Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ,
ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε
30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
Πξψηεο κέξεο ζην ζρνιείν
Δημιοςπγόρ
Διπίδα Σνθκαθίδνπ
Διδακηικό ανηικείμενο
Νενειιεληθή Γιψζζα
(Πποηεινόμενη) Τάξη
Α΄ Γεκνηηθνχ
Χπονολογία
Οθηψβξηνο 2013
Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα
Σν ζελάξην αθνξά ηηο πξψηεο κέξεο ησλ παηδηψλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη, θαζψο
απνβιέπεη ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί σο κέξνο ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ «Γιψζζα
Α΄ Γεκνηηθνχ» θαη σο ζπκπιήξσκα ησλ «Καζεκεξηλψλ κηθξψλ θεηκέλσλ» πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 6-7 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ («Γιψζζα Α΄ Γεκνηηθνχ»,
Α΄ ηεχρνο). Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ
πξψησλ ελνηήησλ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο (1ε ελφηεηα Η ηάξη μος θαη 2ε
ελφηεηα Το ζσολείο μος) ή θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα ζηα πιαίζηα ηεο
Δπέιηθηεο Εψλεο.
Διαθεμαηικό
Όρη
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Χπονική διάπκεια
8 δηδαθηηθέο ψξεο
Χώπορ
Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ζρνιηθή
βηβιηνζήθε, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, αίζνπζα εθδειψζεσλ, απιή ζρνιείνπ,
δηάδξνκνη θαη δηάθνξνη άιινη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ
Δθηφο ζρνιείνπ: επίζθεςε ζην γεηηνληθφ λεπηαγσγείν
Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή
Σν γεγνλφο φηη ην ζελάξην αθνξά ηηο πξψηεο κέξεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζην «Γεκνηηθφ ρνιείν» πξνυπνζέηεη ηνλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ησλ
απαηηήζεσλ απέλαληί ηνπο. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπκπίπηεη κε ηελ
πεξίνδν αλίρλεπζεο ησλ γλψζεσλ, αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ,
θαη ηελ πξψηε γλσξηκία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ ηάμε. ην δηάζηεκα απηφ ε
ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ κπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πξψησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία κπνξεί
λα βνεζήζεη ηφζν ζηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ ηεο ηάμεο φζν θαη ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ζ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνυπνζέηεη ηελ θαη’ αξρήλ πξνεηνηκαζία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη αμηνπνίεζε ησλ
γλψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ηελ
ππνβνήζεζή ηνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο «παξάδεηγκα» γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ. Τπελζπκίδεηαη φηη
θαηά ηε ρξνληθή «ζηηγκή» πνπ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ (αξρή ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο), νη απαηηήζεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο δε ζα
πξέπεη λα είλαη κεγάιεο. Αξθεί ε δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε πξαθηηθέο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεο γηα ηνλ θφζκν, πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε
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ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηελ θαηαλφεζε, παξαγσγή θαη ρξήζε απιψλ
θεηκέλσλ θαη ιέμεσλ. Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ απνηειεί κηα λέα δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο
πξαθηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ, γηα απηφ θαη ζα
πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηελ πξψηε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνπο λένπο
γξακκαηηζκνχο, φπνπ ζε πξψην ζηάδην επηρεηξείηαη ε εμάζθεζή ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ
«πνληηθηνχ», ζηε κεηαθίλεζε ή ζηε δηαγξαθή εηθφλαο θαη πιαηζίνπ θεηκέλνπ, ζηελ
πιεθηξνιφγεζε, ζην άλνηγκα θαη ηελ απνζήθεπζε αξρείνπ.
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην παξνπζηάδνληαη δξάζεηο πνπ εκπιέθνπλ ηα παηδηά
ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ελφο βηληενπξνβνιέα γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη έλαο Ζ/Τ γηα θάζε κηα νκάδα, αλ θαη
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηελ χπαξμε ελφο Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φπνπ νη νκάδεο ζα
εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Σν ίδην απνδεθηέο είλαη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη
απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, θαζψο ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο ηνπο απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο.
Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.
Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
—
Το ζενάπιο ανηλεί
Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε.
Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ επηρεηξείηαη κηα πξψηε γλσξηκία ησλ
καζεηψλ κε ην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ «Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» θαη ε εμνηθείσζή
ηνπο κε ηνλ ρψξν, ηα πξφζσπα θαη ηα πξάγκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ε θαιιηέξγεηα κηαο
αίζζεζεο αζθάιεηαο θαη ε πξννδεπηηθή βίσζε ηεο αιιαγήο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε
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ηελ ηαπηφρξνλε ζχγθξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη νηθείεο ζηα παηδηά απφ ηε θνίηεζή
ηνπο ζην Νεπηαγσγείν.
Δθηφο απφ ηε ζχλδεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ αλάκεζα ζην Νεπηαγσγείν
θαη ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, πξνσζείηαη ε πξνθνξηθή ηνπο έθθξαζε γχξσ απφ ηα άκεζα
βηψκαηά ηνπο κε ηνλ ρψξν θαη ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ ελψ ε επαθή ηνπο κε ηνλ
γξαπηφ ιφγν επηρεηξείηαη λα γίλεη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
θσλνινγηθήο ηνπο ελεκεξφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο/θαηαιφγνπ
πξαγκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο εηθφλσλ - θεηκέλσλ αιιά θαη ηεο ερεηηθήο απφδνζεο ησλ
ιέμεσλ ζε έλα αξρείν παξνπζίαζεο αμηνπνηείηαη γηα ηε κχεζε ησλ κηθξψλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ εηθφλα θαη ηε δπλακηθή ηεο. Σαπηφρξνλα, ην ίδην αξρείν
παξνπζίαζεο απνηειεί αθνξκή γηα κηα πξψηε επαθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε
ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηα πξψηα ηνπο ζηάδηα ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο κέζν
γξακκαηηζκνχ, σο εξγαιείν γηα αλάγλσζε, γξαθή θαη επηθνηλσλία.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο
Κάζε παηδί θαηά ηηο πξψηεο κέξεο εηζφδνπ ηνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν βξίζθεηαη ζηελ
ηνκή ηεο κεηάβαζήο ηνπ απφ ηελ πξνζρνιηθή ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, βηψλνληαο
έλα κεγάιν εχξνο πνιπεπίπεδσλ αιιαγψλ (Βξπληψηε 2008: 120). ηα πιαίζηα απηψλ
ησλ αιιαγψλ ε κεηάβαζε δελ απνηειεί κηα απιή κεηαθίλεζε νχηε κπνξεί λα
αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζηηγκηαίν γεγνλφο. Αληίζεηα, απνηειεί κηα δπλακηθή
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην κέρξη πξφηηλνο «παηδί ηνπ λεπηαγσγείνπ» παχεη λα
αληηκεησπίδεηαη σο «παηδί πνπ παίδεη» θαη κεηαηξέπεηαη ζε εθπαηδεπφκελν άηνκν
(Buchman ζην Woeffray 1996: 14). Παξάιιεια, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ην παηδί
αξρίδεη λα απνδέρεηαη ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηνλ ζπλεπαγφκελν απφ απηή ξφιν
ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο (Βξπληψηε 2008: 120).
Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο απφ ην έλα πεξηβάιινλ
αγσγήο ζην άιιν, απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, έγθεηηαη ζην γεγνλφο
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φηη κπνξεί λα απνηειέζεη «πξφγεπζε» κεηέπεηηα κεηαβάζεσλ θαη λα αζθήζεη
θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα
επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ (Dunlop & Fabian 2002: 148), γηα απηφ θαη ε
εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ κηαο «νκαιήο» κεηάβαζεο απνηειεί βαζηθή
πξνηεξαηφηεηα. Καηά ηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ κεηάβαζεο
πξνσζνχληαη πξνηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε «ζπλέρεηαο» κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ελ είδεη
«ζθαισζηάο» ζα βνεζήζεη ηα κηθξά παηδηά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη
απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ πξφηαζε ηνπ ζελαξίνπ -ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία
ηεο κεηάβαζεο κπνξεί λα επεθηαζεί ρξνληθά ζε κεγάιν δηάζηεκα- επηρεηξεί θαηά ηηο
πξψηεο κέξεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν λα ηα εμνηθεηψζεη κε ηνλ ρψξν θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ, πξνθαιψληαο ηα λα αλαθεξζνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ίδηα βηψλνπλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρνιείν, απνθηψληαο ζηαδηαθά ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε
απηφ. Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο πνπ ζα ζπλδέεη ην «ζρνιείν» θαη ην
«λεπηαγσγείν» αμηνπνηνχληαη ηφζν νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο δχν ρψξνπο
φζν θαη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο είλαη εμνηθεησκέλα ηα κηθξά παηδηά απφ ηε δσή ηνπο
ζην λεπηαγσγείν. Μηα γλψξηκε πξαθηηθή πνπ θπξηαξρεί ζηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ
είλαη ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ/θεηκέλσλ αλαθνξάο αιιά θαη ην παηρλίδη, ην νπνίν αλ
αμηνπνηεζεί θαηάιιεια, κπνξεί λα απνθαιχςεη ηε δπλακηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ
γξακκαηηζκφ (ηβξνπνχινπ & Υαηδεζαββίδεο 2004: 124). Σα ζηνηρεία απηά
απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ
αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Παξάιιεια, αμηνπνηήζεθαλ πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζην λεπηαγσγείν, φπσο είλαη «ε εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ
πνπ αλαδχνληαη κέζα ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα
νκηιία, αλάγλσζε θαη γξαθή» (Αλαγλσζηφπνπινο 2002: 25), αιιά θαη ε
αληηκεηψπηζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ σο ηθαλψλ ρξεζηψλ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη
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γξαπηνχ ιφγνπ, «πξηλ αθφκε απφ ηελ επίζεκε ηππηθή δηδαζθαιία ηνπο, ε νπνία ζα
πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηελ αλαδπφκελε γλψζε ηνπο» (Κνπηζνπβάλνπ 2000: 16).
Ζ αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, έλλνηα πνπ πξνέθπςε κε ηελ επηθξάηεζε ησλ
γλσζηηθψλ ζεσξηψλ αιιά θαη σο απνηέιεζκα εξεπλψλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ άπνςε
φηη «ηα λήπηα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη λνκίδνπκε» (Παπνχιηα-Σδειέπε 2001:
17), δίλεη λέα πξννπηηθή ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ γξακκαηηζκφ φζν θαη ζηνλ ξφιν ηνπ
παηδηνχ. Αληηκεησπίδεηαη πιένλ «σο ν δπλακηθφο, ελεξγεηηθφο νξγαλσηήο ησλ
εκπεηξηψλ θαη ν λνεκαηνδφηεο ηνπο πνπ κε ηελ ελεξγεηηθή ηνπ δξάζε
αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηνλ θφζκν γεληθά θαη ηνλ θφζκν ηνπ γξαπηνχ εηδηθά»
(Παπνχιηα-Σδειέπε 2001: 19). Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ην κηθξφ παηδί δηακνξθψλεη
θάπνηεο ηδέεο γηα ηε γξαθή θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν πξηλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε
ηεο γξαθήο (Υαηδεζαββίδεο 2002: 137), γηα απηφ θαη ππάξρνπλ ζπρλά αλαθνξέο ζε
επηζηεκνληθέο απφςεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «πξηλ ηα παηδηά κπνξέζνπλ λα
δηαβάζνπλ ιέμεηο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν, ζπλήζσο είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίζνπλ
πηλαθίδεο, ζήκαηα θαη άιιεο κνξθέο ιφγνπ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο» (Κνπηζνπξάθε
2001: 7), ζηνηρείν πνπ αμηνπνηείηαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ.
Καηά ηελ εκπινθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ζελαξίνπ παξαθηλνχληαη λα αλαθεξζνχλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ
θείκελα φπσο νη πηλαθίδεο πνπ ζπλαληψληαη ζε δηάθνξνπο ρψξνπο/θηίξηα θαη λα
εληνπίζνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σέινο,
κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο θαζεηίλαο παξαθηλεί
ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε ζπκπιήξσζή ηεο δξάζε ε νπνία ζπλνδεχεη ηνλ ξφιν ηνπ «καζεηή»/«καζήηξηαο» θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ην ζρνιείν- εκπιέθνληάο ηνπο κέζα απφ έλαλ παηγληψδε ηξφπν
ζηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο πξαγκάησλ, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ηα πνιπηξνπηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ
γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε ηεο πξνθνξηθήο ηνπο έθθξαζεο, ελψ παξάιιεια ε
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αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηνπο λένπο
ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Υαηδεζαββίδεο 2003).
Ζ εκπινθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ
γξαπηφ ιφγν αθνινπζεί ηηο κεζνδνινγηθέο νδεγίεο (πηνζέηεζε ζπλδπαζηηθνχ
κνληέινπ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, κε ηε ζχλζεζε ζηνηρείσλ ηεο
αλαιπηηθήο κεζφδνπ, ηεο αλαδπφκελεο γξαθήο θαη ηεο νιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
γιψζζαο) θαη πξαθηηθέο (ζπζρέηηζε πξνθνξηθνχ-γξαπηνχ ιφγνπ, απφδνζε λνήκαηνο
ζε γξαπηά θείκελα, ζπκπιήξσζε ειιηπψλ θεηκέλσλ, αληηζηνίρηζε εηθφλσλ-θεηκέλσλ)
ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (Καξαληδφια θ.ά. 2010: 8-12).
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ πηλαθίδσλ, ησλ πξψησλ ιέμεσλ θαη
θξάζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο, απηή
επηρεηξείηαη αξρηθά κέζσ ηεο «αληηκεηψπηζεο ηεο γιψζζαο σο ζπλφινπ», ε νπνία
έρεη ππνζηεξηρζεί φηη είλαη «πην απνηειεζκαηηθή κε αλαγλψζηεο πνπ αξρίδνπλ λα
δηαβάδνπλ» (Κνπηζνπβάλνπ 2000: 55). Παξάιιεια, γίλεηαη πξνζπάζεηα νη κηθξνί
καζεηέο/ηξηεο λα εκπιαθνχλ ζε θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο σο κηαο κνξθήο επηθνηλσλίαο (θαζψο θαινχληαη λα
«καληέςνπλ» ηη κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κηα πηλαθίδα), ζηάδην πνπ ζεσξείηαη
απαξαίηεην πξηλ ηελ πξνζπάζεηα γηα θαηάθηεζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη
ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη ησλ κελπκάησλ ηεο (Κνπηζνπβάλνπ
2000: 55). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξψηα βήκαηα ζηελ αλάιπζε θάπνησλ ιέμεσλ
(πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν κηαο ζρνιηθήο θαζεηίλαο) γίλνληαη κε ηε
κνξθή παηρληδηνχ θαη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο
ελεκεξφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο.
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ
Με ην ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο:
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Να επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε κηθξά θείκελα ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο (φπσο είλαη νη πηλαθίδεο) γλσξίδνληαο ηε ρξεζηηθή ηνπο
αμία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο.



Να αλαθεξζνχλ ζηε ρξήζε δηαθφξσλ θηηξίσλ ζπζρεηίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ δίλνληαη ζηηο πηλαθίδεο πνπ ζπλαληψληαη ζε απηά.



Να εμαζθήζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ αλάκεζα ζε
πηλαθίδεο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ην «ζρνιείν» θαη ην «λεπηαγσγείν».



Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ
απφ κηθξά θείκελα θαη εηθφλεο θαη λα απνθηήζνπλ επρέξεηα θαηά ηε
κεηαθίλεζή ηνπο απφ ην έλα ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ζην άιιν.



Να αλαθεξζνχλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, εληάζζνληαο θαη ηνλ
εαπηφ ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

Γνώζειρ για ηη γλώζζα
Με ην ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο:


Να γλσξίζνπλ απιά θεηκεληθά είδε (πηλαθίδεο θηηξίσλ κε θαηάιεμε «-είν»,
ηίηινη ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, θαηάινγνο/ιίζηα αληηθεηκέλσλ).



Να εκπινπηίζνπλ ελλνηνινγηθά θαη κνξθνινγηθά ην ιεμηιφγηφ ηνπο
(«αλαγλψξηζε» θαη εληνπηζκφο ησλ ιέμεσλ «ζρνιείν» θαη «λεπηαγσγείν» ζε
κηθξά θείκελα).



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειεί θείκελν πνπ
βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχδεπμε κε εθδνρέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (έληππνπ θαη
πνιπηξνπηθνχ).



Να εμαζθεζνχλ ζηνλ ρσξηζκφ ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο θαη ζηε ζχλζεζε
ιέμεσλ.
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Γπαμμαηιζμοί


Να γλσξίζνπλ δηαηζζεηηθά ηε ρξεζηκφηεηα ελφο αξρείνπ παξνπζίαζεο
(PowerPoint) γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γχξσ
απφ έλα ζέκα.



Να γλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εηθφλαο ζε πνιπηξνπηθά θείκελα.



Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο εληνιέο επεμεξγαζίαο απιψλ ινγηζκηθψλ, φπσο
είλαη ε κεηαθίλεζε κε drag & drop, ε δηαγξαθή ιέμεο θαη εηθφλαο, ε αλαίξεζε
κηαο εληνιήο, ην άλνηγκα θαη ε απνζήθεπζε ελφο αξρείνπ, ε ελαιιαγή
πξνβνιήο παξνπζίαζεο/πξνβνιήο ζρεδίαζεο.



Να κπεζνχλ ζε πξαθηηθέο νπηηθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, αληιψληαο θαη
ζπγθξίλνληαο πιεξνθνξίεο απφ εηθφλεο θαη θείκελα.



Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε θαη δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ
(ζπλδπαζκφο ιέμεσλ κε αληίζηνηρεο εηθφλεο ή ήρν).



Να γλσξίζνπλ ηε ρξεζηηθή αμία ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη
ηνπ κηθξνθψλνπ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ηνπο
(αξρείσλ θσηνγξαθηψλ θαη ήρνπ).

Διδακηικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο γηα
ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Πξνεγείηαη, αξρηθά, ε ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηεο νινκέιεηαο
φπνπ ηα παηδηά παξαθηλνχληαη λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο. ηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ δηακνξθψλνληαη νκάδεο -ζε κηα ηάμε 24
καζεηψλ/ηξηψλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 6 νκάδσλ- φπνπ ην απνηέιεζκα ηεο
εξγαζίαο ηνπο ζα αμηνπνηεζεί απφ θάζε παηδί μερσξηζηά σο πξντφλ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζε κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ
θιίκαηνο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, νη δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ
ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο
γλψζεο πάλσ ζε ήδε γλσζηέο έλλνηεο θαη θαηαζηάζεηο. Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ
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ελεξγνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα αιιά
θαη ελέξγεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο λνήκαηα φζνλ αθνξά
ζηηο ζρέζεηο εηθφλσλ/ιέμεσλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε
ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο, ελψ αλαιακβάλνπλ σο πξνζσπηθή ηνπο ππνρξέσζε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο. Γηα απηφ θαη παξαθηλνχληαη λα βνεζνχλ θαη λα
αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζηεξίδνληαο φρη κφλν ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο αιιά θαη
ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηεο ηάμεο.
Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηηπία
Αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα δνζεί κε
ηελ παξαηήξεζε ησλ «Καζεκεξηλψλ κηθξψλ θεηκέλσλ» πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
ζειίδεο 6-7 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ («Γιψζζα Α΄ Γεκνηηθνχ», α΄ ηεχρνο), ηα νπνία
κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε εηθφλσλ πνπ δίλνληαη ζην ζελάξην (ή
πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ αληίζηνηρεο εηθφλεο πνπ είλαη πην θνληά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο) θαη αθνξνχλ ηελ χπαξμε
πηλαθίδσλ ζε θηίξηα, φπσο είλαη έλα λεπηαγσγείν θαη έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ
επίζθεςε ζην γεηηνληθφ λεπηαγσγείν αιιά θαη ε θσηνγξάθηζε δηαθφξσλ ρψξσλ ηνπ
ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο κπνξεί λα πξνζθέξεη
άθζνλν πιηθφ γηα ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δχν ρψξσλ
αιιά θαη ηε ζέζε θαη ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε απηνχο, έρνληαο σο ζηφρν ηε
ζηαδηαθή γλσξηκία, εμνηθείσζε θαη πξνζαξκνγή ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα.
Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Ζ δσή ζην ζρνιείν θαη ε έληαμε ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα ζέκα πνπ
επαλαιακβάλεηαη ηφζν απφ κάζεκα ζε κάζεκα φζν θαη απφ ηάμε ζε ηάμε. Ηδηαίηεξα
γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ βηψλνπλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζην
λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ζρεηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα
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απνηειέζεη κηα πξφηαζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ε νπνία, φπσο είρε επηζεκαλζεί γηα
ηα λέα βηβιία ησλ Γ.Δ.Π.Π.., απνπζηάδεη απφ ηα εγρεηξίδηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Μπαγάθεο θ.ά. 2006: 11). Παξάιιεια, ε ζρεηηθή ζπδήηεζε
γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ
απνθάιπςε ηνπ αξλεηηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλεηαη ε κεηάβαζε απφ νξηζκέλα
παηδηά θαη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ δπζθνιηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
ε κεζνδνινγηθή πξφηαζε ηνπ ζελαξίνπ κε ηε ζχλδεζε πξαθηηθψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ
κε απηέο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γιψζζαο γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο
«γέθπξαο» αλάκεζα ζην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ε νπνία απνηειεί
δεηνχκελν ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ αγσγήο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ πξνηείλεηαη ε επαθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε
θεηκεληθά είδε (πηλαθίδεο, ηίηινη ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, θαηάινγσλ αληηθεηκέλσλ),
ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ εηζεγείηαη θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ
Σφζν ε αξρηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε φζν θαη ην παηρλίδη ηεο αληηζηνίρηζεο
εηθφλσλ/ιέμεσλ βαζίζηεθε ζηελ αλαδήηεζε πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν αιιά θαη ηε
ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζηελ ηάμε. Σα ίδηα εξγαιεία (ζπλδπαζκφο
εηθφλαο/θεηκέλνπ ζε αξρείν παξνπζίαζεο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ
θεηκέλσλ/θαηαιφγνπ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο (κέζα απφ
ηελ αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο
PowerPoint θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο εληνιέο απνζήθεπζεο,
αλαίξεζεο, κεηαθίλεζεο ή δηαγξαθήο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ). Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ
(είηε κε ηε ρξήζε ηνπ εθηππσηή θαη ηε δηαλνκή ησλ θεηκέλσλ/θαηαιφγσλ, είηε κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλάδεημε ησλ παξαγφκελσλ έξγσλ ηεο ηάμεο).
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Κείμενα
Δικόνερ
Πηλαθίδεο θηηξίσλ: εηθφλα πηλαθίδαο 29νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Παηξψλ, εηθφλα
πηλαθίδαο 1νπ Νεπηαγσγείνπ Νάμνπ, εηθφλα ηαρπδξνκηθνχ θαηαζηήκαηνο, εηθφλα
θαξκαθείνπ, εηθφλα λνζνθνκείνπ, εηθφλα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Κνπηζειηνχ, εηθφλα
Γεκαξρείνπ Παιιήλεο
Δηθφλεο εμψθπιισλ βηβιίσλ: «Πάθη πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», «Νηφξα πξψηε κέξα
ζην ζρνιείν», «Μαπξνχια πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», «Πξψηε κέξα ζην ζρνιείν»,
«Έλαο αξθνχδνο ζην ζρνιείν», «Αρ, απηή ε πξψηε κέξα ζην ζρνιείν!».
Δηθφλεο αγηαζκνχ ζε Γεκνηηθφ ρνιείν θαη Νεπηαγσγείν
Δηθφλα εζσηεξηθνχ ρψξνπ Νεπηαγσγείνπ
Δηθφλεο δηαθαλεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.
Γηαθήκηζε θαζεηίλαο ζην δηαδίθηπν.
Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ παξνπζίαζεο γηα ην
πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο (εχξεζε θαη ρξήζε εηθφλσλ): γηα ςαιίδη, καξθαδφξνπο,
μπινκπνγηέο, ζβήζηξα, μχζηξα, θφιια, ράξαθαο, , κνιχβη, πηάηα, πνηήξηα, αιάηη,
πνηήξηα θαη ςσκί.
Βίνηεο
«Ο Φξνπ Φξνπ ζην ζρνιείν», επεηζφδην ηεο παηδηθήο ζεηξάο Φπος Φπος ζε ειιεληθή
κεηαγιψηηηζε(κέρξη ην 06:00)

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ
1ο διδακηικό δίωπο
Με ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα παξνπζηάδνληαη ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο θσηνγξαθίεο κε εηθφλεο δηαθφξσλ θηηξίσλ (βι. θάθειν
ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν παξνπζίαζεο «PAROUSIASH_1A»). Αλάκεζα ζε απηά
ηα θηίξηα επηιέγνληαη γηα παξνπζίαζε ηφζν ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ
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νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο φζν θαη ην λεπηαγσγείν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Αλ
απηφ δελ είλαη εθηθηφ, αλαδεηνχληαη εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν, φπσο απηέο πνπ
παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζην αξρείν παξνπζίαζεο πνπ ζπλνδεχεη ην ζελάξην.

ην αξρείν παξνπζίαζεο θάζε εηθφλα δίλεηαη ζε μερσξηζηή δηαθάλεηα. ηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο νη καζεηέο/ηξηεο παξαθηλνχληαη λα ζρνιηάζνπλ θάζε κηα εηθφλα
μερσξηζηά θαη λα αλαθεξζνχλ ζηνπο δείθηεο (ε χπαξμε δσγξαθηψλ θαη ε πηλαθίδα
ζην λεπηαγσγείν, ε ηνπνζέηεζε ησλ θίηξηλσλ ηαρπδξνκηθψλ θνπηηψλ έμσ απφ ην
θαηάζηεκα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ην ζχκβνιν ηνπ ζηαπξνχ γηα ην θαξκαθείν θαη ην
λνζνθνκείν αληίζηνηρα) πνπ ηνπο παξαπέκπνπλ ζηελ νλνκαζία θάζε θηηξίνπ.
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Ζ ζχγθξηζε πηλαθίδσλ/επηγξαθψλ δηαθφξσλ θηηξίσλ, αλάκεζά ηνπο θαη
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ αιιά θαη λεπηαγσγείσλ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα
γηα ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ. Ηδηαίηεξε κλεία ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζηηο
πηλαθίδεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ. Σα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη ζην
αξρείν παξνπζίαζεο είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε παξφκνησλ
πηλαθίδσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο λα ζρνιηάζεη ηηο ιέμεηο
πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν θαη ην λεπηαγσγείν αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιέμεσλ
απηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο. Ζ χπαξμε πιαηζίσλ θεηκέλνπ κε
ρξνληζκφ θίλεζεο έρεη πξνβιεθζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αξρείνπ παξνπζίαζεο,
ψζηε ν ζρνιηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ λα νδεγήζεη θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ
ιέμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην «δεκνηηθφ ζρνιείν» θαη «λεπηαγσγείν» αληίζηνηρα.

Με ηνλ ίδην ζηφρν -ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ πνπ αθνξνχλ
ζην «δεκνηηθφ ζρνιείν» θαη ην «λεπηαγσγείν»- κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη
εμψθπιια βηβιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαθάλεηεο κηαο επφκελεο παξνπζίαζεο (βι. θάθειν
ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν «PAROUSIASH_1b»).
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ηε θάζε απηή ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ιεηηνπξγεί σο «πξφηππν
αλαγλψζηε» (Καξάληδνια θ.ά. 2006: 9) θαηά ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ηίηισλ ησλ
παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ (γηα ηα νπνία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε παξφκνηνπο ηίηινπο απφ ηε κεγάιε πνηθηιία αληίζηνηρσλ
βηβιίσλ) ελψ ηα πιαίζηα θεηκέλνπ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηεο δηαθάλεηαο
έρνπλ ζθνπφ λα επηθεληξψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζηε ιέμε «ζρνιείν», ηελ
απνπζία ηεο νπνίαο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθάζηνηε
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ειιηπή ηίηινπ. Έρεη πξνβιεθζεί ε χπαξμε ελφο βηβιίνπ γηα θάζε κηα απφ ηηο έμη
νκάδεο ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ λα αλαιάβνπλ ηνλ εληνπηζκφ
ηεο ιέμεο «ζρνιείν» -αληηπαξαβάιινληάο ηε κε ηε ιέμε «λεπηαγσγείν»- θαη ηε
κεηαθίλεζε ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ηίηινπ.

Ζ πξφθιεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαθεξζνχλ ζε πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα,
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δσή ηνπο ζην λεπηαγσγείν αιιά θαη ηηο λέεο εκπεηξίεο
ζηνλ ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ δηαθαλεηψλ ελφο
αθφκε

αξρείνπ

παξνπζίαζεο

(βι.

θάθειν

ζπλνδεπηηθνχ

πιηθνχ,

αξρείν

«PAROUSIASH_1g») νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο/ζηηγκηφηππα απφ ηνλ
Αγηαζκφ ζε ζρνιεία αιιά θαη ζε λεπηαγσγεία (ελδεηθηηθά δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο
εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν αιιά πξνηείλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε εηθφλεο απφ
ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη ην λεπηαγσγείν πνπ έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία νη
καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο). ηε θάζε απηή νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο θαινχληαη λα
αλαθεξζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ παξαπέκπνπλ απηέο νη πξψηεο εηθφλεο (αγηαζκφο
ζε δεκνηηθφ ζρνιείν θαη λεπηαγσγείν αληίζηνηρα) πξνζδηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο
ρψξνπο πνπ απηέο πθίζηαληαη (ε πξψηε γίλεηαη ζε δεκνηηθφ ζρνιείν: «θαίλεηαη» απφ
ην θηίξην, ηα παηδηά θξαηνχλ ηζάληεο... ελψ ε δεχηεξε γίλεηαη ζε λεπηαγσγείν:
«θαίλεηαη» απφ ηηο εηθφλεο ζηνπο ηνίρνπο, απφ ηελ ειηθία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
παηδηψλ). Οη επφκελεο εηθφλεο ησλ δηαθαλεηψλ παξαπέκπνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο
ρψξνπο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ αληίζηνηρα, νη νπνίεο ζα ήηαλ
ζθφπηκν λα αληηθαηαζηαζνχλ -ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη εθηθηφ- απφ ηηο
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θσηνγξαθίεο ηνπ ρψξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ αιιά θαη ηνπ
λεπηαγσγείνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο
ηεο ηάμεο. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην αξρείν παξνπζίαζεο επηιέρζεθε κε ζηφρν ηελ
παξαθίλεζε ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ζηε δηαπίζησζε θαη
ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ.

Σν ίδην αξρείν παξνπζίαζεο δηαηίζεηαη απνζεθεπκέλν ζηνπο Ζ/Τ ησλ νκάδσλ,
έηζη ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ησλ
εηθφλσλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζή ηνπο ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ ηεο νκάδαο ηνπο. ηελ
ηειεπηαία δηαθάλεηα πξνβάιινληαη δχν απφ ηηο εηθφλεο πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν
ζπδήηεζεο, ελφο «ζρνιείνπ» θαη ελφο «λεπηαγσγείνπ» θαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο
θαινχληαη λα κεηαθηλήζνπλ ηα πιαίζηα θεηκέλνπ, πνπ δίλνληαη ζηε δηαθάλεηα,
πξνθεηκέλνπ λα ηα αληηζηνηρήζνπλ κε ηηο θαηάιιειεο εηθφλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα
παηδηά παίξλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο δηαθάλεηαο, ελψ παξάιιεια
δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα
απνζήθεπζεο ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε δηθή ηνπο
ζπκβνιή/ζπκκεηνρή ζηε ρξήζε ηεο παξνπζίαζεο. ηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο θάζε
νκάδαο ππάξρνπλ δχν πιαίζηα θεηκέλνπ γηα θάζε εηθφλα, ηα νπνία απνδίδνπλ ηε
γξαθή ηεο ιέμεο «ρνιείν» θαη «Νεπηαγσγείν» ζε δχν κνξθέο (πεδά θαη θεθαιαία).
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Οη καζεηέο/ηξηεο παξαθηλνχληαη λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο δχν κνξθέο ελψ ηελ άιιε
λα ηε δηαγξάςνπλ, καζαίλνληαο ζηελ πξάμε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ ηεο δηαγξαθήο.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε γξαπηή έθθξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ίδην ζέκα
κπνξεί λα πξνθιεζεί κε ηελ παξαθίλεζή ηνπο λα δσγξαθίζνπλ κηα εηθφλα γηα ην
λεπηαγσγείν ζε αληηδηαζηνιή κε αληίζηνηρή ηεο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Έηζη, κέζα
απφ ηελ εηθαζηηθή ηνπο έθθξαζε θαινχληαη λα απνηππψζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ
εληνπίζεη αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο ρψξνπο. ην θχιιν «εξγαζίαο» πνπ ζα
κνηξαζηεί, ζα παξαθηλεζνχλ λα πξαγκαηεπηνχλ θάπνηεο απφ ηηο νκνηφηεηεο
(ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο, ηνπαιέηεο...) ή ηηο δηαθνξέο (κηα λεπηαγσγφο,
πνιινί δάζθαινη, ςειφ θηίξην, κεγάιε απιή, δηαθνξεηηθή δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο,
χπαξμε θνπδνπληνχ) πνπ έρνπλ εληνπίζεη αλάκεζα ζην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ
ζρνιείν. ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο πξνηείλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία λα
θηάζεη ζηα ρέξηα ησλ νηθείσλ ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φπνπ,
παξάιιεια κε ηηο εηθφλεο πνπ νη ίδηνη/ηεο ζα δσγξαθίζνπλ, ζα έρνπλ θαηαγξάςεη
πάλσ απφ απηέο δχν απφ ηηο ιέμεηο πνπ πξαγκαηεχηεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε, «λεπηαγσγείν» θαη «ζρνιείν», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ηνλ ξφιν ηνπ
γξακκαηέα ζα κπνξνχζε λα θαηαγξάςεη θάπνηεο απφ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
θαηά ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο δσγξαθηάο ηνπο.
2ο διδακηικό δίωπο
ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ αλαθιαζηηθνχ
πξνβνιέα, πξνβάιινληαη ζηηγκηφηππα απφ έλα βίληεν κηαο παιηάο παηδηθήο ζεηξάο,
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φπνπ ν πξσηαγσληζηήο ηεο, ν Φξνπ Φξνπ, δεηά πιεξνθνξίεο γηα ην «ζρνιείν» θαη
απνθαζίδεη λα ην επηζθεθηεί, γηα λα ην γλσξίζεη απφ θνληά.

Ζ πξνβνιή ηνπ βίληεν (απφζπαζκα 01:00-06:00) ζηακαηά ζην ζεκείν πνπ ν
Φξνπ Φξνπ -κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη σο πλεχκα/μσηηθφ- κεηαβαίλεη ζε κηα
ζρνιηθή αίζνπζα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κηα ηάμε ζε έλα γεξκαληθφ
ζρνιείν). Σα παηδηά ηεο ηάμεο πξνθαινχληαη λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ ζηηο
ζθελέο πνπ ζα έβιεπε ν Φξνπ Φξνπ, αλ επηζθεπηφηαλ ην δηθφ ηνπο ζρνιείν. Μάιηζηα
πξνηείλεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο
παξνπζίαζεο ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ελφο παξφκνηνπ βίληεν, γηα απηφ θαη
θαινχληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο λα δσγξαθίζνπλ ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα
ήζειαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε ζρεηηθή παξνπζίαζε ή βηληενζθφπεζε. Με ηνλ ηξφπν
απηφ, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο παξαθηλνχληαη λα θαηαγξάςνπλ -κέζσ ηεο
εηθαζηηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο- θάπνηεο απφ ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπο απφ ην
ζρνιείν. Ζ παξνπζίαζε ηεο δσγξαθηάο ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζα ζπκβάιεη
ηφζν ζηελ πξνθνξηθή ηνπο έθθξαζε ζρεηηθά κε έλα νηθείν ζέκα αιιά θαη ζηελ
επηζήκαλζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ θάλεη εληχπσζε θαη ζε άιινπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, ηα νπνία πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα βηψκαηά ηνπο
απφ ην λεπηαγσγείν, ζηνηρείν πνπ ζα αμηνπνηεζεί θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ ζα
αθνινπζήζεη ζηελ ηάμε.
Μεηά απφ ηε ζπδήηεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ζα κπνξνχζε λα
ζπγθεληξψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη κε ηε ζπλνδεία ηνπο λα
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ηξαβήμεη θσηνγξαθίεο ή θαη βίληεν απφ ηνπο ρψξνπο πνπ «ζρνιηάζηεθαλ»,
πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη έλα αξρείν γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Φξνπ Φξνπ ζην ζρνιείν
ηνπο.
ηε θάζε απηή ζα κπνξνχζαλ αθφκε λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο εηθφλεο απφ
δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο κέξεο ζην ζρνιείν (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ
πιηθνχ, αξρείν «PAROYSIASH_2»). Πξφθεηηαη γηα εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε
«δπζθνιία» θάπνησλ παηδηψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ
ζρεηηθή ζπδήηεζε, ε νπνία ζα θηλείηαη γχξσ απφ ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο κέζα απφ
ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εηθνληδφκελσλ παηδηψλ,
κπνξεί λα απνθαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο πνπ
βηψλνπλ παξφκνηεο δπζθνιίεο, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε ζρεηηθή ελεκέξσζε
ηνπ/ηεο

εθπαηδεπηηθνχ

θαη

ζηε

ζπλαθφινπζε

άκεζε

δεκηνπξγία

θάπνηνπ

ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.

3ο διδακηικό δίωπο
ην δίσξν απηφ επηρεηξείηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα εκπινθήο ησλ κηθξψλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηφο παξέρεη.
Αθνξκή απνηειεί ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ νη ίδηνη/ηεο βηψλνπλ σο καζεηέο/ηξηεο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Μηα απφ απηέο είλαη ε χπαξμε ηεο ζρνιηθήο ηνπο ηζάληαο, έλα
ζηνηρείν πνπ πνιχ πηζαλφλ λα παξνπζηαζηεί θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ
ζρνιείνπ θαη λεπηαγσγείνπ θαη ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία
ελφο είδνπο ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο, πνπ ζα εηνηκαζηεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
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καζεηέο/ηξηεο θαη ζα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Απηφ ζα αθνξά
ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζα ζηε ζρνιηθή ηζάληα ηεο
θαζεηίλαο θάζε καζεηή/ηξηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν.
Σν πεξηερφκελν φκσο απηφ δε ζα νξηζηεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, φπσο
ζπλήζσο γίλεηαη, αιιά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο, πνπ ζα θαζνξίζνπλ πνηα
είλαη ηα αλαγθαία αληηθείκελα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαζεκεξηλά ζην
ζρνιείν. Ζ ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν κηαο ζρνιηθήο θαζεηίλαο κπνξεί λα
μεθηλήζεη κε αθνξκή ηε ζεηξά θάπνησλ εηθφλσλ κηαο δηαθήκηζεο απφ ην δηαδίθηπν,
ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν κηαο θαζεηίλαο. Γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά
κε ηηο εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ελψ ζηηο νκάδεο ηεο ηάμεο παξνπζηάδεηαη έλα
αξρείν

κε

δηαθάλεηεο

(βι.

θάθειν

ζπλνδεπηηθνχ

πιηθνχ,

αξρείν

«Kasetina_OLOMELEIA») ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα νξίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο
δηθήο ηνπο ζρνιηθήο θαζεηίλαο.
Ζ πξνζθνξά εηθφλσλ απφ δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα ζρνιηθή θαζεηίλα (μχζηξα, ζβήζηξα, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο,
ςαιίδη, ράξαθαο, κνιχβη...) ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξφζθιεζε αληηζηνίρηζεο ιέμεσλ
(νλνκαζίεο ησλ αληηθεηκέλσλ) ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Ζ εκπινθή ησλ κηθξψλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε παηγληψδε θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε κάιηζηα λα
εκπινπηηζηεί κε ηε δηαπίζησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπιιαβψλ (θσλψλ) πνπ έρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη ηελ παξαθίλεζε ηνπνζέηεζεο ζηελ θαζεηίλα κηαο
εηθφλαο/ιέμεο πνπ έρεη δχν, ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο θσλνχιεο.
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Αξρηθά, ε αληηζηνίρηζε κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηε ρξήζε εηθφλσλ ελψ κηα
ζπδήηεζε πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε ζπζρέηηζε πξνθνξηθνχ-γξαπηνχ ιφγνπ ζα νδεγήζεη
ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ιέμεσλ
θάησ απφ θάζε κηα εηθφλα. ε έλα επφκελν ζηάδην ζα κπνξνχζακε λα παξαθηλήζνπκε
ηα παηδηά λα «θηηάμνπλ» θαη λα γξάςνπλ θαη απηά κηα ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα
αληηθείκελν ηεο θαζεηίλαο ηνπο (βάδνληάο ην θαη πάιη ζε έλα πιαίζην παηρληδηνχ,
φπσο είλαη απηφ ηνπ θξπκκέλνπ «ζεζαπξνχ»: «ηη είλαη απηφ πνπ ην βάδνπκε ζηελ
θαζεηίλα, έρεη ηξεηο θσλνχιεο θαη αξρίδεη απφ «κ», ην νπνίν αξρηθά ζα κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα πνπ
ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε κηα θαζεηίλα). ηε ζπλέρεηα ζα δίλεηαη ε εηθφλα ελφο
αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ε αληίζηνηρε ιέμε ηνπ θαη ηα παηδηά ζα παξαθηλνχληαη λα
επηιέγνπλ αλάκεζα ζηηο κεκνλσκέλεο θσλνχιεο (ζπιιαβέο) απηέο πνπ είλαη
θαηάιιειεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
νκάδσλ, πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ
αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα.

4ο διδακηικό δίωπο
Με ηε βνήζεηα παξφκνηνπ αξρείνπ παξνπζίαζεο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ,
αξρείν «Kasetina_OMADES») νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ζα εξγαζηνχλ απηή ηε
θνξά ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ηνπο θαη ζα παξαθηλεζνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζηελ
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θαζεηίλα ηνπο ηα αληηθείκελα πνπ ζεσξνχλ αλαγθαία. Μάιηζηα ε χπαξμε ιέμεσλ πνπ
δελ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο αιιά έρνπλ θαη απηέο αληίζηνηρν
αξηζκφ ζπιιαβψλ ζα κπνξνχζε λα εκπιέμεη ηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο ζε κηα
δξαζηεξηφηεηα κε παηγληψδε αιιά θαη ρηνπκνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηνηρεία πνπ
παξαθηλνχλ ηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ
ελδηαθέξνληφο ηνπο. Ζ πξφβιεςε χπαξμεο ερεηηθήο εθθψλεζεο1 γηα θάζε κηα απφ ηηο
δηαζέζηκεο εηθφλεο/ιέμεηο πνπ επηιέγνληαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ
απηναμηνιφγεζε/επαιήζεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ. Άιισζηε ε απνθπγή
ιαζψλ ζηελ επηινγή ησλ εηθφλσλ/ιέμεσλ ζα απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαη γηα
ηα κέιε ησλ νκάδσλ, αθνχ ε εθηχπσζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα θάζε καζεηή/ηξηα
ζα απνηειέζεη έλα -πνιπηξνπηθφ- θείκελν (κε ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ), πνπ
ζα ιεηηνπξγεί σο «πίλαθαο αλαθνξάο» θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ επφκελε
εκέξα ζην ζρνιείν θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρνιηθήο θαζεηίλαο ζην ζπίηη. Με ηνλ
ηξφπν απηφ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην πξψην ηνπο «θείκελν»,
ε αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ «αλάγλσζε»/αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ
ιέμεσλ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο θαηά ηελ
αληηζηνίρηζε ησλ ιέμεσλ/ήρσλ κε θαηάιιειεο εηθφλεο.

1

Ζ ερεηηθή απφδνζε ησλ ιέμεσλ έρεη γίλεη κε ηε ζπλεηζθνξά κηαο κηθξήο, ειηθίαο 3.5 εηψλ, γεγνλφο
πνπ δηθαηνινγεί ηηο φπνηεο αδπλακίεο ζηε θσλεηηθή εθθνξά ησλ ιέμεσλ. Σν ζηνηρείν απηφ φκσο
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ζεηηθφ ηξφπν, αλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θσλεηηθήο απφδνζεο κε ηελ αληίζηνηρε «ζσζηή» εθθνξά εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο.
Απφ ηηο 12 εηθφλεο/ιέμεηο επηιέρζεθαλ δχν ρσξίο ηε ζπλνδεία ηεο ερεηηθήο εθθψλεζεο (θαη
ζπγθεθξηκέλα νη ιέμεηο «ςαιίδη», «μχζηξα» πξνθεηκέλνπ νη κηθξνί καζεηέο/ηξηεο λα παξαθηλεζνχλ γηα
λα αμηνπνηήζνπλ φζα επεμεξγάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα (σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπιιαβψλ) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαηάιιειεο ιέμεο θαη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε.
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ

Φχιιν εξγαζίαο 1νπ δίσξνπ
ηα παξαθάησ πιαίζηα θάλνπκε κηα δσγξαθηά γηα ην ζρνιείν θαη κηα γηα ην
λεπηαγσγείν:

......................................
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζελάξην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα έρεη κηθξή δηάξθεηα, ψζηε λα
δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί κε
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηα λήπηα» (Αλαγλσζηφπνπινο
θ.ά 2008), έλα πιηθφ πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καηλνηφκεο
Παξεκβάζεηο ζηα Οινήκεξα Νεπηαγσγεία» θαη αθνξνχζε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
λεπίσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Απφ ην πιηθφ απηφ ζα κπνξνχζε
λα αμηνπνηεζεί κηα εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία αιιά θαη κηα ηζηνξία γηα θνπθινζέαηξν
(ζε έληππε κνξθή θαη DVD) κε ζέκα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ ελδερφκελε επέθηαζε
ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο
κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ηνπ καζήκαηνο
ησλ εηθαζηηθψλ αιιά θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο.
Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Οη πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ αιιά θαη ην πιηθφ πνπ ην ζπλνδεχεη ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνχλ σο παξαδείγκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ πνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν θαη ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα σο κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο.
Απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο ζα εμαξηεζεί ν βαζκφο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ/ηεο επηινγψλ απφ ηηο πξνηάζεηο θαη ην πιηθφ ηνπ
ζελαξίνπ αθφκε θαη απφ ηηο πεγέο άληιεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έρεη ήδε
θαηαγξαθεί ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ελψ ζα πξέπεη
λα επηζεκαλζεί φηη θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη κπνξνχλ λα
επηιεγνχλ φζεο θξίλνληαη αλαγθαίεο ή θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο. Με ηελ
ίδηα πξννπηηθή, ηέινο, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε πξφηαζε ελαιιαγήο κεηαμχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2νπ θαη 3νπ δίσξνπ, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί πην
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ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο. Ζ πξαθηηθή απηή κπνξεί
λα εμαζθαιίζεη ην πέξαζκα απφ ζηαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην επίπεδν ηεο
νινκέιεηαο (ζπδήηεζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο) ζε πην ελεξγή δξάζε
(αληηζηνίρηζε εηθφλσλ/ιέμεσλ γηα ηα αληηθείκελα κηαο ζρνιηθήο θαζεηίλαο) ζην
επίπεδν ηεο νκάδαο αιιά θαη ην αληίζηξνθν.
Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ απνηεινχλ απιψο έλα
δείγκα ησλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδεψλ γηα αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
θεηκεληθψλ εηδψλ (πηλαθίδεο, ηίηινη ινγνηερληθψλ βηβιίσλ κε ζέκα ην «ζρνιείν»,
θαηαιφγσλ αληηθεηκέλσλ γηα ην πεξηερφκελν κηαο θαζεηίλαο) πνπ πξνζθέξεη έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο (ζχγθξηζε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ζην
λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν). Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο
θαζηζηά δπλαηή ηελ φπνηα δηαθνξνπνίεζε απφ κέξνπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα
επηιέμεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζηα ελδηαθέξνληα, ην δπλακηθφ θαη ηηο
αλάγθεο ηεο δηθήο ηνπ/ηεο ηάμεο.
Έλα άιιν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί θαηά ηελ εθαξκνγή είλαη ε
αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο εμνηθείσζεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ ηφζν κε ηε
ρξήζε ηνπ Ζ/Τ σο αληηθεηκέλνπ αιιά θαη σο κέζνπ γξακκαηηζκνχ. Γηα απηφ θαη ε
ππελζχκηζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα έκθαζεο ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία θαη ηελ
επραξίζηεζε ηεο ζπκκεηνρήο έρεη ηδηαίηεξε αμία.
Θ. BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

ηνλ θάθειν κε ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ππάξρεη:
‒

Φχιιν εξγαζίαο γηα ην 1ν δίσξν (έγγξαθν)

‒

Παξνπζίαζε κε εηθφλεο θηηξίσλ/πηλαθίδσλ (PAROYSIASH-1A)

‒

Παξνπζίαζε

κε

εηθφλεο

απφ

εμψθπιια

ινγνηερληθψλ

βηβιίσλ

(PAROYSIASH-1b)
‒

Παξνπζίαζε κε εηθφλεο θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ
βηψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ «ζρνιείνπ» θαη «λεπηαγσγείνπ» (PAROYSIASH1g)

‒

Παξνπζίαζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο θαη ηελ εξγαζία ζε επίπεδν
νινκέιεηαο (Kasetina_OLOMELEIA)

‒

Παξνπζίαζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο θαη ηελ εξγαζία ζε επίπεδν
νκάδσλ (Kasetina_OMADES)

‒

Φάθεινο κε αξρεία ήρνπ (πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ππεξζπλδέζεηο ζηελ
παξνπζίαζε Kasetina_OMADES)
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