου, καθώς εν γένει το υλικό είναι γραμμικά οργανωμένο . 

 Δραστηριότητες εφαρμογής: Μετατροπή των δραστηριοτήτων κατανόησης σε 

πρακτική γνώση για τους μαθητές. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για δραστηριότητες 

πρακτικής εξάσκησης όπου το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι αυτοτελές, καθώς 

ακολουθούν τα κείμενα μελέτης/κατανόησης. 

 Δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες αξιολόγησης, αφού δεν θεωρούνται 

απαραίτητες για την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας και δεν απαιτούνται από 

τη φύση του προγράμματος (προαιρετική συμμετοχή των μαθητών, όχι πιστοποίηση 

των γνώσεών τους). Ωστόσο, η άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές περί της 

ορθότητας ή όχι των δραστηριοτήτων τους, εξασφαλίζει την αδιόρατη σύνδεση των 

δραστηριοτήτων εφαρμογής με την αξιολόγηση, η οποία δεν θεωρείται πια ως 

ξεχωριστό και ξεκομμένο στοιχείο από την ίδια τη δραστηριότητα, αλλά εγγενές τμήμα 

αυτής. 

 Δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες συνεργασίας, παρότι το επιτρέπει η δομή 

της ψηφιακής τάξης (blog, τοίχος, μηνύματα), λόγω έλλειψης των απαραίτητων 
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δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών και του απαιτούμενου χρόνου προς εκμάθησή 

τους. 

 

Σχεδιασμός εικονικής τάξης: σενάριο υλοποίησης  

Συνδυασμός σύγχρονων και ασύγχρονων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 Χρονοπρογραμματισμός:  

 Δραστηριότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης: 1 εβδομάδα για ατομική μελέτη-

επεξεργασία υλικού 

 Δραστηριότητες σύγχρονης εκπαίδευσης: 30΄ σύγχρονη επικοινωνία στην 

αρχή και το τέλος της ενότητας του υλικού (1η & 7η ημέρα). 

 Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης: Χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις» ( 

http://meeting.sch.gr) του ΠΣΔ που επιτρέπει: 

 Το διαμοιρασμό περιεχομένου εκ μέρους του διδάσκοντα κατά την 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Τη διαχείριση του ηχητικού καναλιού της εφαρμογής με την ελεγχόμενη 

απόδοση του λόγου στους μαθητές. 

 Ευκολία στη χρήση (προτίμηση ελληνικού περιβάλλοντος διεπαφής).11 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού είναι τέτοιος που δεν απαιτεί τη συχνή 

παροχή διευκρινίσεων και την απάντηση ερωτήσεων των μαθητών, επιτρέποντας τη 

μελέτη του περιεχομένου από τους μαθητές εντελώς αυτόνομα (αφού τους έχει 

παρουσιαστεί το μέσο και το περιβάλλον εργασίας της ψηφιακής τάξης, εν 

προκειμένω eclass). Ωστόσο, στο σχεδιασμό εντάσσεται η σύγχρονη δραστηριότητα, 

αφενός γιατί ο συνδυασμός σύγχρονης-ασύγχρονης θεωρείται αποτελεσματικότερη 

μέθοδος, αφετέρου διατηρεί την επαφή μεταξύ εκπαιδευτικών/μαθητών. 

 Προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας της εικονικής τάξης  

 Καθορισμένο σενάριο διδασκαλίας και δραστηριοτήτων: όπως ακολουθεί.  

 Καθορισμός και κοινοποίηση στους μαθητές του τρόπου εργασίας: α) 

ενημέρωση μέσω email (μαθητικός λογαριασμός και γονέων), β) παρουσίαση 

του μέσου και του περιβάλλοντος εργασίας της ψηφιακής τάξης κατά την 

πρώτη σύγχρονη επικοινωνία. 

 Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων: σε εβδομαδιαία βάση ανοικτές 

δραστηριότητες με σύγχρονη υποστήριξη στην αρχή της ενότητας (παρουσίαση 

                                                             
11 Δεν κατέστη τελικώς δυνατή η αξιοποίησή της λόγω δυσλειτουργίας της πλατφόρμας κατά την 

πρώτη προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη. Αξιοποιήθηκε η προτεινόμενη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πλατφόρμα 

Webex meetings, δημιουργώντας την ανάγκη σύνταξης νέας δήλωσης συναίνεσης εκ μέρους των 

γονέων/ κηδεμόνων, καθώς η αρχική δήλωση συναίνεσης αξιοποιούσε την ήδη εξασφαλισμένη 

συναίνεση των γονέων για χρήση των εργαλείων του ΠΣΔ (αποδοχή όρων κατά τη δημιουργία των 

μαθητικών λογαριασμών). 

http://meeting.sch.gr/
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στόχων) και στο τέλος (ανατροφοδότηση μαθητών και εκπαιδευτικού – 

παρουσίαση στόχων νέας ενότητας). 

 Προσδιορισμός διαδικασίας ανατροφοδότησης: α) κατά τη φάση των 

δραστηριοτήτων εφαρμογής από το ίδιο το περιεχόμενο και τη δομή του 

περιβάλλοντος της ψηφιακής τάξης, β) κατά τη φάση της σύγχρονης 

επικοινωνίας από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. 

 Διαμορφωτική αξιολόγηση διαδικασίας:  

 Παρουσία βοηθού εκπαιδευτικού (εναλλακτική οπτική). 

 Αποτελεσματικότητα παρέμβασης (επίτευξη στόχων): Αποτελέσματα 

δραστηριοτήτων και αποτίμηση συμμετοχής κατά τη σύγχρονη επικοινωνία. 

 Αποδοτικότητα παρέμβασης (στόχοι/κινητοποιηθέντες πόροι). 

 Κινητοποίηση μαθητών (ελκυστικότητα, αύξηση συμμετοχής και 

ενδιαφέροντος). 
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Παράρτημα 2: Δραστηριότητες στο χώρο της πλατφόρμας (eclass)12 

Οδηγίες:13 Για να εκτελέσεις τις παρακάτω δραστηριότητες θα χρειαστείς να έχεις 

κοντά σου το βιβλίο της Ιστορίας. Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει το Διαδραστικό 

Σχολικό Βιβλίο που είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολούθησε τις δραστηριότητες με 

τη σειρά, καθώς η μία συνδέεται με την άλλη.14 

 

1. Παρατήρησε15 προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες: (Κάνε κλικ πάνω τους για να 

τις δεις σε μεγαλύτερο μέγεθος. Στο κάτω μέρος κάθε εικόνας πάτησε το Χ για να 

την κλείσεις και να γυρίσεις στην άσκηση)16 

 
Εικόνα 18 

  
      Εικόνα 19 

 Τι νομίζεις πώς απεικονίζουν;  

 Θυμάσαι να έχεις ξαναδεί κάποια από αυτές στο σχολικό σου βιβλίο;  

                                                             
12 Θεωρητική αφετηρία: Η διδακτική προσέγγιση των εικόνων (Βιβλίο δασκάλου Ιστορίας Ε 

Δημοτικού, σελ. 20). 

13 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το κύριο σώμα του υλικού και των δραστηριοτήτων, 

προσαρμοζόμενο ωστόσο κατά περίπτωση, ανάλογα με τη μορφή της δραστηριότητας και το lay -out 

κάθε εργαλείου της eclass. 

14 Οι δραστηριότητες 1-7 υλοποιήθηκαν σύγχρονα κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους μαθητές. 

15 Οι οδηγίες στο χώρο της πλατφόρμας συνοδεύονται από επεξηγηματικά γραφικά. 

16 Οι οδηγίες αναφέρονται στη χρήση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας eclass. Οι εικόνες 

εμφανίζονται σε αναδυόμενο παράθυρο που επιτρέπει τη λεπτομερή παρατήρησή τους και το 

κλείσιμό τους και επιστροφή στο περιβάλλον της δραστηριότητας. 
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 Αν δεν θυμάσαι, μην ξεφυλλίσεις το βιβλίο σου ακόμα. Θα το δούμε στη 

συνέχεια. 

Πληροφορία:17 Οι εικόνες αυτές δείχνουν ψηφιδωτά που βρίσκονται στον ναό του 

Αγίου Βιταλίου στην πόλη Ραβέννα της Ιταλίας. 

2. Παρατήρησε την Εικόνα 1. Απεικονίζει έναν βυζαντινό αξιωματούχο με τη 

συνοδεία του.  

 Ποιο νομίζεις ότι είναι το σημαντικότερο πρόσωπο ανάμεσα στους 

αξιωματούχους της παράστασης αυτής; Από πού το συμπεραίνεις; 

 Παρατήρησε προσεκτικά την μορφή του αξιωματούχου αυτού. Μπορείς να 

εντοπίσεις τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους;  

 Μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που κρατά στα χέρια του; 

 

3. Παρατήρησε τώρα την Εικόνα 2. Απεικονίζει τη σύζυγο του αξιωματούχου της 

Εικόνας 1, μαζί με τη συνοδεία της.  

 Ποιο νομίζεις ότι είναι το σημαντικότερο πρόσωπο της παράστασης αυτής; Από 

πού το συμπεραίνεις; 

 Παρατηρήστε προσεκτικά την μορφή του προσώπου αυτού. Μπορείς να 

εντοπίσεις τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα πρόσωπα 

της παράστασης; 

 Μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που κρατά στα χέρια της; 

 

4. Ας προσπαθήσουμε τώρα να βρούμε ποια είναι τα εικονιζόμενα πρόσωπα. 

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να τα εντοπίσουμε.  

 Τα ψηφιδωτά αυτά ολοκληρώθηκαν το έτος 547μ.Χ. Θυμάσαι κάποιο άλλο 

γεγονός από το μάθημα της φετινής μας ιστορίας που να είχε γίνει κοντά στην 

περίοδο αυτή; Σου θυμίζει κάτι η χρονολογία 532 μ.Χ.; 

Αν δεν θυμάσαι, μπορείς να βοηθηθείς κοιτώντας στη σελίδα 45 του βιβλίου σου. 18 

 

5. Ξαναγυρίζουμε στην Εικόνα 1.  

                                                             
17 Η πληροφορία δίνεται στους μαθητές στο χώρο της δραστηριότητας, ακριβώς μετά το περιεχόμενο 

που προηγείται. Οι εικόνες παρέχονται σε αρχείο μεγάλης ανάλυσης, ώστε να είναι ευδιάκριτες οι 

λεπτομέρειες. 

18 Χρήση επεξηγηματικού γραφικού που δηλώνει παραπομπή στο σχολικό βιβλίο. 
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 Ποιος αξιωματούχος νομίζεις ότι θα είχε μια τόσο μεγάλη ακολουθία ανδρών 

να τον συνοδεύουν;  

 Ποιος ήταν ο τίτλος του ανώτατου αξιωματούχου στο Βυζάντιο; Για να 

βοηθηθείς, τον ίδιο τίτλο είχε και ο ανώτατος αξιωματούχος της Ρώμης, ο 

οποίος θεωρούνταν ως «πρώτος πολίτης».  

Αν θες να θυμηθείς για τον "πρώτο πολίτη" της Ρώμης, πήγαινε στη σελίδα 15 του 

Κεφαλαίου 3 του Σχολικού Βιβλίου. 

 

6. Ξεφύλλισε το Σχολικό Βιβλίο από τη σελίδα 41 έως τη σελίδα 51 και προσπάθησε 

να βρεις το εικονιζόμενο πρόσωπο (σε ολόκληρη την εικόνα ή σε τμήμα αυτής).  

 Σε ποιες σελίδες απεικονίζεται; Σημείωσε τον αριθμό των σελίδων:  

«Το εικονιζόμενο πρόσωπο της Εικόνας 1 απεικονίζεται στις σελίδες 

[42] και [51] του βιβλίου της Ιστορίας.»19  

 

7. Αφού βρήκαμε, λοιπόν, ποιος είναι ο βυζαντινός αξιωματούχος της Εικόνας 1, 

μπορούμε να βρούμε  και το όνομα της συζύγου του που απεικονίζεται στην Εικόνα 

2.  

Ξεφύλλισε πάλι το βιβλίο της ιστορίας από τη σελίδα 41 έως τη σελίδα 51 και 

προσπάθησε να βρεις το εικονιζόμενο γυναικείο πρόσωπο.  

 Σε ποια σελίδα απεικονίζεται; Σημείωσε τον αριθμό της σελίδας: 

«Το εικονιζόμενο πρόσωπο της Εικόνας 2 απεικονίζεται στη σελίδα 

[46] του βιβλίου της Ιστορίας.»  

 

8. Ωραία, λοιπόν. Τώρα  συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που 

ταιριάζουν.  

«Οι εικόνες απεικονίζουν τον αυτοκράτορα [Ιουστινιανό] και τη σύζυγό του 

[Θεοδώρα] με την ακολουθία τους. Ο Ιουστινιανός κρατά έναν χρυσό  [δίσκο] με το 

ψωμί της Θείας Ευχαριστίας, τον οποίο πρόκειται να προσφέρει στον ναό. Η 

Θεοδώρα κρατά ένα [δισκοπότηρο]. Είναι οι προσφορές του αυτοκρατορικού 

ζεύγους στον ναό του Αγίου [Βιταλίου] στην πόλη [Ραβέννα] της [Ιταλίας].» 

 

                                                             
19 Τα κείμενα εντός εισαγωγικών με εσοχή παραγράφου και πλάγια γραφή αποτελούν το σώμα της 

άσκησης, ενώ τα στοιχεία εντός της [αγκύλης] αντιστοιχούν στο περιεχόμενο προς συμπλήρωση. Στη 

λειτουργικότητα της πλατφόρμας τα σημεία εντός της αγκύλης φαίνονται ως κενό προς 

συμπλήρωση.  
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9. Ας γυρίσουμε στην Εικόνα 1 και ας προσέξουμε πάλι τα υπόλοιπα εικονιζόμενα 

πρόσωπα. Στο ψηφιδωτό παρέχονται πληροφορίες για ένα από αυτά τα πρόσωπα. 

 Ποιο είναι το όνομα αυτού του προσώπου;  

 Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο το όνομά του;  

 Συμπλήρωσε το όνομα όπως ακριβώς το βλέπεις στην εικόνα. Γιατί πιστεύεις 

ότι το όνομα του αξιωματούχου αυτού είναι γραμμένο στη γλώσσα αυτή και 

όχι στα ελληνικά; 

Πληροφορία: ο Ιουστινιανός ήταν ενδεχομένως ο τελευταίος Ρωμαίος 

αυτοκράτορας που μιλούσε τα λατινικά ως μητρική του γλώσσα. 

«Το όνομα που αναγράφεται πάνω από ένα από τα εικονιζόμενα 

πρόσωπα της Εικόνας 1 είναι [MAXIMIANVS] και είναι γραμμένο στη 

[λατινική] γλώσσα.» 

10.  Παρατηρώντας προσεκτικά το πρόσωπο αυτό μπορείς να φανταστείς τι αξίωμα 

κατείχε; Για να βοηθηθείς: 

 Πρόσεξε τι κρατά στο χέρι του.  

 Πρόσεξε επίσης μια λεπτομέρεια στο ένδυμά του. 

 Τι κρατούν τα δυο άτομα της συνοδείας στα αριστερά του προσώπου αυτού; 

Πρόκειται για ιερά σκεύη της Εκκλησίας. Αναγνωρίζεις τα σκεύη αυτά; 

Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που ταιριάζουν. Το κείμενο θα σου 

δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Οι λέξεις που θα χρειαστείς είναι: 

λίθους, Μαξιμιανό, σταυρό, επιγραφή, θυμιατήρι, Ευαγγέλιο  

«Πρόκειται για τον επίσκοπο [Μαξιμιανό], όπως μας πληροφορεί η 

[επιγραφή] πάνω από το κεφάλι του. Ο Μα ιμιανός κρατάει έναν 

[σταυρό] στολισμένο με πολύτιμους [λίθους], ενώ η συνοδεία του, 

στα αριστερά του, αποτελείται από δύο διακόνους, ο ένας από τους 

οποίους κρατάει το ιερό [Ευαγγέλιο] και ο άλλος ένα [θυμιατήρι].» 

11. Για την ταυτότητα των υπόλοιπων προσώπων του ψηφιδωτού (το ποιοι δηλαδή 

είναι) οι ιστορικοί έχουν σημαντικές επιφυλάξεις. Στην Εικόνα 1, πιθανότατα στα 

δεξιά του αυτοκράτορα (στα αριστερά όπως κοιτάζουμε εμείς) παριστάνεται ο 

Βελισάριος, ενώ στο αριστερό άκρο του ψηφιδωτού απεικονίζεται μια ομάδα 

στρατιωτών. 

 Θυμάσαι ποιος ήταν ο Βελισάριος; Αν όχι, πήγαινε στο απόσπασμα 6 της 

σελίδας 44 του βιβλίου σου για να θυμηθείς. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που ταιριάζουν. Οι λέξεις που θα 

χρειαστείς είναι οι ακόλουθες: Αλέξανδρο, βυζαντινής, στρατιωτικούς, εποχών, 

συνεργάτες, αυτοκρατορία, σύνορα, καταγωγής, μεγαλύτερους, Ρωμαϊκού  

 

«Ο Φλάβιος  ελισάριος θεωρείται από τους σπουδαιότερους 

[στρατιωτικούς] της [βυζαντινής] περιόδου και ένας από τους 

[μεγαλύτερους] στρατιωτικούς ηγέτες όλων των [εποχών]. 

Διακρίθηκε σε όλα τα πολεμικά μέτωπα του Ανατολικού [Ρωμαϊκού] 

Κράτους εκείνης της εποχής (Μέση Ανατολή,  όρεια Αφρική, Ιταλία, 

 αλκάνια). Υπήρ ε ένας από τους στενούς [συνεργάτες] του 

Ιουστινιανού, στην προσπάθεια του τελευταίου να φτάσει την 

[αυτοκρατορία] στα παλαιά της [σύνορα]. Ο  ελισάριος θεωρείται 

ως ο σημαντικότερος στρατηγός ελληνικής [καταγωγής] μετά τον 

Μέγα [Αλέξανδρο].» 

 

12.  Ας γυρίσουμε τώρα στον ναό που διακοσμείται από αυτά τα ψηφιδωτά. 

Θυμήσου πως είναι ο ναός του Αγίου Βιταλίου στην πόλη Ραβέννα της Ιταλίας. 

Παρατήρησε προσεκτικά το παρακάτω βίντεο, και έχοντας πάντα στο νου σου την 

Εικόνα 1, προσπάθησε στη συνέχεια να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται οι τρεις (3) πηγές (μορφές)  της βυζαντινής 

εξουσίας. Μπορείς να τις βρεις; Σημείωσέ τες.  

«Οι τρεις πηγές της βυζαντινής ε ουσίας ήταν ο 

[αυτοκράτορας|στρατός]20 η [εκκλησία] και ο 

[στρατός|αυτοκράτορας].»  

13. Ψάξε στην Εικόνα 1 να βρεις το σύμβολο του Ιησού Χριστού (Χριστόγραμμα). Αν 

δεν θυμάσαι τι είναι το Χριστόγραμμα, δες πάλι το βίντεο και πρόσεξε ιδιαίτερα στο 

τέλος του. Σημείωσε, λοιπόν, πού απεικονίζεται το Χριστόγραμμα στην Εικόνα 1,  και 

σε ποιο άλλο σημείο του ναού φαίνεται στο βίντεο;  

«Στην Εικόνα 1 το Χριστόγραμμα φαίνεται στην [ασπίδα] του 

στρατιώτη. Στο βίντεο φαίνεται στην κορυφή της [αψίδας] του ναού.»  

 

14.  Παρατηρώντας προσεκτικά το Χάρτη 2 της σελίδας 49 του βιβλίου σου, εντόπισε 

τους λαούς τους οποίους αντιμετώπισε ο στρατηγός Βελισάριος στα πολεμικά 

μέτωπα που αναφέραμε παραπάνω. Συμπλήρωσε, λοιπόν, το παρακάτω κείμενο με 

τις λέξεις που ταιριάζουν. 

                                                             
20 Η διπλή απάντηση αφορά τη δυνατότητα εναλλαξιμότητας των όρων στα πεδία της άσκησης. 
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«Στη Μέση Ανατολή ο  ελισάριος αντιμετώπισε τους [Πέρσες|Άραβες]21 και τους 

[Άραβες|Πέρσες]. Στη [Βόρεια|βόρεια] Αφρική αντιμετώπισε τους 

[Βάνδαλους|Βανδάλους] και στην Ιταλία τους [Οστρογότθους]. Επίσης στα 

 αλκάνια αντιμετώπισε τους [Βούλγαρους|Βουλγάρους|Σλάβους] και τους 

[Σλάβους|Βούλγαρους|Βουλγάρους].» 

 

15. Ας γυρίσουμε πάλι στην πόλη όπου βρίσκεται ο ναός που διακοσμείται από 

αυτά τα ψηφιδωτά. Πρόκειται για τη Ραβέννα.  

Προσπάθησε στον παρακάτω χάρτη22 να εντοπίσεις την πόλη της Ραβέννα. 

 

Χάρτης 1 

Διάβασε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και με τη βοήθεια του βιβλίου σου 

προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

Η Ραβέννα υπήρξε πρωτεύουσα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 402 

μέχρι την κατάρρευσή της το 476. Στη συνέχεια έγινε πρωτεύουσα του Βασιλείου 

                                                             
21 Η διπλή απάντηση αφορά τη δυνατότητα εναλλαξιμότητας των όρων στα πεδία της άσκησης. 

22 Ο χάρτης, όπως και οι εικόνες που έχουν ενσωματωθεί στο υλικό, παρουσιάζονται σε αρχεία 

μεγάλης ανάλυσης, ώστε να είναι ευδιάκριτες οι λεπτομέρειες. 



405 

 

των Οστρογότθων.  Μετά τις κατακτήσεις του Βελισαρίου, στα χρόνια του 

αυτοκράτορα Ιουστινιανού, η Ραβέννα έγινε το 540 μ.Χ. η έδρα του Βυζαντινού 

κυβερνήτη της Ιταλίας, μέχρι και την εισβολή των Φράγκων.  

 

16. Η Ραβέννα υπήρξε πρωτεύουσα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πότε 

και από ποιον αυτοκράτορα χωρίστηκε η αυτοκρατορία σε ανατολικό και δυτικό 

τμήμα; (Μπορείς να συμβουλευτείς τη σελίδα 31 του βιβλίου σου).  

Συμπλήρωσε παρακάτω: 

«Το έτος [395]μ.Χ. ο αυτοκράτορας [Θεοδόσιος] μοίρασε την 

αυτοκρατορία σε Ανατολική και Δυτική.» 

 

17. Στη συνέχεια η Ραβέννα έγινε πρωτεύουσα του Βασιλείου των Οστρογότθων. Οι 

Οστρογότθοι ήταν μια ομάδα των Γότθων οι οποίοι κατέκτησαν τις περιοχές της 

ιταλικής χερσονήσου του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους. Διάβασε στη σελίδα 33 του 

βιβλίου σου για τις κατακτήσεις των Γότθων και βρες: 

 Το όνομα του αρχηγού των Οστρογότθων. 

 Την ονομασία που έδωσε στο βασίλειο που ίδρυσε. 

Συμπλήρωσε παρακάτω: 

«Οι [Γότθοι] κατάκτησαν τις δυτικές επαρχίες της Ιταλίας. Εκεί ο 

αρχηγός των Οστρογότθων [Θευδέριχος] ίδρυσε το «[γοτθικό 

βασίλειο της Ιταλίας]» με πρωτεύουσα τη [Ραβέννα].» 

 

18. Μετά τις κατακτήσεις του Βελισαρίου, στα χρόνια του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού, η Ραβέννα έγινε το 540 π.Χ. η έδρα του Βυζαντινού κυβερνήτη της 

Ιταλίας. Επανερχόμαστε λοιπόν στο ψηφιδωτό της Εικόνας 1 (ή στην εικόνα της 

σελίδας 51 του βιβλίου σου) που απεικονίζει τον Ιουστινιανό μαζί με τον Βελισάριο. 

Το ψηφιδωτό αυτό θεωρείς πως έγινε πριν ή μετά το 540 π.Χ.; Δικαιολόγησε την 

απάντησή σου. 

«Το ψηφιδωτό αυτό έγινε … διότι …»  

 

19. Ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο με ορισμένα από τα σημαντικότερα 

κατορθώματα του στρατηγού Βελισαρίου. Αφού παρακολουθήσεις προσεκτικά το 

βίντεο αυτό, απάντησε συμπληρώνοντας τις παρακάτω προτάσεις: 

Πληροφορία: Το Χριστόγραμμα είναι το σύμβολο του Ιησού Χριστού. Η παλαιότερη 

γνωστή μορφή του είναι από τα γράμματα «Χ» και «Ρ» (Χριστός) και 
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πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο ως θυρεός 

(σύμβολο) στα πολεμικά του λάβαρα (σημαίες). Παρόμοια μορφή αποτελεί το 

μονόγραμμα «ΙΧ», το οποίο χρησιμοποιεί τα αρχικά γραμμάτων των λέξεων Ιησούς 

Χριστός.  

Συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση με το σημείο όπου απεικονιζόταν πολλές 

φορές το Χριστόγραμμα στο βίντεο που παρακολούθησες: 

«Το σύμβολο του Ιησού Χριστού (Χριστόγραμμα) που το βρήκαμε να 

απεικονίζεται και στον ναό του Αγίου  ιταλίου, απεικονίζεται στο 

βίντεο αυτό στα ιστία (πανιά) των βυζαντινών πλοίων, σε ένα 

πολεμικό λάβαρο (σημαία), κυρίως όμως πάνω στις [ασπίδες] των 

στρατιωτών του  υζαντίου.»  

 Ποιο ήταν το έτος θανάτου του στρατηγού Βελισαρίου; Ποιο άλλο ιστορικό 

πρόσωπο πέθανε την ίδια χρονιά; 

«Ο  ελισάριος πέθανε το έτος [565] μ.Χ.  Την ίδια χρονιά πέθανε και 

ο [Ιουστινιανός].» 

 Σε μια από τις εκστρατείες του στην Ιταλία, ο Βελισάριος κατέκτησε μια πόλη οι 

κάτοικοι της οποίας τον υποδέχτηκαν ως ελευθερωτή. Ποια ήταν η πόλη αυτή;  

«Η πόλη αυτή ήταν η [Ρώμη].» 

 Όταν κάποιοι γειτονικοί λαοί στη Νότια Βαλκανική πέρασαν τα σύνορα του 

Δούναβη και εισέβαλαν ξανά στα βυζαντινά εδάφη κατευθυνόμενοι στην 

Κωνσταντινούπολη, ο Βελισάριος, αν και είχε αποσυρθεί, κλήθηκε από τον 

Ιουστινιανό να τους αντιμετωπίσει. Ποιοι ήταν οι λαοί αυτοί; 

«Οι λαοί της Νότιας  αλκανικής που παραβίασαν τα σύνορα του 

Δούναβη και εκστράτευσαν εναντίον της Κωνσταντινούπολης ήταν οι 

[Βούλγαροι|Σλάβοι] και οι [Σλάβοι|Βούλγαροι].» 

 

20.  Εδώ ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες. Αν θέλεις μπορείς να διαβάσεις τα τρία 

κείμενα που ακολουθούν και δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα που 

ασχοληθήκαμε. 
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Παράρτημα 3: Συνοδευτικά κείμενα  

Κείμενο 1. Η Βασιλική του Αγίου Βιταλίου  

Η Βασιλική του Αγίου Βιταλίου είναι χριστιανικός 

ναός στη Ραβέννα. Είναι ένα από τα 

σημαντικότερα παραδείγματα της 

παλαιοχριστιανική Βυζαντινής τέχνης και 

αρχιτεκτονικής στη δυτική Ευρώπη. Η κατασκευή 

της ξεκίνησε το 527, όταν η Ραβέννα ήταν υπό 

την εξουσία των Οστρογότθων και 

ολοκληρώθηκε το 546,όταν επί αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού οι Βυζαντινοί είχαν ανακτήσει τις επαρχίες της Ιταλίας. Είναι 

περισσότερο γνωστή για τον πλούτο των Βυζαντινών ψηφιδωτών της, τα 

μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα εκτός Κωνσταντινούπολης. Η εκκλησία είναι 

τεράστιας σημασίας για τη Βυζαντινή τέχνη, καθώς είναι η μόνη μεγάλη εκκλησία 

από την περίοδο του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ που σώζεται ουσιαστικά 

ανέπαφη μέχρι σήμερα. 

Στην παρακάτω διεύθυνση υπάρχει μια ψηφιακή περιήγηση στο ναό αυτό. Απαιτεί 

την ύπαρξη του πρόσθετου Adobe Flash Player στον υπολογιστή σας. 

http://www.turismo.ra.it/eng/Storytelling/Multimedia/Virtual-tours/Basilica-of-San-Vitale 

 

Κείμενο 2. Ιουστινιανός & Θεοδώρα 

Το αυτοκρατορικό δίδυμο Ιουστινιανού 

και θεοδώρας υπήρξε ένα από τα πιο 

διάσημα ζευγάρια της Παγκόσμιας 

Ιστορίας. Το όραμά τους άφησε ένα 

ανεξίτηλο σημάδι στην εξέλιξη της 

Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως 

το πιο ισχυρό χριστιανικό κράτος εκείνης 

της εποχής. Η αιματηρή Στάση του Νίκα, η 

ανέγερση της περίλαμπρης εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, οι 

πολεμικές συγκρούσεις σε Ανατολή και Δύση είτε για την υπεράσπιση είτε για την 

επαναφορά της δόξας και των συνόρων της Αυτοκρατορίας στα χρόνια της ακμής 

της Ρώμης είναι μερικά μόνο από τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν εκείνη την περίοδο. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CF%84%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://www.turismo.ra.it/eng/Storytelling/Multimedia/Virtual-tours/Basilica-of-San-Vitale
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Κείμενο 3. Ο στρατηγός Βελισάριος  

Στο επίκεντρο των γεγονότων αυτών βρέθηκε ένας από τους 

πιο σπουδαίους στρατιωτικούς ηγέτες του Μεσαίωνα, ο 

Βελισάριος. Ακούραστος, ευφυής, μαχητικός, εφευρετικός, θα 

ηγηθεί του αυτοκρατορικού στρατού στις εκστρατείες για την 

υπεράσπιση των ανατολικών συνόρων από τους θανάσιμους 

αντίπαλους της Κωνσταντινούπολης, τους Σασσανίδες Πέρσες, 

καθώς και στις επικές εκστρατείες για την ανακατάληψη της 

Βόρειας Αφρικής και της Ιταλίας από τους Βάνδαλους και τους 

Οστρογότθους, αντίστοιχα. Παρά τις νίκες που πέτυχε, η μεγάλη φήμη που 

απέκτησε έκανε τον αυτοκράτορα καχύποπτο απέναντί του καθώς και ο φθόνος των 

υπόλοιπων αξιωματούχων της αυτοκρατορικής αυλής οδήγησε στο να κατηγορηθεί 

δυο φορές για συνωμοσία εναντίον του αυτοκράτορα. Ως αποτέλεσμα τέθηκε σε 

κατ’ οίκον περιορισμό και δημεύτηκε η περιουσία σου. Ο αυτοκράτορας τον 

αποκατέστησε το 563, λίγα χρόνια πριν πεθάνει. 
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Ιστορία Ε΄ Δημοτικού: «Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται» 

Παπουτσή Βασιλική   

vaswpap87@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70,  1ου Δ.Σ. Κύμης Ευβοίας  

Περίληψη 

Η πρακτική που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Διάχυση 

καλών πρακτικών ΕξΑΕ», αφορά στο μάθημα της Ιστορίας Ε’ Δημοτικού και 

συγκεκριμένα σε επαναληπτικές δραστηριότητες της Ενότητας Β’ του Β.Μ : « Η 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται». 

Στόχος της εν λόγω διδασκαλίας αποτελεί, αφενός μεν η κατάκτηση βασικών 

ιστορικών γνώσεων και ο εμπλουτισμός αυτών από τους μαθητές (γνωστικά 

κείμενα, ιστορικές πηγές, εικόνες, φωτογραφίες), αφ’ ετέρου δε, η καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης και αφαιρετικής ικανότητας όλων των μαθητών και ειδικότερα η 

ενθάρρυνση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Για τις δραστηριότητες της διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία με 

σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή, όπως η εφαρμογή viber, άσκηση στην πλατφόρμα 

της e class, τα ερωτηματολόγια της Google forms και τέλος, η συνάντηση στην 

πλατφόρμα της Webex, για συμπεράσματα και ανατροφοδότηση. 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο σχέδιο διδασκαλίας με 

ποσοστό συμμετοχής 60%, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον και συνέπεια. Εμπέδωσαν 

τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα με τα αντίστοιχα εμπλεκόμενα πρόσωπα και 

μέσω της χρήσης εικόνων, κατάφεραν να απομνημονεύσουν μάχες, μνημεία 

σημαντικής ιστορικής αξίας, καθώς και περιστατικά που σημάδεψαν την ιστορία 

του Βυζαντίου.  

Αναμφισβήτητα η εξ ’αποστάσεως διδασκαλία του συγκεκριμένου 

μαθήματος αποδείχτηκε ιδιαίτερα ελκυστική και εύχρηστη για όλους τους μαθητές, 

αφού αποτέλεσε έναν νέο και πρωτότυπο τρόπο μάθησης του μαθήματος της 

Ιστορίας. Μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε χρήση όλων αυτών των  εργαλείων  

και μέσα από ευχάριστες και εύκολες δραστηριότητες  που δεν απαιτούσαν 

ιδιαίτερο εξοπλισμό, καταφέραμε να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας στην Ιστορία. 

Λέξεις Κλειδιά: Ε ΑΕ, ιστορία, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 

Βιβλιογραφία: Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας Ε’ Δημοτικού 

(γνωστικά κείμενα και ιστορικές πηγές) 

Άλλες πηγές : https://pixabay.com/el/   

            https://el.wikipedia 

 

mailto:vaswpap87@gmail.com
https://pixabay.com/el/
https://el.wikipedia/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ιστορία Ε’ Δημοτικού  

Ενότητα Β’ : «Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται» 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές κατακτούν τα βασικότερα σημεία της ενότητας, μέσω της 

ανακεφαλαίωσης. 

2. Αποκτούν περαιτέρω γνώσεις για τα ιστορικά πρόσωπα και τις ενέργειές τους.  

3. Καλλιέργεια αφαιρετικής ικανότητας, κριτικής σκέψης, βελτίωση γραπτής και 

προφορικής έκφρασης. 

4. Μαθαίνουν να εκφράζονται ελεύθερα και να τοποθετούνται απέναντι στα 

γεγονότα. 
 

Εφαρμογή σεναρίου (Συνδυασμός Ασύγχρονης/ Σύγχρονης)  

Βήμα 1 : Επικοινωνία με τους μαθητές μέσω Viber, για να ενημερωθούν αναλυτικά 

για τη σειρά των δραστηριοτήτων (Σύγχρονη). 

Βήμα 2 : Οι μαθητές εισέρχονται στην πλατφόρμα της e class και στο αντίστοιχο 

μάθημα που έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να διαβάσουν αναλυτικά τα κεφάλαια 

προς επανάληψη (Ασύγχρονη). 

Βήμα 3 : Ανάθεση επαναληπτικής άσκησης συμπλήρωσης κενού στην πλατφόρμα 

της e class, μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας (Ασύγχρονη). 

Βήμα 4 :  Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με Google forms, με χρήση εικόνων και 

ιστορικών πηγών του βιβλίου μαθητή (Ασύγχρονη) : 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

 Ερωτήσεις Σ ή Λ  

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

 Ερωτήσεις κρίσεως με  ανάπτυξη παραγράφου 

Βήμα 5 : Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη): 

Ολοκληρώνουμε την εβδομαδιαία επανάληψη με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα 

της Webex, όπου και κάνουμε ξανά υποβολή του ερωτηματολογίου (με μαθητές 

που δεν το είχαν λύσει ασύγχρονα) και συζητάμε τυχόν απορίες που προκύπτουν. 

 Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώνεται με έναν διαμοιρασμό εικόνων, με σκοπό τα παιδιά 

να αναφέρουν τη μεταξύ τους σχέση και να συνδέσουν το χτες με το σήμερα. 

Πηγές : Βιβλία Μαθητή Ιστορίας Ε Δημοτικού  

               https://pixabay.com/el/ 

 

https://pixabay.com/el/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

«Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ» 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η : 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η : 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η : 
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414 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η :         
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ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ : 

 
 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ  
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
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Εξ αποστάσεως διδασκαλία Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού: Πόλεις 

της Ελλάδας 

Δημοπούλου Βασιλική  

vasodim64@gmail.com      

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 1ου Δημ. Σχολ. Λιβαδειάς  

              

Περίληψη 

            Το σενάριο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

της Γεωγραφίας στην Ε΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Έχει ως βασικό στόχο οι μαθητές να 

γνωρίσουν τις μικρές και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, τους λόγους που τις έκαναν 

γνωστές και να εντοπίσουν τα προβλήματα των μεγαλουπόλεων, όπως την αστυφιλία. 

           Οι μαθητές μέσα από βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση ή το youtube, 

διαδραστικά παιχνίδια από το φωτόδεντρο, εκπαιδευτικά λογισμικά, ασκήσεις 

διαφόρων τύπων (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, ελεύθερου κειμένου), 

μπορούν να γεφυρώσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις με τα νέα γνωστικά δεδομένα. 

           Οι δραστηριότητες αποτελούν μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης και ενίσχυσης της 

ενεργητικής μάθησης  και του ενδιαφέροντος των μαθητών. Οι μαθητές διαθέτουν 

ευελιξία στον τόπο, τον ρυθμό και τον χρόνο που θα κάνουν τις ασκήσεις, μέσα βέβαια 

στο χρονικό διάστημα που τους ζητήθηκε. 

            Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λειτουργεί ενισχυτικά. Η γνώση ανακαλύπτεται 

κερδίζεται από τον μαθητή, αφού του δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να 

έχει ο ίδιος εμπλοκή στο μάθημα και να αλληλεπιδράσει. 

  Λέξεις – κλειδιά: φωτόδεντρο, αστυφιλία, πόλεις  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:  

Βιβλίο δασκάλου Ε΄ δημοτικού,  

διαδραστικό βιβλίο Γεωγραφίας Ε΄ δημοτικού 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/vasodim64@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γεωγραφία Ε΄Δημοτικού 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας 

Στόχοι 

1. Να γνωρίσουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας 

2. Να καταγράψουν τους παράγοντες, οι οποίοι συνετέλεσαν στη δημιουργία 

αυτών των μεγάλων πόλεων. 

3. Να εντοπίσουν τα προβλήματα των μεγαλουπόλεων και να προτείνουν 

λύσεις. 

Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

                             (Ασύγχρονη) 

 Στην αρχή οι μαθητές θα πρέπει παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο βίντεο: Η 

χώρα μου από ψηλά – Πόλεις 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/34 

 Μετά  θα πρέπει να παίξουν το παιχνίδι: Ταξιδεύω στην Ελλάδα – Μεγάλες 

ελληνικές πόλεις 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10956 

 

 Αφού αντλήσουν τις πληροφορίες τους με τα χαρακτηριστικά των πόλεων θα 

πρέπει να κάνουν την 1η δραστηριότητα: Συμπληρώνω τα κενά σε word ή  στην 

eclass, άσκηση τύπου συμπληρώνω τα κενά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΠΟΛΕΙΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

              

         ΑΘΗΝΑ                                        ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/34
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10956
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                            ΠΑΤΡΑ 
 

     

                                         ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

           
ΧΑΛΚΙΔΑ                                                   ΝΑΥΠΛΙΟ 

      

       ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                    ΒΟΛΟΣ 
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                 ΣΠΑΡΤΗ                                  ΚΑΒΑΛΑ 

1. Συμπληρώνω τα κενά με τα ονόματα των πόλεων: 

 Η ………………….. είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας. 

 Η ………………………… είναι το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της 

βόρειας Ελλάδας. 

 Ο …………………… είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. 

 Η ………………………. είναι η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου και 

σπουδαίο λιμάνι. 

 Τα ………………………… είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου και είναι 

ξακουστά για τη λίμνη τους. 

 Το ………………………… είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και 

βρίσκεται κοντά στην αρχαία Κνωσό. 

 Ο ……………………… είναι πόλη της Θεσσαλίας και το μοναδικό μεγάλο 

λιμάνι της. 

 Η ……………………….. είναι από τις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και 

είναι παραθαλάσσια. 

 Η ………………………… είναι η μεγαλύτερη πόλη της Εύβοιας και 

χωρίζεται από τη Στερεά Ελλάδα με τον πορθμό του Ευρίπου.  

 Η ……………………… είναι πόλη της Πελοποννήσου, γνωστή από την 

αρχαία Ελλάδα. 

 Το ……………………… ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας , όταν 

έγινε ανεξάρτητο κράτος(μετά το 1821). 

 

 Ως 2η δραστηριότητα (eclass πολλαπλής επιλογής) να αναγνωρίσουν τις 

ελληνικές πόλεις στις εικόνες και να επιλέξουν τη σωστή. 

 

 Μετά ως 3η δραστηριότητα (eclass ελεύθερου κειμένου) θα πρέπει να 

απαντήσουν στην ερώτηση: Γιατί οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα μεγάλα 

αστικά κέντρα; 

 

 Στη συνέχεια, 4η δραστηριότητα,  μέσα σε  ένα κρυπτόλεξο οι μαθητές 

καλούνται να βρουν ονόματα ελληνικών πόλεων. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3251 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3251
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Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

7. Συζητάμε απορίες των μαθητών 

8.  Οι μαθητές διαβάζουν τις απαντήσεις τους, στην ερώτηση ελεύθερου 

κειμένου 

9. Προτείνουν λύσεις για το πώς μπορεί να λυθούν τα προβλήματα των 

μεγαλουπόλεων 

10. Κάνουν ένα ταξίδι στις πόλεις της Ελλάδας μέσα από βίντεο και το google 

earth. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

 Η συγκέντρωση των ανθρώπων στα μεγάλα αστικά κέντρα οφείλεται στο 

γεγονός πως εκεί πρώτα από όλα  βρήκαν δουλειά, είχαν ιατρική 

περίθαλψη, σχολεία, διασκέδαση, συστηματικές μεταφορές, λιγότερα 

προβλήματα λόγω καιρικών συνθηκών. 

 Oι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις μεγάλες πόλεις για να βρουν δουλειά , 

στέγη τροφή και νοσοκομεία. 

 Οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις μεγάλες πόλεις για λόγους επιβίωσης. 

Στα αστικά κέντρα βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά, ιατρική περίθαλψη και 

χώρους διασκέδασης. Γενικά η ζωή στην πόλη είναι πιο εύκολη αλλά έχει και 

μειονεκτήματα. Έχει πολύ κίνηση, καυσαέρια και δεν έχει πολύ πράσινο. Οι 

άνθρωποι όμως προτιμούν τις πόλεις γιατί υπάρχουν περισσότερες 

ευκαιρίες.  

 Οι λόγοι ήταν κοινωνικοί για καλύτερη ποιότητα ζωής και για περισσότερη  

ασφάλεια των κατοίκων. Και οικονομικοί  γιατί τα αστικά κέντρα ήταν 

ανεπτυγμένα  υπήρχαν εταιρείες  και εργοστάσια που πρόσφεραν 

εργασία. 
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Πρόταση καλής πρακτικής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 
Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού, Οι λίμνες της Ελλάδας  

Κακαλοπούλου Γεωργία 

gogokakal@hotmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 8ο Δημ. Σχ. Θήβας  
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα σενάριο διδασκαλίας του κεφαλαίου της 

γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού, «Οι λίμνες της Ελλάδας» με εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Σκοπός είναι η αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων με θέμα της Λίμνες 

της Ελλάδας σε περιβάλλον σύγχρονης (μέσω cisco webex) και ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης (μέσω της e-me). Ο σχεδιασμός του σεναρίου βασίστηκε στον 

κοινωνικό εποικοδομισμό (Vygotsky, 1978) και στη διερευνητική μάθηση (Bruner, 

1961), καθώς οι μαθητές/τριες καλούνται να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από την 

παρατήρηση εικόνων και την ανταλλαγή απόψεων. Βασικό κριτήριο για την επιλογή 

των μαθησιακών αντικειμένων ήταν η διαμόρφωση μιας ευχάριστης διαδικασίας, 

ώστε οι μαθητές/τριες να υιοθετήσουν θετική στάση για το περιβάλλον της σύγχρονης 

και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αρχικά, με σύγχρονη τηλεκπαίδευση γίνεται 

διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου μαθητή της 

γεωγραφίας, του powerpoint και του φωτόδεντρου. Έπειτα γίνεται ανάθεση εργασιών 

στην e-me. Οι μαθητές/τριες ανεβάζουν τις εργασίες τους στον τοίχο της e-me και στη 

συνέχεια τις παρουσιάζουν στην 2η σύγχρονη. Παράλληλα, μπορούν να γίνουν και 

ασκήσεις εξάσκησης του τετραδίου εργασιών της γεωγραφίας. Η αποτίμηση της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης ήταν θετική, καθώς οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά 

σε όλες τις φάσεις του σεναρίου και πέτυχαν υψηλή επίδοση στις εργασίες τους. 

 Λέξεις Κλειδιά: Λίμνες, γεωγραφία Ε΄, ε  αποστάσεως εκπαίδευση.  

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological 

Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Bruner, J. S. (1961). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

 

mailto:gogokakal@hotmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 
 

 

Κεφάλαιο 20 -  Οι Λίμνες της Ελλάδας 
 
 

Στόχοι 

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας. 

2. Να είναι σε θέση να εντοπίζουν στον χάρτη τις μεγαλύτερες λίμνες της 

Ελλάδας. 

3. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του περιβάλλοντος της e-me και της webex. 

4. Να υιοθετήσουν θετική στάση για το περιβάλλον της σύγχρονης και της 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1:   1η ώρα σύγχρονη.  

 Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο. Διαμοιράζουμε στους μαθητές 

πατώντας share content, το ηλεκτρονικό βιβλίο μαθητή. Συζήτηση για τις 

λίμνες που αναφέρονται στο βιβλίο, αν τις γνωρίζουν, πού βρίσκονται κτλ. 

Υπάρχει δυνατότητα να δούμε τις λίμνες στο χάρτη πατώντας στα ονόματα 

των λιμνών. 

 Διαμοιράζουμε στους μαθητές το powerpoint με θέμα τις λίμνες της 

Ελλάδας, που περιλαμβάνει εικόνες λιμνών. Κατά την παρουσίαση συζητάμε 

για τη χλωρίδα και την πανίδα των λιμνών, τις αθλητικές δραστηριότητες, το 

φυσικό τοπίο κ.α. 

 Εμπέδωση της νέας γνώσης. Παραπομπή στο φωτόδεντρο μέσω του 

ηλεκτρονικού βιβλίου μαθητή. Στη δραστηριότητα αυτή βρίσκουμε στον 

χάρτη τις λίμνες και παράλληλα διαβάζουμε πληροφορίες για κάθε μία. Οι 

μαθητές μπορούν να εξασκηθούν ανεξάρτητα μετά το τέλος του μαθήματος. 

     Βήμα 2:   Ασύγχρονη. Ανάθεση εργασιών. 

 Γράφουμε στον τοίχο της e-me τις οδηγίες για τη δημιουργική εργασία: «Να 

βρείτε εικόνες ή πληροφορίες για όποια λίμνη θέλετε και να ανεβάσετε το 

υλικό. Μπορείτε να κάνετε όπως θέλετε την εργασία, να τη βγάλετε 

φωτογραφία και να την ανεβάσετε στον τοίχο. (π.χ. να χρησιμοποιήσετε 

χαρτόνι, ζωγραφιές ή ότι άλλο θέλετε)» 

 Ανεβάζουμε στον τοίχο της e-me εργασίες εξάσκησης μέσω e-me content. 
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Βήμα 3:   2η ώρα σύγχρονη. 

 Παρουσίαση εργασιών από τους μαθητές και τις μαθήτριες.  

 Ασκήσεις εμπέδωσης από το τετράδιο εργασιών. Διαμοιράζουμε το 

ηλεκτρονικό τετράδιο εργασιών. 

 

Πηγές:   

Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Ε΄Δημοτικού  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4594,20789/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-

E100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C

%20%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%

CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF

%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0108-02_Geografia_E-Dim_TE.pdf 

Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2869 

Powerpoint 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4594,20789/
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0108-02_Geografia_E-Dim_TE.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0108-02_Geografia_E-Dim_TE.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0108-02_Geografia_E-Dim_TE.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0108-02_Geografia_E-Dim_TE.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0108-02_Geografia_E-Dim_TE.pdf
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2869
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Άσκηση e-me content 
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Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής. 
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Τα βουνά της Ελλάδας 
 

Μιλτιάδης Κοτζιάμπασης  

m.kotziam@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Υποδιευθυντής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου 

 

Περίληψη 

 Το διδακτικό σενάριο αφορά τη γεωγραφία της Ε’ Δημοτικού, συγκεκριμένα 

την ενότητα με τα βουνά της Ελλάδας.  Στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές και 

μαθήτριες να κατανοήσουν τα σπουδαιότερα βουνά της χώρας μας, καθώς και τις 

διαφορετικές περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε 

αυτά.  Η διδασκαλία, που βασίζεται κυρίως στη σύγχρονη μορφή της, 

επικεντρώνεται στους βασικότερους στόχους οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω  και  

που κατά την άποψή μου αποτελούν τις βασικές πυρηνικές γνώσεις που πρέπει να 

κατέχει κανείς σε αυτή την ηλικία, ώστε να εντρυφήσει περισσότερο αργότερα στον 

κόσμο των βουνών. Η διδασκαλία εμπεριέχει  διαθεματική σύνδεση των γνωστικών 

αντικειμένων της Γλώσσας, της Ιστορίας και των Μαθηματικών με τη Γεωγραφία και 

χρησιμοποιεί κυρίως τη μέθοδο της ανακαλυπτικής - διερευνητικής μάθησης. Το 

διδακτικό μικρο-σενάριο περιέχει συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης 

διδασκαλίας. Το σενάριο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και στη Μελέτη 

Περιβάλλοντος της Δ’ Δημοτικού, όπως και στην ευέλικτη ζώνη της Γ’  σε 

συνδυασμό με την Ιστορία.  

 

Λέξεις-κλειδιά 

Οροσειρά, βουνό ή όρος, κατακόρυφος διαμελισμός, θερμοκρασία, βλάστηση, 

Όλυμπος 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές - Πηγές 

Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4592,20773/ 

Τα 11 ψηλότερα βουνά της Ελλάδας  

https://www.apotis4stis5.com/themata-f/18458-psilotera-vouna-elladas 

 

 

 

mailto:m.kotziam@gmail.com
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4592,20773/
https://www.apotis4stis5.com/themata-f/18458-psilotera-vouna-elladas
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού  

 

Τα βουνά της Ελλάδας  

 

 

1ο βήμα: Για να εντοπίσουμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών και να κάνουμε 

εισαγωγή στο διδακτικό αντικείμενο βλέπουμε φωτογραφίες από βουνά σε όλο τον 

κόσμο. https://pixabay.com/el/   

 

2ο βήμα: Ανοίγουμε το Google Earth και βρίσκουμε τη θέση της Ελλάδας στον 

πλανήτη. Εντοπίζουμε το ψηλότερο και πιο ιστορικό βουνό της Ελλάδας και 

παρατηρούμε τη μορφολογία του.  

 

3ο βήμα: Ανοίγουμε τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας και βλέπουμε τη θέση 

των βουνών, προσπαθώντας να παρατηρήσουμε την παρουσία των οροσειρών της 

Πίνδου και της Ροδόπης. Ανακαλύπτουμε με τη βοήθεια των διαδραστικών 

εργαλείων τις διαφορές στη θερμοκρασία και στη βλάστηση. Επίσης μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο "αποστάσεις" για να συνδυάσουμε τη Γεωγραφία 

με τα Μαθηματικά.  

 

4ο βήμα: Βλέπουμε και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε με βάση τον πίνακα του 

βιβλίου τον πίνακα με τα ψηλότερα και σπουδαιότερα βουνά  της Ελλάδας. 

Καθοδηγούμε τους μαθητές ώστε να δοθεί έμφαση σε αυτά που έχουν σύνδεση με 

την ιστορία και σε αυτά που αποτελούν φυσικά σύνορα με άλλες χώρες. 

 

5ο βήμα: Ως άσκηση εμπέδωσης θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα  διαδραστικό 

παιχνίδι στο Youtube όπου ψάχνουμε τα βουνά της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/el/
https://earth.google.com/web/@38.02363425,22.52767787,948.86705971a,1524771.97954729d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@38.02363425,22.52767787,948.86705971a,1524771.97954729d,35y,0h,0t,0r
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2758
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2758
http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/23579/Greece_PindosE.jpg
http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/23579/Greece_PindosE.jpg
http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/23579/Greece_PindosE.jpg
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4594,20782/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4594,20782/
https://www.youtube.com/watch?v=9j9ZqSkqfPA
https://www.youtube.com/watch?v=9j9ZqSkqfPA
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Μαθαίνω τα βουνά της Ελλάδας παίζοντας και ανακαλύπτοντας 

1η Δραστηριότητα  

Έλα να παίξουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι στο Youtube όπου ψάχνουμε τα βουνά 

της Ελλάδας. Έχεις 15 δευτερόλεπτα να εντοπίσεις το κάθε βουνό  πάνω στον χάρτη.  

Είμαι σίγουρος πως μπορείς να τα καταφέρεις !  

2η Δραστηριότητα  

https://www.apotis4stis5.com/themata-f/18458-psilotera-vouna-elladas 

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να δεις τα 11 μεγαλύτερα βουνά της 

Ελλάδας.   Επίλεξε ένα και απάντησε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:  

 

1. Ποιο βουνό διάλεξες και ποιο είναι το υψόμετρό του; 

 

2. Μπορείς να περιγράψεις με λίγα λόγια την εικόνα που βλέπεις για το βουνό 

που διάλεξες; 

 

3. Πολύ σύντομα γράψε αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση από το 

κειμενάκι του βουνού σου.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9j9ZqSkqfPA
https://www.youtube.com/watch?v=9j9ZqSkqfPA
https://www.apotis4stis5.com/themata-f/18458-psilotera-vouna-elladas
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Ενδεικτικές εργασίες μαθητών 
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Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   -  21/05/2020 

Ερωτήσεις  

1. Ποιο βουνό διάλεξες και ποιο είναι το υψόμετρό του;  

Το βουνό που διάλεξα είναι η Τύμφη (Γκαμήλα) και το υψόμετρό του  2.497 μ.  

 

2. Μπορείς να περιγράψεις με λίγα λόγια την εικόνα που βλέπεις για το βουνό 

που διάλεξες;  

Αυτό που βλέπω στην εικόνα είναι μια λιμνούλα που πιθανότατα να 

δημιουργήθηκε από τις βροχές και το λιώσιμο του χιονιού. Είναι ανάμεσα σε 

μικρούς λόφους ,στο βάθος βλέπω την κορυφή του βουνού.  

Τριγύρω υπάρχουν και άλλα βουνά. Επίσης πίσω από τον λόφο υπάρχουν δέντρα 

που στις πληροφορίες λέει  ότι είναι λιγοστά. Αν παρατηρήσεις τον λόφο το 

μπροστινό του σχήμα μοιάζει με κεφάλι πάπιας.  

3. Πολύ σύντομα γράψε αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση από το 

κειμενάκι του βουνού σου.  

Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι η Ριζίνα που απέχει περίπου 4 

ώρες πεζοπορία από το Βραδέτο.  

Οι ΝΔ πλαγιές της Τύμφης καταλήγουν στο «Φαράγγι του Βίκου». Οι ψηλότερες 

κορυφές της Τύμφης είναι η Γκαμήλα 2.497 μ., η Γκούρα 2.467 μ., η Αστράκα 

2.432 μ., και ακολουθούν ο Άβαλος, η Ραδόβολη, ο Πλόσκος, ο Λαγαρής, ο Αϊλιάς 

κ.ά. Στα οροπέδια της Τύμφης υπάρχουν πολλές γραφικές αλπικές λίμνες με 

πλούσιους θρύλους και παραδόσεις, με γνωστότερη τη Δρακόλιμνη.  
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ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΤΠΕ 
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Ένας ωκεανός πληροφοριών -  Είναι Αληθινά όσα Διαβάζουμε; 

Πληροφόρηση/Παραπληροφόρηση: Μάθημα Πληροφορικής,               

Ε΄- ΣΤ΄ δημοτικού  

Μιχαήλ Βαΐα  

michailb@sch.gr 

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής - Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών, 

Κάτοχος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας ΕΠΠΑΙΚ- ΑΣΠΑΙΤΕ,  Εκπαιδευτικός 

ΠΕ86 Πληροφορικής, Δημοτικά  Σχολεία: Μαρτίνου, 2o Μαλεσίνας, Λάρυμνας, 

Τραγάνας Ν. Φθιώτιδας  

 

Περίληψη 

Στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, δημιουργούμε ένα μάθημα σε 

ψηφιακή μορφή με σαφή δομή, μαθησιακούς στόχους, ενδεικτικό πλάνο μελέτης 

και γλώσσα αλληλεπίδρασης απλή και κατανοητή. Το μαθησιακό περιεχόμενο έχει 

ελκυστική μορφή και φιλική διάδραση, ανάλογα με την τάξη και την ηλικία των 

μαθητών. Παρέχουμε δραστηριότητες για εμπέδωση, με ανατροφοδότηση  ως προς 

την ορθή τους έκβαση. Διατηρούμε αμφίδρομη επικοινωνία με τους μαθητές 

παρακολουθώντας την μαθησιακή τους πορεία. Σχεδιάζουμε το υλικό, έχοντας 

υπόψη τα στάδια: αφόρμηση, ενημέρωση για τους στόχους του μαθήματος, 

ανίχνευση πρότερης γνώσης, παρουσίαση νέας γνώσης, ανακεφαλαίωση, 

αξιολόγηση, ενώ σεβόμαστε τους όρους πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργήθηκε στην eclass.sch.gr η παρούσα 

πρόταση ασύγχρονης μάθησης. Αναλύονται διαχρονικοί και σύγχρονοι όροι σχετικά 

με πληροφόρηση/παραπληροφόρηση (ψευδείς ειδήσεις, προπαγάνδα, 

διαδικτυακές φήμες κλπ). Το υλικό του μαθήματος, οργανώθηκε στο 

padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y, με σαφή διάκριση των σταδίων του. Οι 

μαθητές έλαβαν αυτόν τον σύνδεσμο και μέσω email. Περιλαμβάνονται: συστάσεις 

για το μάθημα, σύντομα βίντεο αφόρμησης, ανάλυση εννοιών, ερωτήματα 

προβληματισμού, συμβουλευτικά βίντεο, συμπεράσματα και ασκήσεις εμπέδωσης 

με ανατροφοδότηση, αξιοποιώντας το learningapps.org. Οι σύνδεσμοι των βίντεο 

φιλτράρονται μέσω safeyoutube.net. Συστήνεται ο σύνδεσμος translate.google.gr 

για τους ξενόγλωσσους μαθητές. Εισάγονται εικόνες ελέυθερες πνευματικών 

δικαιωμάτων, από pixabay.com. Αναφέρονται όλες οι πρωτότυπες πηγές του 

υλικού ενώ παρέχεται άδεια χρήσης creative commons. Ζητείται από τους μαθητές 

μέσω της eclass, ή με email, η απόκριση σε μία εργασία και ενθαρρύνεται η 

επικοινωνία και ο σχολιασμός του μαθήματος μέσω μηνυμάτων με αυτά τα δύο 

μέσα. 

mailto:michailb@sch.gr
http://eclass.sch.gr/
https://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y
https://learningapps.org/
https://safeyoutube.net/
https://safeyoutube.net/
https://translate.google.gr/
https://pixabay.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Λέξεις Κλειδιά: παραπληροφόρηση, ασύγχρονη μάθηση, ε  αποστάσεως εκπαίδευση, 

eclass, padlet 

 

Αναφορές  

6. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα (2020). Πρακτικά 

Επιστημονικής τηλε-διημερίδας (18 ΠΕ.Κ.Ε.Σ). Ανακτήθηκε στις 7/6/2020 από 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1900  

7. Λιακοπούλου, Ε. (2020), Εκπαιδευτικό υλικό και πνευματικά δικαιώματα.  

Ιστοσεμινάριο. Ανακτήθηκε στις 7/6/2020 από 

https://www.youtube.com/watch?v=sQaeahRAbeo 

8. Οικονόμου, Α., Ρουσιάς, Χ., Κανάρης, Ν, Χατζηττοφή, Π. Αξιοποίηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα - Πληροφόρηση -

Παραπληροφόρηση. Ανακτήθηκε στις 7/6/2020 από 

https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents//files/InternetSafety/new-

curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή Ικανότητα_Πληροφόρηση-

Παραπληροφόρηση.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1900
https://www.youtube.com/watch?v=sQaeahRAbeo
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ένας ωκεανός πληροφοριών -  Είναι Αληθινά όσα Διαβάζουμε;  
 

Ενότητα 1ης Εβδομάδας  

Οι Έννοιες του Μαθήματος  
 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές αναγνωρίζουν τις επιμέρους έννοιες της παραπληροφόρησης  

2. Οι μαθητές αναγνωρίζουν μία ψεύτικη πληροφορία  

3. Οι μαθητές διακρίνουν φαινόμενα παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο  

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονη Μάθηση)   

    Βήμα 1: Δημιουργούμε στην ηλεκτρονική τάξη eclass.sch.gr, ένα κλειστό 

μάθημα για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ε΄-ΣΤ΄ 

(Ασύγχρονη Μάθηση) (εικ. 1). Ανεβάζουμε στην e-class  αναλυτικές οδηγίες προς 

τους/τις μαθητές/ριες  - “Πλάνο Μελέτης” (εικ. 2, εικ.3) μαζί με το σύνδεσμο του 

Οργανωμένου Υλικού σε padlet.   Στο padlet έχουμε βάλει επίσης οδηγό μελέτης. 

Βάζουμε όλο το υλικό από την αρχή ώστε να το διαχειριστούν  στο δικό τους χρόνο 

(εικ. 4). Συστήνεται ο σύνδεσμος translate.google.gr για τους ξενόγλωσσους 

μαθητές (και στην eclass και στο padlet). Εισάγονται εικόνες ελεύθερες 

πνευματικών δικαιωμάτων, από pixabay.com. Αναφέρονται όλες οι πρωτότυπες 

πηγές του υλικού χρησιμοποιώντας ψιλά γράμματα, ώστε να αποφύγει ο μαθητής 

να ανοίξει εξωτερικούς συνδέσμους. Τα παρεχόμενα βίντεο φιλτράρονται μέσω της 

σελίδας  safeyoutube.net και αξιοποιείται η σελιδα  learningapps.org για 

δημιουργία ασκήσεων εμπέδωσης (σταυρόλεξο, άσκηση αντιστοίχισης). 

Αναρτώνται αρχεία pdf με ασκήσεις εμπέδωσης (“Αυγουστιάτικη φάρσα του 

πλανήτη Άρη”, “Ποιο θα διάλεγες;”). Δίνεται άδεια χρήσης  creative commons. 

Τέλος, παρέχεται σύνδεσμος με Επιπλέον Υλικό για Εκπαιδευτικούς από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει κι άλλες 

δραστηριότητες και να επεκτείνει τη διδασκαλία. 

   Βήμα 2: Ειδοποιούμε μέσω email τους μαθητές για τη δημιουργία του 

μαθήματος και  τους  καλούμε να εγγραφούν στο κλειστό μάθημα. Ακόμη, 

τους αποστέλλουμε στο  email τον σύνδεσμο του padlet, ώστε να μπορούν να 

μελετήσουν το υλικό και οι  μαθητές που δεν έφτιαξαν κωδικό σύνδεσης στην e-

class. Τους ενθαρρύνουμε να  επικοινωνούν μαζί μας είτε μέσω μηνυμάτων 

της πλατφόρμας του κλειστού μαθήματος  στην eclass (για τα οποία λαμβάνουμε 

ειδοποίηση στο email μας), είτε μέσω του email,  αν δεν έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης στην eclass. 

http://eclass.sch.gr/
https://translate.google.gr/
https://pixabay.com/
https://safeyoutube.net/w/nW0B
http://learningapps.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
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4. Οι μαθητές κατατοπίζονται από τις Συστάσεις για το Πλάνο του Μαθήματος 

5. Οι μαθητές παρακολουθούν τα Εισαγωγικά Βίντεο Αφόρμησης  

6. Οι μαθητές μελετούν διεξοδικά τις Έννοιες του μαθήματος (εικ. 5)  

7. Οι μαθητές λύνουν ένα Σταυρόλεξο (εικ. 6), από τις Ασκήσεις 

Εμπέδωσης των Εννοιών 

 

Πηγές:   

1. Υλικό Μαθήματος – Έννοιες στο padlet (εικ. 5): 

https://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y 

2. Εισαγωγικό Βίντεο - Η γη είναι επίπεδη: https://safeyoutube.net/w/nW0B 

3. Εισαγωγικό Βίντεο – Άσπρα Πρόβατα: https://safeyoutube.net/w/kexB 

4. Άσκηση Εμπέδωσης –Σταυρόλεξο (εικ. 6):  

https://learningapps.org/watch?v=p9hqkx0fk20 

5. Επιπλέον Υλικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου: 

https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents//files/InternetSafety/new-

curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή Ικανότητα_Πληροφόρηση-

Παραπληροφόρηση.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y
https://safeyoutube.net/w/nW0B
https://safeyoutube.net/w/kexB
https://learningapps.org/watch?v=p9hqkx0fk20
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
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Ενότητα 2ης Εβδομάδας.   
Κατατόπιση στη  σωστή αναζήτηση Πληροφοριών  

 
 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές κάνουν σωστή αναζήτηση πληροφοριών  

2. Οι μαθητές διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους και από άλλες πηγές  

3. Οι μαθητές διερευνούν με κριτική σκέψη το ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΓΙΑΤΙ, τη 

ΦΗΜΗ και τις ΠΗΓΕΣ κάποιου που δημοσιεύει κάτι  

Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονη Μάθηση)  

 
1. Οι μαθητές παρακολουθούν προσεχτικά τα ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ  

2. Οι μαθητές μελετούν το "ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ", ως ανακεφαλαίωση 

3. Οι μαθητές ασχολούνται με την "Αυγουστιάτικη φάρσα του πλανήτη Άρη" 

(εικ. 7, εικ. 8) και κάνουν την άσκηση αντιστοίχισης (εικ. 9) από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ  
 

Πηγές:   

1. Υλικό Μαθήματος – padlet: http://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y 

2. Ποιος, πού, πότε, γιατί δημοσιεύει κάτι, σελ. 94 υλικού από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου: 

https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents//files/InternetSafety/new-

curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή Ικανότητα_Πληροφόρηση-

Παραπληροφόρηση.pdf 

3. Κατατοπιστικό Βίντεο - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: https://safeyoutube.net/w/hrzB 

4. Κατατοπιστικό Βίντεο – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 

https://safeyoutube.net/w/zy1B 

5. Κατατοπιστικό Βίντεο – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: https://safeyoutube.net/w/zr2B 

6. Άσκηση Εμπέδωσης (εικ. 7, εικ. 8):  “Η Αυγουστιάτικη φάρσα του πλανήτη 

Άρη” 

7. Άσκηση Εμπέδωσης – Άσκηση Αντιστοίχισης (εικ. 9): 

“https://learningapps.org/watch?v=ptkv2erp520” 

 

http://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
https://internetsafety.pi.ac.cy/udata/contents/files/InternetSafety/new-curriculum-primary-edu/3.Ψηφιακή%20Ικανότητα_Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση.pdf
https://safeyoutube.net/w/zy1B
https://safeyoutube.net/w/zr2B
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/200649409/3576e7fabc79824adf932fd5d2c48a94/_____________________________________.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/200649409/3576e7fabc79824adf932fd5d2c48a94/_____________________________________.pdf
https://learningapps.org/watch?v=ptkv2erp520
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Ενότητα 3ης Εβδομάδας.      
Έλεγχος αξιοπιστίας Πληροφοριών, διατύπωση σκέψεων  

 
 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές ελέγχουν την αξιοπιστία των πληροφοριών  

2. Οι μαθητές παρατηρούν όλες τις λεπτομέρειες μιας πληροφορίας και 

καταλήγουν σε συμπεράσματα  

3. Οι μαθητές διατυπώνουν τις σκέψεις και τα συμπεράσματά τους για τις 

πληροφορίες που συναντάνε 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονη Μάθηση)  

Βήμα 1: Οι μαθητές ειδοποιούνται και μέσω email για την υποβολή εργασίας 

στην e- class σε online κείμενο, ή εναλλακτικά στο email μας. Η εργασία αυτή είναι 

"Ποιο θα  διάλεγες;" (εικ. 10, εικ. 11) από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ.  

Βήμα 1: Λαμβάνουμε τις απαντήσεις από τις εργασίες και απαντάμε για την 

ορθότητά  τους, συμπληρώνοντας τις σκέψεις των μαθητών. Είμαστε θετικοί 

στην  ανατροφοδότηση και ενθαρρύνουμε την περαιτέρω μελέτη (εικ. 13 – εικ. 18 

). 

 

1.  Οι μαθητές ξαναδιαβάζουν το "ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ"  

2. Οι μαθητές κάνουν την εργασία "Ποιο θα διάλεγες;" (εικ. 10, εικ. 11) από τις 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ  

3. Οι μαθητές παίζουν το ΠΑΙΧΝΙΔΙ "getbadnews" (εικ. 12) 

4. Οι μαθητές διαβάζουν την "ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ" και συλλογίζονται 
 

Πηγές:   

1. Υλικό Μαθήματος –  padlet: http://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y 

2. Άσκηση Εμπέδωσης – “Ποιο θα διάλεγες;” 

3. Άσκηση Εμπέδωσης – ΠΑΙΧΝΙΔΙ “Ψεύτικα Νέα” 

 

 

 

http://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/200649409/912ff2c1750ba431ac845ba2a4dfcd85/________________________.pdf
https://www.getbadnews.gr/droggame_book/junior/#intro
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Καταλήγοντας… 

 

Μέσα από τη συστηματική προσπάθεια για τη σύνταξη διδακτικών σεναρίων, 

καταδεικνύεται η σύνθετη, πολύπλοκη, επίπονη και κοπιαστική εργασία του 

υπεύθυνου και ευσυνείδητου εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός είναι εκεί, στις 

επάλξεις της διαμόρφωσης συνειδήσεων των μελλοντικών ακέραιων πολιτών. 

Αποτελεί έναν θεμελιώδη και ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας. Ευθύνη του, είναι η 

σφαιρική μόρφωση των παιδιών που του ανατέθηκαν και που του εμπιστεύτηκαν 

στα χέρια του. Γι αυτό κοπιάζει μέρα και νύχτα. Η εργασία του δεν τελειώνει μόλις 

βγει από την τάξη. Στο σπίτι προγραμματίζει, μελετάει, συγκεντρώνει υλικό, 

ταξινομεί, οργανώνει, συνθέτει, αναλύει, προσθέτει και αφαιρεί. Συλλέγει από το 

πολύτιμο νέκταρ άλλων συναδέλφων του και παράγει και αυτός το δικό του. 

Ενημερώνεται και επιμορφώνεται. Σαν επισφράγισμα της εργασίας του, 

μεταλαμπαδεύει το απόσταγμα της γνώσης του στην εκπαιδευτική κοινότητα.  
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Το μάθημα στην eclass  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 1: Το μάθημα στην eclass  
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Πλάνο Μελέτης και Ενθάρρυνση Επικοινωνίας 

 

 

Εικόνα 2: Πλάνο Μελέτης 
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Καθοδήγηση Μαθητή 

 

 
 

Οργάνωση  του Υλικού σε padlet 

 

 

 

Εικόνα 4: Οργάνωση  του Υλικού σε padlet 

padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y  

 

Εικόνα 3: Καθοδήγηση Μαθητή 

https://padlet.com/vagia/fptw7hocqwh4rk4y
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Οι Έννοιες του Μαθήματος 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Οι έννοιες του 

μαθήματος 
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Α ΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 1η ς  Εβδ ομ άδ α ς  

Σταυρόλεξο 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Άσκηση Εμπέδωσης - Σταυρόλε ο 
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Α Σ Κ ΗΣ Ε Ι Σ  ΕΜΠ ΕΔ Ω Σ ΗΣ   2 ης  Ε βδ ο μά δα ς  

Η Αυγουστιάτικη φάρσα του πλανήτη Άρη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Η Αυγουστιάτικη φάρσα του πλανήτη Άρη, σελίδα 1  

  

Εικόνα 8: Η Αυγουστιάτικη φάρσα του πλανήτη Άρη, σελίδα 2 
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Άσκηση Αντιστοίχισης 

Εικόνα 9: Άσκηση Αντιστοίχισης 



451 

 

Α ΣΚΗΣΕ Ι Σ  ΕΜΠΕ ΔΩΣΗΣ  3 ης  Ε βδο μ άδ ας  

Ποιο θα διάλεγες; 

 

 

 

Εικόνα 10: Εργασία για υποβολή 
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Παιχνίδι Ψεύτικα Νέα 

 

Εικόνα 11: Άσκηση Εμπέδωσης για την οποία ζητάμε απόκριση  
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Εικόνα 12: Παιχνίδι "Ψεύτικα Νέα" - Get Bad News 
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Απαντήσεις και σχόλια μαθητών στην εργασία  για απόκριση  

“Κυρία Βάγια καλησπέρα, θέλω να σας πω ότι  μέσα από το μάθημά σας στην e class 

νιώθω ότι με έχετε καλύψει και απαντήσει σε πολλά ερωτήματα   που μου έχουν 

δημιουργηθεί όλο  αυτόν τον καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ !!! Ο μαθητής σας:”… 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Υποβολή Εργασίας  
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Εικόνα 14: Υποβολή Εργασίας  

 

Εικόνα 15: Υποβολή Εργασίας  
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Εικόνα 16: Υποβολή Εργασίας  
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Εικόνα 18: Υποβολή Εργασίας  

 

Εικόνα 17: Υποβολή Εργασίας  
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ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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«Με τεχνική σουτάρω και ελεύθερα σκοράρω» 

Μπαλιάμης Νικόλαος   

nbaliamis@yahoo.gr 

Κ.Φ.Α. 1ου & 4ου  Δημοτικού Σχολείου Θήβας  

 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας  πρωταγωνιστούν σε όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τους τελευταίους μήνες οι ΤΠΕ 

κυριαρχούν στον χώρο της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού η τελευταία ήρθε 

αντιμέτωπη με την μεγάλη πρόκληση που ονομάζεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

’Ένας παιδαγωγικής διάστασης ορισμός θα όριζε αυτήν ως την εκπαίδευση που 

διδάσκει κι ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να 

λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και 

γνώσης.(Λιοναράκης, 2001).Η παρούσα περίληψη πραγματεύεται μία ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως διαθεματική διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής 

Αγωγής με τίτλο «Με τεχνική σουτάρω κι ελεύθερα σκοράρω» στην πλατφόρμα της 

e-class. Απευθύνεται στους μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού. Στόχος του 

μαθήματος είναι ν’  αναγνωρίσει ο μαθητής την ελεύθερη βολή στην 

καλαθοσφαίριση, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, τα τεχνικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν 

‘‘πετυχημένη’’ ως προς την ευστοχία της, να ανακαλύψει πως αυτή επηρεάζεται 

από τυχόν λάθη και να λύσει τα προβλήματα αναλύοντας και διερευνώντας τις 

ενότητες των εμπλεκομένων μαθημάτων.H διδασκαλία είναι βασισμένη στη χρήση 

πολυμεσικού υλικού καθώς λόγω της οπτικοποιημένης παρουσίασης βοηθά τους 

μαθητές να κατανοήσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δεξιότητας του σουτ. Το e-

class καλύπτει τις ανάγκες τις εξ αποστάσεως διδασκαλίας ενώ χρησιμοποιώντας τις 

εφαρμογές του ο εκ/κος μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από δραστηριότητες 

μέσα από τις οποίες μπορεί να λάβει ανατροφοδότηση τόσο ο ίδιος όσο και οι 

μαθητές του. Επιπλέον εφαρμογές όπως το wordwall, εμπλέκουν τον μαθητή με 

παιγνιώδη  τρόπο στην εμπέδωση εννοιών. Τέλος τα εργαλεία εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιήσουν 

συνεργατικά τις εργασίες τους. 

 

Λέξεις -κλειδιά: ε  αποστάσεως, ασύγχρονη, Φυσική Αγωγή, διαθεματικότητα, 

διερεύνηση. 

 

 

mailto:nbaliamis@yahoo.gr
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Λιοναράκης, Αντώνης. (2001). Για ποια «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» μιλάμε; 
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(Τελευταία προσπέλαση 29-8-2009)  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φυσική Αγωγή  Ε΄ & ΣΤ΄  Δημοτικού  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η καλαθοσφαίριση  

ΣΤΟΧΟΙ  

Γνωστικοί: 

α) Να αναγνωρίσουν τα τεχνικά στοιχεία της βολής και να αξιολογήσουν την  αξία 

της. 

β) Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις της φυσικής και να αναλύσουν τη διασύνδεσή της 

με την καλαθοσφαίριση. 

γ) Να εξερευνήσουν πως επηρεάζεται η ευστοχία της βολής από τυχόν λάθη της 

τεχνικής. 

Κοινωνικο/συναισθηματικοί :  

α) Να μάθουν τη σημασία της εξάσκησης στη μάθηση δεξιοτήτων. 

β) Να αναγνωρίσουν την αξία της προσπάθειας και της συμμετοχής.  

γ) Να εργάζονται με πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας. 

δ) να εφαρμόζουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 

Τ.Π.Ε. : 

Να αξιοποιήσουν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 

υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν τα 

λογισμικά. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  

                                ΑΣΥΓΡΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Βήμα 1: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει το υλικό του από το αποθετήριο του 

Φωτόδεντρου, την εφαρμογή wardwall  και video.  

Βήμα 2: Τα ενσωματώνει στην πλατφόρμα e-class και δομεί το φύλλο εργασίας. Με 

μηνύματα στην e-class χωρίζει το τμήμα σε μικτές ομάδες των τριών και δίνει 

οδηγίες για τον τρόπο που θα διαχειριστούν το Φύλλο εργασίας (συνεργατικά). 

Πηγές 

Ερευνώ τον φυσικό κόσμο Ε΄- ΣΤ΄ βιβλίο μαθητή  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/154/1099,4015/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/163/1133,4156/  

‘’Οι βολές του Αργύρη Καμπούρη στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 1987’’  

https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo 

ΦΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε΄- ΣΤ΄ βιβλίο μαθητή 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/791/5166,23655/ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε΄- ΣΤ΄ βιβλίο δασκάλου 

http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-G100 

Φωτόδεντρο  ‘’Η ενέργεια - Μορφές και χρήσεις’’ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10487 

Φωτόδεντρο  ‘’Σουτάρω για καλάθι’’ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11087. 

Shooting Correction with "Coach's Eye App 

https://www.youtube.com/watch?v=C9pkJrIL64Q 

Wordwall Κρυπτόλεξο   https://wordwall.net/play/1384/511/615 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/154/1099,4015/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/163/1133,4156/
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/791/5166,23655/
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-G100
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10487
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11087.
https://www.youtube.com/watch?v=C9pkJrIL64Q
https://wordwall.net/play/1384/511/615
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Φύλλο Εργασίας  

Δραστηριότητα 1  

ΟΙ μαθητές για αφόρμηση παρακολουθούν  ένα βίντεο  με θέμα τις βολές του  

Αργύρη Καμπούρη  στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 1987 το οποίο σημάδεψε την 

εξέλιξη  του α ελληνικού μπάσκετ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo 

Δραστηριότητα 2 

Στη συνέχεια   επεξεργάζονται και παρατηρούν ένα ακόμη βίντεο που αφορά στην 

τεχνική του σουτ , μέσα από την επισήμανση των “δημοφιλέστερων” λαθών και την 

προβολή της ενδεδειγμένων θέσεων/ σημείων- κλειδιών. 

Δραστηριότητα 3 

 Κατόπιν ουσιαστικά εφαρμόζουν την παραπάνω γνώση μέσα από την εφαρμογή 

του φωτόδεντρου ‘’Σουτάρω για καλάθι’’ εστιάζοντας στα βασικά σημεία της 

τεχνικής της ελεύθερης βολής. 

Δραστηριότητα 4 

 Στη συνέχεια από την εφαρμογή του φωτόδεντρου ‘’Η ενέργεια - Μορφές και 

χρήσεις’’ συμπληρώνουν τον εννοιολογικό πίνακα της ενέργειας, αφού έχουν 

διαβάσει ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο μέσα στην ενότητα του eclass, το οποίο  

έχει συντάξει ο εκπ/κος και  συσχετίζει την μεταβολή της ενέργειας με τη δεξιότητα 

του σουτ στο μπάσκετ. 

Τέλος δίνεται στους μαθητές, για να συμπληρώσουν, το φύλλο εργασίας ( 

επισυνάπτεται) δομημένο μέσα από την εφαρμογή “Ασκήσεις” στην πλατφόρμα του 

e-class και ένα κρυπτόλεξο στο Wordwall. 

Ενημερώνονται ότι οι απαντήσεις έρχονται αυτόματα στον εκπαιδευτικό ( 

επισυνάπτονται). 

Οι μαθητές μέσω των εφαρμογών μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτοαξιόλόγηση, 

δεδομένου ότι παίρνουν άμεση ανατροφοδότηση. 

Αποτελέσματα 

Αξιολογώντας τις απαντήσεις των μαθητών τα οποία συμπληρώθηκαν ομαδικά, 

αποδεικνύουν ότι οι γνωστικοί στόχοι πέτυχαν. Η διερευνητική κι ανακαλυπτική  

μέθοδος που κυριάρχησε σε όλη την ασύγχρονη διαθεματική διδασκαλία 

αποδείχθηκε αποτελεσματική. Επιπλέον ο διαχωρισμός των μαθητών σε ομάδες 

επιβεβαιώνει τα παιδαγωγικά οφέλη της συλλογικής δουλειάς. Τέλος οι απαντήσεις 

του κρυπτόλεξου φανερώνουν πως οι μαθητές το περιεργάστηκαν και σε ατομικό 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-iQ2V1BKo
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11087
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10487
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10487
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επίπεδο αν και είχε απαντηθεί συνεργατικά ως αποτέλεσμα του ελκυστικού και 

παιγνιώδους ύφους του. 

Προτάσεις  

Το συγκεκριμένο διαθεματικό μάθημα θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο γήπεδο 

μπάσκετ του σχολείου σε ένα ή σε δύο καλάθια. Οι μαθητές τοποθετούνται σε 

ομάδες των δύο,  τριών ή τεσσάρων σε πέντε σταθμούς ανά καλάθι  (ορισμένοι με 

πέντε κώνους) περιμετρικά της γραμμής που ορίζει την ‘’ρακέτα’’ των δύο καλαθιών 

του γηπέδου. Οι ομάδες εκτελούν πέντε βολές (έκαστος μαθητής) από κάθε 

σταθμό. Ο επικεφαλής κάθε ομάδας καταγράφει με τάμπλετ τις προσπάθειες και 

επισημαίνονται τυχόν τεχνικά λάθη που παρατηρήθηκαν. Επαναλαμβάνουν την 

δραστηριότητα όπου γίνεται η καταγραφή των αποτελεσμάτων (επίτευξη καλαθιού) 

στο τάμπλετ στην φόρμα που έχει σχεδιαστεί στο google forms. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxF6mtUNLB3ITaanloPnTY3tMxMhP

N0ftP4g8AlgCauLYmw/viewform 

Σε περίπτωση που το σχολείο δεν διαθέτει τάμπλετ, η καταγραφή θα γίνει σε απλό 

χαρτί και μετά ο επικεφαλής από κάθε ομάδα θα καταγράψει τα στοιχεία  στο 

Google Forms, είτε στο σπίτι είτε σε Υ/Η  στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxF6mtUNLB3ITaanloPnTY3tMxMhPN0ftP4g8AlgCauLYmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxF6mtUNLB3ITaanloPnTY3tMxMhPN0ftP4g8AlgCauLYmw/viewform
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Φύλλο εργασίας  
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Βρείτε τις 8 λέξεις , χαρακτηριστικά σημεία της τεχνικής, που είναι κρυμμένες στο 

παρακάτω κρυπτόλεξο. https://wordwall.net/play/1384/511/615 

  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/1384/511/615
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Αποτελέσματα e-class 
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Wordwall 

 

 

 

 

 



Καταγραφή αποτελεσμάτων βολών  
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ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
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Συνέντευξη με τον κύριο Μανόλη – Συνέντευξη με τον Αντώνη 

Μαλάμος Γεώργιος  

georgemalamos1@gmail.com 

Εκπαιδευτικός κλάδος ΠΕ 70 

 

Περίληψη 

Η Εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η οποιαδήποτε μορφής εκπαίδευση που 

εμπεριέχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό το στοιχείο της απόστασης ανάμεσα 

στον εκπαιδευόμενο - μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Συνδυάζει ψηφιακές 

πλατφόρμες, εφαρμογές, εργαλεία.  Έχουμε δυο μορφές διδασκαλίας: τη σύγχρονη 

και την ασύγχρονη. 

Η σύγχρονη προσφέρει μια καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές μας 

κρατώντας τους σε μια εγρήγορση προκειμένου να τους αναπτύξουμε το 

ενδιαφέρον  και να στοχεύσουμε σε όσον το δυνατόν σε μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση, έτσι ώστε να μη μιλάει μόνον ο εκπαιδευτικός μαζί με δυο ή τρεις 

μαθητές, αλλά με το σύνολο της ομάδας που συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη. 

Ξεκίνησα   με τη σύγχρονη μέθοδο και προσπάθησα να το κάνω   δίνοντας 

στοιχεία (προβολή βίντεο) για το νησί της Αντιπάρου, παρουσίαση αρχείων ppt  για 

να γνωρίσουν τα  παλιά επαγγέλματα και το πώς μπορούμε να πάρουμε συνέντευξη 

για ένα θέμα. Αυτό έγινε με σκοπό να κεντρίσω  το ενδιαφέρον τους με ερωτήσεις 

που έχουν να κάνουν με τη δική τους εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα , 

ερωτήματα με στόχο τη συζήτηση για το πώς τα ίδια τα παιδιά βλέπουν αυτό το 

θέμα των συνθηκών ζωής και των ασχολιών των κατοίκων ενός μικρού νησιού. 

Δίνουμε το λόγο στα παιδιά, να μπορέσουν να εκφραστούν και ενισχύουμε τον 

συναισθηματικό παράγοντα. Στην ασύγχρονη μέθοδο που ακολούθησε οι μαθητές 

εκπόνησαν εργασίες, ανάρτησαν στην πλατφόρμα τις απαντήσεις τους, ενώ 

συζητήσαμε  και ακολούθησε  ανατροφοδότηση. 

Λέξεις κλειδιά: αλληλεπίδραση, παλιά επαγγέλματα, συνέντευ η, 

ενδιαφέρον , συζήτηση. 

Βιβλιογραφία  

Χουλιάρα, Ξ., Λιοναράκης, Α. & Α. Σπανακά (2011). Η έννοια της πολυμορφικότητας 

στο εξΑΕ διδακτικό υλικό: θεώρηση, σχεδιασμός, ζητήματα εφαρμογής. Διεθνές 

Συνέδριο για την Ανοικτή & ε  Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6.  

 

mailto:georgemalamos1@gmail.com
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Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) 

στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση. 

Λιοναράκης, Α. (2001). «Για ποια ‘εξ αποστάσεως εκπαίδευση’ µιλάµε»;, εισήγηση 

στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, 25 - 27 Μαίου, Πάτρα. 
 

                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

                                            Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού  

                        Ενότητα 13 : Τρόποι ζωής και επαγγέλματα 

    Κεφ.1 : Συνέντευξη με τον κύριο Μανόλη-Συνέντευξη με τον Αντώνη 

Στόχοι 

1. Να μάθουν οι μαθητές για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της ζωής 

στα νησιά της Ελλάδας, καθώς και για τις ασχολίες των κατοίκων. 

2. Να έρθουν σε επαφή με παλιά επαγγέλματα. 

3. Ο μαθητής θα μάθει τι  είναι η συνέντευξη. Ποιος την κάνει; Πώς γίνεται η 

επιλογή των ερωτήσεων; Πώς παρουσιάζεται μια συνέντευξη; 
 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Σύγχρονης / Ασύγχρονης)  

Βήμα 1:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Ανάγνωση μαθήματος  - Συζητάμε απορίες μαθητών 

2. Προφορική συζήτηση με τους μαθητές για τα πλεονεκτήματα, 

μειονεκτήματα και τις ασχολίες των κατοίκων στα νησιά. 

3. Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, με την προβολή του βίντεο για την 

Αντίπαρο Τρόποι βελτίωσης της ζωής σε ένα μικρό νησί (συζήτηση)  

4. Παρουσίαση επαγγελμάτων (αρχείο ppt) τα οποία στο πέρασμα του χρόνου 

ή έχουν εξαφανιστεί ή τείνουν να εκλείψουν. 

5. Πώς πρέπει να δημιουργούμε μια συνέντευξη και τι ερωτήσεις πρέπει να 

μεταχειριζόμαστε. Παρουσίαση σχετικού αρχείου ppt. 

Βήμα 2: 

1.   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   και 

Φύλλα εργασίας (Ασύγχρονη), μαζί με εκπαιδευτικό βίντεο για τη μετατροπή του 

Ευθύ σε πλάγιο λόγο. 

2.     Δημιουργία συνέντευξης 

3.   Παραγωγή γραπτού λόγου 

Πηγές: Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας  ΣΤ΄ Δημοτικού       http://ebooks.edu.gr 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
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Το διδακτικό υλικό στο eclass 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 1η Δραστηριότητα  

Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον πλάγιο λόγο 
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2η Δραστηριότητα  

Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και χαρακτήρισε το λόγο ευθύ ή πλάγιο 

σημειώνοντας στη σωστή στήλη. 

 

3η Δραστηριότητα  

Να πάρετε συνέντευξη από ένα μέλος της οικογένειάς σας. 

4η Δραστηριότητα  

Παραγωγή γραπτού λόγου 

« Πώς θα νιώθατε αν μένατε μόνοι σας σε ένα μικρό και 

απομονωμένο νησί». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

475 

 

                                                     Έργα μαθητών 

1η  Δραστηριότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πώς πρέπει να  δημιουργούμε μια συνέντευξη και τι ερωτήσεις πρέπει 

να μετα2χειριζόμαστε. 

P 
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3η Δραστηριότητα  
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4η Δραστηριότητα  

 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές απάντησαν στις ασκήσεις πάνω στο αρχείο word που τους 

ανέβασα στην πλατφόρμα eclass. ΄Eγινε η διόρθωσή τους και την έλαβαν στο 

email τους. 

Δικτυογραφία : e-didaskalia.blogspot.com, taxidistignosi.wordpress.com, 

slideshare.net, ebooks.edu.gr 
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           Διδακτική πρόταση στο πλαίσιο της ΕξΑΕ στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας ΣΤ΄Δημοτικού 

Σιόλιου Άννα  

 annasi2011@yahoo.gr   

               Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δημ. Σχολ. Δαύλειας  
 

 

Περίληψη 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δαύλειας. Στο σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού υλικού λήφθηκαν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η 

συμβατότητα με την έκτακτη συνθήκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η 

προσβασιμότητα σε όλους/λες τους/τις μαθητές/τριες της τάξης και η προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριων μέσα από τις αλληλεπιδραστικές και 

διαδραστικές δραστηριότητες. 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού συμβαδίζουν με το ΔΕΠΠΣ, καθώς βασίζονται 

στις οδηγίες και στις προτάσεις του σχολικού εγχειριδίου για τη διδασκαλία της 

συγκεκριμένης ενότητας.  

Το υλικό περιλαμβάνει το σχεδιασμό δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες και στις δυνατότητες των μαθητών/τριών της ψηφιακής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας e-class. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού έγινε μέσω των 

εργασιών των μαθητών/τριών αξιοποιώντας τα αλληλεπιδραστικά εργαλεία των 

διαδραστικών δραστηριοτήτων στην ψηφιακή μας τάξη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: εναντιωματικές προτάσεις, ασύγχρονη ε  αποστάσεως εκπαίδευση, 

ψηφιακά εργαλεία 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικού Σχολείο  

Διαδραστικά βιβλία Γώσσας Στ΄Δημοτικού                                      

 

 

 

 

mailto:annasi2011@yahoo.gr
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2799,10586/


 
 

480 

 

 

Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού 
 

            Ενότητα 11 : Συγγενικές Σχέσεις  (Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες) 

Στόχοι: 

1. Οι μαθητές ενημερώνονται για τις σύγχρονες μορφές της οικογένειας. 

Ανακαλούν στη μνήμη τους σχετικές πληροφορίες από το μάθημα της 

Κοινωνικής  και Πολιτικής Αγωγής ( Ενότητα Α΄, « Η οικογένεια»). 

2. Οι μαθητές εντοπίζουν τους σχετικούς, με τις μορφές οικογένειας, όρους: 

πυρηνική, διευρυμένη, μονογονεϊκή οικογένεια, θετοί γονείς,  υιοθεσία. 

3. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς συνδέονται δύο προτάσεις που έχουν αντίθετο 

νόημα. 

4. Εξασκούνται σε ήδη διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα όπως οικογένειες 

λέξεων, δίψηφα, διφθόγγους και συνδυασμούς φωνηέντων.  

 

Εφαρμογή σεναρίου (Ασύγχρονα) 

Στην e-class οι μαθητές ανοίγουν το νέο έγγραφο, που έχει αναρτηθεί, στο οποίο 

δίνονται με σαφήνεια οδηγίες που τους κατευθύνουν. Μελετούν το σχετικό κείμενο 

από το Διαδραστικό βιβλίο της Γλώσσας και στη συνέχεια παρακολουθούν ένα 

ολιγόλεπτο εκπαιδευτικό βίντεο με θεωρία και παραδείγματα για τις 

εναντιωματικές προτάσεις. Τέλος, τα παιδιά καθοδηγούνται στις διαδραστικές 

δραστηριότητες  που βρίσκονται στο εργαλείο «Ασκήσεις» και στα « Έγγραφα».  

 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γώσσας Στ΄Δημοτικού 

 

                  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2799,10586/
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 

 

1η Δραστηριότητα  

Αφού διαβάσεις το άρθρο, να επιλέξεις τη σωστή πρόταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η Δραστηριότητα  

Συνδύασε σωστά τις προτάσεις, ώστε να σχηματιστούν εναντιωματικές προτάσεις. 
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3η  Δραστηριότητα  

Να επιλέξεις τη λέξη που δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με όλες τις υπόλοιπες.  

 

 

4η  Δραστηριότητα  

Συμπλήρωσε τα κενά με τα κατάλληλα δίψηφα. 

 



 
 

483 

 

 

5η  Δραστηριότητα  

 

Να επιλέξεις τον καταλληλότερο αντιθετικό σύνδεσμο. 
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Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής 
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Διδακτική πρόταση στο πλαίσιο της ΕξΑΕ στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας ΣΤ΄Δημοτικού - «Ρήματα» 

Τάση Φωτεινή 

fotasi9@gmail.com 

 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας   

 

Περίληψη 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η παιδεία αποτελεί βασικό συστατικό μιας 

πολιτισμένης κοινωνίας. Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, καλείται να προσφέρει 

στους μαθητές/τριες τα αναγκαία εφόδια. Οι ραγδαίες εξελίξεις και οι πρωτόγνωρες 

συνθήκες που βιώσαμε, μας οδήγησαν σε μια μορφή εκπαίδευσης που 

επαναπροσδιορίζει το ρόλο της και ακολουθεί τις προκλήσεις των καιρών. Με την 

αναστολή λειτουργίας των σχολείων, περάσαμε στην εξ αποστάσεως  «εκπαίδευση 

που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να 

λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης». (Λιοναράκης 2005)  

 Με σκοπό  να προσφέρουμε στους μαθητές  ένα ευσύνοπτο, εύχρηστο, 

μεθοδικό και εύκολα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό προέκυψε η επιτακτική 

ανάγκη, ο εκπαιδευτικός να μετατρέψει το υφιστάμενο υλικό από συμβατικό, σε 

συμβατό με τα καινούρια περιβάλλοντα στην ΕΞΑΕ. 

Στο μάθημα της Γλώσσας της  ΣΤ τάξης και συγκεκριμένα στην ενότητα 

Ρήματα, στα πλαίσια της γενικής ανατροφοδότησης, οι μαθητές συνειδητοποίησαν 

τη λειτουργία των χρόνων στην παραγωγή του λόγου, διαπίστωσαν τον τρόπο που 

εκφράζονται οι χρονικές σχέσεις και εξοικειώθηκαν με τις φωνές και τις συζυγίες.  

Η προσέγγιση έγινε μέσα από δημιουργικές, ευχάριστες και παιγνιώδεις 

διαδραστικές δραστηριότητες, διαβαθμισμένης δυσκολίας, με στόχο την ενίσχυση, 

ενθάρρυνση, πρόκληση ερεθισμάτων, υποστήριξη, επεξήγηση και καθοδήγηση, των 

μαθητών/-τριών οι οποίοι με την καθολική συμμετοχή τους, έδειξαν  θετική στάση 

απέναντι στην εξ αποστάσεως (webex, e-class). 

Λέξεις κλειδιά: ε  αποστάσεως εκπαίδευση, συμβατό διδακτικό υλικό, 

ανατροφοδότηση 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Λιοναράκης, Α. (2005), Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού 

Ενότητα: Ρήματα 

  

Μαθησιακοί Στόχοι: 

 Κατανόηση του σωστού τρόπου χρήσης των χρόνων του ρήματος.  

 Διάκριση Ενεργητικής – Παθητικής Φωνής. 

 Εξοικείωση  με τις Συζυγίες.  

 Συνειδητοποίηση της λειτουργίας των χρόνων στην παραγωγή του λόγου. 

 Διαπίστωση του τρόπου που εκφράζονται οι χρονικές σχέσεις. 

 Ορθογραφία ρημάτων. 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονη / Σύγχρονη)  

Βήμα 1: Αφετηρία μου στην ασύγχρονη ήταν η e class.Το μάθημα της Γλώσσας είναι 

διαμορφωμένο σε ενότητες, που χαρακτηρίζονται από έντονα χρώματα, καθώς και 

φωτογραφίες από τη Γραμματική (Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού). Επιπλέον, δίνονται 

αναλυτικές οδηγίες με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο προς τους μαθητές για το πώς 

και πού θα αναζητήσουν το εκπαιδευτικό υλικό.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της τάξης και το επίπεδο των μαθητών, επέλεξα 

μια συνολική ανατροφοδότηση στα ρήματα (Φωνές, συζυγίες, χρόνους, χρονικές 

σχέσεις …). 

Η προσέγγιση έγινε μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, με ψυχαγωγικό τρόπο 

και δημιουργική μορφή, εξασφαλίζοντας στους μαθητές ευχάριστο περιβάλλον και 

κίνητρο συμμετοχής. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν και ανατέθηκαν στους μαθητές /-τριες φύλλα εργασίας, 

ασκήσεις  που δημιουργήθηκαν στην e class, διαδραστικές ασκήσεις στην e-me4all 

καθώς και σε περιβάλλοντα όπως liveworksheets, Learningapps, αφού προηγήθηκε 

ανατροφοδότηση με βίντεο και έγγραφα. 

 

Η ανατροφοδότηση στην ασύγχρονη πραγματοποιήθηκε ατομικά, μέσω μηνυμάτων 

στην e class ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και ομαδικά με ανάρτηση των 

απαντήσεων για αυτοδιόρθωση. 

 

Βήμα 2: Ταυτόχρονα, με τακτικές και προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις στο 

περιβάλλον της webex, υπήρξε ουσιαστική και πολυδιάστατη επικοινωνία με τους 

μαθητές/-τριες. Στα πλαίσια της σύγχρονης:  
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α) Διορθώναμε τα φύλλα εργασίας 

β) Διαβάζαμε τα κείμενά τους 

γ) Συζητούσαμε τυχόν απορίες των μαθητών  

δ) Διερευνούσαμε τα σημεία στα οποία οι μαθητές/-τριες  συναντούσαν δυσκολίες στην 

πορεία της μάθησης 

 

Πηγές :  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας ΣΤ΄ Δημοτικού, Ανθολόγιο, Γραμματική 
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Δραστηριότητες 

Τίτλος 

Παρουσίαση Μαθήματος 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11564 

 

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε στο περιβάλλον της  e-me4all,  στο e-me content και 

συγκεκριμένα στο αντικείμενο Course Presentation. Χρησιμοποιήθηκε ως φόντο, 

εικόνα από το Αλφαβητάρι όπου έχουν ενσωματωθεί οι δραστηριότητες. Κάθε 

εικονίδιο αντιστοιχεί σε διαφορετικό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.  

Στο ηχείο ακούγομαι να δίνω οδηγίες στους μαθητές/-τριες για την περιήγησή τους 

στην Παρουσίαση μαθήματος. Οι ίδιες οδηγίες δίνονται και γραπτώς. 

 

1η Δραστηριότητα  

Στα πλαίσια της γενικής ανατροφοδότησης σχετικά με τα ρήματα, δημιούργησα ένα 

βίντεο όπου συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά φαινόμενα. Συνοδεύεται από 

ηχητική υπόκρουση: «Τα κύματα» του Σπανουδάκη, καθώς ο ήχος προσφέρει 

αφενός ακουστική απόλαυση και αφετέρου ανάκληση της  γνώσης. 

 

 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11564
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2η Δραστηριότητα  

Θυμάστε την άσκηση του τετραδίου εργασιών; Ας τη δούμε με μια άλλη ματιά… 

Συμπλήρωσε τα κενά με τους τύπους των ρημάτων στον κατάλληλο χρόνο. 

https://www.liveworksheets.com/jk584480eq  

Επιδιώκοντας να συνδυάσω το καινούριο περιβάλλον με το οικείο των σχολικών 

βιβλίων μετέτρεψα την άσκηση του τετραδίου εργασιών σε διαδραστικό φύλλο 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/jk584480eq
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3η Δραστηριότητα  

Τα ρήματα της Ενεργητικής & Παθητικής φωνής “ανακατεύτηκαν”… “Θα σου 

χρωστούν χάρη, αν βρουν τη θέση τους”.  Αρκεί να τα σύρεις στην κατάλληλη 

στήλη. 

https://www.liveworksheets.com/zy501257nt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη 2η και 3η δραστηριότητα, αφού έχουν ολοκληρώσει την άσκηση, στο εικονίδιο 

finish επιλέγουν τον αυτοέλεγχο ή την αποστολή των απαντήσεων με ηλεκτρονικό 

μήνυμα. 

 

https://www.liveworksheets.com/zy501257nt
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4η Δραστηριότητα  

Τα ρήματα της Παθητικής Φωνής “κρύφτηκαν”. Αναζήτησέ τα στο κρυπτόλεξο που 

ακολουθεί. Θυμήσου τους κανόνες και κέρδισε στο ¨κρυφτό¨ αλλά και στο χρόνο 

βρίσκοντας τα ρήματα όλο και πιο γρήγορα κάθε φορά που παίζεις.  

 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11313 

 

 

 

 

Αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές η δυνατότητα πολλών επαναλήψεων του 

κρυπτόλεξου με διαφορετική διάταξη κάθε φορά (οριζόντια, κάθετα και διαγώνια)  

για την βελτίωση του χρόνου τους .  

Ολοκληρώνοντας το κρυπτόλεξο υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου, της εμφάνισης 

λύσης ή της επανάληψης . 

 

 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11313
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5η Δραστηριότητα  

Κάνε κλικ στα ρήματα της παθητικής φωνής που υπάρχουν στις προτάσεις.  

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=11564 

 

 

 

 

Η μοβ χρωματική ένδειξη του εικονιδίου της συγκεκριμένης δραστηριότητας, στην  

Παρουσίαση μαθήματος δηλώνει ότι έχει δημιουργηθεί από το μενού του 

αντικειμένου Course Presentation και δεν έχει ενσωματωθεί ως εξωτερικός 

σύνδεσμος διαμορφωμένος σε άλλα περιβάλλοντα. 

 

 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11564
https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11564
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6η Δραστηριότητα  

Τα ρήματα από κάποιες προτάσεις το “έσκασαν” . Μπορείς να τα γράψεις εσύ; 

Προσοχή! Μετατροπή ρημάτων στην άλλη φωνή και στον ίδιο χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην άσκηση αυτή οι μαθητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τον έλεγχο, να 

δουν τη λύση και να ξαναπροσπαθήσουν. Στις λανθασμένες απαντήσεις τους 

εμφανίζεται η σωστή στο πράσινο πλαίσιο. 
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7η Δραστηριότητα  

Το χεράκι θα σε βοηθήσει να σύρεις το κάθε ρήμα στην σωστή συζυγία. Κρατάς 

μυστικό; Ο κύριος Λαμπάκης ( πάνω αριστερά ) θα σου το πει!  

https://learningapps.org/watch?v=p2xeqy7cc20 

Δημιουργήθηκε στο περιβάλλον learningapps και συγκεκριμένα στην εφαρμογή 

Group Assignment. 

 

https://learningapps.org/watch?v=p2xeqy7cc20
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8η Δραστηριότητα  

Τα ρήματα “έχασαν” τον χρόνο τους. Γράψε σωστά το όνομα του χρόνου που 

ανήκουν και θα τα κάνεις χαρούμενα… Δημιουργήθηκε στην e-me4all  στο 

αντικείμενο Flash Cards. 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=11592 

 

 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11592
https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11592
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9η Δραστηριότητα  

Τα πολλά θέλουν ένα  (-ε) και τα λίγα πολλά (-ται). Γρίφος!!! Η λύση του θα σε 

οδηγήσει στη νίκη. Να επιλέξεις –αι ή –ε για να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των 

ρημάτων. Ο κύριος Λαμπάκης ( πάνω αριστερά ) περιμένει να σε βοηθήσει… 

https://learningapps.org/watch?v=p9wudx2na20 

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας πραγματοποιείται ο αυτοέλεγχος όπου 

εμφανίζονται οι σωστές και λάθος απαντήσεις και η ανάλογη ανατροφοδότηση. 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p9wudx2na20
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10η Δραστηριότητα  

Για να δεις το βίντεο μέχρι το τέλος, χρειάζεται να ξεπεράσεις τα εμπόδια … 

Απάντησε στις ερωτήσεις που θα συναντήσεις και θα το καταφέρεις! 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=11316 

Πρόκειται για ένα βίντεο με θέμα τη μυθολογία που μετατράπηκε σε διαδραστικό 

(e- me4all – Interactive Video). Στη διάρκεια της αφήγησης το βίντεο σταματάει και 

εμφανίζονται ερωτήματα που αφορούν τα ρήματα στα οποία οι μαθητές/ -τριες 

πρέπει να απαντήσουν προκειμένου να παρακολουθήσουν την αφήγηση μέχρι το 

τέλος. 

Ως οπτικοακουστικό υλικό – πολυμέσο, καθώς συνδυάζει εικόνα, ήχο, κείμενο, 

προσελκύει την προσοχή των μαθητών.  

 

https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11316
https://content.4all.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=11316
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Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες δημιουργήθηκαν με γνώμονα τον ευχάριστο  και 

παιγνιώδη τρόπο, την ποικιλία, το χιούμορ στις οδηγίες ηχητικές ή γραπτές, 

αποσκοπώντας στην ενίσχυση, ενθάρρυνση, δημιουργία ερεθισμάτων, υποστήριξη, 

επεξήγηση και καθοδήγηση των μαθητών /-τριών. 

Η συμμετοχή των μαθητών /-τριών της τάξης, στην σύγχρονη και ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθολική. Αντιπροσωπευτικά παρουσιάζεται ένα 

δείγμα των εργασιών τους. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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«Τρόποι ζωής κι επαγγέλματα» 

Χριστοδούλου Αθηνά  

cathina75@gmail.com 

 ΠΕ 70, M,ed στην Εκπαιδευτική Διοίκηση,8Ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας 

 

Περίληψη 

Σ’ έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η εποχή του covid -19 έρχεται να εισάγει 

ευρέως την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο. Η Εξαε μπορεί να 

οριστεί  ως μια διαδικασία όπου διδασκόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από 

τον διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέα και η τεχνολογία με διάφορους 

τρόπους διαμεσολαβεί στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ματθαίου‐Μουζάκης‐ 

Ρουσσάκης, 2001).Στην παρούσα περίληψη παρουσιάζεται ένας συνδυασμός δύο 

ασύγχρονων και δύο σύγχρονων εξ αποστάσεως διδασκαλιών. Στην ασύγχρονη 

παρατηρείται η αξιοποίηση των  δύο πλατφορμών e-class και e-me ενώ για τη 

σύγχρονη επιλέχθηκε η πλατφόρμα Cisco Webex.Το σενάριο έχει τίτλο «Τρόποι 

ζωής και επαγγέλματα». Το γνωστικό αντικείμενο είναι Γλώσσα  της ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Στόχοι  του σεναρίου είναι ο μαθητής να συνειδητοποιεί τις διαφορές στη 

λειτουργία ευθέος και πλάγιου λόγου, τη σύνδεση των προτάσεων, την κλίση 

αρχαιόκλιτων επιθέτων. Οι δύο ασύγχρονες διδασκαλίες στηρίζονται στην 

αυτονομία του μαθητή με προβλεπόμενο χρόνο μελέτης καθώς περιλαμβάνουν 

παρουσιάσεις για μελέτη και διερεύνηση νέας γνώσης, κείμενα από τα ψηφιακά 

σχολικά βιβλία, οδηγίες για ομαδική εργασία, ασκήσεις εμβάθυνσης όπως 

σειροθέτηση, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου στον τοίχο του μαθήματος και φύλλα  

αξιολόγησης με άμεση ανατροφοδότηση. Οι δύο σύγχρονες διδασκαλίες 

διεξάγονται παράλληλα και συνδυαστικά με τις ασύγχρονες συμπληρώνοντας 

αυτές. Εστιάζονται στην επίλυση αποριών των μαθητών, ανατροφοδότηση του 

υλικού που πραγματεύονται οι ασύγχρονες και παρουσίαση των ομαδικών 

εργασιών καθώς βασίζονται στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των  μαθητών 

με την εκπαιδευτικό. 

Λέξεις -κλειδιά: ε  αποστάσεως, σύγχρονη, ασύγχρονη, διαθεματικότητα, ομάδες 

εργασίας. 

Βιβλιογραφία  

Ματθαίου Δημήτριος, Μουζάκης Χαράλαμπος, Ρουσσάκης Ιωάννης. (2001α). Η 

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

Εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Τηλεδιάσκεψης στις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την 

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Εισήγηση στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο στην 

Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – ΕΑΠ. Πάτρα.  

mailto:cathina75@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

                                ΕΝΟΤΗΤΑ 13 «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα» 

                                                          

 Στόχοι 

Γνωστικοί στόχοι:  

1.Να γνωρίσουν παλιά επαγγέλματα και να κατανοήσουν τους λόγους εξαφάνισής 

τους. 

2.Να αναγνωρίζουν διάφορα είδη λόγου όπως άρθρα και εικονογραφημένες 

ιστορίες, 

3.Να ασκηθούν στην κλίση επιθέτων με κατάληξη -ων-ουσα-ον. 

4.Να μελετήσουν τις αντωνυμίες. 

Παιδαγωγικοί στόχοι: 

1.Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά. 

2.Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 

Τεχνολογικοί στόχοι 

1.Να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες e-

class  και e-me. 

2.Nα εξασκηθούν στο λογισμικό Power Point. 

                       

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)    

Βήμα 1ο:  1η ασύγχρονη (e-class) 

Ενημερώνουμε τους μαθητές για τους στόχους της ενότητας κι ανεβάζουμε το 

φύλλο εργασίας που είναι δομημένο στα εργαλεία της πλατφόρμας. Με 

επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ομαδοποιούνται οι μαθητές (ισοδύναμα εξωτερικά, 

ανομοιογενώς εσωτερικά) κι ενημερώνονται για το θέμα της εργασίας τους.  

Δραστηριότητα 1η 

Οι μαθητές για αφόρμηση παρακολουθούν ένα βίντεο με επαγγέλματα που έχουν 

εξαφανιστεί κι ενεργοποιούνται για την ομαδική τους εργασία 

           https://safeYouTube.net/w/SQQH 

 

https://safeyoutube.net/w/SQQH
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Δραστηριότητα 2η  

Στην συνέχεια οι μαθητές μελετούν  τη σύνδεση των προτάσεων, συντακτικό 

φαινόμενο που έχουν διδαχθεί, στην ψηφιακή εφαρμογή Microsoft sway που 

περιέχει και υπερσυνδέσμους το ψηφιακό βιβλίο της γραμματικής. 

               https://sway.office.com/QymrkepNj2Gd9Cic?ref=Link&loc=play 

Δραστηριότητα 3η  

 Έπειτα θα διαβάσουν για τον ευθύ και πλάγιο λόγο που αποτελεί ένα γνωστικό 

στόχο της ενότητας σε μια παρουσίαση από την εφαρμογή της Microsoft sway που 

έφτιαξε η εκπαιδευτικός. 

                https://sway.office.com/tTX8pYIoY6tmpk5r?ref=Link&loc=play 

Δραστηριότητα 4η  

Αφού οι μαθητές  έχουν διαβάσει για τη λειτουργία του ευθύ και πλάγιου λόγου για 

εμπέδωση θα εξασκηθούν με το αντικείμενο «Σύρε τις λέξεις»  της εφαρμογής e-me 

content από την πλατφόρμα e-me που έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα e-class. 

Δραστηριότητα 5η  

Τέλος για την αξιολόγησή τους οι μαθητές θα συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 

που είναι δομημένο στο εργαλείο ασκήσεις της πλατφόρμας e-class.Οι ασκήσεις του 

φύλλου εργασίας είναι κλειστού τύπου (μονής ή πολλαπλής επιλογής) κι ο μαθητής 

με την υποβολή δέχεται άμεση ανατροφοδότηση. Ο εκπαιδευτικός από την άλλη 

μεριά ενημερώνεται  ταυτόχρονα για το σκορ, τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι 

μαθητές και τον χρόνο. 

Βήμα 2ο :Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεσυνάντησης (webex) 

Δραστηριότητα 1η  

Αφού γίνει ανατροφοδότηση της ασύγχρονης όσον αφορά τα γραμματικά 

φαινόμενα που είχαν αναρτηθεί στην ενότητα και τις απαντήσεις  του φύλλου 

εργασίας, συζητάμε με τα παιδιά την πορεία της ομαδικής εργασίας και λύνονται 

απορίες όπως τον τρόπο επικοινωνίας την επιλογή του επαγγέλματος που θέλουν 

να παρουσιάσουν και ποιο παιδί θέλει να εκπροσωπήσει την ομάδα του.  

Δραστηριότητα 2η  

Στη συνέχεια με διαμοιρασμό οθόνης η εκπαιδευτικός ανοίγει το Ψηφιακό σχολικό  

βιβλίο στην ενότητα «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα» και βρίσκει την 

εικονογραφημένη ιστορία «Η ιπτάμενη σκάφη» του Ε. Τριβιζά. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2801,10588/  

Η επιλογή του συγκεκριμένης ιστορίας  δεν έγινε τυχαία αφού το κείμενο είναι 

φιλικό και ελκυστικό στους μαθητές αλλά και εξυπηρετεί τους γνωστικούς στόχους 

https://sway.office.com/QymrkepNj2Gd9Cic?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/tTX8pYIoY6tmpk5r?ref=Link&loc=play
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=330974
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2801,10588/


 
 

510 

 

που έχουν τεθεί στην αρχή όπως να εξασκηθούν οι μαθητές με διάφορα είδη λόγου 

Επιπλέον ως εικονογραφημένη ιστορία είναι γραμμένη σε ευθύ λόγο που έχουν 

διαβάσει στην ασύγχρονη. Τέλος οι μαθητές συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkNkD8JGLzKCjB2W1m0are6cWvXioF9

B1INWQ6awof9Ut8lQ/viewform 

Στη συνέχεια ασύγχρονα οι μαθητές μπορούν στην κυψέλη της Φιλαναγνωσίας να 

διαβάσουν  την εικονογραφημένη ιστορία της Φρουτοπίας «ο χαμένος μανάβης» 

και να γράψουν τις εντυπώσεις τους στον τοίχο της κυψέλης.  

https://drive.google.com/file/d/1mEvxdnbCKoMDXK6aYJ7GZ2WOTbOM-D8N/view 

Βήμα 3ο: 2η Ασύγχρονη. 

Δραστηριότητα 1η 

Στην αρχή οι μαθητές θα διαβάσουν το άρθρο «Επιστήμη με άρωμα γυναίκας»  από 

το ψηφιακό σχολικό βιβλίο και θ’ απαντήσουν  στον τοίχο του μαθήματος το 

ερώτημα «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας επιστήμονας 

σύμφωνα με την Μπεν Λάκνταρ» Η άσκηση αυτή είναι ανοικτού τύπου που 

επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση λόγου αλλά και τη χρήση σχετικής με το θέμα 

ορολογίας. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2801,10588/ 

Δραστηριότητα 2η  

Στη συνέχεια οι μαθητές θα παρατηρήσουν την κλίση των αρχαιόκλιτων επιθέτων 

από το ψηφιακό βιβλίο της γραμματικής Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Η κλίση των επιθέτων 

με κατάληξη ων-ούσα-ον θεωρείται αποκτηθείσα γνώση στην ενότητα 13 και γίνεται 

μια απλή επανάληψη. 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3788,16659/ 

Δραστηριότητα 3η  

Την ίδια επανάληψη θα κάνουν οι μαθητές για τις αντωνυμίες αλλά αυτή τη φορά 

με το αντικείμενο accordion που σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό στην εφαρμογή 

e-me content της πλατφόρμας e-me  κι ενσωματώθηκε στην e-class.  

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=345440 

Δραστηριότητα 4η  

Η ασύγχρονη διδασκαλία θα τελειώσει με την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 

από  τους μαθητές με ασκήσεις κλειστού τύπου που συμπληρώνεται άμεσα 

 καθιστώντας δυνατή τη διαπίστωση μαθησιακών στόχων. 

Βήμα 4ο: Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkNkD8JGLzKCjB2W1m0are6cWvXioF9B1INWQ6awof9Ut8lQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkNkD8JGLzKCjB2W1m0are6cWvXioF9B1INWQ6awof9Ut8lQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1mEvxdnbCKoMDXK6aYJ7GZ2WOTbOM-D8N/view
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2801,10588/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3788,16659/
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=345440
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=345440
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Η δεύτερη τηλεσυνάντηση ολοκληρώνει την ενότητα και είναι αφιερωμένη στις 

ομαδικές δουλειές των παιδιών. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει ένα 

παλιό επάγγελμα από την οθόνη του υπολογιστή του με share screen που διαθέτει η 

πλατφόρμα webex.Τέλος η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να συμπληρώσουν 

ένα ερωτηματολόγιο που αφορά την υλοποίηση της ομαδικής εργασίας και 

συμπληρώνεται άμεσα. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5UbJQGRS2Ujr8ef3hnj_Tv_hAtVK2h6

FzNeYG-YqULCo1Mg/viewform 
 

                                                    Αποτελέσματα  

Αποτιμώντας τα αποτελέσματα από τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας των 

μαθητών που επισυνάπτονται είμαστε σε θέση να  υποστηρίζουμε πως οι γνωστικοί 

στόχοι πέτυχαν  σε ικανοποιητικό βαθμό. Η ανταπόκριση των μαθητών τόσο στη 

σύγχρονη όσο στην ασύγχρονη υπήρξε καταλυτική  για την  υλοποίηση του 

σεναρίου. Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών κορυφώνεται με τις παρουσιάσεις των 

ομάδων στην τελευταία τηλεσυνάντηση αποδεικνύοντας τις δεξιότητες 

ομαδικότητας και συνεργασίας που ανέπτυξαν στη διάρκεια του μαθήματος. Τέλος 

οι πρώτες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ομαδικές δημιουργίες των παιδιών θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.   

                                                                              

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναμφίβολα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Δημοτικά σχολεία ,ίδιον της 

σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δεν υπήρξε οικεία διαδικασία σε 

μαθητές κι εκπαιδευτικούς. 

 Στο συγκεκριμένο σενάριο αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση και για τις δύο πλευρές 

που έπρεπε να ανταποκριθούμε. Σχεδιάστηκε έχοντας ως βάση την αξιοποίηση των 

εργαλείων  που μας προσφέρουν οι πλατφόρμες κι αντλώντας πληροφορίες  από 

την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών της εκπαιδευτικού με τους μαθητές 

τεκμηριώνοντας την σπουδαιότητα της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο συνδυασμός της σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης συνέβαλε στην επίτευξη του προσδοκώμενου  μαθησιακού 

αποτελέσματος. 

Συνοψίζοντας θα τονίζαμε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα 

να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις εκμεταλλευόμενος ευεργετικά τις 

Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που πρωταγωνιστούν 

στην εκπαίδευση  έχοντας πάντα κατά νου  τον σεβασμό και την αλληλοκατανόηση 

για μια  γνήσια παιδαγωγική σχέση! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5UbJQGRS2Ujr8ef3hnj_Tv_hAtVK2h6FzNeYG-YqULCo1Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5UbJQGRS2Ujr8ef3hnj_Tv_hAtVK2h6FzNeYG-YqULCo1Mg/viewform
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Πηγές: 

Γλώσσα  ΣΤ΄ Δημοτικού , βιβλίο δασκάλου 

Γλώσσα  ΣΤ΄ Δημοτικού , τετράδιο εργασιών, τεύχος 2 

Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού, τεύχος 3 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2788,16955/ 

Τριβιζάς Ε, Φρουτοπία, εκδόσεις Πατάκη, 2004  

https://drive.google.com/file/d/1mEvxdnbCKoMDXK6aYJ7GZ2WOTbOM-D8N/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2788,16955/
https://drive.google.com/file/d/1mEvxdnbCKoMDXK6aYJ7GZ2WOTbOM-D8N/view
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1η ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
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1η ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
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2η ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

516 

 

 

 

 

2η ΣΥΓΧΡΟΝΗ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

 

1η ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 

 

 

 

1η ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
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2η ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

2η ΣΥΓΧΡΟΝΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

                      ΟΜΑΔΑ 1 

 

 

      ΟΜΑΔΑ 2 

 



 
 

520 

 

             ΟΜΑΔΑ 3 

                

           ΟΜΑΔΑ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

522 

 

Ιστορία ΣΤ Δημοτικού - Κεφάλαιο 8: Οι αγώνες του Κανάρη 

Τρούμπουλος Δημήτριος  

Jimpersa92@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 9ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας  

 

Περίληψη 

«Η ιδιαιτερότητα της ε  αποστάσεως εκπαίδευσης, όσον αφορά το εκπαιδευτικό 

- διδακτικό υλικό, είναι ότι αυτό αποτελεί τον κύριο µοχλό της διαδικασίας της 

διδασκαλίας. Η ποιοτική διάσταση του διδακτικού υλικού και οι προϋποθέσεις που 

ακολουθεί, ως προς τις ανάγκες των σπουδαστών, ορίζουν την αποτελεσµατικότητά 

του και συγχρόνως το καθιστούν ένα καλό ή κακό εκπαιδευτικό πεδίο πηγών και 

επε εργασίας της πληροφορίας» (Λιοναράκης, 2001)  

Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η καταγραφή πρακτικών και 

παραδειγμάτων για την προσφορά εκπαιδευτικού υλικού στην e-class, 

εφαρμόζοντας κάποιες από τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριμένα, η παρουσίαση αυτή επιδιώκει: 

 Να αναδείξει παραδείγματα και πρακτικές προσφοράς εκπαιδευτικού 

υλικού, τηρώντας τις ελάχιστες αρχές ποιότητας σε ότι αφορά την εξΑε σε 

ασύγχρονα περιβάλλοντα. 

 Να καταγράψει τρόπους αποτίμησης της διδακτικής πρακτικής. 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ασύγχρονα περιβάλλοντα το εκπαιδευτικό υλικό 

παίζει κυρίαρχο ρόλο. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο το υλικό αυτό να έχει κάποια 

βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ( Μανούσου 2008-Χαρτοφύλακα, 2012), όπως: η 

σαφήνεια, οι στόχοι ,η προσέλκυση ενδιαφέροντος, η καλαισθησία, φιλικό ύφος, 

συντομία, επεξηγήσεις, διαφορετικά ερεθίσματα, ευκαιρίες ανατροφοδότησης κ.ά. 

Έτσι, ανεβάζουμε στην e-class, και στην ανάλογη ενότητα της Ιστορίας, όλο το 

υλικό και τις δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθούν οι μαθητές καθώς και 

σαφείς οδηγίες. Εκεί αναφέρονται οι στόχοι της ενότητας, η διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθηθεί από τους μαθητές( ακρόαση- μελέτη της ενότητας, ανάλυση του 

περιεχομένου, εμπέδωση) καθώς και δραστηριότητες αποτίμησης της διδακτικής 

πρακτικής. Το τελευταίο γίνεται με παραγωγή κειμένου ως απαντήσεις στις 

ερωτήσεις του βιβλίου αλλά και με άσκηση πολλαπλών επιλογών στην e-class. 

Λέξεις κλειδιά: ε  αποστάσεως εκπαίδευση, ασύγχρονη εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία:  

mailto:Jimpersa92@gmail.com
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Λιοναράκης, Α.(2001α) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: 

προβληματισμοί για μια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. 

Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και ε  
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Μανούσου, Ε. (2008). Προδιαγραφές Παιδαγωγικού Πλαισίου για την 
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Μαθητές Πρωτοβάθμιας, Ολιγοθέσιων και Απομακρυσμένων Σχολείων της 

Ελλάδας (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Χαρτοφύλακα, Α. Μ. (2012). Η διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: διαμόρφωση 

κριτηρίων ποιότητας περιεχομένου (αδημοσίευτη διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο 



 
 

524 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ιστορία ΣΤ΄Δημοτικού 

 

 

Κεφάλαιο 8- Οι αγώνες του Κανάρη 

Στόχοι 

   Σε αυτήν την ενότητα θα θυμηθούμε: 

 Τι ήταν τα πυρπολικά 

 Τη σημασία που είχε η χρήση τους από τους επαναστατημένους  

Έλληνες 

 Ονομαστούς πυρπολητές  

 Τους αγώνες και τη δράση του Κων/νου Κανάρη 

 

Εφαρμογή σεναρίου  ( Ασύγχρονη)   

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class το υλικό αλλά και αναλυτικές οδηγίες 

προς τους μαθητές για το πώς θα εργαστούν (Ασύγχρονη), καθώς και ημερομηνία 

παράδοσης των εργασιών τους. 

Σε έγγραφο του word, και σε φιλικό ύφος, διατυπώνονται με σαφήνεια: 

 Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας (στόχοι). 

 Αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές για το πως θα εργαστούν. 

Έτσι, καλούνται: 

 Πρώτα, να παρακολουθήσουν βίντεο με την αφήγηση του 

μαθήματος και να διαβάσουν το σχετικό κεφάλαιο στο 

ηλεκτρονικό βιβλίο. 

 Στη συνέχεια, να διαβάσουν στη σχετική εφαρμογή 

ερωτήσεις και απαντήσεις για να αναλύσουν τα βασικά 

σημεία του κεφαλαίου. 

 Κατόπιν, να διαβάσουν πληροφορίες σχετικά με τα 

πυρπολικά. 

 Έπειτα, να ασχοληθούν με την 1η Δραστηριότητα, για 

εμπέδωση και αυτοαξιολόγηση. 

 Μετά, να ασχοληθούν με την 2η Δραστηριότητα (άσκηση 

πολλαπλών επιλογών στην e-class). 
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 Τέλος, στην 3η Δραστηριότητα, να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις του βιβλίου. 

Με τις τελευταίες δύο δραστηριότητες αποτιμούμε τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

     

 Βήμα 2:   Οι μαθητές επικοινωνούν μαζί μας με e-mail για απορίες που 

πιθανά έχουν. 

 Βήμα 3:  Οι μαθητές αποστέλλουν τις εργασίες τους και ακολουθεί 

ανατροφοδότηση. 

 

 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας  ΣΤ΄Δημοτικού  

http://ebooks.edu.gr 

https://atheo.gr/yliko 

             http://daskalosa.eu/history_st/st_istoria_en.c_8_oi_agones_toy_kanari.html 

https://safeyoutube.net/w/YmGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
https://atheo.gr/yliko
http://daskalosa.eu/history_st/st_istoria_en.c_8_oi_agones_toy_kanari.html
https://safeyoutube.net/w/YmGD
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Ιστορία Στ΄(επαναληπτικό μάθημα)  

Κεφ.8- Οι αγώνες του Κανάρη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην e-class και στην ενότητα « 

Κεφ.8-Οι αγώνες του Κανάρη», θα 

βρείτε το υλικό με το οποίο θα 

δουλέψετε. Γι΄αυτό: 

 Αρχικά, θα 

παρακολουθήσετε την « 

Αφήγηση». Έτσι, θα 

θυμηθείτε όσα είχαμε πει 

στην τάξη. 

 Στη συνέχεια θα διαβάσετε 

τις «Ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις» στην εφαρμογή 

του καλού συναδέρφου κ. 

Αρβανιτίδη, για να 

αναλύσετε βασικά σημεία 

του κεφαλαίου. 

 Έπειτα, θα διαβάσετε τις 

«Πληροφορίες για τα 

πυρπολικά» , όπως μας τα 

προσφέρει ο 
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Ερωτήσεις: 

 Τι ήταν τα πυρπολικά και ποιος ο ρόλος τους στις ναυτικές 

επιχειρήσεις; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Ποιες ήταν οι κυριότερες ναυτικές επιχειρήσεις στις οποίες 

πήρε μέρος ο Κανάρης; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δραστηριότητες 

 

1η Δραστηριότητα:  

   Οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις ποικίλης μορφής, επισκεπτόμενοι τον 

παρακάτω σύνδεσμο 

https://atheo.gr/yliko/isst/c8.q/index.html 

 
 

2η Δραστηριότητα: 

Οι μαθητές απαντούν σε άσκηση πολλαπλών επιλογών στην e-class 

 

 

3η Δραστηριότητα: 

Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις του βιβλίου (σελ. 105)  

 

 

 

 

https://atheo.gr/yliko/isst/c8.q/index.html
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Εργασίες μαθητών 
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ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
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Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση:  
παραδείγματα και πρακτικές στο δημοτικό σχολείο 

Μπάμπη Κωνσταντίνα 

ntinababi0@gmail.com 

              Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 8/θ   Δ.Σ. Αυλωναρίου  

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η εφαρμογή βασικών αρχών δημιουργίας και 

αξιοποίησης υλικού για  ασύγχρονη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση στο 

μάθημα της Γεωγραφίας. Πιο συγκεκριμένα, η εισήγηση επιδιώκει μέσα από 

παραδείγματα και πρακτικές σχεδιασμένα και δοκιμασμένα ειδικά για εξ 

αποστάσεως σχολική εκπαίδευση τις τελευταίες εβδομάδες:  

 να  διατυπωθούν σύντομες προτάσεις 

 να προταθούν πρακτικές οι οποίες είναι απλές και μπορούν να 

εφαρμοστούν από τον/την εκπαιδευτικό  χωρίς να απαιτείται  πολύς 

χρόνος υλοποίησης που τελικά οδηγεί στην μη εφαρμογή της.  

 vα είναι ευχάριστες και προσιτές στους/στις μαθητές/τριες για να μπορούν  

όλοι να συμμετέχουν  στην διαδικασία. 

Λέξεις Κλειδιά:  ε  αποστάσεως σχολική εκπαίδευση,  ασύγχρονη επικοινωνία,  

εκπαιδευτικό υλικό, ανατροφοδότηση 

Βιβλιογραφία  

Χαρτοφύλακα, Α. Μ. (2012). Η διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: διαμόρφωση 

κριτηρίων ποιότητας περιεχομένου (αδημοσίευτη διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. Ανακτήθηκε στις 18 Αυγούστου, 2017 από 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28372#page/1/mode/2up.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ntinababi0@gmail.com
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28372#page/1/mode/2up
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γεωγραφία Στ Δημοτικού  

Ενότητα Β’: Το Φυσικό Περιβάλλον  

Κεφάλαιο 13 -14 : Οι μεγάλες οροσειρές, τα μεγαλύτερα ποτάμια της Γης  

Σκοπός: 

Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας του παρόντος μαθήματος είναι οι μαθητές:  

 να γνωρίσουν τα βασικά γεωγραφικά στοιχεία της Ευρώπης και του κόσμου 

και να  αναγνωρίσουν την ποικιλία τους. 

 να αναπτύξουν ικανότητες  να  παρατηρούν  και  να περιγράφουν. 

Στόχοι:  

 Να μάθουν τα παιδιά να ανατρέχουν στο αντίστοιχο μάθημα για να βρουν 

τις απαντήσεις που χρειάζονται και με αυτόν τον τρόπο να μάθουν. 

 Να είναι  πιο ευχάριστη η διαδικασία επανάληψης του μαθήματος. 

 Εκμάθηση των οροσειρών και των  ποταμών.  

 Εκμάθηση των ηπείρων.  

 Σωστή ορθογραφία των ονομάτων. 

 Εξοικείωση με την διαδικτυακή εφαρμογή «e-me content». 

 

Εφαρμογή σεναρίου (ασύγχρονη) 

Βήμα 1: Δημιουργώ μέσα από το e-content άσκηση «Fill in the blanks». 
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Βήμα 2: Ανεβάζω στον τοίχο της  e-me την άσκηση που δημιούργησα  μέσα από 

το e-content. Η συγκεκριμένη άσκηση έχει σκοπό την επανάληψη των 

μεγαλύτερων  οροσειρών και  μεγαλύτερων ποταμών της γης.  

 

 

Βήμα 3: Γράφω στα παιδιά ότι για να βρουν τις απαντήσεις θα πρέπει να 

ανατρέξουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου της γεωγραφίας. 
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Βήμα 4ο: Αφού έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση κενών, έχει γίνει ο 

αντίστοιχος έλεγχος μέσα από την εφαρμογή του  e- content. Τα παιδιά θα 

πρέπει να διορθώσουν τα λάθη τους. 

 

 1η Δραστηριότητα 

 1η Δραστηριότητα 
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Πηγές:  Βιβλίο Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού  

 

  Έργα μαθητών/τριών  

  Οι μαθητές/τριες μετά την ολοκλήρωση της άσκησης την αντιγράφουν στο τετράδιό 

τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γεωγραφία Στ Δημοτικού  

Ενότητα Γ’: Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου 

Κεφάλαιο 20 : Η ζωή στην έρημο  

Σκοπός: 

 Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας του παρόντος μαθήματος είναι οι μαθητές:  

 να μάθουν για τις ερήμους της Γης.  

 να αναπτύξουν ικανότητες  που να τους  επιτρέπουν  να  παρατηρούν  και  

να περιγράφουν . 

 να κάνουν επανάληψη τις ηπείρους της Γης  

Στόχοι:  

 Να μάθουν τι είναι έρημος. 

 Να θυμηθούν τις ηπείρους της γης. 

 Να μάθουν τα ονόματα των ερήμων  και πού βρίσκονται. 

 Να κάνουν άσκηση μέσα από  το e-me assignments  για να εξοικειωθούν. 

 

Εφαρμογή σεναρίου (ασύγχρονη) 

Βήμα 1: Δημιουργώ την  άσκηση στο  e-me assignments δημιουργώντας νέα 

εργασία. Γράφω τον τίτλο του μαθήματος. Στη συνέχεια πατάω πάνω στην 

προσθήκη πολυμέσων. 

 

 Πατάω πάνω στην εισαγωγή από URL  
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 Κάνω επικόλληση του συνδέσμου του βίντεο από το youtube 

 

Βήμα 2: Εμφανίζεται το βίντεο που θέλω και στη συνέχεια πατάω «Εισαγωγή 

στην εργασία»( για περισσότερες πληροφορίες προσθήκης πολυμέσων βλέπετε 

αντίστοιχα βίντεο στο youtube ) Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο. 

Το  βίντεο παρουσιάζει έναν παγκόσμιο χάρτη, τις ερήμους της γης και σε ποια 

ήπειρο βρίσκεται η κάθε μία.  
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Βήμα 3: Αφού παρακολουθήσουν το βίντεο , οι μαθητές/τριες  γράφουν τα 

ονόματα των ερήμων και την ήπειρο στην οποία βρίσκονται. Μετά το τέλος της 

εργασίας γίνεται ανάθεση στους μαθητές/τριες μέσα από την εφαρμογή e-me 

assignments 

 

 

 

Πηγές: https://www.youtube.com/watch?v=8GYplo7WGWQ 

https://www.youtube.com/watch?v=VG6TQScuYaw&t=42s  

 Βιβλίο Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GYplo7WGWQ
https://www.youtube.com/watch?v=VG6TQScuYaw&t=42s


 
 

539 

 

Έργα μαθητών/τριών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού  

Ενότητα Δ’ 

Κεφάλαιο 29ο: Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης  

 

Σκοπός 

Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας του παρόντος μαθήματος είναι οι μαθητές:     

 

 να γνωρίσουν την Ευρώπη 

 να αναπτύξουν ικανότητες  που να τους  επιτρέπουν  να  παρατηρούν  και  

να περιγράφουν 

Στόχοι:  

 να μάθουν  για τα κράτη της Ευρώπης.  

 να μάθουν  για τις πρωτεύουσες των κρατών  της Ευρώπης.  

 να τους φανεί ευχάριστη η διδασκαλία του μαθήματος 

 να έχουν επιλογή στο κράτος για το οποίο θα βρουν πληροφορίες 

 να εξοικειωθούν  με την διαδικτυακή εφαρμογή «e-me assignments. 

 

Εφαρμογή σεναρίου (ασύγχρονη) 

Βήμα 1: Δημιουργώ την  άσκηση στο  e-me assignments πατώντας «νέα 

εργασία» όπως   στην προηγούμενη άσκηση. 
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Βήμα 2: Οι μαθητές/τριες θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο που παρουσιάζει 

σταδιακά τα κράτη της Ευρώπης και τις πρωτεύουσές τους.  

Βήμα 3: Αφού παρακολουθήσουν το  βίντεο , οι μαθητές/τριες  θα πρέπει να 

γράψουν για αρχή 10 κράτη της Ευρώπης και τις πρωτεύουσές τους πατώντας 

υποβολή απάντησης και στη συνέχεια αντιγράφουν την άσκηση στο τετράδιο 

τους. Στην  επόμενη εργασία ζητάμε σταδιακά τα υπόλοιπα κράτη και τις 

πρωτεύουσές τους και αναθέτουμε να επιλέξουν και να βρουν πληροφορίες για 

ένα κράτος της επολογής τους. Μετά το τέλος της εργασίας γίνεται ανάθεση 

στους μαθητές/τριες μέσα από την εφαρμογή e-me assignments 

Πηγές: https://www.youtube.com/watch?v=NxcG_Tu7WH4 

Βιβλίο Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού  

 

 

Έργα μαθητών/τριών  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxcG_Tu7WH4
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Γνωρίζοντας Διαθεματικά την  Ευρώπη μέσα από την Εκπαιδευτική 
Πλατφόρμα της e-me 

Τρίκας Μιχαήλ  

mtrikas08@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης 
 

 

Περίληψη 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μία συμπληρωματική 

εκπαίδευση της συμβατικής και να προσφέρει ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης 

(Μανούσου, 2014). Στην ασύγχρονη εκπαίδευση σπουδαίο ρόλο παίζει το 

εκπαιδευτικό υλικό μια και αυτό είναι που θα ενθαρρύνει και θα οδηγήσει τον 

μαθητή στη διαδικασία της αυτομάθησης. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να 

διαδραματίσει έναν συμβουλευτικό, διευκολυντικό, ενθαρρυντικό και 

ανατροφοδοτικό ρόλο (Anderson, 2008; Λιοναράκης, 2008).  

Στη συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιήθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα της e-

me με σκοπό οι μαθητές της Στ’ τάξης να γνωρίσουν  και να ταξιδέψουν στην 

Ευρώπη. Έγινε χρήση και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω webex meetings, 

όπου οι μαθητές σε πραγματικό χρόνο έκαναν διαδραστικές ασκήσεις που είχαν 

αναρτηθεί στην e-me, παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους και 

ανταλλάχτηκαν απόψεις και σκέψεις. Στόχος των δραστηριοτήτων ήταν να 

συνεχιστεί η καθημερινή επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συναισθηματική στήριξη 

των μαθητών, να διευρυνθούν οι γνώσεις τoυς γύρω από την Ευρώπη, να 

εξασκηθούν στο να βρίσκουν πληροφορίες εκτός των διδακτικών κειμένων 

(διαδίκτυο, διαδραστικές παρουσιάσεις, Φωτόδεντρο, διαδραστικά βιβλία κ.λ.π), να 

τις αντιμετωπίζουν κριτικά και να ενθαρρυνθούν στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα 

από ευχάριστες και διαδραστικές δραστηριότητες.  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν σημαντικά. Οι μαθητές έγραψαν κείμενα, 

σύγκριναν ευρωπαϊκούς χάρτες, συμμετείχαν σε δημοσκοπήσεις,  βρήκαν 

πληροφορίες, αξιοποίησαν διαδραστικούς χάρτες, συνέκριναν κείμενα, 

παρακολούθησαν διαδραστικά video και  εξασκήθηκαν σε διαδραστικές ασκήσεις.   

Οι μαθητές λάμβαναν άμεση ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών τους στις διαδραστικές ασκήσεις από την εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

Επίσης και για το ποιες ήταν οι σωστές απαντήσεις στις λανθασμένες επιλογές τους. 

Επιπλέον υπήρχε ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους 

συμμαθητές/τριες για τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων  που δημοσιεύοντα ν 

στον τοίχο της e-me.  

mailto:mtrikas08@gmail.com
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Τα συμπεράσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά μια και η διαμορφωτική 

αξιολόγηση έδειξε ότι οι μαθητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και 

ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό σε όλες τις δραστηριότητες.  

Λέξεις Κλειδιά:  Γεωγραφία, Ευρώπη, ε  αποστάσεως εκπαίδευση  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού 
 

 

Ενότητα Δ.  Τίτλος Ενότητας: Η Ευρώπη 
 

Στόχοι: Οι μαθητές  

1. Να μάθουν για τη σημαντική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη 

και να ανακαλύψουν  σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη 

θέση αυτή. 

2. Να αναγνωρίζουν, να αναφέρουν και να βρίσκουν τα σημαντικότερα 

γεωμορφολογικά στοιχεία του οριζόντιου και κατακόρυφου διαμελισμού 

της Ευρώπης.  

3. Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε χάρτες της Ευρώπης 

που δείχνουν την εξέλιξή τους τα τελευταία 200 χρόνια. 

4. Να εξασκηθούν στην ορθογραφία και να μάθουν παράλληλα σημαντικά 

στοιχεία για την Ευρώπη. 

5. Να ξεναγηθούν στα αξιοθέατα της Ευρώπης και να ενθαρρυνθούν στην 

ανακάλυψη της γνώσης μέσα από ευχάριστες και διαδραστικές 

δραστηριότητες. 

6. Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και να 

κατανοήσουν τη μεγάλη τους σημασία στην πρόσκτηση της γνώσης.  

Πλαίσιο Εφαρμογής  

 

 Τάξη Εφαρμογής: Στ’ Δημοτικού 

 Τίτλος: Γνωρίζοντας Διαθεματικά την  Ευρώπη μέσα από την Εκπαιδευτική 

Πλατφόρμα της e-me 

 Διδακτικό Αντικείμενο: Γεωγραφία 

 Διαθεματικότητα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Εικαστικά 

 Διδακτικές ώρες: 6  

o 4 διδακτικές ώρες ασύγχρονη διδασκαλία   

o 2 διδακτικές ώρες σύγχρονη διδασκαλία   

 1η συνάντηση  (συζήτηση  και ανατροφοδότηση στις 

απαντήσεις των μαθητών που είναι αναρτημένες στον τοίχο 

της e-me) 

 2η συνάντηση (συζήτηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης-

εξάσκηση σε επιλεγμένες διαδραστικές δραστηριότητες) 
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Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στην  e-me  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες,   

                             καθώς και τη διαδραστική άσκηση ή τον υπερσύνδεσμο του ιστότοπου 

που θα        χρησιμοποιήσουν.  

     Βήμα 2:  Οι μαθητές κάνουν την άσκηση και λαμβάνουν άμεση 

ανατροφοδότηση:  

 από την πλατφόρμα της e-me  για διαδραστική άσκηση,  

 από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους για δημοσίευση 

απάντησης στον πίνακα ανακοινώσεων. 

      Βήμα 3: Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) . 

1. Συζητάμε απορίες των μαθητών. 

2. Οι μαθητές διαβάζουν τα κείμενά τους και γίνεται διάλογος. 

3. Κάνουμε μαζί επιλεγμένες διαδραστικές ασκήσεις. 

4. Γίνεται ανατροφοδότηση. 

5. Συζητάμε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προτείνουμε 

εναλλακτικές λύσεις.  

Εκπαιδευτικό Υλικό – Διδακτικά Εργαλεία:   

 Διαδραστικά βιβλία Γεωγραφίας Στ’ Δημοτικού: http://ebooks.edu.gr.  

 Φωτόδεντρο : http://photodentro.edu.gr/aggregator/. 

 Εργαλεία e-me Content (Agamotto- Image Blender, Dictation, Essay, Find 

Multiple Hotspots, Flashcards, Interactive Video, Timeline). 

 Χρήση video από διαδίκτυο: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4Fq-

dOJf0x4&feature=emb_title. 

 Εργαλείο καταγραφής ήχου (online recorder voice : https://online-voice-

recorder.com/).   

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4Fq-dOJf0x4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4Fq-dOJf0x4&feature=emb_title
https://online-voice-recorder.com/
https://online-voice-recorder.com/
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ΦΥΛΛΟ  ΔΡΑ ΣΤ ΗΡ ΙΟΤΗΤΩΝ  

Γεωγραφική θέση Της Ευρώπης 

1η Δραστηριότητα (χρήση Φωτόδεντρου, εργαλείο e-me Content: Essay. Χρονική 

διάρκεια: 20 λεπτά) 

 

 

 
Η Εξέλιξη της Ευρώπης 

2η Δραστηριότητα (εργαλείο e-me Content: Agamotto - Image Blender. 
Χρονική διάρκεια: 5 λεπτά) 
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3η Δραστηριότητα (εργαλεία e-me Content: Timeline και Δημοσκόπηση. Χρονική 

διάρκεια: 40 λεπτά) 
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Ταξιδεύω στην Ευρώπη 

4η Δραστηριότητα (χρήση video, τοίχος αναρτήσεων e-me. Χρονική 

διάρκεια: 40 λεπτά) 

 

5η Δραστηριότητα (εργαλείο e-me Content: Interactive Video. Χρονική 

διάρκεια: 40 λεπτά) 
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6η Δραστηριότητα (εργαλείο e-me Content: Flashcards. Χρονική 

διάρκεια: 10 λεπτά) 

 

Μαθαίνω την ορθογραφία της Ευρώπης  

7η Δραστηριότητα (εργαλείο e-me Content: Dictation, εργαλείο 

καταγραφής ήχου: online recorder voice. Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά)   
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Εντοπίζω γεωμορφολογικά στοιχεία της Ευρώπης 
 

8η Δραστηριότητα (χρήση Φωτόδεντρου, Διαδραστικά Βιβλία, εργαλείο                   

e-me Content: Find Multiple Hotspots. Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά) 
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Έργα μαθητών 

1η Δραστηριότητα  

 

2η Δραστηριότητα 

 

 



 
 

553 

 

3η Δραστηριότητα 

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν μέσα από την ιστοριογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έμαθαν σημαντικές ημερομηνίες σχετικά με την πρόοδο και την εξέλιξη της Ε.Ε.,  

πληροφορήθηκαν για τους βασικούς στόχους της, διάβασαν χρήσιμα  κείμενα, 

ενημερώθηκαν για σημαντικές συνθήκες, θυμήθηκαν την πορεία ένταξης της χώρας 

μας στην Ε.Ο.Κ., ήρθαν σε επαφή με σπουδαία πολιτικά πρόσωπα της εποχής, 

πληροφορήθηκαν την ιστορία του κοινού μας νομίσματος, έμαθαν για τη σημερινή 

λειτουργία της Ε.Ε. και είδαν τα αντίστοιχα video. Στη συνέχεια συμμετείχαν στη 

δημοσκόπηση της Ε.Ε. σχετικά με το αν έχει επιτύχει τους αρχικούς της στόχους για 

ειρήνη, αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των μελών της.   
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4η Δραστηριότητα 
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5η Δραστηριότητα 
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6η Δραστηριότητα 

 

 

7η Δραστηριότητα 
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8η Δραστηριότητα 
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ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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Επίσκεψη στην Βουλή, την καρδιά της Δημοκρατίας 

Μπλούνα Μαρία  

mrmpluna@yahoo.gr 

ΠΕ70, ΠΕ03, MΕd, 2ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων 

 

Περίληψη 

Η επίσκεψη των μαθητών της τελευταίας τάξης του Δημοτικού στη Βουλή 

των Ελλήνων αποτελεί βιωματική εμβάθυνση στην ενότητα της Κοινωνικής & 

Πολιτικής Αγωγής «Άτομο και πολιτεία-Κράτος και πολίτευμα». Υπό αντίξοες 

συνθήκες, η επίσκεψη επιχειρήθηκε εναλλακτικά σε περιβάλλον εικονικής και όχι 

πραγματικής εμπειρίας με τριπλή στοχοθεσία: α) την εξοικείωση των μαθητών με 

τον χώρο και την ιστορία του β) την κατανόηση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου 

(συμβολική και πραγματική) ως πυρήνα της Δημοκρατίας και, ειδικότερα, γ) την 

θετική εμπλοκή των παιδιών ως προς την εξΑΕ, με αλληλοδιάδοχη αξιοποίηση 

σύγχρονης και ασύγχρονης, σε πλαίσιο ανεστραμμένης τάξης (Keegan, 2001). Το 

μάθημα οργανώθηκε σε τρεις ενότητες: ιστορική συνέχεια της Βουλής, εσωτερικός-

περιβάλλων χώρος και μελέτη της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Οι 

δραστηριότητες αφορούσαν την αυτόνομη διερεύνηση και άντληση στοιχείων από 

βίντεο και εικόνες, τον σχολιασμό και την επεξήγηση ιστορικών και αισθητικών 

πληροφοριών, λεξιλόγιο και ανάλυση όρων, διαδραστικά παιχνίδια, 

ερωτηματολόγια, αλληλεπίδραση μέσω συζητήσεων και  δραστηριοτήτων 

αναστοχασμού. Εξαρχής αλλά και εν κατακλείδι, πυρήνας του διδακτικού 

εγχειρήματος υπήρξε η συνάρθρωση τριών παραμέτρων: γνωστική εμβάθυνση και 

στοχασμός για την κοινοβουλευτική Δημοκρατία, ενεργοποίηση της φαντασίας για 

το χωρο-χρονικό «ταξίδι στην Βουλή» και ανάδειξη της τεχνολογίας σε αρωγό της 

μάθησης. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Βουλή, Δημοκρατία, ΣΤ τάξη, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, εξΑΕ 

Βιβλιογραφικές Αναφορές  

Keegan D., (2001) «Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

  
 

 

mailto:mrmpluna@yahoo.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Επίσκεψη στην Βουλή, την καρδιά της Δημοκρατίας 

Στόχοι: 

Η εξοικείωση των μαθητών με τον χώρο, την ιστορία, καθώς και τη  συμβολική και 

πραγματική λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων ως πυρήνα του δημοκρατικού 

πολιτεύματος -μέσω της συνδυαστικής χρήσης ασύγχρονης/σύγχρονης εξΑΕ. 

  

Σχεδιασμός: 

Κεντρική ιδέα:  

Επίσκεψη στη  Βουλή σε περιβάλλον εικονικής και όχι πραγματικής εμπειρίας. 

 

Ενότητες: α) Η ιστορία του κτιρίου της Βουλής  

                 β) Μέσα και έξω από το κτίριο  

                  γ) Η αξία του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας 

 

Μαθησιακό υλικό: Τα τρία εκπαιδευτικά βίντεο των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

του Ιδρύματος της Βουλής που αντιστοιχούν στις ενότητες α -β-γ. Εικόνες του κτιρίου 

της Βουλής, της Παλαιάς Βουλής και του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς και εικόνες ή 

αποσπάσματα του Συντάγματος του 1844. Εργασίες μέσω της εφαρμογής e-me 

content (Drag the words), διαδραστικά παιχνίδια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, 

αρχεία word με λεξιλόγιο ή ασκήσεις… 
 

Εφαρμογή Σεναρίου 

Οργάνωση «ανεστραμμένης τάξης» σε τρεις κύκλους-σπιράλ με διαδοχή 

σύγχρονης-ασύγχρονης:  
 

 Ασύγχρονη εξΑΕ (e-me) Σύγχρονη εξΑΕ (webex) 

α Διδασκαλία   Εμβάθυνση  

α Εμπέδωση & 

ενδιάμεση Αξιολόγηση 

 

β Διδασκαλία   Εμβάθυνση           

β Εμπέδωση &  
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ενδιάμεση Αξιολόγηση 

γ Διδασκαλία   Εμβάθυνση    

γ Εμπέδωση & 

ενδιάμεση Αξιολόγηση 

 

α 

β 

γ 

  

Τελική Αξιολόγηση 

 

α ενότητα : ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

 

α1. Διδασκαλία: στην e-me 
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*ενδεικτικό απόσπασμα 

α2. Εμβάθυνση: στην webex 

-Μικρή συζήτηση για το βίντεο και την εργασία-κείμενο που συμπυκνώνει το 

περιεχόμενό του. Διορθώσεις. 

-Ερωτήσεις εμβάθυνσης: Βαυαροκρατία, κριτήρια θέσης, αρχιτέκτονας, κήπος, 

πρώτοι βασιλείς, ανάγκες μεταστέγασης, Παλαιά Βουλή, Νέα Βουλή ή Παλαιά 

Ανάκτορα 

-Διαμοιρασμός περιεχομένου με εικόνες των τριών νεοκλασικών κτιρίων (Βουλή, 

Παλαιά Βουλή, Προεδρικό Μέγαρο), ώστε να οπτικοποιηθούν οι ιστορικές 

αναφορές. Έμφαση στις χρήσεις τους (παλαιότερες και σημερινές), καθώς και στα 

στοιχεία της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής που τα χαρακτηρίζει. 
 

   

*εικόνες: Wikimedia.com 
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α3. Εμπέδωση &  α4. Αξιολόγηση: στην e-me 

- Ερωτήσεις:  

 

* Ποιο είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην ιστορία της Βουλής;  

* Είδαμε τρία από τα πιο ωραία νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας. Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά των νεοκλασικών κτιρίων; 

* Πώς χρησιμοποιήθηκε κάθε κτίριο στο παρελθόν και πώς χρησιμοποιείται σήμερα;  

* Ποιος κατοικεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο; 
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β ενότητα : ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ 

β1. Διδασκαλία: στην e-me 
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*ενδεικτικό απόσπασμα 
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β2. Εμβάθυνση: στη webex 

 

-Μικρή συζήτηση για το βίντεο και την εργασία-κείμενο που συμπυκνώνει το 

περιεχόμενό του. Διορθώσεις. 

-Ερωτήσεις εμβάθυνσης: οι τρεις γνωστές επαναστάσεις και το πρόταγμά τους: 

Σύνταγμα και Βουλή, ο νεότερος αρχιτέκτονας των αλλαγών, περιγραφή των χώρων 

ανά όροφο, χρήσεις, διακοσμητικά στοιχεία, εξωτερικό περιβάλλον 

-Λεξιλόγιο: Ο βασιλιάς Όθωνας κυβερνούσε απολυταρχικά/συνταγματικά. Η «ελέω 

Θεού βασιλεία» 

-Διαμοιρασμός περιεχομένου με εικόνα-πίνακα της 3
ης

 Σεπτεμβρίου (Καλλέργης-

Όθωνας) και εικόνα του Ελ. Βενιζέλου (η ομώνυμη αίθουσα-ο ανδριάντας του στο 

προαύλιο). Συζήτηση. 

 

  

*εικόνες: Wikimedia.com 

 

β3. Εμπέδωση &  β4. Αξιολόγηση: στην e-me 

 

- Ερωτήσεις:  

 

* Πώς και γιατί πήρε το όνομά της η Πλατεία Συντάγματος μπροστά από την Βουλή; 

* Τι είναι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη; 

* Ποιος από τους χώρους της Βουλής μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί; 
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γ ενότητα : Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

γ1. Διδασκαλία: στην e-me 
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*ενδεικτικό απόσπασμα 
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γ2. Εμβάθυνση: στη  webex 

 

-Μικρή συζήτηση για το βίντεο και την εργασία-κείμενο που συμπυκνώνει το 

περιεχόμενό του. Διορθώσεις. 

-Ερωτήσεις εμβάθυνσης: άμεση και αντιπροσωπευτική δημοκρατία, πώς γίνεται 

καλύτερη η δημοκρατία, πρόσωπα και θεσμοί, διάλογος και κανόνες, πολίτες και 

πολίτευμα  

-Λεξιλόγιο: επιχείρημα, βάσιμος-η-ο, θεσμός, περιστασιακός-η-ο, οπισθοδρόμηση, 

αποθηρίωση, ισοβίως, βεβιασμένα, αυθαίρετα, αυταρχικός 

-Διαμοιρασμός περιεχομένου με εικόνα του Συντάγματος του 1844 (ενδεικτικά 

άρθρα, υπογραφές). Απόσπασμα του Μακρυγιάννη, «…ήθελα σύνταμα» . Συζήτηση.  

 

  

*εικόνες από Εκπ. Πρόγραμμα  ουλής. 

 

γ3. Εμπέδωση &  γ4. Αξιολόγηση: στην e-me 

 

- Ερωτήσεις:  

 

* Γιατί ο Κ.Μ. χρησιμοποιεί στην αρχή τα παραδείγματα από το ποδόσφαιρο και τη 

μουσική; 

* Πώς καταλαβαίνεις την φράση: «Οι θεσμοί είναι πάνω από τα πρόσωπα»; 

* Γιατί νομίζεις πως χρειάζεται να βρούμε πρώτα τον νέο κανόνα και να 

συμφωνήσουμε σ΄ αυτόν, πριν αντικαταστήσουμε κάποιον άλλο που θεωρούμε ότι 

δεν μας ταιριάζει πια; (Μπορείς, αν θέλεις, να χρησιμοποιήσεις για παράδειγμα ένα 

ομαδικό παιχνίδι) 

* Γιατί υπάρχει λογική (ορθός λόγος, όπως λέμε) στη βάση της Δημοκρατίας; 
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-Επανάληψη:  

Διαβάζω καλά τα τρία κείμενα των εργασιών (e-me content) και φτιάχνω μια 

ερώτηση από το καθένα. 
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α4-β4-γ4. Τελική Αξιολόγηση: στην webex 

 

1. Παιχνίδι ετεροαξιολόγησης: Κάθε παιδί ρωτάει όποιο θέλει από τα άλλα μία 

(ή περισσότερες) από τις ερωτήσεις που προετοίμασε, στην «Επανάληψη» 

της e-me. 

2. Διαμοιρασμός περιεχομένου: Εικόνες από το Σύνταγμα του 1843 και το 

σημερινό Σύνταγμα. 107-120: το ακροτελεύτιο άρθρο, τότε και τώρα. 

 

  

*εικόνες από Εκπ. Προγρ.  ουλής και Wikimedia 

3. Επιχειρηματολογία σε μικρές ομάδες: Αν τα επόμενα χρόνια κάποιος 

        θελήσει να καταργήσει το Σύνταγμα με τη βία, εσύ τι θα κάνεις;  

        α. Θα αδιαφορήσω, β. Θα βρω τρόπο να αντιδράσω μόνος μου,  

        γ. Θα το συζητήσω και με άλλους για να αντισταθούμε όλοι μαζί. 

4. Διαμοιρασμός περιεχομένου: Εικόνες  

α) τα ανάκτορα το 1844 (Λιθογραφία του Rey) και  β) η σημερινή Βουλή. 

  

*εικόνες από Εκπ. Πρόγρ.  ουλής και Wikimedia 

5.    Αναστοχασμός:  

       -Τι έμαθα από αυτό το ταξίδι; 

       -Μπορώ να σκεφτώ έναν τίτλο, κοινό και για τα τρία μέρη του ταξιδιού; 

 

 *Μπορώ επίσης να ζωγραφίσω συμβολικά: ένα αντικείμενο/έπιπλο που   υπήρχε 

στα Ανάκτορα των πρώτων βασιλέων και ένα αντικείμενο/έπιπλο που υπάρχει στη 

σημερινή  ουλή. 
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ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
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Daedalus and Icarus - Δαίδαλος και Ίκαρος 

Σκουρτανιώτης Ιωάννης  

giannisskourt@yahoo.gr, skourtaniotisioannis@gmail.com  

Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 7ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας  

 

 

Περίληψη 

Το γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου είναι το 

μάθημα των Αγγλικών. Συνδέεται με το σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ΄τάξης, κεφάλαιο 

4 και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 12 ετών. Η τάξη αποτελείται από 20 μαθητές 

(12 κορίτσια και 8 αγόρια) και με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ (Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) οι μαθητές είναι επιπέδου Α2. Ο 

εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης των μαθητών υπολογίζεται σε δύο (2) 

διδακτικές ώρες αλλά καθώς πρόκειται για  ασύγχρονη διδασκαλία οι μαθητές 

μπορούν να αφιερώσουν όσο χρόνο επιθυμούν.  Οι συμμετέχοντες μαθητές θα 

πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με: 1. την κατανόηση τoυ περιεχομένου ενός video 

από το youtube, 2. την έρευνα στο διαδίκτυο, 3. τη χρήση επεξεργαστή κειμένου 

και web 2.0 εργαλείων όπως https://issuu.com/, https://www.writereader.com/en. 

Οι στόχοι σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας είναι οι 

μαθητές να αφηγούνται μια σύντομη ιστορία χρησιμοποιώντας σωστά τους 

χρόνους των ρημάτων για να δηλώσουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, σε 

σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας, να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές δεξιότητές 

τους έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον 

και τέλος σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο να 

αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και τη φαντασία τους για να 

δημιουργήσουν ένα comic και ένα ebook. Για την επίτευξη των στόχων αυτών 

έχουν επιλεχθεί δραστηριότητες που συνδυάζουν τη χρήση πολυτροπικών 

κειμένων. Αρχικά οι μαθητές παρακολουθούν ένα video σχετικό με τον μύθο του 

Δαίδαλου με τον Ίκαρο από το youtube ως αφόρμηση και στη συνέχεια 

περιηγούνται σε έργα τέχνης  που απεικονίζουν στιγμές από τον μύθο. Επιλέγουν 

πίνακες από έργα τέχνης που θα χρησιμοποιήσουν σε επόμενη δραστηριότητα για 

να δημιουργήσουν ένα ebook. Έπειτα, συμπληρώνουν τα speech bubbles στις 

εικόνες με έργα τέχνης που τους έχουν δοθεί ώστε να απεικονίσουν τον μύθο και 

να δημιουργήσουν το δικό τους comic το οποίο τέλος, θα συνθέσουν σε ένα ebook.   

 Σύνδεσμος παρουσίασης: 

https://drive.google.com/file/d/1UzPuZfaVdCp2ai_d52u446C-

5mjO7S0M/view?usp=sharing  

mailto:giannisskourt@yahoo.gr
mailto:skourtaniotisioannis@gmail.com
https://issuu.com/
https://www.writereader.com/en
https://drive.google.com/file/d/1UzPuZfaVdCp2ai_d52u446C-5mjO7S0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UzPuZfaVdCp2ai_d52u446C-5mjO7S0M/view?usp=sharing
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Βιβλιογραφικές αναφορές  

 Νέα κειμενική πραγματικότητα και η ανάπτυξη γλωσσικού και ψηφιακού 

γραμματισμού, Κεφάλαιο 1, ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Β2 ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ , Δεκέμβριος 2019.  

 ΕΠΣ-ΞΓ (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένες Γλώσσες) Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο  

 Luke, A. & Freebody, P. (1999). A map of possible practices: Further notes on 

the four resources model. PracticallyPrimary, 4(2), 5–8. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού 
 
 

Ενότητα 4.  The History of the Aeroplane 
 

Στόχοι 

1. Οι μαθητές αφηγούνται μια σύντομη ιστορία χρησιμοποιώντας σωστά 

τους χρόνους των ρημάτων για να δηλώσουν τη χρονική ακολουθία των 

γεγονότων. 

2. Οι μαθητές καλλιεργούν τις ψηφιακές δεξιότητές τους έτσι ώστε να 

μπορούν να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον. 

3. Οι μαθητές αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και τη 

φαντασία τους για να δημιουργήσουν ένα comic. 

 
Εφαρμογή σεναρίου  (Ασύγχρονη Διδασκαλία)   

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

                             μαζί με τα Φύλλα Εργασίας (Ασύγχρονη). 

                     Δραστηριότητα 1 

                     Ο/Η εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές ότι θα παρακολουθήσουν ένα 

video από το https://www.youtube.com/ ως αφόρμηση. Ο/η εκπαιδευτικός 

εξηγεί ότι το video που θα παρακολουθήσουν είναι η ιστορία του Δαίδαλου 

και του Ίκαρου με τη μορφή cartoon για να είναι πιο ευχάριστο για τους 

μαθητές να το παρακολουθήσουν και επιπλέον υπάρχουν και υπότιτλοι στη 

μητρική τους γλώσσα ώστε να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση από τους 

πιο αδύναμους μαθητές. Οι μαθητές παρακολουθούν προσεκτικά το video 

κρατώντας σημειώσεις με απορίες που ενδεχομένως τους δημιουργηθούν.  

https://safeyoutube.net/w/rTIF
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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 Δραστηριότητα 2 

 Στη συνέχεια, στη 2η δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός ζητά από τον κάθε 

μαθητή να μεταβεί στο ψηφιακό εργαλείο 

https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus και 

να αναζητήσει την εικόνα με τον πίνακα που υπάρχει στο διδακτικό 

εγχειρίδιο της τάξης του. Έπειτα, τους ζητά να εντοπίσουν πού έπεσε ο 

Ίκαρος, να απαντήσουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με ένα ποίημα που 

βρίσκεται στο σχολικό τους εγχειρίδιο και τέλος, να χρησιμοποιήσουν αυτόν 

τον πίνακα καθώς και έναν άλλον της επιλογής τους ως εξώφυλλο και 

οπισθόφυλλο του e-book που θα δημιουργήσουν στην επόμενη 

δραστηριότητα. 

 Δραστηριότητα 3 

 Έπειτα, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα speech bubbles και να 

δημιουργήσουν διαλόγους στις εικόνες από έργα τέχνης που απεικονίζουν 

σκηνές από τον μύθο περιγράφοντας έτσι τι ακολούθησε από τη στιγμή που 

ο Δαίδαλος συνέλαβε την ιδέα της απόδρασης με πτήση, ως την πτώση του 

Ίκαρου.  

 Δραστηριότητα 4 

 Τέλος, στην τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να 

δημιουργήσουν ένα comic με τις εικόνες που συμπλήρωσαν 

χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο https://issuu.com/ (είχε προηγηθεί η 

δημιουργία λογαριασμού του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο εργαλείο) ή 

εναλλακτικά το ψηφιακό εργαλείο https://www.writereader.com/en για τη 

δημιουργία e-books στο οποίο ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μία τάξη και 

προσκαλεί τους μαθητές να κάνουν είσοδο με class code ή τέλος το 

ηλεκτρονικό βιβλίο της πλατφόρμας eclass.  

 

    Βήμα 2:   Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας για 

να λυθούν οποιεσδήποτε απορίες είτε μέσω μηνυμάτων της πλατφόρμας eclass είτε 

μέσω του εργαλείου της συζήτησης πάλι μέσα από την πλατφόρμα eclass. 

 

Πηγές:  https://www.youtube.com/, video, 

https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus, 

https://issuu.com/, https://www.writereader.com/en 

 

 

https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://issuu.com/
https://www.writereader.com/en
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://safeyoutube.net/w/rTIF
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
https://issuu.com/
https://www.writereader.com/en
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ΦΥΛΛΑ  ΕΡ ΓΑ ΣΙΑ Σ  

Wo rk sh eet  1   

Daedalus and Icarus 

1η Δραστηριότητα  

Activity 1: Daedalus and Icarus  

Watch the video about the myth of Daedalus and Icarus and take notes in your 

notebook on any questions you may have. The video contains subtitles so that it is 

easier for you to understand. 
 

 

Worksheet 2 

2η Δραστηριότητα  

Activity 1: Where is Icarus?  

Choose the web browser you like and go to 

https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus. Find the 

picture from your school book, Student’s Book, p.46 and spot the place that Icarus 

fell. Then read the poem from your Student’s book p.46 and answer the following 

questions. 

 What season was it? 

...................................................................................................... 
 What was the weather like? 

..................................................................................................... 

 What was the farmer doing? 
……………………………………………………………………………………………….. 

 Did anyone notice that Icarus fell? 

……………………………………………………………………………………………….  

 

https://safeyoutube.net/w/rTIF
https://artsandculture.google.com/search?q=Daedalus%20and%20Icarus
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Worksheet 3 

 

3η Δραστηριότητα  

    Activity 1: Create your own comic  

• Imagine you lived at the time of Daedalus and Icarus. What would they say to 

each other when they decided to leave the island of Crete? Use your 

imagination to create a comic. Complete the speech bubbles in the pictures 

given. Make dialogues between the two characters from the moment they 

decided to leave. You can include information such as: 

 How Daedalus came up with the idea of flying away 

 How Daedalus announced his idea to Icarus 

 Icarus’ reaction or his enthusiasm 

 Their fears or worries 

 Daedalus’s advice not to get too close to the sun or water 

 

How did Daedalus come up with the idea of flying?  

 

 

Daedalus announces his idea to Icarus  
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What was Daedalus thinking while making the wings?  
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Last details…  

 

Daedalus’ last advice  
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The fall of Icarus  
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Worksheet 3  

4η Δραστηριότητα 

Activity 1: Create your own e-book 

Now it’s time to make your own e-book using the digital tool https://issuu.com/. Use 

the comic you created during the previous activity. You can use the painting shown 

in your school book as a front page of your e-book and another painting as the back 

page. Make sure the e-book contains about 5-6 pages. Use your imagination and 

creativity for a perfect result.  

Alternatively, you can create your comic using the digital tool 

https://www.writereader.com/en or the ebook tool on the platform eclass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/
https://www.writereader.com/en


 
 

584 

 

Έργα μαθητών  

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής 
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ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
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«Όταν τα Γερμανικά συναντούν τη μουσική» 

Χρήστου Ζωγραφιά  

zografiachristou@yahoo.com 

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Περίληψη 

   Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σεναρίου για το μάθημα των Γερμανικών, 

ενεργοποιώντας εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ασύγχρονη 

διδασκαλία ήταν μια πρόκληση ανακάλυψης καινούριων εναλλακτικών 

μαθησιακών διαδρομών και υποκίνησης των εκπαιδευομένων για υπέρβαση  των 

εμποδίων και ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιβάλλον της 

ηλεκτρονικής μάθησης αναδεικνύεται σε ένα ευέλικτο, ελκυστικό και πολυδύναμο 

εργαλείο και η ε  αποστάσεως εκπαίδευση αποκτά και προϋποθέτει µια νέα 

παιδαγωγική διάσταση, η οποία σχετίζεται µε την πολυµορφικότητα (Λιοναράκης Α., 

2001).  

     Βασική ιδέα της διδακτικής πρακτικής ήταν το «’Ετος Μπετόβεν 2020», οι 

εορτασμοί για τα 250 χρόνια από τη  γέννηση του μεγάλου Γερμανού μουσουργού. 

Οι μαθητές θα έπρεπε να εργαστούν ερευνητικά και  δημιουργικά σε περιβάλλον 

ασύγχρονης εκπαίδευσης, να αναπτύξουν συνείδηση για το πολιτισµικό/ 

πολιτιστικό υπόβαθρο της γερμανικής γλώσσας, να συνδυάσουν γνώση και 

ψυχαγωγία, γνωρίζοντας τη ζωή και το έργο του μεγάλου Γερμανού 

μουσικοσυνθέτη Ludwig van Beethoven.  

   Η διδακτική αυτή προσέγγιση αποσκοπούσε να δώσει ερεθίσματα στους μαθητές 

να αποκτήσουν καταρχάς θετική αντίληψη για τον πολιτισµό των γερµανόφωνων 

χωρών και να διαµόρφωσουν πολυπολιτισµική συνείδηση και πιο συγκεκριμένα να 

αποκτήσουν θετική στάση για την τέχνη και συγκεκριμένα για την κλασική μουσική. 

Επιπρόσθετα στόχευε στο να καλλιεργηθούν η κριτική, συνθετική και αναλυτική 

σκέψη των μαθητών και να αναδειχτούν οι δυνατότητες δημιουργίας έργου. Στο 

πλαίσιο αυτό έπρεπε επίσης οι μαθητές να αντιμετωπίσουν τον Η/Υ ως εργαλείο 

άντλησης  πληροφοριών και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού 

γραμματισμού. Δε μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η Ψηφιακή Ατζέντα-Digital 

Agenda for Europe (EC, 2010) είναι ένας από τους πυλώνες της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» με σκοπό την καλύτερη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προς όφελος της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της προόδου 

(Παπαδημητρίου Σ.,2018).  

   Οι διδακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας 

συνδυάζουν αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, κατάκτηση της γνώσης με 

προσωπική συμμετοχή, αφομοίωση γνώσεων και παραγωγή έργου, την αξιολόγηση  

mailto:zografiachristou@yahoo.com
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σε πραγματικό χρόνο με παιγνιώδη τρόπο και άμεση ανατροφοδότηση. Οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά, ενεργοποιήθηκαν και αντιμετώπισαν τη 

γνώση ολόπλευρα.  

Λέξεις Κλειδιά: Ε  αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία, ψηφιακός γραμματισμός  

 

Βιβλιογραφία  

Λιοναράκης Α., (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: 

Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού, στο 

Λιοναράκης (Επιμ.) Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα: Προπομπός. 

Παπαδημητρίου, Σ. (2018). Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο Αξιοποίησης 

και Δημιουργίας Βίντεο στη Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών. Ανοικτή 

Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 14(2), 10-25. doi:https://doi.org/10.12681/jode.19002 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γερμανικά ΣΤ’ Δημοτικού 

Ερευνητική Εργασία 

Τίτλος: «Όταν τα Γερμανικά συναντούν τη μουσική» 

Στόχοι: 

1. Να αποκτήσουν οι μαθητές θετική αντίληψη για τον πολιτισµό των 

γερµανόφωνων χωρών και να διαµόρφωσουν πολυπολιτισµική συνείδηση.  

2.  Να αποκτήσουν οι μαθητές θετική στάση για την τέχνη και συγκεκριμένα 

για την κλασική μουσική, μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. 

3. Να καλλιεργηθούν η κριτική, συνθετική και αναλυτική σκέψη των μαθητών 

και να αναδειχτούν οι δυνατότητες προσωπικής δημιουργίας.  

4. Να αντιμετωπίσουν οι μαθητές τον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης  

πληροφοριών, να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και 

να ασκηθούν στη χρήση ελεύθερων ανοιχτών λογισμικών (padlet). 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Σε περιβάλλον Ασύγχρονης Εκπαίδευσης) 

Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

        μαζί με το Φύλλο Εργασίας (Ασύγχρονη). 

 Βήμα 2:   Προσαρμόζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες και στο ρυθμό 

μελέτης των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικείωσή τους με τα 

υπολογιστικά εργαλεία. Υποστηρίζουμε τους μαθητές σε αυτή τη διαδικασία μέσα 

από κατάλληλα δομημένο εκπαιδευτικό υλικό και μέσα από την επικοινωνία μας 

μαζί τους. 

Βήμα 3:. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το μαθησιακό υλικό, περιηγούνται σε 

διαφορετικές ιστοσελίδες, συγκρίνουν και αξιοποιούν πολλαπλές πηγές, 

συγκεντρώνουν δεδομένα,  τα διαμορφώνουν και ετοιμάζουν τα  δικά τους έργα, 

αξιοποιώντας τη δυνατότητα δημιουργίας ατομικού πλαισίου και τρόπου 

έκφρασης. 

Βήμα 4: Οι εργασίες ελέγχονται γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά, ώστε να 

αναδιαμορφωθούν εάν χρειαστεί και να οδηγηθούν στην τελική τους μορφή. 
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Βήμα 5: Τέλος δημιουργούμε το Padlet μας, έναν ηλεκτρονικό «τοίχο» με τίτλο 

«Ludwig van Beethoven ist der berühmteste klassische Komponist», ώστε να 

μπορούν  οι μαθητές  να συνδυάσουν διαφορετικές μορφές αρχείων,  να εκθέσουν 

την τελική μορφή των εργασιών τους και να αξιοποιήσουν υπάρχουσες ιδέες.  

Πηγές:  Οι ηλεκτρονικές σελίδες 

 https://youtu.be/V05qwSg28g8 

 (αφιέρωμα διάρκειας περίπου 5 λεπτών για τη ζωή και το έργο του Μπετόβεν από 

το αρχείο της Εκπαιδευτικής  Τηλεόρασης)  

 https://youtu.be/i1fRNv1TX48 

Beethoven für Kinder | Sarah's Music 

 (από το Γερμανικό κανάλι Deutsche Welle μία 12λεπτη μουσική εκπομπή της 

μουσικού και τηλεπαρουσιάστριας Sara Willis αφιερωμένη στον Μπετόβεν) 

 https://youtu.be/ms9tyNKtjcs 

Biography of Ludwig van Beethoven for Kids - Beethoven for Children: FreeSchool 

Η βιογραφία του Μπετόβεν στα Αγγλικά για παιδιά 

 Η μουσική του Μπετόβεν 

https://youtu.be/K3_B4cXphVI 

 https://youtu.be/iGHnrIn6Ssw 

Europahymne (Lyrics Video)-  Ο Ευρωπαϊκός Ύμνος με τους στίχους  

 https://youtu.be/rmtRiumMQz8 

Solist der Wiener Sängerknaben singt "Freude schöner Götterfunke" Fest der Freude 

Wien 2018- από τη «Γιορτή στη Χαρά» που διοργανώθηκε στη Βιέννη το 2018 

 https://youtu.be/Ih8cJgjR0Kk 

Ωδή στη Χαρά - Μουσικό Σχολείο Χίου - 13/04/2016 

 https://youtu.be/3eXT60rbBVk 

«From us, for you: Beethoven Symphony No. 9» από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του 

Ρότερνταμ 

 https://youtu.be/S1tY1QGIAqg 

Celebrating Ludwig van Beethoven's 245th Year google doodle - αφιέρωμα της 

Google για τα 245α γενέθλια του Μπετόβεν 

 

 

https://youtu.be/V05qwSg28g8
https://youtu.be/i1fRNv1TX48
https://youtu.be/ms9tyNKtjcs
https://youtu.be/K3_B4cXphVI
https://youtu.be/iGHnrIn6Ssw
https://youtu.be/rmtRiumMQz8
https://youtu.be/Ih8cJgjR0Kk
https://youtu.be/3eXT60rbBVk
https://youtu.be/S1tY1QGIAqg
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  

Τίτλος: «‘Όταν τα Γερμανικά συναντούν τη μουσική»  

1) ΕΡΕΥΝΑ (διαθέσιμος χρόνος 1 εβδομάδα έως τη Δευτέρα 12 Μαΐου)  

 Η ερευνητική εργασία είναι: 

 Σχεδιασμένη με σαφή ζητούμενα και οργανωμένη σε στάδια 

   έχει πληρότητα, σύντομες και ακριβείς οδηγίες 

 Το ύφος είναι φιλικό, κατάλληλο για την περίσταση επικοινωνίας  

 εκφράζει πρωτότυπες ιδέες-απόψεις και επιτρέπει την επίτευξη των στόχων  

 

Βήμα 1: Αρχικά βλέπω τα 2 παρακάτω βίντεο και κρατάω τις σημειώσεις μου (Το 

γερμανικό βίντεο έχει υπότιτλους στα Γερμανικά για να μπορείτε να διαβάζετε 

ταυτόχρονα αυτά που ακούτε. Δε χρειάζεται βέβαια να τα καταλαβαίνετε όλα) 

  https://youtu.be/V05qwSg28g8 

  https://youtu.be/i1fRNv1TX48 

Εάν επιθυμώ βλέπω επιπλέον και αυτό το βίντεο 

 https://youtu.be/ms9tyNKtjcs 

Βήμα 2: Βλέπω με προσοχή την παρουσίαση που θα βρω στα  ΕΓΓΡΑΦΑ  με 

τίτλο Ludwig van Beethoven Präsentation και κρατώ σημειώσεις.  

Στις ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Διαδικτύου θα βρείτε Ελληνογερμανικό και Γερμανοελληνικό 

λεξικό για οποιαδήποτε λέξη σας δυσκολεύει.  

 

Ludwig van Beethoven 
(1770 – 1827)

 

https://youtu.be/V05qwSg28g8
https://youtu.be/i1fRNv1TX48
https://youtu.be/ms9tyNKtjcs
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Βήμα 3:  Συλλέγω στο διαδίκτυο πληροφορίες γι ‘αυτόν τον μεγάλο 

μουσικοσυνθέτη. 

Ομαδοποιώ και οργανώνω το υλικό που έχω συγκεντρώσει, έτσι ώστε να το 

παρουσιάσω στους συμμαθητές μου με τον δικό μου τρόπο .  

Βήμα 4: Επιλέγω τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας μου και την ετοιμάζω π.χ. σε 

ένα χαρτί, σε χαρτόνι, στο powerpoint κ.τ.λ. (η επιλογή είναι δικιά σας) 

Βήμα 5: Μαθαίνω και τραγουδώ τους ελληνικούς στίχους του Ύμνου της χαράς και 

την πρώτη στροφή του αντίστοιχου γερμανικού Freude schöner Götterfunken. 
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Γιατί να μάθουμε να τραγουδάμε τους στίχους της «Ωδής στη Χαρά»; 

 Η «Ωδή στη Χαρά» που γράφτηκε από τον γερμανό ποιητή Σίλερ και 

μελοποιήθηκε αργότερα από τον Μπετόβεν είναι ένας ύμνος για την  

συναδέλφωση όλων των λαών, ο οποίος εκφράζει τα ιδανικά της ειρήνης και της 

αλληλεγγύης!  

 Το 1985 αναγνωρίστηκε ως ο ύμνος της ΕΕ, θέλοντας να εξυμνήσει τις κοινές 

αξίες των λαών της Ευρώπης.  

Βήμα 6:  Δημιούργησε εικόνα κόμιξ με θέμα τον Μπετόβεν ακολουθώντας τις 

οδηγίες που θα βρεις στα ΕΓΓΡΑΦΑ. 

Πάτα στο λινκ και γράψε 1 λέξη στα Ελληνικά ή στα Γερμανικά που σου έρχεται στο 

μυαλό ακούγοντας τη λέξη «Beethoven» 

https://www.menti.com/svftxgp63n 

Βήμα 7:  Πόσο καλά γνωρίζεις τελικά τον Μπετόβεν; Παίξε τώρα όσες φορές θέλεις 

το παιχνίδι! 

 https://kahoot.it/challenge/08725277?challenge-id=6a09fbe0-278b-4390-8818-

2ebb12820f49_1589825485959 

 

Kahoot Ludwig van Beethoven

 

Καλή Επιτυχία! 

Viel Erfolg 

https://www.menti.com/svftxgp63n
https://kahoot.it/challenge/08725277?challenge-id=6a09fbe0-278b-4390-8818-2ebb12820f49_1589825485959
https://kahoot.it/challenge/08725277?challenge-id=6a09fbe0-278b-4390-8818-2ebb12820f49_1589825485959
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Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής 

Το 
συννεφόλεξο
της Χρύσας

 

 

Το συννεφόλεξό μας! 
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Τα κόμιξ μας 
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Το Padlet μας! 

Τελική Φάση

Δημιουργικότητα και 

πρωτοτυπία  των 

εργασιών

Το Padlet μας…

 

 

Το  Padlet μας…
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Το Padlet μας…

 

Το Padlet μας…
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Το Padlet μας…

 

 

Το Padlet μας…
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«Η μουσική είναι η υψηλότερη 
αποκάλυψη από κάθε σοφία και 

φιλοσοφία!»
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ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Τ.Π.Ε. 
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Βόλτα στην Ελλάδα 

Γεωργιτζίκη Ναταλία Θεόκλεια  

ngeorgitzi@sch.gr 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού 

 

Περίληψη 

Στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο γενικότερος στόχος είναι η ενεργοποίηση των 

μαθητών στην εξ-αποστάσεως εκπαίδευση  (1) και τις αξιοποίησης 

προϋπάρχουσας γνώσης για νέα δράση  (2). Ο μαθητής είναι ενεργός και ο 

εκπαιδευτικός βοηθάει και καθοδηγεί. Ειδικότερα, θέλουμε να αξιοποιήσουμε 

το διαδίκτυο και τα εργαλεία των πλατφορμών της e-class, e-me προς όφελος 

του μαθητή. Επίσης, να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, που έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, στις δραστηριότητες, καθώς δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση 

λογισμικού, ύπαρξη υλικού (εκτυπωτή) για φύλλα εργασίας ή η αποστολή και 

λήψη εργασιών από τους μαθητές. Επιπλέον, με την αξιοποίηση των 

συνεργατικών εργαλείων της Google, των δωρεάν διαθέσιμων λογισμικών στο 

διαδίκτυο μπορέσαμε να θυμίσουμε έννοιες του μαθήματος και να δώσουμε τη 

δυνατότητα στον μαθητή να δράσει και να συνεργαστεί, όσο είναι αυτό 

δυνατόν, με τους συμμαθητές του (3). Οι μαθητές ακόμα και από το κινητό τους 

τηλέφωνο μπορούν να υλοποιήσουν κάθε δραστηριότητα. Σημαντική είναι η 

ενεργοποίηση των μαθητών κατά την έναρξη της διαδικασίας και η αξιολόγηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο τέλος της δραστηριότητας. Ο μαθητής είναι 

ενεργός, συμμετέχει, παίρνει μέρος στη διαδικασία, δεν είναι παθητικός δέκτης 

πληροφοριών, βλέπει τα έργα που υλοποιεί. Η εκπαιδευτική προσέγγιση θεωρώ 

ότι ήταν επιτυχημένη καθώς όλοι οι επιμέρους στόχοι της εκπληρώθηκαν.  

Λέξεις Κλειδιά:  ε -αποστάσεως, ΤΠΕ, συνεργατικά έγγραφα, διαδίκτυο  

Βιβλιογραφικές αναφορές  

1. Alexia, Kapravelou. Η σημασία των θεωριών μάθησης στο πλαίσιο. Ανοικτή 

Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως. e-publishing, 

2011, Τόμ. 7.  

2. Δημητριάδης, Σταύρος. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό. Αθήνα  : 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. 

3. Μπούρας, Χρήστος, και Τσιάτσος, Θρασύβουλος. Συνεργατικά Περιβάλλοντα 

Μάθησης από Απόσταση. Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠ. 2006. 

 

mailto:ngeorgitzi@sch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πληροφορική Ε’ και Στ’ Δημοτικού 
 

 

Δημιουργώ με τα πολυμέσα και τις παρουσιάσεις, Γνωρίζω το διαδίκτυο- 
επικοινωνώ και συνεργάζομαι, Υλοποιώ σχέδια εργασίας/ έρευνας με τις ΤΠΕ  

 

Στόχοι: 

Γενικός στόχος:  

Να καταστούν ικανοί να αξιολογούν και να αξιοποιούν πληροφορίες από 

ποικίλες πηγές στο Διαδίκτυο και στο Παγκόσμιο Ιστό, στα πλαίσια κατάλληλων 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ αλλά και τα σχολικά τους 

μαθήματα (πχ Γεωγραφία). 

Επίπεδο δεξιοτήτων: 

1. Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της πλατφόρμας σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

2. Να αναζητούν εικόνες αξιοποιώντας τις κύριες λειτουργίες μιας μηχανής 

αναζήτησης.  

3. Να εφαρμόζουν στρατηγικές αναζήτησης για την ανεύρεση 

πληροφοριών και την υλοποίηση των εργασιών τους. 

4. Να δημιουργούν και να μορφοποιούν κατάλληλα διαφάνειες σε μια 

παρουσίαση 

5. Να εισάγουν εικόνες και άλλα στοιχεία στην παρουσίασή τους. 

 

Επίπεδο στάσεων: 

1. Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες των συνεργατικών εγγράφων ως μέσου 

προσωπικής έκφρασης, ανταλλαγής ιδεών και επικοινωνίας. 

2. Να έχουν μια κριτική στάση απέναντι στις πληροφορίες που βρίσκουν στο 

διαδίκτυο. 

3. Να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα και την εργασία αυτών που ανεβάζουν 

υλικό στο διαδίκτυο. 

4. Να υιοθετήσουν θετική στάση στα εξ αποστάσεως περιβάλλοντα εκπαίδευσης.  
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Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)   

 Βήμα 1:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη)  

1. Δίνουμε τον τίτλο του θέματος του μαθήματος που είναι «Βόλτα στην 

Ελλάδα». Ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τους μαθητές ζητώντας να 

καταγράψουν τις σκέψεις τους για τη δραστηριότητα, τι θα 

πραγματευτούν, τι θα δημιουργήσουν. Οι μαθητές σημειώνουν τις 

σκέψεις τους για τη δραστηριότητα, στον συνεργατικό πίνακα που 

δημιούργησα στο www.padlet.com, πώς θα πάμε βόλτα στην Ελλάδα 

όταν είμαστε στο σπίτι, τι θα αξιοποιήσουμε για να το επιτύχουμε, ποιο 

μέρος θα ήθελαν να επισκεφτούνε (καταιγισμός ιδεών- ενεργοποίηση 

μαθητών). (15’) 

2. Συζητάμε με τους μαθητές για τη μεθοδολογία της δραστηριότητας, τις 

επιμέρους δραστηριότητες και το χρονοδιάγραμμα που θα 

ακολουθήσουμε, το οποίο και υπάρχει αναρτημένο σε πίνακα 

www.padlet.com. (10’) 

3. Αξιοποιούμε το εργαλείο της Google Earth και τις ζωντανές διαδικτυακές 

κάμερες που υπάρχουν στην Ελλάδα και το διαδίκτυο και 

επισκεπτόμαστε μέρη στην Ελλάδα. (15’) 

     Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Θυμόμαστε τις έννοιες δίκτυο, διαδίκτυο, παγκόσμιος ιστός, 

υπερσύνδεσμος μέσω των διαδραστικών καρτών με ήχο που 

δημιούργησα στο www.quizlet.com  (5’) 

2. Ο εκπαιδευτικός θυμίζει τη διαδικασία της αναζήτησης και αντιγραφής 

πληροφοριών και εικόνων με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης της 

www.google.gr (15’) 

3. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις παρουσιάσεις του Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου (www.saferinternet4kids.gr) και συζητάμε για τα πνευματικά 

δικαιώματα. (15’) 

4. Αξιοποιούμε ένα κουίζ στο διαδίκτυο, με αναφορά του δημιουργού 

του, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. (10’)  

1. Βήμα 3:   Οι μαθητές συνδέονται στο περιβάλλον της πλατφόρμας eclass 

(Ασύγχρονη) 

2. Οι μαθητές βρίσκουν τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιήσουμε στις 

εργασίες τους. Εκεί υπάρχουν όλες οι επιμέρους δραστηριότητες καθώς και 

το υλικό του μαθήματος ώστε να το αξιοποιήσουν  

3. Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν στις πληροφορίες του  μαθήματος μέσω 

της εικόνας με διαδραστικά στοιχεία που περιέχει το υλικό του μαθήματος. 

Η διαδραστική εικόνα δημιουργήθηκε με το e-content και ενσωματώθηκε 

http://www.padlet.com/
http://www.padlet.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.google.gr/
http://www.saferinternet4kids.gr/
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στην eclass. Πατώντας σε κάθε (+) της εικόνας οι μαθητές μπορούν να 

επιστρέψουν στους συνδέσμους και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη 

σύγχρονη εξ- αποστάσεως εκπαίδευση. 

4. Οι μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις τους για τη διαδικασία της  αναζήτησης 

μέσα από το διαδραστικό φύλλο εργασίας που δημιούργησα μέσα από την 

ιστοσελίδα www.liveworksheets.com  

5. Οι μαθητές παίζουν με ένα παζλ για την Ελλάδα που δημιούργησα μέσα από 

την ιστοσελίδα www.jigsawplanet.com  

6. Οι μαθητές εξασκούνται στη διαδικασία αναζήτησης, αναζητώντας 

πληροφορίες για ένα σημαντικό πρόσωπο συμπληρώνοντας μια φόρμα της 

Google. Επιπλέον αναζητούν και αποθηκεύουν εικόνες από τις 

προτεινόμενες σελίδες ή τη μηχανή αναζήτησης στο ψηφιακό μέσο όπου 

εργάζονται. 

Βήμα 4:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη συνεργατική παρουσίαση που 

δημιούργησε με τις συνεργατικές παρουσιάσεις της Google. (5')  

2. Ο εκπαιδευτικός θυμίζει τη διαδικασία μορφοποίησης διαφανειών, 

διάταξη, αλλαγή φόντου, μορφοποίησης γραμματοσειράς, τρόπου 

εναλλαγής διαφάνειας και εισαγωγή εικόνας και υπερσυνδέσμου. (15') 

3. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τον αριθμό της διαφάνειας και το όνομα 

του μαθητή σε ένα κοινόχρηστο φύλλο εργασίας που δημιουργήθηκε 

στα συνεργατικά φύλλα εργασίας Google Sheets. Οι μαθητές έτσι 

γνωρίζουν ποια είναι η διαφάνεια που θα επεξεργαστούν. Ο σύνδεσμος 

υπάρχει διαθέσιμος και στην πλατφόρμα eclass (5')  

4. Οι μαθητές θέτουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία και 

μεταβαίνουν στη συνεργατική παρουσίαση μέσω του συνδέσμου που 

έχει αποστείλει ο εκπαιδευτικός μέσω του chat. Ο εκπαιδευτικός 

παρακολουθεί τη διαδικασία και βοηθάει όπου και αν χρειαστεί. (20')  

a. Βήμα 5:   Οι μαθητές συνδέονται στο περιβάλλον της πλατφόρμας 

eclass (Ασύγχρονη) 

2. Οι μαθητές βρίσκουν στην ενότητα «Εργασίες» την εργασία σχετικά με τη 

συνεργατική παρουσίαση. Εκεί δίνονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη 

διεύθυνση στον ιστό της συνεργατικής παρουσίασης και του συνεργατικού 

φύλλου εργασίας όπου υπάρχει καταγεγραμμένο το πλάνο ανάθεσης των 

διαφανειών. 

3. Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν στο βίντεο του μαθήματος σχετικά με τη 

συνεργατική παρουσίαση, που δημιούργησε ο εκπαιδευτικός 

καταγράφοντας τη διαδικασία.  

http://www.liveworksheets.com/
http://www.jigsawplanet.com/
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4. Οι μαθητές δημιουργούν τις διαφάνειές τους, εισάγουν τις πληροφορίες 

τους και μορφοποιούν όπως επιθυμούν τη διαφάνειά τους, αναζητούν και 

εισάγουν εικόνες στην παρουσίασή τους στην κατάλληλη διαφάνεια, 

εισάγουν υπερσυνδέσμους στη διαφάνειά τους ή στον χάρτη. 

Βήμα 6:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Οι μαθητές παρουσιάζουν την εργασία τους στην ολομέλεια. 

2. Οι μαθητές ανταλλάσσουν ιδέες και συζητούν για τον τρόπο εργασίας 

τους 

3. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τη 

διαδικασία και το παραγόμενο υλικό και καταγράφουν τις σκέψεις τους 

σε πίνακα από το www.padlet.com  

4. Ολοκληρώνουμε με τη δημιουργία ενός συννεφόλεξου- αφίσας όπου ο 

κάθε μαθητής λέει μια λέξη που χαρακτηρίζει τη διαδικασία μάθησης, 

συναισθήματα, γνώση και άλλα στο www.wordart.com και 

δημιουργούμε την αφίσα η οποία και εισάγουμε στην συνεργατική 

παρουσίαση. 

Πηγές:  Υλικό για έννοιες www.quizlet.com, φύλλα αυτό-αξιολόγησης για τη 

διαδικασία της  αναζήτησης στο διαδίκτυο www.liveworksheets.com, αναλυτικές 

οδηγίες για την αναζήτηση και αντιγραφή εικόνων και πληροφοριών με τη χρήση 

του κειμενογράφου, φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων, συνεργατικά έγγραφα που 

έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός στις ιστοσελίδες  

https://drive.google.com/drive/, παρουσιάσεις από την ιστοσελίδα του «Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου» www.saferinternet4kids.gr,  ενεργοποίηση μαθητών- πλάνο 

καταγραφής δράσεων και χρονοδιάγραμμα με τη χρήση των πινάκων 

www.padlet.com, δημιουργία πάζλ από την ιστοσελίδα www.jigsawplanet.com και 

ενσωμάτωσή τους στο eclass για αποφυγή διαφημίσεων, συννεφόλεξο ιδεών και 

συναισθημάτων από την ιστοσελίδα www.wordart.com , αφίσα με βήματα 

διαδικασίας αναζήτησης από την ιστοσελίδα https://app.genial.ly.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.padlet.com/
http://www.wordart.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.liveworksheets.com/
https://drive.google.com/drive/
http://www.saferinternet4kids.gr/
http://www.padlet.com/
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.wordart.com/
https://app.genial.ly/
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ΦΥΛΛΑ  ΔΡΑ ΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩΝ  

Βόλτα στην Ελλάδα 

διαδραστικά φύλλα εργασίας- δραστηριότητες μαθητή 

1η Δραστηριότητα 

Προσθέστε τις σκέψεις σας σχετικά με τη δραστηριότητα. Πώς μπορούμε να πάμε 

βόλτα στην Ελλάδα; Τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε; 

 

 

2η Δραστηριότητα 

Πατήστε κάθε στοιχείο της διαδραστικής εικόνας και δείτε το υλικό της 

δραστηριότητας, θυμηθείτε τις έννοιες, δείτε τις ασκήσεις που έχετε να κάνετε. 
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3η Δραστηριότητα 

Ελέγξτε τις γνώσεις σας σχετικά με τη διαδικασία της αναζήτησης κάνοντας τις 

ασκήσεις στο παρακάτω φύλλο εργασίας. Όταν τελειώσετε μπορείτε να πατήσετε 

finish και να δείτε τα αποτελέσματά σας. 

https://www.liveworksheets.com/yx446691fk  

 

4η Δραστηριότητα 

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με ένα σημαντικό πρόσωπο και αντιγράψτε τις 

στην παρακάτω φόρμα.  

 

 

https://www.liveworksheets.com/yx446691fk
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5η Δραστηριότητα 

Μεταβείτε στη διαφάνειά σας όπως υπάρχει στο καταγεγραμμένο πλάνο και 

εισάγετε τις πληροφορίες και μια εικόνα για ένα μέρος της Ελλάδας που επιλέξατε. 

Στον τίτλο γράψτε το όνομα σας και το όνομα του μέρους.  
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Έργα μαθητών 

Παρατίθενται έργα μαθητών από την εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής 

1. Σκέψεις μαθητών σχετικά με τη δραστηριότητα. 

 

 

2. Φόρμα εισαγωγής πληροφοριών για ένα σημαντικό πρόσωπο, ενδεικτικές 

απαντήσεις μαθητών 
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3. Φύλλο αυτό-αξιολόγησης μαθητή για τη διαδικασία αναζήτησης όπως φαίνεται 

στον εκπαιδευτικό 

 

 

4. Συνεργατική παρουσίαση- εργασίες μαθητών 

 

 



 
 

612 

 

5. Σκέψεις για τη διαδικασία 

 

6. Σκέψεις και συναισθήματα για τη διαδικασία με ένα συννεφόλεξο 
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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Του κόσμου τα Μουσεία 

Θεοδώρου Μαριάνα 

marianatheod@gmail.com 

Δασκάλα ΠΕ70 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας  

 

Περίληψη 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε όλη την υφήλιο δημιούργησαν 

την έκτακτη  ανάγκη για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε όλες της βαθμίδες της.                                                              

Συνδυάζοντας την ασύγχρονη αλλά και την σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

υιοθετήθηκε ένα νέο πλαίσιο αρχών. Τέθηκαν με ακρίβεια οι σκοποί και οι στόχοι 

της διδακτικής προσέγγισης ώστε να είναι ανοιχτή, ευέλικτη, μαθητοκεντρική και 

αυτορυθμιζόμενη. Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε αυθεντικές καταστάσεις με την 

χρήση ποικίλων τεχνολογικών μέσων και διδακτικών μεθόδων, λαμβάνοντας όμως 

υπόψιν, τους ιδιαίτερους τρόπους μάθησης κάθε μαθητή.  

Με αφορμή την  Διεθνή Ημέρα Μουσείων  επιλέχθηκε ως θέμα διδακτικής 

πρακτικής, αυτό της 16ης ενότητας της Γλώσσας της Στ  ́ τάξης, τα «Μουσεία».                            

Συνδυάστηκε η διαθεματική προσέγγιση (cross curricular thematic approach) του 

θέματος με την θεωρία της οικοδόμησης της γνώσης, η οποία μπορεί να υπηρετήσει 

διαθεματικά σχήματα διδακτικών προσεγγίσεων  (Ματσαγγούρας, 2002: 37). Όταν 

η μάθηση συνδέεται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων 

ευνοείται η διαθεματική προσέγγιση και η γνώση οικοδομείται με βάση την ένταξη 

νέων πληροφοριών στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα. 

Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές τη μαγεία των μουσείων και να τα δουν με μια 

διαφορετική ματιά - σαν μια βαλίτσα ενός χρονοταξιδιώτη που κινείται στον 

χωροχρόνο. 

Λέξεις κλειδιά: ε  αποστάσεως εκπαίδευση, μουσείο, φως, κόσμος, διάδραση  

Βιβλιογραφικές  αναφορές: 

 Ματσαγγούρας Η. (2004). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. (Γ  ́

έκδοση). Αθήνα: Γρηγόρης 

 JONASSEN, David H.; MARRA, Rose M.. Concept mapping and other 

formalisms as Mindtools for representing knowledge. Research in Learning 

Technology, [S.l.], v. 2, n. 1, Dec. 2011. ISSN 2156-7077. Available at: . Date 

accessed: 25 Jun. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.3402/rlt.v2i1.9573.  

 

 

mailto:marianatheod@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Διαθεματική διδακτική πρακτική εξ αποστάσεως 

 (Γλώσσα- Γεωγραφία-Φυσικά) Στ΄ Δημοτικού 
 
 

 

Ενότητα 16η  - Του κόσμου τα μουσεία  
 

 

Στόχοι  

 

 Εξοικείωση μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά του κόσμου 

 

 Επεξεργασία, οργάνωση και οικειοποίηση νέων γνώσεων και πληροφοριών 

με την χρήση  εννοιολογικών χαρτών και διαδραστικών εργαλείων, π.χ.  

Wordwall 

 

 Ανάπτυξη ικανότητας χρήσης λεκτικών και συμβολικών μορφών δεδομένων 

π.χ. εικόνες, κείμενα, χάρτες  

 

 Αξιοποίηση γνώσεων σχετικά με την οπτική και την λειτουργία της όρασης 
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Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)  

 1η δραστηριότητα (1ο μέρος) 

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στην e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις 

μαθητές/ριες   

                             μαζί με τα Φύλλα Δραστηριοτήτων (Ασύγχρονη) 

     Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις του 1ου φύλλου δραστηριοτήτων.  

ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Επισκέπτομαι τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

1. http://odysseus.culture.gr/h/4/gh41.jsp?obj_id=3633    

2. https://artsandculture.google.com/partner 

 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» 

Απαντώ στις παρακάτω ερωτήσεις αφού έχω διαβάσει καλά το κείμενο που αφορά 

το Αρχαιολογικό Μουσείο που υπάρχει στον τόπο μας.  

1. Με ποια κριτήρια έγινε η οργάνωση και η ταξινόμηση των εκθεμάτων του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2. Σε ποια χρονολογική περίοδο ανήκουν τα περισσότερα αρχαιολογικά 

ευρήματα; 

     

……………………………………………………………………………………………………………………………  

       

3. Πώς εμπλουτίζεται το υλικό ενός μουσείου;  

 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4. Ποιες είναι οι συλλογές που κυριαρχούν στο συγκεκριμένο μουσείο; 

……………………………………………………………………………………………………………………  

5. Αφού μελετήσετε τις ενότητες της έκθεσης να αναφέρετε ποια από αυτές θα 

θέλατε να επισκεφθείτε και για ποιο λόγο. 

………………………………………………………………………………………………………………………  

6. Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν αυτή την εποχή και 

κάνουν ανέφικτη την δια ζώσης επίσκεψη μας στα μουσεία σε ποιο μουσείο 

θα θέλατε να περιηγηθείτε εικονικά και γιατί; 

 

http://odysseus.culture.gr/h/4/gh41.jsp?obj_id=3633
https://artsandculture.google.com/partner


 
 

617 

 

 Να αναζητήσετε στην δεύτερη ιστοσελίδα, μουσεία  ανά τον κόσμο που 

σας ενδιαφέρουν και να παρουσιάσετε συνοπτικά τις εξής πληροφορίες:  

 

   Όνομα μουσείου-ήπειρο-χώρα-πόλη-συλλογές-δυνατότητα εικονικής 

περιήγησης 

Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

 Απαντούν στο Φ.Δ. και συζητούμε για τα μουσεία που υπάρχουν στον τόπο 

μας. Στη συνέχεια διαβάζουν πληροφορίες για μουσεία στην Ελλάδα αλλά 

και στον υπόλοιπο κόσμο, που βρήκαν από την ιστοσελίδα  της Google Arts  

& Culture. 

 Επιλέγουν 12 μουσεία με βάση τα ενδιαφέροντα τους, την γεωγραφική τους 

θέση - 2 τουλάχιστον σε κάθε ήπειρο με δυνατότητα εικονικής περιήγησης 

 

 

 

1η δραστηριότητα (2ο μέρος)  

Βήμα 1:  Ανεβάζουμε στην e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

   μαζί με τα Φύλλα Δραστηριοτήτων (Ασύγχρονη) 

 

2o ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 Αφού μεταβείτε στη διεύθυνση https://el.wikipedia.org/  και μελετήσετε τις 

πληροφορίες που δίνονται σχετικά με τα μουσεία, να δημιουργήσετε έναν 

εννοιολογικό χάρτη με την οικογένεια της λέξης και έναν που να 

περιλαμβάνει λέξεις σχετικές με την κεντρική έννοια. Να εργαστείτε  όπως 

στο παράδειγμα που δημιουργήσαμε με τους εννοιολογικούς χάρτες της 

eclass. Χρησιμοποιείστε όποια λογισμικά θέλετε.  

 Παράδειγμα από eclass 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/
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Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

 Παρουσίαση εννοιολογικών χαρτών μαθητών και ομαδική δημιουργία νέου 

 Ομαδική δημιουργία χάρτη με το λογισμικό Inspiration 9  

 

 

 

2η δραστηριότητα  

Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στην e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

                             μαζί με το Φύλλο  Δραστηριοτήτων (Ασύγχρονη) 

ΦΥΛΛΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Εργάζομαι, όπως στο παράδειγμα και μετατρέπω τις προτάσεις από ενεργητική σε  

παθητική σύντα η και το αντίστροφο: 

 Η έκθεση παρουσιάζει μεγάλο αριθμό αγγείων. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας περιλαμβάνει αρχαιολογικό 

υλικό που προέρχεται κατά κύριο λόγο από ανασκαφές των τελευταίων χρόνων.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Αντίθετα άλλες εποχές (Μυκηναϊκή, Κλασική, Ελληνιστική) αντιπροσωπεύονται 

έντονα μέσα από πολλαπλά ευρήματα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Η οργάνωση της έκθεσης στηρίζεται στο διαχωρισμό των εκθεμάτων στις βασικές 

χρονολογικές ενότητες. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας προβάλει την πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής και την πολιτιστική διαδρομή της. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Υπενθυμίζεται η μετατροπή της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη και το 

αντίστροφο, με την τεχνική του αστεριού της σύνταξης και η διαφορά στον 

γλωσσικό στόχο. 

2. Απαντούν στο Φ.Δ. και παίζουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι που δημιούργησα 

με το Wordwall ώστε να εκτιμηθεί αν αφομοιώθηκε η νέα γνώση.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ WORDWALL 
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3η δραστηριότητα (σύνδεση με την Γεωγραφία) 

Βήμα 1:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

 Εύρεση στον χάρτη με τη βοήθεια του Google maps στην ιστοσελίδα 

https://artsandculture.google.com/partner?tab=map των 12 επιλεγμένων 

μουσείων από τους μαθητές και εικονική περιήγηση σε αυτά 

 

 
 

 

Εικονική περιήγηση στο Ερμιτάζ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/partner?tab=map


 
 

621 

 

 Θυμόμαστε: 

Σε ποια ήπειρο, χώρα και πόλη βρίσκονται; Τι είδους συλλογές φιλοξενούν;  

Τα τοποθετούν στον παγκόσμιο χάρτη παίζοντας ένα διαδραστικό παιχνίδι 

που δημιούργησα με το Wordwall. 
 

 

4η δραστηριότητα (σύνδεση με τα Φυσικά) 

Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στην e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/ριες   

                         μαζί με το Φύλλο Δραστηριοτήτων (Ασύγχρονη) 
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                                             ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 Διαβάζω το κείμενο:  

Ο φωτισμός των μουσείων έχει πάντοτε ως αντικειμενικό στόχο τη δημιουργία ενός 

ποιοτικού χώρου υψηλών προδιαγραφών τόσο για τη μετάδοση της γνώσης και την 

επικοινωνία μεταξύ του επισκέπτη και του εκθέματος, όσο και για κοινωνική 

συνεύρεση. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία αλλά και η αποτελεσματική προβολή 

των εκθεμάτων αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες κάθε σχεδιασμού φωτισμού.              

Ο φυσικός φωτισμός προσφέρει τη δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης 

ενέργειας με την ορθή συνύπαρξή του με το τεχνητό φωτισμό αλλά και ψυχολογικά 

οφέλη στους χρήστες των χώρων που επιθυμούν άμεση οπτική επαφή με τον 

εξωτερικό κόσμο και όχι σκοτεινά, χωρίς παράθυρα, ‘μαύρα’ κουτιά.   

 Μετά παρατηρώ με προσοχή τις παρακάτω εικόνες: 

 

1. Είναι το ίδιο μουσειακό έκθεμα και στις 3 εικόνες; Γιατί φαίνεται 

διαφορετικό σε καθεμία από αυτές; Τι νομίζετε ότι αλλάζει και για ποιο 

λόγο; 

     

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 Αφού διαβάσω το κείμενο και παρατηρήσω την εικόνα, απαντώ στην 

ερώτηση. 

Οι φωτεινές ακτίνες ανακλώνται και διαχέονται πάνω σε όλα τα αντικείμενα. Έτσι 

κάποιες από αυτές φτάνουν στα μάτια μας. Οι φωτεινές ακτίνες διαθλώνται στον 

κρυσταλλοειδή φακό και εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπου 

σχηματίζεται το είδωλο της εικόνας που παρατηρούμε. Η επιφάνεια του χιτώνα 

αυτού είναι καλυμμένη με εκατομμύρια φωτοευαίσθητα κύτταρα. Το οπτικό 

ερέθισμα, η εικόνα που βλέπουμε, μεταφέρεται στον εγκέφαλο μέσα από το οπτικό 

νεύρο.  
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2. Πώς νομίζετε ότι αντιλαμβανόμαστε τον ζωγραφικό πίνακα ενός μουσείου 

τέχνης  που βλέπουμε μπροστά μας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

     Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

Αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου Wordwall για κατανόηση και εμπέδωση 

γνώσεων για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με την αίσθηση της όρασης 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΦΩΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ» ΜΕ ΤΟ WORDWALL 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

 Εννοιολογικός χάρτης μαθητή εννοιών σχετικές με το μουσείο, με το 

ελεύθερο λογισμικό Cmaps 
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 Εννοιολογικός χάρτης μαθητή-τριας με την οικογένεια της λέξης «μουσείο» 

με το λογισμικό Inspiration 9 
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 Απαντήσεις μαθητή-τριας για το Φ.Δ. « Το αστέρι της σύνταξης» 

 

 

 Διαδραστικό παιχνίδι Wordwall   Ρύθμιση παραμέτρων παιχνιδιού: 

Πολλαπλοί παίχτες, αντίστροφη μέτρηση χρόνου, σκορ… 

 

 Αποτέλεσμα προσπάθειας μαθητή-τριας:  
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 Εύρεση στον χάρτη του μουσείου Ερμιτάζ 

 

 Παιχνίδι: Τοποθέτηση των 12 επιλεγμένων μουσείων με το διαδραστικό 

εργαλείο Wordwall 

 

 

 Φ.Δ.  και  ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών  
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 Διαδραστικό παιχνίδι με το Wordwall, κατά την εξέλιξή του 

 

 

 

Συμπεράσματα 

Εξετάζοντας συνολικά αλλά και από απόσταση-μετά την πάροδο λίγου χρόνου- την 

διδακτική πρακτική εξ αποστάσεως, με διαθεματικό περιεχόμενο, που εφάρμοσα 

με τους μαθητές της Στ΄ τάξης, πιστεύω πως τα αποτελέσματα είναι θετικά και 

ενθαρρυντικά. 
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Οι τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν στην αρχή των πρώτων τηλεδιασκέψεων με 

τους μαθητές, πριν από το Πάσχα, ξεπεράστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε 

κατά την διάρκεια τους να  μπορούμε να κινούμαστε πιο γρήγορα και 

αποτελεσματικά. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών  που συμμετείχαν και με τους δύο τρόπους –

ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία- μέσω των εργασιών  στην 

eclass και κατόπιν μέσω των τηλεδιασκέψεων, ανταποκρίθηκαν με μεγάλο 

ενδιαφέρον καθώς και διάθεση για συνεργασία. Κατέθεταν έγκαιρα τις εργασίες 

τους ώστε να μπορώ να τις βλέπω, να τις συζητάμε και να τις επεξεργαζόμαστε και 

όλοι μαζί κατά την διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας, όπως θα κάναμε και στην 

δια ζώσης διδασκαλία.  

Οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν, αξιοποιώντας αποτελεσματικά το 

εκπαιδευτικό υλικό που τους δόθηκε μέσω της ασύγχρονης αλλά και της σύγχρονης 

διδασκαλίας, με την ενεργό συμμετοχή των περισσότερων μαθητών. Ο 

διαδραστικός χαρακτήρας των  εργαλείων μάθησης με την άμεση ανατροφοδότηση 

που παρείχε και η πολυμεσική παρουσίαση δημιούργησαν ένα  πιο ελκυστικό 

περιβάλλον με βέβαια μαθησιακά οφέλη. 

 

Πηγές:  Διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Στ Δημοτικού 

http://ebooks.edu.gr 

https://artsandculture.google.com 

http://odysseus.culture.gr/h/4/gh41.jsp?obj_id=3633 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%C

E%AF%CE%BF 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1441/%CE%95%CF

%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/2_

Ennoiologikh_Xartografhsh.pdf 

http://www.flashlight.gr/images/news/100927_a.akrivou_meros2.pdf  

https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/istories-gia-fos 

https://fourfourasweb.wordpress.com/%CF%84%CE%BF-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF/ 

http://www.edc.uoc.gr/~odysseas/webs/2004_ano/perigrafes/2004_Theori

tiko%20Plaisio.pdf 

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/papadakis/ 

 

http://ebooks.edu.gr/
https://artsandculture.google.com/
http://odysseus.culture.gr/h/4/gh41.jsp?obj_id=3633
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1441/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/2_Ennoiologikh_Xartografhsh.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1441/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/2_Ennoiologikh_Xartografhsh.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1441/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/2_Ennoiologikh_Xartografhsh.pdf
http://www.flashlight.gr/images/news/100927_a.akrivou_meros2.pdf
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/istories-gia-fos
https://fourfourasweb.wordpress.com/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
https://fourfourasweb.wordpress.com/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://www.edc.uoc.gr/~odysseas/webs/2004_ano/perigrafes/2004_Theoritiko%20Plaisio.pdf
http://www.edc.uoc.gr/~odysseas/webs/2004_ano/perigrafes/2004_Theoritiko%20Plaisio.pdf
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/papadakis/
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Eκπαιδευτικοί και συνεργασία στην εποχή του «καθόλου σχολείο» 

 

Κλωτσοτύρας Δημήτριος1, Αρβανίτης Νίκος2, Αντωνιάδη Νίτσα3, Γκότση Άννα4,  

Καλλιντέρη Ανδρομάχη5, Λαμπουσάκη Ελευθερία6, Μαντά Μαρία7, Μελάνη 

Αναστασία8, Μιχαλοπούλου Καλλιρρόη9, Μοσχοβίτη Παναγιώτα10, Ντούσικου 

Αγάπη11, Πολιού Αμέριζα12, Σαμπάνη Βασιλική13, Σταθαράς Δημήτριος14,  

Τζουρτζουκλής Χρήστος15, Χατζηανδρέου Μαρίνα16
 

 
1dtyras@sch.gr, 2arvanitis@sch.gr, 3pantoniadi@sch.gr, 4gko_ann@yahoo.gr, 

5andromachikal@gmail.com, 6eleflampo@yahoo.com, 7mar_man@hotmail.gr, 
8anastasiamelani@gmail.com, 9kmixalopoulou@gmail.com, 

10pamoshov@gmail.com, 11agapidousikou@yahoo.gr, 12amerizapoliou@gmail.com, 
13vsabani@sch.gr, 14dim.statharas@gmail.com, 15chris_tz_la@yahoo.gr, 

16m_chatziandreou@yahoo.com 

 
1ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  

2ΠΕ 70, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου 
3ΠΕ 70, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου 

4ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  
5ΠΕ 71, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  

6ΠΕ 07, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου 
7ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  

8ΠΕ 86, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου 
9ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  

10ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  
11ΠΕ 06, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  

12ΠΕ 70, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου 
13ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  
14ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  

15ΠΕ 70.50, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  
16ΠΕ 86, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων  

 

Περίληψη 

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του νέου κορωνοϊού τα σχολεία κλήθηκαν να 

συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο με μεθοδολογίες Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ). Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόκληση ήταν το πώς οι εκπαιδευτικοί 

θα κατάφερναν να ανταποκριθούν γρήγορα στους νέους ρόλους με αποτελεσματικό 

τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία σχετικά με το πώς μαθαίνουν  και 

αναπτύσσονται επαγγελματικά οι εκπαιδευτικοί, στα Δημοτικά Σχολεία των Φύλλων 

και του 2ου Αλιβερίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας εξελίχθηκαν πρακτικές που 
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καλλιέργησαν τη συνεργασία και ανέπτυξαν κλίμα υποστήριξης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Έτσι, στο Δημοτικό Σχολείο Φύλλων λειτούργησε ομάδα με 

χαρακτηριστικά κοινότητας μάθησης, ενώ χρησιμοποιήθηκε και κοινό πρότυπο 

εργασιών. Επίσης τις πρώτες εβδομάδες οι εργασίες εμφανίζονταν σε δημόσιο 

ιστολόγιο, ώστε να υπάρχει διάχυση των καλών πρακτικών. Η συνεργασία 

συνεχίστηκε στις κυψέλες της πλατφόρμας e-me καθώς και στις τηλεδιασκέψεις, 

όπου πραγματοποιήθηκαν. Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου οι συνεργατικές 

δράσεις εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε τμήμα της ΣΤ τάξης. Δημιουργήθηκε ενιαίος 

ψηφιακός χώρος του τμήματος στην πλατφόρμα eclass, με συνδιαχειριστές τους 

εκπαιδευτικούς που μετέχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Με άξονα ένα ενιαίο 

πρόγραμμα ανάρτησης και δόμησης δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί έμαθαν 

συνεργατικά να αξιοποιούν τις πηγές, τις δεξιότητες και τις ιδέες των υπολοίπων, 

παρακολουθώντας την εργασία των συναδέλφων τους όσο και την συνολική εικόνα 

εμπλοκής των μαθητών του τμήματος στις δραστηριότητες ΕξΑΕ. 

 

Λέξεις κλειδιά: συνεργασία εκπαιδευτικών, Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης, 

συναισθηματική νοημοσύνη 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Δερτούζος, Μ., 1998. Τι Μέλλει Γενέσθαι. Αθήνα. "Νέα Σύνορα" - Α.Α. Λιβάνη 

Ρουσάκη, Φ. Κώστας, A. (2011). Οι κοινότητες Πρακτικής ως Υποστηρικτικό Εργαλείο 

στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 6. https://doi.org/10.12681/icodl.758  

Hargreaves, A., & Shirley, D. (2009). The fourth way, The inspiring future for 

educational change. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

(Η πλήρης βιβλιογραφία παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)  

 

https://doi.org/10.12681/icodl.758
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 Η παρουσίαση με τίτλο Εκπαιδευτικοί και συνεργασία στην εποχή του 

«καθόλου σχολείο» χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο αφορά στο Δημοτικό Σχολείο 

Φύλλων και το δεύτερο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου.   

 

Μέρος Α΄  

Ο Μιχάλης Δερτούζος, που ήταν για 26 χρόνια διευθυντής στο Εργαστήριο 

της Επιστήμης των Υπολογιστών του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology - 

Tεχνολογικό Iνστιτούτο Μασαχουσέτης), στο βιβλίο του Τι μέλλει γενέσθαι (1998, 

σσ. 351-358) έλεγε ότι η ανθρώπινη σχέση μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή 

δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τις μηχανές και ότι η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

(ΕξΑΕ) δεν θα αντικαταστήσει το σχολείο εκτός κι αν, για κάποιο λόγο, δεν υπήρχαν 

τα σχολεία, αν, δηλαδή, φτάναμε σε αυτό που ονόμαζε «καθόλου σχολείο», μια 

κατάσταση που θεωρούσε απίθανη.  

 Η επιδημία του κορωνοϊού έκανε αιφνιδιαστικά την κατάσταση του 

«καθόλου σχολείο» πραγματικότητα. Και έφερε μαζί της, πέραν όλων των άλλων, 

μια μεγάλη πρόκληση για εμάς τους εκπαιδευτικούς: να ανταποκριθούμε γρήγορα 

και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και μάλιστα εν μέσω πολλών ανασταλτικών 

παραγόντων. Αναφέρουμε ενδεικτικά την έλλειψη προηγούμενης επιμόρφωσης 

στην ΕξΑΕ, την έλλειψη σχετικών εμπειριών και παραδειγμάτων και βέβαια το 

επαγγελματικό άγχος που συνήθως συνοδεύει τις μεγάλες αλλαγές (Kyriakou, 

2000).  

 Η κατάσταση αυτή είχε τα χαρακτηριστικά κρίσης (Πανδή, 2019) και μάλιστα 

ευρείας, πολυεπίπεδης και πρωτόγνωρης. Σε τέτοιες νέες και άγνωστες συνθήκες 

είναι χρήσιμο να αναζητηθούν λύσεις με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις (Harvard 

Business Essentials, 2008).  

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, λοιπόν, σε τέτοιες καταστάσεις θετικό ρόλο 

μπορεί να παίξει  

το υποστηρικτικό κλίμα εντός του σχολείου (Kyriakou, 2000) 

οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή νέας μάθησης, για τους 

εκπαιδευτικούς (Kyriakou, 2000) 

στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης όπως η ενσυναίσθηση (Goleman et 

al, 2014)  

η ενίσχυση των συνεργασιών (Hargreaves & Shirley, 2013) και  
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στοιχεία που συναντώνται στις κοινότητες πρακτικής και μάθησης (Αρβανίτη, 

2013; Ρουσάκη & Κώστας, 2011)  

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στο Δημ. Σχ. Φύλλων, ξεκινήσαμε με τον 

μετασχηματισμό της ομάδας Viber που ήδη είχαμε στο σχολείο και αξιοποιούταν 

περιστασιακά για ενημέρωση, σε μία ομάδα με χαρακτηριστικά κοινότητας 

πρακτικής και μάθησης (εικόνα Α1) όπου υπήρχε:  

ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών που κατέθεταν ιδέες, προτάσεις, 

πληροφορίες αλλά και προβλήματα/ δυσκολίες,  

περιθώριο ώστε να είναι ανεκτοί οι ατομικοί ρυθμοί και οι ιδιαιτερότητες στο 

πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευτικού, αφού μπορούσε να  συμμετάσχει την ώρα και 

τη διάρκεια που ήταν δυνατό.  

 

 Υπήρχε όμως ένα ζήτημα: οι εξοικειωμένοι και οι μη εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο ούτε οργανώνουν το ίδιο 

αποτελεσματικά τις πληροφορίες (Brandord et al, 1999). Έτσι, υπήρχε ο κίνδυνος ο 

καταιγισμός πληροφοριών εντός της ομάδας (νέα εργαλεία, νέες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, νέα ορολογία -αγγλόφωνη πολύ συχνά-, νέες πηγές υλικού, κλπ.) να 

αυξήσει αντί να μειώσει το χάσμα ανάμεσα στους εξοικειωμένους και στους μη 

εξοικειωμένους. Γι’ αυτό, σε δεύτερο στάδιο δημιουργήθηκαν παράλληλες 

μικρότερες ομάδες, συνήθως ζεύγη εκπαιδευτικών, όπου ο ένας ήταν περισσότερο 

εξοικειωμένος, ώστε να υποστηρίζει πιο άμεσα και εξατομικευμένα τον μη 

εξοικειωμένο. Έτσι, καλύψαμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό από τους 

Εικόνα Α1 
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εκπαιδευτικούς, αν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που δούλευαν σε πολλά 

σχολεία ήταν πολύ δύσκολο να ενταχθούν σε αυτά τα σχήματα (εικόνα Α2).  

 

 Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας στην ομάδα του Viber 

ήταν ένα πρότυπο εργασιών ΕξΑΕ του οποίου οι πρώτες εφαρμογές εμφανίζονταν 

στην ομάδα και σχολιάζονταν, με αποτέλεσμα να διαχέονται οι καλές πρακτικές 

αλλά και να προλαμβάνονται λάθη  (Εικόνα Α3). 

 

 Τα αρχεία αυτά, με τις εργασίες για τους μαθητές, αναρτώνταν στο  κοινό 

ιστολόγιο του σχολείου. Έτσι εμφανιζόταν η εικόνα ενός σχολείου και όχι 

Εικόνα Α2 

Εικόνα Α3 
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μεμονωμένων εκπαιδευτικών ενώ και η διάχυση των καλών πρακτικών συνεχιζόταν, 

αφού ο κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε να δει τις εργασίες και όλων των άλλων.  

 Βέβαια ο κοινός χώρος εξυπηρετούσε και τους μαθητές, αφού είχαν 

πρόσβαση σε όλα τα μαθήματά τους από ένα σημείο και επίσης έβρισκαν στον ίδιο 

χώρο τις οδηγίες και πληροφορίες που χρειάζονταν (Εικόνα Α4).   

 

 Όταν αποκαταστάθηκε η λειτουργικότητα 

στις πλατφόρμες, αποφασίστηκε η συνέχιση των 

αναρτήσεων στην e-me. Εκεί, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες συνεργασίας, οργανώθηκαν έτσι οι 

ψηφιακές τάξεις, ώστε ο μαθητής να μπαίνει μόνο 

στην Κυψέλη της τάξης του και από κει να 

κατευθύνεται με υπερσυνδέσμους προς τις κυψέλες 

των μαθημάτων των ειδικοτήτων σύμφωνα με το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η οργάνωση αυτή 

προϋπέθετε συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ 

των εκπαιδευτικών, που συνήθως έμπαιναν στις 

κυψέλες των συναδέλφων ως βοηθοί, για να έχουν 

πρόσβαση στις αναρτήσεις (Εικόνα Α5).  

 

 

 

Εικόνα Α4 

Εικόνα Α5 
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 Τέλος, οι τηλεδιασκέψεις στο αρχικό 

στάδιο οργανώνονταν και πραγματοποιούνταν 

από δύο ή και περισσότερους εκπαιδευτικούς 

μαζί, ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται, 

τουλάχιστον μέχρι να επέλθει η εξοικείωση με 

το περιβάλλον (Εικόνα Α6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα 

 Μετά από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας (και λίγο πριν μεταφερθούν τα 

μαθήματα στο περιβάλλον της e-me), στάλθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων με ερωτήματα σχετικά με το αναρτημένο 

εκπαιδευτικό υλικό.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:  

υπήρχε μια γενική θετική εικόνα για τις δραστηριότητες,  

δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση ανά τάξη,  

υπήρξαν ελάχιστες προτάσεις για βελτίωση ή αλλαγές και  

            αναφέρθηκαν ελάχιστες δυσκολίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό.  

 

 

Εικόνα Α6 



Μέρος Β΄  

Από τις προσωπικές στρατηγικές στη συνεργατική δράση: δομώντας ένα φιλικό 

περιβάλλον ΕξΑΕ για τον μαθητή-χρήστη 

 

 Κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) οι 

εκπαιδευτικοί του 2ου Δ.Σ. Αλιβερίου υιοθέτησαν προσωπικές στρατηγικές 

επικοινωνίας, δόμησης και ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού, μέσω e-mail, 

αναρτήσεων σε ιστολόγιο/αποθετήριο δραστηριοτήτων 

(https://blogs.sch.gr/elearning2dimalive/) και προσωπικών ψηφιακών τάξεων 

στις πλατφόρμες εκπαίδευσης. Η ύπαρξη πολλαπλών στρατηγικών επικοινωνίας 

ανέδειξε νωρίς τις δυσλειτουργίες της, κυρίως ως προς την ανάγκη των 

μαθητών/γονέων να παρακολουθούν ταυτόχρονα διαφορετικά μέσα 

πληροφόρησης. Η περίπτωση της ΣΤ του σχολείου ήταν ενδεικτική, καθώς οι 

μαθητές είχαν να αντιμετωπίσουν τη ροή εργασιών από 8 εκπαιδευτικούς, μέσω 

διαφορετικών διαδρομών και χώρων ανάρτησης, ενώ η απουσία σαφούς 

χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων επέτεινε τη σύγχυση και τον 

αποπροσανατολισμό τους (Βλ. Εικόνα Β1).  

 
Εικόνα Β20 

 Αναζητώντας πιθανές λύσεις και συζητώντας με συναδέλφους από το 

Δημοτικό Σχολείο Φύλλων, καταλήξαμε στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού 

χώρου όπου θα ενσωματώνονταν όλα τα «μαθήματα» του τμήματος. Όπως ο 

μαθητής μπαίνει στη συμβατική αίθουσα της τάξης του και εκεί διδάσκεται όλα 

τα μαθήματα, έτσι θα εισέρχεται στον ενιαίο χώρο της εικονικής τάξης και θα 

https://blogs.sch.gr/elearning2dimalive/
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βρίσκει συγκεντρωμένο το σύνολο των δραστηριοτήτων που τον αφορούν (Βλ. 

Εικόνα Β2). 

 Αξιοποιώντας το διάστημα των πασχαλινών διακοπών, δημιουργήθηκε μια 

δοκιμαστική ψηφιακή τάξη, στην οποία κλήθηκαν ως συμμετέχοντες 9 

εκπαιδευτικοί από 4 διαφορετικά σχολεία για να δουν και να δοκιμάσουν τη 

λειτουργικότητά της. Κατά το διάστημα αυτό, μεταξύ των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών επικράτησαν συνθήκες άτυπης μάθησης και ανταλλαγής 

ασαφούς γνώσης,  καθώς μοιράζονταν πρακτικές, διαπιστώσεις, τεχνικές και 

εμπειρίες.  

 
Εικόνα Β21 

 Αφού κρίθηκε ως επιτυχής η δοκιμή, δημιουργήθηκε ενιαίος ψηφιακός 

χώρος για τμήμα της ΣΤ τάξης, με τη συμμετοχή 5 εκπαιδευτικών που δίδασκαν 

8 μαθήματα (Βλ. Εικόνα Β3).  

 
Εικόνα Β22 
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 Ο βασικός άξονας δόμησης του ενιαίου ψηφιακού χώρου ήταν ο 

χρονοπρογραμματισμός των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες 

δημοσιεύονταν σε ημερήσιες ενότητες. Αυτό εξασφάλιζε πως οι μαθητές, ακόμη 

κι αν δεν συνδέονταν στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης κάποιες ημέρες, 

μπορούσαν να γνωρίζουν την ακριβή ροή των δραστηριοτήτων που τους είχαν 

ανατεθεί, έχοντας άμεση και συνολική πρόσβαση στις δραστηριότητες που τους 

αφορούσαν. Με αφετηρία το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι 

μαθητές άνοιγαν την ενότητα της ημέρας, εντός της οποίας αναπτύσσονταν οι 

δραστηριότητες των επί μέρους μαθημάτων, για τα οποία αξιοποιούνταν οι 

εικόνες από τα εξώφυλλα των βιβλίων ως γραφικά στοιχεία για την άμεση 

επισκόπησή τους (Βλ. Εικόνα Β4).  

 
Εικόνα Β23 

 Οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας το φόρτο των μαθητών για κάθε ημέρα του 

προγράμματος μπορούσαν να τροποποιούν ανάλογα το είδος και την έκταση 

των δραστηριοτήτων που οι ίδιοι ανέθεταν στους μαθητές. Επίσης, μέσω των 

εργαλείων διαχείρισης της πλατφόρμας (π.χ. παρουσιολόγια, βαθμολόγια), που 

είναι διαθέσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, είναι δυνατή η 

παρακολούθηση της συμμετοχής και της προόδου των μαθητών στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων της τάξης,  και όχι μόνο στο μάθημα του κάθε εκπαιδευτικού, 

διευκολύνοντας έτσι και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους. Τέλος η 

δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού δημοσίευσης των δραστηριοτήτων 

επέτρεπε την αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου των εκπαιδευτικών, καθώς 

τροφοδοτούσαν εκ των προτέρων την πλατφόρμα με το εκπαιδευτικό υλικό που 

δημιουργούσαν. 
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 Τεχνικές διευθετήσεις για τη λειτουργία του ενιαίου ψηφιακού χώρου. Για 

να επιτευχθεί το εγχείρημα απαιτήθηκε η απόδοση σχετικού δικαιώματος,  από 

τον εκπαιδευτικό-υπεύθυνο του τμήματος σε όλους τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς, κάτι που το επιτρέπει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Η ύπαρξη 

πολλών εκπαιδευτικών και μαθημάτων στον ίδιο ψηφιακό χώρο αυξάνει την 

πολυπλοκότητα στη διαχείριση των αρχείων, με αποτέλεσμα να απαιτείται 

αυξημένος βαθμός οργάνωσης και καλό σύστημα ταξινόμησης. Επίσης αν η τάξη 

λειτουργήσει μακροχρόνια, θα εμφανιστούν περιορισμοί στη διαχείριση του 

αποθηκευτικού χώρου, που μπορούν εύκολα να λυθούν με αποθήκευση των 

αρχείων στο υπολογιστικό νέφος, κάτι που βέβαια οδηγεί εκτός των χώρων 

δωρεάν πρόσβασης για τους μαθητές. Τέλος, η λειτουργικότητα της eclass  δεν 

επιτρέπει την αντιγραφή «εργασιών» από χώρους άλλων ψηφιακών 

μαθημάτων. Επιτρέπει όμως την αντιγραφή «ασκήσεων». Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων, που είχαν μαθήματα σε πολλά σχολεία, τοποθέτησαν 

υπερσυνδέσεις για τις δικές τους ψηφιακές τάξεις. Οι δραστηριότητες των 

μαθητών όμως παρέμειναν στο χώρο της ενιαίας τάξης. 

 Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν η δόμηση ενός 

περιβάλλοντος που να είναι φιλικό για το μαθητή-χρήστη, προέκυψε αβίαστα 

ένα συνεργατικό πλαίσιο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

σαφής και επικεντρωμένος σκοπός  

επαγγελματική μάθηση σε πραγματικές καταστάσεις και σε πραγματικό χρόνο 

ανταλλαγή ασαφούς γνώσης που ενίοτε μετατρέπεται σε ρητή και διανεμημένη 

γνώση 

ομότιμη συνεργατική μάθηση (peer-to-peer learning), μια αμφίδρομη 

διαδικασία εναλλαγής ρόλων μεταξύ «αρχάριων» και «προχωρημένων» 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

 Η συμμετοχή και η συνεργασία των εκπαιδευτικών σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

υπογραμμίζει την άτυπη όψη στην ανάπτυξη επαγγελματικών πρακτικών, 

συνιστώντας κατ’ ουσίαν μια Κοινότητα Πρακτικής. Επειδή δε η αλληλεπίδραση 

των εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε εντός εικονικού περιβάλλοντος, το όλο 

εγχείρημα συνιστά μια Διαδικτυακή Κοινότητα Πρακτικής (Ρουσάκη & Κώστας, 

2011).  
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Περίληψη 
 

Στα πλαίσια του προτεινόμενου μαθήματος, για τα ολοήμερα τμήματα, 

«Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων», σχεδιάστηκε και πραγματοποιείται η δράση 

project «Παιχνίδια από το χθες στο σήμερα».  

Η αφορμή δόθηκε από την ανάγκη που εξέφραζαν τα παιδιά να προτείνουμε και να 

παίξουμε διάφορα παιχνίδια όλοι μαζί. Δεδομένων των συγκυριών, η ανάγκη 

εφαρμογής του project έγινε επιτακτική. Σε αυτή την περίοδο, που τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια κατακλύζουν τα σπίτια, χάνεται η επικοινωνία μέσα στις οικογένειες. 

Επιπλέον, σε περίοδο αναγκαστικού εγκλεισμού, τα παιδιά που άλλοτε θα έβγαιναν 

έξω να παίξουν και να συναναστραφούν, είναι αναγκασμένα να συμμετέχουν 

ακόμη και στη σχολική πραγματικότητα μέσω μιας οθόνης. Σκοπός του 

προγράμματος είναι να αντιληφθούμε αξίες και ιδανικά, που σε αυτή την εποχή 

χάνονται ή τα θεωρούμε δεδομένα. Προσδιορίζοντας ξανά την αξία του να παίζω, 

να δημιουργώ, να συναναστρέφομαι και να μαθαίνω.   

Μέσα από τη διαδικασία τα παιδιά ερευνούν, συζητούν, αλληλοεπιδρούν με την 

οικογένειά τους και με συνομηλίκους, εκφράζονται προφορικά, γραπτά, αλλά και 

καλλιτεχνικά, παίζουν, συγκρίνουν, παραθέτουν την άποψή τους, παρουσιάζουν τις 

εργασίες τους.   

Το project χωρίστηκε σε οκτώ ενότητες:  

 Τα παιχνίδια στην αρχαιότητα. Γιατί το παιχνίδι ήταν και είναι 

σημαντικό; 

 Ομαδικά παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά παλιά και τα παίζουμε και 

εμείς σήμερα. 

 Ομαδικά παιχνίδια που χάθηκαν στον χρόνο. 

 Ατομικά παιχνίδια που παλιά τα παιδιά έφτιαχναν με απλά 

αντικείμενα και τα παίζουμε κι εμείς σήμερα. 

 Ατομικά παιχνίδια που χάθηκαν στον χρόνο. 

 Το παιχνίδι μέσα από τα ποιήματα και τα τραγούδια. 

 Το παιχνίδι μέσα από τη ζωγραφική. 

 Φτιάχνουμε το δικό μας παιχνίδι.  

mailto:katerina_grinaki@hotmail.com
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Κάθε εβδομάδα τα παιδιά λαμβάνουν ένα φύλλο εργασίας ασύγχρονα, μέσω του 

περιβάλλοντος της e-class. Το φύλλο εργασίας είναι η αφόρμηση της διαδικασίας. 

Δομείται με συντονιστικές παροτρύνσεις (διάβασε, παρακολούθησε κ.λπ.), 

διατυπώνεται μια εισαγωγή, ακολουθούν σχετικά βίντεο (καθαρισμένα από 

διαφημίσεις και άλλα προτεινόμενα βίντεο, μέσω της εφαρμογής Safe YouTube) και 

άρθρα. Τέλος, ανατίθεται στα παιδιά μια εργασία,  δίνοντάς τους ένα προαιρετικό 

προσχέδιο. Ακολουθούν δύο εβδομαδιαίες σύγχρονες συναντήσεις, μέσω του 

περιβάλλοντος της Cisco Webex Meetings. Σε αυτές αναλύουμε το περιεχόμενο των 

φύλλων εργασίας, συζητούμε, παρακολουθούμε βίντεο, διαβάζουμε άρθρα, 

μοιραζόμαστε ιδέες, απόψεις, απορίες. Τα παιδιά παρουσιάζουν τις εργασίες τους 

και παίζουμε. 

Κατά τη διάρκεια κάθε εβδομάδας, τα παιδιά ετοιμάζουν την εργασία τους και μου 

την προωθούν με το προσφορότερο για τον καθένα μέσο. Αφού διαβάσω την 

εργασία τους, τους στέλνω ανατροφοδότηση με επαίνους για κάθε προσπάθεια. 

Όλες οι εργασίες συγκεντρώνονται σε ένα τελικό έργο, το οποίο παρατηρούμε με 

χαρά να εξελίσσεται και στο τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα 

προσθέσουμε και το δικό μας παιχνίδι.  

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία παρατηρείται εξέλιξη της δόμησης του 

γραπτού λόγου των παιδιών. Με βάση την ελευθερία για αυτενέργεια και 

αυτοδιάθεση αποκομίζουμε όλοι τα οφέλη της συναναστροφής, της επικοινωνίας, 

της ατομικής και συλλογικής προσπάθειας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: παιχνίδι, μέθοδος project 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Μάστορα, Α. (2020). e-class. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2020 από: 

https://eclass.sch.gr/courses/9130028116 

1o Γυμνάσιο Καρπενησίου. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2020 από:  http://gym-

karpen.eyr.sch.gr/peribalodiki/ag_igias_06_07_traditional_games/traditional.htm  

Τρελό Σχολείο (2017). Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2020 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=OC_bjWjibYo 

 

 

 

 

 

http://gym-karpen.eyr.sch.gr/peribalodiki/ag_igias_06_07_traditional_games/traditional.htm
http://gym-karpen.eyr.sch.gr/peribalodiki/ag_igias_06_07_traditional_games/traditional.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OC_bjWjibYo
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Project: «Το παιχνίδι από το χθες στο σήμερα» 

 
Ενότητα 1. Ομαδικά παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά παλιά και τα παίζουμε και 

εμείς σήμερα. 

 

1. Στόχοι 

2. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με διαχρονικά παιχνίδια. 

3. Οι μαθητές/τριες συζητούν μεταξύ τους γι’ αυτό. 

4. Οι μαθητές/τριες παίζουν κάποιο παιχνίδι της επιλογής τους.  

5. Οι μαθητές/τριες συζητούν με την οικογένειά τους. 

6. Παραγωγή – καλλιέργεια γραπτού λόγου. 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Ασύγχρονης / Σύγχρονης)  

 

 Βήμα 1:   Ανεβάζουμε στο e-class  αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις 

μαθητές/τριες μαζί με το Φύλλο Εργασίας (Ασύγχρονη) 

 

    Βήμα 2:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Αναλύουμε το περιεχόμενο του Φύλλου Εργασίας. 

2. Οι μαθητές/τριες διαβάζουν την εισαγωγή στην ενότητα. 

3. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το βίντεο αφόρμησης.  

4. Οι μαθητές/τριες διαβάζουν το άρθρο αφόρμησης.  

5. Οι μαθητές/τριες συζητούν, ανταλλάσσουν ιδέες, διατυπώνουν απορίες.  

 

    Βήμα 3:   Συγγραφή εργασίας – υποβολή – ανατροφοδότηση 

1. Οι μαθητές/τριες ετοιμάζουν την εργασία τους. 

2. Οι μαθητές/τριες υποβάλουν την εργασία τους, με το προσφορότερο για τον 

καθένα μέσο.  

3. Γίνεται ανατροφοδότηση, μέσω e-mail και μηνυμάτων στην  e-class.  
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 Βήμα 4:   Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης (Σύγχρονη) 

1. Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν τις εργασίες τους. 

2. Συζητούν με τα υπόλοιπα παιδιά γι’ αυτές.  

3. Οι μαθητές/τριες προτείνουν και παίζουμε κάποιο παιχνίδι εξ αποστάσεως. 

Πηγές: 

Μάστορα, Α. (2020). e-class. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2020 από: 

https://eclass.sch.gr/courses/9130028116 

ORFEAS (2019). Παλιά Παιδικά Παιχνίδια Old children's games. Ανακτήθηκε 18 

Μαΐου 2020 από https://www.youtube.com/watch?v=55HkWG8Tejs&t=210s  

Ριζοβούνι Πρέβεζας. Παλιά ομαδικά παιχνίδια. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2020 από 

http://www.rizovouni.gr/palaia_omadika_paixnidia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=55HkWG8Tejs&t=210s
http://www.rizovouni.gr/palaia_omadika_paixnidia.html
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ  
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Έργα μαθητών 
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας και 

οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70 και Αειφορίας εκτιμώντας τη 

μεγάλη συμβολή των εκπαιδευτικών στο σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που 

παρήχθη κατά την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και επιδιώκοντας την 

ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής συζήτησης στην εκπαιδευτική κοινότητα των 

Δημοτικών Σχολείων της Στερεάς Ελλάδας, διοργάνωσε τηλε-ημερίδες με θέμα: 

«Διάχυση Καλών Πρακτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση». 

Βασικός στόχος των τηλε-τμερίδων ήταν η διάχυση των καλών πρακτικών, η 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και η διάδραση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι κλήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με 

περιορισμένες δυνατότητες να οργανώσουν και να υλοποιήσουν την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, αντισταθμίζοντας την διακοπή της δια ζώσης διδασκαλίας 

την εποχή της κρίσης της πανδημίας Covid-19. 

Στις ανά Τάξη παράλληλες συνεδρίες των τηλε-ημερίδων εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της Στερεάς Ελλάδας που 

δίδασκαν σε Δημοτικά Σχολεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσίασαν Καλές Διδακτικές 

Πρακτικές που εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εφαρμογής της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τις/τους μαθήτριες/τές τους τη χρονική περίοδο 

Μάρτιος - Ιούνιος 2020.  

Στον τόμο αυτό συμπεριλαμβάνεται όλο το υλικό των διδακτικών προτάσεων, όπως 

παρουσιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς στις τηλε-ημερίδες του ΠΕΚΕΣ Στερεάς 

Ελλάδας τον Μάιο του 2020.  

Στις εργασίες των Τηλε-Ημερίδων συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στα 

Δημοτικά Σχολεία της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας της Στερεάς Ελλάδας και όλης της Ελλάδας. 

 


