1

Η ‘ ΚΥΨΕΛΗ’, το πρώτο ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ που σύντομα
θα έχει γίνει το αγαπημένο της
ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

τους

φίλους

των παιδιών της παιδικής ηλικίας
με

το

παρακάτω

κείμενο.

Είναι ένα πρόγραμμα υποδοχής και αξιοποίησης προσώπων, ιδεών,
προγραμμάτων και ψηφιακών μέσων που προορίζονται να υποστηρίζουν
την αυτοκατευθυνόμενη μελέτη, την κοινωνική μάθηση, την προαγωγή της
σκέψης και
ελεύθερου

της ψυχαγωγίας μέσα από ένα περιβάλλον δημιουργικού
χρόνου

για

εκπαίδευση

μαθητών

και

γονέων

δημοτικού

σχολείου. Η ομάδα-στόχος είναι οι γονείς που ζητούν ένα πρόγραμμα που
θα κρατά τα παιδιά σε χρήσιμη, ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση
και παράλληλα, θα αναπτύσσει προδιαθέσεις και ‘καλές’ εμπειρίες σε μια
κρίσιμη και εύπλαστη ηλικία για τα παιδιά, για να δέχονται τη μάθηση
μέσα από μια γευστική και ευχάριστη πνευματική τροφή, σαν φυσική
παρόρμηση και όχι σαν ένα έργο γεμάτο άγχος, ανία και φόβο.

Ένα

εργαστήρι μυαλού και ψυχής σε χρόνο ελεύθερο, σαν την αγαπημένη
δραστηριότητα. Το πρόγραμμα δεν επιχορηγείται από κανένα φορέα.
Για να κερδίσει και να αγαπήσει τη σχολική γνώση, το παιδί πρέπει
πρώτα να γνωρίζει να σκέπτεται. Χωρίς καλλιέργεια της πολλαπλής
σκέψης, η γνώση είναι ρηχή, πρόσκαιρη και αναλώσιμη. ΄Ένα ‘υγιεινό’
περιβάλλον ψυχαγωγίας που κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον με τις
καθημερινές βραδινές συναντήσεις και με έξυπνες, ευχάριστες και
παρωθητικές δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση στο σπίτι, τον
ωφέλιμο οικογενειακό χρόνο, την άμιλλα και την κοινωνική διασύνδεση.
Ένα τέτοιο περιβάλλον επιθυμούμε να είναι το΄Σχολείο της Οικογένειας’’
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ‘ΚΥΨΕΛΗ’
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Στόχοι και προοπτική
Σας υποδεχόμαστε με χαμόγελο, με ενδιαφέρον και με πρόθεση να
προσφέρουμε σε σας και τα παιδιά ένα ΄καλό σπίτι μέσα στο
διαδίκτυο’ ένα νέο ελπιδοφόρο περιβάλλον μάθησης, ψυχαγωγίας
και επικοινωνίας που ελπίζουμε να συνδυαστεί με την αγάπη σας
για το παιδί και την κοινή μας προσδοκία για μετάβαση από την
υποχρέσωση κaι τη ρουτίνα του σχολείου στην αλήθεια της
εκπαίδευσης, δηλαδή τη σκέψη, τη θετική επιρροή του δασκάλου,
την ψυχαγωγία, αν αυτά συνδυάζονται γόνιμα με την τεχνολογία
της μάθησης και τη χρήσιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Τι είναι η ‘Κυψέλη’
Το δίκτυο ‘Κυψέλη’, το ‘σχολείο της οικογένειας’, είναι πολυ-χώρος
αξιοποίησης προσώπων, στόχων, ιδεών και προγραμμάτων που
προορίζονται να υποστηρίζουν ανάγκες μάθησης και ψυχαγωγίας
των παιδιών, την αυτόνομη μελέτη, την κοινωνική μάθηση και την
προαγωγή της σκέψης μέσα από ένα περιβάλλον δημιουργικού
ελεύθερου χρόνου. Η ομάδα-στόχος είναι οι γονείς που ζητούν
ένα πρόγραμμα που θα κρατά τα παιδιά σε χρήσιμη, ευχάριστη και
δημιουργική

απασχόληση

και

παράλληλα,

θα

αναπτύσσει

προδιαθέσεις και ‘καλές’ εμπειρίες σε μια κρίσιμη και εύπλαστη
ηλικία για τα παιδιά, για να δέχονται τη μάθηση μέσα από μια
γευστική και ευχάριστη πνευματική τροφή, σαν πααιχνίδι και
φυσική παρόρμηση και όχι σαν ένα έργο γεμάτο άγχος, ανία και
φόβο. Ταυτόχρονα, με τη καθημερινή συμμετοχή του, το παιδί
αποστρέφει το ενδιαφέρον του από άλλες μη ασφαλείς, μη υγιείς
και ζημιογόνες συνήθειες.
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Για να κερδίσει και να αγαπήσει τη σχολική γνώση, το παιδί πρέπει
πρώτα να γνωρίζει να σκέπτεται. Χωρίς καλλιέργεια της
πολλαπλής σκέψης, η γνώση είναι ρηχή, πρόσκαιρη και αναλώσιμη.
Ένα

‘υγιεινό’

περιβάλλον

μάθησης,

κερδίζει

αμέσως

το

ενδιαφέρον για τις καθημερινές συναντήσεις στη σχολική τάξη ή
στο διαδίκτυο, αν τα πρόσωπα, το υλικό και η επικοινωνία
έχουν χρώμα ποιότητα κι επιρροή, ενώ οι δραστηριότητες είναι
‘έξυπνες’, ευχάριστες και ανταποδοτικές, για να γράφονται
καλύτερα στη μνήμη και να παρωθούν την ολική διάπλαση, την
άμιλλα και την κοινωνική διασύνδεση. Όπως συμβαίνει στα
ομαδικά αθλητικά παιχνίδια. Ένα τέτοιο περιβάλλον επιθυμούμε
να είναι και το δικό μας.

Η μάθηση
1.αυθεντική
2.έγκυρη
3.ασφαλής
4.χρήσιμη
5.ευχάριστη
6.δελεαστική
7.διεγερτική
8.απαιτητική
9.έντιμη
10.ευέλικτη
10.μοναδική εμπειρία
11.επεξεργάσιμη
12.διαθεματική
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Η δική μας μάθηση
1 Οι μαθητές μαθαίνουν να ακολουθούν μια ‘πυξίδα προόδου’
2. Έχουμε προσανατολισμό μάθησης και όχι επίδοσης
3. Η επιδιωκόμενη μάθηση είναι απεριόριστη και απρόβλεπτη
4. Η πιο χρήσιμη μάθηση είναι η μάθηση συνηθειών και στάσεων.
5. Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη της σκέψης είναι πολυδύναμη
6.Η μάθηση που συνδυάζεται με έλλειψη άγχους, εποπτεία,
ψυχαγωγία, επιλογή και τεχνολογία είναι η πιο ασφαλής, χρήσιμη κι
ευχάριστη.

Το όραμα του παιδαγωγού
Μαζί με τις αγωνίες των γονέων που ζητούν δικαίωση και
ανακούφιση, υπάρχει και η αγωνία του παιδαγωγού, εκείνου που
θέλοντας να αναδείξει την πρωτογενή έννοια του ρόλου του, ζητά
να δει τον εαυτό του να διδάσκει, να μεταδίδει, να συμβουλεύει,
αντί να αφήνει τα παιδιά να παίρνουν ό,τι αναφέρει κάποιο
πρόγραμμα, ό,τι τους αρέσει, ό,τι τους επιτρέπουν οι δυνατότητες,
η διάθεση της στιγμής και οι συνθήκες στο περιβάλλον μάθησης. Η
θέση που έχει ‘ο δάσκαλος στο σπίτι΄, ένας σημαντικός φίλος που
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έρχεται στην οικογένεια για το παιδί, είναι θέση επιρροής, μια
αναγκαία θέση για τον παιδαγωγό μέσα από το κορυφαίο
σύγχρονο μέσο επικοινωνίας και μάθησης, την οθόνη του Η/Υ.
Με αυτην την έννοια, το πρόγραμμα ξεφεύγει από ένα
συμπληρωματικό εκπαιδευτικό μέσο και, στο βαθμό που οι
τεχνικές υποδομές το επιτρέπουν, μπορεί να αποκτά το
χαρακτήρα ενός μαζικού μέσου μάθησης και επικοινωνίας.

Η πυξίδα της προόδου
Με ένα ευχάριστο τρόπο, ο μαθητής μαθαίνει ‘απέξω΄τις
επιθυμίες που του προτείνει το banner το μενού ‘η πυξίδα της
προόδου’, ένα μάθημα θέλησης που μπορεί να κάνει τακτικά μαζί
με τους γονείς του. ( www.go2learn.gr)

Τα μαθήματα της τάξης
Το πρόγραμμα έχει εντάξει με ψηφιακή μορφή τη σειρά ‘Πάω
δημοτικό’ της Inte*Learn, όλες οι ενότητες των βασικών
μαθημάτων της σχολικής τάξης του δημοτικού σε ένα υπέροχο
αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον μάθησης. Τα μαθήματα
προορίζονται και για αυτόνομη μελέτη.
Επειδή όμως οι δραστηριότητες της σειράς έγιναν συμβατές με το
LMS που υπάρχει στο πρόγραμμα και έχουν μετατραπεί σε μορφή
skorm, μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε επιλεκτικά (1) στα μαθήματά
σας και να ζητάτε από τα παιδιά να απαντούν στις ασκήσεις, ώστε
οι απαντήσεις τους να ‘χρεώνονται΄αμέσως όλες στην καρτέλα
ενεργητικού και προόδου που αποκτά κάθε μαθητής και μαθήτρια
που εγγράφεται και συμμετέχει τακτικά. (2).
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1/

Επιλεκτικά, αν επιθυμείτε να αναδείξετε κάποιο βασικό στόχο που

προάγεται ι δ ι α ί τ ε ρ α από μια ενότητα, ένα μάθημα ή μια σημαντική
άσκηση.
2/ Η εγγραφή του χρήστη γίνεται από τη σελίδα του σχολείου της
οικογένειας www.go2learn.gr. Οι γονείς μπορούν α π ό ε κ ε ί, ανάμεσα
στα άλλα,
α) Να γνωρίσουν και να αποδεχτούν τους όρους χρήσης
β) Να γνωρίσουν την ‘πυξίδα της προόδου’ του μαθητή
δ) Να ενημερωθούν από το μενού ΄Ερωτήσεις-Απαντήσεις’
ε) Να διαβάσουν συμβουλές για τη μελέτη του παιδιού τους
στ) Να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής

Ένα παιδαγωγικό δίκτυο
Το ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Κυψέλη΄ δεν είναι απλά και
μόνο φροντιστήριο για να προετοιμάζονται τα παιδιά της πρώτης
σχολικής ηλικίας, με σκοπό να ανταποκρίνονται τακτικά και
καθημερινά σε σχολικές εργασίες και να έχουν μια δεύτερη
ευκαιρία να ασκούνται στο πρόγραμμα της σχολικής τάξης. Η ομάδα
των παιδαγωγών, δίνοντας νόημα και περιεχόμενο στην έννοια της
λέξης, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ψυχαγωγία της μάθησης
(e-learning), έχουν την ευκαιρία να καλλιεργούν:
1. στόχους της σχολικής τάξης
2. αγάπη για τη γνώση
3. εθισμό σε συνεχή και γόνιμη σκέψη
4. ευγενή άμιλλα
5. αυτογνωσία
6. ευαισθησίες και προβληματισμό
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Παιδαγωγικός σκοπός


Διδάσκουμε στόχους της τάξης αλλά και ευρύτερους



Διδάσκουμε, προτείνουμε και ‘περνάμε΄ νέους τρόπους

εργασίας και σκέψης, αξίες για τη ζωή, τον πολιτισμό και τον
άνθρωπο.


Η επικοινωνία μας δεν είναι μια on line καθοδήγηση για

χρήση ψηφιακού υλικού, είναι μια πορεία από αυτό το στάδιο σε
προσωπική διδασκαλία με επιλογές, στόχους και επιρροή στα
παιδιά που έχουμε αναλάβει.


Εκείνο

που

προσθέτει

αξία

στο

πρόγραμμα

είναι

η

προσωπική επιρροή των παιδαγωγών και η αλληλεπίδραση μαζί
τους.
Εκπαιδευτικό υλικό
Στο

πρώτο

εξοικειωθούν

χρονικό

διάστημα

οι

παιδαγωγοί

πρέπει

να

με το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει ήδη στην

πλατφόρμα. Μαζί με το έτοιμο (φορτωμένο) ψηφιακό υλικό,
υπάρχει επίσης πρόγραμμα παραγωγής ψηφιακών δραστηριοτήτων
(quiz maker), έτσι ώστε κάθε εκπαιδευτικός φορέας που αποκτά
δικαίωμα χρήσης, να παράγει και να εντάσσει τις δικές του
μαθησιακές δραστηριότητες με βάση τις προτιμήσεις και τις
ανάγκες των παιδαγωγών του. Από εκεί και πέρα, το υλικό πρέπει
να ενταχτεί στο σχέδιο του/της παιδαγωγού για την ομάδα του (να
αξιοποιηθεί παιδαγωγικά) για να διδάξει τους στόχους και να
περάσει τα μηνύματά του/της.
Στο σύστημα διαχείρισης της μάθησης του δικτύου μας (Ιn
Edu/lms), όλα τα ‘ζωντανά’ μαθήματα γράφονται στη μνήμη του και
μπορούν τα παιδιά που τα έχασαν να τα δουν κάποια διαφορετική
ημέρα.
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Όλα τα μαθήματα του έτους βρίσκονται στη μνήμη του συστήματος
και ο φορέας που παρέχει το πρόγραμμα (π.χ. δήμος, σχολείο)
μπορεί να τα προσφέρει στους γονείς με τη λήξη το σχολικού
έτους.
Στο ζωντανό ψηφιακό πρόγραμμα μια δραστηριότητα δεν πρέπει να
αφήνεται μόνη να ‘παρασύρει’ τα παιδιά, αλλά να εντάσσεται πάντα
σε στόχο και σε ποικίλη διαδραστική επικοινωνία.
Όταν σχεδιάζεται ένα τεστ για την ψηφιακή μας τάξη, είναι
χρήσιμο να μην δαπανάται μόνο σε ερωτήματα που αφορούν απλές
γνώσεις και δεξιότητες, αλλά, με οικονομία και βαθμό δυσκολίας,
να συνδυάζει και ερωτήματα που απαιτούν βαθύτερη κατανόηση,
σκέψη, εκτίμηση και επίσης να δίνει και δικαίωμα έκφρασης.
Οι ερωτήσεις-εργασίες που ως παιδαγωγοί προτείνουμε στα παιδιά
έχουν χαρακτήρα περισσότερο συνθετικό και πνευματικό και γι’
αυτό προτείνεται να αξιοποιούμε το video και την αφήγηση.
Το τελευταίο μέρος του ψηφιακού μαθήματος είναι χρήσιμο να
καλεί τα παιδιά να εκφραστούν προφορικά για ερωτήσεις, απορίες,
σχόλια, με τάξη και σειρά και ανάλογα με την επιθυμία τους (3).
3. Λαμβάνουμε υπόψη και τους κανόνες διαχείρισης της τάξης. Το
πρόγραμμα επικοινωνίας Microsoft Lync 2013 προσφέρει δυνατότητες
‘χειρισμού΄των μαθητών από τον εκπαιδευτή, οι οποίες σε συνδυασμό με
τις δυνατότητες χρήσης κάμερας και μικροφώνου από τους μαθητές,
μπορούν να προσθέτουν κίνηση, εναλλαγή και ομαδικό πνεύμα στην τάξη.
Τα βιβλία της τάξης (έντυπα και ψηφιακά) να είναι ανοιχτά.
Στο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν τα σχολικά βιβλία και η σειρά
λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (με άδεια χρήσης).
Στο αρχείο των γονέων υπάρχουν και σε τύπο Word όλα τα βιβλία των
μαθητών με μεγέθυνση (αρχικά προορισμένα για παιδιά με προβλήματα
όρασης), τα οποία επίσης μπορεί να αποβούν χρήσιμα.
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Στο τέλος του μαθήματος, ο παιδαγωγός μπορεί να απευθύνεται στους
γονείς για προτάσεις και συμβουλές ή να έχει ένα παιχνίδι γνώσεων
(διαγωνισμό) για να προσθέτει περισσότερο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα.

Αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού
1.

Η σειρά ‘ Πάω Δημοτικό’

2.

Η σειρά ψηφιακών βιβλίων του Π.Ι.

3.

Η σειρά λογισμικών του Π.Ι.

4.

Οι συλλογές της ‘Κυψέλης’ (μουσική & video)

5.

To ISpring Quiz maker

6.

Η συλλογή του Media Park (βιβλία, ταινίες, παιχνίδια)

7.

Η συλλογή του παιδαγωγού

Λογισμικά μαθημάτων
Αναζητείστε και από τα εκπαιδευτικά λογισμικά που κυκλοφορούν
στο εμπόριο ό,τι χρειάζεστε για την τάξη και ταιριάζει στις κλίσεις
και το ενδιαφέρον σας. Προσοχή όμως. Οι δραστηριότητες αυτές
δεν είναι ψηφιακές, έτσι προτείνονται μόνο ως ερεθίσματα, με
βάση

τα

οποία

μπορείτε

να

παράγετε

ερωτήσεις

και

δραστηριότητες από το quiz maker, να εντάσσονται στο LMS και
να έρχονται αμέσως μετά στην οθόνη της τάξης.
Πνευματικά δικαιώματα
Τα μαθήματα της ψηφιακής τάξης και οι ψηφιακές δραστηριότητες
που παράγουν οι παιδαγωγοί κατοχυρώνονται ως ίδια πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών τους και μαζί με τον φορέα χρήσης
του συστήματος (π.χ. σχολείο) μπορούν να τα διαθέτουν και να τα
παρέχουν για ίδιο όφελος και συμφέρον. Το πρόγραμμα προσφέρει
ευκαιρίες σε καινοτόμους παιδαγωγούς που έχουν επίδοση στο elearning και ικανότητες παρουσίασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
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έχει η παραγωγή δραστηριοτήτων που ξεφεύγουν από το
πρόγραμμα της τάξης και αγγίζουν τις ευαισθησίες παιδιών και
γονέων (ελληνική ιστορία, τέχνη, πολιτισμός, θρησκεία…).
Διαγωνισμοί
Προτείνουμε κάθε ομάδα (τάξη) να καθιερώσει διαγωνισμούς
γνώσης για να προάγει τη ευγενή άμιλλα και να προσθέτει έκδηλο
ατομικό ενδιαφέρον. Οι διαγωνισμοί μπορούν να γίνονται πάνω σε
ασκήσεις που παράγονται στο Quiz maker, πάνω στα μαθήματα
(‘Πάω Δημοτικό’) που έχουν ασκήσεις έτοιμες με αυτόματη
ανταπόκριση

(εγγραφή)

στα

αποτελέσματα

των

παιδιών

(βαθμολογίες μαθητή) ή με κάποιο σχετικό λογισμικό που εισάγεται
ως ερέθισμα και οι μαθητές απαντούν γραπτά στο χώρο του
forum.

Μικροί διαγωνισμοί:
Επαναληπτικά και διαγνωστικά τεστ που είναι ενταγμένα στο LMS ή
σχεδιάζονται από τους παιδαγωγούς με πρόγραμμα τύπου quiz maker. Tα
επαναληπτικά γίνονται πάνω σε ενότητες του σχολικού βιβλίου μετά από
προειδοποίηση (1 ανά εβδομάδα). Οι παιδαγωγοί ελέγχουν τα rating των
διαγωνισμών για τα στατιστικά που χρειάζονται για την επιβράβευση.
1. Όσα παιδιά έχουν επιτυχία πάνω από 60% σε 5 διαγωνισμούς γίνονται
‘Μαθητές της Γνώσης’ και κερδίζουν αναμνηστικό.
2. Όσα παιδιά έχουν επιτυχία πάνω από 80% σε 5 διαγωνισμούς γίνονται
‘Αθλητές της Γνώσης’ και κερδίζουν αναμνηστικό και μετάλλιο.
3. Όσα παιδιά έχουν επιτυχία πάνω από 90% σε 5 διαγωνισμούς γίνονται
‘Ιππότες και Αμαζόνες της Γνώσης’ και κερδίζουν αναμνηστικό και δώρο
(καπέλα και σπαθιά)
Συστήνουμε τη δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού γνώσεων με εικονική
επιβράβευση (πχ ‘ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος’).
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Για άλλες αφορμές δημιουργίας των παιδιών προτείνουμε το χώρο μας ‘ο
μικρός δημιουργός’ και τη σελίδα www.i-create.gr

Στατιστικά δράσης μαθητών
Οι γονείς μπορούν με μια επιλογή, γράφοντας το όνομα του παιδιού
στο χώρο ‘αναζήτηση’

να έχουν τις συμμετοχές και απαντήσεις

των παιδιών στο πρόγραμμα της τάξης, καθώς και τις επιτυχίες
τους στους διαγωνισμούς.

Εικόνα παιδαγωγού
Είναι ευνόητοη ανάγκη στην οπτική μετάδοση ή διάσκεψη και
προσθέτει αισθητική και επιρροή η καλή προσωπική εμφάνιση του
παιδαγωγού στην κάμερα, μαζί με χιούμορ και χαμόγελο που
χρειάζεται ιδιαίτερα στο μέρος της συνομιλίας με κάθε παιδί.
Μουσική ακρόαση
Στη διάρκεια του μαθήματος και ιδιαίτερα σε στιγμές σκέψης και
ακρόασης βοηθά μια απαλή μουσική συνοδεία. Αναζητείστε τις
μουσικές

μας

συλλογές

(Emotions

&

Illusions)

εκπαιδευτικό υλικό. (πηγή : www.mikros-syggrafeas.gr)
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από

το

Καλωσόρισμα παιδιών
Με το trailer εισόδου ‘έναρξη μαθήματος’ (mp4)

Χειρισμός κάμερας (επιλογή)
Για οπτική εναλλαγή και αν το επιτρέπει η ρύθμιση, να σβήνετε και
να μικρύνετε την κάμερά την ώρα που τα παιδιά έχουν
δραστηριότητα και σκέπτονται και να την επαναφέρετε στο τέλος
της.
Για να τονίσετε τη δική σας παρουσία κι επιρροή μεγενθύνετε το
πλαίσιο της κάμερας.
Κατά διαστήματα και περίπτωση, να εμφανίζετε στην κάμερα και
κάποιο παιδί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Τύποι μαθητών
1.

οπτικός

2.

ακουστικός

3.

κιναισθητικός

4.

πρακτικός (παραδείγματα, πειράματα)

5.

κριτικός (ανάλυση, σχόλια)

6.

θεωρητικός (ανάλυση, σύνθεση)

7.

διαδικαστικός (ανάλυση, σχέδια)

8.

αποτελεσματικός (γνωρίζει τα μυστικά της γνώσης, της

μελέτης, βρίσκει τα σημαντικά, απομνημονεύει..)

Τα κίνητρα των μαθητών
1. Το υλικό
α) Το ενδιαφέρον που προκαλεί,
β) οι δραστηριότητες που εισάγει,
γ) οι δυνατότητες που ενθαρρύνει.
2. Οι νέοι δάσκαλοι που έρχονται κάθε μέρα στο σπίτι τους.
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3. Η άμιλλα στην ομάδα
4. Οι διαγωνισμοί
5. Η παρώθηση των γονέων
6. Η διασύνδεση με νέους άγνωστους φίλους
7. Η βελτίωση στην κατανόηση και απόδοση στην σχολική τάξη.
8.Τα ψηφιακά βιβλία, τα επιλεγμένα παιχνίδια, οι ταινίες…
9. Ο ‘μικρός δημιουργός’ ( προγράμματα Microsoft)

Κριτήρια επιτυχίας
1.

Ο τρόπος παρουσίασης και επικοινωνίας του παιδαγωγού

2.

Η επιλογή ευρύτερων στόχων που προάγουν την παιδεία και

την καλλιέργεια των παιδιών.
3.

Η αποσύνδεση από τις απαντήσεις-λύσεις στις επί μέρους

δραστηριότητες μιας ενότητας και η έμφαση στη διδασκαλία της
σκέψης και σε γενικότερους στόχους μάθησης και παιδείας του
επιπέδου της ομάδας.
4.

Η σύνδεση της μάθησης με την ψυχαγωγία, όπου αυτό είναι

δυνατό και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα μέσα. Η συμμετοχή των
παιδιών είναι μια δραστηριότητα ενδιαφέροντος, επιλογής και
ελεύθερου χρόνου.
5.

Να προάγεται ο ωφέλιμος χρόνος μάθησης και καλλιέργειας

του παιδιού στη διάρκεια της ώρας εργασίας.
6.

Η συμμετοχή των γονέων να είναι ενεργή με παρακολούθηση

της τάξης, επικοινωνία και συνεισφορά ιδεών για βελτίωση του
προγράμματος.
7.Η παραγωγή καινοτομίας και νέων υπηρεσιών σε ό, τι αφορά τη
δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και των
αναγκών της οικογένειας για καλλιέργεια του χαρακτήρα τους.
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To

ισχυρότερο

κριτήριο

επιτυχίας

είναι

η

μορφή,

το

περιεχόμενο και η ποιότητα των ‘’μαθημάτων’’ της ψηφιακής
τάξης. Όπως σε ένα Ρ/Τ σταθμό στον οποίο οι παραγωγοί και
παρουσιαστές των εκπομπών επιδιώκουν και για δικό τους όφελος
τη θεαματικότητα και απήχηση των εκπομπών τους, κάτι που
βασίζεται, ανάμεσα στα άλλα

σε υποδομές και ικανή ομάδα

παραγωγής, έτσι και οι παιδαγωγοί του προγράμματος έχουν τους
δικούς τους λόγους να επιζητούν την ποιότητα της επιρροής τους,
μέσα από το χρόνο μάθησης και ψυχαγωγίας που θα προσφέρουν
στις οικογένειες που εμπιστεύονται το πρόγραμμα για καλλιέργεια
δεξιοτήτων μάθησης, συνηθειών,αξιών και διόρθωση αδυναμιών
που παρουσιάζουν τα παιδιά στην εύπλαστη παιδική περίοδο. Η
παραγωγή και προσφορά ευχάριστων, καινοτόμων και χρήσιμων
διαδραστικών εμπειριών μάθησης (βιώματα), σε συνδυασμό με τις
άλλες υπηρεσίες που προτείνουμε ως εταιρεία, έχει άμεσο στόχο
την αύξηση την ικανοποίησης των μαθητών μας και τη διαφήμισή
μας από τους ίδιους σε νέους ενδιαφερόμενους, ώστε να
διευρύνουμε τον κύκλο των φίλων μας και την εκπαιδευτική μας
επιρροή.
Η ιδιαιτερότητα της σύνθετης, σύγχρονης επικοινωνίας και
παιδαγωγικής ανταπόκρισης μέσα από μια σελίδα ψηφιακής τάξης
δημιουργεί ευκαιρίες για μάθηση με οικονομία, μάθηση από τους
άλλους, εποπτεία και αυτενέργεια με αυτόνομη χρήση και των
άλλων επιλογών εργασίας και ψυχαγωγίας (media) που διατίθενται
στα μέλη μας.

Η καινοτομία του ‘σχολείου της οικογένειας’
Το να εισάγουμε νέους ρόλους για το δάσκαλο δημιουργεί την ίδια
αντίδραση ή απήχηση με το να εισάγουμε νέες ιδέες στην κοινωνία.
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Το πρόγραμμα επικοινωνίας ‘’ο δάσκαλος στο σπίτι’’ δεν είναι και
δεν πρέπει να είναι επανάληψη ή νέα παρουσίαση του σχολικού
μαθήματος, κάτι που έχει γίνει στο πρωινό πρόγραμμα των
παιδιών. Η βοήθεια και η ωφέλεια που αποκομίζουν τα παιδιά έχει
να κάνει με την καλλιέργεια, επεξεργασία και προσαρμογή των
ιδιαίτερων θεματικών στόχων κάθε σχολικής τάξης καθώς και
των στόχων της ‘Κυψέλης’ για κάθε παιδί, το δικό μας
παιδαγωγικό συμβόλαιο, για να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο
τρόπο από κάθε οικογένεια.
Η ποιοτική διαφορά του προγράμματος έχει να κάνει με το ότι οι
παιδαγωγοί έχουν έργο και πρόθεση να βελτιώσουν το παιδί ως
μαθητή και πρόσωπο, να αναπτύξουν τις θετικές στάσεις και τα
εσωτερικά του κίνητρα και να εμπλουτίσουν τους τρόπους που
σκέπτεται, αντί απλά να προσφέρουν βοήθεια στις καθημερινές
σχολικές εργασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, μαθητές και γονείς,
στη διάρκεια της επικοινωνίας, είναι χρήσιμο να ετοιμάζουν και να
συζητούν με τους παιδαγωγούς τα θέματα τα οποία κατανοούν
λιγότερο και εκείνα στα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.

Τεχνική στήριξη
Πέρα από το γραπτές τεχνικές οδηγίες που έχετε ήδη λάβει από
την πάροχο εταιρεία μας Sieben/InEdu, αν επιθυμείτε ημερίδα
εκπαίδευσης, αυτή μπορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις της ή στο
εργασιακό σας χώρο. Το ‘σχολείο της οικογένειας’ μπορεί να γίνει
πιο χρήσιμο για σας, αν εισάγετε σε αυτό τις ιδιαίτερες ανάγκες
και ιδέες σας σας και το εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται
σε αυτές.
Η τεχνική στήριξη είναι υπεύθυνη για την εγγραφή, αναγνώριση
των δικαιούχων για είσοδο μαθητών και γονέων, για τον έλεγχο
των επικοινωνιών, για τοποθέτηση φίλτρων στην επικοινωνία
των παιδιών (γραπτή και προφορική), για την ποιότητα και
18

απόδοση του συστήματος (server), για τον έλεγχο ποιότητας της
οπτικής και ακουστικής επαφής στην καθημερινή ‘τάξη’, για την
εκπαίδευση, τον προγραμματισμό νέων ρυθμίσεων, τη δημιουργία
ψηφιακών μαθημάτων.
http://www.sieben.gr

κ. Χάρης Κοντονίκας (Γ.Δ. InEdu)
h.kontonikas@inedu.com

Χώρος γονέων
Βοήθεια και πρόληψη
Στο δίκτυο υπάρχουν οκτώ (8) χώροι επικοινωνίας. Ένας από
αυτούς είναι ο χώρος των γονέων και του ειδικού για το παιδί.
Κάποιες ώρες, εκτός των ωρών επικοινωνίας των παιδιών,
που συστήνουμε να βρίσκονται μαζί τους, οι γονείς μπορούν,
με το δικό τους δικαίωμα εισόδου, να υποδέχονται στο σπίτι
και να συνομιλούν ζωντανά με ένα ειδικό, για ενημέρωση και
πρόληψη, π.χ. παιδίατρο και ψυχολόγο. Η έλλειψη αυτής της
βοήθειας σε μια ολική :θεώρηση της φροντίδας για το παιδί θα
ήταν παράλειψη.
Στον ίδιο χώρο υπάρχει και αρχείο με προτεινόμενα video

Κανάλι στο You Tube

Επειδή το Microsoft Sharepoint, πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε
το ψηφιακό σχολείο, μπορεί να καθυστερεί στο φόρτωμα αρχείων
με μεγάλη χωρητικότητα, προτείνουμε σε παιδαγωγούς και ειδικό,
να μετα-φορτώνουν video και στο κανάλι μας στο You tube, για
άμεση επιλογή και προβολή.
(ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΨΕΛΗ)

User :Kypseli12@gmail.com
Pass: kypseligreece
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Το δίκτυο μαζί μου
Οι μαθητές του δικτύου μπορούν να έχουν το δίκτυο μαζί τους στα
i-pads, tablets, i-phones έξω από το σπίτι τους, μπορούν να
βρίσκονται στο πρωινό σχολείο τους και να συνομιλούν με τους
φίλους τους από το δίκτυο, μπορούν να βλέπουν το πρόγραμμα του
‘Παιδότοπου’

σε ένα φιλικό σπίτι

και

να

διαβάζουν ένα

ηλεκτρονικό βιβλίο μέσα από αυτές τις συσκευές.
Κάθε παιδί δημιουργεί το ‘προφίλ’ του και μέσα από ένα μικρό
παιδικό facebook, μπορεί να γνωρίζει άλλα παιδιά που είναι και
αυτά μαθητές στο ψηφιακό σχολείο.

Πρόγραμμα ψυχαγωγίας
1.

Τα παιδικά Θαύματα

2.

Ο Παιδότοπος

Μαζί με τα καθημερινά μαθήματα και αμέσως μετά από το
‘’δάσκαλο στο σπίτι’’, στην τάξη μπαίνει η δασκάλα της τέχνης και
ψυχαγωγίας. Εδώ έχουμε προτείνει το πρόγραμμα ‘’τα παιδικά
θαύματα’’, κάθε μέρα και σε μια διαφορετική τάξη.
Κάθε Παρασκευή βράδυ, το ίδιο πρόσωπο στον ξεχωριστό χώρο
του ‘Παιδότοπου΄περιμένει όλα τα παιδιά και τους γονείς για μια
ευχάριστη και αξέχαστη επικοινωνία. Για προτάσεις πάνω σε
αυτές τις δράσεις είμαστε στη διάθεσή σας.
βλ. www.go2learn.gr
Στον ‘Παιδότοπο’ η παιδαγωγός:
1. ‘ΚΑΛΕΙ’ τα παιδιά να μιλήσουν-παρουσιάσουν κάτι δικό τους (τα παιδιά
που το θέλουν-ζητούν θα φαίνονται στη μεγάλη οθόνη)
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1. Παρουσιάζει (εισάγει) δικό του υλικό για όλους στη μεγάλη οθόνη
2. Παρουσιάζει-εισάγει δραστηριότητες που τα παιδιά πρέπει να κάνουν
και με ψηφιακό τρόπο (γραπτά στο FORUM) και έξω από τον
υπολογιστή τους
3. Ελέγχει την πρόοδο μια δραστηριότητας (βγάζει στην κάμερα κάποια
παιδιά που το κάνουν) και το αποτέλεσμά της (ρωτά με ‘κάλεσμα’
κάποια παιδιά να μιλήσουν για αυτό που έκαναν)
4. Παρουσιάζει τους’Μεγάλους μας Φίλους’, τους καλεσμένους μας (εδώ η
κάμερα πάει στον καλεσμένο, όσο είναι μαζί μας και ο παρουσιαστής
μόνο τον εισάγει και τον ρωτά χωρίς να φαίνεται)

Ανάπτυξη χαρακτήρα
Μέσα από το e-learning, πέρα από τη μάθηση και την ανάπτυξη
ικανοτήτων, μπορούν να σχεδιαστούν προγράμματα ανάπτυξης
διαφορετικών στόχων που αφορούν τον χαρακτήρα και την
καθεαυτό μόρφωση (παιδεία) του παιδιού. Αναφέρουμε σαν
παράδειγμα το film–therapy (παρακολούθηση σκηνών ή και
ολόκληρης ταινίας και συζήτηση πάνω σε αυτήν). Υπάρχει ένα
σχέδιο

ανάπτυξης

χαρακτήρα,

με

βάση

την

ταινία,

που

περιλαμβάνει ερωτήματα με στόχο:
1.

Διερεύνηση-ανακάλυψη αλήθειας

2.

Μίμηση προτύπων δράσης

3.

Ανάπτυξη απόψεων, επιχειρημάτων, θάρρους έκφρασης

4.

Ανάπτυξη υγιών στάσεων

5.

Ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων

Το πρόγραμμα Microsoft Lync 2013
Το Microsoft Lync είναι μια έτοιμη ενοποιημένη πλατφόρμα
επικοινωνίας. Το Lync συνδέει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο,
πάνω στα Windows 8 και άλλες συσκευές, ως μέρος της
καθημερινής ανάγκης επικοινωνίας, συνεργασίας, εκπαίδευσης,
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επιμόρφωσης. Παρέχει μια συνεπή, ενιαία εμπειρία του χρήστη για
ζωντανή άμεση επαφή, instant messaging, φωνής, βίντεοσε μια
εποχή που οι συσκευές άμεσης επικοινωνίας έχουν μπει για τα
καλά στο χώτο της μάθησης. Με το Lync 2013 οι χρήστες μπορούν
να συνδεθούν σε οποιονδήποτε στο Skype, δίνοντας νέα διάσταση
στην επικοινωνία με οποιοδήποτε στον κόσμο.

http://lync.microsoft.com
Room C’
learning menu

chat forum

whiteboard

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
παιδαγωγός
…………….
μαθητές
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………..
……………

user menu

Οδηγίες και κανόνες διαχείρισης τάξης
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Οδηγίες στους γονείς από την αρχή για καλή παροχή internet,
καλά μικρόφωνα,κάμερες FHD, καλό φωτισμό δωματίου όταν
πρόκειται να εμφανιστούν στην κάμερα.
Υπενθύμιση ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι και τρόποι
επικοινωνίας μέσα στο δίκτυο εκτός από την τάξη «Είμαστε σαν
ένα μικρό σχολείο που δίνει και άλλα πράγματα στα παιδιά, όχι
μόνο μαθήματα......»
Στη συνομιλία με τα παιδιά τα καλούμε να ρωτούν θέματα που
είναι σημαντικά και ενδιαφέρονται όλα τα παιδιά γι αυτά. Έτσι θα
κάνουν καλό και σε άλλα που θα ήθελαν να τα ρωτήσουν.

Η οπτική εμφάνιση των παιδιών
Έχουμε τη γνώμη ότι στο ασφαλές και ελεγχόμενο ψηφιακό μας
πρόγραμμα,που δεν έχει σχέση με το αχανές διαδίκτυο και η
είσοδος είναι με αίτηση και ίσως με κάποια χρηματικό αντίτιμο,
η οπτική εμφάνιση των παιδιών στην τάξη είναι κίνητρο, τόσο
για τα ίδια όσο και για τους γονείς τους και προσθέτει
φυσικότητα και ενδιαφέρον.Αρκεί σε αυτό να υπάρξει

η

συγκατάθεση των γονέων.

Προφορικές οδηγίες
«Το μικρόφωνό σας θα ανοίγει μόνο όταν έχετε πάρει σειρά και
σας καλέσω να μιλήσετε»
« Κανένα παιδί δε θα ανοίγει μικρόφωνο μόνο του. Όποιο το
κάνει, θα ειδοποιούνται οι γονείς του και δε θα το μετράμε στους
διαγωνισμούς μας»
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« Απαγορεύεται να ανοίγετε την κάμερα μόνοι σας. Όποιο παιδί
το κάνει, θα ειδοποιούνται οι γονείς του και δε θα το μετράμε
στους διαγωνισμούς μας»
« Η συνομιλία του δασκάλου με κάθε παιδί δε θα ξεπερνά τα 3
λεπτά»
«Δε θα σας απαντώ σε κάτι πάρα πολύ εύκολο, που μπορείτε καΙ
μόνοι σας να το βρείτε»
« Δε θα απαντώ στα παιδιά που δεν μιλούν ευγενικά»
« Όποιο παιδί δε μιλά ευγενικά, δε θα το καλούμε να μιλήσει για
μια εβδομάδα, θα ειδοποιούνται οι γονείς του και δε θα το μετράμε
στους διαγωνισμούς μας»
Τρόποι εργασίας

1. παρουσιάσεις παιδαγωγού (διαδραστικός πίνακας και
πίνακας γραφής)
2. διάσκεψη (συζήτηση ομάδας χωρίς δράση)
3. παρουσιάσεις μαθητών (τα παιδιά εμφανίζονται στην
οθόνη)
4. ανταπόκριση μαθητών (μετά από επιθυμία τους και
ειδοποίηση παιδαγωγού μέσα από ρύθμιση του
συστήματος
α) προφορική
β) γραπτή (forum)
γ) γραπτή (test, quiz)

5. Επικοινωνία μαθητών μεταξύ τους (δυνατότητα από το
πρόγραμμα Microsoft Lync)
Δείγματα δραστηριοτήτων
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1.

Σχεδιάστε δραστηριότητες που ανεβάζουν τη σκέψη, βάλτε

μουσική και αφήστε τους για 10’ να εργαστούν.
2.

Ερωτήσεις που προάγουν τη σκέψη και την έρευνα:

Τι θα έκανες αν ήσουν 24 ώρες αόρατος;
Tι θα άλλαζες στη γειτονιά σου/ στη χώρα σου/ στον κόσμο, αν μια μέρα είχες
ένα μαγικό ραβδί;
Μίλησέ μας για μια ανακάλυψη μου έχεις κάνει
Μίλησέ μας για ένα βιβλίο που έχεις διαβάσει πρόσφατα
Ποιο παιδί θα ήθελε να κάνει ένα ‘μάθημα΄ στα άλλα, να γίνει
δάσκαλος-a για μια μέρα;
Ποιο παιδί έκανε έργα στον ‘μικρό δημιουργό, να μας τα δείξει;
Θα θέλατε τα αγόρια να συναντηθείτε ένα Σάββατο για ποδόσφαιρο;
Θα θέλατε τα κορίτσια να συναντηθείτε ένα Σάββατο για να πάμε στο θέατρο;
……………………………………………………………
Όταν η δημιουργική ικανότητα του παιδαγωγού είναι υψηλή, η ψηφιακή τάξη
την αναδείχνει δ ι π λ ά !!

Δραστηριότητα για κάθε τάξη (Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’)
Στόχος :Συγκέντρωση και άσκηση συγκλίνουσας σκέψης
Τύπος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Γλώσσα: Επιλέξτε (από το υλικό ή τα ψηφιακά βιβλία)
αποσπάσματα κειμένων από τα γλωσσικά βιβλία της τάξης
και άλλα. Κάτω από κάθε κείμενο προτείνετε 4 βασικές
ιδέες και ζητάτε τη σωστή βασική ιδέα του κειμένου.
(δεν κουράζει και ωφελεί)
2. Μαθηματικά: Επιλέξτε (από το υλικό ή τα ψηφιακά βιβλία)
προβλήματα

ζητώντας

τους

σωστούς

υπολογισμούς.

Προτείνετε 4 περιπτώσεις λύσεων και ζητάτε να επιλέξουν
τη σωστή.
3. Φυσική Ε’ & ΣΤ’: Δίνετε στα παιδιά να παρακολουθήσουν
πειράματα οπτικοποιημένα από λογισμικό της πλατφόρμας ή
του αρχείου και μετά από κάθε πείραμα προτείνετε την
ερώτηση πολλαπλής επιλογής «Ποιο φαινόμενο εξηγεί αυτό
το πείραμα;»
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Άλλες χρήσεις του δικτύου
Η ανάγκη για επιμόρφωση των ενηλίκων, χωρίς κόστος και
κατανάλωση χρόνου, από το σπίτι είναι μια απτή ανάγκη. Αυτό
σημαίνει ότι μέσα από το σύστημα προσωπικής μάθησης και
επικοιονωνίας Microsoft
δυνατότητα

να

Lync ο φορέας χρήσης θα έχει τη

χρησιμοποιήσει

το

δίκτυο

για

επιμόρφωση

ενηλίκων, οι οποίοι θα εγγραφούν και θα κατανεμηθούν σε
τμήματα, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και για τα παιδιά.

Συμβουλή εργασίας σε συνεργάτη -παιδαγωγό
«Έχοντας το ρόλο της παιδαγωγού στη νέα θέση του σύγχρονου
ψηφιακού σχολείου της οικογένειας, η ενασχόληση με την
καθεαυτό εργασία της τάξης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, κλπ)
μπορεί να είναι μία ώρα.
Μέσα

σε

αυτή

θα

χρειαστείς

να

συνδυάσεις

προβολές,

δραστηριότητες, ενώ πρέπει να γίνονται και τεστ για να μετρήσουν
τα αποτελέσματα στις επιδόσεις των παιδιών. Την υπόλοιπη ώρα
θα μοιράζεις το χρόνο: Τη μία μέρα θα συνομιλείς με κάθε παιδί
ακούγοντας απορίες, παράπονα προβληματισμούς και δυσκολίες
και την επόμενη μέρα, στον υπόλοιπο χρόνο, θα κάνεις δικό σου
πρόγραμμα με δικούς σου στόχους για τα παιδιά της ομάδας.
Αυτός ο συνδυασμός θα είναι μια ευχάριστη και μοναδική ευκαιρία
για τα παιδιά που θα το περιμένουν με ενδιαφέρον και οι γονείς
που θα παρακολουθούν θα ικανοποιούνται βλέποντας μία όμορφη
δασκάλα ‘στο χέρι τους’ να προσφέρει στο παιδί τους μάθηση και
φροντίδα!
«Βάλε στη συνταγή σου άφθονη περιέργεια, εξερεύνηση, φαντασία
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και προτιμήσεις των παιδιών (π.χ. παιδικούς ήρωες, grafitty),
προκαλώντας πολλά ενδιαφέροντα πνευματικά ταξίδια»

μαθήματα σκέψης
(δ, ε, στ)
Σας εμπιστεύομαι αυτή την πρόταση για παραγωγή μικρών δραστηριοτήτων
σκέψης σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους και ελπίζω να την
αξιοποιήσετε μέσα και από τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος.
Καλή επιτυχία !
Π. Μαυρομάτης
project manager
Τα μαθήματα που ακολουθούν προσπαθούν να αγγίξουν τις χορδές της
αντίληψης, σκέψης και ευαισθησίας σε μαθητές με αλλιώτικο χαρακτήρα,
επίδοση και τρόπο μελέτης. Κάθε μεγάλη ή μικρή μαθησιακή ομάδα φιλοξενεί
‘ακτιβιστές’, στοχαστές,πραγματιστές, θεωρητικούς (οπτικούς), ακουστικούς
και πρακτικούς τύπους μαθητών. Αν και τα μαθήματα δε μετρούν επιδόσεις,
από τη στιγμή που o σχεδιασμός θα είναι κατά βαθμό δυσκολίας, η
προσδοκία για τους μέτριους και αδύνατους μαθητές είναι να κατανοήσουν
όσο γίνεται περισσότερες ασκήσεις, να παραδίδουν μόνο ό,τι καταφέρνουν,
να βοηθούνται να σκεφτούν ατομικά, πάνω απ’ όλα να αποκτήσουν μια
χρήσιμη εμπειρία.
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1Μ

Μαθαίνω να επιλέγω και να
ταξινομώ σε κατηγορίες

2

Μαθαίνω να καταλαβαίνω μια
διήγηση

Εξοικείωση και χρήση της
έννοιας «με κριτήριο» σε
πρακτικές επιλεκτικής
έρευνας

Διάλεξη ή αφήγηση και
ασκήσεις κατανόησης του
περιεχομένου

3

Διάκριση και περιγραφή
διακριτικών γνωρισμάτων σε
ένα έργο τέχνης, ένα τοπίο,
ένα πρόσωπο, ένα
πρόβλημα, έναν ήρωα.

Μαθαίνω να περιγράφω
χαρακτηριστικά

Ασκήσεις κατανόησης και
συζήτησης δυσκολιών πάνω
σε έννοιες από διαφορετικές
γνωστικές περιοχές

4

Μαθαίνω να καταλαβαίνω
σημασίες
5

Μαθαίνω να παραφράζω
Αξιοποιώ τις εκφραστικές
δυνατότητες της ελληνικής
γλώσσας για να αλλάζω τα
λόγια σε κείμενα χωρίς να
αλλάζει το νόημα. Δίνονται
φύλλα δραστηριοτήτων με
οδηγίες

6

Μαθαίνω να αφηγούμαι

Καθοδήγηση και ενθάρρυνση
για αναπαραγωγή βιωμάτων
και γραπτού με συνεχή και
ορθό προφορικό λόγο

7

Μαθαίνω να κρίνω

Ενθάρρυνση για
διαμόρφωση και διατύπωση
απόψεων για πράξεις,
γεγονότα, καταστάσεις,
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απόψεις συγγραφέων,
απόψεις δασκάλου και
συμμαθητών
8

Μαθαίνω να κάνω ‘προτάσεις’

Επινόηση τρόπων για
βελτίωση καταστάσεων
(«πώς να»). Εκτίμηση
καταλληλότητας των
προτάσεών μου σε σύγκριση
με εκείνες των άλλων

9

Μαθαίνω να διακρίνω τις ιδέες
από την πραγματικότητα

Διαχωρισμοί με βάση
κείμενα που συνδυάζουν
γεγονότα και απόψεις.

10

Μαθαίνω να δοκιμάζω λύσεις
για ένα σύνθετο πρόβλημα

11

12

13

Μαθαίνω να αντιστρέφω ένα
απλό πρόβλημα

Μαθαίνω να συζητώ και να
αποφασίζω μέσα στην ομάδα

Δραστηριότητες με στόχο να
διατυπωθούν διαφορετικές
σκέψεις και σχέδια δράσης

Τα ερεθίσματα θα είναι από
τα Μαθηματικά αλλά και την
καθημερινή πραγματικότητα
Ανταλλαγή απόψεων από τα
μέλη μιας ομάδας με στόχο
και οδηγίες διαδικασίας.
Αναθέσεις για λήψη
αποφάσεων σε θέματα που
προκαλούν ηθικά διλήμματα,
εναλλακτικές λύσεις και
διαφορές.
Μαθαίνω να σκέπτομαι με
ποιητικό τρόπο ( συνειρμοί,
αυτόματη γραφή)

Μαθαίνω να εκφράζομαι
δημιουργικά
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14

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τη
φαντασία μου

15

Μαθαίνω να βρίσκω τα
συναισθήματά

Ασκήσεις επινόησης
καταστάσεων που βοηθούν
ανθρώπους και λύνουν
προβλήματα

Εξαγωγή συναισθημάτων
μέσα από κείμενα, γεγονότα
και αφηγήσεις με τρόπο που
προάγει την ανακάλυψη

Πηγή το βιβλίο «Ο μικρός
συγγραφέας»

16

Μαθαίνω πώς εμπνέεται ένας
συγγραφέας

17

Μαθαίνω πώς σκέφτομαι πριν
γράψω μια έκθεση

πηγή www.go2learn.gr

18

Μαθαίνω να εξερευνώ ένα
λογοτεχνικό κείμενο

πηγή http://www.mikrossyggrafeas.gr

19

Μαθαίνω να συνοψίζω

Τοποθέτηση θεματικών
τίτλων σε παραγράφους
κειμένων και γραφή
περιλήψεων

20

Μαθαίνω να μελετώ γρήγορα
και αποδοτικά

πηγή www.go2learn.gr

21

Μαθαίνω να ανακαλύπτω τα
προβλήματα

30

Εντοπισμός και επινόηση
προβλημάτων και θεμάτων
για διερεύνηση από την
προσωπική, σχολική,
κοινωνική εμπειρία. Χρήση
λογοτεχνικών κειμένων,
συνέντευξης ως μέσου
περιγραφικής έρευνας και

ερωτηματολογίου gallop των
μαθητών
22

Μαθαίνω να βρίσκω λύσεις σε
προβλήματα ζωής

Επινόηση ή ανακάλυψη
τρόπων και προϋποθέσεων
επίλυσης σύγχρονων
ανθρώπινων προβλημάτων

23

Μαθαίνω να διερευνώ την
αλήθεια

Επεξεργασία προτάσεων και
θέσεων για να διαπιστωθεί
αν είναι βάσιμες ή αβάσιμες.
Η επαλήθευση ή απόρριψη
θα γίνει μετά από
συγκέντρωση αποδεικτικού
υλικού από πηγές και
καθημερινή ζωή.
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Μαθαίνω να πείθω, να
διαπραγματεύομαι και να
κάνω συμφωνίες

Υπόδυση ρόλων από κάποια
παιδιά σε καταστάσεις
σύγχρονης πραγματικότητας
που ζητούν αυτές τις
ικανότητες

25

Μαθαίνω να κρίνω τον εαυτό
μου

Αυτοκριτική με όση
ακρίβεια και
αντικειμενικότητα είναι
δυνατή. Θα προηγηθεί
διανομή μιας λίστας με
περιγραφικά επίθετα και θα
συζητηθεί η σημασία του
καθενός. Τα παιδιά
σημειώνουν ό,τι τους αφορά
προσωπικά και στη συνέχεια
τα εξηγούν σε γραπτή
έκθεση. για ειλικρίνεια, τα
παιδιά θα γνωρίζουν ότι το
δοκίμιο αυτό θα ζητηθεί Ως
κίνητρο από δάσκαλο για να
τους γνωρίσει καλύτερα και
να εργαστεί καλύτερα…

26

Μαθαίνω πώς να έχω δυνατή
31

θέληση

32

33

‘ΚΥΨΕΛΗ΄
Δίκτυο μαθητών & γονέων
Βορρέα 6, Μαρούσι, 151 22
Τηλ 215-5207714

www.go2learn.gr

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ
1) Το μάθημα να ανοίγει με το τρέιλερ «Έναρξη μαθήματος» και
να κλείνει με ένα δικό σας τρόπο (πχ μουσικό, κάρτα για καλή
νύχτα....)
2) Ο χρόνος επικοινωνίας (μαθήματος) να είναι από 1.30-2 ώρες.
3) Όσα παιδιά θέλουν να μιλήσουν (πρόθεση ομιλίας ) και να
απαντήσουν προφορικά σε ερώτημα (πριν έχουμε τη νέα έκδοση
του LINK με ειδοποίηση επιθυμίας) να μπαίνουν στο φόρουμ και
τους καλούμε με τη σειρά που βλέπουμε εκεί τα username
4) Απαντάμε τις ερωτήσεις των παιδιών, στο χρόνο που αναλογεί
στο καθένα. Εχουμε τα βιβλία δίπλα μας αν χρειαστεί να
βρούμε κάτι.
5) Αν υπάρχει κώλυμα μια μέρα για το πρόγραμμα για κάποια
παιδαγωγό ο φορέας χρήσης θα έχει φροντίσει για αναπλήρωση
με τα στοιχεία εισόδου της τακτικής παιδαγωγού της τάξης.
6) Δίπλα στην τάξη θα φαίνονται τα βιβλία και τα λογισμικά
λογισμικά του Π.Ι.
7) Απαντήσεις που ‘’μετρούν’’ στα στατιστικά των παιδιών
α) ψηφιακά βιβλία β ) δικές μας ψηφιακές ασκήσεις
8) Τα παιδιά μπορούν να στέλνουν αρχεία από το δικό τους Η/Υ
καθώς και να δημιουργούν αρχεία μέσα στην ΄Κυψέλη’. Υπάρχει
ένας ειδικός χώρος εργασιών για όλα ο ‘μικρός δημιουργός’.
9. Για αν γνωρίσετε επιλογές και ανάγκες στην ομάδα σας
(εικόνα) όταν θα έχουμε ένα ικανό αριθμό, προτείνετε κάποιες
ερωτήσες στα gallop
α) Σε ποιο μάθημα δυσκολεύομαι;
β) Σε ποιο μάθημα θέλω καλύτερο βαθμό;
γ) Ποιο μάθημα μου αρέσει πιο πολύ ;
10. Εξασφαλίστε ότι έχετε πολύ καλή ποιότητα εικόνας και ήχου.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας
_____________________________
Τάξη

Ημερομηνία γέννησης

____________________________________________________________________
Διεύθυνση διαμονής- ΤΚ

__________________________________________________________________
Τηλέφωνα (σταθερό και κινητό)

________________________________
Email
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Τι θα θέλατε να γνωρίζει ο παιδαγωγός σας

Δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε τους όρους ασφαλούς και επωφελούς χρήσης των
υπηρεσιών του δικτύου μέχρι τη λήξη του δικαιώματος και επιτρέπουμε τη
συμμετοχή του παιδιού μας με τους τρόπους που ορίζουν οι κανόνες λειτουργίας
του.

Οι γονείς
Ο πατέρας

Η μητέρα

------------------------
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‘ΚΥΨΕΛΗ΄
Δίκτυο μαθητών & γονέων
Βορρέα 6, Μαρούσι, 151 22
Τηλ & φαξ 215-5207714
www.go2Learn.gr

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ
Σήμερα

παραδόθηκαν στον/στην παιδαγωγό συνεργάτη κ.
τα εξής εκπαιδευτικά λογισμικά με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα ‘ο δάσκαλος στο σπίτι’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
και τα οποία πρέπει να επιστραφούν αμέσως μετά τη λήψη της
συνεργασίας του/της

Παράδοση

Παραλαβή
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‘ΚΥΨΕΛΗ’
Δίκτυο προσωπικής ανάπτυξης & επικοινωνίας
Βορέα 6, Μαρούσι Αττικής 15180
Τηλ 215 5207714
www.go2learn.gr
kypseli12@gmail.com

εταιρικοί στόχοι
1.Ανάπτυξη ποιοτικών μέσων επικοινωνίας στην υπηρεσία του
παιδιού, του εφήβου και του γονέα.
2.Διάγνωση και ικανοποίηση - ψυχικών και ψυχοσωματικών
αναγκών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
3.Παραγωγή και παροχή νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και
προϊόντων.
4.Συμβολή στην επικοινωνία με την Ελλάδα Ελλήνων που ζουν
στο εξωτερικό.
5.Ενίσχυση στη σχολική μάθηση και την προσωπική πρόοδο.
6.Εκπαίδευση ενηλίκων
7.Επιμόρφωση γονέων
8.Προσωπική - κοινωνική διασύνδεση και γνωριμία ανηλίκων και
ενηλίκων
9.Μάθηση σκέψης, άμιλλα και επιβράβευση

10.Ικανοποίηση αναγκών ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου
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Ψηφιακό σχολείο
Μέσα σε περιβάλλον ηρεμίας, προσήλωσης και ευχάριστης επικοινωνίας, με
ασφάλεια, έλεγχο και ευκαιρίες για όλους, με απλό τρόπο και οδηγίες, τα
παιδιά υποδέχονται κάθε μέρα στο σπίτι μέσα από την οθόνη του υπολογιστή
τους δασκάλους τους και ένα παιδότοπο γεμάτο εκπλήξεις. Μελετούν τα δικά
τους μαθήματα, μαθαίνουν έννοιες, τρόπους σκέψης κι εργασίας, αναζητούν
λύσεις προβλημάτων, μυστικά συγγραφέων και πειραμάτων, γεμίζουν την
ψυχή τους (ψυχαγωγία), παίζουν, διαγωνίζονται, συζητούν και γνωρίζονται. Η
δική μας φροντίδα είναι η καλλιέργεια του φυσικής κλίσης του παιδιού για
περιπέτεια, των ευαισθησιών του, το βάθεμα και πλάτεμα της σκέψης, με
σκοπό αυτά να φέρουν ποιότητα και φως στην αυριανή καθημερινή τους ζωή
και πρόοδο.
Ο δάσκαλος στο σπίτι

Χρήσιμα στοιχεία εισόδου
1. Είσοδος στο sharepoint
https://kypseli.sharepoint.com
2. Είσοδος χρηστών
www.go2learn.gr
3. Κανάλι στο you tube
‘ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΨΕΛΗ’
http://www.youtube.com/channel/UCgh7mVSHEfXB6qZIsxkmGeg
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Χώροι εισόδου μαθητών και γονέων
μαθητές
σχολικά μαθήματα
σύγχρονη τάξη (4)
η σελίδα μου
παιδότοπος
media park
ο μικρός δημιουργός

γονείς
χώρος γονέων
αρχειοθήκη
σεμινάρια- σχολή γονέων
forum

η σελίδα μου
παιδότοπος
media park
ο μικρός δημιουργός

Η παιδαγωγός της τέχνης και ψυχαγωγίας έχει πρόσβαση σε όλες τις τάξεις,
στον ‘Παιδότοπο’ και το Media park.
Η ειδικός (Ψυχολόγος – Παιδίατρος) έχει πρόσβαση στο χώρο γονέων
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Λέξεις-κλειδιά για την εκπαίδευση παιδαγωγών

μπαίνω
ψάχνω ( που)
βρίσκω
μεταφέρω
αποθήκη υλικού
σύνδεση τάξης με αποθήκη υλικού
Πού βρίσκεται το δικό μου αρχείο μέσα στο πρόγραμμα
Πώς αποθηκεύω στο δικό μου αρχείο μέσα στο πρόγραμμα;
Πώς μεταφέρω και προβάλω από αρχείο μου στο δικό μου Η/Υ ;
Τύποι υλικού που δέχεται η πλατφόρμα
Τύποι δραστηριοτήτων ( απλέ στις μικρές τάξεις)
( σύνθετες στις μεγάλες τάξεις)
Μπορώ να χρησιμοποιήσω εργασίες από το υλικό Inte Learn ?
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