
ΓΠΙΜΟΡΦΩΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΓ 

ΣΗΝ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΓΝΑΡΙΟΤ: «Δεμημονγία ρεθηαθμύ Ηόμηθξ» 

ΣΑΞΗ: Τμ ζεκάνημ απεοζύκεηαη ζε παηδηά πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ 

ΓΜΠΛΓΚΟΜΓΝΓ ΓΝΩΣΙΚΓ ΠΓΡΙΟΥΓ: Γιώζζα, Μαζεμαηηθά, 

Πιενμθμνηθή, Γηθαζηηθά. 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ: 7 δηδαθηηθέξ ώνεξ  (45 ιεπηά ε θάζε μία). 

ΤΝΔΓΗ ΜΓ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Τμ ζέμα είκαη απμιύηςξ ζομβαηό με ημ Α.Π.Σ. θαη ημ Δ.Γ.Π.Π.Σ, θαζώξ μη 

δναζηενηόηεηεξ θαη ηα ιμγηζμηθά πμο πνεζημμπμημύκηαη  πνμεημημάδμοκ ηα παηδηά κα 

εκηαπζμύκ ζε μηα θμηκςκία γναπημύ ιόγμο θαη επηθμηκςκίαξ, βμεζμύκ ηα παηδηά κα 

θαηαθηήζμοκ ηε γιώζζα ζηαδηαθά μέζα από επηθμηκςκηαθέξ θαηαζηάζεηξ 

εμπιμοηίδμκηαξ ημκ πνμθμνηθό ημοξ ιόγμ. Σομβάιιμοκ ζηεκ θαηακόεζε ηεξ ζπέζεξ 

γναπημύ- πνμθμνηθμύ ιόγμο, δειαδή όηη αοηό πμο ιέμε μπμνμύμε κα ημ γνάρμομε θαη 

όηη αοηό γίκεηαη γηα δηαθμνεηηθμύξ ιόγμοξ θάζε θμνά (επηθμηκςκία, δηαζθέδαζε). 

Γπηπιέμκ ημ ζεκάνημ, αλημπμηώκηαξ ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ πνμξ όθειμξ ηςκ παηδηώκ 

ημοξ βμεζά κα ελμηθεηςζμύκ με απιέξ ιεηημονγίεξ ημο οπμιμγηζηή, κα ημκ 

πνεζημμπμηήζμοκ ςξ ενγαιείμο ακαθάιορεξ, δεμημονγίαξ θαη έθθναζεξ αιιά θαη κα 

απμθηήζμοκ κέεξ γκώζεηξ θαη δεληόηεηεξ πνεζημμπμηώκηαξ πνμεγμύμεκεξ εμπεηνίεξ 

θαη γκώζεηξ ώζηε κα ηηξ μηθμδμμήζμοκ ζηαδηαθά. 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΗ ΤΛΙΚΟΣΓΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΔΟΜΗ 

Τα παηδηά ζα ενγαζημύκ μμαδηθά θαη ζε μμάδεξ ηςκ δομ ζημκ οπμιμγηζηή ηεξ ηάλεξ, 

ακάιμγα με ηηξ δναζηενηόηεηεξ. 

 Έκαξ ημοιάπηζημκ οπμιμγηζηήξ ζηεκ ηάλε, μ μπμίμξ ζα πνέπεη κα είκαη 

ζοκδεδεμέκμξ ζημ δηαδίθηομ θαη ζα έπεη εγθαηαζηεμέκα ηα παναθάης 

ιμγηζμηθά:  

 tux paint 

  PowerPoint 

  Kidspiration 

 ComicLab 



 Χεθηαθή θςημγναθηθή μεπακή 

 Σηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ ημο οπμιμγηζηή ζα πνέπεη κα οπάνπεη  θάθειμξ με 

δηεοζύκζεηξ από ηε Google πμο πενηέπμοκ εηθόκεξ από θόμηθξ. 

 Σημ θάθειμ Background ημο ιμγηζμηθμύ ComicLab ζα πνέπεη κα οπάνπεη 

έκαξ θάθειμξ με ηηξ θςημγναθίεξ πμο ηνάβελακ ηα παηδηά θαη μη μπμίεξ ζα 

είκαη ανηζμεμέκεξ. 

ΛΟΓΟΙ ΓΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ: 

 Τμ ιμγηζμηθό kidspiration, είκαη εύθμιμ κα πνεζημμπμηεζεί από ηα παηδηά ημο 

κεπηαγςγείμο  γηαηί ημ μόκμ πμο πνέπεη κα γκςνίδμοκ θαιά ηα κήπηα είκαη ε 

πνήζε ημο πμκηηθημύ θαη ε ιεηημονγία drag and drop (ζύνε θαη άζε). 

 Τμ πνόγναμμα δςγναθηθήξ tux paint είκαη έκα δςνεάκ πνόγναμμα ζπεδίμο θαη 

δςγναθηθήξ γηα μηθνά παηδηά άκς ηςκ 3 εηώκ. Δηαζέηεη έκα ζύκμιμ απιώκ 

ζπεδηαζηηθώκ ενγαιείςκ, μεγάια θμομπηά, μεγάιμοξ δείθηεξ πμκηηθημύ θαη 

βμεζεηηθά μεκύμαηα. Πμιύ εύπνεζημ, με πενηβάιιμκ θαζανά θηηαγμέκμ γηα 

παηδηά θαη ιεδάκηεξ ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Έπεη δηαζθεδαζηηθά επεηηθά εθέ θαη 

μηα μαζθόη (πηγθμοΐκμ) γηα κα βμεζά θαη κα δίκεη μδεγίεξ ζημοξ μηθνμύξ 

θαιιηηέπκεξ. Σημ πενηβάιιμκ ενγαζίαξ ηα παηδηά μπμνμύκ κα εθθναζημύκ θαη κα 

δεμημονγήζμοκ ηηξ δηθέξ ημοξ ζοκζέζεηξ, είηε ζπεδηάδμκηαξ ειεύζενα είηε 

πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ ζηάμπεξ. 

 Τμ ιμγηζμηθό πανμοζίαζεξ PowerPoint ηεξ MS Office είκαη έκαξ δηαθμνεηηθόξ 

θαη ειθοζηηθόξ ηνόπμξ πανμοζίαζεξ ημο επμπηηθμύ οιηθμύ, ζε ζπέζε με 

παναδμζηαθέξ μμνθέξ δηδαζθαιίαξ, πμο θεκηνίδεη ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ. 

 

 Σημ δηαδίθηομ μπμνμύμε κα ακαδεηήζμομε πιενμθμνίεξ, με ηε πνήζε ηςκ 

μεπακώκ ακαδήηεζεξ, γηα δηάθμνα γκςζηηθά ακηηθείμεκα ζημ πιαίζημ ηςκ 

θαζεμενηκώκ ζπμιηθώκ δναζηενημηήηςκ. Γηα ηεκ απμθογή ιαζώκ θαη γηα κα με 

πάκμομε πνόκμ  εκημπίδμομε εθ ηςκ πνμηένςκ θαη μνγακώκμομε ηηξ 

δηεοζύκζεηξ ζε έκα θάθειμ.  

 Τμ ιμγηζμηθό ComicLab ημ πνεζημμπμηήζαμε γηα κα θαηαζθεοάζμομε ημ  comics 

μαξ. Έπεη απιή μμνθή ζε ζπέζε με ιμγηζμηθά ημο ίδημο ζέμαημξ θαη είκαη εύθμιμ 

κα πνεζημμπμηεζεί από ηα παηδηά θαζώξ ημ μόκμ πμο πνεηάδεηαη είκαη κα 

γκςνίδμοκ απιέξ ιεηημονγίεξ ημο οπμιμγηζηή (ανηζηενό θιηθ, drag &drop ) 

 



ΜΟΝΣΓΛΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: 

Ωξ μμκηέιμ δηδαζθαιίαξ επηιέγεηαη ε «ζοκενγαηηθή θαζμδεγμύμεκε ακαθάιορε», ζηα 

πιαίζηα ηεξ μπμίαξ μη μαζεηέξ με ζογθεθνημέκα θύιια ενγαζίαξ δηενεοκμύκ ημ 

δηδαθηηθό οιηθό θαη μηθμδμμμύκ ζοκενγαηηθά ηε κέα γκώζε. 

ΚΟΠΟ:  Δεμημονγία ρεθηαθμύ θόμηθξ  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ: 

Γλώσσα: Ακρόαση και ομιλία  

-Να ζομμεηέπμοκ ζε ζοδεηήζεηξ πνεζημμπμηώκηαξ ζημηπεηώδε επηπεηνεμαημιμγία 

ώζηε κα δηεγμύκηαη μηα ηζημνία, κα πενηγνάθμοκ ακηηθείμεκα θαη θαηαζηάζεηξ,  κα 

ελεγμύκ θαη κα ενμεκεύμοκ ηηξ επηιμγέξ ημοξ εμπιμοηίδμκηαξ ημκ πνμθμνηθό ημοξ 

ιόγμ. 
 

Γλώσσα: Αμάγμωση 

-Να ένζμοκ ζε επαθή με δηαθμνεηηθέξ εθδμπέξ ημο γναπημύ ιόγμο: πενημδηθά-θόμηθξ, 

θαη κα ηηξ ακαγκςνίδμοκ. 

- Να θαηακμήζμοκ βαζηθέξ ζομβάζεηξ ακάγκςζεξ ημο αιθαβεηηθμύ ζοζηήμαημξ, π.π. 

δηαβάδμομε από ανηζηενά πνμξ ηα δεληά, από πάκς πνμξ ηα θάης, από ηεκ ανπή πνμξ 

ημ ηέιμξ. 

-Να ζοκεηδεημπμηήζμοκ όηη μ γναπηόξ ιόγμξ είκαη ακαπανάζηαζε ηεξ γιώζζαξ θαη ε 

εηθόκα ακαπανάζηαζε ημο θόζμμο, δειαδή όηη αοηό πμο ιέμε μπμνμύμε κα ημ 

γνάρμομε, θαηακμώκηαξ έηζη ηε ζπέζε πνμθμνηθμύ- γναπημύ ιόγμο.  
 

Γλώσσα: Γραυή και γραπτή έκυραση 

-Να ζοκεηδεημπμηήζμοκ ηεκ θμηκςκηθή δηάζηαζε ημο γναπημύ ιόγμο ώζηε κα 

θαηακμήζμοκ ηε ζεμαζία ηεξ γναθήξ ςξ μέζμο επηθμηκςκίαξ, ακάπηολεξ ηδεώκ, 

μεηαθμνάξ πιενμθμνηώκ θαη ςξ πεγή εοπανίζηεζεξ θαη απόιαοζεξ. 
 

Μαθηματικά  

-Να μμαδμπμηήζμοκ δηαθμνεηηθά έκηοπα, ηηξ δηαθμνεηηθέξ εθδμπέξ ημο γναπημύ 

ιόγμο: θόμηθξ- πενημδηθά- παναμύζηα- εθεμενίδεξ 
 

Δημιουργία και έκυραση 

-Να πνεζημμπμημύκ θαη αλημπμημύκ ηεκ ηεπκμιμγία (ρεθηαθή θςημγναθηθή μεπακή) με 

αζθάιεηα θαη με ηνόπμ πμο ελοπενεηεί ημοξ ζθμπμύξ θαη ηηξ ακάγθεξ ημοξ. 



-Φνεζημμπμηώκηαξ ενγαιεία ζπεδίαζεξ εκόξ ιμγηζμηθμύ δςγναθηθήξ κα θαιιηενγμύκ 

ηε θακηαζία θαη ηε δεμημονγηθόηεηά ημοξ θαη κα εθθνάδμκηαη μέζα από ηα ένγα πμο 

πανάγμοκ. 
 

Πληρουορική 

- Eθμάζεζε ημο ιμγηζμηθμύ ComicLab. 

-Να ηαοηίζμοκ ημκ οπμιμγηζηή με μηα μεπακή πμο βμεζάεη ημκ άκζνςπμ ζηεκ ενγαζία 

ημο θαη μπμνεί κα ημκ πνεζημμπμηήζεη γηα παηπκίδη θαη δηαζθέδαζε. 

-Να γκςνίζμοκ ηηξ παηδαγςγηθέξ πνήζεηξ ημο δηαδηθηύμο ζηεκ εθπαίδεοζε. 

-Να πνεζημμπμημύκ θαηάιιειμ ιμγηζμηθό γηα κα εθηειέζμοκ παηπκίδηα ελενεύκεζεξ θαη 

επίιοζεξ απιώκ πνμβιεμάηςκ. 

-Να πνεζημμπμημύκ εηδηθά πιήθηνα π.π. CTRL γηα κα εθηειέζμοκ μηα εκένγεηα. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΓ ΓΝΩΓΙ: 

Οη μαζεηέξ έπμοκ ακαπηύλεη από πνμεγμύμεκα μαζήμαηα ηηξ βαζηθέξ δεληόηεηεξ 

πνήζεξ ημο Ε/Υ (πνήζε ημο πμκηηθημύ). Γπηπιέμκ, ζηα πιαίζηα ηςκ ειεύζενςκ 

δναζηενημηήηςκ, ηα κήπηα έπμοκ ελμηθεηςζεί με ηηξ βαζηθέξ ιεηημονγίεξ ηςκ 

ιμγηζμηθώκ tux paint, kidspiration. Έπμοκ ένζεη ζε επαθή με εθεμενίδεξ, πενημδηθά, 

παναμύζηα.  

 
 

ΔΙΓΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΝΑΡΙΟΤ- ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Τμ ζεκάνημ μπμνμύμε κα ημ πςνίζμομε ζε ηνία μένε: 

Α) ζπεδηαζμόξ: ζπεδηάδμομε ηα θύιια ενγαζίαξ με βάζε ημοξ ζηόπμοξ πμο ζέζαμε. Οη 

ζηόπμη επηιέπζεθακ με γκώμμκα ημο ηη ζέιμομε κα μάζμοκ ηα παηδηά ηε δεδμμέκε ζηηγμή. 

Β) εθανμμγή: οιμπμημύμε με βάζε ηα θύιια ενγαζίαξ πμο ζπεδηάζαμε. 

Γ) αλημιόγεζε: αλημιμγμύμε ακ επηηεύπζεθακ μη ζηόπμη. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ: 

1ε: Πιμήγεζε ζημ δηαδίθηομ: Χάπκμομε ζηε google εηθόκεξ από θόμηθξ θαη ζοδεηάμε 

γηα αοηή ηε μμνθή γναπημύ ιόγμο. 

 

Σηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ ημο οπμιμγηζηή, έπμομε θηηάλεη έκα θάθειμ με ηίηιμ 

ΗΟΜΖΗΣ. Μέζα έπμομε ακηηγνάρεη 4 δηεοζύκζεηξ από ηε Google πμο πενηέπμοκ 

εηθόκεξ από θόμηθξ. Τα παηδηά εκημπίδμοκ θαη ακμίγμοκ ημ θάθειμ. Με ηε πνήζε ημο 



CTRL θαη θάκμκηαξ θιηθ πάκς ζηε δηεύζοκζε ηα παηδηά ζα ακμίλμοκ ηηξ ζειίδεξ. Με 

ηεκ θάζε μμάδα ζοδεηάμε γηα ηηξ εηθόκεξ πμο βιέπμομε, γηα ημ πώξ είκαη μηα ζειίδα 

θόμηθξ (εηθόκεξ- θείμεκμ- ζέζε ημο θεημέκμο- ηνόπμξ ακάγκςζεξ), γηα ηε δηαθμνά με 

παναμύζηα, βηβιία, πενημδηθά, εθεμενίδεξ. 

 

 2ε:  Φςημγνάθεζε με ρεθηαθή θςημγναθηθή μεπακή ένγςκ (δςγναθηέξ) ηςκ παηδηώκ. 

 

Πανμοζηάδμομε ζηα παηδηά ηεκ ρεθηαθή θςημγναθηθή μεπακή. Σοδεηάμε γηα αοηό ημ 

ενγαιείμ. Παναηενμύμε ηα θμομπηά θαη ηα μένε ηεξ θαη ημοξ ελεγμύμε ημκ ηνόπμ με 

ημκ μπμίμ βγάδμομε θςημγναθίεξ. Σηε ζοκέπεηα ημ θάζε παηδί βγάδεη θςημγναθία ηε 

δςγναθηά ημο (βαζηζμέκε ζημ παναμύζη Δεηώ μαμά ή Δήης ε μαμά). 

Όηακ ηειεηώζεη ε θςημγνάθεζε δείπκμομε ζηα παηδηά πώξ με ημ θαιώδημ usb 

μπμνμύμε κα πενάζμομε ηηξ θςημγναθίεξ πμο ηναβήλαμε ζημκ οπμιμγηζηή. Ε 

κεπηαγςγόξ δεμημονγεί έκα θάθειμ με ηηξ θςημγναθίεξ θαη ηηξ απμζεθεύεη ζηεκ 

επηθάκεηα ενγαζίαξ με ηίηιμ: «Φςημγναθίεξ: Δεηώ μαμά ή Δήης ε μαμά». 
 

 

3ε: Πανμοζίαζε με Power point ηςκ παναπάκς ένγςκ. 

Φνεζημμπμημύμε ημ Power point γηα κα πανμοζηάζμομε ζηα παηδηά ηηξ θςημγναθίεξ 

πμο ηνάβελακ. Τα παηδηά βιέπμκηαξ ηηξ δςγναθηέξ ημοξ πενηγνάθμοκ ελεγμύκ θαη 

ενμεκεύμοκ ηη δςγνάθηζακ, ημ πνόκμ, ημκ ηόπμ, ηα πνόζςπα. Σηε ζοκέπεηα γίκεηαη 

ζοδήηεζε γηα ημ πνόκμ θαη ημπμζεημύμε ηηξ δςγναθηέξ πνμκηθά βάδμκηαξ κμύμενα 

θάης από θάζε μία. Τα κήπηα οπαγμνεύμοκ θαη ε κεπηαγςγόξ γνάθεη μηα πνόηαζε γηα 

ηεκ θάζε δςγναθηά. 

 

4ε: εθμάζεζε ημο ιμγηζμηθμύ θόμηθξ. 

Ακμίγμομε ημ ιμγηζμηθό ComicLab θαη ελεγμύμε ζηα κήπηα ηη είκαη ηα frames θαη όηη 

εθεί ζα εηζάγμομε ηηξ θςημγναθίεξ μαξ. Σηε ζοκέπεηα ημοξ δείπκμομε ημ θμομπί 

Background,  ημ μπμίμ όηακ παηήζμοκ ζα επηιέλμοκ ηε θςημγναθία με 

βάζε ημκ ανηζμό θαη με θιηθ ζα ηεκ ημπμζεηήζμοκ ζημ ακάιμγμ frame. Οη  

θςημγναθίεξ είκαη μνγακςμέκεξ ζε θάθειμ.  



Έπεηηα ημοξ δείπκμομε ηεκ θανηέια  Balloon  θαη 

ελεγμύμε ηη είκαη θαη όηη μπμνμύκ παηώκηαξ ημ Balloon πμο ζέιμοκ κα ημ εηζάγμοκ ζημ 

ακάιμγμ frame με drag & drop.  

 

5ε: Δεμημονγία θόμηθξ με ημ ιμγηζμηθό ComicLab 

Τα κήπηα ζα πνέπεη κα εηζάγμοκ ηηξ θςημγναθίεξ από ημ θάθειμ, παηώκηαξ ηεκ 

θανηέια Background θαη έπεηηα κα εηζάγμοκ ηα Balloon πμο επηζομμύκ. Ε κεπηαγςγόξ 

ζα γνάρεη ημ θείμεκμ πμο είπακ οπαγμνεύζεη ηα παηδηά ζε πνμεγμύμεκε 

δναζηενηόηεηα. 

 

 

 
 



 

6ε : Ομαδμπμηήζεηξ με θνηηήνημ ηηξ δηαθμνεηηθέξ εθδμπέξ ημο γναπημύ ιόγμο. 

Σημ πενηβάιιμκ ημο ιμγηζμηθμύ Kidspiration, δεμημονγμύμε έκα θύιιμ ενγαζίαξ ζημ 

μπμίμ ηα παηδηά θαιμύκηαη κα θάκμοκ μμαδμπμηήζεηξ. Οη μμαδμπμηήζεηξ αθμνμύκ 

δηαθμνεηηθά έκηοπα (δηαθμνεηηθέξ εθδμπέξ γναπημύ ιόγμο). 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

7ε : Σημ tux paint δεμημονγμύμε μηα «θεκή» ζειίδα θόμηθξ ηεζζάνςκ εηθόκςκ. Τα 

παηδηά ζα πνεζημμπμηήζμοκ ηεκ ειεύζενε ζπεδίαζε ή ηηξ ζηάμπεξ γηα κα ζπεδηάζμοκ ή 

κα εηζάγμοκ εηθόκεξ. Σημ ηέιμξ ζα ζπεδηάζμοκ ηα «ζοκκεθάθηα» ηςκ δηαιόγςκ θαη ε 

κεπηαγςγόξ ζα γνάρεη ηεκ ηζημνία ή ημοξ δηαιόγμοξ πμο ζα οπαγμνεύζμοκ ηα κήπηα. 

 

Ακαμέκμομε από ηα κήπηα: 

 



 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

Δηαζεμαηηθό εκηαίμ πιαίζημ ζπμοδώκ, πνμγναμμάηςκ ζπμοδώκ θαη ακαιοηηθά 

πνμγνάμμαηα ζπμοδώκ γηα ημ κεπηαγςγείμ.  

 

 Οδεγόξ  ηεξ  Νεπηαγςγμύ: Γθπαηδεοηηθμί ζπεδηαζμμί- δεμημονγηθά πενηβάιιμκηα 

μάζεζεξ, Αζήκα. ΥΠΓΠΘ, Παηδαγςγηθό Ζκζηηημύημ (2006)  

 

 

 

 

 


