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Παιδαγωγικές δεξιότητες κινούμενων σχεδίων ΙΙ 

Εφαρμογή: Διαχείριση κινήτρων & ενεργοποιητές 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα μάθετε αρκετές τεχνικές για να διαχειριστείτε τα κίνητρα σε μια 

ομάδα και πως να κρατήσετε τα παιδιά ενεργά. Υπάρχουν οι λεγόμενοι Ενεργοποιητές, η 

διαφοροποίηση μεταξύ των παιδιών και οι σαφείς, αλλά διασκεδαστικές εισαγωγές 

δραστηριοτήτων. 

 

Διάρκεια Δραστηριότητας: 60 λεπτά 

 

 

Σαφείς, διασκεδαστικές εισαγωγές δραστηριοτήτων. 

Κάθε δραστηριότητα πρέπει να ξεκινήσει με μια καλή εισαγωγή. Μια καλή εισαγωγή περιέχει: 

 Μια σαφή εξήγηση της δραστηριότητας 

 Τους στόχους της δραστηριότητας 

 Ένα διασκεδαστικό στοιχείο ή ένα κίνητρο 

 

Κατά την ετοιμασία μιας εισήγησης για δραστηριότητα, οι Μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Πώς θα εξηγήσω τι πρέπει να κάνουν τα Παιδιά; Είναι αρκετά σαφές γι’ αυτούς; 

 Πώς θα κάνω την εξήγηση ενδιαφέρουσα ή διασκεδαστική; 

 Τι στόχους θέλω να επιτύχουν τα παιδιά μέχρι το τέλος της δραστηριότητας. 

 

Πιο κάτω παρατίθενται μερικοί διασκεδαστικοί τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως 

εισαγωγή, αντί να μιλάτε και να ακούτε μόνο: 

 Παρουσιάστε ένα μικρό κομμάτι θέατρο 

 Δείξτε ένα βίντεο 

 Δείξτε και αφηγηθείτε 

 

Ενεργοποιητές: 

Παραδοσιακά, κάθε δραστηριότητα προγραμματισμού ξεκινά με μια σύντομη δραστηριότητα-

ενεργοποιητή: ένα παιχνίδι 10-15 λεπτών σχεδιασμένο για να ενισχύσει το επίπεδο ενέργειας 

και κινήτρων των συμμετεχόντων. Στο Παράρτημα ΙΙΙ, θα βρείτε πέντε διασκεδαστικές 

δραστηριότητες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην αρχή μιας δραστηριότητας ή 

όποτε αισθάνεστε ότι το ηθικό είναι χαμηλό. Μερικές προορίζονται για εξωτερικό χώρο, ενώ 

άλλες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν σε εσωτερικούς χώρους. Μπορείτε να βρείτε πολλά 

διαφορετικά παιχνίδια και ενεργοποιητές στο διαδίκτυο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να υπάρχουν σε όλο το πρόγραμμα. Σε αυτή τη 

δραστηριότητα, μπορείτε να παίξετε και ένα παιχνίδι, αλλά συζητάτε κυρίως τα οφέλη με τους 

Μαθητές: γιατί το κάνετε; 

 

Διαφοροποίηση μεταξύ Παιδιών 

Αρχικά ξεκινήστε με μια ομαδική συζήτηση: γιατί τα Παιδιά μπορεί να χάσουν το κίνητρο ή θα 

σταματήσουν να είναι ενεργά κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας; Ποιοι είναι οι λόγοι θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό; 

 

Υπάρχουν πολλά αίτια για τα Παιδιά να χάσουν το κίνητρό τους ή την προσοχή τους, όπως η 

πείνα, ο κακός νυχτερινός ύπνος, ο πίεση και καυγάδες με τους γονείς, κ.λπ. Αλλά μερικές 

φορές η αιτία μπορεί να βρίσκεται και στην ίδια τη δραστηριότητα: ίσως είναι πολύ δύσκολη η 

εισαγωγή δεν ήταν σαφής ή ακόμα να ήταν και πολύ εύκολη. 

 

Κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας με Παιδιά, οι μεγαλύτεροι Μαθητές πρέπει να δώσουν 

προσοχή στο πώς περνούν και μαθαίνουν τα Παιδιά. Ένα Παιδί που τα βρίσκει δύσκολα μπορεί 

να χρειαστεί περισσότερες εξατομικευμένες εξηγήσεις. Ή ίσως κάποιος άλλος το βρίσκει πάρα 

πολύ εύκολο και προχωρά πολύ γρήγορα. Αυτό το Παιδί μπορεί στη συνέχεια του ζητηθεί να 

βοηθήσει άλλους. 

 

Εφαρμογή: Πρακτική οργάνωση & προετοιμασία 

Το κυριότερο κομμάτι μιας επιτυχημένης δραστηριότητας έγκειται στην προετοιμασία. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, θα υποστηρίξετε τους Μαθητές σας στην πρακτική 

προετοιμασία και τη επιλογή περιεχόμενου. 

 

Δημιουργία ομάδας: 

Οι Μαθητές σας θα χωριστούν σε ομάδες των τριών. Σε αυτή την ομάδα, θα οργανώσουν 

δραστηριότητες για Παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Μπορείτε να επιλέξετε να αφήσετε τους Μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες, 

αλλά δεν το συνιστούμε. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ομάδες ισορροπημένες σε: 

 

Διαφοροποίηση 
δεξιοτήτων  

Μερικοί μαθητές είναι καλύτεροι σε θεωρητικό/παιδαγωγικό 
επίπεδο, ενώ άλλοι είναι καλύτεροι σε τεχνολογικό επίπεδο. 

Φύλο  Οι μαθήτριες εμψυχωτές μπορούν να αποτελέσουν σπουδαίο 
πρότυπο για τα νεαρά κορίτσια. Προσπαθήστε να μην έχετε 
ομάδες με μόνο ένα φύλο. 

Κοινωνικές σχέσεις  Δεν συνιστάτε να συνεργαστούν με τους καλύτερους φίλους 
ή τους "εχθρούς". Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι η 
δυναμική μεταξύ των τριών μαθητών θα λειτουργήσει καλά. 

 

Καθήκοντα και ευθύνες εμψυχωτή: 
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Ως εμψυχωτές, οι Μαθητές θα έχουν ορισμένα καθήκοντα και ευθύνες για επιτυχημένη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων προγραμματισμού με τα παιδιά. Οι Μαθητές θα αποφασίσουν 

επίσης ποιος εμψυχωτής είναι υπεύθυνος για ποια δραστηριότητα. 

 

Πρόγραμμα 

Εσείς και οι Μαθητές σας ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Βεβαιωθείτε ότι 

όλες οι δραστηριότητες είναι σαφείς σε αυτούς και ότι ξέρουν τι να κάνουν. Μπορείτε να βρείτε 

ένα κενό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για να εκτυπώσετε στο Φύλλο εργασίας 5.  

 

Για κάθε δραστηριότητα, η ομάδα πρέπει να καταγράψει την ημερομηνία και ώρα που θα 

επισκεφθεί την ομάδα των παιδιών. Επίσης πρέπει να ορίσει έναν ή δύο υπεύθυνους εμψυχωτές 

για κάθε δραστηριότητα. Αυτός ο μαθητής θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δραστηριότητα αυτή, 

ενώ οι άλλοι θα τον βοηθήσουν και θα τον υποστηρίξουν. Βεβαιωθείτε ότι ο διαχωρισμός αυτός 

γίνεται με δίκαιο τρόπο και ότι δεν κάνει όλη τη δουλειά ένας μόνο μαθητής. 

 

Προετοιμασία μεμονωμένων δραστηριοτήτων 

Το Φύλλο εργασίας 6 είναι ένα πρότυπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Μαθητές σας για 

την προετοιμασία κάθε ξεχωριστής δραστηριότητας. Είναι σημαντικό να συμπληρώσουν τα 

στοιχεία για όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να είναι καλά προετοιμασμένοι και να μην 

ξεχάσουν καμία λεπτομέρεια. 

 

Στο φύλλο προετοιμασίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν το περιεχόμενο της δραστηριότητας, 

τους στόχους μάθησης, την εισαγωγή καθώς και ποια υλικά χρειάζονται. Θα κάνουν επίσης μια 

λεπτομερή περιγραφή της δραστηριότητας βήμα προς βήμα, στην οποία θα συμπληρώσουν τι 

θα κάνουν σε κάθε βήμα, καταγράφοντας τις λεπτομέρειες καθώς και το χρονοδιάγραμμα. 

Καθήκοντα και ευθύνες 

εμψυχωτή: 

 

Προετοιμασία των 

δραστηριοτήτων 

Κάθε εμψυχωτής πρέπει να συμπληρώσει την προετοιμασία για τις 

δραστηριότητές του και να μάθει το περιεχόμενο της 
δραστηριότητας. 

Ετοιμασία υλικών Πριν από την έναρξη κάθε δραστηριότητας, τα υλικά πρέπει να 

ρυθμιστούν. Μετά τη δραστηριότητα, τα υλικά ελέγχονται και 

οργανώνονται. 

Παρουσίαση και συνοδευτικές 
δραστηριότητες 

Οι εμψυχωτές ετοιμάζουν μια καλή εισαγωγή και βεβαιώνονται ότι 
όλα τα παιδιά ασχολούνται ενεργά με τις δραστηριότητες. 

Βοηθώντας τα μέλη της ομάδας Οι εμψυχωτές παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά και σεβασμό, για 
να αποτελέσουν παράδειγμα στα παιδιά. 

Είναι ένα καλό παράδειγμα για 

τα παιδιά 

Οι εμψυχωτές έχουν καλή συμπεριφορά και σεβασμό, ώστε να 

αποτελέσουν παράδειγμα στα παιδιά. 
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Υλικά: 

 Αφίσα κώδικα εθιμοτυπίας, τυπωμένη σε μέγεθος Α3 

 Φύλλο εργασίας 5 και 6 για κάθε μαθητή 

 Στυλό 

 Αυτοκόλλητα Post-it 

 Χαρτί 


