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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

Νεκταρία Κορκού 
1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

1.1 Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

‘’Σι νιϊκει άραγε;’’ 

 

1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Σο ςενάριο αυτό περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν τα γνωςτικά 
αντικείμενα που προβλζπει το ΔΕΠΠ για το νθπιαγωγείο: γλϊςςα, μακθματικά, 
μελζτθ περιβάλλοντοσ και πλθροφορικι. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ καλφπτουν 
απόλυτα ςτόχουσ που κζτει το ΑΠ για μακθτζσ με αυτιςμό ωσ προσ τισ κοινωνικζσ 
τουσ δεξιότθτεσ (ΑΠ για παιδιά με αυτιςμό, 2003:41). 

 

1.3 Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται 

Σο εκπαιδευτικό ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά του ειδικοφ νθπιαγωγείου (παιδιά 
με διαταραχζσ του φάςματοσ του αυτιςμοφ και παιδιά με νοητική καθυςτζρηςη), 
αλλά και ςε όλα τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ. 

 

1.4 υμβατότθτα με το Α.Π../Δ.Ε.Π.Π.. κακώσ και με το Α.Π.. για μακθτζσ με 
Αυτιςμό. 

Σο ςενάριο είναι ςυμβατό με το ΑΠ /ΔΕΠΠ του νθπιαγωγείου, αφοφ περιλαμβάνει 
δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν τα γνωςτικά αντικείμενα που εκείνο προβλζπει με 
διακεματικό τρόπο. Πιο ςυγκεκριμζνα ακολουκεί τισ παρακάτω βαςικζσ αρχζσ του 
(ΑΠ-ΔΕΠΠ Νθπιαγωγείου, 2003:586): 

 κζτει ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ, τα 
ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ  

 προςαρμόηεται µε ευελιξία ςτισ ανάγκεσ, ςτισ ικανότθτεσ και ςτισ κλίςεισ του 
κάκε παιδιοφ και εξαςφαλίηει τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν, 
όπωσ είναι π.χ. τα παιδιά µε ειδικζσ ανάγκεσ  

 βαςίηεται ςτισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ και ςυνδζει τθ γνϊςθ 
µε τθν κακθμερινι πρακτικι ςτο ςχολείο  

 ενιςχφει τθν αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν μεταξφ τουσ  
 ενιαιοποιεί τθ γνϊςθ, προάγει τθ διακεματικότθτα  
 προκαλεί το ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ και προάγει, τθ γνϊςθ, τθν 

κατανόθςθ και τθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια δεξιοτιτων, ςτάςεων και αξιϊν  
 ενκαρρφνει τθν πρόςβαςθ ςε ποικίλεσ πθγζσ τθσ γνϊςθσ, τθν επιλογι και τθ 

χριςθ ποικίλου υλικοφ τθν προςζγγιςθ και παρουςίαςθ του κζματοσ µε 
πολλοφσ τρόπουσ 

http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-autismos.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-autismos.pdf
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 να ςτθρίηει το ρόλο τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα προγράμματα  
 αναδεικνφει το παιχνίδι ωσ τον πυρινα του όλου προγράμματοσ  
 ενςωματϊνει τθν τεχνολογία ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του 

προγράμματοσ  

 ενςωματϊνει τθν αξιολόγθςθ ςτο πρόγραμμα 

υμβατότθτα ακόμθ ζχουμε με το Α.Π.. για μακθτζσ με Αυτιςμό και ςυγκεκριμζνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν των κοινωνικϊν δεξιοτιτων όπου αναφζρεται 
ότι ο μακθτισ κα πρζπει να μάκει να κατανοεί και να εκφράηει ςυναιςκιματα, να τα 
ςυνδζει με τισ ανάλογεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ (ΑΠ για παιδιά με αυτιςμό, 
2003:41-44). 

 

1.5. Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Οργάνωςη τησ Διδαςκαλίασ 

Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου αναπτφςςονται μζςα ςτθν τάξθ, ςτθν γωνιά 
υπολογιςτι. Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ γίνονται και ςε άλλεσ γωνιζσ τθσ τάξθσ 
όπωσ το διάβαςμα βιβλίου ςτθν γωνιά ςυηιτθςθσ ι θ επίδειξθ καρτελϊν ςτο 
τραπζηι.  

Γνωςτικά Προαπαιτούμενα 

 Σα παιδιά κα πρζπει να ζχουν δουλευτεί ζτςι ϊςτε να ζχουμε πετφχει 
κάποιου βακμοφ εςτίαςθ και διατιρθςθ τθσ προςοχισ τουσ.  

 Ανιχνεφουμε αν και κατά πόςο αναγνωρίηουν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων. 
Αυτό μπορεί να γίνει με το να κάνει ο εκπαιδευτικόσ γκριμάτςεσ και να ηθτά 
από τα παιδιά να τον μιμθκοφν ι παίηοντασ με κάρτεσ που ζχουν ζντονεσ 
εικόνεσ προςϊπων που εκφράηουν ςυναιςκιματα (Κουτί με εικόνεσ 
ςυναιςθημάτων ςε καρτζλεσ, NATHAN).  

 Ακόμθ κα πρζπει τα παιδιά να ζχουν κάποια εξοικείωςθ με τθ χριςθ 
υπολογιςτι.  

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Απαιτείται ζνασ υπολογιςτισ που κα πρζπει να ζχουμε εγκαταςτιςει : 

 Λογιςμικό ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ (Revelation 
Natural Art). 

 Λογιςμικό δθμιουργίασ ψθφιακϊν παηλ (Jigsaw Puzzle Creator) 

 Λογιςμικό θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ (Hot Potatoes) 

http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-autismos.pdf
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 Λογιςμικό παρουςίαςθσ, οπτικοποίθςθσ, ςυμβολικισ ζκφραςθσ και 
επικοινωνίασ (Power Point) 

 Λογιςμικό κλειςτοφ τφπου εξάςκθςθσ και πρακτικισ: Kid e pedia, από το ram 
kid, τόμοσ 16, άνκρωποσ 

Ακόμθ υποςτθρικτικό υλικό για το ςενάριο αποτελοφν: 

 Tα παιδικά βιβλία: 

1. Μορόνι, Σ., (2008), Λφπθ, (μτφρ. Ρζνα Ρϊςςθ-Ηαΐρθ). Ακινα: Μεταίχμιο 

2. Μορόνι, Σ., (2011), Φόβοσ, (μτφρ. Δανάθ Δάςκα). Ακινα: Μεταίχμιο 
3. Μορόνι, Σ., (2011), Θυμόσ, (μτφρ. Δανάθ Δάςκα). Ακινα: Μεταίχμιο 

 Κουτί με εικόνεσ ςυναιςκθμάτων ςε καρτζλεσ (Jeux de visages, NATHAN) 

 Εικόνεσ και ιχοι από το διαδίκτυο: www.kizclub.com, www.do2learn.com, 
www.findsounds.com/types.html κ.α. 

 

1.6 Διδακτικοί τόχοι 

Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο 

 Να αναγνωρίηουν τα τζςςερα βαςικά ςυναιςκιματα, να τα ονομάηουν, να τα 
ςυνδζουν με τισ ανάλογεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ και να μποροφν να τα 
διαχειρίηονται (μελζτθ περιβάλλοντοσ, κοινωνικζσ δεξιότθτεσ). 

 Να αφθγοφνται, να περιγράφουν, να εξθγοφν και να ερμθνεφουν, να 
εμπλουτίςουν τον προφορικό τουσ λόγο (γλϊςςα). 

 Να ταξινομοφν με βάςθ ζνα κριτιριο, κάνοντασ λογικομακθματικοφσ 
ςυςχετιςμοφσ (μακθματικά). 

 

Β. Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιών 

 Να αντιγράφουν απλζσ λζξεισ ςτο πλθκτρολόγιο ι επιλζγοντασ γράμματα 
από μπάρα με το ποντίκι (γλϊςςα, πλθροφορικι). 

 Να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ του ποντικιοφ ςτθ μετακίνθςθ εικόνων ι 
αντικειμζνων με τθ μζκοδο πατάω, ςζρνω και αφινω (πλθροφορικι). 

 

http://www.kizclub.com/
http://www.do2learn.com/
http://www.findsounds.com/types.html
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Γ. Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

 Να ςυνεργάηονται προκειμζνου να ολοκλθρϊςουν μια εργαςία. 

 Να τθροφν κανόνεσ ωσ προσ το να περιμζνουν τθ ςειρά τουσ. 

1.7 Εκτιμώμενθ διάρκεια 

Οι 10 διδακτικζσ παρεμβάςεισ προτείνουν δραςτθριότθτεσ που μπορεί να ζχουν 
διάρκεια 10 ζωσ 20 λεπτά θ κακεμιά τουσ. Αυτό όμωσ μπορεί να αλλάηει ςφμφωνα 
με το ενδιαφζρον των παιδιϊν και τθν αναπτυξιακι τουσ εξζλιξθ. Κάποιεσ από τισ 
παρεμβάςεισ απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνα παιδιά και όχι ςε όλα τα παιδιά τθσ 
τάξθσ. Σα εικονίδια των διδακτικϊν παρεμβάςεων αφινονται να φαίνονται ςτθν 
επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι. Ζτςι μποροφν οι μακθτζσ από μόνοι τουσ, ςτθν 
ελεφκερθ ϊρα του νθπιαγωγείου, να αυτενεργιςουν και να αςχολθκοφν με όποια 
δραςτθριότθτα επικυμοφν. Δεν μποροφμε λοιπόν να προςδιορίςουμε τθν ακριβι 
διάρκεια ολοκλιρωςθσ του ςεναρίου. 

 

2. Διδακτικι προςζγγιςθ 

Θεωρητική προςζγγιςη 

Οι δφο κεωρίεσ που ακολουκοφμε είναι ο ςυμπεριφοριςμόσ και ο 
εποικοδομθτιςμόσ. φμφωνα με το ςυμπεριφοριςμό, θ μάκθςθ είναι ηιτθμα 
δθμιουργίασ ςυνδζςεων μεταξφ των ερεκιςμάτων και των αντιδράςεων, ενϊ για να 
αντιλθφκοφμε τθν πολυπλοκότθτα των ςυμπεριφορϊν πρζπει να τισ κατατμιςουμε 
ςε ςτοιχειϊδεισ μονάδεσ. Βαςικοί εκπρόςωποί του είναι ο Pavlov, ο Watson και ο 
Skinner. Εφαρμόηεται ςτθν προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία μασ ιδιαίτερα ςτο 
ςχεδιαςμό του διδακτικοφ περιβάλλοντοσ με υπολογιςτι τθσ 5θσ παρζμβαςθσ 
(Power Point), αλλά και με τθ χριςθ του κλειςτοφ λογιςμικοφ Kid e pedia και 
αςκιςεων με Hot Potatoes . Από τθν άλλθ πλευρά, ο εποικοδομθτιςμόσ βαςίηεται 
ςτο ότι θ μάκθςθ δεν αποκτιζται, οφτε μεταβιβάηεται, αλλά καταςκευάηεται μόνο 
με τθ γνωςτικι ςυμμετοχι των ίδιων των υποκειμζνων μάκθςθσ. Πιο αναλυτικά θ 
μάκθςθ είναι μια ενεργόσ διαδικαςία δόμθςθσ και μεταςχθματιςμοφ των 
προςωπικϊν γνωςτικϊν ςχθμάτων ςκζψθσ τα οποία ζχουν προςαρμοςτικό 
χαρακτιρα. Ιδρυτισ αυτισ τθσ κεωρίασ μάκθςθσ είναι ο Piaget. Εφαρμόηεται ςτθν 
προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία μασ με τθ χριςθ λογιςμικοφ ανάπτυξθσ τθσ 
ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ (Revelation Natural Art), ςυμβολικισ ζκφραςθσ 
και επικοινωνίασ (Power Point) ςτισ 1θ,2θ,3θ παρζμβαςθ, και δθμιουργίασ παηλ: 
Jigsaw Puzzle Creator. Κοινό ςτοιχείο του εποικοδομθτιςμοφ με τα λογιςμικά είναι 
ότι, επιτρζπει ςτον κάκε μακθτι να χειρίηεται αυτόνομα όςα του παρζχονται, να 
αυτοελζγχεται και να αυτοδιορκϊνεται, ϊςτε να αναπτφξει τθν αυτοεκτίμθςι του 
χωρίσ τθ διαρκι παρζμβαςθ του διδάςκοντα. 
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Ωσ προσ την ειδική αγωγή: Ο αυτιςµόσ αποτελεί µία ςοβαρι και εκτεταμζνθ 
διαταραχι τθσ ανάπτυξθσ. Ο όροσ εκτεταμζνθ (ι διάχυτθ) αναφζρεται ςτθ ςφνκετθ 
φφςθ τθσ διαταραχισ, κακϊσ επθρεάηει τρεισ περιοχζσ τθσ ανάπτυξθσ: τθν 
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, τθν επικοινωνία και τθ φανταςία. Αυτζσ οι τρεισ περιοχζσ 
ςυνιςτοφν τθν τριάδα των διαταραχϊν, δθλαδι τον πυρινα των κλινικϊν 
χαρακτθριςτικϊν του αυτιςµοφ (Wing & Gould, 1979, ςτο ΑΠ για μακθτζσ με 
Αυτιςμό, 2003:12). 

Ο προςδιοριςµόσ των ςτόχων τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν µε αυτιςµό 
χρειάηεται να διζπεται από τισ ακόλουκεσ βαςικζσ αντιλιψεισ για τον αυτιςµό:  

1. Σα άτοµα µε αυτιςµό ζχουν ζναν ιδιαίτερο τρόπο αντίλθψθσ και κατανόθςθσ 
των ανκρϊπων και του περιβάλλοντοσ.  

2. Ο τρόποσ ςκζψθσ των ατόµων µε αυτιςµό δεν είναι κατϊτεροσ αλλά 
διαφορετικόσ.  

3. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ δεν είναι να αλλάξει το ίδιο το άτοµο και τον 
τρόπο ςκζψθσ του αλλά να το βοθκιςει να κατανοιςει και να ανταποκρικεί 
ςτισ απαιτιςεισ των άλλων, µε ςεβαςµό ςτισ διαφορζσ, τισ ιδιαίτερεσ 
προτιµιςεισ και ικανότθτεσ του. ε αυτό το ςθµείο είναι βοθκθτικι θ 
μεταφορά τθσ «γζφυρασ» που χωρίηει και ενϊνει το άτοµο µε αυτιςµό και 
τουσ άλλουσ. Σο ζργο του εκπαιδευτικοφ είναι να δϊςει ςτο παιδί µε αυτιςµό 
τα απαραίτθτα εφόδια ϊςτε να κζλει και να μπορεί να «διαςχίςει» τθ 
γζφυρα µόνο του για να βρεκεί ςτθν άλλθ άκρθ τθσ. Αυτό προχποκζτει ότι οι 
άλλοι που βρίςκονται απζναντι του κατανοοφν τισ διαφορζσ του και τισ 
αποδζχονται µε υποµονι και ςεβαςµό (ΑΠ για παιδιά με αυτιςμό, 2003:14).  

Σα Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν για τουσ μακθτζσ µε αυτιςµό είναι ςκόπιμο 
να:  

 ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ γνωςτικζσ τουσ ανάγκεσ, που ποικίλουν 
ανάλογα µε το αναπτυξιακό επίπεδο και τθν θλικία τουσ,  

 αξιοποιοφν ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τισ ικανότθτζσ και τα προςωπικά τουσ 
ενδιαφζροντα,  

 επικεντρϊνονται ςτθ διαμόρφωςθ ςκεπτόμενων μακθτϊν, που είναι ςε κζςθ 
να επιλφουν προβλιματα και όχι ςτθν απόκτθςθ αποςπαςματικϊν γνϊςεων 
ι λειτουργικϊν δεξιοτιτων (Jordan & Powell, 1990˙ Jordan & Powell, 1995, 
ςτο ΑΠ για παιδιά με αυτιςμό, 2003:15). 
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Οι μακθτζσ µε αυτιςµό παρουςιάηουν πολλά και ςφνκετα προβλιματα ςτον τομζα 
των Κοινωνικϊν ∆εξιοτιτων όπωσ:  

 ζλλειψθ κινιτρου για κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και αδιαφορία για τουσ 
άλλουσ  

 ακατάλλθλο τρόπο προςζγγιςθσ των άλλων  

 δυςκολίεσ ςτθ δθμιουργία ςχζςεων µε τουσ ςυνομθλίκουσ  

 δυςκολία ςτθν κατανόθςθ και ςτθν εφαρμογι κοινωνικϊν κανόνων  

 δυςκολίεσ ςτο μοίραςμα ενδιαφερόντων των άλλων  

 αδυναμία ςτθν ζκφραςθ ενςυναίςκθςθσ  

 δυςκολίεσ ςτθν ζναρξθ και ςυνζχιςθ διαλόγου  

 δυςκολίεσ ςτο να κατανοιςουν, να εκφράςουν και να μοιραςτοφν 
ςυναιςκιματα  

 δυςκολίεσ ςτο παιχνίδι (ΑΠ για παιδιά με αυτιςμό, 2003:17). 

Μεθοδολογική προςζγγιςη 

Θ διακεματικότθτα χαρακτθρίηει τθν ανάπτυξθ του ςεναρίου πάνω ςε ζνα κζμα που 
επιλζγει και προτείνει ο εκπαιδευτικόσ και το οποίο κεωρείται παιδαγωγικά 
κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα παιδιϊν. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει ςχεδιάςει τθν 
πορεία και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που κα επιδιϊξει να κατακτιςουν 
(ΑΠ‐ΔΕΠΠ Νθπιαγωγείου, 2003:586,587). Θ εργαςία ςτθν τάξθ γίνεται με τουσ πιο 
κάτω τρόπουσ: 

 Σα παιδιά εργάηονται ςτον υπολογιςτι μόνα τουσ με τθν υποςτιριξθ του 
νθπιαγωγοφ (εξατομικευμζνη διδαςκαλία), ϊςτε το κάκε παιδί να εργαςτεί 
με το δικό του ρυκμό. 

 υνεργάηονται δυο παιδιά μαηί (εργαςία ςε ομάδεσ), για να προωκιςουμε το 
ςυνεργατικό μοντζλο μάκθςθσ και τα παιδιά να ανταλλάςςουν και να 
μάκουν να δζχονται τισ απόψεισ των άλλων. 

 Κάποιεσ δραςτθριότθτεσ πραγματοποιοφνται με το ςφνολο τθσ τάξθσ όπωσ θ 
αφιγθςθ παραμυκιοφ από βιβλίο ι ςτον υπολογιςτι. 

 Ο εκπαιδευτικόσ δρα ςτθν τάξθ ωσ εμψυχωτισ, ςυντονιςτισ και 
διαμεςολαβθτισ μεταξφ Θ/Τ και παιδιϊν. Ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 
παιδιϊν προςαρμόηουμε το βακμό βοικειασ που τουσ προςφζρουμε και 
φροντίηουμε όπου είναι δυνατόν αυτι να ζχει φκίνουςα πορεία. 

 

2.1 Διδακτικι προςζγγιςθ με ΣΠΕ 

 Αρχικά ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει με παιγνιϊδθ τρόπο τα ςυναιςκιματα 
λφπθ, κυμό, φόβο, με τισ παρουςιάςεισ των παραμυκιϊν (Μορόνι, Σ., 2008, 
2011α & 2011β). Χριςθ εμπλουτιςμζνου με ιχο και κίνθςθ Power Point. 
Αργότερα μόνα τουσ τα παιδιά ι ςε ομαδοφλεσ δυο ατόμων ανατρζχουν και 
προςπακοφν να αφθγθκοφν με το δικό τουσ τρόπο. Με τθ χριςθ του 
υπολογιςτι πετυχαίνουμε τθ μζγιςτθ εςτίαςθ τθσ προςοχισ των παιδιϊν. 
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 Ακολουκεί άςκθςθ γραφισ των λζξεων: χαρά, λφπθ, κυμόσ, φόβοσ και 
ςφνδεςι τουσ με αντίςτοιχα εικονίδια-φατςοφλεσ, με τθ χριςθ του Hot 
Potatoes: JCloze-γράψε τθ λζξθ και JCross-εικονοςταυρόλεξο.  

 τθν παρζμβαςθ αυτι ηθτείται ςτα παιδιά να αναγνωρίςουν το ςυναίςκθμα 
που τουσ περιγράφεται (γνώριμεσ εικόνεσ από τισ αρχικζσ παρουςιάςεισ) και 
να το αντιςτοιχίςουν με το εικονίδιο φατςοφλα (γνωςτό από την 
προηγοφμενη παρζμβαςη). Χριςθ διαδραςτικοφ Power Point, 
εμπλουτιςμζνου με ιχο και κίνθςθ και παροχι ανατροφοδότθςθσ.  

 Ακολουκεί παιχνίδι με το κλειςτοφ τφπου λογιςμικό Kid e pedia.  

 Σα μακθματικά δουλεφονται ςτο Revelation Natural Art κάνοντασ ταξινόμθςθ 
εικόνων προςϊπων ανάλογα με το ςυναίςκθμα που εκφράηουν. Οι εικόνεσ 
επιλζγονται από ςτάμπεσ που εμείσ ζχουμε τοποκετιςει, ϊςτε οι 
περιςςότερεσ να είναι γνϊριμεσ ςτα παιδιά από τισ προθγοφμενεσ 
παρεμβάςεισ.  

 Περιςςότερεσ και εμπλουτιςμζνεσ με καινοφριεσ εικόνεσ αςκιςεισ γλϊςςασ 
και αντιςτοίχιςθσ με χριςθ του Hot Potatoes.  

 Εικόνεσ πραγματικϊν καταςτάςεων προσ ςυηιτθςθ περαςμζνεσ ςε ζνα 
ακόμθ power point και  

 Jigsaw Puzzle Creator : παιχνίδι ψθφιακοφ παηλ με τισ προθγοφμενεσ εικόνεσ 
ολοκλθρϊνουν το εκπαιδευτικό ςενάριο. 

 
 

2.2 Σο προτεινόμενο ςενάριο 

Αρχικά ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά με τθν παρουςίαςθ των ςυναιςκθμάτων μζςα από 
παιχνίδι με καρτζλεσ (Jeux de visages, NATHAN) με κάκε παιδί χωριςτά. τθ 
ςυνζχεια γίνεται θ παρουςίαςθ των ςυναιςκθμάτων από τα βιβλία (Λφπθ Φόβοσ, 
Θυμόσ, εκδόςεισ Μεταίχμιο).  

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Α. 1η διδακτική παρζμβαςη: PowerPoint(1)-Λφπθ 

Παρουςίαςθ του βιβλίου για τθ Λφπθ ςτον υπολογιςτι. Ο ιρωασ του βιβλίου είναι 
ζνα γλυκό κουνελάκι που εφκολα γίνεται αγαπθτό από τουσ μακθτζσ και τουσ ελκφει 
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τθν προςοχι. Οι εικόνεσ του βιβλίου ζχουν πάρει θλεκτρονικι μορφι με τθ χριςθ 
ςαρωτι και ζχουν επεξεργαςτεί ςτο πρόγραμμα ηωγραφικισ του υπολογιςτι ι ςτο 
Revelation Natural Art, ϊςτε να αποδίδουν απόλυτα κατανοθτά το περιεχόμενο του 
κειμζνου. Ζχουν προςτεκεί ακόμθ οι κατάλλθλοι ιχοι και όπου είναι δυνατό και 
κινιςεισ των θρϊων ι και όλθσ τθσ εικόνασ. Πετυχαίνουμε με αυτό τον τρόπο τθν 
μζγιςτθ εςτίαςθ τθσ προςοχισ των μακθτϊν μασ, αλλά και τθν διαςκζδαςι τουσ. Σο 
κείμενο αποδίδεται γραπτά και όχι με θχογραφθμζνθ αφιγθςθ για δυο λόγουσ: 

 θ αφιγθςθ γίνεται από τον εκπαιδευτικό, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του εκάςτοτε μακθτι και να κάνει όςο το δυνατό πιο 
ευκολονόθτο το περιεχόμενο 

 όταν ελεφκερα ο μακθτισ αυτενεργεί ςτθν παρουςίαςθ να μπορεί να 
αποδίδει ο ίδιοσ τθν ιςτορία με το δικό του τρόπο 

τόχοι τθσ παρζμβαςθσ α) θ αναγνϊριςθ και κατανόθςθ του ςυναιςκιματοσ τθσ 
λφπθσ, θ ςφνδεςι του με κοινωνικζσ καταςτάςεισ και θ διαχείριςι του, β) ανάπτυξθ 
του προφορικοφ λόγου.  

Αναγνϊριςθ-κατανόθςθ 
φνδεςθ με κοινωνικζσ 
καταςτάςεισ 

Διαχείριςθ 

  
 

 

Β. 2η διδακτική παρζμβαςη: PowerPoint(2)-Θυμόσ 

Παρουςίαςθ του βιβλίου για το Θυμό ςτον υπολογιςτι με τον ίδιο τρόπο με το 
προθγοφμενο. 

Αναγνϊριςθ-κατανόθςθ 
φνδεςθ με κοινωνικζσ 
καταςτάςεισ 

Διαχείριςθ 
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Γ. 3η διδακτική παρζμβαςη : PowerPoint(3)-Φόβοσ 

Παρουςίαςθ του βιβλίου για το Φόβο ςτον υπολογιςτι με τον ίδιο τρόπο με τα 
προθγοφμενα. 

Αναγνϊριςθ-κατανόθςθ 
φνδεςθ με κοινωνικζσ 
καταςτάςεισ 

Διαχείριςθ 

   

 

Δ. 4η διδακτική παρζμβαςη: HotPotatoes, JCloze-γράψε τθ λζξθ, JCross-
εικονοςταυρόλεξο 

Δίνεται με τθν παρζμβαςθ αυτι ςυμβολικι μορφι ςτα ςυναιςκιματα που ζχουμε 
ιδθ γνωρίςει από τισ προθγοφμενεσ παρεμβάςεισ. Κάποιοι μακθτζσ είναι ςε κζςθ 
να πλθκτρολογιςουν τισ λζξεισ, οι υπόλοιποι μακαίνουν να αντιςτοιχοφν τθ λζξθ 
που ακοφν από τον εκπαιδευτικό με το αντίςτοιχο εικονίδιο. Προετοιμάηονται ζτςι 
για τθν επόμενθ παρζμβαςθ.  

JCloze-γράψε τθ λζξθ  

Σα παιδιά βλζπουν το εικονίδιο και τθ λζξθ του ςυναιςκιματοσ που απεικονίηει και 
τθν αντιγράφουν (αργότερα όμωσ μποροφμε να αφαιρζςουμε τθν λζξθ και να τθν 
γράφουν από μνιμθσ). 
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JCross-εικονοςταυρόλεξο 

Σα παιδιά πρζπει να αντιγράψουν τθ λζξθ που βρίςκεται δίπλα ςτο αντίςτοιχο 
εικονίδιο (αργότερα όμωσ μποροφμε να αφαιρζςουμε τθν λζξθ και να τθν γράφουν 
από μνιμθσ). 

 

 

Ε. 5η διδακτική παρζμβαςη : PowerPoint(4) 

Διαδραςτικι παρουςίαςθ με μορφι πιο είναι το ςωςτό. Παρουςιάηουμε εικόνεσ 
από τισ παρεμβάςεισ 1,2 και 3 και τον πρωταγωνιςτι-κουνελάκι με τθν ανάλογθ 
ζκφραςθ ςυναιςκιματοσ. Σα παιδιά καλοφνται να αναγνωρίςουν και να επιλζξουν 
το ςωςτό ςυναίςκθμα του πρωταγωνιςτι από τα γνϊριμά τουσ από τθν 
προθγοφμενθ παρζμβαςθ εικονίδια που ακολουκοφν. Σα εικονίδια λειτουργοφν ωσ 
κουμπιά ενεργειϊν. Μόνο όταν πατθκεί το ςωςτό εικονίδιο ζχουμε απόκριςθ-
ενκάρρυνςθ/επιβράβευςθ από τον υπολογιςτι. Οι λάκοσ επιλογζσ απλϊσ 
αγνοοφνται και με αυτό τον τρόπο δεν αποκαρρφνονται οι μακθτζσ μασ. Οι 
ερωτιςεισ: «Σι νοιϊκει το κουνελάκι όταν…;» είναι θχογραφθμζνεσ και πολφ απλζσ, 
ϊςτε θ παρουςία του εκπαιδευτικοφ να μθν είναι απολφτωσ απαραίτθτθ κάκε φορά. 
Προωκοφμε με αυτό τον τρόπο τθν αυτενζργεια των μακθτϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ 
αυτοεκτίμθςισ τουσ. 
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ΣΤ. 6η διδακτική παρζμβαςη: Kid e pedia 

Παίηω με το κλειςτοφ τφπου λογιςμικό ςτισ ενότθτεσ: «Νευράκια, νευράκια;» και 
«Μαηί μποροφμε»  

 

τθν ενότθτα «Νευράκια, νευράκια;» υπάρχουν τρεισ υποενότθτεσ. τθν 
υποενότθτα «Ζλεγξε τα νεφρα ςου» ζνα κοριτςάκι περιγράφει το ςυναίςκθμα του 
κυμοφ παρομοιάηοντάσ το με ζνα ατίκαςο κουτάβι που πρζπει να το 
χαλιναγωγιςεισ. Θ απλι παρουςίαςθ με κινοφμενθ εικόνα και με ιρωα προςιτό ςτα 
παιδιά ελκφει το ενδιαφζρον τουσ και δίνει με ζναν διαφορετικό τρόπο τθν 
αναγνϊριςθ και διαχείριςθ του κυμοφ. 
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τθν υποενότθτα «Σο ατίκαςο κουτάβι» περιγράφονται κοινωνικζσ καταςτάςεισ που 
προκαλοφν το κυμό και ακολουκοφν δυο απαντιςεισ, ςωςτισ και λάκοσ διαχείριςθσ 
που καλοφνται οι μακθτζσ να επιλζξουν. Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα απευκφνεται ςε 
παιδιά μεγαλφτερθσ θλικίασ. 
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τθν υποενότθτα «Θ κακιά θ ϊρα» περιγράφονται κοινωνικζσ καταςτάςεισ που 
προκαλοφν το κυμό με εικονικι μορφι που είναι πιο προςιτι ςτα παιδιά του 
νθπιαγωγείου. Ακολουκοφν δυο απαντιςεισ, ςωςτισ και λάκοσ διαχείριςθσ από το 
κουτάβι πρωταγωνιςτι και τα παιδιά καλοφνται να επιλζξουν.  

  

τθν ενότθτα «Μαηί μποροφμε» και ςτθν υποενότθτα «Σα ςυναιςκιματα τθσ 
Νζλλθσ» περιγράφονται διάφορεσ καταςτάςεισ που προκαλοφν διαφορετικά 
ςυναιςκιματα. Τπάρχει μια μπάρα με πρόςωπα που ζχουν εκφράςεισ 
ςυναιςκθμάτων και φωτίηονται με τθ ςειρά. Όταν φωτιςτεί το πρόςωπο που 
εκφράηει το ςωςτό ςυναίςκθμα πρζπει ο μακθτισ να πατιςει το Enter.  

  

Παίηοντασ αβίαςτα ο μακθτισ με αυτό το λογιςμικό κλειςτοφ τφπου ανακαλφπτει τθ 
μάκθςθ. 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’Σι νιϊκει άραγε;’’ 

 

Νεκταρία Κορκοφ 15 

 

Ζ. 7η διδακτική παρζμβαςη : Revelation Natural Art , ταξινόμθςθ 

 Σο ςυγκεκριμζνο λογιςμικό ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ, 
δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να προςαρμόςει το περιεχόμενο από τισ 
ςτάμπεσ. Ζτςι προςκζτουμε ολόκλθρθ ενότθτα «ςυναιςκιματα» με εικόνεσ που 
είναι γνωςτζσ από κάρτεσ που χρθςιμοποιιςαμε ςτθν αρχι τθσ διδαςκαλίασ μασ ι 
που ζχουμε χρθςιμοποιιςει ςε προθγοφμενεσ παρεμβάςεισ, αλλά και καινοφριεσ 
εικόνεσ. Δίνονται ςτα παιδιά δυο ορκογϊνια πλαίςια που το ζνα ζχει τίτλο ΧΑΡΑ και 
περιζχει ενδεικτικά ζνα χαροφμενο πρόςωπο, ενϊ το άλλο ζχει τίτλο ΛΤΠΘ και 
περιζχει λυπθμζνο πρόςωπο. Ηθτάμε από τα παιδιά να πάρουν από τισ ςτάμπεσ 
εικόνεσ με πρόςωπα χαροφμενα για το πλαίςιο ΧΑΡΑ και εικόνεσ με λυπθμζνα 
πρόςωπα για τθ ΛΤΠΘ. Χριςθ ποντικιοφ πατάω ςζρνω αφινω. 

 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο ταξινομοφμε ΘΤΜΟ και ΦΟΒΟ 
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Η. 8η διδακτική παρζμβαςη: HotPotatoes , JCloze-γράψε τθ λζξθ, JCross-
εικονοςταυρ/ξο, JMatch-ταιριάηω, JQuiz-τι νοιϊκουν; 

JCloze-γράψε τθ λζξθ  

Σα παιδιά βλζπουν τθν εικόνα και τθ λζξθ του ςυναιςκιματοσ και τθν αντιγράφουν. 
(αργότερα όμωσ μποροφμε να αφαιρζςουμε τθν λζξθ και να τθν γράφουν από 
μνιμθσ). 
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JCross-εικονοςταυρ/ξο 

Σα παιδιά πρζπει να αντιγράψουν τθ λζξθ που βρίςκεται δίπλα ςτο πρόςωπο με το 
ανάλογο ςυναίςκθμα (αργότερα όμωσ μποροφμε να αφαιρζςουμε τθν λζξθ και να 
τθν γράφουν από μνιμθσ). 

 

JMatch-ταιριάηω 

Σα παιδιά ταιριάηουν εικόνεσ διαφορετικϊν ανκρϊπων (κορίτςι – αγόρι) με το ίδιο 
ςυναίςκθμα ςτο πρόςωπο 

 

 

 

JQuiz-τι νοιϊκουν; 

Σα παιδιά βλζπουν τρεισ διαφορετικζσ εικόνεσ προςϊπων με το ίδιο ςυναίςκθμα 
ςτθν ζκφραςι τουσ και καλοφνται να το αναγνωρίςουν και το τςεκάρουν από 
τζςςερισ λζξεισ που τουσ δίνονται (υπάρχει θ λζξθ κάτω από τισ εικόνεσ αρχικά, 
αργότερα όμωσ μποροφμε να τθν αφαιρζςουμε). 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’Σι νιϊκει άραγε;’’ 

 

Νεκταρία Κορκοφ 18 

 

  

 

Θ. 9η διδακτική παρζμβαςη : PowerPoint(5) 

Εικόνεσ πραγματικϊν καταςτάςεων προσ ςυηιτθςθ 

  

  

 

Ι. 10η διδακτική παρζμβαςη : Jigsaw Puzzle Creator 

Σζλοσ, κα χρθςιμοποιθκεί ζνα πρόγραμμα δθμιουργίασ θλεκτρονικοφ πάηλ. Σα 
προγράμματα αυτοφ του είδουσ βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, μζςα από τθ 
ςυναρμολόγθςθ εικόνων, για τθ μελζτθ ενόσ κζματοσ. Επιλζγουμε τον αρικμό των 
κομματιϊν του παηλ που κα δθμιουργιςουμε, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτθν θλικία 
και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν μασ, προςκζτουμε γκρίηο βοθκθτικό υπόςτρωμα, 
μουςικι και δθμιουργοφμε ζτςι ζνα προςιτό και ευχάριςτο περιβάλλον. Οι εικόνεσ 
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που ζχουμε χρθςιμοποιιςει ςτθν προθγοφμενθ παρζμβαςθ γίνονται τϊρα παιχνίδι 
για τθν εμπζδωςι τουσ. 

 

2.3 Αξιολόγθςθ 

1. Διαμορφωτική 

Κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ του ςεναρίου οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ δίνουν 
τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αυτοαξιολογθκοφν. Πιο ςυγκεκριμζνα θ 
διαδραςτικι παρουςίαςθ (ΔΠ5) με παιγνιϊδθ τρόπο ενιςχφει τθν αυτοεκτίμθςθ του 
μακθτι, αφοφ αυτόσ καταφζρνει να αναγνωρίςει το ςυναίςκθμα που ζχει το 
κουνελάκι κάκε φορά.  

Οι αςκιςεισ με Hot Potatoes μποροφν να δϊςουν επίςθσ μια μορφι αξιολόγθςθσ 
κατά τθ διάρκεια του ςεναρίου και να μπορζςει ζτςι ο εκπαιδευτικόσ να επιμείνει ι 
να επαναλάβει κάποιεσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του να 
πετφχουν τουσ ςτόχουσ που αρχικά ζχει κζςει. 

2. Τελική 

Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ δεν απευκφνονταν ςε όλα τα παιδιά του τμιματοσ. Οι 
παρουςιάςεισ όμωσ ΔΠ1, ΔΠ2 και ΔΠ3, μπόρεςαν να κρατιςουν τθν προςοχι και 
των πζντε παιδιϊν και τθ ςυγκζντρωςθ όλθσ τθσ ομάδασ κοντά ςτον υπολογιςτι, 
πράγμα ςπάνιο για το ειδικό νθπιαγωγείο. Ακόμθ όταν κάποιο από τα παιδιά μόνο 
του αςχολείται με αυτζσ ςτον υπολογιςτι, με το άκουςμα των γνϊριμων πια ιχων 
του και οι άλλοι μακθτζσ πλθςιάηουν και παρακολουκοφν. Κάποια παιδιά δεν 
πλθςίαηαν κακόλου ςτον υπολογιςτι, τϊρα άρχιςαν να αςχολοφνται με αυτόν. 

 

2.4 Επζκταςθ 

Μια πικανι επζκταςθ του ςεναρίου κα μποροφςε να ιταν να φωτογραφίςουμε 
γκριμάτςεσ ςτα δικά μασ πρόςωπα και να τισ προςκζςουμε ςτθ ςυλλογι μασ. Να τισ 
κάνουμε παηλ και να παίξουμε με αυτζσ.  
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