
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια διδακτική πρόταση 
για τη διδασκαλία της προπαίδειας με την χρήση των Τ.Π.Ε. 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποτελείται από 
δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονα 
διαδραστικά χαρακτηριστικά, ενώ οι παιγνιώδεις 
δραστηριότητες αποκτούν ξεχωριστό ρόλο στην όλη 
προσπάθεια. Αρχικά γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο 
βαθμός στον οποίο οι μαθητές έχουν ήδη κατακτήσει την 
προπαίδεια, έπειτα ακολουθεί η προτεινόμενη διδασκαλία, 
δηλαδή η εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για την κατάκτηση των επιδιωκόμενων 
στόχων, ενώ ακολουθεί η παρουσίαση όλης της προσπάθειας 
στη Σχολική Κοινότητα, με την ταυτόχρονη συμμετοχή σε 
έναν προτεινόμενο μαθητικό διαγωνισμό. Με λίγα λόγια 
γίνεται προσπάθεια να γίνει αλλαγή του ρόλου των μαθητών 
από παθητικούς αποδέκτες μιας διδασκαλίας σε ενεργά μέλη 
μιας ψηφιακής τάξης προκειμένου να κατακτήσουν 
ευκολότερα την προπαίδεια. Από την άλλη η εισαγωγή των 
Τ.Π.Ε., στο προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, προωθεί την 
υιοθέτηση, από μέρους του εκπαιδευτικού, μεθόδων που του 
επιτρέπουν να λειτουργήσει ως εμψυχωτής και μέντορας των 
μαθητών. Απώτερος σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι 
να καταφέρουν οι μαθητές να μάθουν την προπαίδεια με 
έναν παιγνιώδη τρόπο, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες τις 
τεχνολογίας που επιτρέπει τη δημιουργία τέτοιου είδους 
ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης. Τέλος, η αξιολόγηση του 
προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου πραγματοποιείται σε 
τρεις διαφορετικές φάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής 
ανατροφοδότηση για τα μαθησιακά αποτελέσματα που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδίκτυο, διαδραστικότητα, κινητό 
τηλέφωνο, μαθηματικές καρέκλες, προπαίδεια

Τα παιδιά ως χρήστες και 
δημιουργοί διαδικτυακών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών 

παιχνιδιών. Πρόταση διδακτικού 
σεναρίου για την προπαίδεια.

Αναγνωστάκης Γεώργιος
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

ganagnostakis@gmail.com

ΣΚΟΠΟΣ
Γενικός σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι οι μαθητές να 

γνωρίσουν έναν παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας της 
προπαίδειας, με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, που θα τους 

βοηθήσει να αυτοματοποιήσουν τις απαντήσεις που 
καλούνται να δώσουν σχετικά με τα γινόμενα της 

προπαίδειας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1) Διερεύνηση μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, 

2) Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την 
προπαίδεια, 3) Παίξιμο ηλεκτρονικού παιχνιδιού για 

την προπαίδεια, 4) Δημιουργία χάρτη εννοιών με θέμα 
την προπαίδεια, 5) Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου 
για την προπαίδεια, 6) Προετοιμασία και διεξαγωγή 

της μαθητικής γιορτής με θέμα την προπαίδεια

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α) Το διδακτικό σενάριο διακρίνεται για την 

ποικιλομορφία του προκειμένου να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών, β) Οι μαθητές 

κατασεκυάζουν το δικό τους υλικό, ενισχύεται η 
δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επικοινωνία, γ) 

Χρησιμοποιούνται οι Τ.Π.Ε. ως εργαλείο, υπάρχει 
επεκτασιμότητα του σεναρίου και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα, δ) Ο χρόνος που απαιτείται είναι 
δυσανάλογος με το πρόγραμμα σπουδών και ε) 

Προτείνεται η εφαρμογή του έτσι ώστε να προκύψουν 
ασφαλή συμπεράσματα για την αξιοπιστία του. 
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