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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013

Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

1 – Γράψτε μία περίληψη της καινοτόμου δράσης (έως 1 σελίδα).

Η διαθεματική προσέγγιση «Τα παιχνίδια του χθες και του σήμερα» υλοποιήθηκε

στο 2/θ Νηπιαγωγείο Λιβανατών του Ν. Φθιώτιδας στο κλασσικό και ολοήμερο

τμήμα, στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης για το χρονικό διάστημα από

Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο 2012.

Στην υλοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης συμμετείχαν 5 εκπαιδευτικοί, 42

νήπια και 2 νήπια του Τμήματος Ένταξης. Οι δραστηριότητες που

πραγματοποιήθηκαν ήταν ατομικές και ομαδικές.

Στόχος μας ήταν η βιωματική προσέγγιση, η απόκτηση νέων γνώσεων, η γνωριμία

με το εγγύτερο περιβάλλον, κοινωνικό και πολιτισμικό, η ένταξη των ΑμεΑ και η

συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν η ενεργός συμμετοχή των

παιδιών, η ομαδοσυνεργατικότητα, η αυτενέργεια, η ενθάρρυνση και ο

προβληματισμός. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνουν όλες τις

μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, οι οποίες αφορούν στο Νηπιαγωγείο και

πιο συγκεκριμένα, «Παιδί και Γλώσσα», «Παιδί και Μαθηματικά», «Παιδί και

Περιβάλλον», «Παιδί : Δημιουργία και Έκφραση», «Παιδί και Πληροφορική».

Η καινοτομία της διαθεματικής προσέγγισης ήταν: α) η χρήση των ΤΠΕ ως
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βοηθητικό εργαλείο μάθησης, β) η χρήση φωτογραφικής μηχανής και βίντεο στην

καθημερινή σχολική πρακτική του νηπιαγωγείου, γ) η πρωτότυπη και καινοτόμα

προσέγγιση των παιδιών προσχολικής αγωγής με μουσειακά εκθέματα, έτσι ώστε

όταν επισκέπτονται τα μουσεία να μη μένουν απλοί θεατές, αλλά να επικοινωνούν

με τα εκθέματα και να μπορέσουν να κατανοούν τη φυσική διαδρομή και εξέλιξη

αυτών μέσα στην ιστορία και δ) η ισότιμη ένταξη των ΑμεΑ στις σχολικές

δραστηριότητες.
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2 – Περιγράψτε το πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση (1 έως 2 σελίδες).

Τα νήπια έφερναν, σε καθημερινή βάση, στο νηπιαγωγείο διάφορα παιχνίδια από το

σπίτι τους και κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων έπαιζαν,

δημιουργούσαν ιστορίες, πραγματοποιούσαν ανταλλαγή παιχνιδιών. Το φαινόμενο

όσο περνούσε ο καιρός γινόταν ολοένα και πιο έντονο, τα παιχνίδια ολοένα και πιο

ενδιαφέροντα, το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των παιδιών ολοένα και

εντονότερος και μεγαλύτερος.

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με τις συναδέλφους ένα άγνωστο ταξίδι στη χώρα των

παιχνιδιών με οδηγό τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και «τα θέλω» των παιδιών.
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3 – Περιγράψτε αναλυτικά την καινοτόμο δράση και τη διαδικασία εφαρμογής στο

σχολικό πρόγραμμα ή στη σχολική κοινότητα (5 έως 12 σελίδες).

«Τα παιχνίδια του χθες και του σήμερα»

Μαρία Τσιαχρή

Μαρία Πρίντζου

Μαρίνα Μακρή

Ευαγγελία Σουφλέρη

Φωτεινή Μέρρα

Νηπιαγωγείο Λιβανατών

Τα μουσεία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι χώροι οργανωμένης παρουσίασης

αντικειμένων που συνδέονται άρρηκτα με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ωστόσο,

μία επίσκεψη αποτελεί, για την προσχολική αγωγή, έναν ιδιαίτερο προβληματισμό,

αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα την προσεγγίσουμε, έτσι ώστε τα παιδιά της

προσχολικής ηλικίας , να αγαπήσουν το χώρο του μουσείου, να μην το δουν ως μία

βαρετή εκδρομή και πάνω απ’όλα να εκφράσουν συναισθήματα ευχαρίστησης,

απόλαυσης και χαράς.

Η πρόκληση του ταξιδιού μας, πάνω στην οποία στηριχθήκαμε, έγκειται στο γεγονός

αφ’ενός μεν ότι δεν φανταζόμασταν ότι τα παιδιά, κατά τη διαδικασία της

εξακτίνωσης της θεματικής προσέγγισης, θα εξέφραζαν έντονα την επιθυμία να

μάθουν για τα παιχνίδια της γιαγιάς, της «παλιάς» όπως ανέφεραν εποχής και

αφ’ετέρου ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης, το οποίο και θα

επισκεπτόμασταν, δεν διέθετε κάποιο ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ως υποστηρικτικό υλικό χρησιμοποιήσαμε τα παιχνίδια των παιδιών, έντυπο εποπτικό

υλικό, ψηφιακό και ρεαλιστικό, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες για μουσεία, μύθους, και

μουσειοσκευή παιχνιδιών, την οποία δανειστήκαμε από το Μουσείο Κυκλαδικής

Τέχνης.
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Η μηχανή αναζήτησης google, με την οποία τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα, αποτέλεσε

εργαλείο μάθησης, καθώς αναζητήσαμε τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον επέδειξαν με τη μουσειοσκευή παλιών παιχνιδιών, η οποία έπαιξε

καταλυτικό ρόλο, καθώς όχι μόνο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, αλλά

βοήθησε στην υποστήριξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών που συνδέονται με

την παρατήρηση, τη διερεύνηση και την περιγραφή. Η χρήση της μουσειοσκευής

μύησε επίσης τα νήπια σε στρατηγικές που προωθούν την αυτόνομη μάθηση.

Το έντυπο υλικό και τα βιβλία που παρουσιάσαμε ως ερέθισμα, προκειμένου να

δημιουργήσουμε καταστάσεις προβληματισμού, είχαν εντυπωσιακό αποτέλεσμα,

δημιούργησαν εύλογες απορίες στα παιδιά και μας οδήγησαν στο επόμενο βήμα

αναζήτησης και στο ερώτημα: “Πώς φτάνει ένα αντικείμενο στο μουσείο;” Στη

διαδρομή που ακολουθήσαμε, χρησιμοποιώντας απλά ερεθίσματα αλλά αφήνοντας τα

ίδια τα παιδιά να αποφασίσουν το επόμενο βήμα, αβίαστα, πραγματοποιήθηκαν

δραστηριότητες ευχάριστες και δημιουργικές. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε

ΤΠΕ αφήνοντάς τα να περιηγηθούν στο διαδίκτυο με στόχο τη μετάδοση τρόπου

χρήσης του διαδικτύου ως εργαλείο αναζήτησης, το οποίο μας βοηθά και διευκολύνει

την εργασία μας.

Σκοπός της διαθεματικής προσέγγισης ήταν: α) η αφύπνιση ενδιαφέροντος των

παιδιών για θέματα που συνδέονται με την πολιτιστική μας κληρονομιά, β) η

ανάπτυξη της ικανότητάς τους να κάνουν συγκρίσεις της ζωής τους με αυτή των

προγόνων τους, γ) να κάνουν προβλέψεις, δ) να διατυπώνουν ερωτήματα, ε) να

αναζητούν απαντήσεις και να συνδέσουν αυτά που παρατηρούν με όσα γνωρίζουν ήδη

σχετικά με το θέμα. Άρρηκτα συνδεδεμένος σκοπός αποτελούσε και η ενεργός

συμμετοχή των παιδιών που φοιτούσαν στο Τμήμα Ένταξης τόσο σε ομαδικές

δραστηριότητες όσο και στην επίσκεψη στο μουσείο και στο άνοιγμα του σχολείου

προς την κοινωνία.

Οι στόχοι της διαθεματικής προσέγγισης, οι οποίοι προέκυψαν από τους

προβληματισμούς των ίδιων των παιδιών, είναι:
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Γλώσσα

 Να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου με βάση τα

εξωτερικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά

 Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν

λόγος και εικόνα

 Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν το λόγο και το λεξιλόγιό τους μέσα από

την περιγραφή εικόνων και αντικειμένων

 Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους

Μαθηματικά

 Να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά, μέσα και καταστάσεις που

συνδέονται με την καθημερινή ζωή

 Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά,

να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία

 Να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από

διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης,

σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης

 Να διατυπώνουν απορίες ή να θέτουν προβλήματα, να επιλέγουν ή να

παράγουν κατάλληλο για την επίλυση των προβλημάτων υποστηρικτικό υλικό

 Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν γεωμετρικά σχήματα
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Μελέτη Περιβάλλοντος

 Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού

ανακάλυψης

 Να «διαβάζουν» απλά σύμβολα ή σχεδιαγράμματα

 Να αναπαριστούν γεγονότα σύμφωνα με τη χρονική τους ακολουθία

 Να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων

 Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για προβλήματα και διλήμματα ανθρώπων

διαφορετικών εποχών

 Να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες

 Να κατανοήσουν τη φυσική διαδρομή και εξέλιξη ενός εκθέματος σε μουσείο

Δημιουργία και Έκφραση

 Να γνωρίζουν και να ονομάζουν ορισμένα είδη εκθεμάτων σε μουσεία

 Να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα

 Να ζωγραφίζουν με εναλλακτικούς τρόπους

 Να χρησιμοποιούν με πολλούς τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν

μικροκατασκευές

 Να εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι, να αναπτύσσουν τη

δημιουργικότητά τους

 Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση

 Να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να

εκτελούν, τραγουδώντας και παίζοντας διάφορα μουσικά όργανα και δικές
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τους «συνθέσεις»

 Να παρουσιάζουν τις εκτελέσεις τους

Φυσική Αγωγή

 Να αναπτύσσουν την κινητικότητά τους

 Να αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις και συνεργασία και

αλληλοαποδοχή και υποστήριξη

Πληροφορική

 Να ταυτίζουν τον Η/Υ με μία μηχανή που βοηθά τον άνθρωπο στην εργασία

του

 Να μάθουν τη διαδικασία «αντιγραφής» και «επικόλλησης» εικόνων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 Με αφορμή το γεγονός ότι τα παιδιά έφερναν μαζί τους τα αγαπημένα τους

παιχνίδια, τα ενθαρρύναμε προκειμένου να εκφράσουν τις γνώσεις τους, να τα

περιγράψουν, να μας αναφέρουν τρόπους και συνδυασμούς παιχνιδιών. Στο

πρώτο στάδιο καταγράψαμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους και

στη συνέχεια προχωρήσαμε στο ερώτημα «Τι θέλουμε να μάθουμε για τα

παιχνίδια». Πραγματοποιήσαμε εξακτίνωση του θέματος και για το επόμενο

χρονικό διάστημα επεξεργαζόμασταν σταδιακά ό,τι είχε προκύψει από τα

παιδιά.

 Σε πρώτη φάση χρησιμοποιήσαμε τα ίδια τα παιχνίδια των παιδιών. Μιλήσαμε

για ομοιότητες και διαφορές ως προς το μέγεθος, το σχήμα κάνοντας

συγκρίσεις. Μιλήσαμε για τα χρώματα και για τα σχήματα των παιχνιδιών

τους. Φτιάξαμε παιχνίδια με ξύλινα σχήματα σε ομαδική και ατομική

δραστηριότητα, κολάζ με παιχνίδια από πολύχρωμα γεωμετρικά σχήματα, τα

οποία σχεδίαζαν, έκοβαν και κολλούσαν τα ίδια τα παιδιά. Με τη χρήση του
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Η/Υ και της μηχανής αναζήτησης google, βρήκαμε τα αγαπημένα τους

παιχνίδια στο διαδίκτυο. Με τη χρήση του “Microsoft Word” μάθαμε τις

εντολές «αντιγραφή» και «επικόλληση», όπως επίσης και την «εκτύπωση».

Επίσης, με τη χρήση του προγράμματος «Ζωγραφική», φτιάξαμε παιχνίδια με

σχήματα και τα χρωματίσαμε. Επίσης, φτιάξαμε τη «Γωνιά του

Παιχνιδομάγαζου», στην οποία πουλούσαν και αγόραζαν παιχνίδια.

Παρακολουθήσαμε τις παιδικές ταινίες «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

και «Toy Story». Φτιάξαμε το δικό μας βιβλιοπαραμύθι με τίτλο «Τα ζωντανά

παιχνίδια των Χριστουγέννων», το οποίο και παρουσιάσαμε συνοπτικά με τη

χρήση του προγράμματος «Microsoft Powerpoint» στους γονείς πριν την

έναρξη της γιορτής των Χριστουγέννων. Κατασκευάσαμε παιχνίδια από

διάφορα χαρτόνια ως κοστούμια και σκηνικά σε ομαδικές δραστηριότητες για

τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ακούσαμε τραγούδια και μουσική που

αναφέρονται σε παιδικά παιχνίδια, τα οποία μεταφέραμε ως μουσική επένδυση

της γιορτής των Χριστουγέννων. Τέλος, με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής

εγκυκλοπαίδειας «Kidepedia» και στο cd με τίτλο «Τα Χριστούγεννα»,

πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες, όπως «βάζω τα χρωματιστά

παιχνίδια στο σωστό χρωματιστό καλάθι»

 Η μουσειοσκευή των παιχνιδιών, την οποία δανειστήκαμε από το Μουσείο

Κυκλαδικής Τέχνης, αποτέλεσε το βασικό ερέθισμα μετά από ερώτημα των

παιδιών που αφορούσε «πώς ήταν τα παιχνίδια τα παλιά χρόνια». Σε ομαδική

δραστηριότητα συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε για το περιεχόμενο της

βαλίτσας και κάναμε υποθέσεις στην «παρεούλα μας». Παίξαμε το παιχνίδι

«Μάντεψε τι είναι», έγινε παρουσίαση όλων των παλιών παιχνιδιών, μιλήσαμε

για τα υλικά κατασκευής τους, εντοπίσαμε ομοιότητες και διαφορές με τα

σημερινά παιχνίδια, φανταστήκαμε ποιοι μπορούσαν να παίζουν με αυτά και

με ποιον τρόπο.

 Όταν στα παιδιά τέθηκε ο προβληματισμός «Πού νομίζετε ότι βρίσκονται αυτά

τα παλιά παιχνίδια», αρκετά παιδιά μας απάντησαν «σε Μουσείο παιχνιδιών»
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 Κάναμε ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις με βάση τα υλικά κατασκευής τους

 Ζωγραφίσαμε ελεύθερα σε φύλλο Α4 με μαρκαδόρους «το αγαπημένο μου

παλιό παιχνίδι»

 Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, στη «Γωνιά του

παιχνιδομάγαζου», που είχαν φτιάξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα

παιδιά αρχικά έπαιζαν με προσοχή με τα «παλιά» παιχνίδια αλλά αργότερα

αποφάσισαν να μην τα πουλάνε. Έφτιαξαν μία μικρή βιτρίνα απλά για να τα

κοιτούν. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι κάθε φορά υπήρχε ένα παιδάκι, το οποίο

«ξεναγούσε» κατά κάποιο τρόπο δίνοντας πληροφορίες για τα «παλιά»

παιχνίδια στους πελάτες της «Γωνιάς του Παιχνιδομάγαζου».

 Όταν έφτασε η ώρα να επιστρέψουμε τη βαλίτσα, τα παιδιά ανέφεραν ότι

πρέπει να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους στο «μουσείο με τα παιχνίδια». Αυτό

αποτέλεσε το ερέθισμα για περαιτέρω επεξεργασία του θέματος.

 Με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης google αναζητήσαμε εικόνες παλιών

παιχνιδιών και φτιάξαμε ομαδικό Πίνακα Αναφοράς.

 Συγκεντρώσαμε έντυπο υλικό και βιβλία, τα οποία απεικόνιζαν αγάλματα και

εκθέματα σε μουσεία σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Επίσης, το έντυπο υλικό

το οποίο προμηθευτήκαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης,

περιείχε φυλλάδια μουσείων τέχνης, νομισμάτων, κοσμημάτων, σκευών, και

σχεδιάγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αταλάντης.

 Αποκωδικοποιήσαμε τα φυλλάδια, τι μπορεί να σημαίνουν οι διάφορες

γραμμές στο σχεδιάγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αταλάντης

(σκαλιά, αίθουσες). Μετρήσαμε τις αίθουσες, υποθέσαμε ότι υπάρχει και

διάδρομος.

 Εντοπίσαμε στο χάρτη της Ελλάδος, την τοποθεσία της περιοχής της

Αταλάντης και προσπαθήσαμε να υποθέσουμε και να διαπιστώσουμε αν είναι
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μακριά ή κοντά από το Νηπιαγωγείο Λιβανατών. Συζητήσαμε για τον τρόπο

μετακίνησης.

 Τα παιδιά επεξεργάστηκαν το έντυπο υλικό, κάναμε υποθέσεις, μάθαμε τι

είναι ένα μουσείο και ότι υπάρχουν πολλά είδη μουσείων, τα οποία και

καταγράψαμε ομαδικά σε Πίνακα Αναφοράς.

 Ζωγραφίσαμε σε ατομικό φύλλο Α4 ελεύθερα με μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές

«Πώς φανταζόμαστε ότι είναι μέσα σε ένα μουσείο»

 Βρίσκουμε από ποιο γράμμα αρχίζει η λέξη Μουσείο και καταγράφουμε λέξεις

από «Μ» σε ομαδική δραστηριότητα

 Ζωγραφίζουμε λέξεις που αρχίζουν από «Μμ» σε ατομικό επίπεδο.

 Δίνουμε στα παιδιά φύλλο εργασίας-κρυπτόλεξο με τις λέξεις «ΜΟΥΣΕΙΟ»

και «ΑΓΑΛΜΑ»

 Διαβάσαμε το μύθο με τίτλο «Ο Κούρος και το παιδί που αγαπούσε τα όπλα»

ή «Ποιός είπε ότι τα αγάλματα δεν κλαίνε». Με αφορμή τον συγκεκριμένο

μύθο, ο οποίος αφηγείται την ιστορία του αγάλματος του «Κούρου»,

μαθαίνουμε για τη φυσική διαδρομή που ακολουθούν τα αντικείμενα από το

χώμα στην προθήκη του μουσείου.

 Ζωγραφίσαμε με μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές ό,τι μας εντυπωσίασε από τον

μύθο ατομικά σε φύλλο Α4.

 Δραματοποιούμε στην τάξη τον μύθο.

 Με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης google βρίσκουμε εικόνες που

απεικονίζουν ένα προς ένα τη φυσική διαδρομή και εξέλιξη ενός «παλιού»

αντικειμένου και τις βάζουμε σε χρονική ακολουθία. Φτιάχνουμε σε ομαδική

δραστηριότητα σχετικό Πίνακα Αναφοράς με τίτλο «Αρχαιολογικό Μουσείο»

 Παίζουμε στην αυλή το παιχνίδι «Αγαλματάκια ακούνητα μέρα ή νύχτα;»
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 Ακούμε και ανακατασκευάζουμε το τραγούδι «Μες στο Μουσείο» από το CD

«Λιλιπούπολη»

 Προετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Γινόμαστε

«δημοσιογράφοι-επισκέπτες» και παίρνουμε συνέντευξη από «αρχαιολόγο-

ξεναγό». Σημειώνουμε τις ερωτήσεις που μας υπαγορεύουν τα παιδιά, τις

οποίες και θα υποβάλλουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης.

 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στην οποία συμμετέχουν και γονείς, τα

παιδιά δρουν, σκέφτονται, ερωτούν και απαντούν αναφορικά με τα εκθέματα

του Μουσείου. Επισκεφτήκαμε μία αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου της

Αταλάντης, η οποία περιείχε εκθέματα από την καθημερινή ζωή των προγόνων

μας και παιδικά παιχνίδια. Μιλάμε για τα «παλιά» υλικά κατασκευής,

μαθαίνουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα εκθέματα έφτασαν στο μουσείο.

 Χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες, παίζουμε το «Παιχνίδι του Κρυμμένου

Θησαυρού» και γινόμαστε «Ντετέκτιβ του Μουσείου»

 Στη συνέχεια, παίζουμε το παιχνίδι «Απαντώ στο αίνιγμα». Προσπαθούμε να

μαντέψουμε σε ποιο αντικείμενο-έκθεμα του Μουσείου αναφερόμαστε.

 Ζωγραφίζουμε με μαρκαδόρους σε φύλλο Α4 ένα «παλιό» αγγείο, το οποίο

μας το διέθεσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Όλες οι ζωγραφιές των παιδιών θα

κοσμήσουν μετά την αποχώρησή μας, ένα μέρος της αίθουσας στο

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης.

 Στο τέλος της επίσκεψής μας, τραγουδάμε όλοι μαζί το τραγούδι «Μες στο

Μουσείο», το οποίο είχαμε ανασκευάσει.

 Με την επιστροφή μας στο νηπιαγωγείο, συζητάμε για τις εντυπώσεις μας,

ζωγραφίζουμε ό,τι μας εντυπωσίασε ατομικά και συμπληρώνουμε έναν

«Πίνακα διπλής εισόδου», στον οποίο τα παιδιά πρέπει να ανακαλέσουν στη

μνήμη τους ποια από τα εκθέματα μουσείου ανήκουν σε ποια κατηγορία
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(παιχνίδια-σκεύη-αγάλματα).

 Συνθέτουμε παζλ με τα αγαπημένα μας εκθέματα μουσείου.

Φωτογραφίες από διάφορες δραστηριότητες

Φτιάχνουμε παιχνίδια με
γεωμετρικά σχήματα

«Γωνιά Παιχνιζομάγαζου»

Παρουσιάζοντας τα
«παλιά»παιχνίδια από τη

μουσειοσκευή

Γινόμαστε «δημοσιογράφοι-
επισκέπτες μουσείου»

Χρήση της ηλεκτρονικής
εγκυκλοπαίδειας «kidepedia»

Παρουσιάζοντας τα
«παλιά»παιχνίδια από τη

μουσειοσκευή
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Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αταλάντης

Ζωγραφίζοντας ένα «παλιό»
αγγείο στο Αρχαιλογικό Μουσείο

Αταλάντης

Δραστηριότητα «Βρίσκω το
αίνιγμα» στο Αρχαιολογικό

Μουσείο Αταλάντης

Ζωγραφίζοντας το μύθο
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4 – Περιγράψτε τρόπους δυνατής διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλους

τομείς/αντικείμενα της σχολικής μονάδας (1 έως 2 σελίδες).

 Η αφόρμηση για περαιτέρω επέκταση του θέματος επήλθε από τα ίδια τα

παιδιά, όταν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και σε μία εσωτερική

διαδικασίας ανατροφοδότησης, την οποία πραγματοποιήσαμε με τα ίδια,

προέκυψαν οι παρακάτω ερωτήσεις:

1. «Κυρία, πού βρίσκεται το άγαλμα του Κούρου;»

2. «Κυρία, που βρίσκεται το άγαλμα η Νίκη της Σαμοθράκης;»

 Αναζήτηση του αγάλματος του Κούρου και άλλων αρχαίων ελληνικών

αγαλμάτων σε Μουσεία του Κόσμου

 Γνωριμία, εκτενέστερα, με τα είδη μουσείων σε τοπικό επίπεδο

 Γνωριμία, εκτενέστερα με τα είδη μουσείων στον κόσμο

 Γνωριμία με τα ομαδικά παιχνίδια μέσα από πίνακες ζωγραφικής

 Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη
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5 – Γράψτε τις προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη

ανάπτυξής της στο σχολείο (1 έως 2 σελίδες).

 Η ενίσχυση σε υλικούς, οικονομικούς πόρους και σε οπτικοακουστικά μέσα,

είναι απαραίτητη για την υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων. Είναι

αναγκαία η αναβάθμιση των συστημάτων Η/Υ, προκειμένου να

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σύγχρονων κλειστών ή ανοιχτών λογισμικών.

Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίος ο εφοδιασμός ενός Η/Υ, ο οποίος θα έχει ως

σκοπό και η χρήση του θα αφορά την εξοικείωση των παιδιών προσχολικής

αγωγής με τις ΤΠΕ. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα επιβαρύνεται ο Η/Υ, ο οποίος

αφορά στο διοικητικό κομμάτι του σχολείου, από άποψη φθοράς ή και

καταστροφής του ηλεκτρονικού αρχείου του σχολείου.

 Η συνεχής και σε μόνιμη βάση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα

τεχνολογίας, διδακτικής μεθοδολογίας και προσέγγισης.

 Η αναβαθμισμένη κτιριακή υποδομή, η οποία θα σέβεται και θα

ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής

αγωγής θεωρείται αναγκαία για την υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων.
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6 – Γράψτε γενικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν (1 έως 3 σελίδες).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης διαθεματικής προσέγγισης,

θεωρείται αξιοσημείωτο το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον των παιδιών, η δίψα και

η θέλησή τους, με αβίαστο τρόπο, να εξερευνήσουν, να αναζητήσουν και να

ανακαλύψουν τη νέα γνώση, αναφορικά με ένα θέμα που είχαν επιλέξει τα ίδια τα

παιδιά. Απέκτησαν νέες εμπειρίες και εμπλούτισαν «το καλαθάκι της γνώσης» σε ό,τι

αφορά τα παιχνίδια του χθες και του σήμερα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε

πολιτιστικό επίπεδο.

Η χρήση της μουσειοσκευής μύησε τα νήπια σε στρατηγικές που προωθούν την

αυτόνομη μάθηση. Λειτούργησε ως ένα είδος «γέφυρας» με τη βοήθεια της οποίας τα

παιδιά μεταφέρθηκαν στην «παλιά» εποχή, έμαθαν για τα παιχνίδια των παππούδων

αλλά κατάφεραν και προχώρησαν στη φυσική διαδρομή και εξέλιξή τους ως

αντικειμένων σε ένα μουσείο.

Η χρήση του Η/Υ, με τον οποίο τα παιδιά ήταν ήδη εξοικειωμένα, βοήθησε στο να

μάθουν να τον χρησιμοποιούν ως βοηθητικό εργαλείο μάθησης, ως μία «ηλεκτρονική

εγκυκλοπαίδεια». Γνώρισαν τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο,

ήρθαν σε επαφή και κατάφεραν να μάθουν τη διαδικασία εύρεσης εικόνων,

«αντιγραφής» και «επικόλλησης» και αυτή που αφορά στην εκτύπωσή τους.

Οι βιωματικές δραστηριότητες συνέβαλαν ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση, την ανάπτυξη

πρωτοβουλίας, την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την θετική ανταπόκριση σε

υποθέσεις και καταστάσεις προβληματισμού, οι οποίες προέκυπταν καθ’όλη τη

διάρκεια της διαθεματικής προσέγγισης. Αναπτύχθηκαν μέσα από τις ομαδικές

δραστηριότητες συναισθήματα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και με τον τρόπο

αυτό επετεύχθη στο μέγιστο βαθμό η ένταξη των παιδιών ΑμεΑ στην ομάδα αλλά και

στην κοινωνία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε

«το διαφορετικό».
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7. Τεκμηριώστε σε ό,τι αφορά:

7.1 - τον καινοτόμο χαρακτήρα του υποβαλλόμενου έργου σε σχέση με την:

 παραγωγή μιας νέας προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία που
στηρίζεται σε θεωρητική τεκμηρίωση

 εισαγωγή για πρώτη φορά στο σχολείο μιας καθιερωμένης πρακτικής ή
παιδαγωγικής προσέγγισης

 αναμόρφωση/ανασχεδιασμό μιας καθιερωμένης διδακτικής προσέγγισης

7.2 –τη συμβολή του έργου στη βελτίωση της διδακτικής πράξης όπως:

 επιτυχή αποτελέσματα μάθησης,
 προώθηση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων,
 εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες

και στις ανάγκες των μαθητών.

7.3 – την παιδαγωγική αξία του έργου όπως:

 συμβολή στην προσωπική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των
μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης,

 κίνητρα για την επίτευξη υψηλότερων προσδοκιών,
 επικέντρωση στις ανάγκες των μαθητών,
 καλύτερη κατανόηση/εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο/περιοχή,
 διευκόλυνση στη διαδικασία «μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

7.4 – τη συμβολή στη λειτουργία της σχολικής τάξης/μονάδας όπως:

 ευκολία εφαρμογής στο σχολείο,
 διαμόρφωση θετικού κλίματος στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας και

στις σχέσεις με τους γονείς,
 ανάπτυξη μιας σχολικής κουλτούρας υποδοχής διαφορετικών μαθητών

στις τάξεις και ανταπόκριση στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 συνεργασία των εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας.

(1 έως 4 σελίδες)

Η διαθεματική προσέγγιση «Τα παιχνίδια του χθες και του σήμερα» είναι ικανή να

στηρίξει τον καινοτόμο χαρακτήρα της, καθώς ξεκίνησε από μία καθημερινή,

αυθόρμητη στιγμή του τρόπου ζωής των παιδιών, τα παιχνίδια τους και εξελίχθηκε

σε ένα δημιουργικό, μαθησιακό εργαλείο γνωριμίας και φυσικής εξέλιξης της
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πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επιπλέον, με γνώμονα τις δραστηριότητες χρήσης

ΤΠΕ και τις ομαδικές, καταφέραμε την αποδοχή της «διαφορετικότητας» των

παιδιών που φοιτούσαν στο Τμήμα Ένταξης, την εναρμόνισή τους με την ομάδα,

την αλληλουποστήριξη και την αλληλοβοήθεια. Επίσης, η πρόκληση αναφορικά

στην αναμόρφωση και τον ανασχεδιασμό της διδακτικής προσέγγισης αναφέρεται

στο γεγονός της ανομοιογένειας και της «ιδιαίτερης» ανομοιομορφίας της σχολικής

μονάδας, καθώς η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης, απαιτούσε

ειδικό σχεδιασμό στον τρόπο και τη διαδικασία της μεθοδολογικής προσέγγισης.

Αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνταν κάποιο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε συνδυασμό με τον

παιδαγωγικό μας στόχο, να μην αποτελέσει η επίσκεψη μία βαρετή εκδρομή, που θα

στηρίζεται σε στείρα γνώση θεωρητικών πληροφοριών, αλλά να δρουν και να

επικοινωνούν ουσιαστικά με τα εκθέματα του μουσείου και να αποκτήσουν θετική

στάση και συμπεριφορά απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Στο σημείο

αυτό θεωρώ απαραίτητο να τονίσω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσαμε μία

διδακτική επίσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και την τοπική

κοινωνία, υπήρξε καινοτόμος, καθώς ουδέποτε στο παρελθόν είχε πραγματοποιηθεί

ανάλογη προσέγγιση, το οποίο μας διαβεβαίωσαν οι υπεύθυνοι του Αρχαιολογικό

Μουσείου της Αταλάντης.

Η συγκεκριμένη διαθεματική προσέγγιση σε συνδυασμό με την εφαρμογή των

θεωριών μάθησης των Piaget, Vygotsky, της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας και

ιδιαίτερα του Bruner, της μάθησης μέσω ανακάλυψης, συνέβαλαν στα επιτυχή

αποτελέσματα μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, ο διαμεσολαβητικός μας ρόλος, η

αποδοχή μας ως ισότιμα μέλη της ομάδας, βοήθησαν στην εποικοδομητική

αλληλεπίδραση, τον «καταιγισμό ιδεών», την ομαδοσυνεργατικότητα τόσο μεταξύ

των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών.

Η χρήση πλούσιων και κατάλληλων ερεθισμάτων οδήγησαν τα παιδιά στην ενεργό

συμμετοχή τους, την αυτενέργεια, τη διασύνδεση της παλαιάς με τη νέα γνώση, με

στόχο την ανατροφοδότηση για περαιτέρω κριτική σκέψη και επέκταση της
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διαθεματικής προσέγγισης. Επίσης, ο παιδοκεντρικός τρόπος μάθησης με βάση τα

«θέλω» των παιδιών, οδήγησε αβίαστα στην κοινωνικοποίησή τους με προβολή

κανόνων και προσδιορισμό ορίων που κινούνταν ανάμεσα στη δέσμευση και την

ελευθερία, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο σεβασμού του διαλόγου και της αυτόνομης

δράσης. Η εμπλοκή των παιδιών στο διδακτικό σχεδιασμό και η ενσωμάτωση των

ιδεών και των εμπειριών τους, οδήγησαν την ομάδα στον αυτόματο σεβασμό της

ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας του κάθε παιδιού. Επίσης, η ανομοιογένεια των

τάξεων ως προς το φύλο, την εθνικότητα και το κοινωνικό υπόβαθρο

αντιμετωπίστηκαν δημιουργικά μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες

επιτυγχάνοντας συναισθήματα αποδοχής και ισότητας.

Ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική υπήρξε η συμβολή των δημόσιων φορέων,

καθώς ο Δήμος Λοκρών ανέλαβε εξ’ολοκλήρου τα έξοδα μετακίνησης των παιδιών

στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης. Ο ρόλος των γονέων ήταν

υποβοηθητικός και συνέβαλε στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και σχέσεων

συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, η συμμετοχή των παιδιών του

Τμήματος Ένταξης δίχως αποκλεισμούς, υπήρξε και μία ανατροπή στα «στενά»

πλαίσια μίας μικρής τοπικής κοινωνίας, διαμορφώνοντας μία θετική αντίληψη και

ρεαλιστική εικόνα περί αποδοχής των «διαφορετικών» παιδιών σε μία σχολική

μονάδα προσχολικής αγωγής αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Η συνεργασία

μεταξύ και των τριών τμημάτων υπήρξε άψογη, ουσιαστική, αβίαστη

δημιουργώντας ένα ασφαλές ψυχολογικό κλίμα καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης

της διαθεματικής προσέγγισης.
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8 – Γράψτε βασικές βιβλιογραφικές αναφορές (μέχρι 1 σελίδα).

 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ

304,τ.Β’,13-3-2003)

 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικοί
Σχεδιασμοί –Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης, ΟΕΔΒ, Αθήνα

 O μύθος «Ο Κούρος και το παιδί που αγαπούσε τα όπλα» ή «Ποιός είπε ότι τα
αγάλματα δεν κλαίνε», http://paramythiakaiallatina.blogspot.gr/2008/11/blog-
post_04.html

 Τραγούδι: «Μέσα στο Μουσείο», CD «Εδώ Λιλιπούπολη»
http://www.youtube.com/watch?v=lSUi_OB1OsQ

 «Η ελληνική τέχνη στα μουσεία του κόσμου», Βιβλιοθήκη τέχνης Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,Εκδόσεις EXPLORER,2010


