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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τίτλος

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι

Εφαρμογή σεναρίου

Νικόλαος Αμανατίδης

Δημιουργία σεναρίου

Νικόλαος Μπαλκίζας

Διδακτικό αντικείμενο

Νεοελληνική Γλώσσα

Τάξη

Δ΄ Δημοτικού

Σχολική μονάδα

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΑΠΘ

Χρονολογία

Παραδείγματα: Από 19-03-2013 έως 20-03-2013

Διδακτική/θεματική ενότητα

«Η παράσταση αρχίζει» (Βιβλίο Μαθητή, Δ΄ τάξη, τ. Β΄, ενότητα 9, σελ. 70).

Διαθεματικό

Ναι

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα

Ι. Φιλολογικής ζώνης

Νεοελληνική Γλώσσα
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ΙΙ. Άλλα γνωστικά αντικείμενα

Εικαστικά

Ιστορία

Μελέτη Περιβάλλοντος

ΙΙΙ. Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης

Ερευνητικές Εργασίες – Project

Ευέλικτη Ζώνη

Περιβαλλοντική Αγωγή

Πολιτιστικά προγράμματα

Χρονική διάρκεια

Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 4 διδακτικές ώρες

Χώρος

Σημειώνονται οι χώροι που αξιοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σεναρίου ως εξής:

Ι. Φυσικός χώρος

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα

εκδηλώσεων, διάδρομοι σχολείου.

ΙΙ. Εικονικός χώρος

Ιστολόγιο τάξης, wiki, ιστοσελίδα τάξης.

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή

Ο/η εκπαιδευτικός έχει οργανώσει και έχει προγραμματίσει τη σειρά με την οποία θα

πλοηγηθούν οι μαθητές στις ιστοσελίδες για την εύρεση πληροφοριών. Οι μαθητές/-

τριες γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή: έρευνα στη μηχανή

αναζήτησης τον χάρτη και την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, γράψιμο στον

κειμενογράφο, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνας, μεταφορά

δεδομένων σε μονάδα αποθήκευσης αρχείων. Η σχολική μονάδα διαθέτει εργαστήρι

πληροφορικής και η σχολική τάξη υπολογιστή με προβολέα.
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Εφαρμογή στην τάξη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη.

Το σενάριο στηρίζεται

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (Τετράδιο Εργασιών, Δ΄ τάξη, τ. Β΄, ενότητα 13, σελ.

47). Δημιουργός: Νικόλαος Μπαλκίζας

Το σενάριο αντλεί

Δεν αντλεί στοιχεία από άλλα σενάρια

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα δραστηριότητα προτείνεται ως επέκταση της άσκησης 1 του Τετραδίου

Εργασιών της Γλώσσας της Δ΄ τάξης (τ. Β΄, ενότητα 13, σ. 47) και αφορά την

ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από θέματα που σχετίζονται με τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο

Το σενάριο στηρίζεται στην αυτενέργεια και ερευνητική ματιά των μαθητών στην

ανακάλυψη μέσω της ψηφιακής πληροφορίας και την δυνατότητα αξιολόγησης και

επιλογής των πληροφοριών και παρουσίασής των.

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής

Το σκεπτικό της δραστηριότητας είναι να γνωστοποιήσει στους μαθητές τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην πόλη, στη

γειτονιά και στο σχολείο τους και να τους ευαισθητοποιήσει έτσι ώστε να αναλάβουν
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δράση. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να διδαχθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και να αποτελέσει ένα βήμα για τον σεβασμό της

διαφορετικότητας των ατόμων αυτών.

Ειδικότερα επιχειρείται οι μαθητές:

 να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ΑμΕΑ∙

 να μάθουν τις ρυθμίσεις του Η/Υ για ΑμΕΑ∙

να υιοθετήσουν θετική στάση και συμπεριφορά σχετικά με θέματα

προσβασιμότητας των ΑμΕΑ.

Γνώσεις για τη γλώσσα

Επιχειρείται οι μαθητές:

 να αναπτύξουν επιχειρηματολογικό λόγο∙

 να εξοικειωθούν με διάφορα κειμενικά είδη (μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου)∙

να καλλιεργήσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο.

Γραμματισμοί

Επιχειρείται οι μαθητές:

 να αποστέλλουν μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο∙

 να δημιουργούν συνεργατικά κείμενα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (Google

Έγγραφα)∙

 να εξοικειωθούν με τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου∙

να μάθουν τις ρυθμίσεις του Η/Υ για ΑμΕΑ.

Διδακτικές πρακτικές

Οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν να ερευνούν, να αξιολογούν, να επιλέγουν, να

ανακαλύπτουν και να συνεργάζονται στην επίτευξη κοινών στόχων.
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Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αφετηρία

Η εφαρμογή του σεναρίου γίνεται για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα

ατόμων με ειδικές ανάγκες, έρευνας, αξιοπιστίας της πηγής επιλογής και

αξιολόγησης.

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο

Σύμφωνα με το Βιβλίο του δασκάλου για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Δ τάξη, ο

εκπαιδευτικός μπορεί να αντικαθιστά τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου

διατηρώντας  τις βασικές ιδέες επεξεργασίας. Στο συγκεκριμένο σενάριο με τα

κείμενα που εφαρμόζονται διατηρούνται οι στόχοι της θεματικής ενότητας.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο παιδαγωγικό πλαίσιο που ορίζεται στο σενάριο, στοχεύει

στη διεύρυνση του πολιτισμικού και γνωστικού υπόβαθρου του μαθητή και της

μαθήτριας προσφέροντας γνώσεις, πληροφορίες, εικόνες, ακούσματα, δηλαδή

εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει προσωπικές ερμηνείες για το θέμα.

Ειδικότερα η χρήση του διαδικτύου στόχο έχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων

συλλογής, κατανόησης και διαχείρισης πληροφοριών.Επιπλέον, προκειμένου οι

μαθητές και οι μαθήτριες να επεξεργαστούν κριτικά τις πληροφορίες που συλλέγουν

και να εκφράσουν δημιουργικά, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, τις ιδέες

που σχηματίζουν από την ανάγνωση των λογοτεχνικών βιβλίων, επιδιώκεται η

ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής, συνεργασίας, χρήσης των εργαλείων των νέων

τεχνολογιών και άντλησης γνώσεων που θα συντροφεύουν και ενισχύουν γνωστικά

το μαθητή σε κάθε αντίστοιχη μελλοντική δραστηριότητα.

Κείμενα

---
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Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις

1. Να προβάλετε τα παρακάτω βίντεο στην ολομέλεια της τάξης (ο δάσκαλος της

τάξης μπορεί να προτείνει κι άλλα).

 http://www.youtube.com/watch?v=T_8jeulJq_s&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=4OfC8MDgM6M&feature=related

2. Να εντοπίσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες

με ειδικές ανάγκες στις καθημερινές μετακινήσεις τους.

3. Να συζητήσετε πάνω στα θέματα που αναδεικνύονται και να εντοπίσετε τις

υποδομές που πρέπει να υπάρχουν, για να είναι μια πόλη ή ένα κτίριο λειτουργικό και

προσβάσιμο σε όλους.

4. Να χωριστείτε σε ομάδες και να αναλάβετε να κάνετε μια έρευνα σχετικά με την

προσβασιμότητα που έχει η πόλη σας, η γειτονιά σας, το σχολείο σας, για τους

μαθητές με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.

5. Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας στον επεξεργαστή κειμένου και να

προτείνετε λύσεις για τα θέματα που εντοπίσατε.

6. Να αναζητήσετε στον υπολογιστή σας τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο δημιουργός

του λογισμικού για την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Στα

Windows: Πίνακας Ελέγχου/Διευκόλυνση πρόσβασης/Κέντρο διευκόλυνσης

πρόσβασης).

Σημ: Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και στα άλλα Λειτουργικά συστήματα. Ο

δάσκαλος της τάξης κάνει τις προσαρμογές, αν απαιτείται.

7. Να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο αρχείο εγγράφου στο διαδικτυακό περιβάλλον

Google έγγραφα.

8. Να συγκεντρώσετε (η κάθε ομάδα) και να συμπληρώσετε τις παρατηρήσεις και τις

προτάσεις σας.
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9. Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Δήμαρχο, για να τον

ενημερώσετε για τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει καθώς και τις προτάσεις σας.

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μεταβήκαμε στο εργαστήρι

πληροφορικής όπου τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ή 3 και συμμετείχαν στη

δραστηριότητα. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε να μεταβούμε στον ιστότοπο της

Βικιπέδια και χρειάστηκε βοήθεια του δασκάλου. Κατόπιν μπορέσαμε να βρούμε το

συγκεκριμένο λήμμα το οποίο ήταν το Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού και όχι απλά

Ηρώδειο, το οποίο και μας παρέπεμπε σε άλλη τοποθεσία στην Αθήνα. Με το πέρας

της συγκεκριμένης δραστηριότητας θεωρήσαμε καλό τα παιδιά να καταγράψουν τις

πληροφορίες που ανακάλυψαν σε ένα φύλλο χαρτί και η κάθε ομάδα να μας τις

παρουσιάσει στην τάξη.

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με την προβολή των αντίστοιχων βίντεο από το

youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=T_8jeulJq_s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4OfC8MDgM6M&feature=related

Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τα βίντεο και κατόπιν ακολούθησε

συζήτηση πάνω στο θέμα. Η συζήτηση ήταν έντονη και αρκετά ενδιαφέρουσα με

παρουσίαση αντίστοιχων εμπειριών των παιδιών από τη γειτονιά τους και

προβληματισμό πάνω στην αντιμετώπιση του προβλήματος και τις μεθόδους λύσης

και θεραπείας του φαινομένου των αφιλόξενων πόλεων προς τους ανθρώπους με

ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα.

Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και αποφασίσαμε να γράψουμε

ένα κείμενο για τη γειτονιά που κατοικούμε και τα σημεία εκείνα όσα και όπου

υπάρχουν από τα οποία έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και

προβλήματα όρασης. (Βλ. Τεκμήρια 1–4 στο συνοδευτικό υλικό).
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2. Κατόπιν μεταβήκαμε στην αίθουσα των υπολογιστών όπου αναζητήσαμε μέσω

Google maps τη γειτονιά μας και προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε τους δρόμους και

τα σημεία που έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Τα παιδιά

συμμετείχαν ενεργά στη δραστηριότητα, ενθουσιάστηκαν με την εργασία και αφού

χωριστήκαμε σε ομάδες αποφασίσαμε να ζωγραφίσουμε τη γειτονιά μας με τα σημεία

πρόσβασης των αναπήρων αλλά και να γράψουμε γράμμα στον δήμαρχο, ζητώντας

του να μεριμνήσει για τη δημιουργία των συγκεκριμένων έργων πρόσβασης. (Βλ.

Τεκμήρια 1–11 στο συνοδευτικό υλικό).

Ας σημειωθεί ότι αντίστοιχα δουλέψαμε στον κειμενογράφο για τη σύνταξη του

κειμένου, πράγμα που μας πήρε αρκετό χρόνο λόγω του γεγονότος ότι τα παιδιά δεν

είχαν δεξιότητες γραφής σε ηλεκτρονικό κείμενο. Για το λόγο αυτό αποφύγαμε τη

δραστηριότητα της δημιουργίας και επεξεργασίας συνεργατικού κειμένου στο Google

docs. Επιπλέον δεν στείλαμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο δήμαρχο, λόγω του ότι θα

έπρεπε να δημιουργήσουμε λογαριασμό σε κάποια υπηρεσία ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, κάτι που ήταν αρκετά χρονοβόρο και κυρίως απαγορευτικό εν μέρει

για τα παιδιά ως κάποια ηλικία. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια ζωγραφιά της

γειτονιάς μας και να γράψουμε σε αυτή μια επιστολή είτε ευχαριστίας προς

τον δήμαρχο είτε παράκλησης για τη δημιουργία χώρων πρόσβασης σε άτομα με

ειδικές ανάγκες. Βέβαια στην προσπάθειά μου να ανακαλύψω τρόπους να

αποστείλουν τα παιδιά-μαθητές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ασφάλεια ανακάλυψα

τα παρακάτω διαδικτυακά εργαλεία τα οποία και παραθέτω που αφορούν χρήση

email αποκλειστικά από παιδιά:

1. http://www.kid-surf.com/mail/mail.asp

2. https://www.kidsafemail.com/

3. https://www.zoobuh.com/
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ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/-Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Να χωριστείτε σε ομάδες και να αναλάβετε να κάνετε μία έρευνα σχετικά με την

προσβασιμότητα που έχει η πόλη σας, η γειτονιά σας,

το σχολείο σας, για τους μαθητές με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.

 Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας στον επεξεργαστή κειμένου και να

προτείνετε λύσεις για τα θέματα που εντοπίσατε.

 Να αναζητήσετε στον υπολογιστή σας τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο

δημιουργός του λογισμικού για την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές

ανάγκες (Στα Windows: Πίνακας Ελέγχου/Διευκόλυνση πρόσβασης/Κέντρο

διευκόλυνσης πρόσβασης).

Σημ: Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και στα άλλα Λειτουργικά συστήματα. Ο

δάσκαλος της τάξης κάνει τις προσαρμογές, αν απαιτείται.

 Να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο αρχείο εγγράφου στο διαδικτυακό

περιβάλλον Google έγγραφα.

 Να συγκεντρώσετε (η κάθε ομάδα) και να συμπληρώσετε τις παρατηρήσεις

και τις προτάσεις σας.

 Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Δήμαρχο, για να

τον ενημερώσετε για τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει καθώς και τις

προτάσεις σας
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ

---

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ

Υπήρξε μια δυσκολία στην αναζήτηση του χάρτη της γειτονιάς από τα παιδιά και εδώ

πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα της απόκτησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων

από τους μαθητές: αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή και εύρεση του θέματος έρευνας.

Είναι πρωταρχική η καλλιέργεια και η απόκτηση των νέων γραμματισμών όπως της

συγγραφής σε κειμενογράφο, της κριτικής και αξιολόγησης των πληροφοριών από

μέρους των μαθητών, και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός με την

εμψύχωση και την ενθάρρυνση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όπως του διαλόγου,

της παρουσίασης, της ανάπτυξης των ιδεών και της έμπρακτης εφαρμογής των

δραστηριοτήτων. Στις δραστηριότητες τα παιδιά εργάζονται με τον Η/Υ κατά τη

διδασκαλία, καθώς επίσης προβλέπεται η ύπαρξη ενός βιντεοπροβολέα για τη

συζήτηση στην ολομέλεια. Επίσης και ένας Η/Υ για κάθε ομάδα. Σημαντικό είναι να

γίνουν κατανοητές, αποδεκτές και αξιοποιήσιμες οι δράσεις, ιδέες.

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

1. http://www.youtube.com/watch?v=T_8jeulJq_s&feature=related

2. http://www.youtube.com/watch?v=4OfC8MDgM6M&feature=related

3. http://www.kid-surf.com/mail/mail.asp

4. https://www.kidsafemail.com/

5. https://www.zoobuh.com/


