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1.ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μου στο Τμήμα 

Νηπιαγωγών της Φλώρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αναφέρομαι 

στη μελέτη των γιορτών του νηπιαγωγείου με πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο 

και συγκεκριμένα αυτή της 17 Νοέμβρη, καθώς επίσης και στο ρόλο που έχουν οι 

νέες τεχνολογίες στην προσχολική εκπαίδευση, έχοντας ως μελέτη περίπτωσης το 

νηπιαγωγείο της Σκοπιάς, όπου και έγινε η πρακτική μου άσκηση. 

     Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στην ένταξη των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, στη σημασία τους και στη γιορτή του Πολυτεχνείου. Το πρώτο 

κεφάλαιο, εστιάζει στη γιορτή της 17 Νοέμβρη , τη μόνη με πολιτικό και ιδεολογικό 

ύφος , το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. 

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο με το εκπαιδευτικό λογισμικό, Το Τριαντάφυλλο του 

Νοέμβρη, ενώ στο τέταρτο αναλύεται η μεθοδολογία έρευνας και τέλος στο πέμπτο 

κεφάλαιο είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκπόνηση της εργασίας 

και τα όσα συζητήθηκαν με τη νηπιαγωγό της τάξης, στη διάρκεια της πρακτικής μου 

άσκησης. 

     Έκρινα ότι μια τέτοια γιορτή με πολιτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα αποτελεί 

ενδιαφέρουσα περίπτωση ανάλυσης καθώς σα γιορτή το Πολυτεχνείο δεν είναι 

αποδεκτή από όλους τους γονείς για να διδαχθεί στο νηπιαγωγείο. Έτσι λοιπόν 

αποφάσισα να ασχοληθώ με  αυτό το θέμα ώστε να το εξετάσω από όλες τις πλευρές 

δίνοντας απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα και κατανοώντας και εγώ η ίδια 

καλύτερα, τι σημαίνει τελικά εορτασμός της Επετείου του Πολυτεχνείου στο 

νηπιαγωγείο. 
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2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

2.1 Σύγχρονη εποχή νέων τεχνολογιών και η σημασία τους 

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό 

έχει να κάνει με τον αυξανόμενο ρυθμό της τεχνολογίας, τις νέες εφευρέσεις, τις νέες 

επινοήσεις. Συνέπεια όλων αυτών είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο 

άνθρωπος σκέφτεται και πράττει. Έτσι ενεργεί με μεγαλύτερη αυτονομία, πιο 

γρήγορα και με νέα θεμέλια αποδοτικότητας.  

   Όλοι οι τομείς της ζωής είναι επηρεασμένοι απ’ αυτό το πνεύμα της αλλαγής. Όλο 

και περισσότερο παρατηρούμε την μεγάλη επιρροή που ασκούν οι Νέες Τεχνολογίες 

στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι υπολογιστές, το Διαδίκτυο (World Wide Web) και η 

διεισδυτικότητα του, δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον τομέα της παιδείας.  

   Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήμερος γι’ αυτά τα μοναδικά παιδαγωγικά και 

εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες πριν αποφασίσει 

να τις χρησιμοποιήσει. Να μην καταλήξει σ’ αυτές μόνο εξαιτίας της άμετρης αγάπης 

για την τεχνολογία ή απλώς επειδή σήμερα η τεχνολογία έχει μπει στην ζωή μας. 

     Πραγματικά όμως στον τομέα αυτό, η τεχνολογία έχει πολλά να προσφέρει προς 

όφελος, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας. Οι μέσοι μαθητές θα 

αποκομίσουν πολλά οφέλη, ενώ οι ιδιοφυίες δεν θα περιορίζονται μόνο στην 

συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, ούτε θα χρειάζεται να ακολουθούν αργούς ρυθμούς προς 

χάριν μερικών άλλων μαθητών. Στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ανοίγονται νέοι 

δρόμοι, ενώ ο αναλφαβητισμός σε ορισμένες περιοχές θα βρει ένα πολύτιμο σύμμαχο. 

(Οικονόμου Β. , 2007, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Διαθέσιμο στο 

https://economu.wordpress.com) 
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2.1.α. Νέες τεχνολογίες και η ένταξή τους 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα στη ζωή μας. Τα 

παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με αυτόν και καταναλώνουν πολλές 

ώρες παίζοντας παιχνίδια ηλεκτρονικά. Οι μεγαλύτεροι τον φοβούνται, μα τα παιδιά 

μαγεύονται ολοένα και περισσότερο. Εύλογα τίθεται το ζήτημα για το αν ενδείκνυται 

ο υπολογιστής για τις μικρές ηλικίες, που χρειάζονται περισσότερο κινητικά 

παιχνίδια. Η απάντηση δεν είναι εύκολη και σε καμία περίπτωση μονολεκτική. Μόνο 

η σωστή χρήση του υπολογιστή μπορεί να απομακρύνει τα αρνητικά στοιχεία και να 

αναδείξει τα θετικά. 

   Ο υπολογιστής, αν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης και παιχνιδιού θα 

μπορέσει να κατακτήσει μια θέση στην εκπαίδευση των παιδιών. Ήδη προτείνεται 

από το ΔΕΠΠΣ η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο, με στόχο να 

εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έρθουν 

σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας , 

καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των 

καθημερινών τους δραστηριοτήτων. (Κωτσαλίδου, Ε., Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για 

το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, Θεωρία και Πράξη. Υπολογιστής, ο νέος μας φίλος, Νέες 

Τεχνολογίες, Εισαγωγή. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2010, Έτος 1ης έκδοσης: 2011). 

 

2.1.β. Η γιορτή του Πολυτεχνείου 

Στο πλαίσιο των σχολικών γιορτών, αυτή της 17 Νοέμβρη, είναι η μόνη που 

χαρακτηρίζεται από πολιτικό και ιδεολογικό ύφος. Θεμελιώδης κατεύθυνση της 

εκπαίδευσης είναι η ενσωμάτωση των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο με 

στόχο να το κατανοήσει, να το ερμηνεύσει, να το κρίνει, να το αξιολογήσει και να 

δράσει μέσα σε αυτό εγκρίνοντας ή επικρίνοντας τους θεσμούς και τους νόμους που 

το διέπουν. Τα παιδιά όμως, της προσχολικής ηλικίας, μπορούν να αποκτήσουν 

κοινωνική συνείδηση, κριτική σκέψη και γνώση; και με ποιον τρόπο; 
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με την Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η 17 Νοέμβρη ορίζεται ως 

ημέρα σχολικής αργίας κατά την οποία πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης. Αν η 

ημέρα αυτή συμπίπτει με την ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας τότε οι 

εκδηλώσεις αυτής πραγματοποιούνται τη προηγούμενη της συγκεκριμένης αργίας.   

Όπως προαναφέρθηκε η Επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί μοναδική γιορτή με 

πολιτικό και ιδεολογικό ύφος. Τα γεγονότα που σηματοδοτούν εκείνη την ημέρα 

έχουν πολιτική διάσταση και μέχρι και σήμερα σα γιορτή δε γίνεται σε όλους 

αποδεκτή. Στη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης κλήθηκα να οργανώσω τόσο τη 

προετοιμασία και ενημέρωση  των νηπίων για την Επέτειο όσο και την διεξαγωγή 

μιας μικρής εκδήλωσης την ημέρα της 17 Νοέμβρη από τα παιδιά του νηπιαγωγείου 

στα παιδιά του παιδικού σταθμού. 

 

1.1 Το χρονικό της διδασκαλίας μου 

Παραμονή της 17 Νοέμβρη, η διδασκαλία της ιστορίας έγινε με τη χρήση και 

προβολή εικόνων, γιατί το οπτικό υλικό, στο νηπιαγωγείο ειδικά, προκαλεί πάντα 

περισσότερο ενδιαφέρον στα παιδιά και αφομοιώνεται καλύτερα η ιστορία. Ο 

σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίστηκε στο σχήμα του Ranofsky, διότι στη 

διδασκαλία της ιστορίας η προσέγγιση των εικαστικών- εικονικών πηγών ακολουθεί 

αυτή τη διαδικασία. (Κόκκινος, 2003). Σύμφωνα με το πρώτο στάδιο, την 

προεικονογραφική περιγραφή, τα παιδιά ερμηνεύουν την εικόνα χωρίς να 

γνωρίζουν τίποτα για το θέμα που διαπραγματεύεται και κάνουν δικές τους αρχικά 

πιθανές υποθέσεις. Στο 2ο στάδιο, την εικονογραφική ανάλυση, τα παιδιά 

ενημερώνονται για το περιεχόμενο της εικόνας και το συσχετίζουν με τα ιστορικά 

γεγονότα της εποχής. Στο 3ο στάδιο, στην εικονολογική ερμηνεία, βαθύτερες δηλαδή 

αρχές οι οποίες αποκαλύπτουν τη στάση ενός έθνους, μιας περιόδου , μιας κοινωνικής 
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τάξης, τα παιδιά κατανοούν και ερμηνεύουν γεγονότα, ιδεολογίες, νοοτροπίες και 

στάσεις μια συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. (Σύγχρονο  Νηπιαγωγείο 2005).  

 

1.2  1η  μέρα διδασκαλίας 

Παραμονή της Επετείου, την 1η ώρα, τοποθετήθηκαν σε έναν πίνακα 10 ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες που κάλυπταν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου χωρίς να γίνει 

συγκεκριμένη αναφορά σε αυτά. Έθεσα στα παιδιά το ερώτημα αν μπορούμε να 

φτιάξουμε ένα παραμύθι με βάση τις εικόνες. Σύμφωνα με το 1ο στάδιο του 

Ranofksy, τα παιδιά παρατήρησαν την κάθε φωτογραφία, την περιέγραψαν και 

προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν το περιεχόμενό της. Στη διάρκεια της 

συζήτησης τους βοηθούσα με συμπληρωματικές ερωτήσεις ώστε να προχωρήσουν τη 

σκέψη τους. Μερικές ερωτήσεις ήταν οι εξής: « γιατί έχουν απλωμένα τα χέρια», «για 

ποιο λόγο κρέμονται στα κάγκελα», «γιατί έχει τόσο κόσμο». Τα παιδιά δίνανε τις 

δικές τους απαντήσεις για την κάθε εικόνα και στη συνέχεια τους ανέφερα τα 

πραγματικά γεγονότα όπως συνέβησαν τότε, με βάση το φωτογραφικό υλικό, 

μεταβαίνοντας έτσι στο 2ο στάδιο, αυτό της εικονογραφικής ανάλυσης. Έπειτα και 

αφού είχαμε δημιουργήσει μια αφίσα με τις φωτογραφίες, τους εξιστόρησα τα 

γεγονότα σα παραμύθι. 
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« Μια φορά και έναν καιρό στην Αθήνα υπήρχε ένας βασιλιάς που ήθελε να διατάζει 

και να τον υπακούει όλος ο κόσμος και είχε μεγάλη αδυναμία σε μια φίλη του που τη 

λέγανε Δικτατορία. Τον φοβόντουσαν όλοι και κανείς δε τολμούσε να του 

αντιμιλήσει γιατί τους έβαζε φυλακή. Μέχρι που μια μέρα κάποιοι μαθητές που 

πηγαίνανε σε ένα μεγάλο σχολείο που το λέγανε πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο 

Πολυτεχνείο στην Αθήνα, αποφάσισαν να τον σταματήσουν τον Βασιλιά για να 

γίνουν οι άνθρωποι και πάλι ελεύθεροι. Μαζεύτηκαν τότε στη σχολή τους και 

οργανώσανε τον αγώνα τους για την ελευθερία όλου του κόσμου. Αποφάσισαν να 

βγουν όλοι μαζί στο δρόμο και να φωνάζουν και επειδή ήταν πολλοί αυτοί που τους 

βοήθησαν έφτιαξαν και ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Επίσης γράψανε σε πανό με 

μεγάλα γράμματα τις λέξεις, ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Είχαν φτιάξει και 

ιατρείο για να φροντίζουν όσους αρρώσταιναν μιας και έμεναν πολύ καιρό μέσα στο 

πανεπιστήμιο. Ο Βασιλιάς εξοργίστηκε με τους φοιτητές και τους ζήτησε να 

σταματήσουν αλλιώς θα έφερνε την αστυνομία. Εκείνοι δε τον άκουσαν και τότε 

έγιναν μεγάλες φασαρίες μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Στο τέλος ,όμως, μετά 

από πολλές μέρες που ήταν κλεισμένοι μέσα στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές τελικά 
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κέρδισαν τον αγώνα και κατάφεραν να κερδίσουν πάλι την ελευθερία τους και τη 

Δημοκρατία που είναι φίλη των καλών ανθρώπων. Έτσι και ο Βασιλιάς και η φίλη 

του η Δικτατορία έφυγαν ηττημένοι ». 

   Μετά την αφήγηση του παραμυθιού ακολούθησε: α) συσχέτιση των αληθινών 

γεγονότων με τα όσα είχαν αναφέρει αρχικά τα παιδιά, β) έγινε αναφορά σε 

χρονικούς προσδιορισμούς( τότε, παλιά, τώρα, αργότερα, σήμερα), σε τοπικούς ( 

Ελλάδα, Αθήνα) αλλά και σε γλωσσικούς όρους( άσυλο, αγώνας, εισβολή) και γ) οι 

φωτογραφίες παρέμειναν αναρτημένες στο πίνακα στη μνήμη του Πολυτεχνείου. 

Πριν τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, τη 2η ώρα, παραμονή της Επετείου, τα 

παιδιά ασχολήθηκαν με την εικαστική δημιουργία ενός περιστεριού, σύμβολο της 

ελευθερίας και με τη ζωγραφική οποιασδήποτε εικόνας τους είχε αποτυπωθεί στο 

μυαλό από την αφήγηση του παραμυθιού. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά 

αξιοπρόσεκτα. Ο τρόπος που αποτύπωσαν το παραμύθι εικαστικά ήταν ιδιαίτερος και 

η ευχαρίστηση που είχαν όταν κατασκευάζαμε το περιστέρι επίσης μοναδική. 

(Σύγχρονο  Νηπιαγωγείο 2005). 

   Με ευχαρίστησε ιδιαίτερα ότι όλα τα παιδιά συμμετείχαν στην δημιουργία της 

ιστορίας και στη περιγραφή των εικόνων, όμως στάθηκα κυρίως σε δύο παιδιά – 

νήπια.  

   Το ένα προερχόμενο από οικογένεια με στρατιωτικό πατέρα είχε μεγάλη 

ενημέρωση σχετικά με το Πολυτεχνείο. Μπορούσε να αναγνωρίσει κάθε στοιχείο, 

κάθε εικόνας και να τη περιγράφει αναλυτικά χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. 

   Το άλλο παιδί αν και συμμετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία στο τέλος μου 

δήλωσε ότι στο σπίτι του δε συζητάνε πολύ γι αυτή τη γιορτή γιατί δεν είναι η 

αγαπημένη των γονιών του. Με αφορμή τη δήλωση του παιδιού υποψιάστηκα ότι 

είναι πολύ πιθανόν να μη παρευρεθεί στην γιορτή της επόμενης μέρας και 

διαπίστωσα την επιρροή που έχουν οι γονείς προς τα παιδιά σε θέματα πολιτικής και 

ιδεολογικής ανάλυσης όπως τυγχάνει να είναι η γιορτή της 17 Νοέμβρη. 
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   Όσο τα παιδιά κάνανε το διάλλειμα τους, μου δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσω με 

τη νηπιαγωγό σχετικά με τη γιορτή του Πολυτεχνείου και για τον τρόπο με τον 

οποίον προσεγγίζουμε ένα θέμα τέτοιου χαρακτήρα. 

    Αυτό που μου τόνισε είναι ότι δε προσπαθούμε σε καμία περίπτωση να 

επιβάλλουμε στα παιδιά να αποδεχτούν τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. 

Προσπαθούμε να τους τα περάσουμε σα πληροφορίες που αφορούν την ιστορία της 

χώρας μας, χωρίς ωστόσο να κρίνουμε αν όσα συνέβησαν τότε είναι σωστά ή όχι.    

   Επιπλέον με συμβούλεψε να μην προβάλλουμε εικόνες που μπορούν να 

προκαλέσουν την ανησυχία ή την έντονη δυσαρέσκεια ή περιέργεια των παιδιών. Για 

παράδειγμα εικόνες με πληγωμένους σωματικά ανθρώπους, τανκς ή τσακωμούς 

ανθρώπων με τη χρήση διαφόρων αντικειμένων.  

   Ακόμη μου έδωσε να καταλάβω ότι σε μια γιορτή, όπως αυτή του Πολυτεχνείου 

που αποστέλλει πολιτικά και ιδεολογικά μηνύματα δε ζητάμε ποτέ από τα παιδιά να 

εκφράσουν γνώμη για το αν αυτά θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο ή διαφορετικά. 

Κάτι τέτοιο, μου είπε, μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση των οικογενειών κάθε 

παιδιού και πολύ περισσότερο αυτών που δε την αποδέχονται σα γιορτή. Γι αυτό το 

λόγο μου επισήμανε ότι δε γιορτάζεται στο νηπιαγωγείο το Πολυτεχνείο ως ανοιχτή 

γιορτή στην οποία προσκαλούνται γονείς, αλλά γίνεται μεταξύ των παιδιών και 

δασκάλων με ελεύθερη τη προσέλευση των μαθητών.  

   Τέλος, μου πρότεινε να διατηρώ πάντα ουδέτερη στάση σε τέτοιου είδους ζητήματα 

και να μην εκφράζω τη προσωπική μου άποψη γιατί πιθανότατα να επηρεάσει κάποιο 

παιδί. 

 

 

1.3 Η ημέρα της γιορτής 

Την επόμενη μέρα, η παραμονή των παιδιών στο νηπιαγωγείο θα διαρκούσε 2 ώρες. 

Την πρώτη ώρα τα παιδιά θα ασχολούνταν στους υπολογιστές με ένα εκπαιδευτικό 

λογισμικό που αφορούσε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, και ονομάζεται «Το 
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τριαντάφυλλο του Νοέμβρη» ενσωματώνοντας έτσι τη χρήση του υπολογιστή στη 

καθημερινότητα των παιδιών ως μέσο διδασκαλίας.  

 

   Τη 2η ώρα τα παιδιά θα συγκεντρώνονταν στο κοινόχρηστο χώρο με τα παιδιά του 

παιδικού σταθμού προκειμένου να εξιστορήσουν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα 

από τις εικόνες που υπήρχαν στο πίνακα αλλά και από τις ζωγραφιές που είχαν 

κατασκευάσει. Δημιούργησαν μια σειρά και ο καθένας περιέγραφε από μια εικόνα 

και στο τέλος ένα παιδί είπε με δικά του λόγια το παραμύθι που τους είχα πει τη 

προηγούμενη μέρα και στο τέλος το κάθε παιδί περιέγραφε τη ζωγραφιά που είχε 

φτιάξει. Η γιορτή κύλησε ευχάριστα με τα παιδιά του νηπιαγωγείου να είναι 

ενθουσιασμένα με όσα είχαν δημιουργήσει αλλά και με τα παιχνίδια που παίξανε 

στον υπολογιστή μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό. 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2.1.1. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 Οι  μέθοδοι των νέων τεχνολογιών παρέχουν νέες προσεγγίσεις, που ενισχύουν την 

κυριαρχούσα διδακτική πράξη και τη προσανατολίζουν σε μια ενεργητική και 

επικοινωνιακή μάθηση σε διάφορα επίπεδα, όπως: 

 Αναβαθμίζουν τη μαθησιακή διαδικασία εμπλουτίζοντας τη διδακτική πράξη 

με εικόνα, ήχο, κίνηση. 

 Μεταβάλλουν τις εδραιωμένες ρουτίνες της αίθουσας, ενισχύοντας την 

εργασία είτε σε ζευγάρια είτε σε ομάδες. 

 Ενθαρρύνουν τη διασχολική συνεργασία και επικοινωνία 

 Διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών. (Κωτσαλίδου, Ε., 

Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, Θεωρία και 

Πράξη. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Εκδόσεις Καστανιώτη. Αθήνα 2010. Έτος 

1ης έκδοσης 2011) 

 

2.1.2. ΣΤΟΧΟΙ 

 Οι στόχοι της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δε περιορίζονται στην 

απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού, αλλά προετοιμάζουν την κατάκτηση ενός ανώτερου 

γνωστικού επιπέδου. Μόνο έτσι παρέχεται ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση. 

 Ο εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης του μαθησιακού στόχου με τη βοήθεια 

του υπολογιστή επιτυγχάνεται με πιο ευχάριστο τρόπο και απαιτεί ενεργότερη 

συμμετοχή από τη πλευρά των μαθητών. 

 Τα παιδιά τείνουν να αναπτύσσουν στάσεις συνεργατικότητας, προκειμένου 

να επιτύχουν το στόχο τους. 
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 Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την 

εμπέδωση γνωστικών στόχων όσο και για την ενίσχυση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

 Η χρήση του υπολογιστή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία καλλιεργεί την 

ικανότητα των παιδιών να προσεγγίζουν τη γνώση , κάτι το οποίο προσδίδει 

ελευθερία και αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Ο υπολογιστής λειτουργεί ως μια επιπρόσθετη εναλλακτική πηγή γνώσεων 

και πληροφόρησης και συνεπώς περιορίζει τη λειτουργική-τεχνοκρατική 

εξάρτηση των μαθητών από τους δασκάλους τους. (Μ. Καλαματιανού, Γ. Μούκα, 

Μ. Χατζηγιάννη, «Δραστηριότητες Μάθησης μέσω Υπολογιστή», στο Οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, τ. Α’ Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, εκδ. Καστανιώτη, 

σελ. 119.124) 

 

 

2.1.3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, σε αντίθεση με τα συμβατικά μέσα, 

χαρακτηρίζονται από: 

 τη δυνατότητα αλληλεπιδραστικής χρήσης, 

 τη συνδυαστική χρήση διαφόρων τύπων μέσων, 

 τη ψηφιοποίηση και τη δικτύωση, με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση 

δεδομένων 

 την οικουμενική επικαιρότητα και τη προσβασιμότητα για όλους, αλλά και 

την αδυναμία ελέγχου της εγκυρότητας δεδομένων και 

 την επικοινωνία και τη συνεργασία με νέα μέσα ετεροχρονισμένα. 

 

2.1.4.  ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ 

Ως εκ τούτου, η χρήση των μέσων νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση φιλοδοξεί: 
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 Να προάγει την αυτενεργή μάθηση και να βελτιώσει τις μαθησιακές 

διαδικασίες. 

 Να καταστήσει το μάθημα ελκυστικότερο, πιο επίκαιρο, δημιουργικότερο και 

πολυσχιδέστερο. 

 Να ενισχύσει τη διαμεσιακή επάρκεια μαθητών και δασκάλων 

 Να ενισχύσει τη ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος και του σχολείου και 

 Να δημιουργήσει νέες δυνατότητες επικοινωνίας, χωρίς να αποτελεί πανάκεια 

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αλλά ένα εργαλείο. ( Αναστάσιος Κοντάκας, 

«Παιδαγωγική των Μέσων και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας», στο, Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην 

εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, τ. Α’ Ρόδος, 

26-29 Σεπτεμβρίου, 2002, εκδ. Καστανιώτη, σελ. 393-400) 

 

 

2.1.5. ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ 

Οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν με βάση το νέο διδακτικό μοντέλο, το οποίο 

αντικατέστησε το παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας: 

 Ανέπτυξαν διαφορετικές στάσεις τόσο στο γνωστικό όσο και το κοινωνικό 

επίπεδο. Δηλαδή, καλλιέργησαν προσωπικό ενδιαφέρον για τη μάθηση, 

ανέπτυξαν την υπευθυνότητά τους, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, έμαθαν να 

εντοπίζουν τα λάθη τους και να τα διορθώνουν, νιώθουν ικανοποίηση να 

αποκτούν καινούριες γνώσεις, ανέπτυξαν επικοινωνιακές και συνεργατικές 

σχέσεις στην ομάδα, απέκτησαν συνείδηση της ομαδικής ταυτότητας, 

καλλιέργησαν τη συνείδηση ενός κοινού σκοπού και της συλλογικής ευθύνης. 

 Χρησιμοποίησαν και καλλιέργησαν κάθε μορφή συλλογικής έκφρασης στο 

γραπτό λόγο, ενώ παράλληλα αξιοποίησαν το λόγο ως προφορικό μέσο 

επικοινωνίας. Παρατηρήθηκε ωστόσο χρήση του εγωκεντρικού λόγου, 

δηλαδή μια μορφή φωναχτού εσωτερικού μονολόγου κατά την εργασία 

μπροστά στον υπολογιστή. 
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 Καλλιέργησαν και ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους με τη παραγωγή και 

τη σύνθεση πρωτότυπων έργων. Καλλιεργήθηκε επίσης η δημιουργική 

διάθεση και η ελευθερία στην έκφραση, απελευθερώθηκαν οι εκφραστικές 

δυνατότητες των παιδιών. (Ειρήνη Βιδάκη, «Διαθεματική- Ολική προσέγγιση στη 

Διδασκαλία και τη Μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών: Μια κριτική 

Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης», στο Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας στην εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή 

συμμετοχή, τ. Α’ Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου, 2002, εκδ. Καστανιώτη, σελ.115-117) 

 

2.1.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι νέες τεχνολογίες, με την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, δε 

περιορίζονται σε ένα ρόλο καθορισμένο εκ των προτέρων και δεν αποτελούν απλώς 

ένα νέο διδακτικό εργαλείο ή μια νέα μορφή διδακτικής μεθοδολογίας. Λειτουργούν 

κυρίως ως ένα μέσο επικοινωνίας και δημιουργούν νέες δυναμικές επικοινωνιακές 

καταστάσεις, τροποποιώντας τόσο το επικοινωνιακό πλαίσιο και τη δομή της 

διδασκαλίας όσο και τους όρους της παιδαγωγικής τάξης και της διαδικασίας 

μάθησης, προκαλώντας νέες και συχνά απρόβλεπτες εκπαιδευτικές συμπεριφορές: 

 Αλλάζουν τις γνωστικές διεργασίες, τον τρόπο παραγωγής και αναπαραγωγής 

της γνώσης. 

 Αυξάνουν τη δυνατότητα επιλογών, επιτρέπουν τη διαχείριση μεγάλου όγκου 

πληροφοριών και δημιουργούν αμφίδρομη σχέση με τη πηγή πληροφόρησης 

και τους άλλους χρήστες. 

 Εισάγουν στην εκπαίδευση νέους τρόπους γραφής, νέους τρόπους μάθησης, 

αντίληψης και έκφρασης. 

 Δημιουργούν ουσιώδεις μεταβολές στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, επιδρούν 

στη συνολική διαχείριση της σχολικής τάξης και διαμορφώνουν νέες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών. 

 Τροποποιούν την επικοινωνιακή συμπεριφορά τόσο των μαθητών όσο και των 

εκπαιδευτικών. (Κυρίδης Α., Δρόσος Β., «Προβλήματα κατά τη χρήση του διαδικτύου 
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στο σχολείο Διεθνής πρακτική και δικλείδες προστασίας», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 115, 

Αθήνα 2000.) 

 

Αν και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη και 

αναπόφευκτη, εντούτοις δε μπορεί να είναι τυχαία και περιστασιακή, αλλά οφείλει να 

είναι συστηματική και σκόπιμη και να συνδυάζεται με τις διδακτικές μεθόδους και τη 

φύση του εκάστοτε διδακτικού αντικειμένου. Με την εισαγωγή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία επαναπροσδιορίζουν τους εκπαιδευτικούς ρόλους και τη 

διαδικασία μάθησης, επηρεάζουν τον τρόπο αντίληψης και σκέψης, οδηγούν στην 

αναδιοργάνωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος και γενικότερα 

καινοτομούν ως προς τις μεθόδους καλλιέργειας των ανθρώπινων γνωστικών 

λειτουργιών.( Κυνηγός Χ., Ξένου Ν., « Νέες Πρακτικές με Νέα Εργαλεία στην τάξη: Κατάρτιση 

Επιμορφωτών για τη δημιουργία Κοινοτήτων Αξιοποίησης των Ν.Τ. στο σχολείο», στο 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα, 2000) 

 

2.1.7. Η ΧΡΗΣΗ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υπάρχουν 2 κυρίως ρεύματα που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Η/Υ στην 

εκπαίδευση: α. ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως νοητικό εργαλείο, μέσα από το οποίο ο 

διδασκόμενος κατανοεί τις έννοιες του διδακτικού αντικειμένου, μαθαίνοντας 

ταυτόχρονα τον τρόπο χρήσης του σχετικού λογισμικού. Κατασκευάζει και 

δημιουργεί μοντέλα φαινομένων, σχέσεων και αναπαραστάσεων, πειραματίζεται και 

διερευνά, εκφράζει, διατυπώνει και αναπαριστά ιδέες και έννοιες. β. Ο Η/Υ γίνεται 

παράθυρο στη πληροφορία, δίνοντας στο διδασκόμενο τη δυνατότητα αναζήτησης, 

επισκόπησης και επεξεργασίας της πληροφορίας. Επιπλέον του παρέχει τα μέσα για 

να επικοινωνεί από απόσταση και τρόπους διαχείρισης αυτής της επικοινωνίας. Από 

την άλλη πλευρά, ο Η/Υ διαμορφώνει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, σύμφωνα 

με την οποία οι «κοινότητες μάθησης» απαιτείται να καλλιεργήσουν νέες γνωστικές 

και κοινωνικές δεξιότητες, που σχετίζονται με την αυτοδιαχείριση της μάθησης, την 

αυτενέργεια, τη συμμετοχή σε πραγματικές καταστάσεις, την εποικοδομητική 

αμφισβήτηση και κριτική, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη χρήση πολλαπλών 
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αναπαραστάσεων, τη δημιουργία και τον πειραματισμό. Στη διαμόρφωση αυτής της 

νέας κοινωνικής πραγματικότητας συμβάλλει και η ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών 

σε όλους τους τομείς. Η σχέση είναι αμφίδρομη. (Κυνηγός Χ., Δημαράκη Ε., «Νοητικά 

Εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγικά αξιοποιήσιμες εφαρμογές των νέων 

τεχνολογιών στη γενική παιδεία», στο Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγική 

αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, επιμ. 

Χ.Κυνηγός, Ε. Δημαράκη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2002, σελ.17-26) 

   Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών γίνεται ουσιαστικός όταν υπηρετεί τους ευρύτερους 

διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους, σύμφωνα με τους οποίους ο εκπαιδευτικός 

συμμετέχει μαζί με τους μαθητές σε μια επικοινωνιακή πράξη, η οποία επιτρέπει τον 

ορισμό και τη διαπραγμάτευση των εννοιών του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, 

καθώς και τη διαμόρφωση ενός επικοινωνιακού λόγου, μέσω του οποίου απαλύνεται 

η ακαμψία του καθαρού διδακτικού λόγου και διευκολύνεται η πορεία του μαθητή 

προς τη μάθηση. (Μηλιώνης Χρ., Μπαλτά Β., «Η επικοινωνιακή διάσταση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών», στο Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και 

στην Εκπαίδευση από απόσταση, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή,  

ΕΠΙΜ. Β. Μακράκης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, 2001) 

 

«Η επίσημη εισαγωγή της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο σχολείο ανοίγει νέους 

ερευνητικούς ορίζοντες  στο τομέα της χρήσης του υπολογιστή στην προσχολική και 

την πρώτη σχολική ηλικία. Η εκπαίδευση του νηπιαγωγείου γενικά στοχεύει στην 

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στα παιδιά και στη δημιουργία μιας προσωπικής 

αντίληψης για τον κόσμο, καθιστώντας τη μάθηση ευκολότερη και πιο φυσική. Η 

χρήση υπολογιστών στα νηπιαγωγεία χρησιμεύει στην πραγματοποίηση ασκήσεων 

και δραστηριοτήτων που δε συνδέονται άμεσα με την ίδια την επιστήμη της 

Πληροφορικής.( π.χ. ζωγραφική, σχεδιασμός).» Θεόδωρος Κασκάλης 
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2.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για 

ουσιαστική και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως πρς τη παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ο καθοριστικός παράγοντας 

που ενστερνίζεται ή απορρίπτει, δίνει κύρος ή ακυρώνει την εκπαιδευτική 

προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ, ενώ παράλληλα εξελίσσεται από διαμεσολαβητή σε 

συνδιαμορφωτή των καινοτομικών παρεμβάσεων. Η σύμπραξη των εκπαιδευτικών 

φορέων, η συνεχής παιδαγωγική και υλικοτεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η 

δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και η ανάπτυξη συνεργασίας, γόνιμης ανταλλαγής 

και αξιοποίησης ιδεών και εμπειριών αποτελούν προϋποθέσεις για την αναβάθμιση 

της διδακτικής διαδικασίας. 

    Κάθε προσπάθεια εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να συνοδεύεται από μια αυστηρά κριτική στάση και μια στέρεα θεμελιωμένη 

παιδαγωγική αντίληψη για το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι 

ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.(Γλέζου 

Κατερίνα, « Πτυχές της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην τάξη», στο Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας στην εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, τ. 

Α’ Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου, 2002, εκδ. Καστανιώτη, σελ.378)  

   Με βάση τα νέα δεδομένα, κρίνεται απαραίτητη: α. η επαρκής επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, β. η υποστήριξη της χρήσης των ΤΠΕ από τη διοίκηση 

του σχολείου και γ. η συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων 

παράλληλα με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη του σχολείου. 

    Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να ενημερωθούν καλύτερα για τους στόχους της 

εκπαίδευσης στα πλαίσια της κοινωνίας της μάθησης. Θα πρέπει να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ όχι απλώς για να μεταδώσουν κάποιες πληροφορίες στους 

μαθητές, αλλά για να τους καταστήσουν ικανούς να μαθαίνουν από μόνοι τους, να 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. (Βοσνιάδου Στέλλα, «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Προοπτικές, 
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Προβλήματα και Προτάσεις», στο Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της  επικοινωνίας στην 

εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, τ. Α’, Ρόδος, 26-29 

Σεπτεμβρίου, 2002, εκδ. Καστανιώτη, σελ.52-53) 

   Εν κατακλείδι, όπως αναφέρεται και στο ΔΕΠΠΣ, με την εισαγωγή της 

Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά εξοικειώνονται με απλές βασικές 

λειτουργίες του υπολογιστή και έρχονται σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις 

του, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, εργαλείο ανακάλυψης ,δημιουργίας και 

έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Τα παιδιά 

ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες 

που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού 

λογισμικού γενικής χρήσης και να παίζουν με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον 

υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα 

παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως 

χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο. 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

3.1. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται οποιοδήποτε λογισμικό έχει δημιουργηθεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτικά λογισμικά άρχισαν 

δειλά δειλά να εισάγονται στην εκπαίδευση ως υποστηρικτικό υλικό των υπόλοιπων 

μαθημάτων. Για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού είναι απαραίτητη η 

συνεργασία πολλών επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων, δεδομένου ότι 

πρόκειται για πολυμεσικές εφαρμογές.  

    Εκπαιδευτικά λογισμικά όμως μπορεί να δημιουργήσει και ένας εκπαιδευτικός για 

να τα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του. Ο εκπαιδευτικός, με τη γνώση και την 

εμπειρία που αποκτά εξασκούμενος στην ανάπτυξη ενός λογισμικού, μπορεί να 

αξιοποιήσει την εμπειρία αυτή για βαθύτερη ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό λογισμικό, σε συνδυασμό με τους εκπαιδευτικούς του στόχους και να 

κατασκευάσει ο ίδιος εργαλεία και υλικό για τους δικούς του μαθητές. Τα εργαλεία 

αυτά μπορεί να τα αλλάζει συνεχώς και να τα μορφοποιεί, καθώς έχει βαθιά 

πρόσβαση στις λειτουργικότητές τους. Μπορεί επίσης να διεκδικήσει πιο σημαντικό 

ρόλο στις επαγγελματικές κοινότητες στις οποίες συμμετέχει και βέβαια γενικότερα 

να αναδείξει μια καινούρια πτυχή στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Η διαδικασία αυτή δε 

πρόκειται βέβαια να αλλάξει ριζικά την καθιερωμένη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Αντίθετα, ενώ μπορεί να ενταχθεί με πολλές μορφές στο σημερινό σχολείο και σε 

προγράμματα επιμόρφωσης, εμπεριέχει τα ψήγματα για μια πραγματική μετεξέλιξη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Κωτσαλίδου, Ε., Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το 

νηπιαγωγείο και το δημοτικό, Θεωρία και Πράξη. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. 

Εκδόσεις Καστανιώτη. Αθήνα 2010. Έτος 1ης έκδοσης 2011) 
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3.1.2. ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 

 

 

 

 

Πρόκειται για ένα λογισμικό που βοηθάει και ενημερώνει τα παιδιά σχετικά με τα 

γεγονότα της επετείου του Πολυτεχνείου. Περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες για 

παιδιά τόσο του νηπιαγωγείου όσο και μεγαλύτερης ηλικίας. Μερικές από αυτές, που 

χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά, και αναλύονται και παρακάτω, απεικονίζονται στις 

επόμενες φωτογραφίες.  
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3.1.3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

 

 

Εικόνα 1:Φτιάξε την ιστορία βάζοντας τις εικόνες στη σωστή σειρά. 
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Εικόνα 2:Φώναξε και εσύ μαζί με τους φοιτητές τα συνθήματα. 
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Εικόνα 3:Βρες τη λέξη και ελευθέρωσε τους φοιτητές. 
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Εικόνα 4:Ραδιοφωνικός σταθμός Πολυτεχνείου. 
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Εικόνα 5:Ταίριαξε τα ποιήματα με τις εικόνες. 
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3.2. Δραστηριοποίηση παιδιών στο λογισμικό  

 Το λογισμικό γίνεται ευχάριστο στα παιδιά καθώς περιλαμβάνει οπτικό και 

ακουστικό υλικό κάτι που προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Από τις 

δραστηριότητες που εμπεριέχονται σε αυτό, τα παιδιά του νηπιαγωγείου της Σκοπιάς 

έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση σε αυτά που ήταν πιο κατανοητά για τα ίδια και 

μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που τα παιδιά συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να 

ολοκληρώσουν ένα παιχνίδι του λογισμικού. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν 

παρουσιάζονται, πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που επέλεξαν τα παιδιά να 

ασχοληθούν. 

 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα το παιδί πρέπει να βάλει στη σωστή σειρά τις 

φωτογραφίες έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ιστορία του Πολυτεχνείου με λογική 

σειρά. Σε αυτή τη δραστηριότητα του λογισμικού, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 

αφήγηση της ιστορίας του Πολυτεχνείου που είχαμε κάνει σε προηγούμενο μάθημα, 

δείχνοντας και τότε εικόνες από τα γεγονότα. Κάθε φορά που κάποια φωτογραφία δε 

ταίριαζε αυτομάτως έμενε κενό του πλαίσιο μέχρι να βρει το παιδί τη σωστή. 
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Δεν ήταν λίγα τα παιδιά που προτίμησαν αυτό το παιχνίδι: 
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Και μόνα τους και σε συνεργασία με άλλα παιδιά. 
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Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνταν να σχηματίσουν τη λέξη: 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ώστε να πέσουν τα κάγκελα και να ελευθερωθούν οι φοιτητές. Τα 

γράμματα της λέξης βρίσκονταν διάσπαρτα στη φωτογραφία και έπρεπε να τα βάλουν 

στη σωστή σειρά. Όπως φαίνεται και στην εικόνα τα παιδιά βοηθούσαν το ένα το 

άλλο ώστε να βρουν τα γράμματα. Κάθε φορά που σχημάτιζαν τη λέξη και πέφτανε 

τα κάγκελα, από το λογισμικό ακούγονταν οι χαρούμενες φωνές των φοιτητών και 

αυτό προκαλούσε επίσης χαμόγελο στα παιδιά. 
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Το συγκεκριμένο παιχνίδι το επέλεξαν και άλλα παιδιά: 
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Ενώ κάποια προνήπια παρακολουθούσαν τους συμμαθητές τους. 
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Υπήρξαν επίσης παιδιά που δείξανε προτίμηση στη παραπάνω δραστηριότητα. Σε 

αυτή, τα παιδιά καλούνταν να ακούσουν κάποια ποιήματα και να τα ταιριάξουν με τις 

φωτογραφίες. Δεν ήταν πάντα εύκολο λόγω της μικρής τους ηλικίας όμως κάποια το 

κατάφεραν, όπως και το κοριτσάκι της φωτογραφίας. Μάλιστα κάποιες φορές που τα 

παιδιά επέλεγαν το συγκεκριμένο παιχνίδι του λογισμικού, τους βοηθούσα 

απλουστεύοντας τα λόγια της αφηγήτριας του λογισμικού. 
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Διασκεδαστική επίσης φάνηκε και στα παιδιά η παραπάνω δραστηριότητα όπου 

ακούγονταν διάφορα συνθήματα από τους φοιτητές, όπως «ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 

«ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» , «ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΗΜΑΟΚΡΑΤΙΑ». Τα παιδιά 

είχαν ανοίξει τα ηχεία, ακούγανε τα συνθήματα και τα επαναλαμβάνανε. Μάλιστα, 

στο διάλειμμα βγήκαν και στο προαύλιο χώρο δημιούργησαν ομάδες, σα πορεία, 

όπως οι φοιτητές και φωνάζανε τα συνθήματα. 
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Τέλος μια δραστηριότητα του λογισμικού εύκολη για τα παιδιά είναι και η παραπάνω. 

Το παιδί μεταφέρεται νοητά στο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού. Το κάθε ηχείο 

κρύβει και μια λέξη. Τα παιδιά την ακούν και την επαναλαμβάνουν και έπειτα αφού 

τις μαθαίνουν τις αναζητούν στα ηχεία. 

 

   Αξίζει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό , Το Τριαντάφυλλο του 

Νοέμβρη, χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τα νήπια και όχι τόσο από τα προνήπια που 

τις περισσότερες φορές ήταν απλοί θεατές των νηπίων. Ωστόσο το λογισμικό 

αποθηκεύτηκε στους υπολογιστές του νηπιαγωγείου και τα παιδιά ακόμα και μετά το 

πέρας της γιορτής του Πολυτεχνείου το επέλεγαν στην ελεύθερη ώρα τους. 
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4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1.α. Το μέγεθος του δείγματος: 

Το μέγεθος του δείγματος n, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπειρική έρευνα και πιο 

συγκεκριμένα στην επαγωγή από το δείγμα στο πληθυσμό. Επηρεάζει το εύρος της 

δειγματοληπτικής κατανομής και, κατά συνέπεια, επηρεάζει και τη τιμή του 

στατιστικού( z, t, κλπ.) στους ελέγχους στατιστικής σημαντικότητας, καθώς και την 

ακρίβεια της προσέγγισης παραμέτρων με διαστήματα εμπιστοσύνης. 

   Λόγω της σπουδαιότητάς του, το μέγεθος του δείγματος προκαλεί έντονο 

προβληματισμό στους νέους ερευνητές. Δύο από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις 

είναι: « τι ποσοστό πρέπει να αντιπροσωπεύει το δείγμα;» και «ποιο πρέπει να είναι 

το ακριβές δείγμα γι αυτήν την έρευνα;» , δηλαδή ποιο πρέπει να είναι το σχετικό και 

ποιο το απόλυτο μέγεθος του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. (Βάμβουκας, 

1998) 

 

4.1.β. Σχετικό και απόλυτο μέγεθος: 

   Οι νέοι ερευνητές συνήθως θεωρούν το σχετικό μέγεθος του δείγματος πολύ 

σπουδαιότερο από το απόλυτο. Δηλαδή τείνουν να πιστεύουν ότι αυτό που έχει 

μεγαλύτερη σημασία είναι τι ποσοστό του πληθυσμού αποτελεί το δείγμα και όχι 

πόσο μεγάλο είναι το δείγμα. (Βάμβουκας, 1998) 

 

 

4.1.γ. Υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος: 

   Το ακριβές μέγεθος του δείγματος εξαρτάται από τις επαγωγές( γενικεύσεις) που 

επιθυμούμε να κάνουμε και από τις στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε για τις 
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επαγωγές(Brewer, 1978). Σε γενικές γραμμές το μέγεθος του δείγματος είναι 

συνάρτηση τριών βασικών παραγόντων: α) του βαθμού βεβαιότητας με τον οποίο 

επιθυμούμε να κάνουμε επαγωγές, β) του επιθυμητού μεγέθους επίδρασης ή διαφοράς 

που μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε, αν υπάρχει, ή της ακρίβειας που θέλουμε να 

έχουνε οι προσεγγίσεις μας και γ) ορισμένων παραμέτρων του πληθυσμού στον οποίο 

γίνονται οι επαγωγές, όπως της τυπικής απόκλισης μιας μεταβλητής, του συντελεστή 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών και άλλα (Brewer, 1978, Blalock, 1979). Οι δύο 

πρώτοι αποφασίζονται συνήθως a priori. Οι παράμετροι του πληθυσμού είναι 

άγνωστες ποσότητες που μπορούν να  προσεγγιστούν με βάση «την κρίση των 

ειδικών»( expert judgment) ή αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. (Blalock, 

1979). 

Το μέγεθος του δείγματος μπορεί να υπολογιστεί για όλους σχεδόν  τους 

παραμετρικούς στατιστικούς ελέγχους και τα διαστήματα εμπιστοσύνης. (Βάμβουκας, 

1998) 

 

Α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

   Το νηπιαγωγείο της Σκοπιάς αποτελούνταν από 16 παιδιά, 11 νήπια και 5 προνήπια. 

Από αυτά τα 6 είναι αγόρια και τα κορίτσια 10.  

 

Β) ΔΕΙΓΜΑ 

   Τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν περισσότερο στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

λογισμικό για την 17 Νοέμβρη ανέρχονταν στα 7. Όλα επέλεξαν να παίξουν το 

παιχνίδι με την απελευθέρωση των φοιτητών, ενώ 2 από αυτά διάλεξαν να βάλουν τις 

εικόνες σε σωστή σειρά ώστε να σχηματιστεί η ιστορία του Πολυτεχνείου, ένα από τα 

κορίτσια διάλεξε το παιχνίδι με το ραδιοφωνικό σταθμό και τα ποιήματα ενώ τέλος 

ένα από τα αγόρια έπαιξε και με τα συνθήματα που φωνάζανε τότε οι φοιτητές έξω 

από το Πολυτεχνείο. 
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Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

   Τα παιδιά- νήπια ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο στο εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Στη διάρκεια συζήτησης, στην ολομέλεια, μου ανέφεραν ότι τους άρεσε πολύ, γιατί 

κατάλαβαν ακόμη καλύτερα τι είχε συμβεί τότε. Επίσης το ότι μπορούσαν να ακούν 

αφηγήσεις  και να βλέπουν φωτογραφίες για το Πολυτεχνείο τους κινούσε ακόμη πιο 

πολύ το ενδιαφέρον.  

    Ωστόσο και στη διάρκεια διεξαγωγής του λογισμικού τα παιδιά φαίνονταν 

χαρούμενα και τους κινούσε τη περιέργεια η κάθε δραστηριότητα. Φάνηκε να 

διασκεδάζουν πολύ καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές, τις επόμενες μέρες, που επέλεγαν 

το λογισμικό για να απασχοληθούν στις ελεύθερες ώρες τους. Όσον αφορά τα 

προνήπια συμμετείχαν κυρίως με τη συνύπαρξη κάποια νηπίου μαζί τους που τους 

βοηθούσε.  

Μερικά από τα σχόλια των παιδιών ήταν: 

Χ. : πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. 

Α. : πρέπει να ήταν δύσκολα πίσω από τα κάγκελα 

Ρ. : ποια είναι η ελευθερία; 

Μ. : ωραία μουσική 

Β. : που είναι αυτά τα παιδιά τώρα; Είναι μεγάλα; 

Κ. : λέτε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο κυρία; 

   Τα σχόλια- παρατηρήσεις των παιδιών ποίκιλλαν ανάλογα με την ηλικία τους και 

την ικανότητα αντίληψής τους. Τα νήπια, είχαν πιο σφαιρικές απόψεις σχετικά 

εκπαιδευτικό λογισμικό, όπως τα νήπια Α. και Κ. ενώ κάποια άλλα παιδιά νήπια και 

προνήπια αρέσκονταν μόνο σε αυτό που έβλεπαν σαν εικόνα ή άκουγαν σαν ήχο. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μετά το πέρας της διδασκαλίας μου για την γιορτή του Πολυτεχνείου, συζήτησα με 

τη νηπιαγωγό κατά πόσο βοήθησε η προσέγγιση τόσο στην οργάνωση της γιορτής 

όσο και στην ενασχόληση των παιδιών με το λογισμικό για την εκμάθηση της 

ιστορίας της 17 Νοέμβρη. Τη ρώτησα αν εντόπισε κάποια διαφορά σχετικά με το 

ενδιαφέρον των παιδιών στο συγκεκριμένο ζήτημα, πριν και μετά, και κατά πόσο 

πιστεύει ότι βοήθησε η διδασκαλία στην περαιτέρω γνώση των νηπίων.  

   Οι απαντήσεις της ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Μεταξύ των άλλων μου ανέφερε: 

-Νηπιαγωγός: « τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πολύ με τη γιορτή και την αφήγηση της 

ιστορίας με τις εικόνες» 

-Φοιτήτρια: « νομίζετε ότι αποτύπωσαν κάποια γεγονότα;»  

-Νηπιαγωγός: « το ότι συμμετείχαν την ώρα της αφήγησης και κάνανε ερωτήσεις 

σημαίνει ότι τους κέρδισες τη προσοχή και το ενδιαφέρον. Επίσης με τη χειροτεχνία 

του περιστεριού νιώσανε δημιουργικοί, σα να συμμετείχαν και αυτοί στον αγώνα των 

φοιτητών. 

   Ακόμη μου επισήμανε ότι το γεγονός πως τα παιδιά φωνάζανε τα συνθήματα και τις 

επόμενες μέρες μετά την γιορτή, είναι πολύ θετικό καθώς αυτό σημαίνει ότι η 

διδασκαλία τους προκάλεσε θετική εντύπωση και συναισθήματα. Μάλιστα κάποιες 

φορές τα παιδιά ζητούσαν να επαναλάβουνε την ιστορία με τις εικόνες και να 

παίξουμε στην αυλή τον αγώνα που κάνανε οι φοιτητές τότε έξω από το 

Πανεπιστήμιο. 

 

 

   Φτάνοντας στο τέλος αυτής της ατομικής προσπάθειας για περαιτέρω κατανόηση 

του εν λόγω θέματος διαπίστωσα ότι οποιοδήποτε θέμα παρουσιάζεις σε παιδιά 
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νηπιακής ηλικίας γίνεται κατανοητό, αρκεί να γίνει με το σωστό τρόπο και την ορθή 

χρήση υλικών και εποπτικών μέσων.  

   Στη προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση της Επετείου του Πολυτεχνείου έγινε 

περισσότερο κατανοητή στα παιδιά μέσα από τη χρήση του εκπαιδευτικού 

λογισμικού. Μια γιορτή τέτοιου ύφους, πολιτικού και ιδεολογικού, ελλοχεύει 

πολλούς μαθησιακούς κινδύνους και προσωπικές παρεξηγήσεις. Τα παιδιά 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν την τακτική της πολιτικής εκείνης της περιόδου και 

οι γονείς, από την άλλη, αρνούνται καμιά φορά να την γνωστοποιήσουν στα παιδιά 

τους.  

   Όμως, στη σημερινή εποχή, η συμβολή των νέων τεχνολογιών συμβάλλει θετικά 

στην εκμάθηση μιας γιορτής τέτοιου είδους. Το οπτικό και ακουστικό υλικό των 

εκπαιδευτικών λογισμικών προκαλεί το ενδιαφέρον των νηπίων, καθιστά τη μόρφωση 

και τη διδαχή έγκυρη και άμεση, επιβεβαιώνει τα λεγόμενα με εικόνες που 

προσελκύουν εντονότερα τα παιδιά και αποτελεί πηγή επαναλαμβανόμενης γνώσης 

με τη τακτική χρήση τους. 
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