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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Παναγιώτα Μακρή 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

«Τα δώρα της Άνοιξης». Μια θεματική προσέγγιση για την εποχή της Άνοιξης με 

χρήση τεσσάρων διαφορετικών λογισμικών. 

 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα που προβλέπει το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Δηλαδή γλώσσα, 

μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση και πληροφορική. 

 

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 

1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003) καθώς οι 

δραστηριότητες και το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο σενάριο αυτό παρέχουν 

κατάλληλες ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και 

να αξιοποιούν τη τεχνολογία ανάλογα, να διηγούνται/αφηγούνται, να 

«πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα για να σχεδιάζουν και να 

ζωγραφίζουν, να γνωρίσουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον, να 

αντιλαμβάνονται και να αναπαράγουν δεδομένα μοτίβα (ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, 

2003:586,587). 

 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της Διδασκαλίας 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου αναπτύσσονται μέσα στην τάξη, στην οποία έχει 

γίνει η κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου ώστε ο υπολογιστής να αποτελεί κομμάτι 

της καθημερινής πρακτικής των νηπίων (γωνιά υπολογιστή), έτσι ώστε οι 
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δραστηριότητες σ’ αυτή τη γωνιά να είναι κοινωνικές και να αφορούν το σύνολο της 

τάξης (Κόμης, 2004:47). 

 

Γνωστικά Προαπαιτούμενα 

Εξοικείωση - πολύ βασική χρήση του ποντικιού. Μετακίνηση εικόνων ή αντικειμένων 

με τη μέθοδο ‘’drag ’n drop’’ (πατάω, σέρνω και αφήνω). Άνοιγμα και κλείσιμο 

παραθύρων. 

 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή είναι ένας υπολογιστής (γωνιά υπολογιστή 

στην τάξη) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό, ο 

υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει: 

• Λογισμικό ανάπτυξης της έκφρασης και της δημιουργικότητας (Tuxpaint). 

• Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Kidspiration). 

• Λογισμικό διερεύνησης και ανακάλυψης (Aβάκιο). 

• Λογισμικό παρουσίασης (Power Point). 

 

1.6 Διδακτικοί Στόχοι 

 Οι μαθητές επιδιώκεται: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή και τις 

ιδιότητες των υλικών και να διερευνούν τις γνώσεις τους για το φυσικό 

περιβάλλον (παιδί και περιβάλλον). 

• Να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα (παιδί δημιουργία και 

έκφραση). 

• Να ομαδοποιούν/ταξινομούν με βάση ένα ή παραπάνω κριτήρια, κάνοντας 

λογικομαθηματικούς συσχετισμούς (παιδί και μαθηματικά). 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να σχεδιάζουν διάφορα είδη γραμμών και περιγραμμάτων και να συνθέτουν 

σχήματα (παιδί δημιουργία και έκφραση) (παιδί και πληροφορική). 
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• Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην 

εργασία του (παιδί και πληροφορική). 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να διηγούνται/αφηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να 

ερμηνεύουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν 

στοιχειώδη επιχειρηματολογία (παιδί και γλώσσα). 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι τρία (3) δίωρα. Οι δραστηριότητες που 

περιέχει όσον αφορά την εφαρμογή τους μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου έχουν 

διάρκεια περίπου είκοσι λεπτά. Η διάρκεια τους, ωστόσο, μπορεί να ποικίλει 

ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα νήπια κατά τη συμμετοχή τους. 

 

2. Διδακτική προσέγγιση 

Θεωρητική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται στο σενάριο είναι αυτή της θεματικής 

προσέγγισης, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μια 

διερεύνηση ενός θέματος (εποχή της Άνοιξης) που «επιλέγει να προτείνει η 

εκπαιδευτικός, το οποίο ενδιαφέρει τα παιδιά και θεωρείται παιδαγωγικά 

κατάλληλο. Η νηπιαγωγός έχει σχεδιάσει την πορεία και έχει προσδιορίσει τη 

χρονική διάρκεια και τους μαθησιακούς στόχους που θα επιδιώξει να κατακτήσουν 

τα παιδιά» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003:586,587). 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και δημιουργείται 

από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες 

επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων 

(activities). Η κοινωνική αλληλεπίδραση επίσης παίζει σημαντικό ρόλο καθώς, το 

μανθάνον υποκείμενο κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα 

πολιτισμικό και επικοινωνιακό περιβάλλον. Οι θεωρίες του L. Vygotsky αποδίδουν 

πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρίζονται 

στην υπόθεση της ‘’ζώνης επικείμενης ανάπτυξης’’, σύμφωνα με την οποία, ο ρόλος 
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του εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολείου και του περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο ζει και μαθαίνει ο μαθητής είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Δαγδιλέλης & άλ., 

2010:29,30). 

 

2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

1. Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί από τη νηπιαγωγό, 

αρχικά το Αβάκιο και το διαδίκτυο για την ανεύρεση σχετικού εποπτικού 

υλικού που θα αποτελέσουν την εφόρμηση και θα εμπλουτίσουν τη 

διδασκαλία (πληροφορίες, πίνακες ζωγραφικής και εικόνες με θέμα την 

Άνοιξη). Τα νήπια παρατηρούν, περιγράφουν, εξηγούν, ερμηνεύουν και 

συζητούν, διατυπώνουν ερωτήματα και επιχειρηματολογούν για τις απόψεις 

τους. 

2. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί το Tuxpaint, ένα πρόγραμμα ζωγραφικής. 

Τα προγράμματα ζωγραφικής βοηθούν στην ανάπτυξη της φαντασίας, της 

δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών, μέσα από τη 

δημιουργία εικόνων ή την αλληλουχία οπτικών αναπαραστάσεων, για τη 

μελέτη ενός θέματος, συγκεκριμένα εδώ για την Άνοιξη. 

3. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration θα χρησιμοποιηθεί 

επίσης, και σύμφωνα με τη δομή αυτού του λογισμικού, το παιδί καλείται: 

 Να κατασκευάσει ένα νοητικό χάρτη για τη συγκεκριμένη έννοια που 

έχει οριστεί από τη νηπιαγωγό. 

 Να συμπληρώσει τη δομή ενός νοητικού χάρτη, που επίσης έχει δοθεί 

από την εκπαιδευτικό, τοποθετώντας τις έννοιες – εικόνες στη θέση 

που εκείνο θεωρεί σωστή. 

 Να ταξινομήσει, μέσα σ’ ένα σύνολο, αντικείμενα που έχουν μια 

κοινή ιδιότητα, που η νηπιαγωγός έχει ορίσει, επιλέγοντάς τα μέσα 

από μία πληθώρα εικόνων. Πρόκειται για ένα λογισμικό με τη 

βοήθεια του οποίου μπορεί να καλυφθεί η διδακτική προσέγγιση 

διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ενώ παράλληλα υποβοηθά τον 

ενεργητικό τρόπο μάθησης. Τα νήπια δρουν πάνω σ’ αυτά και 

πειραματίζονται με αυτά. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ‘’Τα δώρα της Άνοιξης’’ 

 

Παναγιώτα Μακρή 6 

 

4. Λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint). Τα νήπια και η εκπαιδευτικός 

δημιουργούν τη δική τους ιστορία αξιοποιώντας όλη την προηγούμενη 

διδακτική εμπειρία και την παρουσιάζουν στην τάξη. 

 

2.2 Το προτεινόμενο σενάριο 

2.2.α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Α. 1η διδακτική παρέμβαση. 

Χρήση διαδικτύου και συγκεκριμένα Μηχανών αναζήτησης (για υλικό, 

προτεινόμενες δραστηριότητες, εικόνες που εμπλουτίζουν τη διδασκαλία). 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου τα παιδιά αναζητούν εικόνες σχετικές με τη 

θεματική του σεναρίου (Άνοιξη), επιλέγουν κάποιες από αυτές και 

επιχειρηματολογούν για την επιλογή τους. Περιγράφουν τις εικόνες που επέλεξαν. 

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

1. Η νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου και 

επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.google.gr. Ενδεχομένως τα ίδια τα παιδιά 

μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, ανάλογα με το βαθμό εξοικείωσής 

τους με τη χρήση του υπολογιστή, αντιγράφοντας τη διεύθυνση από μια 

καρτέλα ή επιλέγοντάς την εφόσον αυτή είναι αποθηκευμένη στα 

Αγαπημένα. 

2. Στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση εικόνων για όλες τις εποχές του χρόνου με 

την εισαγωγή σχετικών λέξεων από τη νηπιαγωγό στο πεδίο αναζήτησης της 

μηχανής. 

3. Οι εικόνες αποθηκεύονται τοπικά στον Υπολογιστή (εναλλακτικά: οι εικόνες 

εκτυπώνονται και αναρτώνται στην τάξη). 

4. Από το Αβάκιο επιλέγεται ένας πίνακας ζωγραφικής που αναπαριστά την 

άνοιξη. Επίσης και η τοιχογραφία της Άνοιξης στην ιστοσελίδα 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/NAMA_Akrotiri_4.jpg

Η τοιχογραφία της Άνοιξης βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Τους ζητάμε να περιγράψουν και να επιχειρηματολογήσουν γιατί 

κάναμε αυτή την επιλογή. Τι παρατηρούν, τι βλέπουν; 

http://www.google.gr/�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/NAMA_Akrotiri_4.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/NAMA_Akrotiri_4.jpg�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF�
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Β. 2η διδακτική παρέμβαση. 

Αυτό που επιχειρείται να παρουσιαστεί εδώ, είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα 

εργαλείο αισθητικής έκφρασης & ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Tuxpaint) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποστηρίξει δραστηριότητες σχετικά με 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Καταρχάς γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του 

λογισμικού Tuxpaint και παρουσιάζονται τα εργαλεία που διαθέτει. Η πρώτη 

δραστηριότητα του σεναρίου αφορά στη χρήση του λογισμικού για την ελεύθερη 

έκφραση και δημιουργία από τα παιδιά, που καλούνται να ζωγραφίσουν, με 
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χρώματα που ταιριάζουν στην Άνοιξη, ένα προσχεδιασμένο -από τη νηπιαγωγό- 

σχέδιο. 

 

Γ. 3η διδακτική παρέμβαση. 

Πρώτα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού Kidspiration. Το λογισμικό 

εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration θα χρησιμοποιηθεί γιατί 

σύμφωνα με τη δομή αυτού του λογισμικού, το παιδί αφού αρχικά κατασκευάσει 

ένα νοητικό χάρτη (κεντρική έννοια: Πουλιά και έντομα) και συμπληρώσει τη δομή 

του, η οποία έχει δοθεί από την νηπιαγωγό (τοποθετώντας τις έννοιες – εικόνες στη 

θέση που εκείνο θεωρεί σωστή), στη συνέχεια καλείται να ταξινομήσει, μέσα από 

ένα σύνολο, αντικείμενα (που η νηπιαγωγός έχει ορίσει) που έχουν μια κοινή 

ιδιότητα, επιλέγοντάς τα μέσα από μία πληθώρα εικόνων. Πρόκειται για ένα 

λογισμικό με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να καλυφθεί η διδακτική προσέγγιση 

διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ενώ παράλληλα υποβοηθά τον ενεργητικό 

τρόπο μάθησης. 

 

Δ. 4η & 5η διδακτική παρέμβαση. 

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα του σεναρίου με τη χρήση του λογισμικού 

Tuxpaint για την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία, τα παιδιά χωρίζονται σε 

ομάδες των δύο ατόμων και ζωγραφίζουν μια σειρά εικόνων λογικών εξελίξεων, που 

ταιριάζουν στην εποχή (Άνοιξη), την οποία μελετήσαμε στις προηγούμενες 

δραστηριότητες. Επιπλέον, προβάλλοντας τις εικόνες στην τάξη επινοούν και 

συνθέτουν μια δική τους ιστορία, την οποία υπαγορεύουν στη νηπιαγωγό, που με τη 

σειρά της, την καταγράφει. 

 

Ε. 6η διδακτική παρέμβαση. 

Γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης με τη χρήση λογισμικού 

παρουσίασης (PowerPoint). Προβολή της ιστορίας που τα παιδιά δημιούργησαν. 

 

2.3. Συνοδευτικά φύλλα εργασίας 

2.3.α Φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων 

(βλ. στο τέλος του σεναρίου) 
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Σημείωση: Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται 

(αποφεύγεται) η χρήση φύλλων εργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Για το 

λόγο αυτό, τα ‘’φύλλα εργασίας’’ αποτελούν περισσότερο οδηγίες που θα ήταν καλό 

να δίνονται προφορικά από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές του νηπιαγωγείου 

(Παπαδημητρίου, 2006 στο Κόμης & άλ., 2008:746). 

 

2.4 Επέκταση - Αξιολόγηση 

2.4.α Επέκταση 

Το παραπάνω σενάριο μπορεί να επεκταθεί, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των 

νηπίων που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την πορεία υλοποίησης του 

διδακτικού σεναρίου ή ακόμη, κατά την εφαρμογή του σεναρίου, μπορεί να 

διορθωθούν ατέλειες και αδυναμίες του και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των 

νηπίων. Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού μπορούν οι παραπάνω εργασίες να 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου, ώστε κάθε νήπιο να έχει πρόσβαση 

από το σπίτι του σε αυτές. 

 

2.4.β Αξιολόγηση 

1. Διαμορφωτική 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων καταγράφηκαν οι εξής 

παρατηρήσεις: τα παιδιά εργάζονται καλύτερα όταν είναι χωρισμένα σε μικρές 

ομάδες. Για την προβολή και αναζήτηση των εικόνων στο διαδίκτυο είναι 

απαραίτητη η σύνδεση του υπολογιστή με προτζέκτορα. Κατά τη χρήση του 

λογισμικού της ζωγραφικής, πολλές φορές τα παιδιά έμπαιναν στον πειρασμό να 

ζωγραφίσουν ελεύθερα, εκτός του θέματος της Άνοιξης. 

 

2. Τελική 

Το ενδιαφέρον των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πολύ μεγάλο για τις 

τεχνολογίες και ιδιαίτερα τα λογισμικά ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας. 

Τα περισσότερα παιδιά έχουν τη βασική εξοικείωση με το ποντίκι και τον 

υπολογιστή. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

		Παναγιώτα Μακρή



1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ



1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου

«Τα δώρα της Άνοιξης». Μια θεματική προσέγγιση για την εποχή της Άνοιξης με χρήση τεσσάρων διαφορετικών λογισμικών.



1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Το σενάριο αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Δηλαδή γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση και πληροφορική.



1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.



1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003) καθώς οι δραστηριότητες και το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο σενάριο αυτό παρέχουν κατάλληλες ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και να αξιοποιούν τη τεχνολογία ανάλογα, να διηγούνται/αφηγούνται, να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν, να γνωρίσουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον, να αντιλαμβάνονται και να αναπαράγουν δεδομένα μοτίβα (ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, 2003:586,587).



1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Οργάνωση της Διδασκαλίας

Οι δραστηριότητες του σεναρίου αναπτύσσονται μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου ώστε ο υπολογιστής να αποτελεί κομμάτι της καθημερινής πρακτικής των νηπίων (γωνιά υπολογιστή), έτσι ώστε οι δραστηριότητες σ’ αυτή τη γωνιά να είναι κοινωνικές και να αφορούν το σύνολο της τάξης (Κόμης, 2004:47).



Γνωστικά Προαπαιτούμενα

Εξοικείωση - πολύ βασική χρήση του ποντικιού. Μετακίνηση εικόνων ή αντικειμένων με τη μέθοδο ‘’drag ’n drop’’ (πατάω, σέρνω και αφήνω). Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων.



Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή είναι ένας υπολογιστής (γωνιά υπολογιστή στην τάξη) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό, ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει:

· Λογισμικό ανάπτυξης της έκφρασης και της δημιουργικότητας (Tuxpaint).

· Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Kidspiration).

· Λογισμικό διερεύνησης και ανακάλυψης (Aβάκιο).

· Λογισμικό παρουσίασης (Power Point).



1.6 Διδακτικοί Στόχοι

 Οι μαθητές επιδιώκεται:

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

· Να ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών και να διερευνούν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον (παιδί και περιβάλλον).

· Να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα (παιδί δημιουργία και έκφραση).

· Να ομαδοποιούν/ταξινομούν με βάση ένα ή παραπάνω κριτήρια, κάνοντας λογικομαθηματικούς συσχετισμούς (παιδί και μαθηματικά).

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών

· Να σχεδιάζουν διάφορα είδη γραμμών και περιγραμμάτων και να συνθέτουν σχήματα (παιδί δημιουργία και έκφραση) (παιδί και πληροφορική).

· Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του (παιδί και πληροφορική).

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

· Να διηγούνται/αφηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία (παιδί και γλώσσα).



1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια

Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι τρία (3) δίωρα. Οι δραστηριότητες που περιέχει όσον αφορά την εφαρμογή τους μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου έχουν διάρκεια περίπου είκοσι λεπτά. Η διάρκεια τους, ωστόσο, μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα νήπια κατά τη συμμετοχή τους.



2. Διδακτική προσέγγιση

Θεωρητική προσέγγιση

Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται στο σενάριο είναι αυτή της θεματικής προσέγγισης, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μια διερεύνηση ενός θέματος (εποχή της Άνοιξης) που «επιλέγει να προτείνει η εκπαιδευτικός, το οποίο ενδιαφέρει τα παιδιά και θεωρείται παιδαγωγικά κατάλληλο. Η νηπιαγωγός έχει σχεδιάσει την πορεία και έχει προσδιορίσει τη χρονική διάρκεια και τους μαθησιακούς στόχους που θα επιδιώξει να κατακτήσουν τα παιδιά» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003:586,587).



Μεθοδολογική προσέγγιση

Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (activities). Η κοινωνική αλληλεπίδραση επίσης παίζει σημαντικό ρόλο καθώς, το μανθάνον υποκείμενο κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό περιβάλλον. Οι θεωρίες του L. Vygotsky αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και στηρίζονται στην υπόθεση της ‘’ζώνης επικείμενης ανάπτυξης’’, σύμφωνα με την οποία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολείου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και μαθαίνει ο μαθητής είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Δαγδιλέλης & άλ., 2010:29,30).



2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ

1. Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί από τη νηπιαγωγό, αρχικά το Αβάκιο και το διαδίκτυο για την ανεύρεση σχετικού εποπτικού υλικού που θα αποτελέσουν την εφόρμηση και θα εμπλουτίσουν τη διδασκαλία (πληροφορίες, πίνακες ζωγραφικής και εικόνες με θέμα την Άνοιξη). Τα νήπια παρατηρούν, περιγράφουν, εξηγούν, ερμηνεύουν και συζητούν, διατυπώνουν ερωτήματα και επιχειρηματολογούν για τις απόψεις τους.

2. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί το Tuxpaint, ένα πρόγραμμα ζωγραφικής. Τα προγράμματα ζωγραφικής βοηθούν στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών, μέσα από τη δημιουργία εικόνων ή την αλληλουχία οπτικών αναπαραστάσεων, για τη μελέτη ενός θέματος, συγκεκριμένα εδώ για την Άνοιξη.

3. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration θα χρησιμοποιηθεί επίσης, και σύμφωνα με τη δομή αυτού του λογισμικού, το παιδί καλείται:

· Να κατασκευάσει ένα νοητικό χάρτη για τη συγκεκριμένη έννοια που έχει οριστεί από τη νηπιαγωγό.

· Να συμπληρώσει τη δομή ενός νοητικού χάρτη, που επίσης έχει δοθεί από την εκπαιδευτικό, τοποθετώντας τις έννοιες – εικόνες στη θέση που εκείνο θεωρεί σωστή.

· Να ταξινομήσει, μέσα σ’ ένα σύνολο, αντικείμενα που έχουν μια κοινή ιδιότητα, που η νηπιαγωγός έχει ορίσει, επιλέγοντάς τα μέσα από μία πληθώρα εικόνων. Πρόκειται για ένα λογισμικό με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να καλυφθεί η διδακτική προσέγγιση διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ενώ παράλληλα υποβοηθά τον ενεργητικό τρόπο μάθησης. Τα νήπια δρουν πάνω σ’ αυτά και πειραματίζονται με αυτά.

4. Λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint). Τα νήπια και η εκπαιδευτικός δημιουργούν τη δική τους ιστορία αξιοποιώντας όλη την προηγούμενη διδακτική εμπειρία και την παρουσιάζουν στην τάξη.



2.2 Το προτεινόμενο σενάριο

2.2.α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Α. 1η διδακτική παρέμβαση.

Χρήση διαδικτύου και συγκεκριμένα Μηχανών αναζήτησης (για υλικό, προτεινόμενες δραστηριότητες, εικόνες που εμπλουτίζουν τη διδασκαλία). Πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου τα παιδιά αναζητούν εικόνες σχετικές με τη θεματική του σεναρίου (Άνοιξη), επιλέγουν κάποιες από αυτές και επιχειρηματολογούν για την επιλογή τους. Περιγράφουν τις εικόνες που επέλεξαν. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

1. Η νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου και επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.google.gr. Ενδεχομένως τα ίδια τα παιδιά μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, ανάλογα με το βαθμό εξοικείωσής τους με τη χρήση του υπολογιστή, αντιγράφοντας τη διεύθυνση από μια καρτέλα ή επιλέγοντάς την εφόσον αυτή είναι αποθηκευμένη στα Αγαπημένα.

2. Στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση εικόνων για όλες τις εποχές του χρόνου με την εισαγωγή σχετικών λέξεων από τη νηπιαγωγό στο πεδίο αναζήτησης της μηχανής.

3. Οι εικόνες αποθηκεύονται τοπικά στον Υπολογιστή (εναλλακτικά: οι εικόνες εκτυπώνονται και αναρτώνται στην τάξη).

4. Από το Αβάκιο επιλέγεται ένας πίνακας ζωγραφικής που αναπαριστά την άνοιξη. Επίσης και η τοιχογραφία της Άνοιξης στην ιστοσελίδα http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/NAMA_Akrotiri_4.jpgΗ τοιχογραφία της Άνοιξης βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τους ζητάμε να περιγράψουν και να επιχειρηματολογήσουν γιατί κάναμε αυτή την επιλογή. Τι παρατηρούν, τι βλέπουν;







Β. 2η διδακτική παρέμβαση.

Αυτό που επιχειρείται να παρουσιαστεί εδώ, είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα εργαλείο αισθητικής έκφρασης & ανάπτυξης της δημιουργικότητας (Tuxpaint) μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποστηρίξει δραστηριότητες σχετικά με διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Καταρχάς γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού Tuxpaint και παρουσιάζονται τα εργαλεία που διαθέτει. Η πρώτη δραστηριότητα του σεναρίου αφορά στη χρήση του λογισμικού για την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία από τα παιδιά, που καλούνται να ζωγραφίσουν, με χρώματα που ταιριάζουν στην Άνοιξη, ένα προσχεδιασμένο -από τη νηπιαγωγό- σχέδιο.



Γ. 3η διδακτική παρέμβαση.

Πρώτα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού Kidspiration. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration θα χρησιμοποιηθεί γιατί
σύμφωνα με τη δομή αυτού του λογισμικού, το παιδί αφού αρχικά κατασκευάσει ένα νοητικό χάρτη (κεντρική έννοια: Πουλιά και έντομα) και συμπληρώσει τη δομή του, η οποία έχει δοθεί από την νηπιαγωγό (τοποθετώντας τις έννοιες – εικόνες στη θέση που εκείνο θεωρεί σωστή), στη συνέχεια καλείται να ταξινομήσει, μέσα από ένα σύνολο, αντικείμενα (που η νηπιαγωγός έχει ορίσει) που έχουν μια κοινή ιδιότητα, επιλέγοντάς τα μέσα από μία πληθώρα εικόνων. Πρόκειται για ένα λογισμικό με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να καλυφθεί η διδακτική προσέγγιση διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ενώ παράλληλα υποβοηθά τον ενεργητικό τρόπο μάθησης.



Δ. 4η & 5η διδακτική παρέμβαση.

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα του σεναρίου με τη χρήση του λογισμικού Tuxpaint για την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και ζωγραφίζουν μια σειρά εικόνων λογικών εξελίξεων, που ταιριάζουν στην εποχή (Άνοιξη), την οποία μελετήσαμε στις προηγούμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, προβάλλοντας τις εικόνες στην τάξη επινοούν και συνθέτουν μια δική τους ιστορία, την οποία υπαγορεύουν στη νηπιαγωγό, που με τη σειρά της, την καταγράφει.



Ε. 6η διδακτική παρέμβαση.

Γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης (PowerPoint). Προβολή της ιστορίας που τα παιδιά δημιούργησαν.



2.3. Συνοδευτικά φύλλα εργασίας

2.3.α Φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων

(βλ. στο τέλος του σεναρίου)

Σημείωση: Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται (αποφεύγεται) η χρήση φύλλων εργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό, τα ‘’φύλλα εργασίας’’ αποτελούν περισσότερο οδηγίες που θα ήταν καλό να δίνονται προφορικά από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές του νηπιαγωγείου (Παπαδημητρίου, 2006 στο Κόμης & άλ., 2008:746).



2.4 Επέκταση - Αξιολόγηση

2.4.α Επέκταση

Το παραπάνω σενάριο μπορεί να επεκταθεί, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των νηπίων που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την πορεία υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου ή ακόμη, κατά την εφαρμογή του σεναρίου, μπορεί να διορθωθούν ατέλειες και αδυναμίες του και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νηπίων. Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού μπορούν οι παραπάνω εργασίες να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου, ώστε κάθε νήπιο να έχει πρόσβαση από το σπίτι του σε αυτές.



2.4.β Αξιολόγηση

1. Διαμορφωτική

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων καταγράφηκαν οι εξής παρατηρήσεις: τα παιδιά εργάζονται καλύτερα όταν είναι χωρισμένα σε μικρές ομάδες. Για την προβολή και αναζήτηση των εικόνων στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη η σύνδεση του υπολογιστή με προτζέκτορα. Κατά τη χρήση του λογισμικού της ζωγραφικής, πολλές φορές τα παιδιά έμπαιναν στον πειρασμό να ζωγραφίσουν ελεύθερα, εκτός του θέματος της Άνοιξης.



2. Τελική

Το ενδιαφέρον των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πολύ μεγάλο για τις τεχνολογίες και ιδιαίτερα τα λογισμικά ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας. Τα περισσότερα παιδιά έχουν τη βασική εξοικείωση με το ποντίκι και τον υπολογιστή.
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Σελίδες από το Διαδίκτυο

www.specialeducation.gr/ict/senario_31.pdf

http://users.att.sch.gr/nikbalki/epim_kse

http://users.sch.gr/simeonidis
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