
Μουσκεντέρη Μυρτώ 

1
η
 δραστηριότητα 

Θέμα: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 

Γνωστικά αντικείμενα: Παιδί και Υπολογιστής, Παιδί και επικοινωνία. 

Ενότητα:  

 Προφορική επικοινωνία 

 Εξοικείωση με τον Η/Υ και τη χρήση ποντικιού 

Διδακτικός χρόνος: 1 ώρα 

Λογισμικό που θα χρησιμοποιήσω: Kidspiration 3E1  

Περιγραφή λογισμικού: Στο πιο βασικό επίπεδο είναι ένα εργαλείο για τη γρήγορη 

ανάπτυξη διαγραμμάτων που αποτελούνται από εικόνες (σύμβολα) συνδεδεμένες με 

γραμμές (συνδέσμους).  Τα σύμβολα μπορούν να είναι πλαίσια που περιέχουν 

κείμενο ή εικόνες, είτε μέσα από τις εικόνες που παρέχονται με το πρόγραμμα, είτε 

οποιαδήποτε άλλη εικόνα που αντλήθηκε από ένα ιστότοπο, φωτογραφική μηχανή, ή 

σαρωτή. Μπορείτε να ταξινομήσετε ένα γρήγορα κατασκευασμένο διάγραμμα σε μια 

σαφή ιεραρχία, να δείτε ένα ιεραρχικό διάγραμμα σαν μια συνοπτική παρουσίαση 

κειμένου, να τοποθετήσετε αυτή την περίληψη, με ή χωρίς το διάγραμμα, σ’ ένα 

επεξεργαστή κειμένου ή λογισμικό παρουσίασης, να αποθηκεύσετε ένα διάγραμμα ως 

μια ιστοσελίδα, να δημιουργήσετε υπερσυνδέσμους με ιστότοπους ή άλλα έγγραφα 

του Inspiration, να ηχογραφήσετε ήχο και να τον επισυνάψετε σ’ ένα σύμβολο, να 

προσθέσετε σημειώσεις κειμένου σ’ ένα σύμβολο, να αποκρύπτετε και να 

αποκαλύπτετε τα χαμηλότερα επίπεδα ενός διαγράμματος. 

  

Εποπτικό υλικό: Η/Υ, διαδραστικός πίνακας. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ 

Στόχος: 

 Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να ομαδοποιήσουν τις ιδέες τους σε κεντρικά πλαίσια 

πάνω στα οποία θα κινηθούμε. 

Προηγούμενες γνώσεις: Τα παιδιά, έπειτα από διερευνητικές δραστηριότητες και με 

αφορμή μια ιστορία που αφηγηθήκαμε στην τάξη από τις περιπέτειες του Οδυσσέα, 

αποφάσισαν να ασχοληθούμε με την αρχαία Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα με την 

ιστορία του χωριού τους, το Βαθύ Αυλίδος. 



Προετοιμασία: Παροτρύναμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν και να καταγράψουν τις 

ιδέες τους, σχετικά με το θέμα και ποιες πλευρές τους ενδιέφεραν περισσότερο, ώστε 

να εμβαθύνουμε πάνω σε αυτές και να τις συμπεριλάβουμε στον εννοιολογικό χάρτη 

που θα φτιάχναμε. Εξηγήσαμε στα παιδιά ότι σκοπός της δραστηριότητας ήταννα 

καταγράψουμε όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο για το θέμα, ώστε να 

οργανώσουμε καλύτερα το πλάνο δραστηριότητων. Συνήθως τη διακτίνωση των 

θεμάτων την κάναμε γραπτώς σε χαρτόνια, αλλά με το διαδραστικό πίνακα τα παιδιά 

είχαν ακόμη ένα κίνητρο για να ασχοληθούν με περισσότερη όρεξη.  

Περιγραφή δραστηριότητας:  Τα παιδιά κατέγραψαν με όποιο τρόπο μπορούσαν 

(γραπτώς ή μέσω αναπαραστάσεων) τις ιδέες τους και στη συνέχεια τις παρουσίασαν 

στην ομάδα ( Brain storming). Έπειτα προσπαθήσαμε να ομαδοποιήσουμε τις ιδέες 

τους με βάση κάποιες συνισταμένες, όπως τα ομηρικά έπη και τον τρωικό πόλεμο 

που ξεκίνησε από το αρχαίο λιμάνι της Αυλίδας, κ.λ.π. Αφού ολοκληρώσαμε τη 

διαδικασία τα παιδιά της κάθε ομάδας, χρησιμοποιούσαν με τη δική μας βοήθεια το 

διαδραστικό πίνακα για να καταγράψουν στο δικό τους πλαίσιο το τίτλο του 

υποθέματος που είχαν σκεφτεί. Στο τέλος και αφού είχε ολοκληρωθεί ο 

εννοιολογικός χάρτης, παρουσιάσαμε τον τελικό πίνακα στα παιδιά και το 

εκτυπώσαμε για να το τοποθετήσουμε στον πίνακα της παρεούλας. 

 

 

Αξιολόγηση: Ο στόχος επιτεύχθηκε με επιτυχία για σχεδόν όλες τις ομάδες. Τα 

παιδιά κατάφεραν στις περισσότερες περιπτώσεις να συνεργαστούν και να βγάλουν 

ένα κοινό συμπέρασμα. Αυτό που τους κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν η 

χρήση του διαδραστικού πίνακα και πως τα παιδιά επενέργησαν με αυτόν. Το 

απότέλεσμα την συνεργασίας τους επιβραβεύτηκε με την εκτύπωση της τελικής τους 

εργασίας και την παρουσίαση της μέσα στην τάξη.  

 


