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ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Γενικά στοιχεία

Το πρόγραμμα βοηθά το μαθητή να μάθει 

να γράφει αφηγηματικές και περιγραφικές 

εκθέσεις. 

Τον βοηθά να οργανώνει τις ιδέες του και 

να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από 

κείμενα που έχουν ροή κι ενδιαφέρον.  

Επίσης, ο μαθητής καθοδηγείται να 

προσέχει λεπτομέρειες που κάνουν το 

γραπτό του λόγο σαφή και όμορφο.
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Το λογισμικό βοηθάει τους μαθητές να μεταβούν

σταδιακά από το αρχικό μοντέλο γραφής, που

είναι το μοντέλο της παράθεσης πληροφοριών,

στο μοντέλο του μετασχηματισμού των

πληροφοριών (Βοσνιάδου, 2006).

Η βοήθεια δίνεται με τρεις τρόπους:

• με υποστηρίξεις που αφορούν τη

βραχυπρόθεσμη μνήμη,

• με μεταγνωστικές οδηγίες για υψηλότερου

επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και

κατανόηση του κειμένου και της διαδικασίας της

γραφής και

• με μεταγνωστικές οδηγίες για τις δομές

(παράγραφοι, προτάσεις, ορθογραφία) και το

είδος του κειμένου, τους στόχους του

«συγγραφέα» και το ακροατήριο για το οποίο

γράφεται το κείμενο.
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•Ο «συγγραφέας» 
αρχικά επιλέγει τον 
τύπο του κειμένου που 
θα δημιουργήσει, το 
ακροατήριο στο οποίο 
απευθύνεται και 
πληκτρολογεί τη 
διάθεση που θέλει να 
δημιουργήσει καθώς και 
το θέμα της νέας του 
διήγησης ή 
περιγραφής.
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• Στο πρώτο βήμα στη συγγραφή 
καταγράφει όλες τις ιδέες του. 

• Στο δεύτερο βήμα πρέπει να ταξινομήσει 
τις ιδέες του στον πρόλογο, το κυρίως 
θέμα και τον επίλογο. 

• Στο τρίτο βήμα καλείται να αναπτύξει τις 
ιδέες του, μία προς μία. 

• Στο στάδιο της βελτίωσης της δομής το 
κείμενό του έχει αρχίσει να παίρνει 
μορφή. Όλα τα κείμενα των ιδεών έχουν 
μπει στη σειρά σύμφωνα με το διάγραμμα 
και έτσι μπορεί να το διαβάσει ολόκληρο. 
Αφού τελειώσει με τη βελτίωση της δομής 
ασχολείται με τη βελτίωση του 
ενδιαφέροντος.
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• Στο στάδιο της βελτίωσης της ροής 
η διήγησή του ή η περιγραφή 
αποτελεί ένα ενιαίο κείμενο και 
δεν συνδέεται πια με τα επιμέρους 
εικονίδια. Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις λέξεις που 
υπάρχουν στα δεξιά της οθόνης για 
να συνδέσει παραγράφους και 
προτάσεις. 

• Σε τελικό στάδιο μπορεί να 
βελτιώσει την εικόνα του κειμένου 
του δίνοντάς του μια όμορφη και 
ελκυστική εικόνα.



ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τι μπορεί να κάνει ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός 

μ’ αυτό; 

Το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» υποστηρίζει 

ουσιαστικές ή αυθεντικές δραστηριότητες με τις 

οποίες μπορούν πλέον να ασχοληθούν οι μαθητές 

και επιτρέπει προσεγγίσεις μάθησης μέσω 

διερεύνησης, έκφρασης και δοκιμής ιδεών, 

εφαρμογής και καλλιέργειας ερευνητικών 

διαδικασιών, επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 

και μάθησης σε ατομική βάση. 

Επίσης παρέχει επιμέρους «γνωστικά εργαλεία» 

που υποστηρίζουν το συλλογισμό των μαθητών 

αλλά και τη διαδικασία της μάθησης, όπως 

εργαλεία πολλαπλών και εναλλακτικών 

αναπαραστάσεων ή εργαλεία που υποστηρίζουν 

την ανάπτυξη «μεταγνωστικών ικανοτήτων».
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