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«Η δεμημονγηθή αλημπμίεζε ηςκ ΣΠΕ ζημ 
ζπμιείμ – αλημπμίεζε ημο ιμγηζμηθμύ 

Multimedia Builder»

«Μικροί περιβαλλομηιζηές»
• Ακηνέαξ Ξεκμθώκημξ

• Καηενίκα Πνμεζημύ

• Φώθε Φηιίππμο

• Μανίκα Μειακζίμο



Επηιμγή ζέμαημξ
•ηεκ αγμνά δεκ οπάνπμοκ ζπεηηθά 
ιμγηζμηθά πμο κα αζπμιμύκηαη 
απμθιεηζηηθά με ηεκ μηθμιμγία.

•Σα «απμννίμμαηα» είκαη έκα 
ελεηδηθεομέκμ γκςζηηθό ακηηθείμεκμ. 

•Αολεμέκεξ μη ακάγθεξ ζηα 
Oηθμιμγηθά πμιεία γηα ιμγηζμηθά 
αοημύ ημο πενηεπμμέκμο.

•Νέεξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ με ηεκ 
εθανμμγή ηςκ Νέςκ Ακαιοηηθώκ 
Πνμγναμμάηςκ



Λογισμικό ΜΜΒ και Νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα Ελληνικών

• Ανάπτυξη πολυτροπικού 

εκπαιδευτικού υλικού και 

πολυγραμματισμού

• Ανάπτυξη γλωσσικού και 

τεχνολογικού 

αλφαβητισμού



Καθοριζμός ηοσ τρήζηη

• Σμ ιμγηζμηθό απεοζύκεηαη ζε 
παηδηά Δ΄, Ε΄θαη η΄ ηάλεςκ ημο 
δεμμηηθμύ.

Κριηήρια για ηο περιετόμεμο
 Σμ γκςζηηθό επίπεδμ ηςκ παηδηώκ.

 Οη πνμϋπάνπμοζεξ γκώζεηξ ημοξ 
ζημ ζέμα.

 Οη γκώζεηξ πμο ήδε δηαζέημοκ ηα 
παηδηά ζηε πνήζε ημο Τπμιμγηζηή.
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θμπόξ- ηόπμη
Σκοπός: Η  δεμημονγία εκόξ
ειθοζηηθμύ δηδαθηηθμύ μέζμο γηα ηεκ
πνμζέγγηζε ημο ζέμαημξ.

Γεκηθμί ηόπμη:
• Να ακαγκςνίζμοκ ηεκ ύπανλε ημο πνμβιήμαημξ 

ηςκ απμννημμάηςκ ζημ πενηβάιιμκ ζημ μπμίμ δμοκ 
θαη κα ημ ζοκδέζμοκ με ηεκ ακζνώπηκε 
δναζηενηόηεηα.

• Να επελενγαζημύκ/ακαιύζμοκ ηηξ πιενμθμνίεξ 
πμο ημοξ δίκμκηαη θαη κα πνμηείκμοκ ιύζεηξ ζε 
πνμβιήμαηα πμο πνμθύπημοκ από ημ ζεκάνημ ημο 
ιμγηζμηθμύ.

• Να εοαηζζεημπμηεζμύκ έηζη ώζηε κα ιάβμοκ δνάζε 
εθανμόδμκηαξ ιύζεηξ γηα ηα πνμβιήμαηα ηεξ 
θμηκόηεηάξ ημοξ.



Επημένμοξ ζηόπμη
Οι μαθηηές μα:

• Παναηενμύκ θαη κα εθθνάδμοκ αλημιμγηθέξ 
θνίζεηξ γηα πιενμθμνίεξ πμο ημοξ δίκμκηαη.

• Επηπεηνεμαημιμγμύκ εθθνάδμκηαξ ηεκ άπμρή 
ημοξ ζε πνμβιήμαηα – θαηαζηάζεηξ πμο ημοξ 
πανμοζηάδμκηαη.

• Θέζμοκ ζηόπμοξ θαη κα μνγακώζμοκ ζπέδημ 
δνάζεξ γηα ακηημεηώπηζε πναγμαηηθώκ 
πνμβιεμάηςκ.

• Καηαζθεοάδμοκ πίκαθεξ θαη γναθηθέξ 
παναζηάζεηξ πνεζημμπμηώκηαξ ημ ιμγηζμηθό 
Microsoft Excel.

• Πανάγμοκ γναπηό ιόγμ πνεζημμπμηώκηαξ 
ιεληιόγημ ζπεηηθό με ημ ζέμα.

• Δεμημονγήζμοκ αθίζα γηα ηεκ 
εοαηζζεημπμίεζε ηςκ μειώκ ηεξ θμηκόηεηαξ 
ημοξ γηα ημ πνόβιεμα.
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Το ζεμάριο

• Σκοπός ηοσ ζεμαρίοσ μάθηζης 
είμαι μα καθοδηγήζει δαζκάλοσς 
και μαθηηές προς ηομ 
εκπαιδεσηικό ζηότο.

Η ιζηορία
Ο μάγμξ ημο πενηβάιιμκημξ παίνκεη έκα μήκομα 
θηκδύκμο από ηα παηδηά ηεξ Κύπνμο: ημ κεζί έπεη 
γεμίζεη απμννίμμαηα. Οη ηέζζενηξ ήνςεξ θαη μ μάγμξ 
λεθηκμύκ γηα κα δμοκ ημ πνόβιεμα από θμκηά. 

Κάζε ήνςαξ δεηά βμήζεηα από ηα παηδηά- πνήζηεξ 
ημο ιμγηζμηθμύ ζηεκ πνμζπάζεηά ημοξ κα 
βειηηώζμοκ ηεκ θαηάζηαζε. ημ ζεμείμ αοηό μη 
μαζεηέξ θαιμύκηαη κα θάκμοκ ηε δηθή ημοξ ένεοκα 
ζημ μένμξ όπμο δμοκ θαη κα ιάβμοκ δνάζε. 
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Μεζμδμιμγηθή Πνμζέγγηζε

ηενίδεηαη ζηε(κ):
• Μέζμδμ επίιοζεξ πνμβιήμαημξ 

(ακάιοζε ζύκζεζε, αλημιόγεζε 
πιενμθμνηώκ – ελαγςγή 
ζομπεναζμάηςκ – επηπεηνεμαημιμγία).

• Πανμοζίαζε ημο πνμβιήμαημξ με ηε 
πνήζε θαηάιιειμο μπηηθμαθμοζηηθμύ 
οιηθμύ.

• Πνμζζεηηθή αλία ημο ιμγηζμηθμύ.
Η μάζεζε ζηενίδεηαη ζηα βηώμαηα ηςκ 
παηδηώκ θαη ζημκ εμπιμοηηζμό ηςκ 
βηςμάηςκ ημοξ.

• Εύθμιε πνμζανμμγή ημο ιμγηζμηθμύ με 
ηεκ έκηαλε κέμο οιηθμύ πμο κα 
ακηαπμθνίκεηαη ζε κέεξ ακάγθεξ



Μεζμδμιμγηθή Πνμζέγγηζε

• Η πνήζε ημο ιμγηζμηθμύ δεκ 
απμηειεί αοημζθμπό αιιά είκαη 
μένμξ ηεξ μαζεζηαθήξ δηαδηθαζίαξ.

• Σα παηδηά αιιειεπηδνμύκ ηόζμ 
μεηαλύ ημοξ όζμ θαη με ημ 
ιμγηζμηθό θαζώξ θαη με ημ 
πενηβάιιμκ ημοξ, μηθμδμμώκηαξ ηε 
γκώζε μέζα από ηηξ εμπεηνίεξ 
ημοξ (θμηκςκηθόξ δμμηζμόξ 
Vygotsky).

• Ομαδηθή ενγαζία.
• Ο δάζθαιμξ είκαη ζοκενγάηεξ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη όπη 
θαζμδεγεηήξ. 



Υαναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα ημο 
ιμγηζμηθμύ

• Απιό θαη εύθμιμ ζηε πνήζε ημο.
• Δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε 

(Μαζεμαηηθά, Σέπκε).
• Με γναμμηθή μνγάκςζε.
• Δοκαηόηεηα πνήζεξ ημο δηαδηθηύμο.
• Πμηθηιία δναζηενημηήηςκ.
• Εμπιμθή ζε πναγμαηηθέξ 

θαηαζηάζεηξ.
• Πνμζέγγηζε ηεξ γκώζεξ με πμηθίιμοξ 

ηνόπμοξ (αθήγεζε, θείμεκα, εηθόκεξ, 
ήπμξ).

• Δοκαηόηεηα ζοκενγαζίαξ.
• Εύθμιε πνμζανμμγή ημο ιμγηζμηθμύ 

ζε κέεξ ακάγθεξ



Εοπανηζηίεξ
Σμ εθπαηδεοηηθό ιμγηζμηθό έγηκε μεηά ηεκ 
παναθμιμύζεζε επημμνθςηηθμύ 
πνμγνάμμαημξ πμο δημνγακώζεθε από ημκ 
ΚΕΕΑ-TΠΕ θαη πναγμαημπμηήζεθε από 
ημ ΠΣΔΕ Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ οπό 
ηεκ θαζμδήγεζε θαη γεκηθή επμπηεία ηςκ 
θθ θαζεγεηώκ Ανηζημηέιε θαη Αζακαζίαξ 
Ράπηε. 
Εοπανηζημύμε επίζεξ, ημοξ 
επηζηεμμκηθμύξ ζοκενγάηεξ 
Σδμύιηα Φμνημύκε, Νίθμ Κμμμαηά  θαη 
Κώζηα Υαμπηαμύνε. 
Εοπανηζημύμε γηα ηε βμήζεηά ημοξ, ηα 
παηδηά: ηαύνμ Ενμμγέκμοξ, Υάνε 
Λαδανίδε, Εοάγγειμ Σζίγθε, Υνύζς 
Παπαδμπμύιμο θαη ηέθακε 
Σζαγγανίδμο. 



Εοπανηζημύμε 
γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ!


