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Μ έ σ α  α π ό  έ ν α  τ α ξ ι δ ά κ ι ,  έ γ ρ α ψ α  

β ι β λ ι α ρ ά κ ι ! ! !  
 

 Καραπά Βασιλική 

 Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

Τρικάλων 

Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com 

Αλεξοπούλου Άννα 

 Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων 

Ε-mail:alexopoulou_anna@yahoo.gr 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα , σκοπός της πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο 

είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, να 

τον αναγνωρίσουν σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο και να έρθουν σε μια 

πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας στο 

πλαίσιο των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Στην παρούσα εργασία, 

παρουσιάζεται ένα σχέδιο δράσης με θέμα την περιπέτεια ενός λούτρινου που 

φιλοξενείται στο Νηπιαγωγείο Τρικάλων. Ο τιγρούλης «εξαφανίζεται» μια μέρα…Ο 

υπολογιστής αποδεικνύεται ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας. Στέλνουμε e-mail σε 

γειτονικά νηπιαγωγεία,  κάνουμε αφίσα «Amber alert». Ο Τιγρούλης επιστρέφει. 

Μας περιγράφει τις περιπέτειές του κι εμείς τις κάνουμε  παραμύθι… πάλι με την 

βοήθεια του υπολογιστή. Σκανάρουμε όλες τις ζωγραφιές από την περιπέτειά του 

και με την βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής flipsnak κι έτοιμο τα βιβλίο μας!!!      

 

 

Εισαγωγή – Προβληματική 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλέον πραγματικότητα. 

Σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα 

παιδιά και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την χρησιμότητά του υπολογιστή, 

τόσο ως εποπτικού μέσου όσο κι ως εργαλείου ανακάλυψης. Η γνώση δεν 

μεταβιβάζεται στον μαθητή, αλλά δημιουργείται από τον ίδιο, αλληλεπιδρώντας με 

το περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την εμπλουτισμένη υλικοτεχνική 

υποδομή (Η/Υ, λογισμικά) όσο και τους συμμαθητές του. Αρχικός  στόχος στο 

συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, 

προκειμένου να εμπλουτίσουμε την ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη που ξεκίνησε την 
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προηγούμενη χρονιά. Θέλαμε επίσης να αντιληφθούν τα παιδιά ότι ο υπολογιστής 

είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει στην εργασία μας (π.χ.  να 

αποθηκεύουμε εργασίες, να τις εκτυπώσουμε κ.α.), αλλά είναι και ένα μέσο 

ευχαρίστησης, καθώς μπορούμε , να ζωγραφίζουμε, να ακούμε παραμύθια. Στην 

προσπάθειά μας  όμως, να δημιουργήσουμε ένα δικό μας παραμύθι,  

διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά δυσκολευόταν στην παραγωγή λόγου και χρειαζόταν 

συνέχεια ανατροφοδότηση. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά περιγράφουν καλύτερα 

κάποιες καταστάσεις που βιώνουν και τις «βλέπουν» να εκτυλίσσονται μπροστά 

τους. Αυτό ήταν το σκεπτικό μας κι έτσι αποφασίσαμε να  δημιουργήσουμε μια 

πραγματική ιστορία με την βοήθεια των ΤΠΕ. Αφορμή δόθηκε όταν διαπιστώσαμε 

ότι «χάθηκε» ο φίλος της τάξης μας(τιγρούλης). Ο τιγρούλης , θέλοντας να γνωρίσει 

κι άλλα πράγματα, πήγε από νηπιαγωγείο σε νηπιαγωγείο και τέλος επέστρεψε από 

εκεί που είχε ξεκινήσει. Στην διάρκεια αυτής της περιπέτειας, επικοινωνήσαμε με e-

mail με άλλα σχολεία, σκανάραμε φωτογραφίες του , κάναμε αφίσα amber alert και 

την τοιχοκολλήσαμε. Όταν επέστρεψε διηγήθηκε  τις περιπέτειές του στα παιδιά.  

Αυτά τις κατέγραψαν με την βοήθεια των νηπιαγωγών , σκανάρανε τις ζωγραφιές 

που μας έφερε ο τιγρούλης από τα άλλα σχολεία και τις έκαναν ηλεκτρονικό 

παραμύθι! 

 

 

Μεθοδολογία 

Το σχέδιο εργασίας «Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!» υλοποιήθηκε 

την σχολική χρονιά 2014-15 με την συνεργασία πέντε σχολείων, δύο στον νομό 

Ημαθίας (2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Τρικάλων και 2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

Κορυφής) και τριών στο νομό Θεσσαλονίκης ( 32
ο
 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, 

13
ο
 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ευόσμου και 7

ο
 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης) 

και συμμετείχαν νήπια και προνήπια. Ο αριθμός παιδιών ανά τμήμα ήταν από 20 

έως 23 παιδιά. Η διάρκεια του σχεδίου εργασίας ήταν περίπου δύο μήνες 

(Ιανουάριος 2015- Φεβρουάριος 2015).  

Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η παραγωγή Ηλεκτρονικού βιβλίου για τον 

εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νηπιαγωγείου μας.  

Οι επιμέρους στόχοι ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά ότι : 

• ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει στην 

εργασία μας (π.χ.  να αποθηκεύουμε εργασίες, να τις εκτυπώσουμε , να 

παράγουμε αφίσα και ηλεκτρονικά βιβλία, να χρησιμοποιούμε το google 

earht για να εντοπίσουμε τα σχολεία που συμμετείχαν  κ.α.) 

• με τον υπολογιστή μπορούμε να επικοινωνούμε με το e-mail 



 

2
ο
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                  

3/2 

•  ο υπολογιστής είναι και ένα μέσο ευχαρίστησης, καθώς μπορούμε να 

παίζουμε παιχνίδια, να ζωγραφίζουμε, να ακούμε παραμύθια  

Για την διεξαγωγή αυτού του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Project  

αλλά και η διαθεματική προσέγγιση- ολιστική αντίληψη της γνώσης, με κύριο 

γνωστικό αντικείμενο του Αναλυτικού προγράμματος και του ΔΕΠΠΣ  τις Τ.Π.Ε. κι 

εμπλεκόμενα όλα τα άλλα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, 

Δημιουργία κι έκφραση, μελέτη Περιβάλλοντος). Αξιοποιήθηκε το ενδιαφέρον και 

οι ιδέες των παιδιών στην διαδικασία της μάθησης και πραγματοποιήθηκαν 

δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά. Βασίστηκε στην ενεργή συμμετοχή 

των παιδιών, αφού μέσα από τις ενασχολήσεις τους με τις δραστηριότητες, γίνονται 

μικροί ερευνητές, αναζητούν, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν με δημιουργικό 

τρόπο τις νέες τους γνώσεις (Ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση του Bruner). 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, καθώς τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλάμβανε να διεκπεραιώσει έναν στόχο 

(π.χ. να ζωγραφίσει στον υπολογιστή, να σκανάρει μια ζωγραφιά, να εκτυπώσει ένα 

αρχείο, κ.α) . 

 

 

Περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας «Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι» 

1
η
 Δραστηριότητα 

Στόχος:  

• Να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο 

στην εργασία του 

• Να γνωρίσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να εξοικειωθούν με την 

χρήση του. 

 

Μεθοδολογία: Εργασία σε ομάδες 

Στην προσπάθειά μας να γράψουμε ένα παραμύθι με τα παιδιά με πρωταγωνιστή 

τον Τιγρούλη της τάξης μας, διαπιστώσαμε ότι δυσκολευόταν αρκετά να δώσουν 

εξέλιξη χωρίς ανατροφοδότηση. Τότε οι νηπιαγωγοί σκεφτήκαμε να 

«δημιουργήσουμε» μια ιστορία με την συνεργασία κι άλλων Νηπιαγωγείων και την 

χρήση των ΤΠΕ. Αφού «χάθηκε» ο φίλος μας τέθηκαν διάφορα ερωτήματα για το 

που μπορεί να είχε πάει. Οι απόψεις που ακούστηκαν πολλές! Μπορεί να θύμωσε 

που τον αφήνουμε το απόγευμα μόνο του, μπορεί να κρύφτηκε, μπορεί να πήγε να 

βρει άλλους φίλους κ.α. Πώς να ψάξουμε όμως να τον βρούμε; Να ρωτήσουμε τα 

παιδιά του χωριού μήπως πήγε σπίτι τους, να πάμε στην αστυνομία, να ψάξουμε σε 

άλλα νηπιαγωγεία. Πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα άλλα νηπιαγωγεία; 

Να στείλουμε μήνυμα από τον υπολογιστή! Κάποια παιδιά ήταν πιο εξοικειωμένα, 
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άλλα όμως δεν γνώριζαν αυτή μας την δυνατότητα. Χωριστήκαμε σε ομάδες. Μια 

ομάδα με την βοήθεια της νηπιαγωγού άνοιξε τον φυλλομετρητή και πήγε στην 

σύνθεση μηνύματος. Έγραψαν το μήνυμα « Ο τιγρούλης μας εξαφανίστηκε.Μήπως 

των είδατε;» 

 

Στην συνέχεια άλλη ομάδα ζωγράφισε τον Τιγρούλη, σκανάρανε τις ζωγραφιές με 

την βοήθεια της Νηπιαγωγού,  

 

 τις επισυνάψαμε στο μήνυμα και τέλος έστειλε το μήνυμα αφού πρώτα πρόσθεσε  

την ηλεκτρονική διεύθυνση. 

2
η
 Δραστηριότητα 

Στόχος:  

• Να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο 

στην εργασία του 

• Να γνωρίσουν  ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας 

βοηθήσει στην εργασία μας (π.χ.  να αποθηκεύουμε εργασίες, να τις 

εκτυπώσουμε , να παράγουμε αφίσα κ.α.) 

Μεθοδολογία: Εργασία σε ομάδες 
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Αφού στείλαμε e-mail σε αρκετά σχολεία, δεχτήκαμε τηλέφωνο από μερικά, που 

μας ενημέρωσαν ότι ο τιγρούλης μας πέρασε από το νηπιαγωγείο τους, έμεινε για 

λίγο μαζί τους, αλλά και πάλι έφυγε. Τότε κάποια παιδιά πρότειναν να το ψάξουμε 

«όπως ψάχνουν τα παιδάκια στην τηλεόραση». Αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε 

λοιπόν μια αφίσα amber alert. Χωριστήκαμε πάλι σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα μπήκε 

στο διαδίκτυο και με την βοήθεια της νηπιαγωγού έψαξε να βρει ανάλογες αφίσες. 

 

 

 

Μια άλλη ομάδα επέλεξε μια αφίσα και την εκτύπωσε.  Στην συνέχεια, με την 

μέθοδο του κολάζ, κόψαμε την φωτογραφία του παιδιού και στην θέση του βάλαμε 

την φωτογραφία του τιγρούλη. Τα στοιχεία όμως; Έπρεπε να αλλάξουν κι αυτά. Η 

νηπιαγωγός ανέλαβε να γράψει στον υπολογιστή αυτά που θα τις υπαγορεύσουν τα 

παιδιά. Παρατηρώντας την αφίσα όμως, διαπιστώσαμε ότι τα στοιχεία είναι 

γραμμένα και στα αγγλικά. Τότε, η νηπιαγωγός έδειξε στα παιδιά και την 

δυνατότητα μετάφρασης που μας δίνει το Google. Αφού κάναμε την μετάφραση, 

εκτυπώσαμε τα στοιχεία που γράψαμε, τα κολλήσαμε κι έτοιμη η αφίσα μας. 
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Τέλος, αναρτήσαμε την αφίσα στο blog του Νηπιαγωγείου μας, την εκτυπώσαμε και 

την τοιχοκολλήσαμε σε διάφορα μέρη.  

 

3
η
 Δραστηριότητα 

Στόχος:  

• Να γνωρίσουν  ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας 

βοηθήσει στην εργασία μας (π.χ να  χρησιμοποιούμε το google earht για να 

εντοπίσουμε τα σχολεία που συμμετείχαν  κ.α.) 

Μετά το Amber Alert δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από τα σχολεία που επισκέφτηκε ο 

φίλος μας. Τότε η νηπιαγωγός πρότεινε να επισκεφτούμε το Google earth και να 

δούμε που βρίσκονται αυτά τα σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κανένα από τα 

παιδιά του νηπιαγωγείου μας δεν ήξερε αυτή την διαδικτυακή εφαρμογή. Ανοίξαμε 

τον υπολογιστή, χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες και κάθε ομάδα, πάντα με την 

καθοδήγηση της νηπιαγωγού, έψαξε ένα από τα νηπιαγωγεία. Εντοπίσαμε τα 

νηπιαγωγεία και προσθέσαμε σήμανση του μέρους. 

 

 

4
η
 Δραστηριότητα 

Στόχοι: 

• Να διηγούνται εμπειρίες επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική σειρά των 

γεγονότων και να χρησιμοποιούν λέξεις όπως «πρώτα», «μετά», «ύστερα», 

«μετά από αυτό» κτλ. 

• Να συνθέτουν ιστορίες 

• Να γνωρίσουν ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας 

βοηθήσει στην εργασία μας (π.χ.  να αποθηκεύουμε εργασίες, να τις 

εκτυπώσουμε , να παράγουμε ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.) 
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•  Να συνειδητοποιήσουν ότι ο υπολογιστής είναι και ένα μέσο ευχαρίστησης, 

καθώς μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια, να ζωγραφίζουμε, να ακούμε 

παραμύθια 

  

Μετά από περίπου 1 μήνα, ο φίλος μας επέστρεψε στο νηπιαγωγείο μας. Μαζί του 

έφερε ζωγραφιές από όλα τα σχολεία που επισκέφτηκε που παρουσίαζαν πως 

πέρασε μαζί τους καθώς και μια περιγραφή της περιπέτειάς του, όπως την 

κατέγραφαν οι νηπιαγωγοί του κάθε σχολείου. Τότε η νηπιαγωγός πρότεινε στα 

παιδιά να κάνουμε αυτήν την περιπέτεια του τιγρούλη ιστορία τόσο σε έντυπη, όσο 

και σε ηλεκτρονική μορφή, μιας και ήμασταν εξοικειωμένοι αφού η ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου μας έχει είδη τρία βιβλία. 

Η συνέχεια ήταν εύκολη, γιατί γνωρίζαμε είδη την ιστορία και είχαμε ζωγραφιές 

από όλες της φάσεις. Η ιστορία ξεκίνησε. Η νηπιαγωγός είχε απλά το ρόλο του 

συγγραφέα καθώς τα παιδιά δεν χρειαζόταν ούτε ανατροφοδότηση. Το ένα 

συμπλήρωνε το άλλο και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό .Στην συνέχεια, 

σκανάραμε τις ζωγραφιές από τα νηπιαγωγεία που πήγε ο τιγρούλης μας και τις 

εισάγαμε στο παραμύθι μας. (Σ΄αυτή την φάση βρισκόμαστε και τις επόμενες μέρες 

θα εκδοθεί το ηλεκτρονικό μας βιβλίο, αφού μας απομένει να κάνουμε εξώφυλλο 

και να γράψουμε τη συγγραφική ομάδα)   

 

Αξιολόγηση του Σχεδίου Εργασίας-Συμπεράσματα 

 Οι στόχοι του προγράμματος σε γενικές γραμμές επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά 

γνώρισαν την χρησιμότητα του υπολογιστή και μπόρεσαν να γράψουν ένα πολύ 

ωραίο παραμύθι αβίαστα, μιας και περιέγραφαν μια πραγματική για αυτά ιστορία. 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην μαθησιακή διαδικασία, λειτούργησε σαν 

ισχυρό κίνητρο για την εμπλοκή των παιδιών στις δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον 

των παιδιών παρέμεινε ζωντανό σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. 

Απόλαυσαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι έκαναν κι άλλα πράγματα με τον υπολογιστή 

(εκτός από το να παίζουν παιχνίδια) , χάρηκαν ιδιαίτερα με την αφίσα και ένοιωσαν 

περήφανα για το δημιούργημά τους (ηλεκτρονικό παραμύθι). Υπήρχαν βέβαια και 

κάποιοι παράγοντες που μας δυσκόλεψαν, όπως είναι ο μεγάλος αριθμός των 

παιδιών (22), καθώς όλα ήθελαν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Τέλος, χωρίς 

αμφιβολία, καθοριστικής σημασίας ήταν και η εποικοδομητική συνεργασία με τα 

άλλα σχολεία, η οποία ήταν άψογη. Κάθε σχολείο έβαλε την δική του πινελιά στο 

παραμύθι μας με τις «εμπειρίες» που πρόσφερε στον φίλο μας. 

 

Ευχαριστίες 

Νιώθουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τις συναδέλφισσες, νηπιαγωγούς 

Εξαρχοπούλου Ελπίδα και Τάνη Κωνσταντίνα από το Ολοήμερο νηπιαγωγείο 
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Κορυφής, Αλευρίδου Νούλα, Λιάμπα Κωνσταντία και Καραγιαννάκου Τζένη από το 

32
ο
 Νηπιαγωγείο Ευόσμου , την Ταρταμπούκα Ανθή, Κόσσυβα Γεωργία και 

Πανσεληνά Βούλα  από το 13
ο
 Νηπιαγωγείο Ευόσμου και Καραπά Χριστίνα                       

από το 7
ο
 Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης.Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 

Σχολική σύμβουλο  Ν. Ημαθίας Ευθυμία Γώτη για τις πολύτιμες συμβουλές και 

κατευθύνσεις που μας έδωσε για την διεξαγωγή αυτού του σχεδίου εργασίας. 
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