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Τα αστέρια αποκαλύπτουν τα μυστικά τους: Project Γεωγραφίας  με 

εφαρμογή του  Λογισμικού γενικής χρήσης παρουσιάσεων (PowerPoint) από 

μαθήτρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Καργιώτη Μαρία, ΜΑ Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη ή τον εμπλουτισμό της 

διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο επεκτείνεται ολοένα στον τομέα της Ειδικής 

Αγωγής. Με αυτό ως δεδομένο επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα 

από το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίου εργασίας (project) βραχείας διάρκειας 

και την συνακόλουθη παραγωγή λογισμικού (ppt) από μαθήτρια της  Στ΄ τάξης 

Δημοτικού Σχολείου που φοιτούσε σε Τμήμα Ένταξης. Το περιεχόμενο του σχεδίου 

καθορίστηκε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις της μαθήτριας 

και συνδέθηκε διαθεματικά με το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας-Λογοτεχνίας. 

Ανάμεσα σε άλλους γνωστικούς που συνδέονται ειδικότερα με τον 

οπτικοακουστικό γραμματισμό, ως τελικός ψυχοκοινωνικός στόχος του project  

μπορεί να τονιστεί η επιδίωξη να συνδεθεί η αποφοίτηση της μαθήτριας από το 

δημοτικό σχολείο με την ολοκλήρωση μαθησιακών έργων με νόημα και 

χρησιμότητα και η ικανοποίηση που απορρέει από τη διαχείριση εναλλακτικών και 

πολυτροπικών πηγών πληροφόρησης ως τη δημιουργία του τελικού προϊόντος.  

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, Ειδική Αγωγή, λογισμικό παρουσιάσεων, διαθεματικό 

σχέδιο δράσης, οπτικοακουστικός γραμματισμός 

 

1. Εισαγωγή. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών για τη γνωστική (Yaw, Skinner, Parkhurst, Taylor, Booher & 

Chambers, 2010), κοινωνική και συναισθηματική (Ramdoss, Lang, Mulloy, Franco, O’Reilly, 

Didden & Lancioni, 2011) υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επεκτείνεται 

ολοένα και περισσότερο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως δείχνει η εγχώρια αρθρογραφία 

(βλέπε ενδεικτικά: Βασιλείου, 2010· Στυβακτάκη, 2008· Σπαντιδάκης, 2007· Δημάκος, 2005· 

Καρασσαβίδης & Κόμης, 2000). Σε αυτό συντελούν κατά κύριο λόγο οι διαπιστώσεις για τα 

παιδαγωγικά οφέλη της εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση παιδιών με δυσκολίες 
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μάθησης (Ray & Atwill, 2004) που προέρχονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και 

περικλείονται στον όρο τεχνολογικός γραμματισμός (Brown & Brown, 2010) αλλά και 

επιπλέον διευκολύνουν οι πρόσφατες διευθετήσεις που περιλαμβάνουν την Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση (Καργιώτη, 2011). 

Η συμμετοχή μαθητών με δυσκολίες μάθησης σε δραστηριότητες αυτοέκφρασης με την χρήση 

πολυμεσικών εργαλείων είναι εφικτή κάτω από προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν λεπτομερή 

σχεδιασμό, οργάνωση και επιμελή καθοδήγηση και με στόχο να δοθεί έμφαση στη 

δημιουργική πλευρά της μάθησης με τον μαθητή παραγωγό προϊόντων που εμπλέκουν 

πολλαπλά σημειωτικά συστήματα (Γρόσδος, 2009).   

2. Εξατομικευμένη μάθηση, Νέες Τεχνολογίες και οπτικοακουστικός γραμματισμός. 

Ο γραμματισμός ή εγγραμματοσύνη είναι ένας γενικός όρος που αποτελεί την ελληνική 

μετάφραση της αγγλικής λέξης literacy και περιγράφει τη βασικότερη από τις ικανότητες που 

αποκτά ο άνθρωπος μέσα από την εκπαίδευσή του την ικανότητα δηλαδή να γράφει και να 

διαβάζει (Μητσικοπούλου, 2001 http://www.greek-language.gr). Η γνώση του μηχανισμού της 

ανάγνωσης και της γραφής και της απρόσκοπτης χρήσης των ειδών λόγου σε κατάλληλες 

επικοινωνιακές περιστάσεις (περικείμενα) είναι σημαντικές δεξιότητες που περικλείει ο 

συγκεκριμένος όρος. Γι’ αυτό όταν αναφερόμαστε στο γραμματισμό γενικά κυρίως εννοούμαι 

τον (σχολικό) γλωσσικό γραμματισμό. Πέρα, όμως, από το παραδοσιακό περιεχόμενο της 

λέξης, έχουν προστεθεί όροι, ορισμοί και περιγραφές που αφορούν και σε άλλα είδη 

εφαρμογής της ικανότητας του γραμματισμού όπως ο οπτικός, ψηφιακός, ακουστικός και 

γενικά τεχνολογικός γραμματισμός ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ώστε σήμερα να μιλάμε 

για πολυγραμματισμό. Επομένως η ύπαρξη διευρυμένης τυπολογίας δηλώνει την προσπάθεια 

επέκτασης στην πολυτροπικότητα του λόγου (Χοντολίδου, 1999 http://www.komvos.edu.gr) 

με την συμπερίληψη μορφών έκφρασής του πέρα από τις γνωστές συμβατικές (γραπτές ή 

εικονικές) που να ανταποκρίνονται στον τεχνολογικό και πολιτισμικό πλουραλισμό της 

εποχής. Εννοούμαι εδώ το είδος εκείνου του γραμματισμού που συνδέεται με την 

εκπαιδευτική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο πλαίσιο της ένταξης στη διδασκαλία 

δραστηριοτήτων που αφορούν τα πολλαπλά σημειωτικά συστήματα, το σχολείο προετοιμάζει 

τους μαθητές προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας 

τεχνολογικής εποχής. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι 

να προωθήσουν τον πληροφορικό γραμματισμό, όχι μόνο μέσα από τη διδασκαλία της 

Πληροφορικής ως αυτόνομο μάθημα, αλλά και ως γνωστικό εργαλείο που διατρέχει οριζόντια 

http://www.greek-language.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
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όλα τα αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών. Απώτερος σκοπός του μαθήματος της 

Πληροφορικής είναι όλοι οι μαθητές να έχουν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν, τόσο τις 

προτεινόμενες ικανότητες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ (λειτουργικός γραμματισμός), όσο και 

να γίνουν πληροφορικώς εγγράμματοι, να αποκτήσουν ευρύτερη πληροφορική παιδεία-

κουλτούρα (κριτικός γραμματισμός) όπως διατυπώνεται στις Συστάσεις της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των Βρυξελλών του 2007 και 2009 (http://ec.europa.eu).    

Στην εκπαίδευση γενικά και την Ειδική Αγωγή συγκεκριμένα, η χρήση του υπολογιστή και 

των εφαρμογών του είτε ως υποστηρικτική, εναλλακτική μέθοδος είτε ως συμπληρωματική 

πηγή πληροφόρησης και άσκησης παρέχει σε όλους τους μαθητές την απαραίτητη 

τεχνογνωσία που συνάδει με τον τεχνολογικό εγγραμματισμό (Brown & Brown, 2010) και την 

ευκαιρία (α) να μαθαίνουν σύμφωνα με το μαθησιακό στυλ τους, το βαθμό ετοιμότητάς τους, 

το ρυθμό και τις προτιμήσεις τους, (β) να ενισχύουν τις μαθησιακές αδυναμίες τους, (γ) να 

εξασκηθούν με δραστηριότητες εμπέδωσης και επανάληψης, (δ) να βιώσουν τη χαρά της 

μάθησης και συναισθήματα επιτυχίας μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθησιακού έργου, (ε) να 

λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση, (στ) να ανανεώνουν την ελπίδα για βελτίωση των 

ακαδημαϊκών επιδόσεών τους, (ζ) να αλληλεπιδρούν κατά τη μάθηση και (η) να ασκούνται σε 

εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Θεωρητικά αλλά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στο 

γραμματισμό και στα είδη του απασχολούν το ερευνητικό ενδιαφέρον των ειδικών και των 

εκπαιδευτικών των βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (βλέπε ενδεικτικά 

Νάκη, Αργυράκης, Κασκαντάμη, 2006· Παπούλια-Τζελέπη, Φτερνιάτη, Θηβαίος, 2006· 

Γουλής & Γρόσδος, 2007· Μπαμπαλιούτας, & Παπαδοπούλου 2008· Δημητράδου, Κ., & 

Παπαδόπουλος, Σ. Π., 2009· Γρόσδος 2011) και στο εξωτερικό με πρωτοπόρους διεθνώς τους 

Gunther Kress και Theo van Leeuwen.   

Η εξατομικευμένη μάθηση (personalized learning) συνδέεται άμεσα με τις έννοιες της 

διαφορετικότητας και του μαθητοκεντρισμού. Στην σύγχρονη παιδαγωγική φιλοσοφία ο 

πλουραλισμός των νοητικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και άλλων ατομικών και διατομικών 

χαρακτηριστικών των μαθητών μας ενθαρρύνεται και αντιμετωπίζεται όχι απαραίτητα ως 

εμπόδιο για την εκπαίδευσή τους αλλά ως ευκαιρία για ανάδειξη αντισταθμιστικών 

ικανοτήτων, μεθόδων και τεχνικών που συμβάλλουν στην επίτευξη του τελικού στόχου, του 

γραμματισμού (σχολικός γραμματισμός). Η αρχή της εξατομίκευσης της διδασκαλίας 

(Σταύρου, 1986) είναι πάντα επίκαιρη στη φαρέτρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 

εφαρμόζεται παράλληλα με νεότερες αναζητήσεις που στοχεύουν για παράδειγμα στην 

http://ec.europa.eu/
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διαφοροποίηση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Εξάλλου στην περίπτωση 

που χρησιμοποιούνται είτε εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα είτε οι βασικές εφαρμογές 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή για να ενισχύσουν ή να εμπλουτίσουν την εξατομικευμένη 

μάθηση -όπως λογισμικό γενικής χρήσης επεξεργασίας κειμένου-κοινώς Word, λογισμικό 

γενικής χρήσης παρουσιάσεων ή αλλιώς Powerpoint, λογισμικό γενικής χρήσης υπολογιστικό 

φύλλο Microsoft Excel, φυλομετρητής ιστοσελίδων ο γνωστός Internet Explorer- για την 

εκπαίδευση παιδιών περισσότερο όφελος προέρχεται από την καθοδηγούμενη εξατομικευμένη 

διδασκαλία όταν οι δραστηριότητες είναι του τύπου «εξάσκηση και πρακτική» 

(Παπαδοπούλου & Καβαλάρη, 2006, σ. 147).     

3. Αναγκαιότητα του project. 

Η μαθήτρια αντιμετώπιζε σοβαρά γνωστικά ελλείμματα ως αποτέλεσμα διαγνωσμένων 

εγγενών διαταραχών (Ειδική Αναπτυξιακή Διαταραχή Μικτού Τύπου) εξ αιτίας των οποίων 

παρουσίαζε εικόνα αδιαφορίας έως και απάθειας. Αν και το νοητικό της δυναμικό ήταν οριακά 

φυσιολογικό δεν συμμετείχε στις ατομικές ή ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες της τάξης 

της. Οι μνημονικές ικανότητες της μαθήτριας κυρίως η βραχύχρονη συγκράτηση, η 

συγκέντρωση, η προσοχή, η αντίληψη, η σκέψη και η φαντασία ήταν σε χαμηλό επίπεδο. Στα 

ανωτέρω πλαίσια παρουσίαζε και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (έντονη δυσλεξία με 

δυσορθογραφία, πολύ αργή ταχύτητα ανάγνωσης, αργή ταχύτητα γραφής, έλλειμμα στην 

αποκωδικοποίηση και τονισμό λέξεων), ελαφρά παρορμητικότητα και αντιμετώπιζε πρόβλημα 

ση διαχείριση του χρόνου. Καθώς ήταν επιπλέον κοινωνικά αποσυρμένη και χωρίς φίλους δεν 

έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για το σχολείο και η εικόνα εκτίμησης του εαυτού ήταν επίσης 

πολύ χαμηλή.  

 Η συμβατική διδασκαλία σε μαθητές με το συγκεκριμένο μαθησιακό προφίλ δεν 

μπορεί να αποδώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Μαθητές με δυσκολίες αυτού του είδους 

και βαθμού έχουν ανάγκη να καταπιάνονται με δραστηριότητες:  

(α) ευχάριστες και με νόημα που να προσελκύουν το ενδιαφέρον ώστε να θέλουν να 

ασχοληθούν μαζί τους,  

(β) σύντομες με όσο το δυνατό λιγότερες πληροφορίες προς αφομοίωση,  

(γ) συγκεκριμένης και ξεκάθαρης δομής που να διαφέρουν από τις δραστηριότητες του 

βιβλίου αλλά ταυτόχρονα να δίνουν τη δυνατότητα στο δάσκαλο να προσαρμόσει σε 

αυτές τη διδασκαλία σημαντικών δεξιοτήτων (στην προκειμένη περίπτωση ανάγνωση 

και ορθή γραφή, επικοινωνία και συνεργασία), 
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(δ) δοσμένες με πρωτοτυπία και πολυαισθητηριακά σύμφωνα με τον ατομικό ρυθμό 

ανταπόκρισης του κάθε μαθητή. 

Δραστηριότητες που σχεδιάζονται με γνώμονα τα παραπάνω σημεία συμβάλλουν και στην 

τόνωση του αυτοσυναισθήματος μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες καθώς ενισχύουν τη 

δυνατότητα της επιτυχημένης εμπλοκής σε αυτές.   

4. Περιγραφή του project-Χαρακτηριστικά.  

Σχεδιασμός: Το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης καθορίστηκε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα 

και τις ιδιαίτερες κλίσεις της μαθήτριας που περιελάμβαναν τη μελέτη του διαστήματος και το 

χειρισμό Η/Υ (δεξιότητα που είχε αναπτύξει σε βασικό επίπεδο) και συνδέθηκε διαθεματικά 

με τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας (& Λογοτεχνίας) στο πλαίσιο των οποίων 

σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που ενέπλεξαν και άλλες γνωστικές περιοχές όπως η Τέχνη και 

η Αισθητική Αγωγή.  

Βασίστηκε στην ενότητα του Βιβλίου του Μαθητή (Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού, Α΄ 

Ενότητα, Κεφάλαιο 6ο, Το ηλιακό μας σύστημα, σσ. 26-28) και αποτέλεσε εφαρμογή-

επέκταση-εξειδίκευση στο αντικείμενο της εξερεύνησης του διαστήματος μέσα από 

δραστηριότητες ψηφιακού πολυγραμματισμού.  

 Σχεδιάστηκαν συνολικά 8 Φύλλα Εργασίας. Τα 6 από αυτά αφορούσαν κατευθυνόμενη 

αναζήτηση σε επίσημους δικτυακούς τόπους (π.χ. NASA, Wikipedia) πληροφοριών 

σχετικών με το θέμα του project.  Στη β΄ φάση της εκτέλεσης με τα 2 επιπλέον Φύλλα 

Εργασίας η μαθήτρια καθοδηγήθηκε ως προς το καθαρά πρακτικό κομμάτι της 

εφαρμογής των δυνατοτήτων του λογισμικού ώστε το κείμενο τελικά να επενδυθεί με 

κατάλληλη μουσική, κίνηση, εικόνα και video ενώ αναπτύχθηκαν 8 θεματικές ενότητες 

(Η εξερεύνηση του διαστήματος-Τι είναι το διάστημα-Τι είναι οι γαλαξίες και τι ο 

Γαλαξίας-Οι κομήτες και ο κομήτης του Χάλει-Τα νεφελώματα-Τα πλανητικά 

συστήματα-Το ηλιακό μας σύστημα-Το ερευνητικό έργο της NASA). 

Γενικός σκοπός και ειδικοί στόχοι: Βασικός σκοπός του σχεδίου εργασίας ήταν η μαθήτρια να 

μάθει να εργάζεται προοδευτικά κατά το δυνατό αυτόνομα και να αλληλεπιδρά με το υλικό και 

την εκπαιδευτικό. Για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας είχαν τεθεί επιμέρους στόχοι 

γνωστικοί και κοινωνικοί-συναισθηματικοί που αποσκοπούσαν στα εξής:  
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 Βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας της μαθήτριας με παράλληλη άσκηση στην 

κατανόηση εκτεταμένων κειμένων, 

 Ενίσχυση των μνημονικών ικανοτήτων της, 

 Καλλιέργεια κριτικών δεξιοτήτων, 

 Δυνατότητα αυτοέκφρασης με μέσα που ξεπερνούν τις συμβατικές μορφές 

γραμματισμού, 

 Εμπλοκή της μαθήτριας σε μαθησιακά έργα με νόημα που συνδέονται άμεσα με τα 

ενδιαφέροντά της και προκαλούν την ενεργητική συμμετοχή της, 

 Τόνωση του αυτοσυναισθήματος της και αποκατάσταση της αυτοεικόνας της 

μαθήτριας με την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός προϊόντος μάθησης,  

 Εξοικείωση με τις δυνατότητες των εφαρμογών του υπολογιστή για σκοπούς 

μαθησιακούς και αυτοέκφρασης και 

 Προβολή του power point και προφορική ανακοίνωση στην τάξη της. 

Διάρκεια: Το project Γεωγραφίας διήρκεσε από Ιανουάριο έως Μάρτιο (12 εβδομάδες) με 

διδασκαλία 1 φορά την εβδομάδα εναλλάξ με το project της Γλώσσας.  

Επικουρικές διαθεματικές παράλληλες δράσεις: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας 

συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα της Γλώσσας. Συγκεκριμένα με αφορμή το πρόγραμμα 

της Φιλαναγνωσίας και με σκοπό να αντιμετωπιστούν σοβαρές ελλείψεις της μαθήτριας σε ότι 

αφορά την ανάγνωση και την κατανόηση έγινε επεξεργασία του έργου του Αντουάν ντε Σαιντ-

Εξυπερύ «Ο μικρός Πρίγκιπας», προβολή σε πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης 

προσαρμοσμένων στην ελληνική γλώσσα επεισοδίων του παραμυθιού καθώς και άλλο 

οπτικοακουστικό υλικό όπως επίσης ηχογραφήσεις των κεφαλαίων του βιβλίου.    

Διαδικασία αξιολόγησης: Η μαθήτρια λάμβανε υποστήριξη και άμεση ανατροφοδότηση για την 

πορεία του έργου της. Στην εξέλιξη του project η μαθήτρια έδειξε να αποκτά ευχέρεια στην 

αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο και σε τεχνικές αξιολόγησης και επιλογής των 

καταλληλότερων για τους σκοπούς της εργασίας της αποκτώντας με τον τρόπο αυτό  

εξοικείωση με σύγχρονες εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης. Επίσης έδειξε να απολαμβάνει 

τη διαδικασία επεξεργασίας και αναπαράστασης πολυτροπικών πληροφοριών και να κατανοεί 

τη χρησιμότητα των πολυμεσικών εφαρμογών για τη μεταφορά μηνυμάτων στο πλαίσιο 

πρακτικών οπτικοακουστικού πληροφορικού γραμματισμού.  
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5. Τα Φύλλα Εργασίας
1
. 

1
η 
διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 1 

Στόχοι:  

 Καθορισμός του θέματος και του τίτλου του project σε συνεργασία με τη δασκάλα 

 Εισαγωγή στον τρόπο εργασίας με τον υπολογιστή (με σταδιακή απεξάρτηση από την 

εξωτερική βοήθεια) 

Δραστηριότητες: 

 Περιγράφω προφορικά και γραπτά το θέμα του project μου 

 Σκέφτομαι και βρίσκω ένα ταιριαστό τίτλο για το project μου 

2
η
 διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 1 

Στόχοι: 

 Εκμάθηση βασικών όρων που σχετίζονται με το θέμα και τη γλώσσα των υπολογιστών 

 Άντληση σημαντικών πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν στα κείμενα της 

διαφάνειας 

Δραστηριότητες: 

 Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης. Επισκέπτομαι έγκυρη ιστοσελίδα 

σε ηλεκτρονική διεύθυνση που μου υποδεικνύει η δασκάλα μου 

 Συγκεντρώνω πληροφορίες για την αποστολή Απόλλων 11 και επιλέγω εκείνες που με 

βοηθούν να απαντήσω γραπτώς στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

(α) Τα ονόματα των αστροναυτών της αποστολής  

(β) Την ημερομηνία και την ώρα που έγινε η προσσελήνωση του διαστημικού σκάφους 

(γ) Τα λόγια ενός από τους αστροναύτες μόλις πάτησε το πόδι του στη Σελήνη 

3
η
 διδακτική ώρα

 
-Φύλλο Εργασίας 2 

                                                             
1 Παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα Δραστηριοτήτων 
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Στόχοι:  

 Άσκηση στην ανάγνωση κειμένων, την κατανόηση και την επιλογή εκείνων των 

πληροφοριών που ανταποκρίνονται στη σωστή απάντηση 

 Άσκηση στην κριτική σκέψη και τη γραπτή έκφραση 

 Παραγωγή ορισμών 

Δραστηριότητες: 

 Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης. Επισκέπτομαι έγκυρη ιστοσελίδα 

σε ηλεκτρονική διεύθυνση που μου υποδεικνύει η δασκάλα μου 

 Απομονώνω και καταγράφω τον ορισμό του διαστήματος 

 Βρίσκω το δικό μου ορισμό για το διάστημα-Εξηγώ με δικά μου λόγια τι είναι 

διάστημα 

4
η
 διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 2 

Στόχοι: 

 Άντληση σημαντικών πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν στα κείμενα της 

διαφάνειας 

 Κατανόηση της απλής λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρονικού λεξικού 

Δραστηριότητα: 

 Συγκεντρώνω και καταγράφω τους ορισμούς του διαστήματος από το ελληνικό 

ηλεκτρονικό λεξικό 

 Εξηγώ με δικά μου λόγια τον ορισμό 

 Απαντώ στην ερώτηση: 

Τι βρίσκεται ή κινείται μέσα στο διάστημα; Βρες την απάντηση χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις (γαλαξίες, νεφελώματα, αστέρια, πλανήτες, δορυφόροι) 

5
η
 διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 3 
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Στόχος:  

 Αποσαφήνιση όρων 

Δραστηριότητα: 

 Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης και εντοπίζω τη διαφορά 

ανάμεσα στον Γαλαξία και τον γαλαξία από έγκυρη ιστοσελίδα 

6
η
 διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 3 

Στόχος: 

  Εισαγωγή σε βασική λειτουργία του λογισμικού power point (εισαγωγή εικόνας σε 

κείμενο) 

Δραστηριότητα: 

 Από το ίδιο site (τοποθεσία/ιστοσελίδα στο διαδίκτυο) αντίγραψε την πρώτη εικόνα 

που δείχνει το δικό μας Γαλαξία (το γαλαξία στον οποίο ανήκει το πλανητικό μας 

σύστημα). Ακολούθησε τα εξής βήματα (δες Παράρτημα Δραστηριοτήτων, Φ.Ε. 3 σ. 

22)  

7
η
 διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 4 

Στόχοι:  

 Άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο 

 Άσκηση στην παρατηρητικότητα 

Δραστηριότητες: 

 Επισκέπτομαι την σελίδα της Βικιπαίδεια και απαντώ: 

(α) Τι ονομάζεται νεφέλωμα 

(β) Πώς σχηματίζονται τα νεφελώματα 
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 Για να δεις την εικόνα ενός πλανητικού νεφελώματος γύρισε πίσω στην αρχική σελίδα 

της Wikipedia. Από τις 14 επιλογές που περιέχει η σελίδα «κλικάρισε» το σύνδεσμο 

Πλανητικό νεφέλωμα.  

8
η
 διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 5 

Στόχος:  

 Εξεύρεση νέων πληροφοριών για τα πλανητικά συστήματα και για το ηλιακό μας 

σύστημα 

Δραστηριότητες: 

 Άνοιξε τον Internet Explorer. Στη μηχανή αναζήτησης Google πληκτρολόγησε με 

ελληνικούς χαρακτήρες τη φράση πλανητικό σύστημα. Άνοιξε την επιλογή Πλανητικό 

σύστημα - Βικιπαίδεια. Διάβασε τις πληροφορίες και ενημερώσου για: 

(α) Τι ονομάζουμε πλανητικό σύστημα:  

  (β) Τι περιλαμβάνουν τα πλανητικά συστήματα:  

 Μέσα στην ίδια ιστοσελίδα κάνε «κλικ» στον υπερσύνδεσμο του Ηλιακού συστήματος. 

Αφού διαβάσεις τις χρήσιμες πληροφορίες απαρίθμησε τους πλανήτες που αποτελούν 

το ηλιακό μας σύστημα 

9
η
 διδακτική ώρα -Φύλλο Εργασίας 6 

Στόχοι:  

 Ενημέρωση για τις έρευνες στο διάστημα και το έργο της NASA 

 Επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα της 

 

 

Δραστηριότητα: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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 Η NASA αποτελεί το μεγαλύτερο αμερικανικό οργανισμό για την εξερεύνηση του 

διαστήματος. Η έδρα της βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, ενώ όλες οι εκτοξεύσεις των 

διαστημόπλοιων της πραγματοποιούνται στο διαστημικό κέντρο Κένεντι. Η 

ανακάλυψη όλο και περισσότερων πληροφοριών για το διάστημα είναι συνεχής, 

πολυδάπανη και απαιτητική διαδικασία. 

10
η
 διδακτική ώρα-Φύλλο Εργασίας 6 

Στόχος: 

 Παρακολούθηση βίντεο προσομοίωσης από την ιστοσελίδα της NASA 

Δραστηριότητα: 

 Στην ιστοσελίδα της NASA http://www.nasa.gov/ ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες 

για παλαιότερα όσο και για μελλοντικά προγράμματα αποστολών στο διάστημα. Δες κι εσύ ένα 

βίντεο προσομοίωσης της πτήσης του διαστημικού οχήματος Orion που θα γίνει το 2014! 

11
η 
διδακτική ώρα-Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 1  

Στόχοι:  

 Αλλαγή φόντου διαφάνειας 

 Εισαγωγή κειμένου 

 Εισαγωγή νέας διαφάνειας 

 Τρόποι εναλλαγής διαφανειών 

12
η 
διδακτική ώρα-Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2 

Στόχοι:  

 Εισαγωγή αρχείου ήχου και εικόνας 

 Χρονισμός διαφανειών 

 Προβολή παρουσίασης 

6. Περιορισμοί και δυσκολίες στην πραγματοποίηση του project. 

http://www.nasa.gov/
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Η εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας δεν έχει εκ των προτέρων εγγυημένη επιτυχία τόσο από 

την πλευρά της υλοποίησης των στόχων όσο και του τελικού αποτελέσματος. Είναι αυτονόητο 

ότι η εμπλοκή μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες σε μαθησιακά έργα αυξημένων 

απαιτήσεων καθιστά την ολοκλήρωσή τους ιδιαιτέρως απαιτητική αλλά και αβέβαιη. Ενώ η 

διδασκαλία με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των εφαρμογών του εξοικειώνει 

τους μαθητές με ένα εργαλείο ευρείας χρήσης και τους καθιστά τεχνολογικά εγγράμματους 

(Brown & Brown, 2010) εμπλουτίζοντας τα προγράμματα σπουδών με σύγχρονες, 

ενδιαφέρουσες και πολυποίκιλες δραστηριότητες αυτοέκφρασης (Jeffs, Morrison, 

Messenheimer, Rizza, & Banister, 2003, p.131-135) η ανάγκη για συνεχή υποστήριξη, 

καθοδήγηση, εμψύχωση, συνδέσεις με τα προηγούμενα, επαναλήψεις, υπενθύμιση του τελικού 

στόχου και εύρεση τεχνικών και στρατηγικών κατάλληλων για να διατηρείται το ενδιαφέρον 

αναλλοίωτο είναι πάντα παρούσα. Ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος διαρκώς να 

(ανα)προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα και στις ψυχολογικές διακυμάνσεις του 

μαθητή, να θέτει στόχους συγκεκριμένους και υλοποιήσιμους και να φροντίζει ώστε ο μαθητής 

του να τους κατανοεί και να τους ακολουθεί για να αποκομίζει χαρά από την μαθησιακή 

διαδικασία.   

Ιδιαιτέρως βοηθητικός παράγοντας είναι η ύπαρξη προσωπικού υπολογιστή ή laptop στο 

Τμήμα Ένταξης. Εξασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη εργασία χωρίς διακοπές σε περιβάλλον 

που προσφέρει οικειότητα και ηρεμία στο/στη μαθητή/τρια. 

Το μαθησιακό προφίλ της μαθήτριας που περιελάμβανε σοβαρές αδυναμίες στην 

ανάγνωση (που συνοδεύονταν από άρνηση για μεγαλόφωνη ανάγνωση), την ορθογραφία 

(δυσορθογραφία), τη συγκέντρωση, τη μνήμη, τη σκέψη, τη φαντασία και τη διαχείριση του 

χρόνου επεκτεινόμενες ως και αυτή την δυνατότητα επικοινωνίας, απαιτούσε το σχεδιασμό 

απλών δραστηριοτήτων που να μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητές και να μην έχουν 

μεγάλη έκταση ώστε να αποφεύγετε η γρήγορη κόπωση. Επίσης η δομή των δραστηριοτήτων 

έπρεπε να ακολουθεί την ίδια λογική γιατί η εναλλαγή πολύπλοκων και διαφορετικού 

περιεχομένου ασκήσεων δε θα διευκόλυναν την μαθήτρια. Σε ότι αφορά την εικόνα του 

εαυτού η μαθήτρια διέθετε χαμηλή αυτοεκτίμηση χαρακτηριστικό που την έκανε να μην έχει 

προθυμία να ασχοληθεί με έργα που αξιολογούσε ότι ξεπερνούσαν τις δυνατότητές της. 

Επομένως το σχέδιο δράσης δεν έπρεπε απλώς να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά της αλλά 

να παρουσιάζεται με τρόπο εύληπτο που να ενθαρρύνει και να προκαλεί την μαθησιακή 

δραστηριότητα.  
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Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του project παρέστη ανάγκη να βοηθήσω, να 

επεξηγήσω και να υποστηρίξω γνωστικά και ψυχολογικά τη μαθήτριά μου αρκετές φορές.  

Στην τελική παραγωγή και εγγραφή του cd η μαθήτρια βοηθήθηκε από τη δασκάλα. Αρκετή 

βοήθεια παρασχέθηκε σε όλα τα στάδια παραγωγής του αρχείου ppt. Συγκεκριμένα η επιλογή 

του φόντου διαφανειών και των οπτικοακουστικών αρχείων έγινε από τη δασκάλα. Τα 

συγκεκριμένα αρχεία τοποθετήθηκαν σε φακέλους και η μαθήτρια μπορούσε από εκεί να τα 

χειριστεί σε καθοδηγούμενη διαδικασία. Όπου χρειάστηκε η τελική εφαρμογή τους έγινε από 

τη δασκάλα η οποία συνεργάστηκε με τη μαθήτρια για τις λεπτομέρειες που αφορούσαν την 

τελική μορφή του αρχείου όπως για παράδειγμα τίτλους διαφανειών, γραμματοσειρά και 

χρώμα κειμένου, μέγεθος εικόνων και θέση τους στις διαφάνειες, τρόποι εναλλαγής των 

διαφανειών, χρονισμός και άλλα.   

7. Πού έγκειται η επιτυχία του project. 

 Η μαθήτρια ασκήθηκε στο να εργάζεται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και 

στόχους, και να επιλέγει, σταδιακά χωρίς βοήθεια (αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης), 

την κατάλληλη μέθοδο για την ολοκλήρωση κάθε μιας από τις δραστηριότητες των 

Φύλλων Εργασίας. Η ίδια, δε, η φύση του project ως μια δραστηριότητα με 

συγκεκριμένη διάρκεια, με αρχή, μέση και τέλος βοήθησε τη μαθήτρια να 

συνειδητοποιήσει ότι οι σχολικές εργασίες ξεκινούν και ολοκληρώνονται σε 

συγκεκριμένο χρόνο όταν η εργασία είναι συνεχής και δεν παρεμβάλλονται άλλα 

άσχετα με τη δραστηριότητα ζητήματα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στη σωστή 

διαχείριση του χρόνου και των στρατηγικών ενισχύθηκαν από την παράλληλη 

εφαρμογή σχεδίου εργασίας στη Λογοτεχνία.     

 Η μαθήτρια έμαθε να εργάζεται ελεύθερα, να μην αναζητά πάντοτε τη βοήθεια της 

δασκάλας, να μην απογοητεύεται και να μην παρατά την προσπάθεια μπροστά στη 

δυσκολία. 

 Η μαθήτρια απέκτησε σχετική ευχέρεια στη συνεργασία και την κατάλληλη 

επικοινωνία με τη δασκάλα της ενώ πριν επέμενε σε άστοχες ενέργειες που δεν της 

έφερναν το επιθυμητό αποτέλεσμα και την απογοήτευαν. Στο στάδιο εκείνο έπρεπε η 

δασκάλα να διαγνώσει το πρόβλημα και να επέμβει με δική της πρωτοβουλία γεγονός 

που αρκετές φορές εκνεύριζε τη μαθήτρια. 

 Η μαθήτρια βελτίωσε ως ένα βαθμό τις αναγνωστικές της ικανότητες.  
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 Η μαθήτρια απέκτησε καλύτερο έλεγχο της μνήμης και του αυτοσυναισθήματος της. 

Από την άλλη η χρήση ορθογράφου ή της λειτουργίας copy/paste μείωσε τη 

δυσαρέσκεια από τα συνεχή και πολλά ορθογραφικά λάθη και εξοικονόμησε ζωτικό 

χρόνο για την ενασχόλησή της με την μορφοποίηση του κειμένου που την ξεκούραζε 

και την ευχαριστούσε περισσότερο.  

 Στο επίπεδο του απλού χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή παρατηρήθηκε επίσης 

αρκετή πρόοδος αν και όπως σημειώθηκε ήδη στον τομέα αυτό η μαθήτρια αρχικά δεν 

υστερούσε.  

8. Συμπεράσματα. 

Το εγχείρημα σχεδιάστηκε με αφορμή τις εκτεταμένες αδυναμίες της μαθήτριας οι οποίες 

έπρεπε να αμβλυνθούν στο πλαίσιο της φοίτησής της στο Τμήμα Ένταξης και με δεδομένο ότι 

αυτές δεν θα αντιμετωπίζονταν επαρκώς με την εφαρμογή συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας 

ακόμη και σε εξατομικευμένο επίπεδο. Επίσης σημαντική επιδίωξη ήταν η μαθήτρια να 

αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο με την πεποίθηση ότι μπορεί να ολοκληρώσει 

σημαντικές δραστηριότητες μάθησης κάτι που δεν είχε μέχρι τότε επιτευχθεί λόγω των 

σοβαρών ελλειμμάτων της. Το συγκεκριμένο project εξ’ αρχής εξασφάλισε την ενεργητική 

συμμετοχή της μαθήτριας και από απαθή δέκτη πληροφοριών την μετέτρεψε σε δημιουργό 

προϊόντος έρευνας και μάθησης. Επομένως η αρνητική εικόνα που είχε εμπεδώσει για τον 

εαυτό της και τις δυνατότητές της βελτιώθηκε ως ένα βαθμό. Από την άλλη στη μαθήτρια 

δόθηκε η δυνατότητα να εμπλακεί με πρωτοτυπία σε δραστηριότητες που συναρτώνται με 

άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως η Γλώσσα, η Λογοτεχνία και η Αισθητική Αγωγή-Τέχνη και 

στο πλαίσιο ενός έργου με νόημα αφού συνδέθηκε τόσο με τα ενδιαφέροντά της όσο και με 

βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και γραπτής έκφρασης που η μαθήτρια δε διέθετε 

για το επίπεδο της τάξης της.  

Συγκεντρωτικά, επιχειρώντας τη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος θα έδινα 

έμφαση τόσο στα μαθησιακά όσο και στα κοινωνικο-συναισθηματικά οφέλη που αποκόμισε η 

μαθήτρια και θα διαπίστωνα ότι επιτεύχθηκαν πολλοί από τους στόχους που είχαν τεθεί. 

Ωστόσο ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων, η επέκταση σε θεματικές ενότητες και η 

εφαρμογή του project σε μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά χαρακτηριστικά είναι εφικτά 

ζητούμενα και αναμένεται να αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα.   
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Stars revealing their secrets: A Geography project with the use of 

PowerPoint from a student with special educational needs   

Abstract: The use of artificial intelligence for educational purposes is constantly 

expanding in the sector of Special Education in Greece. Given that we attempt to 

present the results of designing and applying a Geography project which lasted 

three months and was created in PowerPoint by a sixth grader girl student with 

special educational needs. The content of the project was of the full interest of the 
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student and was integrated with insights from other disciplines such as Language 

and Literature. Among other learning objectives connected with literacy in general 

and visual literacy and computer literacy in specific a major psychosocial objective 

can be underlined. The student worked on the project with the aim not only to 

establish knowledge or blunt cognitive weaknesses but first and foremost to gain 

joy and satisfaction from using alternative multimodal information sources.   

Key words: Artificial Intelligence, Special Education, PowerPoint, interdisciplinary project, 

visual literacy 
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….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Άνοιξε τον Internet Explorer. Στη γραμμή διευθύνσεων του 

φυλλομετρητή ιστοσελίδων επικόλλησε2  τη διεύθυνση  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89

%CE%BD_11  

 

Στην σελίδα της Βικιπαίδεια που εμφανίζεται, θα βρεις πληροφορίες για την αποστολή 

του Απόλλων 11, του διαστημόπλοιου που μετέφερε το πλήρωμα των αστροναυτών 

που πάτησαν το πόδι τους για πρώτη φορά στη Σελήνη. Από τις πληροφορίες που θα 

βρεις να απομονώσεις και να καταγράψεις τα εξής: 

1. Τα ονόματα των αστροναυτών της αποστολής: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Την ημερομηνία και την ώρα που έγινε η προσσελήνωση του διαστημικού 

σκάφους: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Τα λόγια ενός από τους αστροναύτες (σε μετάφραση): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                             
2 Σύρε το ποντίκι σου επάνω στη διεύθυνση κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του μέχρι να χρωματιστεί (να γίνει όλη 

μπλε ή μαύρη). Κατόπιν πάτησε δεξί κλικ και επίλεξε αντιγραφή. Μίκρυνε το παράθυρο εργασίας και βάλε το ποντίκι σου στη 

μπάρα διευθύνσεων του Internet Explorer. Με δεξί κλικ επίλεξε επικόλληση. Μόλις ολοκληρωθεί η ενέργεια και δεις τη 

διεύθυνση γραμμένη τότε πάτησε τα πράσινα τοξάκια που βρίσκονται δίπλα από τη γραμμή διευθύνσεων.   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_11
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_11
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Άνοιξε τον Internet Explorer. Στη γραμμή διευθύνσεων του 

φυλλομετρητή ιστοσελίδων επικόλλησε τη διεύθυνση  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%94%CE%B

9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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και «άνοιξε» τη σελίδα της  Βικιπαίδεια. Εδώ θα βρεις πληροφορίες για το διάστημα. 

Από τις πληροφορίες που θα βρεις στο λήμμα «Πύλη Διάστημα» να απομονώσεις και 

να καταγράψεις τον ορισμό του διαστήματος: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Προσπάθησε, με τη βοήθεια της δασκάλας σου και του 

ηλεκτρονικού λεξικού, να δώσεις τη δική σου εξήγηση για την έννοια διάστημα. 

Στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή ιστοσελίδων επικόλλησε τη διεύθυνση τη 

διεύθυνση  

 

http://el.thefreedictionary.com  

 

και «άνοιξε» την πρώτη από τις διευθύνσεις που εμφανίζονται (Ελληνικό Λεξικό / 

Greek Dictionary). Κατόπιν στη μηχανή αναζήτησης της βάσης δεδομένων που 

εμφανίστηκε πληκτρολόγησε με ελληνικούς χαρακτήρες τη λέξη διάστημα. Κατάγραψε 

τις απαντήσεις που προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή σου: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Προσπάθησε να εξηγήσεις περισσότερο: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τι βρίσκεται ή κινείται μέσα στο διάστημα; Βρες την απάντηση χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις (γαλαξίες, νεφελώματα, αστέρια, πλανήτες, δορυφόροι) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://el.thefreedictionary.com/
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fel.thefreedictionary.com%20%20&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fel.thefreedictionary.com%2F&ei=MqP4TvaCK9GUOon6pLUB&usg=AFQjCNGDvUC4BGwP9ut1TSdVQToqHQPZVQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fel.thefreedictionary.com%20%20&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fel.thefreedictionary.com%2F&ei=MqP4TvaCK9GUOon6pLUB&usg=AFQjCNGDvUC4BGwP9ut1TSdVQToqHQPZVQ
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Να εντοπίσεις τη διαφορά ανάμεσα στο Γαλαξία και τον 

γαλαξία. 

ΒΟΗΘΕΙΑ: Άνοιξε τον Internet Explorer. Στη γραμμή διευθύνσεων του 

φυλλομετρητή ιστοσελίδων επικόλλησε τη διεύθυνση  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF

%CE%B1%CF%82  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Από τη σελίδα της  Βικιπαίδεια που εμφανίζεται, κατάγραψε τις απαντήσεις που 

προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή σου: 

γαλαξίας=……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Γαλαξίας=…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Από το ίδιο site (τοποθεσία/ιστοσελίδα στο διαδίκτυο) αντίγραψε την πρώτη εικόνα 

που δείχνει το δικό μας Γαλαξία (το γαλαξία στον οποίο ανήκει το πλανητικό μας 

σύστημα). Ακολούθησε τα εξής βήματα: 

(α) βάλε το ποντίκι σου επάνω στην εικόνα και πάτησε αριστερό κλικ στο χεράκι που 

εμφανίζεται 

(β) με δεξί κλικ επίλεξε «Αντιγραφή» επάνω στη μεγεθυμένη εικόνα 

(γ) άνοιξε το Φύλλο Εργασίας και τοποθέτησε το ποντίκι σου επάνω στο πλαίσιο 

(δ) με αριστερό κλικ επίλεξε «Επικόλληση» 

(ε) προσάρμοσε την εικόνα στις διαστάσεις του πλαισίου τραβώντας από τις κουκίδες 

που βρίσκονται γύρω από την εικόνα. 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Άνοιξε τον Internet Explorer. Στη γραμμή 

διευθύνσεων του φυλλομετρητή ιστοσελίδων επικόλλησε τη διεύθυνση 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%C

E%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%B5%CE%B

B%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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και άνοιξε τη σελίδα της  Βικιπαίδεια που εμφανίζεται. Στη σελίδα που έχεις 

μπροστά σου επίλεξε το σύνδεσμο Νεφέλωμα για να απαντήσεις στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

 Τι ονομάζεται νεφέλωμα; …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Πώς σχηματίζονται τα νεφελώματα; ………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Για να δεις την εικόνα ενός πλανητικού νεφελώματος 

γύρισε πίσω στην αρχική σελίδα της Wikipedia. Από τις 14 επιλογές που 

περιέχει η σελίδα «κλικάρισε» το σύνδεσμο Πλανητικό νεφέλωμα. Αφού 

διαβάσεις τις πληροφορίες και απομονώσεις τις πληροφορίες που σε 

ενδιαφέρουν σύρε το ποντίκι σου επάνω στην εικόνα. Με αριστερό «κλικ» 

μεγέθυνέ τη και παρατήρησε το ιδιαίτερο σχήμα του νεφελώματος της Έλικας. 

Το νεφέλωμα απεικονίζεται στο κέντρο της εικόνας (το θολό σημείο). Μπορείς 

να πεις σαν τι μοιάζει το συγκεκριμένο νεφέλωμα; 

Ta πλανητικά νεφελώματα ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Το νεφέλωμα της Έλικας μοιάζει ………………………......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574                         25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Άνοιξε τον Internet Explorer. Στη μηχανή αναζήτησης 

Google πληκτρολόγησε με ελληνικούς χαρακτήρες τη φράση πλανητικό σύστημα. 

Άνοιξε την επιλογή Πλανητικό σύστημα - Βικιπαίδεια. Διάβασε τις πληροφορίες 

και ενημερώσου για: 

(α) Τι ονομάζουμε πλανητικό σύστημα: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(β) Τι περιλαμβάνουν τα πλανητικά συστήματα:  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574                         26 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Μέσα στην ίδια ιστοσελίδα κάνε «κλικ» στον υπερσύνδεσμο 

του Ηλιακού συστήματος. Αφού διαβάσεις τις χρήσιμες πληροφορίες απαρίθμησε τους 

πλανήτες που αποτελούν το ηλιακό μας σύστημα: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………   

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9: Η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος, αλλιώς 

γνωστή και ως NASA αποτελεί το μεγαλύτερο αμερικανικό οργανισμό για την 

εξερεύνηση του διαστήματος. Η έδρα της 

NASA βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, ενώ όλες οι 

εκτοξεύσεις των επανδρωμένων3 και μη 

επανδρωμένων διαστημόπλοιων της 

πραγματοποιούνται στο διαστημικό κέντρο Κένεντι. Η 

εξερεύνηση του διαστήματος και η ανακάλυψη όλο 

και περισσότερων πληροφοριών για τη σύσταση, τη 

δομή και τη λειτουργία του είναι συνεχής, πολυδάπανη και 
                                                             
3 με αστροναύτες  
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απαιτητική διαδικασία.  

Στην ιστοσελίδα της NASA http://www.nasa.gov/ ο επισκέπτης μπορεί να βρει 

πληροφορίες για παλαιότερα όσο και για μελλοντικά προγράμματα αποστολών στο 

διάστημα. Άνοιξε την ιστοσελίδα του οργανισμού και από το μενού επιλογών που 

βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας επίλεξε MULTIMEDIA. Από τις επιλογές 

που εμφανίζονται αριστερά «κλικάρισε» Videos. Στη νέα καρτέλα επίλεξε HD Videos. 

Στη σελίδα που ανοίγει (Video Gallery) επίλεξε το 3ο κατά σειρά βιντεάκι και 

παρακολούθησε την προσομοίωση της πτήσης του διαστημικού οχήματος Orion που 

θα γίνει το 2014! 

 

http://www.nasa.gov/multimedia/hd/index.html (Exploration Flight Test-1 Animation) 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Αφού έχεις συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θα σου χρειαστούν μπορείς τώρα 

να τις γράψεις και να τις παρουσιάσεις στον υπολογιστή σου είτε για δική σου χρήση 

είτε μπροστά σε ακροατήριο.  

Είσαι έτοιμη; Ξεκινάμε!!.... 

1. Άνοιξε την εφαρμογή Microsoft Office PowerPoint. 

2. Μόλις μπεις στην εφαρμογή παρατηρείς ότι πολλά από τα κουμπιά 

(Επιλογές/Λειτουργίες) σου είναι γνωστές ήδη. Για παράδειγμα τα 

κουμπιά Κεντρική, Εισαγωγή, Μορφοποίηση τα έχεις δει στην εφαρμογή 

Word.  

http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/multimedia/hd/index.html
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3. Πάτησε το κουμπί Εισαγωγή για να ετοιμάσεις όσες διαφάνειες θέλεις. 

Ας πούμε ότι στη δική σου περίπτωση θα χρειαστούν 8 διαφάνειες, 

πάτησε 8 φορές την επιλογή Εισαγωγή.   

4. Παρατήρησε ότι κάθε διαφάνεια έχει δύο πλαίσια πάνω στα οποία 

μπορείς να γράψεις αν πατήσεις με το ποντίκι σου διπλό αριστερό κλικ. 

5. Ακόμη και όταν αλλάξουμε φόντο οι διαφάνειές σου θα κρατήσουν τα 

πλαίσια και εσύ θα μπορείς ακόμη να γράψεις.  

6. Έχεις επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις διαφορετικές 

γραμματοσειρές και χρώματα γραμματοσειράς, όπως επίσης να γράψεις 

με έντονα ή πλαγιαστά γράμματα και σε διάφορα μεγέθη.  

7. Μπορείς επίσης να προσθέσεις διάφορα εφέ κίνησης στις διαφάνειές 

σου ώστε αυτές να εναλλάσσονται με διαφορετικό τρόπο αλλά και να 

εισάγεις ήχο και βίντεο μαζί με το κείμενό σου.  

8. Αφού τα κάνεις αυτά μπορείς να ελέγχεις τον τρόπο παρουσίασης του 

PowerPoint σου αλλά και να ρυθμίσεις πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα 

προβάλλεται κάθε μία από τις διαφάνειες ώστε να μην χρειάζεται να το 

κάνει εσύ πατώντας το ποντίκι σου αλλά και να προλαβαίνουν οι 

ακροατές σου να διαβάζουν με άνεση το κείμενο και να βλέπουν τα 

βιντεάκια που θα προσθέσεις.  

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σου υπάρχει φάκελος με το όνομα 

PROJECT. Αφού τον ανοίξεις θα βρεις μέσα 3 άλλους φακέλους (υποφακέλους) με τα 

ονόματα ΦΟΝΤΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ  και ΒΙΝΤΕΟ.  

 

Πρώτα θα ασχοληθείς με τον φάκελο ΦΟΝΤΟ.  

 Άνοιξέ τον και θα βρεις μέσα αρχείο με το όνομα Αστέρια. Επιλέγεις 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Εικόνα-Επιφάνεια Εργασίας-Φάκελος Project-Άνοιγμα-Εισαγωγή 

εικόνας. Η εικόνα που έβαλες είναι μικρή, αν την τραβήξεις από τα γαντζάκια 

της μπορείς να καλύψεις όλη τη διαφάνειά σου.   
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 Γράψε τον τίτλο της 1ης διαφάνειας και το κείμενο που θέλεις να ακολουθήσει. 

Φάκελος ΜΟΥΣΙΚΗ. 

 Άνοιξέ τον και θα βρεις μέσα αρχείο με το όνομα Startrek. Επιλέγεις 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Ήχος-Επιφάνεια Εργασίας-Φάκελος Project-Άνοιγμα-Εισαγωγή 

μουσικού αρχείου. Μπορείς αμέσως να ακούσεις το μουσικό κομμάτι που 

εισήγαγες.  

Φάκελος ΒΙΝΤΕΟ. 

 Άνοιξέ τον και θα βρεις μέσα αρχείο με το όνομα ΝΑSA. Επιλέγεις 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Βίντεο-Επιφάνεια Εργασίας-Φάκελος Project-Άνοιγμα-Εισαγωγή 

βίντεο. Μπορείς αμέσως να δεις το βίντεο που εισήγαγες.  

 

 

Προσοχή!!! Όταν τελειώσεις και πριν κλείσεις τον υπολογιστή σου πρέπει να 

αποθηκεύσεις το αρχείο σου για να μπορείς να συνεχίσεις ξανά από εκεί που το 

άφησες. Επιλέγεις αποθήκευση ως….. και δίνεις στο αρχείο σου όποιο όνομα θέλεις. 

Εάν αποθηκεύσεις το αρχείο στην Επιφάνεια Εργασίας θα το βρίσκεις πολύ εύκολα.  

 


