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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

Αγγελική Νικολάου 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

‘’Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςτθν τάξθ’’ 

 

Μάθημα/Θεματική περιοχή 

Οι γνωςτικζσ περιοχζσ που εμπλζκονται ςτο ςενάριο αυτό είναι οι ακόλουκεσ. 

Μελζτθ περιβάλλοντοσ, Αγωγι Τγείασ, Αιςκθτικι Αγωγι, Γλϊςςα. 

 

Γνωςτικό αντικείμενο 

Κανόνεσ και υποχρεϊςεισ ςτθν ενότθτα τθσ μελζτθσ περιβάλλοντοσ «θ ηωι ςτο 

ςχολείο». 

 

Σάξη 

Σο ςενάριο αυτό απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ δθμοτικοφ. 

 

Απαιτοφμενοσ χρόνοσ 

Για να υλοποιθκεί το ςενάριο αυτό, κα χρειαςτοφν δζκα διδακτικζσ ϊρεσ για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ςεναρίου και δυο για τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν και 

τθ ςυηιτθςθ πάνω ςε αυτζσ. 

 

Κεντρική ιδζα του ςεναρίου 

Θ παρϊκθςθ του ενδιαφζροντοσ των παιδιϊν ϊςτε να κινθκοφν προσ τθ δθμιουργία 

μικρϊν κειμζνων για τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν 

ςτο ςχολείο. 
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Προαπαιτοφμενη γνώςη 

Σα παιδιά ζχουν κάποιεσ εμπειρίεσ από το Νθπιαγωγείο για το πϊσ λειτουργεί μια 

ομάδα και πϊσ πρζπει να ςυμπεριφζρονται. τθν πρϊτθ τάξθ όμωσ μποροφν να 

ςυνεργαςτοφν πιο εφκολα και να γράψουν ζνα μικρό κείμενο που κα τουσ ηθτθκεί, 

ςχετικό με το κζμα. 

 

υμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Σο ςενάριο ανταποκρίνεται απόλυτα ςτισ απαιτιςεισ του αναλυτικοφ προγράμματοσ 

ςπουδϊν κακϊσ οι δραςτθριότθτζσ του είναι ςυμβατζσ με τθν φλθ του ςχολικοφ 

βιβλίου τθσ πρϊτθσ δθμοτικοφ (2θ ενότθτα ςελίδεσ 20 ζωσ 22, βιβλίο μακθτι 

μελζτθσ περιβάλλοντοσ Αϋ δθμοτικοφ) και όλεσ οι εργαςίεσ είναι ςφμφωνεσ με τα 

πορίςματα τθσ παιδαγωγικισ και τθσ διδακτικισ. 

 

Τλικό – Εποπτικά μζςα 

Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου απαιτοφνται τα εξισ: 

 χολικό εργαςτιριο Θ/Τ με διάταξθ ςε ςχιμα Π  

  Επεξεργαςτισ κειμζνου ςτουσ υπολογιςτζσ 

 Ο εννοιολογικόσ χάρτθσ (kidsriration)  

 Σο εκπαιδευτικό λογιςμικό natural art ςτουσ υπολογιςτζσ 

 Σο εκπαιδευτικό λογιςμικό Hot Potatoes 

 Σο λογιςμικό παρουςιάςεων (πχ. Powerpoint) 

 Σο πρόγραμμα για τθ δθμιουργία puzzle (jigsawcreat) 

 Σο βιβλίο ‘’24 ζννοιεσ – 24 παραμφκια’’ τθσ Ζμμυ Γεωργαντά 

 Εκδόςεισ Φυτράκθ 
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φντομη περιγραφή ιδζα 

το τζλοσ των μακθμάτων τθσ μελζτθσ περιβάλλοντοσ που αςχολθκικαμε για τθ ηωι 

ςτο ςχολείο, αποφαςίςαμε με τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ δθμοτικοφ να μεταφερκοφμε ςτο 

εργαςτιριο υπολογιςτϊν για να γίνει ζνα επαναλθπτικό μάκθμα δζκα ωρϊν ςτο 

εργαςτιριο υπολογιςτϊν και να γίνει ζτςι μια αποκρυςτάλλωςθ τθσ γνϊςθσ γφρω 

από το ςχολείο, τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν ςτο ςχολείο και να 

παραχκεί υλικό το οποίο κα δουλευτεί ομαδικά από τα παιδιά. 

Σουσ κανόνεσ που ςυμφωνιςαμε να τουσ τθροφμε όλοι τουσ εκτυπϊςαμε τουσ 

κολλιςαμε ςε ζνα χαρτόνι υπόγραψαν όλοι πάνω ςε αυτό και αυτό αναρτικθκε 

ςτθν αίκουςά μασ.  

 

Οργάνωςη διδαςκαλίασ  

Οι μακθτζσ/-τριεσ χωρίηονται ςε τριμελείσ ομάδεσ ανομοιογενείσ ωσ προσ το φφλο 

και το γνωςτικό επίπεδο και παίρνουν κζςθ ςτουσ Θ/Τ που βρίςκονται περιμετρικά 

ςτο εργαςτιριο. 

 

Διδακτικοί τόχοι – Παιδαγωγικζσ αρχζσ 

α) Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο 

 Οι μακθτζσ επιδιϊκεται 

 Να αποκτιςουν μια πρϊτθ επαφι με τθν κοινωνικι ομάδα 

 Να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα των κανόνων για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ ςχολικισ τάξθσ 

 Να καλλιεργιςουν τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ και να αποκτιςουν 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν να ακολουκοφν βαςικοφσ 

κανόνεσ ςυμπεριφοράσ 

 Να μπορζςουν να χειρίηονται με επάρκεια και αυτοπεποίκθςθ, ςυνειδθτά, 

υπεφκυνα, αποτελεςματικά και δθμιουργικά το γραπτό και το προφορικό 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςτθν τάξθ’’ 

 

Αγγελική Νικολάου 5 

 

λόγο, ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ ςχολικι και τθν ευρφτερθ κοινωνία 

τουσ 

 Να μάκουν ότι θ γραφι χρθςιμοποιείται και για να μεταφζρει μθνφματα 

β) Ωσ προσ τθ χριςθ των ΣΠΕ 

 Να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ του υπολογιςτι και των περιφερειακϊν 

ςυςκευϊν, όπωσ ο εκτυπωτισ 

 Να γνωρίςουν και να χρθςιμοποιιςουν ψθφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία του 

κειμενογράφου, να αλλάηουν τθ γραμματοςειρά και να δίνουν μια κανονικι 

μορφι ςτο κείμενο που ζγραψε θ ομάδα τουσ 

 Να εκτυπϊνουν το κείμενο που δθμιοφργθςαν και να μποροφν να το 

παρουςιάηουν ςτισ άλλεσ ομάδεσ 

 Να εργαςκοφν µε ςχετικι αυτονομία ςε ζνα γραφικό περιβάλλον εργαςίασ 

και να χρθςιμοποιιςουν λογιςμικό γενικισ χριςθσ για να εκφράςουν τισ 

ιδζεσ τουσ µε πολλοφσ τρόπουσ και μζςα 

γ Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

 Να μάκουν να ςυνεργάηονται και να ςυνομιλοφν εποικοδομθτικά μζςα ςτα 

πλαίςια τθσ αμοιβαιότθτασ και του ςεβαςμοφ του άλλου 

 Να καταλάβουν ότι, όπωσ κάκε ομάδα ζχει κανόνεσ και πρζπει να τθροφνται 

από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ, ζτςι και ςτο ςχολείο υπάρχουν ομάδεσ, με 

δικοφσ τουσ κανόνεσ, δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μακθτϊν και των 

εκπαιδευτικϊν, που πρζπει να τθροφνται, για να μποροφμε να ηοφμε 

καλφτερα ςτο ςχολείο 

 

Διδακτική προςζγγιςη 

Θ εργαςία γίνεται ςε ομάδεσ τριϊν ατόμων διότι τα παιδιά είναι μικρά και οι 

μεγάλεσ ομάδεσ είναι δφςκολο να ςυντονιςτοφν. τα πρϊτα μακιματα αρχίςαμε με 

εργαςίεσ που γινόταν από δυο μακθτζσ αλλά τϊρα ζχουν μάκει να ςυνεργάηονται 

και με τρία ι τζςςερα άτομα ςτθν ομάδα τουσ. Σα παιδιά μζςα ςτθν ομάδα 
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επικοινωνοφν ανταλλάςουν απόψεισ, ελζγχουν τθν ακρίβεια των ςτοιχείων, 

αντιπαρακζτουν, υποκζτουν, ερευνοφν και πειραματίηονται και ςτο τζλοσ 

καταλιγουν ςε λφςεισ και προτάςεισ. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Α. 1η διδακτική ώρα 

Δίνεται θμιδομθμζνοσ εννοιολογικόσ χάρτθσ ςχετικόσ με το κζμα «ΚΑΝΟΝΕ 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» και γίνεται ςυηιτθςθ για τισ ζννοιεσ (ςεβαςμόσ , επικοινωνία, 

ςυνζπεια, υπομονι, κατανόθςθ ,ευγζνεια, ςυνεργαςία). τθ ςυνζχεια καλοφνται οι 

μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν εννοιολογικό τον χάρτθ με τισ ζννοιεσ αυτζσ 

kidispiration. 

 

Β. 2η-3η διδακτική ώρα 

τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ γράφουν ςτο επεξεργαςτι κειμζνου και τυπϊνουν λζξεισ 

φτιάχνοντασ «επιγραφζσ» (ςεβαςμόσ , επικοινωνία, ςυνζπεια, υπομονι, κατανόθςθ, 

ευγζνεια, ςυνεργαςία) και παράλλθλα μακαίνουν θκικζσ αξίεσ μζςα από τον κόςμο 

του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 

Γ. 4η διδακτική ώρα 

Αμζςωσ μετά οι μακθτζσ λφνουν ςταυρόλεξο με τισ ζννοιεσ (ςεβαςμόσ , επικοινωνία, 

ςυνζπεια, υπομονι, κατανόθςθ, ευγζνεια, ςυνεργαςία) (Hot Potatoes). 

 

Δ. 5η-6η διδακτική ώρα 

Μετά οι μακθτζσ ςυνκζτουν τα παηλ με τισ ζννοιεσ (ςεβαςμόσ, επικοινωνία, 

ςυνζπεια, υπομονι, κατανόθςθ, ευγζνεια, ςυνεργαςία) (Jigsaw creator). 
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Ε. 7η-8η διδακτική ώρα 

Σα παιδιά ηωγραφίηουν ςτο Revelation Natural Art τισ λζξεισ (ςεβαςμόσ, 

επικοινωνία, ςυνζπεια, υπομονι, κατανόθςθ, ευγζνεια, ςυνεργαςία). 

 

Σ. 9η-10η διδακτική ώρα 

Παρουςιάηουν τισ εικόνεσ που ηωγράφιςαν ςτο Revelation Natural Art αφοφ πρϊτα 

βάλουν ιχο και εφζ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Θ αξιολόγθςθ ζγινε μζςα από τθ ςυηιτθςθ και τισ διορκϊςεισ των εργαςιϊν των 

ομάδων προςπακϊντασ να τονίςουμε τα κετικά ςτοιχεία τθσ κάκε εργαςίασ 

περιςςότερο και με διακριτικότθτα αναφζραμε κάποιο αρνθτικό ςθμείο για να το 

διορκϊςει θ ομάδα προσ το καλφτερο. 

 

φντομη περιγραφή τησ ιδζασ 

το τζλοσ των μακθμάτων τθσ μελζτθσ περιβάλλοντοσ που αςχολθκικαμε για τθ ηωι 

ςτο ςχολείο, αποφαςίςαμε με τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ δθμοτικοφ να μεταφερκοφμε ςτο 

εργαςτιριο υπολογιςτϊν για να γίνει ζνα επαναλθπτικό μάκθμα δζκα ωρϊν ςτο 

εργαςτιριο υπολογιςτϊν και να γίνει ζτςι μια αποκρυςτάλλωςθ τθσ γνϊςθσ γφρω 

από το ςχολείο, τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν ςτο ςχολείο και να 

παραχκεί υλικό το οποίο κα δουλευτεί ομαδικά από τα παιδιά. 

Σουσ κανόνεσ που ςυμφωνιςαμε να τουσ τθροφμε όλοι τουσ εκτυπϊςαμε τουσ 

κολλιςαμε ςε ζνα χαρτόνι υπόγραψαν όλοι πάνω ςε αυτό και αυτό αναρτικθκε 

ςτθν αίκουςά μασ. 
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