


 
Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5001313 υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 



• Κίνηση: 

 η λειτουργία του οργανισμού με την οποία 

το άτομο εκφράζει την παρουσία του στον 

κόσμο, χρησιμοποιώντας το σώμα του για 

να βαδίσει, να μετακινηθεί, να χαρεί τη 

ζωή, να καλύψει βασικές ανάγκες του.

Θεωρητική Προσέγγιση



Αλλοίωση της κίνησης                        κινητική αναπηρία

 Συνέπειες, στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου

• αυτοφροντίδα

• μάθηση

• επαγγελματική απασχόληση

• ψυχαγωγία

• κοινωνικές συναναστροφές

• ανεξαρτητοποίηση



Οι μαθητές/μαθήτριες με κινητική αναπηρία 

αποτελούν έναν ιδιαίτερα σύνθετο και ετερογενή 

πληθυσμό. 



Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ως προς: 

• το είδος της κίνησης 

• το βαθμό δυσκολίας της κίνησης

• τη δυνατότητα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής)

• τις συνοδές δυσκολίες (νοητική αναπηρία, αυτισμός, 

προβλήματα λόγου, διάσπαση προσοχής, επιληπτικές 

κρίσεις κλπ). 



Η καθημερινότητά τους διαφέρει από των 

υπολοίπων μαθητών/μαθητριών ακόμη και 

σε πράγματα που θεωρούνται απλά και 

δεδομένα. 



Η δυσκολία στην κίνηση και η έλλειψη 

προσβασιμότητας αναγκάζει τα παιδιά με 

κινητική αναπηρία να έχουν φτωχές 

εικόνες της «αληθινής ζωής».



Οι δυνατότητες εξερεύνησης του 

περιβάλλοντος (του σχολείου, της 

γειτονιάς, της πόλης τους) χωρίς τη 

βοήθεια συνοδού,  είναι ελάχιστες.



Μαθητές 
με κινητική αναπηρία

• Δυσκολίες στην  κινητικότητα (αδρή και 
λεπτή)



Μαθητές 
με κινητική αναπηρία

• Δυσκολίες στην  κινητικότητα (αδρή και 
λεπτή)

• Συνδυασμένα προβλήματα που αφορούν
– Την όραση
– Τον οπτικοκινητικό συντονισμό
– Την ικανότητα συγκέντρωσης
–  Τη μνήμη 
– Την αντίληψη
– Την  ομιλία
– Τη συμπεριφορά



Η Καθολική Σχεδίαση περιλαμβάνει εκπαιδευτικά 

μέσα και υπηρεσίες που είναι: 

α) άμεσα προσβάσιμα από μαθητές/μαθήτριες με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(χωρίς να αποκλείονται υποστηρικτικές 

τεχνολογίες όπου αυτό απαιτείται) και 

β) συμβατά ως προς τη διαλειτουργικότητά τους με 

τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.



Οι Νέες Τεχνολογίες (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα) και οι ψηφιακές 

εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών με 

κινητική αναπηρία και να  αξιοποιηθούν ως 

μέσο επικοινωνίας και προσέγγισης του 

φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.



Για την πρόσβαση του ατόμου με κινητική αναπηρία 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον έλεγχό του, 

όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κλασικό 

«ποντίκι» και το κλασικό πληκτρολόγιο,

 υπάρχουν τεχνικές λύσεις και χρησιμοποιούνται 

διακόπτες πίεσης, χειριστήρια (joysticks), σφαιρικό 

ποντίκι  (trackball), εναλλακτικά πληκτρολόγια με 

μεγαλύτερα πλήκτρα, ειδικά πλέγματα 

πληκτρολογίου, πληκτρολόγια οθόνης, οθόνες 

αφής, ράβδοι στόματος και δείκτες κεφαλής



Π3.7.1 
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο  για την 

εφαρμογή με κατηγορίες 
δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ΄ 

Δημοτικού

Γιώργος Μπούρχας
Δάσκαλος στην ΕΑ&Ε
Διευθυντής ΣΜΕΑΕ  



Ψηφιακή εφαρμογή

διαδικασία (Εργοθεραπευτή, 
Λογοθεραπευτή)



• Εγκατάσταση  με απλή διαδικασία 
–  οδηγός εγκατάστασης  στα ελληνικά

• Εγκατάσταση σε διαφορετικούς τύπους 
Η/Υ
– προσωπικοί υπολογιστές των μαθητών
–  υπολογιστικές μονάδες των σχολείων

• Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα
–  windows (7,8,10)

Χαρακτηριστικά εφαρμογής



• Οργάνωση του υλικού σε φακέλους ανά 
θεματική

• Δυνατότητα μεγέθυνσης / σμίκρυνσης
–  της οθόνης  και
–  των κειμένων

• Οι χαρακτήρες έχουν τη μορφή σκίτσου 
πρωτότυποι και διακριτοί

• Δυνατότητα αποθήκευσης  των στοιχείων 
του μαθητή

• Δυνατότητα  εκτύπωσης των ασκήσεων



• Δυνατότητα πλοήγησης με
• Ποντίκι ή Ειδικά  χειριστήρια (joysticks ή  

track ball) 
• Εναλλακτικά πληκτρολόγια (με αραιά, 

μεγάλα, εργονομικά πλήκτρα)
• Διακόπτες πίεσης  (μονό και διπλό)
• Εικονικό  πληκτρολόγιο (πληκτρολόγιο 

οθόνης) με σάρωση, με κατάδειξη
• Οθόνη αφής



Ελάχιστες προδιαγραφές 
υπολογιστικού περιβάλλοντος 

• Επεξεργαστή Pentium Core Duo 
• Μνήμη 2GB 
• Ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 
• DVD-ROM drive (για την εγκατάσταση)
• Windows 7 ή νεότερο 
• Ηχεία
• Aνάλυση οθόνης 1024x768 



Εγκατάσταση ψηφιακής 
εφαρμογής

•  DVD-ROM  
– Εγκατάσταση στο σκληρό δίσκο

• Αναρτημένο στο  server του Υπουργείου
– Εγκατάσταση στο σκληρό δίσκο

• Το  πρόγραμμα εκτελείται μετά την 
εγκατάσταση και χωρίς dvd  



– Δυνατότητα παραμετροποίησης στην 
πρόσβαση
•  Επιλογή περιφερειακών εισόδου  στον 

Η/Υ
• Επιλογή  επιπέδου ταχύτητας 

εναλλαγής των εικόνων ή  σάρωσης 
αυτών

• Επιλογή μεγέθυνσης των χαρακτήρων
– Χρησιμοποίηση  φιλικού περιβάλλοντος 

με εικόνες και ηχητικά μηνύματα από 
φυσικό ομιλητή

– Η ροή του περιεχομένου ελέγχεται από το 
χρήστη

Περιβάλλον 
εργασίας



⮚    Διαθεματική προσέγγιση
• Η κάθε δραστηριότητα  αντιμετωπίζεται ως ενιαία 

ολότητα.
• Το «θέμα» που επιλέγεται βρίσκεται στο κέντρο 

ενός σχήματος, αν μπορούμε να το φανταστούμε 
σχηματικά, εξακτινώνεται και ταυτόχρονα 
αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων της Γλώσσας, των 
Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και 
της Δημιουργίας-Έκφρασης.

•  Η Γλώσσα, η Επικοινωνία και η Τεχνολογία 
διατρέχουν κάθε «θέμα» που επιλέγεται.



– Προσφέρει περιβάλλοντα με έμφαση στη:
⮚Βιωματική μάθηση

–Στις  εμπειρίες των μαθητών 
–Στη δυναμική της ομάδας
–Στην αλληλεπίδραση ατόμου και 

περιβάλλοντος



Εικονίδια χειρισμού κεντρικής 
οθόνης 

• Επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη

•  Έξοδος/Κλείσιμο του προγράμματος 

• Εγχειρίδιο χρήσης του ψηφιακού 
    περιβάλλοντος 

•  Εντάξει 



Χαρακτηριστικά εφαρμογής
• Ψηφιακό περιβάλλον

– Περιβάλλον εκπαιδευτικού



Χαρακτηριστικά εφαρμογής
• Ψηφιακό περιβάλλον

– Περιβάλλον 
εκπαιδευτικού

– Περιβάλλον μαθητή





























Είσοδος στην εφαρμογή





Κυκλοφορική 
Αγωγή

Αυτοφροντίδα

Συναισθήματα



Ετοιμάζω το 
πρωινό

Πλένομαι

Βουρτσίζω τα 
δόντια μου

Ντύνομαι



Ετοιμάζω το 
πρωινό









Μαθαίνω την ερμηνεία/σημασία των λέξεων



Μαθαίνω περισσότερα για τα 
υλικά





















Αξιοποίηση  του λογισμικού
– Ως κίνητρο του μαθητή για μάθηση
– Συμπληρωματικά στο μάθημα της Γλώσσας 
– Ως ανεξάρτητο  πρόγραμμα “εξατομικευμένο”  

σε συγκεκριμένες θεματικές
– Ως εκπαίδευση του μαθητή σε τομείς:

• Εξάσκηση στις ΤΠΕ
• Αξιοποίηση της  Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 



Π3.7.2 

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την 

κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος μαθητών με κινητική 

αναπηρία



Η εφαρμογή περιλαμβάνει 

αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που 

μπορούν να εκτελεστούν και ατομικά και 

ομαδικά με εικονικές επισκέψεις των 

μαθητών/μαθητριών στη γειτονιά και στην 

πόλη.



Θεματικές:

• Επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων

• Χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς

• Παιχνίδι στην παιδική χαρά

•  Πάρτι γενεθλίων ως καλεσμένος/η



• Πάρτι γενεθλίων ως οικοδεσπότης/οικοδέσποινα

• Επίσκεψη σε μουσείο

• Επίσκεψη σε θέατρο 

• Επίσκεψη σε οδοντίατρο



Ο γενικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός 

ευχάριστου λογισμικού με ιστορίες στις 

οποίες θα εμπλέκεται ο/η 

μαθητής/μαθήτρια και θα ενθαρρύνεται να 

ασχοληθεί με πραγματικές δραστηριότητες 

της καθημερινής ζωής, στις οποίες η 

κινητική αναπηρία βάζει εμπόδια.



Η εφαρμογή  έχει υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης: 

• ο χρήστης μπορεί να ενεργεί άμεσα και η 

ενέργεια να έχει επιπτώσεις στο περιεχόμενο 

και τα αντικείμενα

•  προωθεί τη λήψη αποφάσεων

•  ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με τις 

προτιμήσεις και τα θέλω των παιδιών και 

•  τα βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής.



Το λογισμικό έχει δυνατότητες «πρόσβασης» 

στον υπολογιστή με το ποντίκι, 

 με ειδικά  χειριστήρια (joysticks) ή σφαιρικό 

ποντίκι (track ball), 

με το πληκτρολόγιο (και με εναλλακτικό 

πληκτρολόγιο αφής), 

με οθόνη αφής και 

με διακόπτες πίεσης (και μονό και διπλό).



Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να 

«κατασκευάσουν» και να ντύσουν τον 

πρωταγωνιστή/την πρωταγωνίστρια, ώστε να 

ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στον 

πραγματικό εαυτό τους, αλλά και τους άλλους ήρωες, 

ώστε να μοιάζουν με μέλη της οικογένειάς τους. 

Μπορούν, δηλαδή, να επιλέξουν φύλο, τρόπο 

μετακίνησης (με αμαξίδιο ή χωρίς), ηλικία, χρώμα 

μαλλιών, χρώμα ματιών κλπ.



Έτσι, από την αρχή της ενασχόλησης με το 

λογισμικό και με την κατάλληλη συζήτηση 

με τον/την εκπαιδευτικό, θα μπαίνουν στη 

διαδικασία βιωματικών δραστηριοτήτων με 

την περιγραφή του εαυτού τους, αλλά και 

την αιτιολόγηση των επιλογών τους.



Με τη δυνατότητα αυτών των επιλογών

 το λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί από 

μαθητές/μαθήτριες διαφορετικών ηλικιών, 

αλλά και από μαθητές/μαθήτριες χωρίς 

κινητική αναπηρία (αυτισμό, νοητική 

αναπηρία, σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες).



   Επίσης θα μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο 

στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι με την 

ενεργητική συμμετοχή όλων των μελών 

της οικογένειας. Θα είναι ταυτόχρονα 

διδακτικό εργαλείο και παιχνίδι.



• Ονομασία δραστηριότητας: Επίσκεψη 
σε κατάστημα ρούχων.

• Συμμετέχοντες: Ένας μαθητής/μία 
μαθήτρια  και ένας/μία εκπαιδευτικός.

• Χώρος: Αίθουσα διδασκαλίας.
• Εξοπλισμός: Δύο υπολογιστές με τα 

απαραίτητα περιφερειακά (πληκτρολόγια, 
διακόπτες, κλπ)

Δραστηριότητα επίσκεψης σε κατάστημα 
ρούχων



Ο/η μαθητής/τρια:

• Να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας

• Να αναπτύξει την  κριτική του/της ικανότητα και να 

αξιολογεί σωστά τις ανάγκες του/της για την επιλογή 

της καθημερινής ενδυμασίας

• Να αναπτύξει την  ικανότητα επιχειρηματολογίας

• Να καλλιεργήσει τρόπους καλής συμπεριφοράς

• Να καλλιεργήσει τη φαντασία του/της

ΣΤΟΧΟΙ:



• Να αναγνωρίζει τη χρονική ακολουθία γεγονότων

• Να διαχειρίζεται χρήματα 

• Να εξασκήσει την ικανότητα μαθηματικών 

υπολογισμών

• Να ενισχύσει την εικόνα εαυτού

• Να χρησιμοποιήσει λεξιλόγιο της καθημερινής 

ζωής



Γενική περιγραφή της δραστηριότητας:

  Ο/η μαθητής/μαθήτρια με τη συνοδεία και 

άλλου μέλους της οικογένειας 

«επισκέπτεται» ένα κατάστημα για να 

αγοράσει ρούχα. Η δραστηριότητα δίνει 

μια πολύ καλή αφορμή για την ανάπτυξη 

του προφορικού λόγου και των δεξιοτήτων 



Αρχικά, ο/η μαθητής/μαθήτρια σε συζήτηση με 

τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να σκεφτεί τι ρούχα 

χρειάζεται ανάλογα με την εποχή και την περίσταση 

(καθημερινά ρούχα, επίσημα, αθλητικά κλπ). 

Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας θα διαμορφώνεται ο τρόπος 

συμπεριφοράς στο κατάστημα, πώς ζητάμε κάτι, 

πώς εκδηλώνουμε την άρνησή μας όταν δεν μας 

αρέσει κάτι.



  Ο/η μαθητής/μαθήτρια επιλέγει ρούχα τα οποία θα 

μπορεί να δοκιμάσει, να δει τον εαυτό του/της στον 

καθρέφτη, να χρησιμοποιήσει λέξεις και «ορολογία» 

καθημερινής ζωής στην επιλογή χρώματος και 

μεγέθους. 

  Το λογισμικό ντύνει τον πρωταγωνιστή– μαθητή/την 

πρωταγωνίστρια-μαθήτρια και ο ίδιος/η ίδια θα 

αποφασίζει τι του αρέσει και τι όχι, τι του «πηγαίνει» 

και τι όχι



  Μέσα από τη δραστηριότητα αναπτύσσονται και άλλες 

δεξιότητες:

   η κριτική ικανότητα

   η ικανότητα επιχειρηματολογίας

   η φαντασία

   η χρονική ακολουθία 

   τα μαθηματικά

   η χρήση νομισμάτων

   η εικόνα εαυτού



Στο επιμορφωτικό υλικό θα περιλαμβάνονται 

συγκεκριμένες προτάσεις και σενάρια 

χρήσης και διδασκαλίας για την πλήρη 

αξιοποίησή του,

 καθώς ο σκοπός είναι να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές και 

διαφορετικές διδακτικές ανάγκες.



Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας: 

Συζητάμε με τον/την μαθητή/μαθήτρια για την επιλογή 

των ρούχων, ανάλογα με την εποχή και την περίσταση, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Διαλέγουμε μαζί με τον/την μαθητή/μαθήτρια μια εποχή 

και μια περίσταση.

Εξηγούμε ότι με τη βοήθεια του υπολογιστή μας θα 

επισκεφτούμε ένα κατάστημα ρούχων, για να 

ψωνίσουμε για την εποχή και την περίσταση που 

επιλέξαμε.



Ανοίγουμε το λογισμικό στον υπολογιστή.

Δείχνουμε και εξηγούμε/θυμίζουμε στον/στην 

μαθητή/μαθήτρια τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιήσει για τον χειρισμό του 

προγράμματος (π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο).

Επιλέγουμε τη δραστηριότητα «Επίσκεψη σε 

κατάστημα ρούχων»



Η εικονική πωλήτρια καλωσορίζει τους πελάτες κι 

έπειτα ο/η μαθητής/μαθήτρια συζητά μαζί της, 

επιλέγοντας φράσεις από τη βιβλιοθήκη του 

λογισμικού για να εξηγήσει τι χρειάζεται. Το λογισμικό 

έχει τη δυνατότητα να αποδίδει τις φράσεις με 

γράμματα-λέξεις και με ομιλία. Επιλέγουμε την 

παρουσία πωλήτριας/πωλητή για να μπορεί να 

επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με πρόσωπο. 



Η πωλήτρια, ανάλογα με τις επιλεγμένες φράσεις, του 

προτείνει τρία διαφορετικά ρούχα.

Ο/η μαθητής/μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

κάποιο ή κάποια από αυτά ή να ζητήσει καινούρια 

πρόταση. 

Όταν καταλήξει σε κάποια προτίμηση, επιλέγει στην οθόνη 

του υπολογιστή το δοκιμαστήριο του εικονικού 

καταστήματος, ώστε ο χαρακτήρας να δοκιμάσει το ρούχο.



Όταν ο χαρακτήρας φορέσει το ρούχο, βγαίνει από το 

δοκιμαστήριο, ώστε να δει τον εαυτό τουτης στον καθρέφτη και να 

συζητήσει τη γνώμη και των άλλων χαρακτήρων (συνοδού και 

πωλήτριας, τους οποίους χειρίζεται ο/η εκπαιδευτικός).

Ο/η μαθητής/μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το ρούχο ή 

να επαναλάβει τις προηγούμενες διαδικασίες μέχρι να 

αποφασίσει. Για την απόφαση καλείται να λάβει υπόψη του τις 

αρχικές παραμέτρους σχετικά με την εποχή και την περίσταση και 

τα διαθέσιμα χρήματα. Έτσι θα καθοριστεί το είδος και η 

ποσότητα ρούχων που θα αγοραστούν.



Αν χρειάζεται να αγοραστούν κι άλλα ρούχα, επιλέγει 

«Συνέχεια αγορών» και επαναλαμβάνονται τα αντίστοιχα 

βήματα.

Όταν αποφασιστούν οι τελικές αγορές, οδηγούνται όλοι στο 

ταμείο.

Η/ο ταμίας κόβει την απόδειξη και ο/η μαθητής/μαθήτρια 

είτε αναλαμβάνει να πληρώσει ο ίδιος/η ίδια από το 

εικονικό πορτοφόλι του (διδακτικός στόχος – χρήση 

χρημάτων) είτε πληρώνει ο διαχειριζόμενος από τον 

εκπαιδευτή συνοδός χαρακτήρας.



Ο/η μαθητής/μαθήτρια επιλέγει από τη βιβλιοθήκη 

του λογισμικού τις κατάλληλες φράσεις για να 

ευχαριστήσει, να χαιρετήσει και να φύγουν από 

το κατάστημα.

Το εικονικό κατάστημα «κλείνει» και υπάρχει η 

δυνατότητα συνέχειας με κάποια άλλη 

δραστηριότητα (π.χ. χρήση μέσων μεταφοράς) ή 

τερματισμού των δραστηριοτήτων.



Αν επιλεγεί τερματισμός, ακολουθούν οι παρακάτω  δραστηριότητες. 

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται τα ρούχα που 

αγοράστηκαν και ο/η μαθητής/μαθήτρια συζητά με τον/την 

εκπαιδευτικό επιχειρηματολογώντας υπέρ των επιλογών του/της, 

εξηγώντας τους λόγους αυτών των επιλογών. Ανάλογα με τις 

δεξιότητες του/της μαθητή/μαθήτριας, οι απαντήσεις μπορεί να 

δίνονται και με τη χρήση του γραπτού λόγου. Είναι παιδαγωγικά 

ορθό, ο/η μαθητής/μαθήτρια  να έχει ευκαιρίες να εκφραστεί μέσω 

και του προφορικού, αλλά και του γραπτού λόγου. 



Ο/η μαθητής/μαθήτρια συζητά με τον/την 

εκπαιδευτικό για το αν ήταν εύκολο ή 

δύσκολο αυτό που προηγήθηκε, αν 

του/της άρεσε και αν είναι 

ικανοποιημένος/η.



Οι δύο παραπάνω δραστηριότητες είναι 

δομημένες και αξιοποιούνται από τον/την 

εκπαιδευτικό ως εργαλεία αξιολόγησης της 

δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων 

της.



Το λογισμικό διαθέτει και φύλλα εργασίας με 

δραστηριότητες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

του/της μαθητή/μαθήτριας, τα οποία θα μπορούν να 

δίνονται είτε αμέσως μετά τη δραστηριότητα είτε σε 

επόμενη διδακτική ώρα. Η επεξεργασία των φύλλων 

εργασίας θα μπορεί να γίνεται μέσω του υπολογιστή, 

αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσής τους.



Έτσι ο/η εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέγει, ανάλογα με τη 

λειτουργικότητα του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας τι και πώς 

θα χρησιμοποιήσει. Θα υπάρχουν έτοιμα φύλλα εργασίας 

στη βιβλιοθήκη του λογισμικού, όπως για παράδειγμα 

εικόνες ή φράσεις από μια επίσκεψη σε κατάστημα ρούχων 

τις οποίες θα πρέπει να βάλει σε σωστή χρονική ακολουθία 

και να διηγηθεί την ιστορία, αλλά, κυρίως, θα δίνεται η 

δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να κατασκευάσει τα δικά 

τους φύλλα εργασίας, τα οποία θα μπορούν να έχουν τα 

πραγματικά στοιχεία της δραστηριότητας που προηγήθηκε.



Με αυτόν τον τρόπο τα φύλλα εργασίας  θα είναι 

συνέχεια της δραστηριότητας, άρα θα έχουν 

βιωματικό χαρακτήρα για τον/την 

μαθητή/μαθήτρια και θα του ενισχύουν το 

κίνητρο ενασχόλησης μαζί τους. Κυρίως, όμως, 

θα μπορεί η δραστηριότητα να επαναληφθεί 

περισσότερες φορές και η κάθε φορά να είναι 

διαφορετική από την προηγούμενη



Έτσι το λογισμικό θα είναι ανοιχτό και κάθε φορά 

θα είναι ο χρήστης αυτός που θα κατευθύνει τη 

δραστηριότητα.

 Ένας από τους βασικούς περιορισμούς των 

κλειστών λογισμικών είναι ο απόλυτα 

συγκεκριμένος αριθμός τυποποιημένων 

δραστηριοτήτων και ασκήσεων οι οποίες όταν 

επαναλαμβάνονται είναι ολόιδιες και 

κουράζουν.



Η χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού σε 

καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μένουμε 

μόνο σ’ αυτό και δεν επιδιώκουμε και τη 

φυσική παρουσία του/της μαθητή/μαθήτριας 

σε μέρη αντίστοιχα με αυτά που 

περιλαμβάνονται στην ψηφιακή εφαρμογή.

 



Είναι στα άμεσα καθήκοντα του σχολείου η 

οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για να 

γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο, όπως 

είναι οι επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία, 

αρχαιολογικούς χώρους, σχολεία, 

επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα 

της γειτονιάς, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.




