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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
«Η Ψείρα Ρούλα & τα Έντομα»

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
•

Αγγελόπουλος Άγγελος, Α.Μ. 591941,
Νηπιαγωγός στο 28ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών,

•

Φαρδέλλα Δήμητρα, Α.Μ. 563114,
Νηπιαγωγός στο 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Οβρυάς Πατρών.

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από το ∆ΕΠΠΣ

του νηπιαγωγείου

(2003) καλύπτονται από το σενάριο μάθησης, αφού περιλαμβάνονται σ’ αυτό δραστηριότητες για την γλώσσα, τα μαθηματικά, το φυσικό περιβάλλον, την δημιουργία & έκφραση και
τέλος την πληροφορική.
Εδώ είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι, μέσα από τις δραστηριότητες που αφορούν
το θέμα: «Η Ψείρα Ρούλα & Τα έντομα», επιδιώκεται οι μικροί μαθητές, να προσεγγίσουν
και να επιτύχουν, μέσω της διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης (βασικές
αρχές της διαθεματικότητας), στόχους προφορικής επικοινωνίας, ομιλίας και ακρόασης, να
εκφράσουν ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα, και να επιτύχουν τον μετασχηματισμό των
υπαρχουσών γνωστικών τους δομών μέσω των διαδικασιών της συμμόρφωσης και της αφομοίωσης.

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π. (∆ΕΠΠΣ)
Το σενάριο είναι συμβατό µε το ∆ΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (2003), γιατί τα υπολογιστικά περιβάλλοντα για διδασκαλία & μάθηση που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και οι
δραστηριότητες που δίνονται, παρέχουν την δυνατότητα στα νήπια - προνήπια να κάνουν
χρήση και να πειραματίζονται, µε διάφορα αλλά και διαφορετικά, από τα συνήθη του νηπιαγωγείου, υλικά και μέσα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να διηγούνται, να αφηγούνται, να
αναγνωρίζουν, να παίζουν τον ρόλο του μέντορα – συμπαραστάτη στους συμμαθητές τους,
δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες στην προσπάθεια ανακάλυψης της γνώσης και εξοικείωσης
με απλές και βασικές χρήσεις των ΤΠΕ, ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου, καθώς και ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο
πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ
Τα νήπια εργάζονται σε οµάδες των δύο ατόµων ανά υπολογιστή.
Η απαιτουμένη υλικοτεχνική υποδοµή είναι:
1. Υπολογιστές µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι υπολογιστές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ανά 2 μικρούς μαθητές, να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προγράμματα εγκατεστημένα όπως : σύγχρονο λειτουργικό λογισμικό, το υπολογιστικό περιβάλλον για
διδασκαλία και μάθηση tuxpaint, περιηγητές διαδικτύου, μηχανές αναζήτησης, επεξεργαστή κειμένου, πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών.
2. Περιφερειακά συστήματα υπολογιστών όπως, εκτυπωτές, σκάνερ, ηχεία.
3. Ράδιο-cd, cds με μουσική, τραγούδια ή παραμύθια.
4. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
5. Έντυπο εποπτικό υλικό, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες παραμύθια, λογοτεχνικά βιβλία.
6. Αναλώσιμα υλικά για ζωγραφική και γραφική ύλη για παραγωγή γραπτού λόγου.
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1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Παιδί και Γλώσσα :
Τα παιδιά:
⇒ Να διηγούνται/αφηγούνται, να περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τον κόσμο και το περιβάλλον που ζουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και
να χρησιμοποιούν στοιχειώδη λογική επιχειρηματολογία.
⇒ Να ανακαλύψουν την λειτουργική ανάγνωση, και να κατανοήσουν ποια είναι η πραγματική ανάγκη της ύπαρξης της ανάγνωσης και της λειτουργίας που αυτή επιτελεί.
⇒ Να ανακαλύψουν την λειτουργική γραφή , αβίαστα χωρίς πίεση και εξωτερική επιβολή
από τον κόσμο των ενηλίκων.
⇒ Να μάθουν αυτενεργώντας και πειραματιζόμενα να αναγνωρίζουν τα γράμματα στο
πληκτρολόγιο του υπολογιστή και να γράφουν λέξεις ή ονόματα στον επεξεργαστή κειμένου ή στο πρόγραμμα Tux paint .
⇒ Να απολαύσουν κείμενα λογοτεχνίας. Διαβάζουμε ποιήματα όπως, του Γ. Ρίτσου, ¨Τα
τζιτζίκια¨, του Ζ. Παπαντωνίου, ¨Ο τζίτζικας¨.
⇒ Να ακούσουν και να αφηγηθούν μύθους σχετικούς με έντομα όπως : ¨Το κουνούπι και
το Λιοντάρι ¨, ή ¨ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας¨, του Αισώπου.

Παιδί και Μαθηματικά :
Τα παιδιά:
⇒ Να ταξινομούν και να ομαδοποιούν τα έντομα ανάλογα με κάποια εμφανή τους χαρακτηριστικά ή διαφορές τους.
⇒ Να αναγνωρίζουν τα έντομα με βάση τα χαρακτηριστικά τους
⇒ Να μετρούν και να κατανοούν την έννοια της ποσότητας και του πλήθους.
⇒ Με την χρήση του προγράμματος Tux paint να επεξεργάζονται φύλλα εργασίας που τους
δίνονται.

Σελίδα 4 από 26

Senario_Angelopoulos_Fardella

ΚΣΕ Πλέγμα Πάτρας

Δημιουργία & Έκφραση :
Τα παιδιά:
⇒ Να εκφραστούν ζωγραφίζοντας την δικιά τους ζωγραφιά, το δικό τους ελεύθερο σχέδιο
σχετικά με το διαπραγματευόμενο θέμα : ¨Η Ψείρα Ρούλα & τα Έντομα¨.
⇒ Να δημιουργήσουν ένα ομαδικό κολάζ , με θέμα τα έντομα.
⇒ Να παίξουν με πλαστελίνη ή πηλό κ αν φτιάξουν τα δικά τους ομοιώματα εντόμων.
⇒ Να αναπαραστήσουν παίζοντας με το σώμα τους την κίνηση του αγαπημένου τους εντόμου ή ενός άλλου που τα έχει εντυπωσιάσει.
⇒ Να ζωγραφίσουν με εναλλακτικούς τρόπους και όχι παραδοσιακά. Ζωγραφική στον υπολογιστή μέσω του προγράμματος Tux paint , αποθήκευση και εκτύπωση αυτών των
έργων .
⇒ Να ακούσουν τραγούδια από το ραδιο-CD που σχετίζονται με τα έντομα, ακούμε το τραγούδι του Μ. Θεοδωράκη ¨Η πεταλούδα¨.
⇒ Να μάθουν και να τραγουδήσουν τραγούδια που αναφέρονται στα έντομα, όπως το : ¨Μια
ωραία πεταλούδα¨, ¨Η ψείρα¨, ¨Ο ψύλλος¨.
⇒ Να χορέψουν κάνοντας τις ανάλογες κινήσεις και ακολουθώντας τον ρυθμό στο τραγούδι: ¨Η μικρή αράχνη¨.

Μελέτη Περιβάλλοντος :
Τα παιδιά:
⇒ Να γνωρίσουν τον κόσμο των εντόμων και τις κοινωνίες που αυτά σχηματίζουν.
⇒ Να γνωρίσουν τους εχθρούς και τους τρόπους άμυνάς τους..
⇒ Μιλάμε για τα ωφέλιμα έντομα, τα ονομάζουμε και εξηγούμε τον ρόλο τους.
⇒ Να δουν φωτογραφίες, ταριχευμένα έντομα και ομοιώματα κανονικών εντόμων.
⇒ Να αναζητήσουν έντομα στον κήπο και στην αυλή του σχολείου.
⇒ Να συλλέξουν έντομα και να δημιουργήσουν μια συλλογή από διάφορα είδη εντόμων.
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Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Παιδί & Υπολογιστής :
Τα παιδιά:
⇒ Να γνωρίσουν τον Η/Υ και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του.
⇒ Να μάθουν να χρησιμοποιούν περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, υπολογιστικής υποστήριξης της μάθησης, περιηγητές διαδικτύου και μηχανές αναζήτησης.
⇒ Να αναζητούν πληροφορίες ή εικόνες για τα έντομα που τα ενδιαφέρουν ή τους κάνουν
εντύπωση.
⇒ Να αποθηκεύουν φωτογραφίες στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
⇒ Να μπορούν να βρίσκουν τις αποθηκευμένες εικόνες και να τις τυπώνουν.
⇒ Να μάθουν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ζωγραφικής Tux paint και να επιλύουν γνωστικά προβλήματα που τους δίνονται μέσω αυτού

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Τα παιδιά:
⇒ Να μάθουν να λειτουργούν σε ομάδες και να αυτοοργανώνονται.
⇒ Να μάθουν πώς να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους
⇒ Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και την φαντασία τους.
⇒ Να διασκεδάσουν και να χαρούν μέσα από τις αυθόρμητες και οργανωμένες δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη και στην αυλή του σχολείου.
⇒ Να αυτενεργούν και να πειραματίζονται με τα νέα ή τα διαφορετικά υλικά.
⇒ Να παρατηρούν, να ακολουθούν οδηγίες, να μιμούνται και να επαναλαμβάνουν διαδικασίες με την μέθοδο της αυτοκαθοδήγησης.
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1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι 2 εβδομάδες, μέσα στις οποίες θα αφιερωθούν για εργασίες με τις ΤΠΕ 10 διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται, όσον αφορά την εφαρμογή τους μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου, προσαρμόζονται σε σχέση
με την χρονική τους διάρκεια, στο εγκεκριμένο από την Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής
Αγωγής πρόγραμμα. Η διάρκεια τους ωστόσο μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το
ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα νήπια - προνήπια κατά τη συμμετοχή τους.

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται στο σενάριο είναι η θεματική προσέγγιση.
Η επιλογή του θέματος έχει γίνει από τον εκπαιδευτικό, κατόπιν αφορμήσεως από τυχαίο περιστατικό, αφού πρώτα διερευνήθηκε και συζητήθηκε με τα παιδιά, ο βαθμός ενδιαφέροντος
και η αποδοχή ή μη, αυτού του θέματος. Ο σχεδιασμός της πορείας, ο προσδιορισμός της
χρονικής διάρκειας και η επιλογή των μαθησιακών στόχων που θα επιδιωχθεί να κατακτηθούν από τα παιδιά, έχει γίνει από τον εκπαιδευτικό της τάξης (ΔΕΠΠΣ, Νηπιαγωγείου
2003). Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο, μέσω των δραστηριοτήτων του, συντελεί στην προσωπική έκφραση των μαθητών, στην «απόλαυση» της προσωπικής δημιουργίας, και στη
καλλιέργεια επικοινωνιακών και άλλων δεξιοτήτων.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι η αφόρμηση δίνεται από την παρατήρηση ότι παρουσιάστηκαν κάποια κρούσματα με ψείρες, που γέννησαν απορίες και γιατί, το παιδικό
μυαλό. Ερωτήματα και ερωτηματικά σταχυολογούνται και καταγράφονται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και εξακτίνωση του θέματος προκειμένου να επιτευχθεί η κάλυψη του θέματος στο βάθος και στο πλάτος που ορίζουν οι ερωτήσεις των ίδιων των παιδιών. Το θέμα μας, εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά µε
τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της δημιουργίας - Έκφρασης. Η Γλώσσα, είτε ως προφορικός λόγος
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είτε ως γραπτός, και η Τεχνολογία διατρέχουν κάθε ενότητα και κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται.
Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά ευρύ και επεκτείνεται σε πολλές διαστάσεις επιλέχθηκε η επικέντρωση να γίνει στις ακόλουθες βασικές πτυχές:
⇒ Γενικά χαρακτηριστικά των εντόμων και των κοινωνιών που σχηματίζουν.
⇒ Χαρακτηριστικά είδη των εντόμων. Ειδικότερα αναφερόμαστε και εξετάζουμε τα ακόλουθα είδη: ψείρα, κατσαρίδα, αράχνη, μυρμήγκι, τερμίτες, σκορπιό, ψαλίδα, σαρανταποδαρούσα, ακρίδα, σφήγκα, κουνούπι, μύγα, πασχαλίτσα, μέλισσα, πεταλούδα.
⇒ Έντομα και άνθρωπος, όπου γίνεται μια προσέγγιση και μια κριτική θεώρηση του διαχωρισμού σε χρήσιμα, ωφέλιμα και βλαβερά είδη.
⇒ Εντομοκτόνα και εξαφάνιση ορισμένων ειδών εντόμων.
⇒ Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα έντομα.
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίως συλλογικές και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Βέβαια δίνεται μεγάλη σημασία στις μικρές ομάδες των δύο κυρίως ατόμων, διαφορετικού γνωστικού ή ηλικιακού επιπέδου, αφού έτσι δημιουργούνται οι ευνοϊκότερες συνθήκες
για την ύπαρξη ¨μέντορα¨ και μαθητευόμενου, γεγονός που κατά τον Vygotsky, οδηγεί σε
ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων του παιδιού.
Αυτή η ομαδοποίηση ακολουθεί τις απόψεις του Ρώσου ψυχολόγου Vygotsky, σύμφωνα με τον οποίο το περιβάλλον επενεργεί αλληλεπιδρώντας με το άτομο και του διευρύνει την σκέψη, αφού τα δύο μυαλά σκέφτονται πάντα καλύτερα από το ένα. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι μεγαλώνει το εύρος της σκέψης αλλά και των ικανοτήτων του παιδιού. Έτσι ο
μέντορας, είτε είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, είτε ένας μεγαλύτερος συμμαθητής, βοηθά το
παιδί να περάσει από την ζώνη της κοντινής γνώσης (όπου το παιδί μπορεί να κάνει πράγματα χωρίς την βοήθεια άλλων), στην ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (η οποία προσδιορίζεται
από τα αυτά που μπορεί να κάνει με την βοήθεια του άλλου). Σιγά, σιγά το παιδί μιμούμενο
την καθοδήγηση που έχει δεχθεί από τους μεγαλύτερους και χρησιμοποιώντας τον εγωκεντρικό λόγο τροποποιεί την γνωστική του συμπεριφορά και αυτοεκπαιδεύεται.

Σελίδα 8 από 26

Senario_Angelopoulos_Fardella

ΚΣΕ Πλέγμα Πάτρας

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΠΕ
Στο σύγχρονο νηπιαγωγείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται για δραστηριότητες που συνδέονται κυρίως με τη ζωγραφική, το σχεδιασμό και τα παιχνίδια, παρουσιάζεται δηλαδή στο παιδί ως άλλη μια ευκαιρία για παιχνίδι. Δεν του επιβάλλεται, τον
επιλέγει ελεύθερα γιατί του αρέσει, γιατί παίζει και δοκιμάζει πρωτόγνωρα πράγματα, παίζει
και μετρά τις δυνατότητές του, παίζει και κατανοεί, παίζει και μαθαίνει (Papert 1980).
Οι παιγνιώδεις αυτές μορφές χρήσης του υπολογιστή αποτελούν σημαντική πηγή μάθησης για τα νήπια αφού, σύμφωνα με τον Papert (1980), τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως
προικισμένοι από την ίδια τους τη φύση μαθητές, ενώ ο ρόλος του δασκάλου είναι απλώς να
τους παρέχει τα δομικά υλικά και να τα αφήσει να συνεχίσουν μόνα τους.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται στο σενάριο αυτό σαν ένα εργαλείο
αναζήτησης πληροφοριών και εικαστικής δημιουργίας, ως μέσο συμβολικής έκφρασης και
υπολογιστικής υποστήριξης της μάθησης. Δεν θεωρείται ο υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού αλλά ως τρόπος για να μαθαίνει το νήπιο μόνο του. Τα παιδιά έτσι διευρύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα που εξετάζεται, ανακαλύπτουν διαφορετικές
προσεγγίσεις ανακάλυψης της γνώσης (διαδίκτυο), κατανοούν την έννοια του «ξένου», οργανώνουν τις σκέψεις τους και τις οπτικοποιούν (πρόγραμμα ζωγραφικής Tux paint), τις αναλύουν, τις συνθέσουν και τις εκφράζουν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο.
Επίσης ο υπολογιστής γίνεται εργαλείο προφορικής και γραπτής έκφρασης. Τα νήπια
καθώς εργάζονται σε ζεύγη επικοινωνούν λεκτικά μεταξύ τους, αλλά και γραπτά, με τον ίδιο
τον υπολογιστή, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα έγγραφο ή μια ζωγραφιά που να περιέχει και λέξεις. Εκτός της ανωτέρω διαδικασίας δίνονται κάποια φύλλα εργασίας – αξιολόγησης προκειμένου να γίνει κατανοητό κατά πόσο τα νήπια έχουν κατακτήσει συγκεκριμένες
δεξιότητες και έχουν αντιληφθεί την σημασία που παίζει το λειτουργικό κομμάτι του λόγου.
Δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί εδώ το γεγονός ότι η επαφή των παιδιών με μαθηματικές έννοιες υποστηρίζεται και με τις ΤΠΕ αφού δίνονται στα νήπια φύλλα εργασίας με καθαρά μαθηματικές έννοιες. Σκοπός όμως, όπως ήδη έχει αναφερθεί, δεν είναι να διδαχθούν
μέσω του υπολογιστή και αυτών των φύλλων εργασίας μαθηματικές έννοιες, αλλά να γίνει
μια εκτίμηση – αξιολόγηση του βαθμού κατάκτησης αυτών των εννοιών. Ταυτόχρονα και ο
εκπαιδευτικός προσπορίζει ως όφελος την μελέτη αυτών των φύλλων που οδηγούν σε ανα-
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τροφοδότηση και αξιολόγηση της όλης διαδικασίας ή στον σχεδιασμό μια νέας εκπαιδευτικής παρέμβασης.

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Το διδακτικό σενάριο ¨Η Ψείρα Ρούλα & τα Έντομα¨ αποτελείται από µια σειρά δραστηριοτήτων που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των μαθηματικών, της
δημιουργίας έκφραση, της πληροφορικής και της µελέτης περιβάλλοντος. Το θέµα του σεναρίου που στην ουσία είναι τα έντομα και η εμφάνισή τους κατά την άνοιξη, είναι διαθεματικό και εμπλέκει πολλές γνωστικές περιοχές, πατά δηλαδή, πάνω στον δρόμο του καθιερωμένου από το ΔΕΠΠΣ σχεδίου εργασίας . Ξέχωρα από τις δράσεις και τις συνήθεις για το χώρο του νηπιαγωγείου δραστηριότητες, που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση
του, λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες
όμως δεν μονοπωλούν το σενάριο αλλά αποτελούν τμήμα του.
Το σενάριο επειδή απευθύνεται σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας και χωρίς γνώσεις
στην χρήση των υπολογιστών. Κάνοντας όμως πράξη την χρήση νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, δίνεται ώθηση στην εκπαιδευτική πράξη και τα παιδιά έρχονται σε
επαφή με τον κόσμο της τεχνολογίας. Τα παιδιά έρχονται αβίαστα και χαλαρά, με παιγνιώδη
τρόπο, σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μαθαίνουν και εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα μάθησης ανοικτού τύπου και ανακαλύπτουν την γνώση διερευνητικά.
Ως κεντρικός στόχος τίθεται να μάθουν τα παιδιά πως να μαθαίνουν μέσα και μέσω του υπολογιστή και όχι να διδαχθούν κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Θέλουμε τον
μαθητή να μαθαίνει μόνος του και όχι αποκλειστικά να διδάσκεται.
Έτσι η αρχική ανάγκη που προκύπτει είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον υπολογιστή, να μάθουν από τι αποτελείται και που χρησιμεύει. Τα παιδιά σε ζεύγη και κατόπιν της επιδείξεως του/της εκπαιδευτικού παίζουν μαζί του, τον ανοίγουν, τον κλείνουν, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο, το ποντίκι.
Αφού γίνει ενημέρωση σχετικά με το διαδίκτυο και την χρησιμότητα του στο χώρο
της εκπαίδευσης, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή, δείχνει ο/η εκπαιδευτικός παίζοντας
ουσιαστικά το ρόλο του μέντορα, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σύνδεση και μερικούς
από τους πιο γνωστούς περιηγητές, π.χ. Mozilla, goggle crome.
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Στην συνέχεια πληροφορούνται τα παιδιά από τον/την εκπαιδευτικό σχετικά με τις
μηχανές αναζήτησης πληροφοριών και εικόνων. Δίνονται παραδείγματα και καλούνται τα
παιδιά να ακολουθήσουν τα βήματα που τους δείξαμε, κάνοντας πρακτική εφαρμογή. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε τις εξής µμηχανές αναζήτησης: www.google.gr,
http://el.wikipedia.org. τη µμηχανή αναζήτησης του portal www.in.gr .
Μια δραστηριότητα που σχετίζεται των μηχανών αναζήτησης είναι η επίδειξη από
τον/την εκπαιδευτικό του τρόπου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή οι πληροφορίες και οι
εικόνες οι οποίες συνελέγησαν κατά την ¨βόλτα¨ στον κυβερνοχώρο και άπτονται της θεματικής του σεναρίου, και πως μπορούν να ανακληθούν προς χρήση.
Επίσης στο σενάριο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού Tuxpaint, ενός προγράμματος, ενός εργαλείου αισθητικής έκφρασης & ανάπτυξης της δημιουργικότητας
και πως μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποστηριχτούν δραστηριότητες σχετικά με διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Παρουσιάζονται τα εργαλεία που διαθέτει καθώς και
οι δυνατότητες που μας προσφέρει όσον αφορά τη χρήση έτοιμων εικόνων, την αποθήκευση
και παρουσίαση των έργων των παιδιών.
Μια δραστηριότητα που αφορά στη χρήση του αυτού του υπολογιστικού περιβάλλοντος για διδασκαλία και μάθηση αφορά στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία από τα
παιδιά που καλούνται να ζωγραφίσουν ένα έργο με θέμα τα έντομα.
Η λειτουργικότητα της ανάγνωσης και της γραφής επιτυγχάνεται με δραστηριότητα
στην οποία τα παιδιά καλούνται να γράψουν το όνομα τους στα έργα που δημιούργησαν με
το Tuxpaint, προκειμένου να τα ξεχωρίζουν από αυτά των συμμαθητών τους.
Ακολουθεί στην συνέχεια μια δραστηριότητα στην οποία δίνονται έτοιμα έγγραφα
με εισηγμένες φωτογραφίες εντόμων και ζητείται από τα νήπια, να βρουν το σωστό για το
κάθε ένα από τα παρουσιαζόμενα έντομα όνομα και να το αντιγράψουν στην ουσία από τις
καρτέλες με τις ονομασίες που τους δίνει ο /η εκπαιδευτικός στην επιφάνεια του υπολογιστή
Τέλος χρησιμοποιώντας και πάλι ο/η εκπαιδευτικός το Tuxpaint δίνει στα παιδιά έτοιμες εικόνες και τους ζητούνται να επεξεργαστούν έννοιες των μαθηματικών όπως είναι
η πληθικότητα, η ομαδοποίηση, ή η αντιστοίχηση.
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Φύλλα εργασίας
Στην προσχολική αγωγή πρωταρχικός σκοπός είναι η αβίαστη και ελεύθερη έκφραση του κάθε παιδιού. Το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης στο
οποίο φοιτούν με συστηματικό τρόπο τα παιδιά και συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια
κινήτρων για μάθηση, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην πρόληψη σχολικών δυσκολιών.
Η επιτυχής σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης είναι ο θεμέλιος λίθος της όλης γνωστικής διαδικασίας.
Σωστό ή λάθος δεν υπάρχει, όπως φυσικά ούτε βαθμολογία. Το λάθος αντιμετωπίζεται ως μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία σηματοδοτεί την αφετηρία για μια γνωστική σύγκρουση που σκοπό έχει να δημιουργήσει την αναγκαία και ικανή συνθήκη να επιτευχθεί
μάθηση. Διερευνώντας και παίζοντας το νήπιο μαθαίνει, μετασχηματίζει τις υπάρχουσες
γνωστικές δομές, ανασκευάζει τα όποια «λάθη», αφομοιώνει και προσαρμόζει, αλλάζοντας
αβίαστα, χωρίς πίεση και άγχος. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα λύσουν, γι’ αυτό λοιπόν στην προσχολική
αγωγή αποφεύγεται η χρήση φύλλων εργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τα παρακάτω φύλλα εργασίας, αποτελούν περισσότερο οδηγίες και πρακτική εξάσκηση των νηπίων και όχι ¨εργασία¨ που πρέπει να εκτελεσθεί σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Κάποιες από τις δραστηριότητες δίνονται μόνο και
μόνο για να αποτελέσουν ευκαιρία για ανατροφοδότηση προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία του σεναρίου εργασίας και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Είναι θα μπορούσαμε να πούμε το εναρκτήριο λάκτισμα για μια εκπαιδευτική παρέμβαση προκειμένου, να
αρθούν οι λόγοι οι οποίοι εμπόδισαν την επίτευξη όλων των στόχων, και να υποστηριχθεί η
ολόπλευρη εξέλιξη όλων των παιδιών (ΔΕΠΠΣ, Νηπιαγωγείου 2003).
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1ο Φύλλο εργασίας - Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
[1 διδακτική ώρα]
Ο/Η νηπιαγωγός φέρνει σε επαφή τα νήπια με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάνει
επίδειξη του υπολογιστή και κατονομάζει τα περιφερειακά κομμάτια του. Δείχνει τον τρόπο
που ανοίγει και κλείνει, καθώς και τις λειτουργίες των επιμέρους τμημάτων του, οθόνη, κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, ηχεία, εκτυπωτής . Καλούνται στην συνέχεια τα παιδιά σε ομάδες των δύο να εξασκηθούν πάνω σε αυτές τις βασικές λειτουργίες.
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2ο Φύλλο εργασίας - Περιηγητές Διαδικτύου
[1 διδακτική ώρα]
Γίνεται επίδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο
διαδίκτυο, την παγκόσμια κοινότητα, την μεγάλη αποθήκη πληροφοριών. Για να γίνει αυτό
πράξη μας βοηθούν κάποια προγράμματα που ονομάζονται μηχανές περιήγησης. Είναι δηλαδή τα οχήματα με τα οποία θα ταξιδέψουμε ως τον κυβερνοχώρο. Παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες τέτοιες μηχανές, π.χ. Mozilla, goggle crome. Στην συνέχεια ζητείται από τα νήπια
να ακολουθήσουν τα βήματα που έχει δείξει ο /η εκπαιδευτικός και να συνδεθούν στο διαδίκτυο.
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3ο Φύλλο εργασίας – Μηχανές Αναζήτησης
[1 διδακτική ώρα]
Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, είδηση, βίντεο επιθυμούμε και σχετίζεται πάντα με το θέμα μας και
αυτό που μας ενδιαφέρει. Για να γίνει αυτό έχουμε την ανάγκη των μηχανών αναζήτησης,
που κάνουν εύκολη για μας την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Δίνονται μερικές μηχανές αναζήτησης όπως αυτή της google, εξηγούμε πως τις χρησιμοποιούμε και γίνεται πρακτική εξάσκηση των νηπίων. Εννοείται ότι ο εκπαιδευτικός βοηθά και γράφει ότι τα παιδιά δεν
μπορούν να γράψουν στην μπάρα αναζήτησης. Επίσης τα ρωτά γιατί έγινε η συγκεκριμένη
επιλογή εντόμου και γιατί θέλει το παιδί να αναζητήσει πληροφορίες ή εικόνες γι’ αυτό.
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4ο Φύλλο εργασίας – Αποθήκευση Εικόνας & Πληροφοριών
[1 διδακτική ώρα]
Ο/Η νηπιαγωγός εξηγεί στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σώσουμε
και να κρατήσουμε ότι βρήκαμε στο διαδίκτυο σχετικά με το θέμα μας, που στην περίπτωση
μας είναι τα έντομα.
Εξηγούμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε στον υπολογιστή φακέλους όπου μέσα θα φυλάμε ότι
θέλουμε και βρίσκουμε στο διαδίκτυο, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε
στο μέλλον ή να το εκτυπώσουμε.
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5ο Φύλλο εργασίας – Παρουσίαση του προγράμματος Tuxpaint
[1 διδακτική ώρα]
Γίνεται από τον εκπαιδευτικό παρουσίαση του υπολογιστικού περιβάλλοντος για διδασκαλία και μάθηση Tuxpaint, ενός προγράμματος αισθητικής έκφρασης & ανάπτυξης της
δημιουργικότητας. Παρουσιάζονται τα εργαλεία που διαθέτει καθώς και οι δυνατότητες που
μας προσφέρει όσον αφορά τη χρήση έτοιμων εικόνων, την αποθήκευση και παρουσίαση
των έργων. Επιλύονται τυχόν απορίες των παιδιών και αφήνονται να πειραματιστούν.
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6ο Φύλλο εργασίας – Δημιουργία & Έκφραση με το Tuxpaint
[2 διδακτικές ώρες]
Έκφραση και δημιουργία με το tux paint. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να δημιουργήσουν ένα έργο με θέμα τα έντομα και το φυσικό τους περιβάλλον χρησιμοποιώντας πρωτότυπα εργαλεία και έναν εναλλακτικό τρόπο ζωγραφικής.
Μετά το τέλος της εργασίας κάθε παιδί τυπώνει την ζωγραφιά του.
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7ο Φύλλο εργασίας – Γλώσσα και Tuxpaint.
[1 διδακτική ώρα]
Η λειτουργικότητα της γραφής και της ανάγνωσης γίνεται δυνατό να επιτευχθεί και
με την χρήση του tuxpaint, μολονότι δεν είναι ένα αμιγώς πρόγραμμα επεξεργασίας και παραγωγής κειμένου.Ζητούμε από τα παιδιά να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους ή το όνομα
των εντόμων που έχουν ζωγραφίσει, στις ζωγραφιές που έχουν δημιουργήσει με το ανωτέρω
πρόγραμμα.
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8ο Φύλλο εργασίας – Γλώσσα και Επεξεργαστής κειμένου.
[1 διδακτική ώρα]
Ο/Η εκπαιδευτικός ετοιμάζουν με τον επεξεργαστή κειμένου φύλλα εργασίας στα οποία υπάρχουν οι φωτογραφίες κάποιων εντόμων και ζητούμε από τα παιδιά να γράψουν το
ονομα του εντόμου. Για να βρουν το σωστό όνομα μπορούν ανατρέξουν σε καρτέλες με φωτογραφίες και ονόματα εντόμων που υπάρχουν αναρτημένες μέσα στην τάξη και να τις χρησιμοποιήσουν ή να γράψουν τα ονόματα από μνήμης.
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9ο Φύλλο εργασίας – Μαθηματικά και Tuxpaint.
[1 διδακτική ώρα]
Τα μαθηματικά και έννοιες καθαρά μαθηματικές, όπως για παράδειγμα η έννοια της
αντιστοίχησης, της σειροθέτησης, της ομαδοποίησης ή της αρίθμησης, μπορούν να δοθούν
και με την χρήση του tuxpaint. Ο/Η εκπαιδευτικός ετοιμάζουν φύλλα εργασίας- αξιολόγησης με το ανωτέρω πρόγραμμα και ζητούμε από τα νήπια να επεξεργαστούν αυτά τα φύλλα
σύμφωνα με τις οδηγίες.
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2.3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το σενάριο

το οποίο διαπραγματευτήκαμε συμφωνεί με το Διαθεματικό Ενιαίο

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο. Δίνεται έμφαση στη διαθεματικότητα, στην ολιστική αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος,
των ιδεών και των βιωμένων εμπειριών των παιδιών. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων που
συνδέονται με διαφορετικούς γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς έγινε γύρω από ένα θέμα που ξεπήδησε από τα ίδια τα παιδιά. Η διαλογική συζήτηση μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικού καθόρισε τα πλαίσια στα οποία θα κινούνταν αυτή η διαθεματική αναδυόμενη εργασία. Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου, «Η Ψείρα Ρούλα & τα Έντομα», γεννήθηκε από
τα ίδια τα παιδιά, μετά από τις μεταξύ τους συζητήσεις στην ¨παρεούλα¨ και την βοήθεια
του εκπαιδευτικού. Τα παιδιά ήταν αυτά που ανέδειξαν το θέμα, τις πτυχές που τα ενδιαφέρουν, του που και με τι θα πρέπει να ασχοληθούμε. Ο τελικός σχεδιασμός και η στοχοθεσία
έγινε από τον εκπαιδευτικό. Βέβαια γίνονταν διερευνητικές ερωτήσεις και προτάσεις από τον
εκπαιδευτικό, με σκοπό και οι επιθυμίες των νηπίων να γίνουν σεβαστές και να διατήρηθεί
το ενδιαφέρον των παιδιών για το διαπραγματευόμενο θέμα.
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες που αφορούσαν κυρίως τις ΤΠΕ
και την χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία, έγιναν αποκλειστικά με ευθύνη του νηπιαγωγού. Η έλλειψη εμπειριών από το μέρος των παιδιών σχετικά με την αξιοποίηση του υπολογιστή στην διαδικασία μάθησης, ανάγκασε τον εκπαιδευτικό να παρέμβει
θέτοντας, τους μαθησιακούς στόχους που πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά και ορίζοντας το
χρονικό ορίζοντα, αλλά και τον τρόπο δράσεων σχετικά με τις ΤΠΕ.
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί στην αρχή του σχεδίου εργασίας επετεύχθησαν μέσω των δράσεων και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των δύο εβδομάδων που διήρκησε το πρόγραμμα. Τα παιδιά
συζήτησαν, αφηγήθηκαν, ανέφεραν τις εμπειρίες τους, αλλά και άκουσαν τους άλλους. Ήρθαν σε επαφή με την λογοτεχνία, με τον έντυπο λόγο, τα παραμύθια και τα περιοδικά. Έφεραν εποπτικό υλικό από τα σπίτια τους, δημιούργησαν προσωπικές, αλλά και ομαδικές συλλογές με έντομα, παρατήρησαν, έπαιξαν στην τάξη και στην αυλή του σχολείου και διασκέδασαν.
Σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία πρέπει να τονίσουμε ότι ο χωρισμός σε ομάδες και η αυτοοργάνωση είναι στόχοι που επιτεύχθηκαν αφού κατά την διάρκεια του σχεδί-
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ου τα παιδιά χωρίζονταν μόνα τους σε ομάδες, φυσικά με πρώτο κριτήριο την φιλία, αλλά
τηρώντας πάντα τον αριθμό που είχε τεθεί ως όριο από τον εκπαιδευτικό. Συνεργάστηκαν,
έπαιξαν, αποφάσισαν από κοινού και διάλεξαν με τι θα ασχοληθούν κάθε φορά και ποια εργασία θα εκτελέσει το κάθε μέλος της ομάδας. Πειραματίστηκαν με νέα υλικά, παρακολούθησαν αλλά και μιμήθηκαν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν τα μεγαλύτερα παιδιά.
Εντάσεις μεταξύ των μελών των ομάδων δεν παρουσιάστηκαν αφού η οργάνωση των ομάδων δεν επιβλήθηκε από τον εκπαιδευτικό, αλλά ήταν αποτέλεσμα της επιλογής των παιδιών.
Όσον αφορά τους επιδιωκόμενους στόχους σχετικά με τις ΤΠΕ πρέπει να πούμε ότι
τα παιδιά δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην εξοικείωσή τους με τον υπολογιστή. Βρήκαν
εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα παίξουν με τον υπολογιστή και ότι θα κάνουν και
αυτά ότι και οι ενήλικες. Έμαθαν να ανοίγουν και να κλείνουν το υπολογιστή, να χειρίζονται
το πληκτρολόγιο (ελληνικό) και το ποντίκι.
Κατανόησαν την λειτουργία του διαδικτύου και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στο να
μπορέσουν να συνδεθούν σε αυτό. Απλά έκαναν κλικ δυο φορές όπως χαρακτηριστικά έλεγαν πάνω στην κόκκινη αλεπού (εικονίδιο του Mozilla-firefox). Βέβαια κάποια παιδιά κυρίως τα μικρότερης ηλικίας, τα προνήπια, χρειάστηκαν την βοήθεια του εκπαιδευτικού για να
πληκτρολογήσουν στις μηχανές αναζήτησης την λέξη ή το όνομα του εντόμου που ήθελαν.
Τα παιδιά βρήκαν πολύ ευχάριστο το πρόγραμμα Tux paint, κατανόησαν τις λειτουργίες του, έπαιξαν και ζωγράφισαν με αυτό, αποθήκευσαν τις εργασίες τους και τις τύπωσαν.
Ακόμη και τα έτοιμα φύλλα εργασίας – αξιολόγησης που δόθηκαν από τον εκπαιδευτικό στα
παιδιά, δεν αντιμετωπίστηκαν με προβληματισμό, αλλά αφού κατανοήθηκαν οι οδηγίες θεωρήθηκαν ως ένα ακόμα παιχνίδι με το Tux paint και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην διαχείρισή τους. Το ίδιο συνέβη και στα φύλλα εργασίας – αξιολόγησης που είχαν σχεδιαστεί
με βάση τον επεξεργαστή κειμένου.
Βέβαια εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν
κατά την εργασία των παιδιών με τον υπολογιστή. Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν οφείλονται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Εδώ εννοούμε τον μαθητή
αλλά και τον εκπαιδευτικό. Ο δεύτερος παράγοντας έχει σχέση με την έλλειψη υπολογιστών και την ύπαρξη μόνο ενός που έπρεπε να εξυπηρετήσει ολόκληρη την τάξη.
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Η πρώτη αδυναμία που εντοπίστηκε είναι ότι ενώ τα νήπια είχαν άνεση στο να ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες και να εργάζονται με ανοικτά λογισμικά, όπως είναι το Tux
paint, ή να ανακαλύπτουν διερευνητικά γνώσεις και πληροφορίες από το διαδίκτυο με την
βοήθεια των μηχανών αναζήτησης, τα περισσότερα προνήπια αντιμετώπισαν δυσκολίες.
Τους ήταν πιο πρόσφορο και εφικτό απλώς να ζωγραφίζουν στον υπολογιστή παρά να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Ακόμη και όταν κάθονταν μαζί τους, ως μέντορας, ένα
μεγαλύτερο παιδί που να διέθετε αρκετή εξοικείωση με τον υπολογιστή, αδυνατούσαν να
προχωρήσουν πέρα από ένα πραξιακό κινητικό επίπεδο. Ίσως για αυτά τα παιδιά προγράμματα κλειστού τύπου, καθοδηγούμενης διδασκαλίας, που βασίζονται σε μπιχεβιοριστικά ψυχολογικά μοντέλα, όπου οδηγίες δίνονται από το ίδιο το πρόγραμμα και υπάρχει εμφανής
συνάφεια ανάμεσα στην δράση του παιδιού και στη επιβράβευση, να είναι καλύτερα και πιο
εύκολα διαχειρίσιμα.
Η δεύτερη αδυναμία που ξεπήδησε, και αφορούσε και αυτή τους μικρούς μαθητές έγκειται στην έλλειψη προηγούμενων εμπειριών και εξοικείωσης με τον κόσμο των υπολογιστών. Υπήρξαν παιδιά, και νήπια και προνήπια, τα οποία δεν είχαν καμιά επαφή με υπολογιστή, αλλά και ούτε υπήρχε υπολογιστής στο σπίτι. Αυτά τα παιδιά αντιμετώπισαν μεγαλύτερη δυσκολία στη προσπάθειά τους να χειριστούν έναν Η/Υ και να δουλέψουν όπως οι συμμαθητές τους, γεγονός που αύξησε τόσο το χρόνο παραμονή τους μπροστά στον υπολογιστή,
όσο και το χρόνο που χρειάστηκαν για να εκτελέσουν τις εργασίες τους.
Όσον αφορά τώρα τον εκπαιδευτικό, θα πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε έχει να κάνει σε συνδυασμό με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Ο εκπαιδευτικός καλείται να οργανώσει δραστηριότητες ΤΠΕ και να φέρει σε επαφή τους μικρούς
μαθητές με την τεχνολογία, όταν εξοπλιστικά το σχολείο του έχει ελλείψεις. Η ύπαρξη ενός
μόνο υπολογιστή στο σχολείο, ο οποίος ήταν εκτός τάξης και ο οποίος προσφέρει και γραμματειακή υποστήριξη έκανε εξαιρετικά δύσκολη την εργασία των παιδιών στον υπολογιστή.
Τα παιδιά εργάζονταν ανά δύο στον υπολογιστή, αλλά οι υπόλοιποι συμμαθητές τους δεν
μπορούσαν να δουλέψουν ταυτόχρονα και έπρεπε να περιμένουν υπομονετικά την σειρά
τους. Βέβαια εδώ μιλάμε για μικρά παιδιά που δεν μπορούν να περιμένουν άεργα για αρκετή
ώρα και κουράζονται πολύ γρήγορα. Επίσης έχουν ανάγκη συνεχούς επίβλεψης και έτσι ο
εκπαιδευτικός ήταν αναγκασμένος να μοιράζει την δράση του, μεταξύ βοήθειας στην ομάδα
που εργαζόταν στον υπολογιστή και επίβλεψης της υπόλοιπης τάξης, γεγονός που είχε συνέ-
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πεια την δραματική αύξηση στον χρόνο παραμονής της κάθε ομάδας μπροστά στον υπολογιστή.
Έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται εμφανής και ο δεύτερος παράγοντας, οποίος δημιουργεί εμπόδια στην διδασκαλία με την βοήθεια των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο. Τα σύγχρονα
νηπιαγωγεία δεν έχουν οργανωμένα εργαστήρια υπολογιστών, δεν διαθέτουν γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, ούτε καν ένα υπολογιστή ανά δύο παιδιά μέσα στην τάξη. Έτσι γίνεται
πολύ δύσκολη η όλη προσπάθεια ανάπτυξης σχεδίων εργασίας βασισμένα στην νέα τεχνολογία και στο διαδίκτυο.
Το σενάριο που παρουσιάστηκε εδώ έχει δυνατότητες επέκτασης και σε άλλες γνωστικούς τομείς, όπως αγωγή υγείας, γεωγραφία, ιστορία, αλλά και με άλλες δραστηριότητες,
που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησής του. Αυτοί οι οποίοι όμως οι οποίοι θα καθορίσουν ποιες και πόσες αλλαγές, αναπροσαρμογές, ή βελτιώσεις θα γίνουν κατά την πορεία υλοποίησης του είναι οι ίδιοι οι μαθητές και ο/η νηπιαγωγός.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με την βοήθεια του εκπαιδευτικού θα μπορούσαν
κάποιες από τις εργασίες των νηπίων, ή ακόμα και ομαδικές εργασίες, να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου, ώστε ο οποιοσδήποτε, έχει πρόσβαση από το σπίτι του σε όλες
τις εργασίες που δημιουργήθηκαν κατά την διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου.
Τέλος το σενάριο αυτό θα μπορούσε να παρουσιαστεί από τους ίδιους του μαθητές
στους γονείς τους και την τοπική κοινότητα κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής γιορτής.
Θα μπορούσε επί παραδείγματι, να ετοιμαστεί ένα σχετικό δρώμενο ή ένα σκετς που να αφορά τα έντομα (την θεματική δηλαδή του σεναρίου) που θα το παρουσιάσουν τα ίδια τα
παιδιά, να εκτεθούν τα έργα τους, οι ζωγραφιές τους, οι ομαδικές εργασίες, οι συλλογές εντόμων και ότι άλλο κρίνουν αυτά απαραίτητο.
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