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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

 

ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Πηλείδου Κωνσταντίνα 

ΤΑΞΕΙΣ: Τάξη, Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι εποχές και τα φυτά του τόπου μας 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, ΤΠΕ 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι συμβατή με το ΔΕΠΠΣ, καθώς έχει επεκτάσεις στη 

Γλώσσα, στην Αισθητική Αγωγή, στη Μουσική και στις ΤΠΕ, και με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Α΄Τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου. 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  3 διδακτικές ώρες 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:  

Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται είναι εργαστήριο υπολογιστών, δυνατότητα  

σύνδεσης με το διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας. Για την υλοποίηση του σεναρίου θα 

χρησιμοποιηθεί η αίθουσα της τάξης, η οποία διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή με 

σύνδεση στο διαδίκτυο και προβολέα, το Εργαστήριο Η/Υ το οποίο διαθέτει επαρκή 

αριθμό υπολογιστών και εκτυπωτή. Ένα μεγάλο μέρος του σεναρίου θα υλοποιηθεί 

στο Εργαστήριο Η/Υ. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: 

Ο κειμενογράφος Word είναι ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο για την 

επεξεργασία, αναδιατύπωση και μορφοποίηση ενός κειμένου, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους/στις μαθητές/τριες να βελτιώσουν το γραπτό τους λόγο. 

 

Λογισμικό Παρουσίασης Power Ρoint που είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό 

εργαλείο και συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των γνωστικών δομών των 
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μαθητών /τριών, προσφέροντας έναν ελκυστικό και εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης 

του διδακτικού αντικειμένου. 

 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidsriration που είναι ένα πολυμεσικό και 

υπερμεσικό εργαλείο, αξιοποιεί τις πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών, επιτρέπει 

τους συσχετισμούς και τις συγκρίσεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση 

των γνωστικών δομών των μαθητών /τριών, προσφέροντας έναν ελκυστικό και 

εναλλακτικό τρόπο επεξεργασίας του διδακτικού αντικειμένου. 

 

Λογισμικά ζωγραφικής Tux Paint, Revelation Natural Art, τα οποία συμβάλλουν στη 

δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει 

στους/στις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με 

παιγνιώδη τρόπο. 

 

Διαδικτυακά παιχνίδια εξάσκησης, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία του 

κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει στους/στις 

μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη 

τρόπο. 

 

Διαδικτυακές βιντεοπαρουσιάσεις χώρων και τραγουδιών μέσω You Tube. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Τα παιδιά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και με τα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του 

σεναρίου. Η/ο εκπαιδευτικός συμβουλεύει, καθοδηγεί και συμβάλλει στην 

αυτοδιόρθωση. 

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Α.  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Η εκπαιδευτική παρέμβαση ως προς το 

γνωστικό αντικείμενο θα εστιάσει να γνωρίσουν και να ονομάζουν ποια είναι τα φυτά 
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που ζουν στον τόπο μου, ποια είναι τα βασικά μέρη των φυτών και ποια φυτά 

συνδέονται με τις εποχές του έτους. 

 

Β. Ως προς τις ΤΠΕ, η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει να προσεγγίσουν τα παιδιά 

τις ΤΠΕ ως πηγή πληροφορίας, εργαλείο μάθησης και δημιουργίας και να 

εξοικειωθούν περαιτέρω με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και 

μαθησιακή διαδικασία.  

 

Γ. Ως προς τη διαδικασία μάθησης, η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει τα παιδιά να 

μάθουν να ερευνούν, να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και έτσι να αποκτούν 

γνώσεις αλλά και να αναπτύσσουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης, βοηθώντας το 

ένα το άλλο, και αντλώντας ικανοποίηση από τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να 

βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους και την εικόνα για τον εαυτό τους. 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Περιγραφή της παρέμβασης  

Η τάξη αποτελείται από 20 μαθητές/τριες οι οποίοι/ες χωρίζονται σε τέσσερις 

ανομοιογενείς ως προς το φύλο και τις μαθησιακές ικανότητες ομάδες και 

χρησιμοποιούν τους ανάλογους υπολογιστές. Η/ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει εκ 

των προτέρων να εγκαταστήσει στον κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσουν οι 

ομάδες των μαθητών/τριών τα αντίστοιχα λογισμικά και να δημιουργήσει τα ανάλογα 

αρχεία στον κειμενογράφο και στο λογισμικό παρουσίασης, καθώς και τα φύλλα 

εργασίας με τα οποία οι μαθητές/τριες θα εργαστούν. 

Η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται αρχικά είναι η μαθητοκεντρική κατά την 

προετοιμασία και ενημέρωση της τάξης και η ομαδοσυνεργατική στη συνέχεια για 

την διεξαγωγή των εργασιών και την τελική παρουσίαση. Η προστιθέμενη αξία από 

την ενσωμάτωση των λογισμικών στο σενάριο έγκειται στο ότι συντελούν στη 

διαμόρφωση ενός δημιουργικού περιβάλλοντος και ευχάριστου εκπαιδευτικού 

κλίματος ενώ μέσω της παιδαγωγικής χρήσης των ΤΠΕ εξυπηρετούνται και οι 

διαφοροποιημένες γνωστικές δυνατότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών/τριών. 
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1
η 

ώρα (45 λεπτά) 

 -1η δραστηριότητα. Τα παιδιά παρακολουθούν μία προβολή στον βιντεοπροβολέα με 

θέμα το τραγούδι «Κουβέντα με ένα λουλούδι» σε ποίηση Γ. Ρίτσου και μουσική Μ. 

Θεοδωράκη που βρίσκεται διαδικτυακά στον υπερσύνδεσμο: 

https://youtu.be/IChSaJtXgrI 

 

2
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά αναφέρονται στις εμπειρίες τους και η/ο εκπαιδευτικός 

γράφει στον πίνακα τα ονόματα των φυτών που αναφέρονται από τους/τις 

μαθητές/τριες,  Τα παιδιά διαβάζουν και αντιγράφουν στο τετράδιό τους τις λέξεις 

από τον πίνακα. 

3
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά παρακολουθούν στον βιντεοπροβολέα μία παρουσίαση 

Power Point με τίτλο Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου. 

4
η
 Δραστηριότητα. Η κάθε ομάδα καλείται να ανοίξει το Φύλλο Εργασίας 

Kidspiration που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της και να 

τοποθετήσει εικόνες και λέξεις εκεί που ταιριάζει και όπου χρειάζεται. Η/ο 

εκπαιδευτικός καθοδηγεί και βοηθά. 

       

https://youtu.be/IChSaJtXgrI
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5
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά ανοίγουν το λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint, ή 

Revelation Natural Art εξασκούνται, γράφοντας και ζωγραφίζοντας σχετικές λέξεις 

και εικόνες. 

 2
η
 ώρα (45 λεπτά) 

1
η
 Δραστηριότητα. Αφαιρούνται φυτά που βρίσκονται μέσα σε μία γλάστρα και τα 

παιδιά παρατηρούν τα μέρη τους και προσπαθούν να τα ονοματίσουν, ανασύροντας 

προϋπάρχουσες γνώσεις. Η/ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τις λέξεις και 

σχηματίζει ένα αντίστοιχο σχέδιο. 

2
η
 Δραστηριότητα. Προβάλλεται στον βινεοπροβολέα η παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού Σιμόπουλου Θωμά για τα μέρη του φυτού που είναι προσβάσιμη στον 

ιστότοπο www.e-selides.gr  με τον τίτλο Σχολικές Εργασίες-Project για τα φυτά. 

3
η
 Δραστηριότητα. Κάθε ομάδα συμπληρώνει το Φύλλο Εργασίας Word Τα μέρη του 

Φυτού που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Το υλικό 

κατασκευάστηκε από τον εκπαιδευτικό Σιμόπουλο Θωμά και είναι προσβάσιμο στον 

ιστότοπο www.e-selides.gr  με τον τίτλο Σχολικές Εργασίες-Project για τα φυτά. Η/ο 

εκπαιδευτικός καθοδηγεί και βοηθά. 

4
η
 Δραστηριότητα Τα παιδιά διασκεδάζουν, παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια με φυτά 

που βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο http://el.freeonlinegames.com/game/goofy-

gopher 

http://www.e-selides.gr/
http://www.e-selides.gr/
http://el.freeonlinegames.com/game/goofy-gopher
http://el.freeonlinegames.com/game/goofy-gopher
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3
η
 ώρα (45 λεπτά) 

1
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά παρακολουθούν στον Βιντεοπροβολέα ένα βίντεο για 

τα λουλούδια και τον τρόπο που ανθίζουν που βρίσκεται διαδικτυακά στον 

υπερσύνδεσμο https://youtu.be/ZvI90EKY8lg . 

 

2
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά κουβεντιάζουν για την εποχή που ανθίζουν τα 

λουλούδια, βλέπουμε φύλλα στα δέντρα κτλ. ανασύροντας εμπειρίες και 

προυπάρχουσες γνώσεις. 

3
η
 Δραστηριότητα. Τα παιδιά παρακολουθούν στο Βιντεοπροβολέα μία παρουσίαση 

με θέμα Οι εποχές και τα φυτά που έχει δημιουργηθεί από την εκπαιδευτικό 

Πεχυνάκη Ρίτσα και είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο www.e-selides.gr  με τον τίτλο 

Α τάξη - Μελέτη Περιβάλλοντος - Ζ ενότητα - Εποχές και Φυτά του τόπου μου. 

4
η
 Δραστηριότητα.  Σε κάθε ομάδα μοιράζεται τυπωμένο το Φύλλο Εργασίας Κόβω 

και Κολλάω και δουλεύουν ομαδικά, κατασκευάζοντας από ένα κολλάζ για κάθε 

εποχή. Η/ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και βοηθά όταν κρίνεται απαραίτητο. 

5
η
 Δραστηριότητα. Αν υπάρχει χρόνος, πραγματοποιείται προβολή για τον Βοτανικό 

Κήπο Χαϊδαρίου Αττικής με χρήση του υπερσυνδέσμου 

https://youtu.be/4m1D1_KaAwk 

https://youtu.be/ZvI90EKY8lg
http://www.e-selides.gr/
https://youtu.be/4m1D1_KaAwk
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Επέκταση 

Η στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, οι δραστηριότητες και η χρήση των ΤΠΕ 

που περιγράφονται σε αυτό το διδακτικό σενάριο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 

και να αξιοποιηθούν διδακτικά για τη διδασκαλία των ζώων του τόπου μου. 
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Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου. 
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Τα μέρη του φυτού 

 

Τα μέρη του φυτού. Φύλλο Εργασίας 

 

Οι εποχές και τα φυτά. 
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Κόβω και κολλάω. 

 


