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Εργαλεία 

γενικής χρήσης 

Εκτός από τις εκπαιδευτικές χρήσεις των λεγομένων «γενικών 

εφαρμογών» (εφαρμογών γραφείου), υπάρχουν λογισμικά 

απλοποιημένα τα οποία εκτελούν ανάλογες εργασίες. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν λογισμικά που λειτουργούν με τη λογική 

των βάσεων δεδομένων (λογισμικό Τabletop και Tabletop Jr. 

http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm ), ή ακόμη και 

λογισμικά για την οργάνωση ιδεών και projects 

(http://cmap.ihmc.us/ και 

 http://www.smartdraw.com/specials/concept-

map.htm?id=201189  ή http://www.inspiration.com/  για 

αντίστοιχα εμπορικά προϊόντα). 

 

Προγράμματα 

προσωπικής 

έκφρασης, 

δημιουργικότητας 

και φαντασίας 

Περιλαμβάνονται προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν τη 

δημιουργικότητα των παιδιών – ή και των ενηλίκων. Η 

δημιουργικότητα αυτή μπορεί να σχετίζεται με όλες τις μορφές 

γραπτού λόγου (αφήγηση, ποίηση ή άλλη), την καλλιτεχνική 

δημιουργία (ζωγραφική, μουσική, βίντεο,…). Τυπικά 

προγράμματα αυτής της κατηγορίας είναι το KidPix (λογισμικό 

για τη ζωγραφική http://www.kidpix.com, αλλά και στη 

wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Kid_Pix), το ελληνικό 

πακέτο «Πήγασος» 

(http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Home.html), το HyperStudio 

(http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html) και, σε 

κάποιο μέτρο, το ανάλογο του (αλλά πιο σύνθετο) Microworlds 

(http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html). Τα δύο 

αυτά τελευταία λογισμικά (εκ των οποίων το Microworlds έχει 

ήδη εξελληνιστεί και προωθήθηκε στα σχολεία) μπορούν να 

θεωρηθούν επίσης ότι ανήκουν και στην κατηγορία των 

περιβαλλόντων δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών. Είναι 

σαφές όμως ότι πρόθεση των κατασκευαστών είναι να βάλουν 

το μαθητή στη θέση του δημιουργού (και όχι μόνο του χρήστη) 

και για το λόγο αυτό συμπεριελήφθησαν στην κατηγορία αυτή. 

 

Ανοιχτοί 

μικρόκοσμοι 

Αποτελούν την κατηγορία λογισμικών που είναι οι πλέον 

διερευνημένοι και θεωρούνται, από πολλούς ερευνητές, ως τα 

πλέον σημαντικά εκπαιδευτικά λογισμικά. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται μερικά γνωστά λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας 

(Cabri, Geometer’s Sketchpad), Άλγεβρας και Αριθμητικής 
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46. Σύστημα Ρομποτικής Robolab (περιβάλλον ρομποτικής και 
προγραμματισμού που επιτρέπει την κατανόηση της τεχνολογίας 
ελέγχου) 

 

Περιβάλλοντα συγγραφής υπερμεσικών εφαρμογών και ασκήσεων 

Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
απλών (αλλά και σύνθετων) εφαρμογών παρουσίασης με πολυμεσικό 
περιεχόμενο καθώς και για δημιουργία ιστοσελίδων με πληροφοριακό ή 
διδακτικό υλικό. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία ασκήσεων και δραστηριοτήτων (σταυρόλεξα).  

Στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
από τους ίδιους τους μαθητές.   

47. Multimedia Builder (για δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών) 
48. FrontPage ή ισοδύναμο (για δημιουργία ιστοσελίδων) 
49. Hot Potatoes (για δημιουργία ασκήσεων και σταυρολέξων) 
50. Αβάκιο (περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα) 
51. Περιβάλλοντα δημιουργίας Blogs (π.χ. www.wordpress.com) 

 

Συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας για μικρές 

ηλικίες  

Η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης μπορεί να υποστηριχθεί είτε 
από λογισμικά σχεδίασης γενικού τύπου, είτε από λογισμικά σχεδίασης 
που έχουν ειδικά κατασκευαστεί για μικρές ηλικίες. Στην ενότητα αυτή 
προκρίνεται η δεύτερη επιλογή αφού τα συστήματα αυτής της 
κατηγορίας έχουν πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα: ευκολία χρήσης, 
έτοιμο υλικό, κατάλληλη για μικρά παιδιά διεπιφάνεια χρήσης κλπ. 
κάποια από τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν τη δημιουργία κόμικς και 
ιστοριών (π.χ KidPix).  

52. Μαγική Δημιουργία (με πολλές έτοιμες δραστηριότητες και 
templates) 

53. Tuxpaint (ελεύθερο λογισμικό με ελληνικά μενού) 
54. KidPix Deluxe (με πολλές έτοιμες δραστηριότητες και templates) 
55. KidPad (με δυνατότητα συνεργατικής χρήσης – χρήση δύο ποντικιών 

για ταυτόχρονη σχεδίαση) 
56. Drawing for Children 
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• Να εστιάζουν στην εργασία με γραφήματα (παρατήρηση της 
μορφής, διάβασμα των τιμών, περιγραφή και συσχέτιση μεταβλητών, 
πρόβλεψη νέων δεδομένων) 

• Να προάγουν την εργασία πάνω σε απλές στατιστικές αναλύσεις 
δεδομένων με τη βοήθεια τύπων και γραφημάτων  

• Να προσεγγίζουν τις έννοιες των εξισώσεων, των συναρτήσεων, των 
μαθηματικών και των λογικών τύπων και των σχέσεων 

• Να εστιάζουν στην ανακάλυψη ιδιοτήτων 

• Να εστιάζουν στην ανακάλυψη κανονικοτήτων και στην οικοδόμηση 
κανόνων 

• Να προωθούν την ανακάλυψη μαθηματικών ή λογικών μοντέλων και 
να τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία διερεύνησης.  

 

2.5. Το λογισμικό ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας και 
γραφικών (1 ώρα) 

 

Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό ζωγραφικής και 
επεξεργασίας εικόνας για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία 
εικόνων και οπτικών γενικότερα αναπαραστάσεων. Ειδικότερα οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με λογισμικό ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας 
κυρίως στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης της δημιουργικότητας 
για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.  

 
Αναλυτική περιγραφή  
H ψηφιακή εικόνα που παράγεται από υπολογιστές αφενός διευρύνει το 
πεδίο του ορατού, όπως είχε γίνει και παλιότερα με το τηλεσκόπιο, το 
μικροσκόπιο και τις ακτίνες X και αφετέρου συνιστά ένα νέο μέσο 
δημιουργικής έκφρασης τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εφήβους ή 
τους ενήλικες. Μια ψηφιακή εικόνα δεν αναφέρεται πλέον πάντα σε ένα 
προϋπάρχον αντικείμενο και δεν σχετίζεται πάντα με αντικείμενα της 
πραγματικής αντίληψης. H εικόνα - μια φωτογραφία, ένα σχέδιο, ένα 
κομμάτι από φιλμ, από τη στιγμή που ψηφιοποιηθεί μπορεί να 
αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο επεξεργασίας, να μετατραπεί κατά 
βούληση, γιατί κάθε παράμετρος που αφορά το χρώμα, τις διαστάσεις, 
τη φόρμα, συνιστά αντικείμενο ξεχωριστής επεξεργασίας.  

Είναι προφανές ότι η εμφάνιση εικόνων που παράγονται από μηχανές 
όπως η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, η βιντεοκάμερα καθώς και οι 
υπολογιστές οδήγησε σε ένα κίνημα ένταξής τους στα διάφορα 
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αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό έχει 
αναδυθεί και ένα νέο πεδίο γνώσης, αυτό του οπτικού εγγραμματισμού.  

 

2.6. Οι Βάσεις δεδομένων (1 ώρα) 
 

Στόχος της ενότητας 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό βάσεων 
δεδομένων για δόμηση, επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία 
ποσοτικών ή και ποιοτικών δεδομένων. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν απλές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με λογισμικό βάσεων δεδομένων στο πλαίσιο των 
μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλοντος και άλλων γνωστικών 
αντικειμένων.   

 
Αναλυτική περιγραφή  

Οι Βάσεις Δεδομένων (Databases) ή συνιστούν υπολογιστικές 
οργανωτικές δομές που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να 
ανακληθούν, αφού συσχετιστούν μεταξύ τους, με κάποιο συστηματικό 
και προκαθορισμένο τρόπο. Οι Βάσεις Δεδομένων είναι μια κατηγορία 
λογισμικών που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα για την οργάνωση 
και τη διαχείριση της πληροφορίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
καθώς και στην εκπαίδευση.     

Οι Βάσεις Δεδομένων δημιουργήθηκαν για να αντικαταστήσουν τις 
χειρογραφικές βάσεις διαχείρισης της πληροφορίας, απαλλάσσοντας 
κατ’αυτόν τον τρόπο τους χρήστες από τις δυσχέρειες της 
καταχώρησης των στοιχείων και αυξάνοντας την ταχύτητα και την 
πιστότητα πρόσβασης στις πληροφορίες. Ταυτόχρονα, λόγω του 
τρόπου κατασκευής τους, επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της έρευνας 
στοιχείων με την χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.  

Η λογική οργάνωση των πληροφοριών είναι εγγενές χαρακτηριστικό 
των ανθρώπων. Ο άνθρωπος, εντούτοις, δεν είναι σε θέση να 
συγκρατήσει τεράστιο όγκο πληροφοριών, ούτε μπορεί να τις εντάξει σε 
διαφορετικές συγχρόνως κατηγορίες και να παράγει ταχύτατα νέες 
πληροφορίες. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί 
εργαλεία που του επιτρέπουν αυτή τη διαχείριση, με πιο κλασικό πλέον 
σήμερα μέσο, τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.  

Η χρησιμοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 
εξασφαλίζει ένα γενικό τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων (και 
συνακόλουθα της οργάνωσης και διαχείρισής τους). Τα δεδομένα είναι 
καταμερισμένα έτσι ώστε, αφενός τα πλεονάζοντα δεδομένα να 
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Ειδικότερα τα διδακτικά σενάρια και οι δραστηριότητες πρέπει να 
αφορούν: 
• προσομοίωση φαινομένων και καταστάσεων 
• μοντελοποίηση  
• διατύπωση υποθέσεων, πειραματικός έλεγχος του και εξαγωγή 

συμπερασμάτων 
• εργαστηριακή προσέγγιση   

Συζήτηση για ειδικά περιβάλλοντα, όπως εργαστήρια βασισμένα σε 
υπολογιστές (MBL) και συστήματα Ρομποτικής (π.χ. συστήματα τύπου 
Logo-Lego).  

 

6.5.5. Ανάπτυξη της Δημιουργίας και της Έκφρασης (για νηπιαγωγούς) 
 

Προτεινόμενα λογισμικά 

Λογισμικά ανάπτυξης της δημιουργικότητας μέσω δραστηριοτήτων 
δημιουργίας εικόνων, σχεδίων και γραφικών  

Λογισμικά αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου και βίντεο: υπάρχει 
πληθώρα λογισμικών σε αυτές τις κατηγορίες. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν αυτά που είναι ενσωματωμένα στο λειτουργικό 
σύστημα ή ελεύθερα λογισμικά που βρίσκονται στο Διαδίκτυο. 

Η ενότητα αυτή αφορά κυρίως την προσχολική και την πρώτη σχολική 
ηλικία αλλά έχει ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευτικούς δεδομένου 
ότι ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας είναι δυνατόν να δουλέψει σε 
κάποια φάση της καριέρας του με τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.  

Σχετίζεται με τα εικαστικά και αφορά καταρχήν τον αισθητικό τομέα που 
ασχολείται με την αφύπνιση και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
και της αισθητικής ευαισθησίας των μικρών παιδιών και στοχεύει στην 
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.   

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την καλλιτεχνική 
δημιουργία και στην επιθυμία για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες (όπως η ζωγραφική και η μουσική) και στη χρήση 
εναλλακτικών εργαλείων (συστήματα λογισμικού για σχέδιο και 
ζωγραφική) που επιτρέπουν αφενός την έκφραση και αφετέρου την 
επικοινωνία μεταξύ των παιδιών.  

Εξοικείωση των νηπίων με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης 
διαφόρων εργαλείων δίνοντας τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.  

Χρήση λογισμικών για αναπαραγωγή και απλή επεξεργασία ήχου και 
βίντεο και σχεδίαση αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων.   
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Τα σενάρια είναι σκόπιμο να έχουν διαθεματική υφή και να συνδέονται με 
άλλα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. 

Πρέπει επίσης να εγγράφονται στη λογική των εκτεταμένων σχεδίων 
εργασίας (Project based learning) για την υλοποίηση των οποίων 
απαιτείται χρήση εργαλείων των ΤΠΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να συνδυάζονται και με άλλου τύπου 
λογισμικά, όπως για παράδειγμα είναι τα συστήματα εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, η επεξεργασία κειμένου, τα συστήματα επικοινωνίας 
μέσω Διαδικτύου και τα περιβάλλοντα ανάπτυξης ιστοσελίδων. 
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