
 

  

 ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ Α’ 
 
Λογισμικό 

Λογότυπο: 

  

Τίτλος: Μικροί Καλλιτέχνες σε Δράση Α΄ 
 

Σύντομη Περιγραφή Ψηφιακού Υλικού: Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε 

δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, 

μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και 

επιτυγχάνει άμεσο οπτικό - ακουστικό αποτέλεσμα, 

επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε 

άλλα μέσα και υλικά.  

Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την 

αλληλεπίδραση Η/Υ - μαθητή και προσαρμόζεται στις 

ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών, έτσι 

ώστε όλοι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και 

επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το 

αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των 

μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 

και βοηθώντας στην επικοινωνία. 

Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες 

τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

και Α.με.Α.  
 

Γνωστικό Αντικ.: Αισθητική Αγωγή 
 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο; Δημοτικό; ΑμΕΑ 
 

'Εργο/Κατασκευαστής: Έργο: Πλειάδες  

Ενότητα: Νηρηίδες 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της 

Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ. 

ΕΑ.ΙΤΥ, Υπ.Ε.Π.Θ. 

Ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων 
 

Σχόλια: 
 

ΛΗΨΗ: ΛΗΨΗ (Μέγεθος 307ΜΒ - Μέσος χρόνος 1:01:00 με 

σύνδεση ADSL 1Mbps)  

 

Κατηγορία: Αισθητική Αγωγή 
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Αναλυτική Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό πακέτο  «Μικροί καλλιτέχνες σε 

δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, 

μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και 

επιτυγχάνει άμεσο οπτικό - ακουστικό αποτέλεσμα, 

επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε 

άλλα μέσα και υλικά. Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον 

μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ - μαθητή και 

προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες 

των μαθητών, έτσι ώστε όλοι να έχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και 

βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το 

τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη 

δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις 

εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην 

επικοινωνία.  Περιλαμβάνει:  

Ζωγραφική: Απλά σχέδια, γραμμές, στάμπες, εικόνες, 

γέμισμα, βάψιμο, ζωγραφική 

Χρώματα: Γνώση, διάκριση, ταύτιση, σύνθεση  

Σχήματα: Γνώση, διάκριση, ταύτιση, σύνθεση 

Εξοικείωση με τον Η/Υ και τη χρήση ποντικιού: 
Δημιουργικά και γνωστικά παιγνίδια 

Βίντεο, Μουσική, Φύλλα εργασίας και  

Μαγικές εικόνες: Πρωτότυπες, εντυπωσιακές 

δραστηριότητες με… ένα κλικ   
 

Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Ναι 
 

Πού έχει σταλεί: 
 

Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι 
 

Τύπος Ψηφιακού Υλικού: Εκπαιδευτικό Πακέτο #2 
 

Δημοσίευση: Ναι 
 

ID: 161 
 

Yποκατηγορία: Εικαστικά 
 

Άδεια Μεταφόρτωσης 2: Όχι 
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