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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Σπιτάκια και φωλίτσες» είναι µια υπερµεσική εφαρµογή που 
προσεγγίζει διαθεµατικά την έννοια της κατοικίας ανθρώπων και ζώων, µέσα από διαφορετικά 
γνωστικά αντικείµενα όπως Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, Μουσική και 
Αισθητική Αγωγή, µε σκοπό  τη νοητική, τη συναισθηµατική, την ψυχοκινητική ανάπτυξη και την 
αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Απευθύνεται σε µαθητές  προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας και είναι σχεδιασµένο για να χρησιµοποιείται µέσα στην τάξη µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού. Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της 
συγκεκριµένης εφαρµογής είναι η Visual Basic.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, εκπαιδευτικό λογισµικό, 
διαθεµατική προσέγγιση, Visual Basic 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Ο ρυθµός ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η ταχύτητα εξάπλωσής 
τους σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν πάρει εντυπωσιακές διαστάσεις στις 
µέρες µας. Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο του σήµερα, συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό και 
την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, κάνοντας τη µάθηση ευκολότερη 
και πιο φυσική µε την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη δηµιουργία µιας προσωπικής αντίληψης 
για τον κόσµο. 
  Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο ανοίγει καινούργιους ερευνητικούς ορίζοντες 
στον τοµέα της χρήσης του υπολογιστή στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Το 
ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσµο είναι το κίνητρο για τη µάθηση.  
  Μέσα στα πλαίσια αυτά και µε δεδοµένο ότι είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη η 
ατοµικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές αξίες και τα 
προϊόντα του πολιτισµού µας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισµικό «Σπιτάκια 
και φωλίτσες», το οποίο αποτελεί µια πρόταση διαθεµατικής προσέγγισης της έννοιας της 
κατοικίας και στηρίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία των πολυµέσων. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
  Ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού λογισµικού στηρίζεται στη θεωρία του δοµητισµού σύµφωνα 
µε την οποία οι προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών παίζουν καθοριστικό ρόλο στη µάθηση 
νέων εννοιών (Ausubel, 1960), γιατί σε αυτές στηρίζεται το χτίσιµο της γνώσης. Έτσι η ανίχνευση 
των πρότερων γνώσεων και εµπειριών των µαθητών, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 
αφενός να διαγνώσει τυχόν παρερµηνείες και µε κατάλληλους διδακτικούς χειρισµούς να 
διαχειριστεί τις γνωστικές συγκρούσεις, αφετέρου να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ των τυπικών 
και άτυπων γνώσεων, συµπληρώνοντας και αναπροσαρµόζοντας τα γνωστικά µοντέλα των 
παιδιών.  
  Οι εκπαιδευόµενοι δεν µεταφέρουν γνώση από έναν εξωτερικό κόσµο στη µνήµη τους, αλλά 
δηµιουργούν ερµηνείες του κόσµου βασιζόµενοι στις προηγούµενες εµπειρίες και 
αλληλεπιδράσεις τους µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Συµµετέχουν στη διαδικασία της 
µάθησης και στον τρόπο που οι ίδιοι δοµούν το νοητικό ή µαθησιακό τους χάρτη µε τον οποίο 
αντιλαµβάνονται, επεξεργάζονται και κατανοούν τη µαθησιακή διαδικασία και την κοινωνική 
πραγµατικότητα (Μακράκης, 2001). 
  Η διαθεµατική προσέγγιση, δηλαδή η ολιστική κατάκτηση της γνώσης, δίνει τη δυνατότητα στο 
µαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπει να 
αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέµατα που σχετίζονται µεταξύ τους µε ζητήµατα της 
καθηµερινής ζωής (Αλαχιώτης, 2002δ). ∆ίνει έµφαση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, στη 
συµµετοχική και συνεργατική µάθηση και στη διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης και 
εστιάζει στις κοινωνικές, ηθικές και πολιτισµικές διαστάσεις της εκπαίδευσης (Μακράκης, 2000, 
Ράπτης & Ράπτη, 2002). Προκαλεί το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στην 
πολύπλευρη κοινωνική πραγµατικότητα, στις συµπεριφορές και τις εµπειρίες του µαθητή 
(CIDREE, 1999, Frey, 1998). Οι µαθητές αρχίζουν να κατανοούν συγκεκριµένα θέµατα όχι ως ένα 
σύνολο γεγονότων προς αποµνηµόνευση αλλά ως αντιπροσωπευτικά δείγµατα µιας µεγαλύτερης 
και πιο αφηρηµένης ιδέας. (Erickson, 1998).  
  Η παρούσα εκπαιδευτική εφαρµογή «Σπιτάκια και φωλίτσες» προσεγγίζει διαθεµατικά την 
έννοια της κατοικίας µέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα όπως τη Γλώσσα, τα 
Μαθηµατικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τη Μουσική και την Αισθητική Αγωγή. 
Ειδικότερα, οι στόχοι της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής εφαρµογής είναι οι µαθητές: 
• να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της κατοικίας για ανθρώπους και ζώα 
• να αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά είδη κατοικίας του δυτικού πολιτισµού καθώς 

και άλλων φυλών στον κόσµο 
• να ονοµάζουν τους εσωτερικούς χώρους ενός σπιτιού και να αναγνωρίζουν τους 

επαγγελµατίες που συµβάλλουν στο χτίσιµό του  
• να έρθουν σε επαφή µε την ιστορία της εξέλιξης των σπιτιών  
• να ξεχωρίζουν τις κατοικίες χαρακτηριστικών ζώων και πουλιών 
• να οµαδοποιήσουν τα ζώα µε βάση τον τρόπο κατασκευής της κατοικίας τους (από τον 

άνθρωπο ή όχι) 
• να ξεχωρίζουν βασικά γεωµετρικά σχήµατα 
• να συγκρίνουν, να ταξινοµούν και να διατάσσουν εικόνες σπιτιών ως προς το µέγεθος 
• να µετρούν και να γράφουν την πρώτη αριθµητική πεντάδα 
• να αντιστοιχίζουν αντικείµενα µε λέξεις που σχετίζονται µε την έννοια της κατοικίας  
• να αντιληφθούν την έννοια του παγκόσµιου χάρτη ,συνδέοντας φυλές µε κατοικίες  
• να αναπτύξουν την αισθητική τους µέσα από διάφορες εικαστικές δηµιουργίες Ελλήνων 

και ξένων ζωγράφων και να εκφραστούν ελεύθερα δηµιουργώντας τα δικά τους έργα  
• να εξοικειωθούν µε τα βασικά σύµβολα της µουσικής  
• να οξύνουν την ακουστική τους αντίληψη, να εξασκηθούν στη διάκριση των ήχων και να 

εκφραστούν ψυχοκινητικά µέσω της µουσικής  
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• να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο 
• να αντιληφθούν και να εκτιµήσουν, µέσω του παραµυθιού, αξίες όπως η συνεργασία, η 

οµαδικότητα, η αλληλοβοήθεια, η δηµοκρατία, ο σεβασµός και η ανιδιοτελής αγάπη 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
  Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Σπιτάκια και φωλίτσες», µέσα από εικόνες, µουσικές και παραµύθια 
ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών, διεγείροντας τη φαντασία τους, και δηµιουργεί κίνητρα 
και προϋποθέσεις µάθησης, καλλιεργώντας δεξιότητες δηµιουργικής και κριτικής σκέψης. Μέσα 
από ένα κεντρικό µενού η εκπαιδευτική εφαρµογή επιµερίζεται σε έξι θεµατικές ενότητες. 
Παρέχεται έτσι η δυνατότητα µιας µη γραµµικής πλοήγησης προσαρµοσµένης στις ανάγκες και 
στις συνθήκες της τάξης κάθε φορά.  
  Η πλοήγηση -την πρώτη τουλάχιστον φορά- προτείνεται να ξεκινά από την ενότητα «Το 
παραµύθι της Πουπουλένιας», δίνοντας την αφόρµηση για τη µελέτη της συγκεκριµένης 
θεµατικής ενότητας. Στο παραµύθι υπάρχουν σηµεία (θερµές λέξεις) που συνδέονται µε την 
ενότητα «Μαθαίνω για το σπίτι», η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε τις κατοικίες 
των ανθρώπων και των ζώων. Με τις δραστηριότητες από την ενότητα «Έλα να παίξουµε» δίνεται 
η ευκαιρία να αξιολογηθούν τόσο οι προϋπάρχουσες ιδέες των παιδιών, όσο και οι νέες που θα 
δοµηθούν. Στο κοµµάτι της εκπαιδευτικής εφαρµογής «Σπίτια µεγάλων ζωγράφων» τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή µε τα έργα µεγάλων ζωγράφων µε θέµα το σπίτι. Έτσι µπορούν να 
εµπνευστούν ώστε στη συνέχεια να δηµιουργήσουν τα δικά τους έργα στην ενότητα «Έλα να 
ζωγραφίσουµε». Καταλήγοντας, η δυναµική χρήσης του εκπαιδευτικού λογισµικού στη Μουσική 
Αγωγή προσεγγίζεται µε «Το σπιτάκι της κυρίας Μουσικής και τα τραγούδια της» σε δύο άξονες: 
την παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων της Θεωρίας της Μουσικής και το άκουσµα 
παιδικών τραγουδιών µε θέµα το σπίτι. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
  Η παρούσα εκπαιδευτική εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως 
διδακτικό υλικό στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ή του µαθήµατος «Μελέτη Περιβάλλοντος» 
στο ∆ηµοτικό ή εντάσσοντάς το στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών του 
Νηπιαγωγείου. Κατά τη διάρκεια της προγραµµατιστικής υλοποίησής του εκπαιδευτικού 
λογισµικού λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσµατα της διαµορφωτικής αξιολόγησης που 
πραγµατοποιήθηκε σε βολικό δείγµα. Η τελική αξιολόγηση σε συνθήκες πραγµατικής τάξης είναι 
αυτή που θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και αποτελεσµατικότητά του.  
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