Οδηγίες για την Πιστοποίηση
 Υποστηρίξτε τη διδακτική σας προσέγγιση για το θέμα που θα σας δοθεί, αποσκοπώντας στην
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αξιοποίηση των ποικίλων εκπαιδευτικών
δυνατοτήτων και διευκολύνσεων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου να κυμαίνεται από 2 έως 4, το πολύ, διδακτικές ώρες.
 Αναφέρετε την αναγκαιότητα ύπαρξης των απαραίτητων υποδομών στο σχολείο (εργαστήριο
πληροφορικής, μέσα, υλικά κλπ.) για την υλοποίηση της προσέγγισής σας.
 Κατά το σχεδιασμό του σεναρίου να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Την τεκμηρίωση της διδακτικής προσέγγισης (παιδαγωγικές προσεγγίσεις ή/και αρχές). Το
πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο σενάριο στα τμήματα όπου θα
τεκμηριώνεται η οργάνωση του μαθήματος και η περιγραφή των σταδίων διδασκαλίας θα
πρέπει να είναι η αιτιολόγηση του ‘’γιατί ΤΠΕ’’.
2. Την τεκμηρίωση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των τεχνολογικών εργαλείων και των επιλογών
σε ό,τι αφορά τα μέσα ή/και τις υπηρεσίες των ΤΠΕ που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν
(γιατί επιλέγετε να χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό ή/και μια συγκεκριμένη υπηρεσία του
Διαδικτύου και γιατί με το συγκεκριμένο τρόπο). Πιο συγκεκριμένα:
• Τη χρήση των ΤΠΕ και τη σύνδεσή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης.
• Το πότε, το πού, το τι και το γιατί θα χρησιμοποιηθεί από πλευράς λογισμικού.
• Τα προσδοκώμενα οφέλη. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της διδακτικής προσέγγισης που
κάνετε με τις ΤΠΕ.
3. Την εκτίμηση για τις αναμενόμενες κοινές αντιλήψεις ή/και παρανοήσεις των μαθητών για το
θέμα στο οποίο αναφέρεται το σενάριο.
4. Την πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος.
5. Τα καινοτόμα στοιχεία που εισάγονται (πρέπει να εξηγούνται λεπτομερώς και να
τεκμηριώνεται η ανάγκη εισαγωγής τους).
6. Την κριτική θεώρηση των χρησιμοποιούμενων μέσων και υπηρεσιών των ΤΠΕ (η χρήση των
προτεινόμενων μέσων δημιουργεί νέα προβλήματα και ποια; θέτει νέα ζητήματα και ποια;
κλπ.).
7. Οι ρόλοι δασκάλου‐μαθητή (αλλάζουν; Αναφορά σε τι αλλάζουν, μετασχηματίζονται κλπ.)
8. Το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης (τυχόν αλλαγές).
 Σε ό,τι αφορά στα μέσα και τις υπηρεσίες των Τ.Π.Ε. που θα προτείνετε:
1. Αναφερθείτε σε κατηγορίες λογισμικών και όχι σε συγκεκριμένα λογισμικά (π.χ. επεξεργαστής
κειμένου ‐κι όχι Word‐, σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης ‐κι όχι Inspiration‐, κλπ).
2. Αναφερθείτε σε υπηρεσίες των ΤΠΕ (π.χ. υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
τηλεδιάσκεψης, κλπ), αν αυτό εξυπηρετεί ή είναι αναγκαίο για το σενάριό σας.
3. Φροντίστε οι επιλογές σας, όσον αφορά στο λογισμικό ή τις εφαρμογές που θα επιλέξετε, να
υποστηρίζουν επαρκώς τις δραστηριότητες που θα σχεδιάσετε για την υλοποίηση του
σεναρίου σας, σε σχέση με τις δυνατότητές τους (μην ξεχνάτε ότι κάθε εργαλείο έχει και τις
αδυναμίες του, δεν κάνουν τα πάντα!). Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο θα πρέπει να είναι
εφικτό και εφαρμόσιμο.
Καλή επιτυχία!
Ν. Μπαλκίζας, 2008
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