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σεδιαζμόρ εκπαιδεςηικού ζεναπίος με ηο λογιζμικό GCompris
Ομάδα επγαζίαρ εκπαιδεςηικών: Γηαλέιινπ Παλαγηώηα – Γνπιδνύξε Παζραιίλα
Σάξη: A΄ δεκνηηθνύ
Γνυζηικό ανηικείμενο: Μαζεκαηηθά
Γιδακηική ενόηηηα: Δπαλαιεπηηθό κάζεκα ζηελ ελόηεηα 5 ηνπ Γ΄ ηεύρνπο ησλ
καζεκαηηθώλ ηεο Α΄ ηάμεο.
ύνδεζη με ηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα ποςδών
Τν ζελάξην αθνινπζεί ην ΑΠΣ ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α΄ ηάμεο, αθνύ ηα παηδηά
καζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα κάζεζε κέζα από
ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θηλήηξσλ θαη όηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα
θαηάζηαζε – πξόβιεκα ζηελ νπνία λα εκπιέθνληαη ελεξγά θαη κε ηξόπν βησκαηηθό.
Απηό πξνζπαζήζακε λα πεηύρνπκε ζην δηδαθηηθό ζελάξην πνπ αθνινπζεί κε ηε
ρξήζε ηνπ ειθπζηηθνύ ζρεδηαζκνύ αζθήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ GCompris.
Γιδακηική διαδικαζία
ςνεπγαζία και ςνηονιζμόρ ομάδυν - αηόμυν
Οη 18 καζεηέο ηεο Α΄ ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ, αμηνπνηώληαο ην
θνηλσληόγξακκα ηεο ηάμεο, ώζηε νη καζεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε λα βξεζνύλ
δίπια ζε ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ λα ηνπο παξέρνπλ ππνζηήξημε όηαλ θαη αλ ηε
ρξεηαζηνύλ. Οη νδεγίεο ηνπ πσο ζα ρεηξηζηνύλ ην ινγηζκηθό ηνπο δόζεθαλ
πξνθνξηθά.
Ρόλορ ηυν εκπαιδεςηικών
Με ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ε νπνία πεξηζηξέθεηαη νπζηαζηηθά γύξσ από
ηελ απηελέξγεηα ησλ παηδηώλ, ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ πεξηνξίδεηαη ζ’ απηόλ ηνπ
ζπληνληζηή θαη ηνπ αξσγνύ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δθηόο από θαζνδεγεηηθόο ν
ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη επίζεο δηαγλσζηηθόο, πξνζδηνξίδνληαο ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ, θαη αμηνινγεηηθόο.
Γηα λα πεηύρεη ζην έξγν ηνπ βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο είλαη από ηε κία ε επαξθήο γλώζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη από ηελ άιιε ε δεκηνπξγία θιίκαηνο
εκπηζηνζύλεο θαη ζηγνπξηάο κέζα ζηελ ηάμε.
Παιδαγυγική ζηήπιξη
ηοισεία διδακηικήρ ηυν Μαθημαηικών
Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ε ρξήζε ηνπο πεγάδνπλ από ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα
πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο. Η κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε κέζα ζ’ έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθώλ αλαγθώλ.
Σηεξηδόκαζηε ζηε βαζηθή παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αξρή όηη θάπνηνο καζαίλεη
θαιύηεξα όηαλ ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε κέζα από ηε
δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ θαη όηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα θαηάζηαζε
– πξόβιεκα ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ελεξγά θαη κε ηξόπν βησκαηηθό. Γη’ απηό θαη
ρξεζηκνπνηνύκε παηρλίδηα θαη θαηαζηάζεηο πινύζηεο, γόληκεο θαη επράξηζηεο γηα ηα
παηδηά, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνύ..
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Πεπίλητη και ζκεπηικό
Τν δηδαθηηθό ζελάξην πνπ αθνινπζεί απνηειεί κηα πξνζπάζεηα αμηνιόγεζεο ησλ
καζεηώλ ζε γλσζηηθό επίπεδν: νη αξηζκνί κέρξη ην 50, πξόζζεζε θαη αθαίξεζε
αξηζκώλ κέρξη ην 20, κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ GCompris.
κοπόρ: Δπαλάιεςε θαη εκπέδσζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ όπσο απηέο έρνπλ
πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο.
ηόσοι:
 Να εμαζθεζνύλ ζηελ αξίζκεζε κέρξη ην 50
 Να πξνζζέηνπλ αζξνίζκαηα δύν όξσλ έσο ην 20
 Να πξνζζέηνπλ αζξνίζκαηα ηξηώλ όξσλ έσο ην 20
 Να αθαηξνύλ αξηζκνύο (κέγηζην πιήζνο ην 20) θαη λα δηαθξίλνπλ ηα ζύκβνια
(+), (-), (=).
 Να εθηεινύλ απιέο εληνιέο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ Η/Υ.
 Να ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά ζε νκάδα 2-3 παηδηώλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ
αζθήζεώλ ηνπο.
 Να αγαπήζνπλ ηνλ Η/Υ σο κέζν δηδαζθαιίαο, αθνύ ζα βξεζνύλ ζ’ έλα
καζεζηαθό πεξηβάιινλ, απηό ηνπ GCompris, ειθπζηηθό θαη παηγληώδε.
Γνώζειρ και ππόηεπερ ιδέερ ή ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών
Τα παηδηά γλσξίδνπλ:
α) ηελ θαηακέηξεζε ζπιινγώλ κε κέγηζην δπλαηό πιήζνο αληηθεηκέλσλ κέρξη ην 50,
θαζώο θαη ηελ πξνθνξηθή αξίζκεζε θαη γξαθή κέρξη ην 50
β) ηελ πξόζζεζε θαη αλάιπζε αξηζκώλ από ην 6 κέρξη ην 10 ζε άζξνηζκα δύν όξσλ,
ηε ρξήζε ησλ ζπκβόισλ (+) θαη ( = )
γ) ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα ηεο πξόζζεζεο
δ) ηελ αθαίξεζε σο αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξόζζεζεο θαη ηε δηάθξηζε ησλ ζπκβόισλ
(+) θαη (-)
ε) ηα αζξνίζκαηα κε πεξηζζόηεξνπο από δύν όξνπο
ζη) ηελ θαηαζθεπή θαη ιύζε πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε ην
ζπκπιήξσκα ηνπ 10.
Χπονιζμόρ και Γιάπκεια
Τν δηδαθηηθό ζελάξην δηήξθεζε κία δηδαθηηθή ώξα.
Οπγάνυζη ηάξηρ & απαιηούμενη ςλικοηεσνική ςποδομή
Τν ζρνιείν δηαζέηεη εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε 10 ππνινγηζηέο ζε δίθηπν. Τν
ινγηζκηθό πεξάζηεθε ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ιεηηνύξγεζε ρσξίο πξνβιήκαηα. Τα
παηδηά όηαλ βξεζήθαλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, είραλ κπξνζηά ηνπο αλνηγκέλε ηελ
θαξηέια ησλ καζεκαηηθώλ ηνπ ινγηζκηθνύ.
Γιαδικαζία
- Καζνξίδνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο, ώζηε λα κπνξνύλ λα
θαηαλνήζνπλ ηη ηνπο δεηά ην ζελάξην θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθό.
- Να κπνξνύλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο αθεηεξία γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο.
- Να δξαζηεξηνπνηεζνύλ θαη λα απηελεξγήζνπλ ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν.
- Αλάινγα κε ηηο αλαάγθεο ησλ παηδηώλ πξνζαξκόδνπκε ην βαζκό βνήζεηαο πνπ ηνπο
πξνζθέξνπκε.
Παποςζίαζη ηος λογιζμικού GCompris
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Καηηγοπία λογιζμικού
Σην δηδαθηηθό ζελάξην ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό Gcompris, ην νπνίν είλαη κηα
ζπιινγή εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά από 2 έσο 10 εηώλ θαη κηα
ελαιιαθηηθή πξόηαζε ινγηζκηθνύ εθπαηδεπηηθήο ςπραγσγίαο. Μεξηθέο από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο αλ θαη έρνπλ παηγληώδε ραξαθηήξα, σζηόζν δηαηεξνύλ ηνλ
εθπαηδεπηηθό ηνπο πξνζαλαηνιηζκό. Απνηειεί σο επί ην πιείζηνλ πεξίπησζε
θιεηζηνύ ινγηζκηθνύ αιιά κε modelus πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη αλνηθηέο
δξαζηεξηόηεηεο π.ρ. multimedia authoring & digital storytelling.
Τν Gcompris είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό, πνπ ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην
πξνζαξκόζεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη λα ην βειηηώζεη.
Βνεζά ζηελ εθκάζεζε βαζηθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ εμάζθεζε
βαζηθώλ δεμηνηήησλ. Γελ εκβαζύλεη ζηα αληηθείκελα, όκσο παξνπζηάδεηαη
θαηάιιεια νξγαλσκέλν θαη κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκό ηελ ςπραγσγηθή εθκάζεζε.
Τν ινγηζκηθό παξέρεη θηιηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε θαιαίζζεηα γξαθηθά
ηνπνζεηεκέλα ζηηο ίδηεο πάληα ζέζεηο θαη κε ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο. Σύληνκα κελύκαηα
ζην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ζύληνκα θαη ζαθή θείκελα βνήζεηαο. Τν νπηηθναθνπζηηθό
πιηθό είλαη ζπκβαηό κε ηηο ειηθίεο ησλ παηδηώλ ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη. Γελ
είλαη πνιπκεζηθό, αθνύ νη ήρνη είλαη ιίγνη (γηα θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο) θαη
απνπζηάδνπλ αξρεία θηλνύκελσλ απνηππώζεσλ.
Η ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ εληνπίδεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ινγηζκηθνύ, αιιά
νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηιέρηεθαλ ζην ζελάξην καο απαηηνύλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή
ησλ καζεηώλ.
Θεηηθό ζεκείν ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ καο πξνέηξεςε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ
ηάμε είλαη όηη, επηηξέπεη ζηνλ θάζε καζεηή λα ρεηξίδεηαη απηόλνκα όζα ηνπ
παξέρνληαη, λα απηνειέγρεηαη θαη λα απηνδηνξζώλεηαη, ώζηε λα αλαπηύμεη ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπ, γεγνλόο πνπ ζπλάδεη κε ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ.

Πεπιγπαθή και αιηιολόγηζη ηος ζεναπίος
Οη καζεηέο έρνπλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο κία θαξηέια κε ηξία εηθνλίδηα.
Τνπο ιέκε λα θάλνπλ θιηθ ζην πξώην εηθνλίδην κε ηνπο αξηζκνύο.
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Ππώηη δπαζηηπιόηηηα

Σηε λέα θαξηέια πνπ αλνίγεη ηνπο ιέκε λα θάλνπλ θιηθ ζην ηέηαξην εηθνλίδην: «ην
θαπέιν ηνπ κάγνπ – αθαίξεζε».

Πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα θάλνπλ θιηθ πάλσ ζην θαπέιν, ηόηε ζα παξαηεξήζνπλ όηη
θάπνηα αζηεξάθηα κπαίλνπλ ζην θαπέιν, ελώ θάπνηα βγαίλνπλ. Τα αζηεξάθηα πνπ
κπαίλνπλ βξίζθνληαη ζηελ πάλσ ζεηξά θαη εθείλα πνπ βγαίλνπλ ζηελ θάησ ζεηξά. Τα
παηδηά πξέπεη λα ππνινγίζνπλ πόζα έκεηλαλ θαη λα θάλνπλ θιηθ ζηα αζηεξάθηα ηηο
ηειεπηαίαο ζεηξάο γηα λα ην δείμνπλ. Η επόκελε άζθεζε μεθηλάεη πάιη όηαλ θάλνπλ
θιηθ ζην θαπέιν ηνπ κάγνπ. Υπάξρνπλ ελληά ηέηνηεο αζθεζνύιεο αθαίξεζεο. Όηαλ
ηειεηώζνπλ κ’ απηέο, επηζηξέθνπλ ζηελ πξνεγνύκελε θαξηέια θάλνληαο θιηθ ζην
θνπκπί κε ην ζπηηάθη πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξά.
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Γεύηεπη δπαζηηπιόηηηα

Οη καζεηέο βξίζθνληαη μαλά ζηελ αξρηθή θαξηέια (κελνύ), ηνπο πξνηξέπνπκε ηώξα
λα θάλνπλ θιηθ ζην εηθνλίδην «θαπέιν ηνπ κάγνπ - πξόζζεζε».

Τα παηδηά εδώ πξέπεη λα πξνζζέζνπλ ηα αζηεξάθηα ηεο πξώηεο ζεηξάο κε ηα
αζηεξάθηα ηεο δεύηεξεο θαη λα θάλνπλ θιηθ ζηελ ηειεπηαία ζεηξά γηα λα δειώζνπλ
πόζα είλαη όια καδί (άζξνηζκα). Όηαλ ηειεηώζνπλ θαη κ’ απηέο ηηο αζθήζεηο
επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή θαξηέια.
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Σπίηη δπαζηηπιόηηηα

Λέκε ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ θιηθ ζην εηθνλίδην κε ην ηεηξάγσλν θαη ηνπο
αξηζκνύο. Δίλαη ην ηειεπηαίν εηθνλίδην ηεο ηειεπηαίαο ζεηξάο.
Σ’ απηή ηε δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθόλα θάλνληαο θιηθ ζηνπο
αξηζκνύο κε ηε ζσζηή ζεηξά. Υπάξρνπλ ηέζζεξηο εηθόλεο πνπ πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ.

Φύλλα επγαζίαρ
Σηνπο καζεηέο δε δόζεθαλ θύιια εξγαζίαο – νη εληνιέο ήηαλ πξνθνξηθέο, γηα λα κελ
ρξνλνηξηβνύλ θαη λα εζηηάζνπλ πεξηζζόηεξν ζηηο αζθήζεηο ηνπο.
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Αξιολόγηζη ηος ζεναπίος
Σε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ν εθπαηδεπηηθόο βξίζθεηαη δίπια ζηνπο καζεηέο ηνπ,
εμεγώληαο, ελζαξξύλνληαο θαη πξνηξέπνληαο ηνπο ζηε ζπλεξγαζία. Δπηδηώθεη όρη
κόλν λα αμηνινγήζεη ηηο επηδόζεηο ηνπο, αιιά θαη λα ηνπο εμνηθεηώζεη κ’ έλα λέν
εξγαιείν γλώζεο, απηό ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
Τν γεγνλόο όηη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο βξηζθόκαζηαλ θαη νη δύν
εθπαηδεπηηθνί βνήζεζε ζεκαληηθά ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο καο, γηαηί νη
κηθξνί καζεηέο έρνπλ αλάγθε ζπρλώλ επεμεγήζεσλ, αθνύ βξίζθνληαη ζηα αξρηθά
ζηάδηα εμνηθείσζεο κε ηνλ Η/Υ.
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ δηεπθόιπλε ηε δηδαζθαιία καο ήηαλ όηη έρνληαο θαηεβάζεη
ζην πνιύ ζηγαλό ηελ έληαζε ησλ ππνινγηζηώλ ησλ καζεηώλ, απνθύγακε ην ερεηηθό
παλδαηκόλην πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθιεζεί από ηε κνπζηθή θαη ηα ερεηηθά
κελύκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αμηνινγώληαο ην ζελάξην σο πξνο ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζ’ απηό, ξσηήζακε
ηα παηδηά αλ ηνπο άξεζε ην ζελάξην, πώο ηνπο θάλεθαλ νη εξγαζίεο, αλ ήηαλ εύθνιεο
ή δύζθνιεο, ηη ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν θαη ηη άιιν ζα ηνπο άξεζε λα θάλνπλ ζην
ζελάξην.
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