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Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

 

Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ∆ΑΣ-ΚΡΗΤΗ 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) 
(συµπληρώνεται από τους ∆ασκάλους) 

 

Α) Γενικά Στοιχεία 

1. Αθήνα: ∆άσκαλοι: Φιλιππούσης Γεώργιος , Σιάκας Σπύρος, Καραγιάννη ∆έσποινα 

2. Κρήτη: ∆άσκαλοι: Τοµαζινάκης Αριστόκριτος, Γκίζα Παναγιώτα, Μαστοράκη Ελένη 

 

       Τόπος, χρόνος, αριθµός  µαθητών  πιλοτικού προγράµµατος 

 Σχολείο Ηµεροµηνία ∆ιδακτική  

Ώρα  

 Τάξη/ 

Τµήµα 

Αριθµός  

Μαθητών 

 25/02/08 2
η
 & 3

η
  Ε’   

Λεόντειο Λύκειο 

Πατησίων 

   32 

∆.Σ. Ναυστάθµου 

Σούδας-Κρήτη 

 

   24 

 



Β) Περιγραφή Μαθήµατος 

 

1. Τίτλος Μαθήµατος: Παρουσίαση : Πόλη – Σχολείο - Τάξη 

 

2. Εκπαιδευτικό Λογισµικό – Χρησιµοποιούµενες ∆ιευθύνσεις Internet- 

Χρησιµοποιούµενες εφαρµογές :  

Microsoft Word & Power Point,  Google Earth (προβολή δορυφορικών φωτογραφιών από 

οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου), ConseptDraw (κατασκευή νοητικών χαρτών). 

ΠΗΓΕΣ 

http://www.cityofathens.gr/portal/site/AthensPortal/index.html 

http://el.wikipedia.org/wiki 

http://www.sikyon.com/contents_gr2.html 

http://www.krassanakis.gr/crete.htm  

http://www.chania.gr  

http://www.ipa.gr/greek/conference/xania.html   

http://www.deltanet.gr/chania-info/greek/suda.html 

http://www.deltanet.gr/chania-info/greek/out.htm1  

http://www.aer.gr/aeroclub/images/wallpapers/kos_xna.jpg 

 

 

3. Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα 

 

• Τάξη:   Ε’ 

 

• Γνωστικά αντικείµενα: Ιστορία, Γεωγραφία, Γλώσσα, Πληροφορική (γνωριµία και 

εξοικείωση µε το διαδίκτυο, γνωριµία και χρησιµοποίηση λογισµικών, όπως 

Microsoft Word, Power Point 



 

 

• ∆ιδακτική Ενότητα: Πόλη – Σχολείο-Τάξη 

 

• ∆ιδακτικοί στόχοι:  Εξοικείωση µε τις Νέες τεχνολογίες και τη διαδικασία της 

Τηλεδιάσκεψης. Οι µαθητές να παρουσιάσουν µέσω Τηλεδιάσκεψης και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στοιχεία από την ιστορία της πόλης τους, στοιχεία από την 

ιστορία του σχολείου τους, δραστηριότητες της καθηµερινής σχολικής ζωής τους 

(Ερευνούν, συλλέγουν, συζητούν). Γνωριµία µε τους µαθητές και τους δασκάλους 

της άλλης τάξης. Γνωριµία µε την ασύγχρονη πλατφόρµα 

(http://grou.ps/primary_elearning)  και τον ήρωα του εκπαιδευτικού υλικού  για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση για µαθητές ∆ηµοτικού:  «Βιώσιµη ανάπτυξη και 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», Λάµπη Εξοικονοµάκη. 

 

 

• Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης: ερευνητική προσέγγιση, συνεργατική 

µάθηση, συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων, καταιγισµός ιδεών. 

 

• Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Μετά το τέλος της 1
η
ς τηλεδιάσκεψης οι µαθητές θα 

πρέπει να είναι ικανοί : 

 

• Να ερευνούν µεθοδικά,  

 

• Να συνεργάζονται,  

 

• Να συλλέγουν πληροφορίες και να τις οµαδοποιούν, 

 

• Να χρησιµοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

 

• Να είναι εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία της ∆ιαδραστικής Τηλεδιάσκεψης, 



 

• Να παρουσιάζουν  αντιπροσωπευτικά στοιχεία από την ιστορία της πόλης και του 

σχολείου τους, καθώς και σηµαντικά στοιχεία της τάξης τους. 

 

4. Σύντοµη Περιγραφή:  

 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες ερευνούν, συλλέγουν, οµαδοποιούν, συνθέτουν τις πληροφορίες 

και τα δεδοµένα τους πριν την τηλεδιάσκεψη. Κατά την τηλεδιάσκεψη γνωρίζονται µε τους 

µαθητές και τις µαθήτριες της αποµακρυσµένης τάξης, συζητούν, παρουσιάζουν τις εργασίες 

τους, αναδεικνύουν το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν. Οι δάσκαλοι έχουν ρόλο 

συντονιστικό-καθοδηγητικό. 

 

5. ∆οµή Μαθήµατος: 

 

• Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων διδασκαλίας 

 

∆ράσεις πριν την 1
η
 Τηλεδιάσκεψη 

Πριν από κάθε τηλεδιάσκεψη γίνονται ποικίλες δραστηριότητες και δράσεις, ώστε οι µαθητές 

και οι µαθήτριες κάθε τάξης, τοπικής και αποµακρυσµένης να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Συγκεριµένα, πριν από την 1
η
 τηλεδιάσκεψη οι µαθητές και οι µαθήτριες γράφουν  µία 

έκθεση για να αποτυπωθούν οι προσδοκίες τους  και τα συναισθήµατά τους  σχετικά µε την  

πρωτόγνωρη, γι΄αυτούς,  εκπαιδευτική διαδικασία της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης µε τίτλο:  

«Μια µέρα ένας µαθητής αρκετά ενθουσιασµένος αλλά και απορηµένος, µπαίνοντας στην 

αίθουσα, ανακοινώνει στους συµµαθητές του ότι σε λίγες µέρες η τάξη του θα συνεργαστεί µε 

«άλλους µαθητές» µέσω «τηλεδιάσκεψης». Οι µαθητές και οι µαθήτριες για λίγο σωπαίνουν. 

Μετά την αρχική τους απορία, αρχίζουν να φαντάζονται πώς µπορεί να είναι αυτή η 

τηλεδιάσκεψη. Άρχισαν λοιπόν να σκέφτονται και να γράφουν τις σκέψεις τους…»(αρχείο: 



ekthesi_prin_1h_thled_2009.doc. Επιπλέον, δηµιουργούν µία ζωγραφιά, για να 

παρουσιάσουν µε καλλιτεχνικό τρόπο αυτές τις προσδοκίες τους.  

Επιπλέον, για να µπορέσουν οι µαθητές/τριες να γνωριστούν καλύτερα γράφουν  σε ένα 

συγκεκριµένο φυλλάδιο ένα µικρό βιογραφικό. Στη συνέχεια, αυτά τα βιογραφικά 

αποστέλλονται στο «άλλο» σχολείο, όπου γίνεται συζήτηση,  καθώς και ανάρτηση αυτών 

µέσα στην τάξη (αρχείο:whoiam.docx). 

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και εργάζονται για την παρουσίαση. ∆ίνεται ένα φυλλάδιο 

µε τους άξονες της παρουσίασης (αρχείο: bhmata_prin_1h_gia_paidia_2009.docx). Οι άξονες 

καταγράφονται µε τη βοήθεια νοητικού χάρτη, έπειτα από συζήτηση. Αναζητούν και 

βρίσκουν πληροφορίες, τις οποίες καταγράφουν, οµαδοποιούν και επεξεργάζονται µε τη 

βοήθεια  λογισµικών. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τοποθετούνται στο φάκελό τους 

(portfolio). 

 

∆ράσεις κατά τη διάρκεια της 1ης Τηλεδιάσκεψης 

Κατά τη διάρκεια της Τηλεδιάσκεψης γίνονται εισαγωγικοί χαιρετισµοί, καλωσόρισµα, 

παρουσίαση µε τη βοήθεια του Power Point : ΠΟΛΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΤΑΞΗ (τόσο από το ένα 

σχολείο όσο και από το άλλο), γίνεται αναφορά στην ασύγχρονη πλατφόρµα καθώς και 

αναφορά στον ήρωα του εκπαιδευτικού υλικού «Λάµπη Εξοικονοµάκη». Με αυτόν ως ήρωα 

αλλά και µε άρθρα από εφηµερίδα,  οι µαθητές διαπραγµατεύονται και αναδεικνύουν το 

θέµα. ∆ίνεται ένα άρθρο από την εφηµερίδα το «Βήµα» (tobhma_graesk_avis[1].pdf) και ένα 

φύλλο εργασίας (fyllo_ergasias_1h_thl_2009.doc) το οποίο έχει ερωτήσεις σχετικές µε το 

άρθρο. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το θέµα  µε το οποίο θα ασχοληθούν κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς (2009). Το θέµα µας είναι:  «Περιβάλλον – Ενεργειακή 

Επανάσταση-Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας».  Σύνθηµά µας: Θέλουµε να ζήσουµε σε ένα 

ανθρώπινο πλανήτη! 

 

 

 



∆ραστηριότητες Μαθητών: 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες  συνεργάζονται για να δοµήσουν την παρουσίαση, πριν από την 

τηλεδιάσκεψη. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης παρουσιάζουν τις ενότητες (Πόλη-

Τάξη-Τµήµα)  µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που οι ίδιοι έχουν ετοιµάσει και δοµήσει µε 

τη βοήθεια των δασκάλων τους. 

 

Συνδυασµός µε άλλα µέσα διδασκαλίας 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, ∆ιαδίκτυο, videoπροβολέας, λογισµικά. 

• Απαιτούµενοι πόροι 

Εξοικείωση µε Η/Υ και περιφερειακές συσκευές (φωτογραφική µηχανή, σαρωτής), λογισµικά 

που χρησιµοποιήθηκαν, σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Γ) Παράρτηµα    

επισυναπτόµενο υλικό:  

1. Cd, το οποίο περιέχει την παρουσίαση της 1
ης

 Τηλεδιάσκεψης, 

2. Φόρµα σχεδίου µαθήµατος 

3. Εκθέσεις µαθητών/τριών 

4. Ζωγραφική µαθητών/τριών 

5. Αρχεία κειµένου που χρησιµοποιήθηκαν (φόρµα βιογραφικού, φόρµα δράσης 

πριν την 1
η
 τηλεδιάσκεψη) 

6. Άρθρο από την εφηµερίδα «Το Βήµα» 

7. Φύλλο Εργασίας 

8. Βεβαιώσεις συµµετοχής 

9. Ερωτηµατολόγια 

 

 

 


