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Σύνοψη
Το εγχειρίδιο του Δασκάλου είναι σχεδιασμένο, για να χρησιμοποιηθεί από
τους δασκάλους που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή του “Block Magic”
στις σχολικές τάξεις. Το Εγχειρίδιο παρέχει (i) μια γενική περιγραφή της
μεθοδολογίας του “Block Magic”· (ii) μια περιγραφή λειτουργίας της
ταμπλέτας και του λογισμικού· και (iii) έναν οδηγό για κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα, που υπάρχει στην τρέχουσα έκδοση του λογισμικού,
παρέχοντας σε κάθε περίπτωση τους μαθησιακούς σκοπούς και το σκεπτικό
για τη δραστηριότητα και (iv) λεπτομερείς οδηγίες για την οργάνωση αυτής
της δραστηριότητας μέσα στην τάξη.
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Μεθοδολογία
Το εκπαιδευτικό λογισμικό “Block Magic” είναι ένα μαθησιακό σύστημα για
παιδιά από 3 έως 7 ετών, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, που στοχεύει στη
βελτίωση ορισμένων δεξιοτήτων μέσω μιας διασκεδαστικής και αυτόνομης
μάθησης. Το σύστημα βασίζεται στη χρήση γεωμετρικών σχημάτων (βλέπε
το παρακάτω σχήμα) και αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά, το
οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλά Ευρωπαϊκά σχολεία. Τα γεωμετρικά
σχήματα είναι ενσωματωμένα σε ένα "έξυπνο" λογισμικό που επιτρέπει
"ενεργές" και μαθητό-κεντρικές δραστηριότητες και επικεντρώνεται στις
δράσεις των μαθητών και όχι στην απλή μεταβίβαση γνώσης.

Λεπτά σχήματα
Παχιά σχήματα
Λεπτά σχήματα
Παχιά σχήματα
Λεπτά σχήματα
Παχιά σχήματα

Μεγάλα σχήματα Μικρά σχήματα
Σχήμα 1:Τα γεωμετρικά σχήματα που δημιουργήθηκαν σε μια εκτενή εκδοχή από τον L.S.
Vygotsky και αργότερα μειώθηκαν στην τρέχουσα ποσότητα από το Z.P. Dienes
(http://www.zoltandienes.com/?page_id=2). Είναι ένα δομημένο υλικό που αποτελείται
από 48 κομμάτια οργανωμένα σε 4 κατηγορίες: α) κατά χρώμα, (κόκκινο, κίτρινο, μπλε)·
κατά σχήμα (τετράγωνο, κύκλος, τρίγωνο, ορθογώνιο)· σύμφωνα με το πάχος , (παχύ,
λεπτό) και το μέγεθος (μεγάλο, μικρό).
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O κυρίαρχος στόχος του εκπαιδευτικού λογισμικού “Block Magic”είναι να
βοηθήσει τους μαθητευόμενους να μάθουν αυτόνομα. Αυτή, πιστεύουν οι
συγγραφείς, είναι μια βασική βιωματική δεξιότητα, κρίσιμης σημασίας για
την μελλοντική ανάπτυξη των παιδιών. Το “Block Magic” παρέχει μια
διδακτική προσέγγιση, ελκυστική και ιδιαίτερα ενθαρρυντική, μέσω τις
οποίας αναπτύσσονται δεξιότητες, οι οποίες θα είναι σημαντικές για τους
μαθητευόμενους στη μελλοντική τους ζωή.
Το

“Block Magic” συμβάλλει σε μια ανελικτική και σταθερή διαδικασία
εμπλουτισμού γνώσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στοχεύει
σε έξι δεξιότητες· τις δημιουργικές, τις μαθηματικές, τις λογικές, τις
γλωσσικές, τις στρατηγικές και τις κοινωνικές δεξιότητες. Η "κοινωνική
δεξιότητα" μπορεί μόνο να προκύψει υπό συνθήκες ομαδικού παιχνιδιού,
ενώ οι άλλες δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν τόσο ατομικά όσο και
ομαδικά.
Το “Block

Magic” αποτελείται από ένα σύστημα προηγμένης διδασκαλίας η
οποία είναι έξυπνη και διαδραστική. Η μεγάλη ποικιλία των ασκήσεων
(δεκαεννέα στο σύνολο, εκ των οποίων οι δύο απευθύνονται σε παιδιά με
ειδικές ανάγκες) και η
τεράστια ποσότητα των
παραλλαγών
του
παιχνιδιού
που
εφαρμόζονται (περίπου
600) επιτρέπουν στα
παιδιά να μάθουν με ένα
διασκεδαστικό
τρόπο
χωρίς την αντίληψη της
επίσημης
"ανάθεσης",
ώστε να διατηρούν ένα
υψηλό
επίπεδο
συμμετοχής, κινήτρου και
ικανοποίησης.
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Σενάριο Ατομικού Παιχνιδιού
Το “Block Magic” μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μόνο παιδί, για να
κάνει μια σειρά από ασκήσεις με έναν αυτόνομο τρόπο. Ο δάσκαλος παίρνει
το ρόλο του εξωτερικού παρατηρητή επιτρέποντας σε κάθε παιδί να
αλληλεπιδράσει ελευθέρα με το σύστημα, το οποίο παρέχει
ανατροφοδότηση και διεγείρει την αλληλεπίδραση του παιδιού. Ο δάσκαλος
μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση που το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα στην κατανόηση των ασκήσεων ή αν το παιδί δεν προοδεύει.
Επίσης, ο δάσκαλος θα είναι υπεύθυνος για την επίλυση ζητημάτων
σχετικών με την ταμπλέτα και το λογισμικό του υπολογιστή.

Σενάριο Κοινωνικού Παιχνιδιού
Στην περίπτωση των ομαδικών παιχνιδιών, μια μικρή ομάδα παιδιών
αλληλεπιδρά με το σύστημα. Αναλόγως με την επικείμενη εργασία και τους
στόχους που έχει θέσει ο δάσκαλος, ο δάσκαλός πρέπει να διασφαλίσει ότι
όλα τα παιδιά εμπλέκονται και συμμετέχουν εξίσου. Ο δάσκαλος πρέπει
επίσης να προσδιορίσει ποιο παιδί αναλαμβάνει τη βασική ευθύνη του
παιχνιδιού και να προσδιορίσει τους ρόλους για τα άλλα παιδιά, όπως για
παράδειγμα την παροχή υποστήριξης, την παρατήρηση, τη δημιουργίας
εμπόδιου κτλ. βάσει των χαρακτηριστικών των
συγκεκριμένων ασκήσεων.
Η κύρια πτυχή του ομαδικού σεναρίου είναι
ότι ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί
την
αλληλεπίδραση
της
ομάδας
και
τις
συγκεκριμένες δεξιότητες που αναπτύσσονται,
όπως τη δημιουργία ομάδας, την ηγεσία, την
λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία.
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Ο εξοπλισμός του “ΒLOCK MAGIC’’
Το σύστημα του “ΒLOCK MAGIC’’
αποτελείται από ένα κουτί που περιέχει
48 σχήματα, ενισχυμένα με αυτοκόλλητα
αναγνώρισης, 4 ειδικά σχήματα, μια
ταμπλέτα,
πάνω
στην
οποία
τοποθετούνται τα επιλεγμένα σχήματα
και τον υπολογιστή (PC ή laptop), στον
οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό και
μέσω αυτού γίνεται ο χειρισμός των
ασκήσεων και παρέχονται οπτικές πληροφορίες σχετικές με τις ασκήσεις και
ακουστικό σχολιασμό για κάθε δράση που πραγματοποιείται.
Η κύρια ιδέα είναι ότι οι μαθητές δε θα χρειάζεται να αλληλεπιδρούν με τον
υπολογιστή και μόνο ο δάσκαλος θα μπορεί να εγκαταστήσει τον
υπολογιστή και το λογισμικό. Τα παιδιά θα αλληλεπιδρούν άμεσα με την
ταμπλέτα, η οποία αυτόματα αναγνωρίζει τα σχήματα που τοποθετούνται
πάνω της χωρίς να χρειάζεται να
πατούν κουμπιά ή να αλληλεπιδρούν με
το
ποντίκι.
Για
συγκεκριμένες
αλληλεπιδράσεις
χρησιμοποιούνται
τέσσερα "Ειδικά Σχήματα". Αυτά τα
σχήματα
είναι
τέσσερα
ξύλινα
αντικείμενα και είναι τα ακόλουθα: «Νέα
άσκηση», για την αλλαγή άσκησης,
«Επανάληψη», που σημαίνει άκουσε ξανά την τελευταία πρόταση,
«Επανεκκίνηση», για την επανεκκίνηση της άσκησης, «Επόμενο
παράδειγμα», που σημαίνει προχώρησε στο επόμενο παράδειγμα της
άσκησης.
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Εγκαθιστώντας το “Block Magic”
Εγκατάσταση της ταμπλέτας του “Block Magic”
Προκειμένου να γίνει σωστή χρήση του συστήματος “Block Magic” η
ταμπλέτα θα πρέπει να συνδεθεί με τον Η/Υ, στον οποίο είναι
εγκαταστημένο το λογισμικό ή θα γίνει εγκατάσταση του λογισμικού μέσω
καλωδίου, που εμπεριέχεται στον εξοπλισμό του. Όταν συνδέετε για πρώτη
φορά την ταμπλέτα με τον Η/Υ, το σύστημα αναγνωρίζει την ταμπλέτα
αυτόματα. Μέσα σε λίγα λεπτά η ταμπλέτα θα είναι έτοιμη προς χρήση.
Όταν ανοίξει ο Η/Υ ακούγεται ένας ήχος, αν το καλώδιο είναι σωστά
συνδεδεμένο και στις δύο πλευρές η ταμπλέτα συνδέεται.

Εγκατάσταση του λογισμικού του “Block Magic”
Το σύστημα “Block Magic” πιθανότατα θα είναι έτοιμο προς χρήση με την
ταμπλέτα και λογισμικό εγκατεστημένο, άρα θα μπορούσατε να
παραλείψετε μερικές από τις ακόλουθες οδηγίες. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να
αποκτήσετε, να εγκαταστήσετε το λογισμικό στο δικό σας υπολογιστή,
παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το σύστημα σας πληροί τις ελάχιστες τεχνικές
προϋποθέσεις:
1. Λειτουργικό σύστημα: Windows Vista ή επόμενες εκδόσεις
2. Cpu: 1,5 GHz.
3. Ram 512 MB.
4. 3D video card: >=128 MB video memo
Για τέλεια χρήση συστήνουμε την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων:
1. Λειτουργικό σύστημα: Windows 7
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2. CPU: 2, 4 GHz
3. RAM: 2048 MB
4. 3D κάρτα video: 256 MB μνήμη video

Αυτόματη Εγκατάσταση
Το λογισμικό “Block Magic” διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο του “Block
Magic” (www.blockmagic.eu). Η τελική έκδοση του λογισμικού “Block Magic”
είναι η 3.0.0 και μπορεί να κατεβαστεί στην ακόλουθη θύρα URL:
http://www.blockmagic.eu/main/downloads/BlockMagic 3.0.0.exe
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε απεγκαταστήσει την προηγούμενη έκδοση
του λογισμικού “Block Magic”, πριν εγκαταστήσετε τη νέα.
Xρειάζεται μόνο να εκκινήσετε τον εγκατεστημένο φάκελο, που ονομάζεται
BlockMagic 3.0.0.exe., ο οποίος εμπεριέχει ένα πλήρες πρόγραμμα
εγκατάστασης που κατεβάζει και φορτώνει στον υπολογιστή όλα τα
απαραίτητα λογισμικά.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της διαδικασίας εγκατάστασης μέχρι το τέλος. Στο
τέλος της εγκατάστασης παρακαλώ πιέστε το κουμπί “Τέλος” και ξεκινήστε
το “Block Magic” από τον υπολογιστή σας.

Χειροκίνητες ρυθμίσεις
Αν αποφασίσετε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε χειροκίνητα το
λογισμικό ή χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια παλαιότερη έκδοση του “Block
Magic”(π.χ.. 1.2.2), παρακαλείστε να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες.
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Το σύστημα του “Block Magic” βασίζεται επίσης στην Πλατφόρμα Ομιλίας
της Microsoft για τις συνθετικές φωνές. Αυτή η δωρεάν εφαρμογή μπορεί
να κατεβαστεί από την ιστοσελίδα www.microsoft.com. Η παρούσα εκδοχή
είναι η v.11 και μπορεί να κατεβαστεί στην ακόλουθη URL:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225
Μαζί με την Πλατφόρμα Ομιλίας, θα πρέπει να επιλέξετε τη συνθετική
φωνή για τη γλώσσα σας. Οι ήδη υπάρχουσες είναι:


Καταλανικά: Herena



Ελληνικά: Hazel (English)



Αγγλικά: Hazel



Ιταλικά: Lucia



Γαλλικά: Hortense



Πολωνικά:Paulina



Γερμανικά: Hedda



Ισπανικά: Helena

‘Όλες οι μηχανές αναγνώρισης Ομιλίας και Κειμένου-σε-Ομιλία για τις
υποστηριζόμενες γλώσσες της Microsoft είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη
διεύθυνση:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει την τελευταία
εκδοχή του Runtime για Visual Studio C++libraries. Μπορείτε να το
κατεβάσετε από την ακόλουθη URL:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
Τέλος, το λογισμικό χρειάζεται τα προγράμματα οδήγησης, που μπορούν να
κατέβουν δωρεάν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Παρακαλώ κατεβάστε το φάκελο που ταιριάζει με το λειτουργικό σας
σύστημα.
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Αρχικές ρυθμίσεις εγκατάστασης του λογισμικού “Block
Magic”
Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, θα βρείτε
μια συντόμευση του “Block Magic” στο
Πρόγραμμα Εκκίνησης στο τμήμα των
Προγραμμάτων. Αφού ξεκινήσετε το
λογισμικό θα πρέπει να βλέπετε την οθόνη,
όπως αυτή εικονίζεται δεξιά. Την πρώτη
φορά που θα ανοίξετε το λογισμικό θα
περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να ξεκινήσει.
Η πρώτη ρύθμιση του σκληρού δίσκου
Όταν συνδέετε για πρώτη φορά το λογισμικό του “Block Magic” είναι
απαραίτητο να ρυθμίσετε του σκληρού δίσκου. Συνδέετε την ταμπλέτα με
τον Η/Υ και επιλέγετε το κουμπί “Configure”.
Θα παρατηρήσετε ότι στην οθόνη σας
εμφανίζεται η εικόνα στα δεξιά. Για
να ρυθμίσετε την ταμπλέτα επιλέγετε
το κουμπί “Associate turned on
devices” και περιμένετε λίγα λεπτά.
Χρησιμοποιώντας αυτό το παράθυρο
θα μπορούσατε να μετατρέψετε το
σκληρό δίσκο σε ταμπλέτα ή σε τηλεχειριστήριο και θα μπορούσατε να το
θέσετε σε ρύθμιση εκτός λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε το
κουμπί “Set auto off”. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε τον αριθμό δύο.
Όταν θα ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέγετε το κουμπί “OK” και
επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη.
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Μετά από αυτή τη ρύθμιση, ο σκληρός δίσκος συνδέεται με το πρόγραμμα
και το λογισμικό του “Block Magic” θα αναγνωρίζει τον σκληρό δίσκο κάθε
φορά που γίνεται σύνδεση.
Σύνδεση του σκληρού δίσκου
Αν έχετε ρυθμίσει το σκληρό δίσκο θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί
‘’Connect/disconnect’’ στην αριστερή γωνία. Στο κάτω μέρος της οθόνης ο
αριθμός των «Συνδεδεμένων συσκευών» θα αυξηθεί. Το λογισμικό μπορεί
να συνδεθεί αυτόματα με πολλές συσκευές που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα.
Άλλες ρυθμίσεις
Πατήστε το κουμπί επιλογής, για να επιλέξετε
τη γλώσσα σας ανάμεσα στις γλώσσες που
διατίθενται (Καταλανικά, Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά και
Ισπανικά) και επιλέξτε και το συνθεσάιζερ, αν
θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.
Αν πατήσετε το κουμπί “Tutors” μπορείτε να
προσθέσετε το προφίλ των μαθητών, που θα παίξουν με το “Block Magic”.
Επίσης, θα πρέπει να ορίσετε το επίπεδο δυσκολίας, το οποίο θα αντιστοιχεί
στο προφίλ του κάθε μαθητή. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου
«Παιδαγωγικό πλαίσιο» και ξεκινήστε το λογισμικό.
Για να τρέξετε το λογισμικό, πιέστε το κουμπί εκκίνησης “Start” και επιλέξτε
τον χρήστη (π.χ. το όνομα του παιδιού, το οποίο θα παίξει στην επόμενη
ενότητα). Η πρώτη άσκηση θα ξεκινήσει αυτόματα παρέχοντας την πρώτη
οδηγία στο παιδί.
Απολαύστε!
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Παιδαγωγικό πλαίσιο
Το λογισμικό “Block Magic” επιτρέπει στο δάσκαλο να ρυθμίσει το σύστημα
και να προσαρμόσει τις ασκήσεις στους μαθητές επιλέγοντας το κουμπί “
Τutor” στην οθόνη splash.
Πρόσθεση και διαγραφή χρηστών
Για το σωστό εντοπισμό και την αυτόματη προσαρμογή του λογισμικού,
κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών θα πρέπει να έχει το δικό του/τους προφίλ,
το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί πριν την πρώτη διδακτική ενότητα. Ο
διδάσκοντας μπορεί να προσθέτει ή να διαγράφει προφίλ επιλέγοντας το
κουμπί “Tutor” και χρησιμοποιώντας τη επιλογή “Add kid” ή “Remove kid”.

Σε αυτό το σημείο, ο διδάσκοντας θα πρέπει να γράψει το όνομα του χρήστη
και να επιλέξει το επίπεδο δυσκολίας του μαθητή ή της ομάδας των
μαθητών. Ο δάσκαλός μπορεί να επιλέξει το αρχικό επίπεδο δυσκολίας για
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κάθε άσκηση, προσαρμόζοντας έτσι τη δυσκολία των ασκήσεων και
εξατομικεύοντας τη συνολική εμπειρία του παίκτη. Επιπλέον, για κάθε
άσκηση, ο δάσκαλός μπορεί να αποφασίσει τη στρατηγική, για να αυξήσει ή
να μειώσει το επίπεδο δυσκολίας. Από προεπιλογή, το λογισμικό θα αυξήσει
το επίπεδο δυσκολίας μίας άσκησης, αν ο μαθητής την επιλύσει σωστά
πέντε φορές στη σειρά. Ομοίως, το σύστημα θα μειώσει το επίπεδο
δυσκολίας, αν το παιδί δώσει πέντε λανθασμένες απαντήσεις στη σειρά σε
μια άσκηση. Επομένως, το εκπαιδευτικό λογισμικό “Block Magic” παρέχει
έναν απλό μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος θα πρέπει να διεγείρει τη
μάθηση, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί το κίνητρο και την πρόκληση για τους
μαθητές. Επίσης, ο δάσκαλος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει επιλεχθεί
σωστά η ταυτότητα του παιδιού στην αρχή κάθε ενότητας. Αυτό το βήμα
είναι σημαντικό λόγω της προσαρμογής του τρόπου κατάρτισης σύμφωνα
με τα αποτελέσματα που έχουν αποκομιστεί νωρίτερα από κάθε παιδί και
της συσχέτιση της αξιολόγησης των πληροφοριών με κάθε παιδί. Αυτό το
βήμα θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά, όταν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το
σύστημα αλλάζουν.
Ρύθμιση των παιδαγωγικών στόχων
Το “Block Magic” επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αποφασίσει τους
παιδαγωγικούς στόχους που θα θέσει για τον κάθε μαθητή/ομάδα μαθητών
π.χ. σε ποιες δεξιότητες στοχεύει στην κάθε διδακτική ενότητα.
Στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας, πλην της πρώτης, ο δάσκαλός πρέπει
να αποφασίσει να τροποποιήσει το σύστημα στην επιλογή των ασκήσεων,
βάσει των παρατηρήσεων του και της ανάλυσης των δεδομένων που έχουν
γίνει από το σύστημα κατά τις προηγούμενες ενότητες. Με άλλα λόγια, ο
δάσκαλός θα είναι σε θέση να ρυθμίσει εκ νέου (χειροκίνητα) κάποιες
παραμέτρους του συστήματος βάσει των στόχων που θέλει να πετύχει. Για
παράδειγμα, αν ο δάσκαλος παρατηρήσει από την ανάλυση των δεδομένων
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που έχουν συλλεχθεί ότι ένα παιδί υστερεί επί το πλείστον σε μαθηματικές
και λογικές δεξιότητες, οι οποίες είναι συνήθως οι πιο δύσκολες, αυτός/
αυτή θα μπορούσε να ρυθμίσει το λογισμικό να επιλέγει περισσότερες
ασκήσεις για αυτές τις δεξιότητες εις βάρος των ασκήσεων που στοχεύουν
σε δημιουργικές ή γλωσσικές δεξιότητες. Αν, ωστόσο, τα περισσότερα από
τα παιδιά στην τάξη έχουν δυσκολία στην ενσωμάτωση (π.χ. τάξεις με
μεγάλο αριθμό μεταναστών) ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει
ένα μεγαλύτερο αριθμό ενοτήτων ομαδικού τύπου, αλλά να επιλέξει πιο
εύκολες ασκήσεις για αυτούς τους μαθητές. Σε κάθε διδακτική ενότητα, ο
δάσκαλός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα ακόλουθα δύο σενάρια
χρήσης, π.χ. το ατομικό ή το ομαδικό, ανάλογα με τις στοχευόμενες
δεξιότητες .
Με την καρτέλα “Exercises” ο δάσκαλος είναι επίσης σε θέση να ξεκινήσει ή
να σταματήσει την κάθε άσκηση. Αυτό επιτρέπει τη δυναμική τροποποίηση
του παιδαγωγικού στόχου σε ότι αφορά τις στοχευόμενες δεξιότητες. Για
παράδειγμα, αν ο δάσκαλος θεωρεί ότι το παιδί χρειάζεται να εξασκήσει
κυρίως τις μαθηματικές του δεξιότητες, στην καρτέλα των ασκήσεων ο
δάσκαλος μπορεί να επιλέξει μόνο αυτές τις ασκήσεις που στοχεύουν
πρωταρχικά στις μαθηματικές δεξιότητες (π.χ. καταργεί όλες τις άλλες
ασκήσεις). Σε μια επόμενη ενότητα, και βάσει των νέων αναλύσεων που
παρέχονται από το σύστημα, αυτές οι επιλογές μπορούν να αλλαχθούν
ξανά.
Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο «Παιδαγωγικές ρυθμίσεις», το “Block
Magic” διαθέτει έναν αλγόριθμο μέσω του οποίου γίνεται η προσαρμογή
στο επίπεδο δυσκολίας για κάθε μαθητή σύμφωνα με την επίδοσή του.
Επιλέγοντας το κουμπί “Tutor” ο δάσκαλος είναι σε θέση να δημιουργήσει
ένα προφίλ νέου παίχτη, το οποίο θα συσχετιστεί με το παιδί που θα παίξει.
Σε αυτό το προφίλ, τηρείται ένα ιστορικό των ασκήσεων του παιδιού και
16

“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
αυτό επιτρέπει να αναθεωρήσουμε τις αναλύσεις που έγιναν από το
σύστημα. Ο δάσκαλός μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν
από το σύστημα, όπως είναι ο αριθμός των ασκήσεων που παιχτήκαν στις
προηγούμενες ενότητες, ο τύπος των ασκήσεων που ολοκληρώθηκαν
πετυχημένα και αυτές που παραλείφτηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ .
Αυτά τα δεδομένα παρέχουν μια πολύτιμη ανατροφοδότηση στο δάσκαλο
και επιτρέπουν τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων πάνω στις δεξιότητες
που πρέπει να θέσει ως στόχο στις επόμενες διδακτικές ενότητες.
Επιτρέπεται, ωστόσο, στον δάσκαλο να προσαρμόζει τη στρατηγική
αλλάζοντας χειροκίνητα τα όρια των προεπιλογών. Για παράδειγμα, ένας
δάσκαλος μπορεί να γνωρίζει ότι ένας μαθητής αποθαρρύνεται εύκολα αν
δεν επιλύσει μια άσκηση με επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνει καλά μέσω
των πολυάριθμων επαναλήψεων. Σε τέτοια περίπτωση, ο δάσκαλος μπορεί
να αποφασίσει να μειώσει το όριο μειώνοντας το επίπεδο δυσκολίας στο 2
(αντί για την προεπιλεγμένη αξία του 5) και να αυξήσει το όριο ανεβάζοντας
το επίπεδο δυσκολίας στο 10 (αντί για την προεπιλεγμένη αξία του 5). Με
αυτόν τον τρόπο, το παιδί θα παίξει 10 διαδοχικές φορές το παιχνίδι σωστά
πριν αυξηθεί η δυσκολία και αν κάνει 2 λάθη στη σειρά το επίπεδο θα
μειωθεί και πάλι, διατηρώντας έτσι το κίνητρο του παιδιού να συνεχίσει να
παίζει.
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Διδακτικές Ενότητες
Στην πρώτη διδακτική ενότητα, ο
δάσκαλος
θα
πρέπει
να
εξοικειώσει τα παιδιά που
συμμετέχουν με τα γεωμετρικά
σχήματα
και ολόκληρο το
σύστημα του “Block Magic”. Θα
πρέπει να αφιερώνεται κάποιος
χρόνος για ελεύθερο παιχνίδι με τα
σχήματα κατά τον οποίο τα παιδιά
θα παρατηρήσουν τα σχήματα και
θα αποκτήσουν μια αρχική
αίσθηση σχετικά με τις ιδιότητες τους.

Ενότητα 1
Προετοιμασία

Εισαγωγή

Παιχνίδι

Ενότητα 2+
Προετοιμασία

Παιχνίδι

Σε δεύτερη φάση, το παιχνίδι θα ξεκινήσει αμέσως αφότου γίνει η
προετοιμασία σύνδεσης της ταμπλέτας και έναρξης του λογισμικού από το
δάσκαλο.
Οι ασκήσεις σε κάθε διδακτική ενότητα θα επιλέγονται αυτόματα από το
λογισμικό. Το επίπεδο δυσκολίας θα προσαρμόζεται επίσης αυτόματα,
βάσει παλαιότερων παιχνιδιών και των παιδαγωγικών ρυθμίσεων (Δες τη
σχετική ενότητα). Όταν το παιδί ολοκληρώσει πετυχημένα μια άσκηση για
ένα επιλεγμένο αριθμό φορών (από προεπιλογή 5, αλλά αυτή η ιδιότητα
μπορεί να αλλαχθεί χειροκίνητα από το δάσκαλο), το επίπεδο δυσκολίας για
αυτήν την συγκεκριμένη άσκηση θα αυξηθεί. Αντιθέτως, αν το παιδί
αντιμετωπίζει δυσκολία στην επίλυση μιας συγκεκριμένης άσκησης αρκετές
φορές (και εδώ ο αριθμός προεπιλογής είναι 5), το επίπεδο δυσκολίας θα
μειωθεί.
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Ο ρόλος του Δασκάλου
Το κύριο καθήκον του δασκάλου είναι ο ορισμός των εκπαιδευτικών στόχων
που θα πρέπει να επιτευχθούν, τόσο σε συλλογικό επίπεδο, π.χ. από όλη την
τάξη, όσο και σε ατομικό, π.χ. από κάθε παιδί. Αν ο εκπαιδευτικός ορίσει
σωστά τους στόχους θα μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα την διδασκαλία
του.
Σε λειτουργικό επίπεδο, ο ρόλος του δασκάλου είναι να προετοιμάσει την
αίθουσα, τον εξοπλισμό του “Block Magic” για την εφαρμογή του “Block
Magic” και τα παιδιά που θα παίξουν ατομικά ή σε ομάδα. Επίσης, ανάλογα
με το ποιο σενάριο έχει επιλεχθεί , ο δάσκαλος μπορεί να αναλάβει έναν
εποπτικό ρόλο όπου παρέχεται ενεργή υποστήριξη στα παιδιά, ή απλώς το
ρόλο του εξωτερικού παρατηρητή.
Ο δάσκαλος είναι επίσης υπεύθυνος για την εγγραφή κάθε παιδιού και τη
δημιουργία του προφίλ του κατά την πρώτη ενότητα (Δες τη σχετική
ενότητα). Επίσης, ο δάσκαλος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει επιλεχθεί
σωστά η ταυτότητα του παιδιού στην αρχή κάθε ενότητας. Αυτό το βήμα
είναι σημαντικό λόγω της προσαρμογής του τρόπου κατάρτισης σύμφωνα
με τα αποτελέσματα που έχουν αποκομιστεί νωρίτερα από κάθε παιδί και
της συσχέτιση της αξιολόγησης των πληροφοριών με κάθε παιδί. Αυτό το
βήμα θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά, όταν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το
σύστημα αλλάζουν.
Στο τέλος κάθε ενότητας, ο δάσκαλός
θα είναι σε θέση να κάνει αναθεώρηση
των απλών αναλύσεων σχετικά με τους
παιδαγωγικούς στόχους και να τους
προσαρμόσει ανάλογα.
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του “Block Magic” είναι οι ασκήσεις που
έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να διεγείρουν την στοχευόμενη δεξιότητα με το
σύστημα “Block Magic”. Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε μια σύντομη
περιγραφή κάθε δραστηριότητας, τους μαθησιακούς στόχους και τη λογική
της, και συγκεκριμένες οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην
τάξη, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
Η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού “Block Magic” περιλαμβάνει δεκαεπτά
(17) εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες.
Κάποιες δραστηριότητες βγαίνουν σε διάφορες παραλλαγές (περίπου 600
στο σύνολο). Στις περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες υπάρχουν
τρία επίπεδα δυσκολίας – για αρχάριους, ενδιάμεσους και προχωρημένους.
Το αρχικό επίπεδο δυσκολίας για κάθε παιδί ορίζεται από το δάσκαλο. Όπως
έχει αναφερθεί προηγουμένως, κατά τη διάρκεια της διδακτικής ενότητας το
σύστημα του “Block Magic” προσαρμόζει το επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με
την απόδοση του παιδιού.
Επιπροσθέτως, δυο (2) εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι διαθέσιμες για
παιδιά με ειδικές ανάγκες, π.χ. εκμάθηση των βασικών εννοιών για παιδιά
με νοητική στέρηση και εκμάθηση βασικών εννοιών για παιδιά με
προβλήματα όρασης/ αναπηρίες/ δυσκολίες.
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Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1.1

Κυνήγι θησαυρού | το σωστό
σχήμα

Εργασία:
Σε αυτήν τη δραστηριότητα το παιδί
ψάχνει για ένα σχήμα, τον οποίο έχει
διαλέξει το σύστημα, αλλά κρατά
μυστικό. Το παιδί διαδοχικά επιλέγει
διαφορετικά σχήματα, ώστε να ελέγξει
αν το επιλεγμένο σχήμα είναι το σωστό.
Σε κάθε βήμα το σύστημα παρέχει
ανατροφοδότηση, την οποία το παιδί
χρησιμοποιεί για τη λογική απόρριψη
ορισμένων σχημάτων και την επιλογή
ενός νέου μέχρι να βρεθεί το σωστό
σχήμα.
Μαθησιακοί στόχοι:
Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει πρωταρχικά στην ανάπτυξη των λογικών και
μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι υποκείμενες αρχές είναι ο συνδυασμός και ο
αποκλεισμός χαρακτηριστικών.
Δευτερευόντως, η άσκηση στοχεύει τις γλωσσικές δεξιότητες, καθώς ο
εμπλουτισμός του λεξιλογίου διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων
των χαρακτηριστικών των σχημάτων και της παραλλαγής στη διατύπωση των
οδηγιών που δίνονται.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να είναι σχετικά δύσκολη για τα πολύ μικρά
παιδιά λόγω των βασικών αρχών της (π.χ. συνδυασμός και ο αποκλεισμός
χαρακτηριστικών).
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να περιορίσει το βαθμό δυσκολίας μειώνοντας τα
σχήματα με τα οποία παίζει ο μαθητής.
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Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1.2

Κυνήγι θησαυρού |
Χαρακτηριστικά σχημάτων

Εργασία:
Αυτή η δραστηριότητα συνίσταται
στην αναζήτηση εκ μέρους του
παιδιού όλων των σχημάτων με ένα
επιλεγμένο
από
το
σύστημα
χαρακτηριστικό.
Μαθησιακοί στόχοι:
Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει πρωταρχικά στην ανάπτυξη των λογικών
και μαθηματικών δεξιοτήτων. Σε κάθε βήμα το σύστημα παρέχει
ανατροφοδότηση, την οποία το παιδί χρησιμοποιεί για τη λογική απόρριψή
ορισμένων σχημάτων μέχρι να προσδιοριστούν τα σωστά.
Δευτερευόντως, η άσκηση στοχεύει τις γλωσσικές δεξιότητες, καθώς ο
εμπλουτισμός του λεξιλογίου διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων
των χαρακτηριστικών των σχημάτων και της παραλλαγής στη διατύπωση των
οδηγιών που δίνονται.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Σε αυτή τη δραστηριότητα, επειδή πολλά σχήματα θα πρέπει να επιλεχθούν,
οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν ένα είδος στρατηγικής μέσω της
οποίας θα συγκεντρώνουν τα σχήματα σε «πυργάκια» και θα τα
απομακρύνουν.
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Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2.1

Λείπει ένα κομμάτι |
Συμπλήρωμα εικόνας

Εργασία:
Αυτή η δραστηριότητα συνίσταται στην
αναζήτηση εκ μέρους του παιδιού ενός
κομματιού που λείπει από την εικόνα,
την οποία το σύστημα έχει επιλέξει και
προβάλει στην οθόνη.
Μαθησιακοί στόχοι:
Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει πρωταρχικά στην ανάπτυξη των λογικών
δεξιοτήτων με τον προσδιορισμό της αντιστοιχίας ανάμεσα στα γεωμετρικά
σχήματα και την εικόνα του αντικειμένου, που προβάλλεται στην οθόνη.
Δευτερευόντως, η άσκηση διεγείρει τη δημιουργικότητα, καθώς η χρήση των
σχημάτων, όπως για παράδειγμα τα τρίγωνα με τα οποία θα σχηματιστούν
τα πέταλα ενός λουλουδιού, θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη φαντασία των
παιδιών. Επίσης, τις γλωσσικές δεξιότητες/ ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων των χαρακτηριστικών των
σχημάτων και της παραλλαγής στη διατύπωση των οδηγιών που δίνονται.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Ο δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει να παρέχει μια εικόνα ως
συμπληρωματικό υλικό (π.χ. ένα χαρτί Α4 με την εικόνα).
Οι μαθητές συχνά επιχειρούν να φτιάξουν την εικόνα που βλέπουν στην
οθόνη τους χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά σχήματα. Ωστόσο, σε πολλές
περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατό, επειδή η εικόνα έχει σχηματιστεί με τη
χρήση του ίδιου σχήματος. Ο δάσκαλος θα πρέπει να εξηγήσει αυτό στους
μαθητές, αν παρατηρήσει τέτοιου είδους προσπάθειες.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2.2

Λείπει ένα κομμάτι |
Δημιουργική ζωγραφική

Εργασία
Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο
την ολοκλήρωση εκ μέρους του
παιδιού μιας εικόνας με την
προσθήκη ενός κομματιού που
λείπει. Στην εικόνα ένα αντικείμενο
μπορεί να δημιουργηθεί από
γεωμετρικά σχήματα, π.χ. γεωμετρικά
σχήματα
χρησιμοποιούνται
στη
ζωγραφική, αλλά μπορεί να είναι μία
αυθαίρετη εικόνα από την οποία ένα
στοιχείο έχει αφαιρεθεί.
Μαθησιακοί στόχοι:
Οι δημιουργικές δεξιότητες διεγείρονται ενεργοποιώντας τη φαντασία του
παιδιού με την χρήση γεωμετρικών σχημάτων στη ζωγραφική, π.χ. η
φαντασία θα εξαπτόταν κατασκευάζοντας μια πόρτα σπιτιού με διάφορα
σχήματα. Οποιοδήποτε σχήμα επιλέξει το παιδί ως απάντηση θα θεωρηθεί
εξίσου σωστό, π.χ. δεν υπάρχει σωστή η λανθασμένη απάντηση στην
άσκηση. Ο στόχος είναι να διεγείρει, όχι να αξιολογήσει τη δημιουργικότητα
προκαλώντας την πειραματισμό και παρέχοντας διεγερτική/ενθαρρυντική
ανατροφοδότηση.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες/ ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων των χαρακτηριστικών των
σχημάτων και της παραλλαγής στη διατύπωση των οδηγιών που δίνονται.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Σε αυτή τη δραστηριότητα δεν υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας, δεδομένου ότι
κάθε απάντηση θεωρείται σωστή. Οι μαθητές την θεωρούν εύκολη, γι’ αυτό
συχνά την αναζητούν προσπερνώντας τις πιο δύσκολες δραστηριότητες, που
στοχεύουν στην ανάπτυξη λογικών και μαθηματικών δεξιοτήτων.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2.3

Λείπει ένα κομμάτι| Λογικό
Τρένο

Εργασία:
Αυτή η δραστηριότητα συνίσταται
στην αναζήτηση εκ μέρους του
παιδιού ενός κομματιού που λείπει
σε μια “σειρά” φτιαγμένη από
γεωμετρικά σχήματα. Το παιδί
χρειάζεται να κατανοήσει τη λογική
που κρύβεται και να προσδιορίσει το
κομμάτι “που λείπει.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: Στόχος είναι η ανάπτυξη των λογικών και των μαθηματικών
δεξιοτήτων. Αυτή η δραστηριότητα διεγείρει το μέτρημα, κατονομάζοντας τη
θέση σε μια σειρά, εντοπίζοντας τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά των
σχημάτων, κτλ.)
Δευτερευόντως: Στόχος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Ο
εμπλουτισμός του λεξιλογίου διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων
των χαρακτηριστικών των σχημάτων και της παραλλαγής στη διατύπωση των
οδηγιών που δίνονται.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Τα παιδιά εύκολα θα αντιληφθούν τις διαφορές, οι οποίες σχετίζονται με το
χρώμα ή το σχήμα. Οι διαφορές στο μέγεθος και κυρίως στο πάχος γίνονται
πιο δύσκολα αντιληπτές από τα παιδιά.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2.4

Λείπει ένα κομμάτι |
Δημιουργική αναγνώριση

Εργασία
Αυτή η δραστηριότητα συνίσταται
στην αντιστοίχηση ενός αντικειμένου
σε μια εικόνα του με ένα γεωμετρικό
σχήμα από τα γεωμετρικά σχήματα
του συστήματος “ Block Magic”.
Το λογισμικό εμφανίζει μια εικόνα,
φωτογραφία ή ζωγραφιά και ζητά
από το παιδί να διαλέξει το σχήμα
που αντιπροσωπεύει καλύτερα ένα
συγκεκριμένο
τμήμα
ή
ένα
αντικείμενο στην εικόνα.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: οι λογικές δεξιότητες – το παιδί μαθαίνει την αναπαράσταση
ενός αντικειμένου από ένα άλλο.
Δευτερευόντως: οι δημιουργικές δεξιότητες διεγείρονται μέσω της έξαψης
της φαντασίας του παιδιού με την χρήση γεωμετρικών σχημάτων στη
ζωγραφική.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Αυτή η δραστηριότητα, παρόλο που φαίνεται ότι είναι παρόμοια με τη
δραστηριότητα «Λείπει ένα κομμάτι : Δημιουργική ζωγραφική», ο στόχος
τους είναι διαφορετικός.
Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη δραστηριότητα το παιδί θα πρέπει να βρει
το σχήμα, το οποίο αναπαριστά με ακρίβεια ένα κομμάτι της εικόνας, γι’
αυτό και όλες οι απαντήσεις δεν είναι αποδεκτές.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3

Ονομάστε το γεωμετρικό σχήμα

Εργασία:
Αυτή η άσκηση ζητά από το παιδί να
τοποθετήσει ένα σχήμα στην
επιφάνεια (τυχαίο ή συγκεκριμένο,
αναλόγως με το επίπεδο δυσκολίας).
Θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση στο
παιδί των όρων που σχετίζονται με τις
ασκήσεις του “Block Magic”, όπως
είναι
τα
χαρακτηριστικά
των
σχημάτων και οι μεταξύ τους
συσχετισμοί. Το παιδί θα ακούσει
πολλές φορές τους όρους που δε
γνωρίζει και θα του γίνει υπενθύμιση
αυτών που ενδεχομένως να έχει
ξεχάσει από την προηγούμενη
ενότητα.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: οι γλωσσικές δεξιότητες διεγείρονται με την εξάσκηση
συγκεκριμένης ορολογίας που σχετίζεται με τα γεωμετρικά σχήματα και τα
χαρακτηριστικά τους.
Δευτερευόντως: μαθηματικές δεξιότητες, βασικοί μαθηματικοί όροι και
μέτρημα.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με αυτή τη δραστηριότητα (βλέπε την
προηγούμενη ενότητα, παιδαγωγικές ρυθμίσεις, σχετικά με το πώς να
διαλέγεις τις δραστηριότητες). Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να
κατανοήσουν εις βάθος τα σχήματα, να μάθουν να τα αναγνωρίζουν και θα
τους διευκολύνει στην επίλυση και επόμενων δραστηριοτήτων.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4

Τεμαχίστε το σχήμα

Εργασία:
Αυτή δραστηριότητα συνίσταται στην
αναζήτηση εκ μέρους του παιδιού για
τη λύση σε ένα πρόβλημα που έχει
παρουσιαστεί, π.χ. πως να κόψετε
ένα σχήμα σε ίσα κομμάτια. Το παιδί
χρειάζεται να βρει τη λύση
χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά
σχήματα του “Block Magic. Δε
μπορεί να είναι ακριβείς όλες οι
λύσεις, αλλά ο μαθητής θα πρέπει να
βρει την καλύτερη δυνατή απάντηση.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: στρατηγική/ δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες / ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων των χαρακτηριστικών των
σχημάτων και της παραλλαγής στη διατύπωση των οδηγιών που δίνονται.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Σε αυτή τη δραστηριότητα δεν υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 5.1

Μέτρηση| Παραλλαγή
βασισμένη στους αριθμούς

Εργασία:
Σε αυτή τη δραστηριότητα το παιδί
θα μετράει, με ερέθισμα έναν αριθμό
που προβάλλεται από το σύστημα
του “Block Magic”. Το παιδί παρέχει
την απάντηση της άσκησης μέτρησης
επιλέγοντας σχήματα που να
αντιστοιχούν στον αριθμό που
εμφανίζεται στην οθόνη.
Σε κάθε βήμα το σύστημα παρέχει
ανατροφοδότηση.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: οι μαθηματικές δεξιότητες διεγείρονται, καθώς το παιδί θα
πρέπει να δημιουργήσει μια εσωτερική συσχέτιση των γραμμένων αριθμών
με το σύστημα μέτρησης.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες / ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων της μέτρησης, τόσο ορθά όσο
και αντίστροφα.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Ο δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίσει στους μαθητές ότι δεν θα πρέπει να
τοποθετήσουν τα όλα τα σχήματα στη μαγική ταμπλέτα ταυτόχρονα, αλλά
ένα ένα ανάλογα με τον αριθμό, που τους ζητείται.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 5.2

Μέτρηση | Παραλλαγή
βασισμένη στην εικόνα

Εργασία:
Σε αυτήν τη δραστηριότητα το παιδί
μετράει τα αντικείμενα μιας εικόνας,
όπως υπαγορεύει το σύστημα. Το
παιδί παρέχει την απάντηση της
άσκησης μέτρησης επιλέγοντας όσα
σχήματα αντιστοιχούν στον αριθμό
των αντικειμένων που εμφανίζονται
στην οθόνη. Σε κάθε βήμα το
σύστημα παρέχει ανατροφοδότηση.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: μαθηματικές. Η άσκηση διεγείρει στο παιδί τη συσχέτιση των
γραμμένων αριθμών με το σύστημα μέτρησης.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες / ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων της μέτρησης, τόσο ορθά όσο
και αντίστροφα.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Ο δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίσει στους μαθητές ότι δεν θα πρέπει να
τοποθετήσουν τα όλα τα σχήματα στη μαγική ταμπλέτα ταυτόχρονα, αλλά
ένα ένα ανάλογα με τον αριθμό, που τους ζητείται.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 6.1

Πρόσθεσή | Παραλλαγή
βασισμένη στους αριθμούς

Εργασία:
Σε αυτήν την άσκηση το παιδί θα
πρέπει να προσθέσει αριθμούς που
παρουσιάζονται στην οθόνη. Για
παράδειγμα,
το
σύστημα
θα
εμφανίσει “2 + 2 = ?” και το παιδί θα
χρειαστεί να κάνει την πρόσθεση και
να
παρέχει
την
απάντηση
επιλέγοντας
το
σχήμα
που
αντιστοιχεί στην απάντηση. Επιπλέον
πληροφορίες θα εμφανίζονται στην
οθόνη, βοηθώντας το παιδί να
συσχετίσει τα σχήματα με τις πιθανές
απαντήσεις.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: μαθηματικές. Η άσκηση διεγείρει στο παιδί τη συσχέτιση των
γραμμένων αριθμών με το σύστημα μέτρησης.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες / ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων της μέτρησης, τόσο ορθά όσο
και αντίστροφα.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
O δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίσει στους μαθητές ότι για να δώσουν τη
σωστή απάντηση θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα σχήματα κάτω από
τους αριθμούς, πάνω στα οποία αναγράφονται οι αριθμοί.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 6.2

Πρόσθεση | Παραλλαγή
βασισμένη στην εικόνα

Εργασία:
Σε αυτήν την άσκηση το παιδί θα
πρέπει να κάνει πρόσθεση, βάσει του
αριθμού των στοιχείων που είναι
παρόντα σε μία εικόνα που
εμφανίζεται
στην
οθόνη.
Για
παράδειγμα,
το
σύστημα
θα
εμφανίσει μια σειρά από δέντρα σε
δύο εικόνες και το παιδί θα χρειαστεί
να προσθέσει τον αριθμό των
δέντρων από τη μια εικόνα με το των
αριθμό τω δέντρων της άλλης
εικόνας. Το παιδί θα παρέχει την
απάντηση επιλέγοντας το σχήμα που
αντιστοιχεί στην απάντηση. Επιπλέον
πληροφορίες θα εμφανίζονται στην
οθόνη, βοηθώντας το παιδί να
συσχετίσει τα σχήματα με τις πιθανές
απαντήσεις.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: μαθηματικές. Η άσκηση διεγείρει στο παιδί τη συσχέτιση των
γραμμένων αριθμών με το σύστημα μέτρησης.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες / ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων της μέτρησης, τόσο ορθά όσο
και αντίστροφα.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
O δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίσει στους μαθητές ότι για να δώσουν τη
σωστή απάντηση θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα σχήματα κάτω από
τους αριθμούς, πάνω στα οποία αναγράφονται οι αριθμοί.
32

“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 7.1

Αφαίρεση | Παραλλαγή
βασισμένη στους αριθμούς

Εργασία:
Σε αυτήν την άσκηση το παιδί θα
πρέπει να αφαιρέσει τους αριθμούς
που εμφανίζονται στην οθόνη. Για
παράδειγμα,
το
σύστημα
θα
εμφανίσει “2 - 2 = ?” και το παιδί θα
χρειαστεί να κάνει την αφαίρεση και
να
παρέχει
την
απάντηση
επιλέγοντας το σχήμα που αντιστοιχεί
στην
απάντηση.
Επιπλέον
πληροφορίες θα εμφανίζονται στην
οθόνη, βοηθώντας το παιδί να
συσχετίσει τα σχήματα με τις πιθανές
απαντήσεις.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: μαθηματικές. Η άσκηση διεγείρει στο παιδί τη συσχέτιση των
γραμμένων αριθμών με το σύστημα μέτρησης.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες / ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων της μέτρησης, τόσο ορθά όσο
και αντίστροφα.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
O δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίσει στους μαθητές ότι για να δώσουν τη
σωστή απάντηση θα πρέπει να επιλέξουν τη σειρά κάτω από τους αριθμούς,
στην οποία υπάρχουν σχήματα πάνω στα οποία αναγράφονται οι αριθμοί.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 7.2

Αφαίρεση | Παραλλαγή
βασισμένη στην εικόνα

Εργασία:
Σε αυτήν την άσκηση το παιδί θα
κάνει αφαίρεση, βάσει του αριθμού
των στοιχείων της εικόνας που
εμφανίζεται στην οθόνη, παρόμοια
με την άσκηση πρόσθεσης που
βασίζεται στην εικόνα. Το παιδί θα
παρέχει την απάντηση επιλέγοντας
το σχήμα που αντιστοιχεί στην
απάντηση. Επιπλέον πληροφορίες
θα εμφανίζονται στην οθόνη,
βοηθώντας το παιδί να συσχετίσει
τα σχήματα με τις πιθανές
απαντήσεις.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωταρχικά: μαθηματικές. Η άσκηση διεγείρει στο παιδί τη συσχέτιση των
γραμμένων αριθμών με το σύστημα μέτρησης.
Δευτερευόντως: γλωσσικές δεξιότητες / ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
διεγείρεται μέσω των συνεχών επαναλήψεων της μέτρησης, τόσο ορθά όσο
και αντίστροφα.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
O δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίσει στους μαθητές ότι για να δώσουν τη
σωστή απάντηση θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα σχήματα κάτω από
τους αριθμούς, πάνω στα οποία αναγράφονται οι αριθμοί.
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“Block Magic”: Εγχειρίδιο του Δασκάλου
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 8

Δημιουργικό τρένο

Εργασία:
Σε αυτήν την άσκηση το παιδί θα
δημιουργήσει ένα φανταστικό τρένο
φτιαγμένο από σχήματα. Το παιδί θα
φαντάζεται ότι κάθε σχήμα είναι ένα
βαγόνι. Το σύστημα θα ζητήσει από
το παιδί να τοποθετεί κάθε επόμενο
βαγόνι με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
είτε όμοιο είτε διαφορετικό από το
προηγούμενο. Με αυτόν τον τρόπο,
το παιδί θα αναπτύξει αυτές τις
έννοιες με ένα διαισθητικό τρόπο. Το
παιδί δε θα αναγκαστεί να επιλέξει
ένα συγκεκριμένο, αλλά είναι
προτιμότερο να ψάξει για σχήματα
που να είναι όσο το δυνατό πιο
διαφορετικά το ένα από το άλλο.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωτεύων: λογική. Ομοιότητα και διαφορά, αλλαγή και διατήρηση των
χαρακτηριστικών των γεωμετρικών σχημάτων.
Δευτερεύων: γλωσσικές δεξιότητες / η απόκτηση λέξεων διεγείρεται, μέσω
συνεχών επαναλήψεων.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Ο δάσκαλος θα πρέπει να υπενθυμίσει στα παιδιά ότι σ’ αυτή τη
δραστηριότητα ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει ένα σχήμα. Για
παράδειγμα, αν η οδηγία είναι να επιλέξει ένα σχήμα διαφορετικό από το
προηγούμενο, το σύστημα επιτρέπει το πρώτο και το τελευταίο να είναι τα
ίδια.
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Μνήμη

Εργασία:
Σε
αυτήν
τη
δραστηριότητα
παρουσιάζονται στο παιδί αρκετά
σχήματα στην οθόνη και έπειτα το
σύστημα κρύβει το ένα από αυτά. Το
παιδί καλείται να θυμηθεί ποιο
σχήμα έχει εξαφανιστεί και να το
επισημάνει τοποθετώντας το στην
επιφάνεια του “Block Magic”. Σε ένα
εύκολο επίπεδο το παιδί πρέπει
απλώς να θυμηθεί ποιο κομμάτι
λείπει. Σε ένα προχωρημένο επίπεδο,
θα παρουσιαστούν περισσότερα
σχήματα ταυτόχρονα, αλλά η
οργάνωση των σχημάτων είναι
λογική, ώστε το παιδί μπορεί να
χρησιμοποιήσει τόσο τη μνήμη όσο
και τη λογική για να αναγνωρίσει το
κρυμμένο σχήμα.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωτεύων: εξασκούνται οι λογικές δεξιότητες
Δευτερεύων: η δεξιότητα επίλυση προβλημάτων εξασκείται
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί ο μαθητής να είναι συγκεντρωμένος και να
παρατηρήσει καλά την εικόνα, πριν να ακολουθήσει τις οδηγίες. Ο δάσκαλος
θα πρέπει να υπενθυμίσει στο μαθητή να παρατηρήσει καλά την εικόνα,
πριν επιλέξει το σχήμα και ξεκινήσει την άσκηση.
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Αντικαταστήστε την ακολουθία

Εργασία:
Σε αυτήν τη δραστηριότητα το
λογισμικό δείχνει μια εικόνα με τρία
ή τέσσερα σχήματα στο παιδί και του
ζητά να εκτελέσει μια συγκεκριμένη
ενέργεια πάνω σε κάθε σχήμα στην
ακολουθία, ξεκινώντας από το πρώτο
και συνεχίζοντας με το τελευταίο.
Μαθησιακοί στόχοι:
Πρωτεύων: λογικός/ μαθηματικός. Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να
διεγείρει την κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της έννοιας της
“ακολουθίας”.
Δευτερεύων: γλωσσικός, επίλυση προβλημάτων
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη
Ο δάσκαλος ίσως θα πρέπει να διευκρινίσει στους μαθητές ότι αν επιλέξουν
σωστά ένα σχήμα, προχωρούν στο επόμενο. Αν δοθεί λανθασμένη
απάντηση, οι μαθητές δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα από
την αρχή.
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Εργασία:
Σε αυτήν τη δραστηριότητα ο
δάσκαλος τοποθετεί στην μαγική
ταμπλέτα ένα σχήμα (παράδειγμα
της αναφοράς) και το “Block Magic”
το
αναγνωρίζει.
Στο
τραπέζι
εργασίας, το παιδί θα έχει ένα ή
περισσότερα σχήματα (ανάλογα με
τη γνώση του παιδιού μέχρι
στιγμής). Το παιδί θα πρέπει να
αναγνωρίσει
το
σχήμα
που
εμφανίζεται και να το τοποθετήσει
πάνω
στην
ταμπλέτα.
Ο
εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει
σωματική καθοδήγηση και να
ενίσχυση κοινωνική.
Μαθησιακοί στόχοι:
Ο σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός βασικών εννοιών μέσω του
διδακτικού υλικού του “Block Magic”. Είναι σημαντικό αυτές οι έννοιες να
βρίσκονται στο επίπεδο αντίληψης και εκμάθησης του παιδιού με ειδικές
ανάγκες. Οι έννοιες που προτείνονται πρέπει να άπτονται των δυνατοτήτων
του μαθητή.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
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Εκπαιδευτική δραστηριότητα για παιδιά με οπτική δυσλειτουργία /
αναπηρίες / δυσκολίες

Εργασία:
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει
όλες
τις
προηγούμενες
δραστηριότητες και τις παραλλαγές
τους. Για τα
παιδιά με οπτική
δυσλειτουργία,
όλες
οι
δραστηριότητες είναι διαθέσιμες, δεν
εξετάζεται το χρώμα. Ο δάσκαλος
πρέπει να παρέχει υποστήριξη,
προκειμένου
να
γίνει
σωστή
διαχείριση στην ενότητσ.
Μαθησιακοί σκοποί και σκεπτικό:
Ο σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων αντικατοπτρίζει την παραλλαγή στην
χρήση.
Οδηγίες για την οργάνωση της δραστηριότητας στην τάξη:
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Επικοινωνία και επιπλέον πληροφορίες
Για να επικοινωνήσετε με το “Block Magic” , παρακαλώ χρησιμοποιήστε το
ακόλουθο e-mail της : info@blockmagic.eu.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον κυρίως υπεύθυνο από κάθε
ίδρυμα-εταίρο όπως υποδεικνύεται παρακάτω:
Όνομα Οργανισμού

Βασική Επαφή

Istituto di Scienze e Tecnologie della

Raffaele Di Fuccio

Cognizione – CNR

rdifuccio@xiwrite.com

Universitat de Barcelona /

Mario Barajas

Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης

mbarajas@ub.edu

Πανεπιστήμιο της Δρέσδης

Wolfgang Donsbach
wolfgang.donsbach@tu-dresden.de

Lega del Filo D’Oro

Patrizia Ceccarani
ceccarani.p@legadelfilodoro.it

Ελληνογερμανική Αγωγή, Σχολή

Σοφοκλής Σωτηρίου

Παναγέα-Σάββα

sotiriou@ea.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες και για εμπορικούς λόγους, παρακαλείστε να
επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

www.blockmagic.eu
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