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Η ανάπηςξη ηηρ θιλαναγνωζίαρ μποπεί να πποζθέπει σαπά και απόλαςζη 

ζηον αναγνώζηη (Φπιζηοδούλος - Γκλιάος, 2007). Η σπήζη ηος 

διαδπαζηικού πίνακα ζε ένα πεδίο όπωρ η θιλαναγνωζία, ακούγεηαι 

απσικά αζύμβαηη. Τα αποηελέζμαηα ηος ππογπάμμαηόρ μαρ, ήηαν θεηικά, 

καηαδεικνύονηαρ όηι η εθαπμογή καινοηόμων ππογπαμμάηων 

θιλαναγνωζίαρ, μποπεί να ςποζηηπισθεί ικανοποιηηικά μέζω ηος 

ζςγκεκπιμένος διδακηικού επγαλείος. Τα παιδιά ζςμμεηείσαν με 

εςσαπίζηηζη ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ πος ππαγμαηοποιήθηκαν με ηον 

διαδπαζηικό πίνακα και αθοπούζαν ζηην επεξεπγαζία πολςηποπικών 

κειμένων και εθαπμογή εκπαιδεςηικών λογιζμικών. Το ππόγπαμμα 

βπαβεύηηκε ζηο θεζμό «Απιζηεία και Καινοηομία ζηην Δκπαίδεςζη 2012».  

 

ΔΙΑΓΩΓΗ  

Τα θείκελα παηδηθήο ινγνηερλίαο εθθξάδνπλ εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο 

θαη παξάιιεια δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο (Καλαηζνχιε, 

2000). Μέζα ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ παίδνληαη παηρλίδηα ιφγνπ, 

ζθέςεο, ηδεψλ, θαληαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

δξφκνη θαη δηέμνδνη ζηα φλεηξα ησλ παηδηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξά θαη απφιαπζε ζηνλ 

αλαγλψζηε (Φξηζηνδνχινπ - Γθιηάνπ, 2007). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ 

κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη 

καθξνρξφληαο παηδείαο πνπ μεθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα, ελψ 

ζπζηεκαηνπνηείηαη ζην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Τν 
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ζρνιείν ζεσξείηαη απφ πνιινχο εηδηθνχο πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν θαη ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε ζεκειίσζε θαη αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

Σην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, παξάιιεια, κε ηελ απφιαπζε πνπ 

πξνζθέξεη ε αθήγεζε ή ε αθξφαζε ελφο βηβιίνπ (Φξηζηνδνχινπ -

Γθιηάνπ, 2007), ζειήζακε λα σζήζνπκε ηα παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε 

άιιεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ ηε γιψζζα, ηε 

θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα. Τέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ δίλνπλ επθαηξίεο 

γηα πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεξγαζία, δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

νξηδφλησλ θαη εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Curto et al., 

1998, ηφκνο ΗΗΗ). Σηφρνο καο ήηαλ λα κεηαηξέςνπκε ηελ πξσηνγελή 

επαθή ησλ παηδηψλ κε ην βηβιίν ζε κφληκε θαη δεκηνπξγηθή ζρέζε θαη 

ζπγρξφλσο λα εληζρχζνπκε ην ξφιν ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ σο πεγή 

γλψζεο, αηζζεηηθήο, θαληαζίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη γισζζηθήο 

θαιιηέξγεηαο. 

Απφ ηελ άιιε, ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζηελ νξγαλσκέλε δηδαζθαιία, 

αθελφο παξέρεη πνηθίιεο επθαηξίεο καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη αθεηέξνπ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα έληαμεο ηνπ λεπίνπ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο (Clemens, 1994). Σπλδέεη ηε κάζεζε κε πεγέο γλψζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζε κεζφδνπο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, 

πξνζαλαηνιίδνληαο ην παηδί ζην λα κάζεη πψο λα καζαίλεη, ελψ βνεζά 

ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο θξηηηθήο ζηάζεο γηα δηα βίνπ παηδεία. Ο 

ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θαηάιιεια 

αλαπηπμηαθνχο ηξφπνπο φπσο θάζε άιιν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηα κηθξά παηδηά λα βηψζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο 

(Clemens, 1987). Άιισζηε έρεη θαηαδεηρζεί φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα παηδηά (Kuzminsky, 2008).  

Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε, 

επηηπγράλεηαη, παξάιιεια, ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηνλ 

ηθαλνπνηεηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη 

(Tχπνο, ηειεφξαζε, teletext, video-clips, Internet θ.ιπ.). Ψο θείκελν 

νξίδεηαη κία ζχλζεηε πνηθηιία θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζπκβάλησλ: 

γξαπηά θείκελα θαη αθίζεο, video-clips θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 

ζρνιηθά καζήκαηα θαη πνιηηηθνί ιφγνη, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή 

ζεαηξηθά δξψκελα θ.ά. (Φνληνιίδνπ, 1999). Καηά ηελ επεμεξγαζία ελφο 

θεηκέλνπ, εζηηάδνπκε ηφζν ζηα γισζζηθά φζν θαη ζηα κε-γισζζηθά 

ζηνηρεία ηνπ. Ζ θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ ελφο θεηκέλνπ ηα νπνία 



 

 

δνκνχληαη είηε κε ηε γιψζζα, ηελ εηθφλα, ηηο θηλαηζζεηηθέο πξάμεηο 

θ.ι.π., αθνξνχλ ζηε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Κάζε θείκελν, ινηπφλ, 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη έλα πνιιαπιφ 

ζχζηεκα ηξφπσλ (Φνληνιίδνπ, 1999). Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πνιπηξνπηθψλ κελπκάησλ, ινηπνλ, δελ αξθεί ε γλψζε ηεο αλάγλσζεο θαη 

ηεο γξαθήο (Παπαδνπνχινπ, 2005).  

Ο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ, ήρνπ,  βίληεν, πνπ ειθχεη 

θαη ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, ελεξγνπνηεί ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ 

ηερλνινγία θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά παξάιιεια, θηλεηνπνηεί 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη, απνηειεζκαηηθά, πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ: παξνπζίαζε, 

αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (εηθφλεο, κνπζηθή, 

video-clips), θαζψο θαη απηηθή δηάδξαζε ζε κεγάιε επηθάλεηα. 

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ θάζε 

ελεκεξσκέλνο εθπαηδεπηηθφο κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα παηδηά αιιά θαη ησλ παηδηψλ 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν, κε 

κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν αλάπηπμεο ησλ καζεζηαθψλ 

θηλήηξσλ ζηα παηδηά. Σχκθσλα κε ηνπο Higgins θαη ζπλ. (2005), ν 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ππφ παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο, ελζαξξχλεη ηνλ 

καζεηή θαη ηνλ δάζθαιν λα ζπλεξγάδνληαη γχξσ απφ κηα κεγάιε νζφλε. 

Γεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηνλ δάζθαιν λα παξέρεη 

«ζθαισζηέο κάζεζεο» (scaffolding), θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

εξγαζία ζηελ νινκέιεηα ζε αληίζεζε κε ηελ αηνκηθή εξγαζία ζε 

εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ (Reed, 2001). Δπηπξνζζέησο, εληζρχεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ηε δηδαθηέα χιε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ 

καζεηψλ ζην κάζεκα. Καζηζηά, ινηπφλ, ηε δηδαζθαιία πην παξαζηαηηθή 

παξέρνληαο θίλεηξα θαη δηεπξχλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θιαζηθήο 

παξνπζίαζεο (Abrams & Haefner,1998. Bell, 2002). 

Πέξα φκσο απφ ηε δηδαθηηθή εθαξκνγή, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί 

λα απνηειέζεη αθνξκή θαη κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ. Αλαπηχζζεη ηελ επειημία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην 

πεδίν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Μαζαίλεη ζηα παηδηά φηη κε ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε πνιχπιεπξα θαη 

νιηζηηθά. Αλνίγεη λένπο νξίδνληεο πξνεηνηκάδνληαο ηα παηδηά γηα ηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εηζέιζνπλ.  

Αλάγνληαο ηα πην πάλσ επξήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ 

δεηνχκελν είλαη ηα παηδηά λα πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά, δεκηνπξγηθά θαη 

πνιχπιεπξα ηε γλψζε, είλαη θαλεξφ φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί 



 

 

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο "Εψλεο Δπηθείκελεο 

Αλάπηπμεο" (Vygotsky, 1978).  Ζ ΕΔΑ είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζην 

πξαγκαηηθφ επίπεδν δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο θαη ην επίπεδν ηεο δπλεηηθήο 

αλάπηπμεο, φπσο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κέζα απφ ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ελειίθνπ ή ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο (Vygotsky, 1978). Πέξα, ινηπφλ, απφ ηε δηδαθηηθή 

εθαξκνγή, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή θαη 

κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Αλαπηχζζεη 

ηελ επειημία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην πεδίν ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Μαζαίλεη ζηα παηδηά φηη κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε πνιχπιεπξα θαη νιηζηηθά. 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηνλ ηνκέα ηεο θηιαλαγλσζίαο 

απνηειεί ίζσο ηε ιηγφηεξν εκθαλή εθαξκνγή. Σην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζειήζακε λα «παληξέςνπκε» δχν, ίζσο, αζχκβαηνπο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (έληππν – λέεο ηερλνινγίεο).  Δμαηηίαο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ εζηηάζακε ηφζν ζηνλ δηδαθηηζκφ 

φζν ζηελ απφιαπζε ηεο εμεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ έλα βηβιίν καδί κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Σθνπφο καο δελ 

ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο γλψζεο, αιιά ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε έλα παξζέλν πεδίν. 

Καηαδείρζεθε εκπεηξηθά φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ: παξνπζίαζε 

θαη ρξήζε πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ (εηθφλεο, κνπζηθή, βίληεν) θαζψο θαη 

απηηθή δηάδξαζε ζε κεγάιε επηθάλεηα.  

Σρεδηάδνληαο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο πνπ 

απνθαζίζακε λα εθαξκφζνπκε ζην λεπηαγσγείν καο, παξνπζηάζηεθε ε 

αλάγθε:  

α) λα αλαπαξαγάγνπκε πνιπηξνπηθά θείκελα (νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ 

πιηθφ κε ηε κνξθή είηε εηθφλσλ, είηε βίληεν, είηε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ),  

β) δηαδηθηπαθήο  ζχλδεζεο κε πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο απφ ην ΔΚΔΒΗ 

(Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ) 

γ) ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

Ζ ηδέα, ινηπφλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ καο πξνέθπςε απνιχησο θπζηθά κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά 

καο λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο πξναλαθεξφκελεο αλάγθεο. Ο δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλνηφκν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθε σο: 

1. επνπηηθφ κέζν, 2. κέζν δηάδξαζεο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη 3. κέζν αμηνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο 

πινπνηεκέλσλ κεηαθεγεκαηηθψλ δξάζεσλ.  



 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηφο καο ήηαλ ηα παηδηά: α) λα απνιαχζνπλ 

ηελ επαθή ηνπο κε ην βηβιίν θαζψο θαη β) λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο 

νξγαλσκέλεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ηε θηιαλαγλσζία. 

Σπλδπάδνληαο, ινηπφλ, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο κε ηελ απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο επηηπγράλνπκε λα 

εθπαηδεχζνπκε αλαγλψζηεο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα εξέζηζκα δηεξεχλεζεο θαη δηαζχλδεζεο 

εκπεηξηψλ, ζε έλα κεγάιν εχξνο γλσζηηθψλ πεδίσλ. Αθνινπζήζακε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ππνζηεξίρηεθε κε ηε 

καζεηνθεληξηθή έκθαζε, πνπ δφζεθε απφ ηνλ δηεπθνιπληηθφ, 

εκςπρσηηθφο θαη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν καο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θηιαλαγλσζίαο κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηάμε λεπηαγσγείνπ (2
ν
 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Νεπηαγσγείν, ΑΠΘ). Σην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 

19 λήπηα θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ ηξεηο κήλεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αζρνιεζήθακε κε δχν βηβιία δηαθνξεηηθψλ 

ζπγγξαθέσλ. Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαπηχμνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ελφο 

απφ ηα δχν απηά βηβιία. 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ξεθηλήζακε ηελ ελαζρφιεζή καο κε ην βηβιίν «Ο Δξπζξνχιεο ην 

θφθθηλν αζηεξάθη» ηεο ζπγγξαθέσο Μ. Καξαγηάλλε, εθδφζεηο Γηάπιαζε, 

ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

1ε Γξάζε 

Πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάζακε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

θσηνγξαθίεο αζηεξηψλ, αζηεξνεηδψλ θαη θνκεηψλ, ψζηε λα 

πξνθαιέζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην βηβιίν. Μπήθακε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ European Space Agency πνπ αθνξά ηα παηδηά ESA kids  

http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html θαη παξαηεξήζακε δηαθνξεηηθά είδε 

νπξάλησλ ζσκάησλ αζηέξηα, πιαλήηεο, θνκήηεο θ.η.ι. Ταπηφρξνλα κε ηελ 

παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ ζπδεηνχζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζηεξηψλ, ηηο  δηαθνξέο ηνπο ζην ρξψκα, ζηε θσηεηλφηεηα θαη ζην 

κέγεζνο. Αλαθεξζήθακε ζηνλ Σείξην ην κεγάιν θσηεηλφ αζηέξη ηνπ 

νπξαλνχ πνπ παξνπζηάδεηαη σο έλαο απφ ηνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ.         

Ξεθηλήζακε ζηαδηαθά ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ έσο ζην ζεκείν πνπ ν 

Δξπζξνχιεο κεηά ηελ απφξξηςή ηνπ απφ ηα άιια θίηξηλα θαη ρξπζά 

αζηέξηα αηζζάλεηαη ζηελαρσξεκέλνο θαη κφλνο. Σην ζεκείν απηφ 

ζηακαηήζακε ηελ αλάγλσζε θαη αθνχζακε κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα ην κνπζηθφ θνκκάηη “The sad song of the wind” ηνπ 

http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html


 

 

ζπγθξνηήκαηνο Empyrium απφ ην δηαδίθηπν 

http://www.youtube.com/watch?v=iZGENhajFLQ&feature=related . Ζ νδεγία πνπ 

δφζεθε ζηα παηδηά είλαη λα αθξναζηνχλ πξνζεθηηθά ην κνπζηθφ θνκκάηη 

θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ Δξπζξνχιε. Μεηά ην ηέινο 

ηεο αθξφαζεο, ζπδεηήζακε γηα ηνλ ήξσα ηνπ βηβιίνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηνλ ηφπν πνπ δνχζε θαη ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηδε.  

Δπφκελν βήκα ήηαλ ηα παηδηά λα απνηππψζνπλ δσγξαθηθά ηνλ ήξσα θαη 

λα απαληήζνπλ αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο: Πσο αηζζαλφηαλ ν ήξσαο ηνπ 

βηβιίνπ θαη γηαηί; Τη ζα κπνξνχζε λα θάλεη ψζηε λα ληψζεη θαιχηεξα; Τα 

παηδηά απάληεζαλ κε δσγξαθηά ζην ραξηί θαη θαηαγξάςακε αηνκηθά ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, ηηο αηηηνινγήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε 

κεηέπεηηα δξάζε ηνπ Δξπζξνχιε. Όινη ζπκθψλεζαλ φηη ν Δξπζξνχιεο 

αηζζαλφηαλ ζηελαρσξεκέλνο θαη ιππεκέλνο, ελψ θάπνηεο απφ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε κειινληηθή δξάζε ηνπ ήξσα ήηαλ: 

 Να θχγεη καθξηά απφ ηα θίηξηλα αζηέξηα. 

 Να βξεη κηα άιιε ρψξα ηνπ νπξαλνχ κε θφθθηλα αζηέξηα θαη 

λα κείλεη εθεί. 

 Να πάεη ζηε κακά ηνπ θαη λα ηεο πεη ην πξφβιεκά ηνπ. 

 Να πεη ζηα θίηξηλα αζηέξηα λα κελ ηνλ θνξντδεχνπλ γηαηί ζα 

άξρηδε λα ηνπο θνξντδεχεη θαη απηφο. 

 Να παίμεη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

 Να πάεη ζην ζπίηη ηνπ θαη λα μεθνπξαζηεί θαη λα εξεκήζεη. 

2ε Γξάζε 

Απνθαζίζακε λα δσληαλέςνπκε θηλεηηθά ζην γπκλαζηήξην ηηο πξνηάζεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηε κειινληηθή δξάζε ηνπ ήξσα. Γξακαηνπνηήζακε ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ Δξπζξνχιε κεηά ηελ απφξξηςή ηνπ απφ ηα άιια αζηέξηα 

θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε κία απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο 

θαηαγξάθεθαλ.  

1. Έγηλαλ πξψηα δπζηπρηζκέλνη Δξπζξνχιεδεο πνπ έθεπγαλ 

καθξηά θαη απνκαθξχλνληαλ απφ απηνχο πνπ ηνπο 

ζηελαρψξεζαλ.  

2. Βξήθαλ κηα άιιε νπξάληα ρψξα κε θφθθηλα αζηέξηα θαη 

αηζζάλζεθαλ θαιχηεξα παίδνληαο κε λένπο θίινπο. 

3. Σε δεχγε κε ελαιιαζζφκελνπο ξφινπο πήγαλ ζηε κακά ηνπο 

θαη εθείλε ηνπο παξεγνξνχζε γηα λα ληψζνπλ θαιχηεξα. 

4. Φψλαμαλ δπλαηά φηη είλαη σξαίν λα είζαη δηαθνξεηηθφο θαη 

λα πάςνπλ νη άιινη λα ηνπο θνξντδεχνπλ. 
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5. Φσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη έπαημαλ κε ηα αδέξθηα ηνπο. 

6. Τέινο πήγαλ ζην ζπίηη ηνπο λα μεθνπξαζηνχλ θαη λα 

εξεκήζνπλ. 

3ε Γξάζε 

Σηε ζπλέρεηα ηεο ελαζρφιεζήο καο κε ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

παξαθνινπζήζακε ηξία δηαθνξεηηθά βίληεν απφ ην δηαδίθηπν κε 

αλζξψπνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί, θαζψο είλαη άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο.  

 Μία κεηέξα πνπ θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο ρσξίο λα δηαζέηεη 

ρέξηα http://www.youtube.com/watch?v=pkubUprSVec  

 Τελ νκηιία ηνπ Νick Vojicic ελφο πνιπαλάπεξνπ άληξα ζε παηδηά 

ζρνιείσλ http://www.youtube.com/watch?v=ciYk-UwqFKA 

 Έλα βίληεν ρνξνχ απφ ην ζπγθξφηεκα ησλ αλάπεξσλ ρνξεπηψλ 

http://www.youtube.com/watch?v=RRC4oEekwSw&feature=related 

Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ βίληεν αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Δζηηάζακε ζηηο απίζηεπηεο 

ηθαλφηεηέο ηνπο λα δνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

φπσο νη ππφινηπνη άλζξσπνη. Να πξνζθέξνπλ θξνληίδα θαη ζηνξγή, λα 

απνιακβάλνπλ ηε δσή θαη λα εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ ή κέζσ 

ηεο ηέρλεο. Τειεηψλνληαο, δεηήζακε απφ ηα παηδηά λα καο δσγξαθίζνπλ 

πνην απφ ηα βίληεν ηνπο έθαλε κεγαιχηεξε εληχπσζε θαη θαηαγξάςακε 

ηηο απαληήζεηο κε ηηο αηηηνινγήζεηο ηνπο. 

Κάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ήηαλ: 

1. Μνπ άξεζαλ νη ρνξεπηέο γηαηί κνπ άξεζε ν ρνξφο ηνπο. 

2. Μνπ άξεζαλ νη ρνξεπηέο γηαηί έθαλαλ ηνπο αλζξψπνπο 

(ζεαηέο) λα θιαίλε. 

3. Μνπ άξεζε ε κακά ρσξίο ρέξηα πνπ πξφζερε ην κσξάθη ηεο 

γηαηί ην άιιαδε κε ηα πφδηα θαη ηα θαηάθεξλε. 

4. Μνπ άξεζε ε θνπέια πνπ είρε κφλν πφδηα γηαηί ηα έθαλε φια 

αζηεία κε ηα πφδηα ηεο. 

5. Εσγξάθηζα εθείλνλ ρσξίο ρέξηα θαη πφδηα γηαηί κνπ άξεζε 

πνπ νδεγνχζε ηε βάξθα. 

6. Μνπ άξεζε ν θχξηνο πνπ δελ είρε ρέξηα θαη πφδηα θαη έπαηδε 

κπάια. Μνπ θάλεθε πνιχ δχζθνιν αιιά ηα θαηάθεξε. 

7. Μνπ άξεζαλ νη ρνξεπηέο θαη ν θχξηνο πνπ δελ είρε πφδη 

κπνξνχζε λα ζεθψλεη ςειά ηελ θνπέια. 
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8. Μνπ έθαλε εληχπσζε ν ρνξεπηήο πνπ δελ είρε πφδη θαη 

έβαδε ηα ρέξηα ηνπ ζην πάησκα θαη ζήθσλε φιν ην ζψκα 

ηνπ επάλσ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα αληηιεθζνχλ ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληά έλαο άλζξσπνο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ην γεγνλφο φηη 

είλαη δπλαηφ φρη κφλν λα αληαπεμέιζεη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο, αιιά 

θαη λα εθθξαζηεί δεκηνπξγηθά ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Αληηιήθζεθαλ 

φηη ην ζσκαηηθφ κεηνλέθηεκα πνπ θαζηζηά θάπνηνπο αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθνχο απφ ην ζχλνιν, δελ ηνπο θαζηζηά απαξαίηεηα αλίθαλνπο ή 

αλάπεξνπο. Δθ ησλ πζηέξσλ κάζακε φηη αξθεηά παηδηά πεξηέγξαςαλ θαη 

ζπδήηεζαλ ηα βίληεν πνπ είδαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο. Τίπνηα, ινηπφλ, δελ 

είλαη πην εχγισηην απφ κία εηθφλα ή έλα βίληεν ηδηαίηεξα φηαλ 

πξνζπαζνχκε λα δηδάμνπκε αθεξεκέλεο έλλνηεο ή λα δηακνξθψζνπκε 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζε παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

4ε Γξάζε 

Δπηζηξέςακε ζηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ. Γηαβάζακε ηε ζπλέρεηα ηνπ 

βηβιίνπ, πνπ παξνπζηάδεη ηελ απνρψξεζε ηνπ Δξπζξνχιε απφ ηε 

ζπληξνθηά ησλ θίηξηλσλ αζηεξηψλ. Μέλεη κφλνο ζην ζνθάθη ηεο 

Αζηξνθεγγηάο θαη θιαίεη απαξεγφξεηνο θάζε λχρηα. Ζ Νχρηα ηνλ παίξλεη 

αγθαιηά θαη ηνλ θέξλεη θνληά ζην Φεγγάξη, πνπ αλεζχρεζε απφ ην θιάκα 

ηνπ. 

Φξεζηκνπνηήζακε μαλά ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα απηή ηε θνξά σο κέζν 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ. Τα παηδηά ζε δεχγε σζήζεθαλ λα 

εηθνλνγξαθήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ βηβιίνπ. Εσγξάθηζαλ 

ηνλ «Δξπζξνχιε λα θηάλεη ζην Φεγγάξη» κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Οη επηινγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο ήηαλ νη εμήο: 

 Σηπιφ “pen” 

 “Colors and textures” 

 “Select pen width” 

 Φφλην “Change background color”. 

Τα παηδηά ζπδήηεζαλ λσξίηεξα ηη ζα δσγξαθίζνπλ θαη κνίξαζαλ 

αξκνδηφηεηεο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

δσγξαθίζνπλ πξψηε θνξά θάζεηα ζε κία κεγάιε επηθάλεηα. 

Δπηπξνζζέησο, ηνπο παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ε Εψλε 

Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Vygotsky, 1978) ζην εζσηεξηθφ ησλ δεπγαξηψλ. 

Φξνληίζακε ηα δεχγε πνπ ζρεκαηίζηεθαλ λα απνηεινχληαη απφ έλα 

κεγάιν θαη έλα κηθξφ λήπην, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ο 



 

 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ιεηηνχξγεζε σο θαηάιιειν θίλεηξν γηα λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φηη ζθέθηεθαλ.  

5ε Γξάζε 

Μία απνξία ησλ παηδηψλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή ηεο επφκελεο δξάζεο 

καο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσγξαθηθήο ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

εθθξάζηεθε ε εμήο απνξία: «Τη άιιν δηαθνξεηηθφ κπνξνχλ λα έρνπλ νη 

άλζξσπνη; Δίδακε θπξία αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ ρέξηα ή πφδηα. Τη 

άιιν ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθφ πάλσ καο;». Δπφκελν βήκα ήηαλ 

ε θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ζε πίλαθα αλαθνξάο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Ψζήζακε ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζπλεξγαηηθά ηηο 

ηδέεο ηνπο. Φξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ζηπιφ “pen” ζην πξφγξακκα ηεο 

δσγξαθηθήο. Σην ηέινο, ν ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο αλαθνξάο 

απνζεθεχηεθε θαη εθηππψζεθε. Κξεκάζηεθε ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

«παξενχια». Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ηα παηδηά θαηαλφεζαλ δχν 

αθφκα δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, λα γξάθνπλ, λα 

απνζεθεχνπλ θαη λα εθηππψλνπλ φζα έγξαςαλ. 

Δθφζνλ θαηαγξάθεθαλ φιεο νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, πξνβάιιακε 

βίληεν ην νπνίν αθνξνχζε ηα πξνβιήκαηα φξαζεο. Σην βίληεν 

παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ελφο ηπθινχ αλζξψπνπ λα δηαζρίζεη 

πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο ζηελ πφιε 

http://www.youtube.com/watch?v=48DqdwzftnQ&feature=related. Αθνινχζεζε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ 

ζπδήηεζε εληνπίζηεθε ζην δήηεκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ 

κεηαθίλεζεο θαη θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο. Ζ απνξία «Πσο άξαγε δηαβάδνπλ νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο;» απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ επφκελε δξάζε καο. 

6ε Γξάζε 

Με αθνξκή ηε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ αλζξψπσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο επηζθεθζήθακε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Βηβιίνπ (ΔΚΔΒΗ) «Μηθξφο Αλαγλψζηεο» 

http://www.mikrosanagnostis.gr/ Τε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε ζεκαηηθή 

πνπ αθνξνχζε ζηελ εμεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο εζηίαδε ζηνλ ηξφπν 

αλάγλσζεο ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Σηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα πξνβάιακε ην αιθάβεην Μπξάηγ θαη επεμεγήζακε ηνλ ηξφπν 

αλάγλσζεο ησλ ηπθιψλ αλζξψπσλ κέζσ ηεο αθήο 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema.asp Παξαθνινπζήζακε ην βίληεν πνπ 

αθνξνχζε ζην Μνπζείν Αθήο http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-

mathekiafto.asp Γηαβάζακε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνλ ζσζηφ ηξφπν 

αληίδξαζεο ζε ηπρφλ ζπλάληεζή καο κε έλα άηνκν κε πξφβιεκα φξαζεο 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-mathekiafto.asp  
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Κιείζακε ηε δηεξεχλεζε καο γηα ην δήηεκα, κε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα παίδνληαο κέζσ πνληηθηνχ ηα δχν πξνηεηλφκελα παηρλίδηα ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-drastiriotites.asp  :  

1. Γξάςε ην φλνκα ζνπ παηψληαο ηηο θαηάιιειεο θνπθίδεο 

ζχκθσλα κε ην αιθάβεην Μπξάηγ   

2. Γηάβαζε ηε θξάζε. 

Τα παηδηά ζπκκεηείραλ επράξηζηα ζηε δηαδηθαζία θαη ελζνπζηάζηεθαλ 

απφ ην αιθάβεην Μπξάηγ. Ζ δηαδηθαζία γξαθήο ηνπ νλφκαηφο ηνπο, ηνπο 

θάλεθε ελδηαθέξνπζα αλ θαη απαηηεηηθή. Οινθιεξψζεθε ζπλεξγαηηθά, 

θαζψο φιε ε νκάδα βνεζνχζε φπνηνλ πξνζπαζνχζε λα γξάςεη ην φλνκά 

ηνπ, είηε ππνζηεξίδνληαο ηνλ ψζηε λα εληνπίζεη θσλεκηθά ην επφκελν 

γξάκκα, είηε ππνδεηθλχνληαο ηνλ ζσζηφ θψδηθα. Αξθεηνί 

εληππσζηάζηεθαλ γηαηί λφκηδαλ φηη νη ηπθινί άλζξσπνη «δελ πήγαηλαλ 

ζρνιείν» θαη «δελ κάζαηλαλ αλάγλσζε». Πνιινί αλέθεξαλ φηη ηνπο 

θάλεθε πνιχ δχζθνιν λα θαληαζηνχλ λα δηαβάδνπλ κε ηελ αθή.  

 7ε Γξάζε 

Δπηζηξέςακε θαη νινθιεξψζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ. Σην ζεκείν 

απηφ, δείμακε ζηα παηδηά εηθφλεο πάιη απφ ηελ ηζηνζειίδα ESA kids 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Starsandgalaxies.htm γηα λα αληηιεθζνχλ πσο 

θαίλεηαη ε γε απφ θάπνην άιιν πιαλήηε. Μηιήζακε γηα ηε γέλλεζε θαη 

ην ζάλαην ησλ αζηεξηψλ, παξαθνινπζήζακε βίληεν γηα ηε δνκή ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο  ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.esa.int/esaKIDSen/OurUniverse.html  Γψζακε ηε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα απεηθφληδαλ έλα δηθφ ηνπο ζχκπαλ, 

είηε θαηαζθεπάδνληαο πιαλήηεο θαη αζηέξηα κε πιαζηειίλε, είηε 

δσγξαθίδνληαο κε πηλέια θαη ηέκπεξεο. Κάπνηα παηδηά επέιεμαλ λα 

δσγξαθίζνπλ κε ηέκπεξεο αζηέξηα, πιαλήηεο θαη θνκήηεο, φπσο ζα 

θαηλφηαλ κε ηειεζθφπην απφ ηε γε. Άιινη πξνηίκεζαλ λα αζρνιεζνχλ κε 

πιαζηειίλε θαη ηέινο άιινη δνθίκαζαλ θαη ηηο δχν ηερληθέο. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ ήηαλ εληππσζηαθά. Οη 

ζπλδπαζκνί ησλ ρξσκάησλ θαη νη απεηθνλίζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ 

εμαηξεηηθέο. 

 8ε Γξάζε 

Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ, ην ελδηαθέξνλ γηα ην ειηαθφ 

καο ζχζηεκα θαη ην ζχκπαλ ήηαλ εμαηξεηηθά έληνλν. Δίρακε ήδε 

δσγξαθίζεη ηνπο πιαλήηεο θαη αζηέξηα, είηε ζην ραξηί, είηε ζηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Τν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηειεπηαίσλ βίληεν εζηηάζηεθε ζην πψο θαίλεηαη ε 

γε απφ ην δηάζηεκα. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εξψηεζε «Πψο ν Δξπζξνχιεο 

ζα έβιεπε ηε γε καο απφ ςειά;» νδεγεζήθακε ζηηο εμήο απφθαζεηο: α. 
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λα πξνζπαζήζνπκε λα δσγξαθίζνπκε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα έλα 

θαληαζηηθφ ζχκπαλ κε πιαλήηεο θαη αζηέξηα β. λα θηηάμνπκε αζηέξηα 

θαη πιαλήηεο κε πιαζηειίλε θαη γ. λα θαηαζθεπάζνπκε έλα θαληαζηηθφ 

ηξηζδηάζηαην ζχκπαλ. Απηέο νη απνθάζεηο απνηέιεζαλ ηελ αθφξκεζε 

ησλ επφκελσλ θαη ηειεπηαίσλ δξάζεσλ καο.  

α. Τα παηδηά ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο δσγξαθηθήο ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη δνχιεςαλ ζε νκάδεο. Απνθάζηζαλ ηη αθξηβψο ζα 

απεηθφληδαλ κνίξαζαλ επζχλεο θαη δνχιεςαλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. 

Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελε δξάζε μαλαρξεζηκνπνίεζαλ ηηο επηινγέο ζην 

πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο: 

 Σηπιφ “pen” 

 “Colors and textures” 

 “Select pen width” 

 Φφλην “Change background color”. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία πνπ είραλ κάζεη ζε 

πξνεγνχκελε δξάζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ησλ 

γλψζεσλ ηνπο επί ηεο δηαδηθαζίαο ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ. Τα 

απνηειέζκαηα ηθαλνπνίεζαλ ηα παηδηά θαη θάλεθε φηη, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ε ηάμε είρε εμνηθεησζεί κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα.   

β. Κάζε παηδί έθηηαμε κε πιαζηειίλε ην δηθφ ηνπ αζηέξη, πιαλήηε ή 

θνκήηε θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψζακε ηηο θαηαζθεπέο ηνπο ζε έλα 

νκαδηθφ ζχκπαλ. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά. 

γ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πιαλεηψλ δψζακε ζηα παηδηά κπάιεο θειηδφι 

ηηο νπνίεο έβαςαλ κε ηέκπεξεο θαη γθιίηεξ θαη θφιιεζαλ άκκν. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ηξηζδηάζηαηεο καθέηαο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζακε έλα κεγάιν ραξηφθνπην θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θξεκάζακε κε πεηνληά ηε γε, ην θεγγάξη θαη δνξπθφξνπο πνπ 

θαηαζθεχαζαλ ηα παηδηά. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ζεακαηηθφ θαη 

ηθαλνπνίεζε ηα παηδηά. Σηείιακε θσηνγξαθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζθεπήο, σο ζπκκεηνρή ζην κεληαίν δηαγσληζκφ ηεο ηζηνζειίδαο 

ESA kids κε ζέκα: «Ζ παξαηήξεζε ηεο γεο απφ ην δηάζηεκα». Πήξακε 

ηε δεχηεξε ζέζε θαη ε θσηνγξαθία ηνπ έξγνπ καο αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMU0IKWZ0H_p_ag.html 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο απνηέιεζαλ ην θιείζηκν, αιιά θαη ηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οξγαλψζακε κία κηθξή έθζεζε 

ησλ εηθαζηηθψλ δεκηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ κε ηίηιν: «Δηθαζηηθέο 

δεκηνπξγίεο εκπλεπζκέλεο απφ ην βηβιίν ν Δξπζξνχιεο ην θφθθηλν 

αζηεξάθη» θαη ηελ παξνπζηάζακε ζηα δηπιαλά ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ, 

http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMU0IKWZ0H_p_ag.html


 

 

θαζψο θαη ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. Δθζέζακε ηα εμήο έξγα ησλ 

παηδηψλ: 

Α. Πσο ζα θαηλφηαλ ηα αζηέξηα, πιαλήηεο, θνκήηεο κε έλα ηειεζθφπην  

(δσγξαθηθή κε πηλέια θαη ηέκπεξεο). 

Β. Τν ζχκπαλ θηηαγκέλν απφ πιαζηειίλε. 

Γ. Τν ηξηζδηάζηαην ζχκπαλ (νκαδηθή ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή). 

Γ. Δθηππσκέλεο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζε δεχγε 

ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε ζέκα: «Ζ Νχρηα θέξλεη ηνλ Δξπζξνχιε ζην 

Φεγγάξη». 

Δ. Δθηππσκέλεο ηηο νκαδηθέο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα κε ζέκα: «Τν ζχκπαλ». 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σηε ζπλέρεηα, γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απαληνχκε ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Τα βαζηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: Θα κπνξνχζε ην 

πξφγξακκα λα εθαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθνχο ζρνιηθνχο ηνκείο ή 

βαζκίδεο θαη πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάιιειε 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο; Πνηνο ν θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο; Πνηα ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε βειηίσζε ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη πνηα είλαη ε παηδαγσγηθή ηνπ αμία; Τέινο, 

πνηα ε ζπκβνιή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο;  

Σξόπνη δπλαηήο δηεύξπλζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ζε άιινπο 

ηνκείο/αληηθείκελα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πξνϋπνζέζεηο 

εθαξκνγήο 

Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηε ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε πνηθίια 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο απνηειεί έλα δηδαθηηθφ εξγαιείν κε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν αλάπηπμεο ησλ καζεζηαθψλ θηλήηξσλ ζηα παηδηά. Παξφηη ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλνο, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο 

κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά ρξήζηκνο θαηά ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Άιισζηε, ηα ινγηζκηθά θαη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα 

πνπ αθνξνχλ ζηα καζεκαηηθά, ζηηο εηθαζηηθέο θαη κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ελψ ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γηα θαζαξά 

γλσζηηθνχο ζθνπνχο είλαη ηεθκεξησκέλε, ειάρηζηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο. Τν 

πξφγξακκα πιαηζηψζεθε κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλέδεημαλ ηελ αμία 



 

 

ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, φρη ηφζν σο εξγαιείν επνπηηθήο 

δηδαζθαιίαο, αιιά θπξίσο σο εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Καηαδείρζεθε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα παξέρεηαη 

κε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή εθαξκνγή θαη ρξήζε.  

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηνλ ηνκέα ηεο θηιαλαγλσζίαο 

απνηειεί ίζσο ηε ιηγφηεξν εκθαλή εθαξκνγή. Σην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζειήζακε λα «παληξέςνπκε» δχν, πηζαλά, αζχκβαηνπο 

ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (έληππν – λέεο ηερλνινγίεο).  Δμαηηίαο 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ εζηηάζακε ηφζν ζηνλ 

δηδαθηηζκφ φζν ζηελ απφιαπζε ηεο εμεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα βηβιίν καδί κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. 

Σθνπφο καο δελ ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, αιιά ε έληαμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε έλα παξζέλν πεδίν. Καηαδείρζεθε εκπεηξηθά φηη ν 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ: παξνπζίαζε θαη ρξήζε πνιπηξνπηθνχ 

πιηθνχ (εηθφλεο, κνπζηθή, βίληεν) θαζψο θαη απηηθή δηάδξαζε ζε κεγάιε 

επηθάλεηα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο, είλαη ε χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. Ζ θηιαλαγλσζία απνηειεί έλα πεδίν πνπ ελδηαθέξεη 

άκεζα, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο 

εμνπιίδνληαη κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο. Τν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζε φιεο 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Ηδηαίηεξα ζηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ε κεγάιε ζε δηαζηάζεηο θαη 

επαίζζεηε ζην άγγηγκα νζφλε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, δηεπθνιχλεη ηε 

κάζεζε πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ρξήζε Ζ/Υ κε πιεθηξνιφγην θαη 

πνληίθη. Θα είρε, ινηπφλ, ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Tν ζρνιείν απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ρψξν άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν θαη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε 

ζεκειίσζε θαη αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο (Πνζιάληεθ, 1990). Σην 

ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, ν φξνο «ζρνιείν» ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο παίδεη ξφιν δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζην παηδί 

θαη ην βηβιίν (Γθίβαινπ, 1994). Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ζπκβάιινπλ  ζεκαληηθά ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο ηνπ 

έθθξαζεο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη θπξίσο ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

θαιιηέξγεηα (Φξηζηνδνχινπ-Γθιηάνπ, 2007).  



 

 

Δπηπξνζζέησο, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζην πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη λα παξέρεη ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα 

κάζεζε θαη παξάιιεια ππνζηεξίδεη ηε ζπλνιηθή γλσζηηθή θαη θνηλσληθή 

ηνπο αλάπηπμε (Clemens, 1994). Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ. Σχκθσλα κε απηφ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε κηα 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία λα επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία κε θξηηηθφ 

ηξφπν θαη λα ηε κεηνπζηψλνπλ ζε γλψζε (Ally, 2004).  

Τν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κε ηα γλσζηαθά ελδηαθέξνληα (Habermas,1972) θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην, παξά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ ΤΠΔ. Τν γλσζηαθφ 

ελδηαθέξνλ αλαθέξεηαη ζην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνλ πξνηξέπεη ή ηνλ απνηξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (Fragaki, 2010. Φξαγθάθε, 2008. Κσζηνχια 

Μαθξάθε & Μαθξάθεο, 2006). Γηα ην ιφγν απηφ, κία αθφκα πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε 

θξίλεηαη απαξαίηεηε φρη κφλν ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά ζπλνιηθά ζηελ πξννπηηθή ηεο 

αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.   

Σπκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαη ηα εμήο: επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, δηαξθή 

θαη καθξά εκπεηξία ρξήζεο, δηαξθή παηδαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη ηέινο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ. 

Ο θαηλνηόκνο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ζ αθήγεζε ή ε αθξφαζε ελφο βηβιίνπ πέξα απφ ηελ απφιαπζε πνπ 

πξνζθέξεη κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα κία πνηθηιία δηαζεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ ηε γιψζζα, ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα, δίλνπλ επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία θαη εμσηεξίθεπζε 

ζπλαηζζεκάησλ. Ζ αγάπε γηα ην βηβιίν κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζην 

ζρνιείν κέζσ νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ θηιαλαγλσζίαο, ηα νπνία 

δίλνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο δεκηνπξγηθήο δηαζεκαηηθήο απαζρφιεζεο.  

Σην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζε νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο, αθελφο παξέρεη πνηθίιεο επθαηξίεο 

καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη αθεηέξνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα 

έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Σην ρψξν ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ 



 

 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θηιαλαγλσζίαο κέζσ ρξήζεο δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαηέδεημε ηε δπλαηφηεηα επαξθνχο δηδαθηηθήο 

ππνζηήξημεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ εξγαιείν. Γφζεθε ε 

επθαηξία ζηα παηδηά λα νηθνδνκήζνπλ γλψζεηο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

πινπνηνχκελεο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, πνπ 

επλννχλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή 

ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. 

Μέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, αλακνξθψζεθε ε θαζηεξσκέλε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξνγξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο 

θαη  ηθαλνπνηήζεθαλ νη αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(αλαπαξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, δηαδηθηπαθή  ζχλδεζε κε 

πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο απφ ην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, ρξήζε 

ινγηζκηθψλ γηα θαιιηηερληθή έθθξαζε).  

Η ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε βειηίωζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο  

Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο δελ 

εζηηάζακε ηφζν ζηνλ δηδαθηηζκφ, φζν ζηελ απφιαπζε ηεο εμεξεχλεζεο 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα βηβιίν καδί κε ηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη έλα παλίζρπξν 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο 

κνξθνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο εηθνληθήο πιεξνθνξίαο. Δπηηξέπεη, 

δε φπσο θάζε κέζν, ζηνλ παηδαγσγφ κε ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ πξφζιεςεο λα εληνπίζεη ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα ηνπο αμηνπνηήζεη παηδαγσγηθά (Σέκνγινπ, 

2001).  Ψο εθ ηνχηνπ,  ν ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ, 

ήρνπ, βίληεν, πνπ ειθχεη θαη ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, ελεξγνπνηεί ηε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά 

παξάιιεια, θηλεηνπνηεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Φαίλεηαη, δε, λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ εληζρπηήο εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

Όπσο θάλεθε θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο, ηα παηδηά 

θαηαλφεζαλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαη 

ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ επηηπρψο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ελζνπζηψδεο, ελψ ε απαζρφιεζε ζηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ζεσξνχληαλ σο ψξα δηαζθέδαζεο. Γε ζειήζακε λα 

αληηθαηαζηήζνπκε ηνπο παξαδνζηαθνχο δηαζεκαηηθνχο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σηφρνο καο ήηαλ λα 

εληάμνπκε κέζα ζην παξαδνζηαθφ πξφγξακκα θηιαλαγλσζίαο ηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα ψζηε, αθελφο λα δηεπθνιπλζνχκε θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ λα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ 



 

 

παηδηψλ θαη λα ηνπο πξνζθέξνπκε λέεο εκπεηξίεο κάζεζεο. Όπσο θάλεθε 

νη ζηφρνη καο επηηεχρζεθαλ. 

Η παηδαγωγηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

   Ζ πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνρξφληαο παηδείαο πνπ μεθηλά απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ελψ ζπζηεκαηνπνηείηαη ζην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Απφ ηελ άιιε, ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θαηάιιεια αλαπηπμηαθνχο ηξφπνπο φπσο θάζε 

άιιν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηα κηθξά παηδηά λα 

βηψζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. 

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ηξνθνδφηεζε ηα παηδηά κε θίλεηξα γηα 

ζπκκεηνρή, ελψ απνηέιεζε αθνξκή θαη κέζν επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, είηε ζε επίπεδν δεπγψλ, είηε ζε 

επίπεδν νκάδαο. Γηακνξθψζακε δεχγε θαη νκάδεο κεηθηψλ ηθαλνηήησλ 

θαη θξνληίζακε λα απαξηίδνληαη απφ κεγάια θαη κηθξά λήπηα. Ζ εξγαζία 

ζηε κεγάιε επηθάλεηά ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα παξείρε ηε δπλαηφηεηα 

λα εθαξκνζηεί ε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Vygotsky, 1978) ζην 

εζσηεξηθφ ησλ δεπγαξηψλ θαη ησλ νκάδσλ. Δπηπξνζζέησο, 

δηεπθνιπλζήθακε λα νινθιεξψζνπκε δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλεξγαηηθφ 

ηξφπν ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο (νκαδηθή γξαθή πίλαθα αλαθνξάο θαη 

παηρλίδη κε ην αιθάβεην Μπξάηγ), θαζψο ε επηθάλεηα ηνπ πίλαθα παξείρε 

νπηηθή θαη απηηθή πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Οη εξγαζίεο ησλ 

παηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα είραλ 

ραξαθηήξα «αλνηρηνχ θχιινπ εξγαζίαο», ψζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε 

ειεπζεξία λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο. Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο θάζε απνηέιεζκα ζεσξνχληαλ νξζφ θαη ήηαλ 

απνδεθηφ. 

Τέινο, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπίσλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πξνζδίδεη 

επηπιένλ παηδαγσγηθή αμία ζην πξφγξακκα, πέξα απφ ηα νθέιε ζηα 

πιαίζηα ηεο θηιαλαγλσζίαο. Με ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ 

πξνσζείηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κέζσ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δξάζε θαη αλάδξαζε θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. Μέζα απφ ηελ 

επεμεξγαζία πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ θαη ηε δηαζχλδεζε κε πνηθίιεο 

ηζηνζειίδεο, πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε ζηα παηδηά κεζφδνπο 

αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, θαζψο θαη λα ζπλδέζνπκε ηε κάζεζε κε ηηο 

πεγέο ηεο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεξεπλήζακε ηηο καζεζηαθέο 

αθνξκέο πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη έλα βηβιίν κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, πξνζαλαηνιίδνληαο ηα παηδηά ζηελ αλαθάιπςε θαη 

απηφ-ξχζκηζε ηεο κάζεζεο.   



 

 

Η ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο/κνλάδαο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο ελίζρπζε 

ην ελδηαθέξνλ ηνλ παηδηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ ζηελ ζρνιηθή πξάμε ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα θπξίσο ζε ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ.  

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ αλαγθαίν γξακκαηηζκφ θαη ηνλ πιεξνθνξηθφ 

αιθαβεηηζκφ ησλ καζεηψλ. Δίλαη έλα παλίζρπξν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, 

πνπ ππφθεηηαη ζηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο 

σο έλα πνιχπινθν θαηλφκελν. Ψο εθ ηνχηνπ,  ν ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, 

θηλνχκελσλ εηθφλσλ, ήρνπ, βίληεν, πνπ ειθχεη θαη ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, 

ελεξγνπνηεί ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν αιιά παξάιιεια, θηλεηνπνηεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. 

Φαίλεηαη, δε, λα ιεηηνπξγεί ζαλ εληζρπηήο εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξά θαη απφιαπζε 

ζηνλ αλαγλψζηε (Φξηζηνδνχινπ-Γθιηάνπ, 2005). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

παηδηνχ κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο 

ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνρξφληαο παηδείαο πνπ μεθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ελψ ζπζηεκαηνπνηείηαη ζην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην. Τν ζρνιείν ζεσξείηαη απφ πνιινχο εηδηθνχο πξνλνκηαθφο ρψξνο 

γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν θαη 

ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζεκειίσζε θαη αλάπηπμε ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. 

Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εζηηάζακε ηφζν ζηελ απφιαπζε 

ηεο αλάγλσζεο ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, φζν θαη ζηελ εμεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαηά ηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθψλ 

δξάζεσλ θηιαλαγλσζίαο. Τα παηδηά ζπκκεηείραλ κε επραξίζηεζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη 

αθνξνχζαλ ζηελ επεμεξγαζία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (παξαθνινχζεζε 

βίληεν, παξαηήξεζε εηθφλσλ, αθξφαζε κνπζηθήο) θαη εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο άιινηε 

απνηεινχζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηέρλεο θαη ιφγνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, άιινηε απνηεινχζαλ απηέο θαζαπηέο 

κεηαθεγεκαηηθέο δξάζεηο θαη άιινηε δξάζεηο αμηνιφγεζεο.  

Μέζα απφ ηελ αθξφαζε κνπζηθήο, ηελ παξαθνινχζεζε βίληεν ή εηθφλσλ 

μεθηλήζακε έλα ηαμίδη εξεζηζκάησλ θαη εκπεηξηψλ καδί κε ηα παηδηά. Γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπλερήο αλαδήηεζε ζρεηηθνχ πνιπηξνπηθνχ 

πιηθνχ θαη ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηνπ βηβιίνπ, πνπ ζα πξνθαινχζαλ ην 



 

 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ απνηέιεζε κηα επράξηζηε πξφθιεζε. Ζ 

θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ αλαγθαία θαη επράξηζηε, θαζψο ήηαλ 

κία λέα εκπεηξία φρη κφλν γηα ηα παηδηά, αιιά θαη γηα ηνπο παηδαγσγνχο.  

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηέιεζε αθνξκή θαη παξάιιεια κέζν 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε ησλ παηδηψλ ζεκεηψζεθε απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο 

θαηαγξαθέο. Οη  νκάδεο ησλ παηδηψλ κε ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

παξνπζίαζαλ ζπλεξγαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά: 

ζχξε ην πνληίθη, πάηεζε ην πηλειάθη, λα ζνπ δείμσ πψο λα ζβήλεηο. 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε δηαπίζησζε αλάπηπμεο 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, απφ ηα παηδηά, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

κεηέθεξαλ, ιεθηηθά, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Αλέπηπμε, ινηπφλ, ηελ επειημία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην πεδίν 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ παξείρε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ εθάζηνηε ινγνηερληθνχ βηβιίνπ. Όπσο θάλεθε, ηα παηδηά έκαζαλ 

πνιχ γξήγνξα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο, είηε γηα 

γξαθή, είηε γηα θαιιηηερληθή έθθξαζε. Παξάιιεια αληηιήθζεθαλ ηηο 

δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, πξνβνιήο θαη εθηχπσζεο ησλ έξγσλ ηνπο, νη 

νπνίεο  παξέρνληαη. Δμνηθεηψζεθαλ, ινηπφλ, επράξηζηα κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ρσξίο λα είλαη απηφο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Τν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνσζεί ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

σο δπλακηθφ εξγαιείν κε εθαξκνγέο ππνζηήξημεο, ελίζρπζεο θαη 

εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κεηθηήο πνιπκνξθηθήο κάζεζεο. 

Πέξα,  ινηπφλ, απφ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπαξάγνπλ ηε 

κεζνδνινγία ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ε δηεξεχλεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξεο 

έθθξαζεο ζηα πιαίζηα ηεο θηιαλαγλσζίαο απνηειεί κία αθφκα 

παηδαγσγηθή πξφθιεζε. Σπκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα ηνλίζνπκε 

ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ζηελ 

ππνζηήξημε πνηθίισλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 
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