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ΘΘέέμμαα  22::  EEρργγααλλεείίαα  κκααιι  εεφφααρρμμοογγέέςς  πποουυ  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  μμεεσσώώνν  μμααζζιικκήήςς  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  κκααιι  ττιιςς  δδηημμιιοουυρργγιικκέέςς  

ιικκααννόόττηηττεεςς 

 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα παιδιά που βρίσκονται στο δημοτικό είναι συγκεκριμένος. 

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας τέτοιος 

δάσκαλος μπορούν να παρουσιαστούν σε μετέπειτα στάδιο. Ο δάσκαλος είναι ένας καθοδηγητής 

στον κόσμο της γνώσης, αλλά είναι επίσης ένα πρότυπο για τους μαθητές, ειδικά στα πρώτα στάδια 

της εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο δάσκαλος πρέπει να έχει την ικανότητα να 

διδάξει την ύλη την οποία γνωρίζει ο ίδιος πρώτα  Θα παρουσιάσουμε παρακάτω τις προτάσεις που 

απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς. 

  
PPoowweerr  PPooiinntt  
 
Το Power Point είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του πακέτο Microsoft Office. Είναι 

πολύ δημοφιλές πρόγραμμα που με τη χρήση στατικών διαφανειών δημιουργούμε παρουσιάσεις. 

Όσον αφορά το περιεχόμεο δεν υπάρχει κάποιο όριο σε κέιμενο και εικόνες. Στις παρουσιάσεις του 

Power Point μπορούμε να ενσωματώσουμε βίντεο, ήχο, κινούμενα σχέδια, γραφήματα. Υπάρχουν 

πολλά έτοιμα σχέδια που μπορούν να κάνουν την παρουσίαση πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και 

αρκετοί εκπαιδευτικοί οδηγοί που θα μας βοηθήσουν στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 

παρουσίασης. 

 

Μερικά έτοιμα σχέδια:  

https://www.slidescarnival.com/category/free-templates 

 

Εκπαιδευτικά βίντεο: σεμινάρια:https://youtu.be/u7Tku3_RGPshttps://youtu.be/q1CMxb90g7c 

 

Πλεονεκτήματα:  

Τα μαθήματα μπορούν να απόκτησουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι μόνο στο  στο προχωρημένο 

ακαδημαικό επίπεδο αλλά επίσης και στα δημοτικά σχολεία. 

Πολύ εύκολη στην χρήση επιφάνεια εργασίας  
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Διαθέσιμο πρόγραμμα σε πολλές γλώσσες 

Πολλά έτοιμα σχέδια 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί οδηγοί διαθέσιμοι 

 

Μειονεκτήματα: 

Υψηλή τιμή αγοράς του προγράμματος 

 

 
Εικόνα 3 –  Παραδείγματα Power Point 

  
PPrreezzii  
www.prezi.com 

Το Prezi είναι ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία παρουσιάσεων με πιο διαδραστικό περιεχόμενο 

όπου δε βασίζεται απλά σε διαδοχικές διαφάνειες. Μοιάζει περισσότερο με χάρτη σκέψης, και 

γίνεται καλύτερα αντιλητό από μαθητές οπτικού τύπου.  

Το εργαλείο αυτό μπορεί να γίνει πιο πειστικό μέσω των κινουμένων σχεδίων και των άλλων 

χαρακτηριστικών που έχει. Η δωρεάν έκδοση επιτρέπει τη δημιουργία και αποθήκευση 

παρουσιάσεων μέσω της ιστοσελίδας.  
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Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα όταν είναι εκτός σύνδεσης, απαιτείται 

πληρωμή. 

 

Πλεονεκτήματα: 

To οπτικό υλικό είναι ελκυστικό, χρήσιμο σε παρουσιάσεις στις οποίες είναι σημαντικό να υπάρξει 

μια ιστορία. 

 

Μειονεκτήματα: 

Απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο για την δωρεάν έκδοση 

Υπάρχει επί πληρωμή έκδοση 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.youtube.com/watch?v=QadFvf3D8P8 

 
Εικόνα 4 – Ιστοσελίδα prezi.com 

 

GGIIMMPP  
www.gimp.org 

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με υπολογιστές έχουν ακούσει για το Photoshop. 

Λέγεται ότι είναι το καλύτερο πρόγραμμα για την επεξεργασία φωτογραφιών για επαγγελματική 

χρήση το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μη επαγγελματίες, ωστόσο χρείαζονται 
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βασικές γνώσεις σχετικά με το πρόγραμμα και την επεξεργασίας της φωτογραφίας.Το πρόγραμμα 

έχει μεγάλο κόστος.  

Από την άλλη, το Gimp είναι πολύ παρόμοιο σε δυνατότητες, είναι δωρεάν και λιγότερο περίπλοκο. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες ή να επεξεργαστούν αυτές που έχουν ήδη 

κάνει. Υπάρχουν εργαλεία όπου έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν κείμενο, εικόνα και άλλες 

επιλογές. Για τη δουλειά του δασκάλου, οι δυνατότητες του προγράμματος είναι σε ικανοποιητικό 

βαθμό. 

 

Πλεονεκτήματα:  

Δωρέαν 

Πολλές δυνατότητες 

Διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες 

 

Μειονεκτήματα: 

Λίγο περίπλοκο, ειδικά για να το χρησιμοποιήσεις πρώτη φορά 

Απαιτεί βασικές γνώσεις σχετικά με την επεξεργασία των φωτογραφιών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://youtu.be/Q8C0LJPpr64 

 
Εικόνα 5 – Ιστοσελίδα gimp.com  
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LLiigghhttwwoorrkkss  
Αν χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα βίντεο, το πρόγραμμα Lightworks μπορεί να είναι η καλύτερη 
λύση. Αυτό το λογισμικό προσφέρει πολλές λειτουργίες, ωστόσο εάν χρειάζεστε κάποια πρόσθετα 
εφέ, μπορείτε να ψάξετε βαθύτερα στο πρόγραμμα. Στο Lightworks μπορείτε να επεξεργαστείτε, να 
κόψετε, να ενώσετε βίντεο που έχουν γίνει για παράδειγμα από ένα smartphone. Επίσης, μπορείτε 
να προσθέσετε υπότιτλους και να κάνετε μερικά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα εφέ. Ορισμένα πιο 
περίπλοκα χαρακτηριστικά είναι επί πληρωμή. 
 
Πλεονεκτήματα: 
Ικανοποιητικές οι παροχές του 
 
Μειονεκτήματα: 
Χρειάζεται χρόνος για να ετοιμάσετε ένα καλό βίντεο 
Απαιτεί έναν καλό υπολογιστή 
Διαθέσιμο στην Αγγλικλη γλώσσα 
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://youtu.be/489O4snfHg8 
 

 
Εικόνα 6 – Ιστοσελίδα lightworks.com 

 

EEaasseellllyy  
www.easel.ly 
 
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό μέρος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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Αφορά και τις δύο πλευρές: τους δασκάλους, οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν για την 
οπτικοποίηση του έργου, καθώς και τους μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματα του έργου.To πρόγραμμα μπορεί εύκολα να συμβάλει στη δημιουργία γραφικών με 
πληροφορίες που θα έχουν μέσα πολλές εικόνες (infographics). Η προετοιμασία δεν είναι τόσο 
περίπλοκη, ώστε να μπορεί να γίνει και από τους νέους.  
 
Πλεονεκτήματα: 
Οπτικά ελκυστικό πρόγραμμα 
Φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας 
Τα περισσότερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται είναι δωρεάν 
 
Μειονεκτήματα: 
Για την εκτύπωση των αρχείων χρειάζεται η επί πληρωμή έκδοση 
Διατίθεται σε λίγες γλώσσες. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://youtu.be/okFohYJX5xo 
 

 
Εικόνα 7 –  www.easel.ly website 

SSttoorryybbiirrdd  
www.storybird.com 
 
Η αφήγηση μιας ιστορίας αποτελεί πολύ σημαντική μέθοδο για την διαπροσωπική αλλά και 

ενδοπροσωπική επικοινωνία. Ωστόσο, η αφήγηση ως μια "κλασσική" μέθοδος στο σχολείο που 

χρειάζεται ο μαθητής να γράψει μια ιστορία δεν είναι πολύ ελκυστική. Το πρόγραμμα Storybird 

είναι ένας τρόπος που μετατρέπει την αφήγηση σε μια περιπέτεια. Υπάρχουν επίσης κάποια έτοιμα 

μαθήματα σχετικά με την αφήγηση μιας ιστορίας, για παράδειγμα πώς να γίνετε συγγραφέας 

κόμικς. Το Storybird μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τους δασκάλους που θα βοηθήσει στην 
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δημιουργία ιστοριών οπτικά ελκυστικές όπου θα μπορούν να διαβαστούν από τα παιδιά με 

ευκολία. 

 
Πλεονεκτήματα: 
Εύκολο στην χρήση πρόγραμμα 
Γραφιστικά ελκυστικό 
Συμμετοχή και των γονέων 
 
Μειονεκτήματα: 
Ορισμένες λειτουργίες είναι επί πληρωμή 
Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://youtu.be/9nHo5KO4EO8 
 
 

 
 

Εικόνα 8 – Ιστοσελίδα storybird.com 

 


