
Εκπαιδευτικό ςενάριο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με τθν αξιοποίθςθ 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. 

 

1.ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

υγγραφζασ: Μποηονζλου Κωνςταντίνα 

1.1.Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

Οι τζςςερισ εποχζσ 

1.2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Το ςενάριο αφορά τισ γνωςτικζσ περιοχζσ τθσ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ, τθσ 

Γλϊςςασ και των Εικαςτικϊν. 

1.3. Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται 

Το ςενάριο απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Βϋ Δθμοτικοφ. 

1.4. υμβατότθτα με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π.. 

Το περιεχόμενο του διδακτικοφ ςεναρίου είναι απόλυτα ςυμβατό με το Α.Π.Σ. και 

το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μακιματοσ τθσ Μελζτθσ του Περιβάλλοντοσ ςτο Δθμοτικό 

ςχολείο κακϊσ αναφζρεται ςτθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ ενότθτασ 

του ςχολικοφ βιβλίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Οι τζςςερισ εποχζσ 

Οι ςτόχοι που τίκενται άπτονται άμεςα και υπερκαλφπτουν αυτοφσ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο βιβλίο του 

δαςκάλου. 

1.5. Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ζξι ομάδεσ των τριϊν 

μακθτϊν. 



Η διδαςκαλία και θ εφαρμογι του προγράμματοσ κα γίνει : 

 ςτθ ςχολικι τάξθ, όπου απαιτοφνται ςυμβατικά υλικά  ( πίνακασ, ςφνεργα 

ηωγραφικισ ) 

 ςτο εργαςτιρι πλθροφορικισ, όπου απαιτείται εκτόσ των Η/Υ  και ζνασ 

βιντεοπροβολζασ. 

Τα λογιςμικά που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι τα παρακάτω: 

 Το διαδίκτυο με τθ χριςθ διαφυλλιςτϊν διαδικτφου. 

 Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ 

ςκζψθσ (kidspiration). 

 Λογιςμικό δθμιουργικισ ζκφραςθσ (tux paint ) 

 Επεξεργαςτισ κειμζνου (word)  

 Λογιςμικό παρουςίαςθσ (power point) 

( Γνωςτικά ) Προαπαιτοφμενα 

Οι μακθτζσ από μικρότερεσ κιόλασ τάξεισ ζχουν αςχολθκεί με το κζμα του 

χρόνου, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτοφσ. Ο δάςκαλοσ αξιοποιεί επίςθσ τθ 

ςχετικι ενότθτα από τθ Γλϊςςα και τα Μακθματικά. 

Σε ότι αφορά τισ Τ.Π.Ε. είναι απαραίτθτο οι μακθτζσ να μποροφν να αναηθτοφν 

πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο και να ζχουν μια πρϊτθ εξοικείωςθ με τα λογιςμικά 

που αναφζρονται παραπάνω. 

1.6. Διδακτικοί ςτόχοι 

Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο 

Μελζτθ περιβάλλοντοσ: 

 Να ονομάςουν τισ εποχζσ και να τισ αντιςτοιχίςουν με μινεσ και γιορτζσ. 

 Να ςυνδζςουν τισ εποχζσ με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και  δραςτθριότθτεσ 

των ανκρϊπων. 

 Να ςυλλζξουν λαογραφικά ςτοιχεία ςχετικά με το κζμα. 

 



Γλϊςςα: 

 Να διθγθκοφν προςωπικζσ εμπειρίεσ. 

 Να διατυπϊςουν υποκζςεισ με αφετθρία το κζμα μασ. 

 Να ςυνκζςουν τισ δικζσ τουσ φανταςτικζσ ιςτορίεσ. 

Εικαςτικά: 

 Να εκφραςτοφν δθμιουργικά και να παρουςιάςουν το προϊόν τθσ 

εργαςίασ τουσ. 

 

Β. Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιών 

 Να αναπτφξουν κετικι διάκεςθ απζναντι ςτον Η/Υ ωσ περιβάλλον 

εργαςίασ. 

 Να μάκουν να χρθςιμοποιοφν τον Η/Υ ωσ εργαλείο άντλθςθσ και 

επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν. 

 Να γνωρίςουν ςυγκεκριμζνα λογιςμικά τα οποία  κα τουσ 

επιτρζψουν να ανακαλφψουν  και να δομιςουν τθ νζα  γνϊςθ, 

κακϊσ επίςθσ και να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ. 

 Να εκφραςτοφν δθμιουργικά μζςα από το περιβάλλον του Η/Υ. 

Γ. Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

 Να μάκουν να ςυνεργάηονται και να ανταλλάςςουν απόψεισ με ςεβαςμό 

ςτθν ετερότθτα. 

 Να τονϊςουν τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν αυτοεκτίμθςθ μζςα από 

ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Να μάκουν να αναδεικνφουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και να τισ 

χρθςιμοποιοφν ωσ βάςθ για τθ νζα γνϊςθ. 

 Να αναπτφξουν ικανότθτεσ διαλόγου. 

 Να αςκθκοφν ςε δεξιότθτεσ όπωσ θ παρατιρθςθ και θ περιγραφι. 

 Να καλλιεργθκεί θ φανταςία  και θ δθμιουργικι ςκζψθ. 

 

 



1.7. Εκτιμώμενθ διάρκεια 

Το ςενάριο αναμζνεται να υλοποιθκεί ςε (4) διδακτικζσ ϊρεσ. 

 

2. Διδακτικι προςζγγιςθ 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Το κεωρθτικό υπόβακρο του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου βρίςκεται ςτισ  γνωςτικζσ 

κεωρίεσ μάκθςθσ , τον εποικοδομθτιςμό, τθν ανακαλυπτικι μάκθςθ και τισ 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ. 

Αυτό γίνεται φανερό γιατί, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο 

διδαςκαλίασ, θ γνϊςθ ανακαλφπτεται μζςα από ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

όπου οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και ο εκπαιδευτικόσ είναι αρωγόσ, οργανωτισ, 

κακοδθγθτισ και διευκολυντισ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Η  μάκθςθ ςυντελείται ςτα 

ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά πλαίςια ,τα οποία τθν κακορίηουν,  με τθν 

αλλθλεπίδραςθ μακθτϊν και δαςκάλου. 

2.1. Διδακτικι προςζγγιςθ με Σ.Π.Ε. 

Ο δάςκαλοσ κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εξερευνιςουν το διαδίκτυο, με τθ 

χριςθ ενόσ διαφυλλιςτι, ϊςτε να ανακαλφψουν  πλθροφορίεσ, να τισ 

διαχειριςτοφν, να τισ κατανοιςουν, να τισ ταξινομιςουν και να ςτακοφν 

κριτικά απζναντι τουσ. Δίνεται, επίςθσ, μια καταπλθκτικι ευκαιρία ςτον 

εκπαιδευτικό να κίξει κζματα ςχετικά με τθν αςφαλι και ςτοχευμζνθ 

πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ  κριτικισ ςτάςθσ απζναντι 

ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ. 

Το λογιςμικό γενικισ χριςθσ power point είναι ανοιχτοφ τφπου και επιτρζπει 

τθ δθμιουργικι ςφνκεςθ και παρουςίαςθ γεγονότων ι εννοιϊν τισ οποίεσ 

ζχουν ανακαλφψει και αξιολογιςει για τθ ςπουδαιότθτά τουσ. Εξαςφαλίηει 

τθν ενεργό ςυμμετοχι του μακθτι ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Προςφζρεται για ομαδικι δραςτθριότθτα και προάγει το πνεφμα τθσ 

ςυνεργαςίασ και του αλλθλοςεβαςμοφ των μακθτϊν. 



Ο επεξεργαςτισ κειμζνου (word)  αποτελεί μια νζα μζκοδο γραφισ, ποιοτικά 

διαφορετικισ από τθν παραδοςιακι, που δείχνει εξζλιξθ ςτθ γραφι και ευνοεί 

τθν πολυτροπικότθτα. 

 

Το λογιςμικό Tuxpaint δίνει μια καυμάςια ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να 

εκφραςτοφν δθμιουργικά και να ανακαλφψουν νζουσ τρόπουσ ζκφραςθσ. 

Το ανοιχτό λογιςμικό kidspiration δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να 

οργανϊςει δραςτθριότθτεσ με εννοιολογικοφσ χάρτεσ με ςτόχο τθν οπτικοποίθςθ 

των εννοιϊν και των ςχζςεων που τισ διζπουν. Ο εννοιολογικόσ χάρτθσ αποτελεί 

καυμάςια βάςθ για οργανωμζνθ ςυηιτθςθ, για ςυγγραφι κειμζνων κακϊσ και 

για ανάπτυξθ επιχειρθμάτων. 

 

2.2. To  προτεινόμενο ςενάριο 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Α. 1θ  διδακτικι ώρα 

Στθν αρχι ο δάςκαλοσ καλεί ουσ μακθτζσ να κυμθκοφν και να αναδιθγθκοφν το 

παραμφκι « Η κυρα-Καλι και οι δϊδεκα μινεσ» , που τουσ είναι ιδθ γνωςτό από 

το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ. 

Στθ ςυνζχεια δίνεται ςτουσ μακθτζσ ο παρακάτω θμιδομθμζνοσ εννοιολογικόσ 

χάρτθσ 



 

Αφοφ  τον ςυμπλθρϊςουν , θ ςυηιτθςθ ςυνεχίηεται και τελικά δομείται ο 

παρακάτω εννοιολογικόσ χάρτθσ:

 

 



Στθ ςυνζχεια κάκε ομάδα καλείται να ςυμπλθρϊςει  το φφλλο εργαςίασ που 

ςυνοδεφει τθ δραςτθριότθτα γράφοντασ μια πρόταςθ για  κάκε μινα και κάκε 

εποχι:  

 

Οι ομάδεσ ανακοινϊνουν όςα ζγραψαν και με τθ βοικεια του δαςκάλου 

απομονϊνονται και καταγράφονται ςτον πίνακα φράςεισ που δθλϊνουν 

δραςτθριότθτεσ, γιορτζσ, καιρικζσ ςυνκικεσ ανάλογα με τθν κάκε εποχι. 

 

 

Β. 2θ διδακτικι ώρα 

Ο δάςκαλοσ χρθςιμοποιεί όςα καταγράφθκαν ςτο τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ 

διδακτικισ ϊρασ ωσ προκαταβολικό οργανωτι για τθ ςυνζχεια. 



Μετά από παρότρυνςθ του δαςκάλου οι μακθτζσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τισ μεγάλεσ γιορτζσ του ζτουσ ςτο διαδίκτυο. 

 

Προτεινόμενεσ πθγζσ: 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1  

http://www.schools.ac.cy/klimakio/ 

http://www.skai.gr/news/greece/article/149827/dekapedaygoystos-i-megalyteri-

thriskeytiki-giorti-ton-ellinon-/ 

Στθ ςυνζχεια  ο δάςκαλοσ παροτρφνει τουσ μακθτζσ να ανοίξουν το βιβλίο τουσ 

και να ςυμπλθρϊςουν τουσ πίνακεσ με τουσ μινεσ και τισ ςθμαντικζσ εορτζσ 

αξιοποιϊντασ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνάσ τουσ. 

 

Γ. 3θ διδακτικι ώρα 

Τθν τρίτθ διδακτικι ϊρα ο δάςκαλοσ προτρζπει  τουσ μακθτζσ να παρατθριςουν 

και να ςυηθτιςουν τισ παρακάτω εικόνεσ: 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1
http://www.schools.ac.cy/klimakio/
http://www.skai.gr/news/greece/article/149827/dekapedaygoystos-i-megalyteri-thriskeytiki-giorti-ton-ellinon-/
http://www.skai.gr/news/greece/article/149827/dekapedaygoystos-i-megalyteri-thriskeytiki-giorti-ton-ellinon-/


  

  

 

Αςκοφνται ζτςι ςτθν παρατιρθςθ και γίνεται μια πρϊτθ ςφνδεςθ των εποχϊν με 

τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ αλλαγζσ ςτθ φφςθ. 

Κατόπιν ανατρζχουν ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ του διαδικτφου 

http://www.youtube.com/watch?v=oSTnYtdLNe8&feature=related 

και παρακολουκοφν ζνα βίντεο για τθν πρόγνωςθ του καιροφ 

http://www.youtube.com/watch?v=oSTnYtdLNe8&feature=related


 

Αφοφ εντοπίςουν τα χαρακτθριςτικά του δελτίου καταλιγουν εφκολα ςε 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ ςυνικεισ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

εποχισ. 

Στθ ςυνζχεια κάκε ομάδα με τθ βοικεια του δαςκάλου αναλαμβάνει να 

ετοιμάςει ζνα κείμενο (word) με ζνα από τα παρακάτω κζματα: 

 

1θ ομάδα:  (Δθμοςιογράφοι) 

Οδθγίεσ: Ετοιμάςτε ζνα δελτίο καιροφ για τισ θμζρεσ του Πάςχα. 

 

 

 



2θ ομάδα: (Ξεναγοί) 

Οδθγίεσ: Μια ομάδα ξζνων περιθγθτϊν πρόκειται να επιςκεφκεί τθν πόλθ μασ 

ςτισ διακοπζσ των Χριςτουγζννων. Γράψτε ζνα κείμενο που να τουσ δίνετε 

πλθροφορίεσ για το τι καιρό μπορεί να ςυναντιςουν ςτο ταξίδι τουσ. 

3θ ομάδα: (υγγενείσ) 

Οδθγίεσ: Ο κείοσ ςασ παντρεφεται τον Ιοφλιο. Η ξαδζλφθ ςασ που κα ζρκει από 

τθν Αυςτραλία ςασ ρωτά τι ροφχα κα πρζπει να φζρει μαηί τθσ για αυτι τθν 

εποχι. Να τθσ γράψετε ζνα θλεκτρονικό μινυμα για να τθν βοθκιςετε. 

4θ ομάδα: (Γεωπόνοι) 

Οδθγίεσ: Τα παιδιά του ςχολείου τθσ περιοχισ ςασ επιςκζφκθκαν και ςασ 

ρωτοφν πϊσ είναι θ φφςθ ςτισ εποχζσ του ζτουσ. Γράψτε τουσ δφο προτάςεισ για 

κάκε εποχι. 

5θ ομάδα: (Παιδίατροι) 

Οδθγίεσ: Μια οικογζνεια μετακόμιςε λίγεσ μζρεσ πριν ςτθν πόλθ ςασ. Οι γονείσ 

ςασ ρωτοφν για τον καιρό που ζχετε ςυνικωσ αυτι τθν εποχι και πλθροφορίεσ 

για το πϊσ να ντφνουν το παιδί τουσ. Πείτε τουσ προφορικά τισ πλθροφορίεσ και 

γράψτε τουσ οδθγίεσ για το ντφςιμο. 

6θ ομάδα: ( Ζμποροι ) 

Οδθγίεσ: Είςτε ζμποροι ροφχων και υποδθμάτων ςτθν πόλθ ςασ. Κάνετε ζνα 

μικρό κατάλογο με τα είδθ που πουλάτε κάκε εποχι. 

 

Στο τζλοσ κάκε ομάδα ανακοινϊνει το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τθσ. 

 

 

 



Δ. 4θ διδακτικι ώρα 

Τθν τελευταία ϊρα οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εκφραςτοφν 

δθμιουργικά με αφετθρία όλα όςα ζχουν προθγθκεί τισ προθγοφμενεσ ϊρεσ. 

Καλοφνται να δουλζψουν αρχικά με το λογιςμικό Tux Paint. Δθμιουργοφν ζργα 

ατομικά ι ομαδικά, όπωσ επικυμοφν.  

Στθ ςυνζχεια με τθν αρωγι του δαςκάλου κα ςυνκζςουν τα ζργα τουσ ςε μια 

παρουςίαςθ (power point). 


