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Τίτλος εκπαιδευτικού προγράμματος: “Ηλεκτρικά - ψηφιακά παραμύθια” 

 
Βιωματική εκπαίδευση των αρχών του ηλεκτρισμού. 
 
2. Περιγραφή 
Ο όρος “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) είναι το ακρωνύμιο που            
χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση και παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα            
παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέμα την              
επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. 
 
Το υπόβαθρο γνώσεων τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, ιδιαίτερα στην εποχή της           
πληροφορίας, αποτελεί βασικό συστατικό των απαραίτητων δεξιοτήτων από τις πολύ μικρές ηλικίες.            
Έτσι, η κατανόηση των συνήθως δυσνόητων εννοιών του ηλεκτρισμού και ο προϊδεασμός για τις βασικές               
αρχές του προγραμματισμού, μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία των μαθητών             
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην καθημερινή τους ζωή. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βασιστεί στην καινοτομία ονόματι “Chibitronics”         
(https://chibitronics.com), η οποία επιτρέπει την εύκολη δημιουργία κυκλωμάτων από τους μαθητές           
χρησιμοποιώντας χαρτί, κολλητικές ταινίες χαλκού και ειδικούς λαμπτήρες. Με τον τρόπο αυτό            
καθίσταται δυνατή η παιγνιώδης (και ασφαλής) ενασχόληση των παιδιών με ένα οικείο σε αυτά υλικό (το                
χαρτί) πάνω στο οποίο πειραματίζονται ζωγραφίζοντας ιστορίες που μπορούν να έχουν δικό τους             
φωτισμό, αν δημιουργήσουν το σωστό κύκλωμα (παραδείγματα στις εικόνες 1 και 2).  
Στο επόμενο στάδιο, οι μαθητές θα πρέπει να κατασκευάσουν το απαραίτητο κύκλωμα πάνω σε χαρτί,               
με στόχο να ολοκληρώσουν την αφήγηση ενός περιβαλλοντικού παραμυθιού. Με τον τρόπο αυτό,             
κινητοποιείται η δημιουργικότητα των μαθητών, με στόχο την κατανόηση των βασικών αρχών του             
ηλεκτρισμού αλλά και τη γενικότερη βελτίωση των ικανοτήτων τους. 
Επιπλέον, η εκπαιδευτική διαδικασία θα εμπλουτιστεί με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών           
προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με την τεχνολογία αυτή και να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες. 
 
Η προτεινόμενη ιδέα θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του               
ερευνητικού κέντρου P2P Lab με το Πανεπιστήμιο του Harvard, τα οποία εδρεύουν στα Ιωάννινα και               
στην Αμερική αντίστοιχα. 
 

      
Εικόνες 1, 2: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, διήγηση αφηγήματος και ηλεκτρισμός (Πηγή: Chibitronics) 

 

https://chibitronics.com/


Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να αναστοχάζονται μέσα από την προσπάθεια επίλυσης βασικών,            
αυθεντικών προβλημάτων ηλεκτρισμού. Ουσιαστικό ρόλο για το σκοπό αυτό θα διαδραματίσουν τα            
παιχνίδια και η χρήση του ηλεκτρισμού στη πλαισίωση αφήγησης / παραμυθιών. 
 
Οι δραστηριότητες συνοδεύονται από σχετικό οπτικοακουστικό υλικό και ειδικά διαμορφωμένα φύλλα           
εργασίας που επιτρέπουν στο παιδί να επαληθεύει αυτά που έμαθε με παρατήρηση και πράξη. 
 
Τα παιδιά, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με υλικά οικεία σε αυτά, αποκτούν γνώσεις             
προσαρμοσμένες στην ηλικία τους με ένα διασκεδαστικό τρόπο έτσι ώστε να αγαπήσουν τις επιστήμες              
και να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντί τους στη μετέπειτα σχολική τους ζωή. 
 
Ηλικία: Δύο ομάδες, 5-8 και 9-12 χρόνων  
Διάρκεια προγράμματος: Α’ φάση: Μάρτιος-Απρίλιος (2018) 
Β’ φάση: Οκτώβριος- Μάιος (2018-2019) 
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών: Α’ φάση: όλοι οι μαθητές των ΚΔΑΠ “ΡΟΔΑ” και ΚΔΑΠ Παμβώτιδας              
και κατά την Β’ φάση όλοι οι μαθητές που φοιτούν στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και όσα                  
παιδιά της πόλης το επιθυμούν  σε ανοιχτές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν. 
Διάρκεια μαθήματος: 60′ (με διάλειμμα) 


