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Περίληψη: Η διαμόρφωση ποικίλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ρυθμών διδασκαλίας 

και μορφών μάθησης αποτελούν χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

(Ματσαγγούρας, 2008). Η εφαρμογή των αρχών της, μέσα από τη χρήση πολυτροπικών 

κειμένων, δύναται να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ευέλικτο, να 

υποστηρίξει όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως μαθησιακής ετοιμότητας και επιδόσεων 

(Dimitriadou, Tamtelen, & Tsakou, 2011). Μέσα από την επεξεργασία πολυτροπικού 

υλικού, ωθήσαμε τα παιδιά στην αναζήτηση γνώσης και στη σύνδεση  μάθησης με τις 

πηγές της. Σχεδιάσαμε μία θεματική προσέγγιση με σαφείς στόχους, συγκεκριμένη 

χρονική διάρκεια και προσχεδιασμένες δραστηριότητες (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006). Τα  αποτελέσματα του προγράμματός χαρακτηρίζονται θετικά, 

καταδεικνύοντας ότι η εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας υποστηρίζεται, 

ικανοποιητικά, μέσω της χρήσης πολυτροπικών κειμένων, καθώς δίνονται ευκαιρίες για 

πρωτοβουλίες, συνεργασία, διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων και εξωτερίκευση 

συναισθημάτων  (Curto et al., 1998, τόμος ΙΙΙ). Ως εκ τούτου,  η χρήση πολυτροπικών 

κειμένων, μέσω σύνδεσης  τεχνολογίας και γνωστικού αντικειμένου   κινητοποιεί την 

ενεργή συμμετοχή των παιδιών, λειτουργώντας σαν ενισχυτής εσωτερικών κινήτρων. 

 
Λέξεις-κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, πολυτροπικά κείμενα, διαδραστικός 

πίνακας, νηπιαγωγείο. 

 

 

1. Εισαγωγή. 

Η διαμόρφωση ποικίλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ρυθμών διδασκαλίας και 

μορφών μάθησης αποτελούν χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

(Ματσαγγούρας, 2008). Ξεκινώντας από ένα μαθητοκεντρικά οργανωμένο πλαίσιο, 

είναι σημαντικό να εφαρμόζονται ευέλικτες διδακτικές πρακτικές, να προωθείται η 

διαπροσωπική επικοινωνία και να ευνοείται η ανάπτυξη της ταυτότητας των μαθητών 

πέρα από προκαθορισμένα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς. Οι βασικές αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας αφορούν στη διαφοροποίηση: των στόχων, των 

δραστηριοτήτων και των ερεθισμάτων, που προσφέρονται στους μαθητές.  

Η εφαρμογή των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα από τη 

χρήση πολυτροπικών κειμένων, δύναται να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον ευέλικτο, ικανό να υποστηρίξει όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως 

μαθησιακής ετοιμότητας και επιδόσεων (Dimitriadou, Tamtelen, & Tsakou, 2011).  Η 

παροχή ποικίλων ευκαιριών μάθησης, η ουσιαστική επικοινωνία του εκπαιδευτικού 

με τους μαθητές, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, καθώς και η συνεργασία με 

τους γονείς, αποτελούν σημαντικά στοιχεία κατά την εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με διδασκαλία, 

ανάλυση και αξιοποίηση των πολυτροπικών κειμένων. Μέσω της χρήσης των 

δυνατοτήτων, που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την αξιοποίηση των 

πολυτροπικών κειμένων στην διδακτική πράξη, επιτυγχάνεται, παράλληλα, η 
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προετοιμασία των μαθητών στον ικανοποιητικό χειρισμό των πολυτροπικών 

κειμένων που τους περιβάλλει (Tύπος, τηλεόραση, teletext, video-clips, Internet 

κ.λπ). Ο συνδυασμός κειμένου, κινούμενων εικόνων, ήχου,  βίντεο, που ελκύει και 

ενθουσιάζει τα παιδιά, ενεργοποιεί τη σύνδεση ανάμεσα στην τεχνολογία και στο 

γνωστικό αντικείμενο αλλά παράλληλα, κινητοποιεί την ενεργή συμμετοχή τους.   

Ως κείμενο ορίζεται μία σύνθετη ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων ή 

συμβάντων: γραπτά κείμενα και αφίσες, video-clips και κινηματογραφικές ταινίες, 

σχολικά μαθήματα και πολιτικοί λόγοι, θεατρικές παραστάσεις ή θεατρικά δρώμενα 

κ.ά. (Χοντολίδου, 1999). Κατά την επεξεργασία ενός κειμένου, εστιάζουμε τόσο στα 

γλωσσικά όσο και στα μη-γλωσσικά στοιχεία του. Η κατανόηση των μηνυμάτων ενός 

κειμένου τα οποία δομούνται είτε με τη γλώσσα, είτε με την εικόνα και τις 

κιναισθητικές πράξεις κ.λ.π., αφορούν στη έννοια της πολυτροπικότητας. Κάθε 

κείμενο,  σύμφωνα με τη θεωρία της πολυτροπικότητας, είναι ένα πολλαπλό σύστημα 

τρόπων (Χοντολίδου, 1999). Για την κατανόηση των πολυτροπικών μηνυμάτων, 

λοιπόν, δεν αρκεί η γνώση της ανάγνωσης και της γραφής (Παπαδοπούλου, 2005).  

Ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να υποστηρίξει, αποτελεσματικά, 

προγράμματα που απαιτούν: παρουσίαση, ανάλυση και επεξεργασία πολυτροπικών 

κειμένων (εικόνες, μουσική, video-clips), καθώς και απτική διάδραση σε μεγάλη 

επιφάνεια. Επίσης, θεωρείται σημαντικό διδακτικό εργαλείο, με μεγάλο εύρος 

εφαρμογών, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, καθώς αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο ανάπτυξης των μαθησιακών κινήτρων στα παιδιά. Αποτελεί ένα εργαλείο, 

μέσω του οποίου, κάθε ενημερωμένος εκπαιδευτικός, με το κατάλληλο λογισμικό, 

μπορεί να ενθαρρύνει την αλληλεπίδρασή του με τα παιδιά αλλά και των παιδιών 

μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους Higgins και συν. (2005), ο διαδραστικός πίνακας, 

υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ενθαρρύνει το μαθητή και το δάσκαλο να 

συνεργάζονται γύρω από μια μεγάλη οθόνη. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες 

στο δάσκαλο να παρέχει «σκαλωσιές μάθησης» (scaffolding), καθώς και να προωθεί 

την εργασία στην ολομέλεια, σε αντίθεση με την ατομική εργασία σε εργαστήρια 

υπολογιστών (Reed, 2001). Επιπροσθέτως, ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών 

με τη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος, καθώς συμβάλλει στην 

επικέντρωση της προσοχής των μαθητών στο μάθημα. Καθιστά, λοιπόν, τη 

διδασκαλία πιο παραστατική, παρέχοντας κίνητρα και διευρύνοντας τις δυνατότητες 

της κλασικής παρουσίασης (Abrams & Haefner,1998. Bell, 2002). Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα προώθησε τη χρήση του διαδραστικού πίνακα ως δυναμικό εργαλείο με 

εφαρμογές υποστήριξης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας και της 

μεικτής πολυμορφικής μάθησης. Πέρα,  λοιπόν, από τις μαθησιακές δραστηριότητες, 

που αναπαράγουν τη μεθοδολογία της συμπεριφοριστικής προσέγγισης, η διερεύνηση 

της χρήσης του διαδραστικού πίνακα σε δραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης στα 

πλαίσια της φιλαναγνωσίας αποτελεί μία ακόμα παιδαγωγική πρόκληση. 

Μέσα από την επεξεργασία πολυτροπικού υλικού και τη διασύνδεση με 

ποικίλες ιστοσελίδες, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε, στα παιδιά, μεθόδους 

αναζήτησης της γνώσης, καθώς και να συνδέσουμε τη μάθηση με τις πηγές της. 

Μέσω του προγράμματος διερευνήσαμε τις μαθησιακές αφορμές, που μπορεί να μας 
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προσφέρει ένα βιβλίο με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, προσανατολίζοντας τα 

παιδιά στην ανακάλυψη και αυτό-ρύθμιση της μάθησης.  

Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε με δραστηριότητες οι οποίες ανέδειξαν την αξία 

της χρήσης του διαδραστικού πίνακα, όχι τόσο ως εργαλείο εποπτικής διδασκαλίας 

αλλά κυρίως ως εργαλείο ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας, της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Καταδείχθηκε ότι η 

συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται με την κατάλληλη παιδαγωγική εφαρμογή και 

χρήση.  

2. Μεθοδολογία Έρευνας. 

Σχεδιάσαμε μία θεματική προσέγγιση με σαφείς στόχους, συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια και προσχεδιασμένες δραστηριότητες (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006).  Στο ΔΕΕΠΣ για το νηπιαγωγείο, ως θεματικές προσεγγίσεις 

αναφέρονται οι διερευνήσεις θεμάτων, που επιλέγει και προτείνει ο/η νηπιαγωγός, o/η 

οποίoς/α έχει σχεδιάσει την πορεία τους και έχει προσδιορίσει τη χρονική διάρκεια 

και τους μαθησιακούς στόχους, που θα επιδιώξει να κατακτήσουν τα παιδιά 

(Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). Δίνεται, λοιπόν, εξαιρετική έμφαση 

στις μαθησιακές επιδιώξεις, που θέτει ο/η εκπαιδευτικός. 

Φροντίσαμε οι δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν, να αγγίζουν 

ποικίλους τομείς του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Οι 

δραστηριότητες δομήθηκαν με διαθεματικό τρόπο, ώστε η διερεύνηση του 

επιλεγμένου θέματος να γίνει σφαιρικά, ενώ ενσωματώσαμε στο σχεδιασμό μας τη 

χρήση πολυτροπικών κειμένων (εικόνων, βίντεο και μουσικών κομματιών) και νέων 

τεχνολογιών. Συνδυάζοντας, λοιπόν, τις δυνατότητες, που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες, με την απόλαυση της ανάγνωσης, επιτυγχάνουμε να εκπαιδεύσουμε 

αναγνώστες, οι οποίοι γνωρίζουν ότι τα πολυτροπικά κείμενα μπορούν να 

αποτελέσουν ένα ερέθισμα διερεύνησης και διασύνδεσης εμπειριών, σε ένα μεγάλο 

εύρος γνωστικών πεδίων.  

Ακολουθήσαμε την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση η οποία υποστηρίχτηκε με 

τη μαθητοκεντρική έμφαση. Οι εργασίες των παιδιών, που πραγματοποιήθηκαν, είχαν 

χαρακτήρα «ανοιχτού φύλλου εργασίας», ώστε να τους παρέχεται η ελευθερία να 

εκφραστούν δημιουργικά και ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Σε αυτές τις συνθήκες 

κάθε αποτέλεσμα θεωρούνταν ορθό και ήταν αποδεκτό. Στα πλαίσια της εργασίας σε 

ζεύγη διαμορφώσαμε ζεύγη μεικτών ικανοτήτων. Επιδιώξαμε κάθε ζεύγος να 

απαρτίζεται από ένα μεγάλο και ένα μικρό νήπιο, ώστε να εφαρμοστεί η Ζώνη 

Επικείμενης Ανάπτυξης (Vygotsky, 1978) στο εσωτερικό των ζευγαριών. Η θεματική 

προσέγγιση εφαρμόστηκε για ένα μήνα, ενώ, τα παιδιά συμμετείχαν με ευχαρίστηση 

και ενδιαφέρον στις δραστηριότητες, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της. Για 

την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος χρησιμοποιήθηκε ο διαδραστικός 

πίνακας της σχολικής μονάδας, ο οποίος λειτούργησε ως: α. εποπτικό μέσο και β. 

μέσο διάδρασης σε εκπαιδευτικό λογισμικό και γ. μέσο αξιολόγησης των επιμέρους 

υλοποιημένων μεταφηγηματικών δράσεων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο «Τι 
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σημαίνει σ’αγαπάω;» της Βασιλικής Νευροκοπλή, και ιστοσελίδες με βίντεο και 

μουσική, τις οποίες εντοπίσαμε στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται στην εφαρμογή. 

2.1. Στόχος. 

Επιχειρήσαμε την εφαρμογή των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα από 

τη χρήση πολυτροπικών κειμένων και την υποστήριξη του διαδραστικού πίνακα, με 

στόχο τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη διδακτική διαδικασία, ανεξαρτήτως, 

μαθησιακής ετοιμότητας και επιδόσεων. Ως επιμέρους στόχο, είχαμε την προσέγγιση 

της έννοιας της αγάπης μέσα από τις εκφάνσεις της στη ζωή και στην τέχνη. Οι 

στόχοι, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συνοψίζονται στην 

αξιοποίηση και χρήση ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης, καθώς και η εξοικείωση 

με λογισμικά, που εξυπηρετούν τους προτεινόμενους στόχους. 

2.2. Συμμετέχοντες - Διάρκεια 

Συμμετείχαν 19 μαθητές/τριες από αυτούς/ες 10 είχαν ηλικία περίπου 5.5 ετών και οι 

υπόλοιποι/ες 4.5 ετών. Στην προσχολική εκπαίδευση οι τάξεις απαρτίζονται από 

παιδιά δύο ηλικιακών ομάδων (νήπια-προνήπια). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το 

πρόγραμμα το οποίο ακολουθείται στο σύνολο του, να απαιτεί αρκετές φορές 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις ικανότητες των μαθητών/τριών. Εκ των πραγμάτων, η 

διδασκαλία σε τάξη νηπιαγωγείου είναι σημαντικό να είναι διαφοροποιημένη, καθώς 

οι αποδέκτες της είναι διαφορετικών χρονολογικών ηλικιών. 

3. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.  

Η αφόρμηση για την οργάνωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, 

ήταν η επεξεργασία του βιβλίου παιδικής λογοτεχνίας: «Και τι θα πει σ’ αγαπάω;» 

της Βασιλικής Νευροκοπλή. Η διαδικασία αναγνώρισης, ερμηνείας και έκφρασης 

συναισθημάτων αγάπης, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, οδήγησε ουσιαστικά στο 

σχεδιασμό θεματικών προσεγγίσεων με σαφείς στόχους, συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια και προσχεδιασμένες δραστηριότητες (Δαφέρμου και συν. 2006). Στα 

πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι εξής 

δραστηριότητες: 

 Ξεκινήσαμε την ενασχόλησή μας με την ανάγνωση του βιβλίου: «Και τι θα πει σ’ 

αγαπάω;».  

 Πριν τη βασική ανάγνωση, δείξαμε στα παιδιά μια- μια τις εικόνες όλου του 

βιβλίου και  τους ζητήσαμε να φτιάξουν ένα δικό τους παραμύθι, βασισμένο σ’ 

αυτές.                                      

 Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες, εικονογράφησαν την ιστορία τους και 

δημιούργησαν το δικό τους βιβλίο, με εξώφυλλο και τίτλο.   

 Ακολούθησε η αφήγηση του βιβλίου. 

 Μετά το τέλος της αφήγησης, ζητήθηκε από τα παιδιά να αποτυπώσουν 

ζωγραφικά την  έννοια της αγάπης. Το συγκεκριμένο ανοιχτό φύλλο εργασίας 

επέτρεψε την ελεύθερη και δημιουργική έκφραση των παιδιών, μέσα από τις δικές 

τους ερμηνείες, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Η εκφώνηση της 
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εργασίας ήταν η εξής: « Τι σημαίνει για σένα σ’ αγαπάω; ». Τα παιδιά απάντησαν 

με ζωγραφιά στο χαρτί και καταγράψαμε ατομικά τις απαντήσεις τους.  

 Το σύνολο των απαντήσεών τους, μαζί με τη ζωγραφική αποτύπωση, οδήγησε 

στη δημιουργία ενός παραμυθιού, βασισμένο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

βιβλίου που διαβάσαμε. 

 Επόμενο βήμα, ήταν να διαβαστεί το βιβλίο, που δημιουργήθηκε από όλα τα 

παιδιά, σε όλη την ομάδα ώστε να κοινοποιηθούν οι απαντήσεις όλων των 

παιδιών. Το «βιβλίο» στάλθηκε στην οικογένεια κάθε παιδιού και εμπεριείχε τη 

σχετική ερώτηση και για τους γονείς.  

 Στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα, φτιάξαμε ένα ιστόγραμμα, το οποίο 

λειτούργησε ως πίνακας αναφοράς για τις δραστηριότητες, που αποφασίστηκαν.     

Ωθήσαμε τα παιδιά να γράψουν συνεργατικά τις ιδέες τους. Χρησιμοποίησαν τον 

στυλό “pen” στο πρόγραμμα της ζωγραφικής. Στο τέλος, ο συγκεκριμένος 

πίνακας αναφοράς αποθηκεύτηκε και εκτυπώθηκε. Κρεμάστηκε, στη συνέχεια, 

στην «παρεούλα». Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα παιδιά κατανόησαν δύο 

ακόμα δυνατότητες, που παρέχει ο διαδραστικός πίνακας:  να γράφουν, να 

αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν όσα έγραψαν. 

 Έγινε η δραματοποίηση της ιστορίας.  

 Συνεργαστήκαμε με τους γονείς των παιδιών και ζητήσαμε να ψάξουν μαζί τους 

για πληροφορίες σχετικές με παιδικά θεατρικά έργα και παιδικά βιβλία με θέμα 

την αγάπη. 

 Στη συνέχεια της ενασχόλησής μας, έφτιαξαν πίνακες ζωγραφικής με υφάσματα 

στο έδαφος. Τα παιδιά  φωτογράφησαν τις δημιουργίες τους και τις είδαμε στο 

διαδραστικό πίνακα.  

 2
ο
 φύλλο εργασίας: «Ζωγραφίζω την αγάπη σ’ ένα πρόσωπο». Δώσαμε τη 

δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν τον τρόπο που θα απεικόνιζαν ένα δικό τους 

συναίσθημα. Τα αποτελέσματα της εργασίας των παιδιών ήταν εντυπωσιακά. Οι 

συνδυασμοί των χρωμάτων και οι απεικονίσεις των παιδιών ήταν εξαιρετικές. 

 Καταγράψαμε τις ιδέες και απόψεις των παιδιών για την έννοια της αγάπης σε 

πίνακα, με τίτλο:  «Κάνουμε σκέψεις αγάπης». 

 Έψαξαν, σε περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία,  εκφράσεις προσώπων που να 

δείχνουν συναισθήματα και τους ζητήσαμε  να μας περιγράψουν  και να 

αιτιολογήσουν το λόγο της έκφρασής τους και των σκέψεών τους.  

 Φτιάξαμε ακροστιχίδα με τη λέξη ΑΓΑΠΗ. Δίπλα σε κάθε λέξη, τα παιδιά 

απεικόνιζαν,  ζωγραφικά, τη σημασιολογία της. Προηγήθηκε συζήτηση μεταξύ 

των παιδιών και μοίρασμα αρμοδιοτήτων. Ο διαδραστικός πίνακας τους έδωσε τη 

δυνατότητα να ζωγραφίσουν πρώτη φορά κάθετα σε μία μεγάλη επιφάνεια. 

Επιπροσθέτως, τους παρείχε τη δυνατότητα να εφαρμοστεί η Ζώνη Επικείμενης 

Ανάπτυξης (Vygotsky, 1978) στο εσωτερικό των ζευγαριών. Αποτέλεσε 

κατάλληλο κίνητρο για να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν ό,τι 

σκέφτηκαν. Επιλογές, που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα της ζωγραφικής, 

ήταν οι εξής: Στυλό “pen”, “Colors and textures”, “Select pen width”, Φόντο 

“Change background color”. 
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 Συνθέσαμε ποίημα με τον τίτλο: «Αγάπη σημαίνει..». 

 3
ο
 φύλλο εργασίας: «Αν η ΑΓΑΠΗ ήταν χρώμα ή σύμβολο, θα ήταν..».  

 «Σ’ αγαπώ χωρίς λόγια»: τα παιδιά φωτογράφιζαν στιγμές από τις καθημερινές 

τους δραστηριότητες, τις οποίες θεωρούσαν εκδηλώσεις αγάπης και ακολουθούσε  

συζήτηση, μετά την προβολή τους. 

 Ακούσαμε μουσικά κομμάτια και περιγράψαμε τα δικά μας συναισθήματα κατά 

την ακρόαση. Η οδηγία, που δόθηκε στα παιδιά, ήταν, να ακροαστούν προσεκτικά 

το μουσικό κομμάτι και να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τι συναισθήματα 

τους προκαλεί.  

 Ψάξαμε στο διαδίκτυο και βρήκαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα την αγάπη. Τους 

εκτυπώσαμε και συζητήσαμε εκτενέστερα για τα συναισθήματα, που εκφράζουν. 

Αναφερθήκαμε στα στοιχεία, που δείχνουν αγάπη, ζητώντας, ταυτόχρονα, από τα 

παιδιά, με κλειστά  μάτια, να φανταστούν πώς θα ήταν αν είχαν πρωταγωνιστικό 

ρόλο σε κάποιον πίνακα. 

 Παρακολουθήσαμε σχετικά video-clips, που κάνουν αναφορές σε εκδηλώσεις  

αγάπης, π.χ. γάτα που κοιμάται με το γατάκι της. 

Οι επόμενες δράσεις αποτέλεσαν το κλείσιμο, αλλά και τη συνολική 

αξιολόγηση του προγράμματος. Τα παιδιά, όντας εξοικειωμένα με τη διαδικασία της 

χρήσης του διαδραστικού πίνακα, δούλεψαν σε ομάδες. Αποφάσισαν τι ακριβώς θα 

απεικόνιζαν, μοίρασαν ευθύνες και δούλεψαν ομαδικά. Όπως και σε προηγούμενη 

δράση, ξαναχρησιμοποίησαν τις επιλογές στο πρόγραμμα της ζωγραφικής. Με τον 

τρόπο αυτό επαναλήφθηκε η διαδικασία, που είχαν μάθει σε προηγούμενη δράση. 

Πραγματοποιήθηκε μια μορφή αξιολόγησης των γνώσεων τους επί της διαδικασίας 

χειρισμού του διαδραστικού. 

 Φτιάξαμε αφίσα. 

 Καλέσαμε  τη συγγραφέα του βιβλίου, που αποτέλεσε την έμπνευσή μας για τις 

δραστηριότητες. 

 Στείλαμε προσκλήσεις σε γονείς και άλλα σχολεία, για να παρακολουθήσουν                   

την εκδήλωση (η οποία αποτέλεσε και την αξιολόγηση όλου του προγράμματος) 

για την παρουσίαση του βιβλίου και όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. 

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον των παιδιών εστιάστηκε στην οργάνωση μιας 

εκδήλωσης η οποία θα περιλάμβανε και έκθεση των εικαστικών δημιουργιών τους. 

Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης, τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες με συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Η κάθε ομάδα ανέλαβε τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και 

τοποθέτηση συγκεκριμένων αντικειμένων σε συγκεκριμένο χώρο: φωτογραφικό 

υλικό,  βιβλία, αφίσες, κλπ. Συζήτησαν, αποφάσισαν και έγραψαν τις ανάλογες 

ταμπέλες και τις τοποθέτησαν ώστε να είναι διευκρινιστικές στους επισκέπτες. Κάθε 

ομάδα ανέλαβε να  παρουσιάσει και να ξεναγήσει τους επισκέπτες στο χώρο της 

υπευθυνότητάς της, και να εξηγήσει τους λόγους της οργάνωσης της ιδιαίτερης αυτής 

εκδήλωσης. 
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3. Ολοκλήρωση της θεματικής προσέγγισης και διαδικασίες αξιολόγησης. 

Μέσα από τη διεξοδική καταγραφή των προτάσεων των παιδιών και των 

δραστηριοτήτων, που προέκυψαν, καθώς και τη φωτογραφική αποτύπωση αυτών, 

δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά για ανατροφοδότηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχεδίου εργασίας. Μέσα από συζητήσεις, εντόπισαν στοιχεία, που ανακάλυψαν και 

συναισθήματα, που βίωσαν, ενθαρρύνθηκαν να αξιολογήσουν και να 

αυτοαξιολογηθούν. 

Τα συμπεράσματα λειτούργησαν σε δύο άξονες:  

 με βάση όσα ανακάλυψαν τα παιδιά στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησής τους και της αξιολόγησης του προγράμματος 

 με βάση τους στόχους, που τέθηκαν, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία που 

επιλέχθηκε). 

Τα μαθησιακά πλαίσια αφορούσαν τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τα 

οποία, ήταν τα εξής: Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, Γλώσσα, Τέχνες, Νέες 

Τεχνολογίες και Μαθηματικά.  

 Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, με μαθησιακό στόχο: να αναγνωρίσουν 

προσωπικές επιλογές. 

 Γλώσσα, με στόχους: Να εφαρμόσουν στρατηγικές οργάνωσης του λόγου και να 

αναγνωρίσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων που πραγματώνονται 

με τη μορφή κειμένου. 

 Τέχνες, με στόχο: Να διερευνούν ιδέες, συναισθήματα, σχέσεις, συμπεριφορές, 

αξίες και έννοιες και να εκφράζουν προσωπικά ενδιαφέροντα μέσα από παιχνίδια 

ρόλων. 

 Νέες Τεχνολογίες, με στόχο: Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 

 Μαθηματικά (Στατιστική), με στόχο: Συλλογή δεδομένων μέσω μικρών ερευνών 

και πειραματισμός με διάφορες μορφές οργάνωσης. 

4. Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματός μας, χαρακτηρίζονται ως θετικά, 

καταδεικνύοντας ότι η εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας μπορεί να 

υποστηριχθεί, ικανοποιητικά, μέσω της χρήσης των πολυτροπικών κειμένων. Τα 

παιδιά συμμετείχαν με ευχαρίστηση στις δραστηριότητες, που  αφορούσαν στην 

επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων (παρακολούθηση video-clips, παρατήρηση 

εικόνων, ακρόαση μουσικής, δραματοποίηση) και εφαρμογή εκπαιδευτικών 

λογισμικών. Έγιναν ταυτόχρονα, θεατές, κριτές και δημιουργοί. Οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, άλλοτε αποτελούσαν την αφορμή για την εφαρμογή δράσεων τέχνης 

και λόγου του προγράμματος, άλλοτε αποτελούσαν αυτές καθαυτές μεταφηγηματικές 

δράσεις και άλλοτε δράσεις αξιολόγησης.  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θελήσαμε να ωθήσουμε τα παιδιά να 

ασχοληθούν με  διαθεματικές δραστηριότητες, που ασκούν τη γλώσσα, τη φαντασία, 

τη δημιουργική σκέψη, την εφευρετικότητα, κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους, δίνουν 

ευκαιρίες για πρωτοβουλίες και συνεργασία, διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων 

και εξωτερίκευση συναισθημάτων (Curto et al., 1998, τόμος ΙΙΙ). Θελήσαμε να 
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μετατρέψουμε την πρωτογενή επαφή των παιδιών με το βιβλίο σε μόνιμη και 

δημιουργική σχέση και συγχρόνως να ενισχύσουμε το ρόλο της ανάγνωσης βιβλίων 

ως πηγή γνώσης, αισθητικής, φαντασίας, δημιουργικότητας και γλωσσικής 

καλλιέργειας. Ο διαδραστικός πίνακας αποτέλεσε αφορμή και ,παράλληλα, μέσο 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Η συναισθηματική οργάνωση 

των παιδιών σημειώθηκε από τις παρατηρήσεις μας και τις καταγραφές. Οι  ομάδες 

των παιδιών, με χρήση διαδραστικού πίνακα, παρουσίασαν συνεργατικές 

αλληλεπιδράσεις, λεκτικά και σωματικά: σύρε το ποντίκι, πάτησε το πινελάκι, να σου 

δείξω πώς να σβήνεις. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφερθεί η διαπίστωση 

ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων, από τα παιδιά, σε περιπτώσεις που 

μετέφεραν, λεκτικά, τις παρατηρήσεις τους και σε άλλες δραστηριότητες. 

Αναπτύχθηκε, λοιπόν, η ευελιξία και η δημιουργικότητά τους στο πεδίο των 

νέων τεχνολογιών, ενώ αναδύθηκαν  δυνατότητες επεξεργασίας του εκάστοτε 

λογοτεχνικού βιβλίου. Όπως φάνηκε, τα παιδιά έμαθαν πολύ γρήγορα να 

χρησιμοποιούν το πρόγραμμα της ζωγραφικής, είτε για γραφή, είτε για καλλιτεχνική 

έκφραση. Παράλληλα, αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες αποθήκευσης, προβολής και 

εκτύπωσης των έργων τους, οι οποίες  παρέχονται. Εξοικειώθηκαν, λοιπόν, 

ευχάριστα, με τις νέες τεχνολογίες χωρίς να είναι αυτός ο πρωτεύοντας στόχος του 

προγράμματος. Ο διαδραστικός πίνακας τροφοδότησε τα παιδιά με κίνητρα για 

συμμετοχή, ενώ αποτέλεσε αφορμή και μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 

των μαθητών, είτε σε επίπεδο ζευγών, είτε σε επίπεδο ομάδας. Επιπροσθέτως, 

διευκολυνθήκαμε να ολοκληρώσουμε δραστηριότητες με συνεργατικό τρόπο στο 

σύνολο της ομάδας, καθώς η επιφάνεια του πίνακα παρείχε οπτική και απτική 

πρόσβαση σε όλους τους μαθητές. Η εργασία των παιδιών σε ομάδες, βασική 

προϋπόθεση κατά την εφαρμογή του προγράμματος, λειτούργησε διαλεκτικά, 

θέτοντας, αφενός, τις βάσεις για τη διεξαγωγή του και αφετέρου, ενισχύοντας την 

επικοινωνία και συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους. Η συνεργασία με άλλα παιδιά 

για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, δημιούργησε κατάλληλες συνθήκες 

κοινωνικού συγχρωτισμού και επικοινωνίας. Δημιουργώντας κατάλληλες ευκαιρίες 

επικοινωνίας, αυξήθηκαν οι επικοινωνιακές ανταλλαγές και η αλληλεπίδραση των 

παιδιών, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση φιλικών σχέσεων μεταξύ τους. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατέδειξαν, επιπλέον, την θετική 

επίδραση της συγκεκριμένης διαδικασίας στη συνεργασία των γονιών με την 

οικογένεια και συνέβαλαν στην ενισχύουν της μάθηση διότι:  

(1) Υπάρχει συνέχεια μεταξύ των «μαθησιακών» εμπειριών των παιδιών στο σχολείο 

και των εμπειριών τους έξω από αυτό και έτσι διευκολύνεται η μεταφορά της 

γνώσης. 

(2) Η γνώση των εμπειριών των παιδιών εκτός σχολείου οδηγεί αβίαστα στην 

οργάνωση δραστηριοτήτων και την επιλογή θεμάτων που «έχουν νόημα γι’ 

αυτά». 

Από την καταγραφή των αποτελεσμάτων, αναδείχθηκαν ορισμένα 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε η αξιοποίηση, από τα παιδιά, των 

εμπειριών τους και σε άλλους γνωστικούς τομείς, όπως: η καταγραφή σημειώσεων σε  

ανάλογους πίνακες αναφοράς, οι σημειωτικές διαδικασίες στην καταγραφή 
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δεδομένων σε ομαδικά παιγνίδια, η δημιουργία ατομικών και ομαδικών βιβλίων με 

εικονογράφηση, σε projects, που προέκυψαν, ο επικοινωνιακός χαρακτήρας των 

συνεργατικών αποφάσεων. Η βιωματική και ολιστική προσέγγιση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, καταδεικνύει τη σημαντικότητα των εσωτερικών κινήτρων: μαθαίνουμε 

ό,τι μας συγκινεί.  

Η αφήγηση ή η ακρόαση ενός βιβλίου πέρα από την απόλαυση, που 

προσφέρει, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μία ποικιλία διαθεματικών 

δραστηριοτήτων, που ασκούν τη γλώσσα, τη δημιουργική σκέψη, την 

εφευρετικότητα, δίνοντας  ευκαιρίες για συνεργασία και εξωτερίκευση 

συναισθημάτων. Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να οικοδομήσουν γνώσεις, μέσα από 

δραστηριότητες υλοποιούμενες, σε ανοιχτού τύπου υπολογιστικά περιβάλλοντα, που 

ευνοούν τη διερευνητική μάθηση. Ως εκ τούτου,  η χρήση πολυτροπικών κειμένων, 

μέσω σύνδεσης  τεχνολογίας και γνωστικού αντικειμένου   κινητοποιεί την ενεργή 

συμμετοχή των παιδιών. Φαίνεται, δε, να λειτουργεί σαν ενισχυτής εσωτερικών 

κινήτρων. 

Επιπροσθέτως, η επαφή των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες καθώς και η 

χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στην οργανωμένη διδασκαλία, αφενός, παρέχει 

ποικίλες ευκαιρίες μαθησιακών εμπειριών και αφετέρου αποτελεί ένα σημαντικό 

βήμα ένταξης του νηπίου στην κοινωνία της πληροφορίας (Clemens, 1994). Συνδέει 

τη μάθηση με πηγές γνώσης, δίνοντας έμφαση σε μεθόδους αναζήτησης της γνώσης, 

προσανατολίζοντας το παιδί στο να μάθει πώς να μαθαίνει, ενώ βοηθά στην ανάπτυξη 

μιας θετικής κριτικής στάσης για δια βίου παιδεία. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλα αναπτυξιακούς τρόπους όπως κάθε άλλο 

εκπαιδευτικό εργαλείο ώστε να διευκολύνει τα μικρά παιδιά να βιώσουν θετικές 

εμπειρίες μάθησης (Clemens, 1987). 

Η διδακτική μεθοδολογία θα πρέπει να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες 

για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές θα πρέπει να 

εμπλέκονται σε μια διαδικασία κατά την οποία να επεξεργάζονται την πληροφορία με 

κριτικό τρόπο και να τη μετουσιώνουν σε γνώση (Ally, 2004). Τα παιδιά, με την 

κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να προσεγγίσουν τη γνώση πολύπλευρα και 

ολιστικά. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, προετοιμάζοντάς τα για την κοινωνία της 

πληροφορίας στην οποία πρόκειται να εισέλθουν. Για τους εκπαιδευτικούς, η συνεχής 

αναζήτηση σχετικού πολυτροπικού υλικού και τρόπων προσέγγισής του, που 

διεγείρουν το μαθησιακό ενδιαφέρον των παιδιών, αποτελεί  ενδιαφέρουσα 

πρόκληση. Η καταγραφή των αντιδράσεων των παιδιών, κατά την εφαρμογή των 

δράσεων του προγράμματος, είναι αναγκαία και ευχάριστη, καθώς είναι μία νέα 

εμπειρία όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους παιδαγωγούς.  

Συνοψίζοντας, μία συστηματική μελέτη και κατανόηση των πολυτροπικών 

κειμένων, θα καθιστούσε, τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τους/τις 

μαθητές/τριες, συνειδητότερους/ες στην επικοινωνία μεταξύ τους (αλλά και με τους 

άλλους) και θα τους διευκόλυνε στην πρόσληψη καi αποκωδικοποίηση της 

πραγματικότητας που βιώνουν. Κατά συνέπεια, θα καθιστούσε την εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, πιο ουσιαστική. 
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