Το πρόγραμμα ViSC στην τάξη:
Προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος για την ενότητα 1
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
Επεξεργασία κοινών κανόνων
Ώρες

Χρόνος Μεθοδολογικές οδηγίες και σχέδιο μαθήματος

1η Περίοδος

5

25

15

Χαιρετισμός και παρουσίαση του προγράμματος
Χαιρετισμός προς τα παιδιά. Ανακοινώνεται ότι από
σήμερα θα διεξάγονται τα μαθήματα ViSC στην τάξη.
Μαζί με τα παιδιά συμπληρώνεται το πληροφοριακό
έντυπο. Ένα συμπληρωμένο πληροφοριακό έντυπο
αναρτάται ευδιάκριτα στην τάξη.
«Οι ομοιότητες ενώνουν και οι διαφορές είναι
ενδιαφέρουσες»
Σχηματίζονται 4 ομάδες (π.χ. καταμέτρηση). Κάθε
ομάδα παίρνει το ¼ ενός κύκλου, ο οποίος στη
συνέχεια κόβεται σύμφωνα με τον αριθμό των μελών
της ομάδας. Κάθε ένας/μια πρέπει να απαντήσει στις
ακόλουθες ερωτήσεις και να γράψει απαντήσεις με το
αντίστοιχο χρώμα στο «κομμάτι» του: π.χ.
Ποιο είδος μουσικής ή ποιοι τραγουδιστές σου
αρέσουν περισσότερο;
Ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζεις;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα;
Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο;
Στο τέλος όλα τα κομμάτια συναρμολογούνται και πάλι
σε κύκλο, πάνω σε μια μεγάλη αφίσα. Η αφίσα αυτή
αναρτάται στην τάξη.

Άσκηση: Κανόνες
Τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν σε μικρές ομάδες.
Επεξεργάζονται ατομικά το φύλλο εργασίας.
Οι ακόλουθες 3 ερωτήσεις υπάρχουν στο φύλλο
εργασίας:
 Ποιοι κανόνες υπάρχουν στο σχολείο;
 Γιατί είναι σημαντικοί αυτοί οι κανόνες;
 Ποιους κανόνες δυσκολεύεσαι να τηρείς;

Μορφή

Μέσα
Διδασκαλίας

Αποτελέσματα

Μετωπική

ViSC
πληροφοριακό
έντυπο

Συμπληρωμένο
πληροφοριακό
έντυπο ViSC

Μικρή
ομάδα

Έτοιμος κύκλος
που χωρίζεται σε
4 τμήματα σαν
τούρτα, ψαλίδι για
το κόψιμο των
τμημάτων,
χρωματιστά
μολύβια, κόλλα,
μια άδεια αφίσα.

Αφίσα:
«κομμάτια
τούρτας»

Ατομική
εργασία

Ατομικό φύλλο
εργασίας 1α

Συμπληρωμένα
φύλλα εργασίας

Ώρες

Χρόνος Μεθοδολογικές οδηγίες και σχέδιο μαθήματος

10

2η Περίοδος

15

15

5

Άσκηση: Κανόνες
Οι απαντήσεις συζητούνται με όλη την τάξη. Και οι
τρεις ερωτήσεις τίθενται στην τάξη. Κάθε παιδί μπορεί
εθελοντικά να πει τις απόψεις του σχετικά με την
ερώτηση. Είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός μαζί με
τους/τις μαθητές/τριες να επεξεργαστούν τα μηνύματα
του φύλλου υπενθύμισης (1γ) και να κατανοήσουν ότι οι
κανόνες είναι σημαντικοί και χρήσιμοι.
Άσκηση: Κανόνες για καλή συνεργασία στην τάξη
Τώρα μοιράζονται τα φύλλα εργασία 1β. Κάθε παιδί
παίρνει ένα φύλλο και πρέπει μόνο του να σκεφτεί τις
απαντήσεις. Κάθε παιδί πρέπει πρώτα να σκεφτεί μόνο
του ποιοι κανόνες είναι σημαντικοί για καλή συνεργασία
στην τάξη. Στη συνέχεια, η μικρή ομάδα πρέπει να
συμφωνήσει για το ποιοι είναι οι 3 σημαντικότεροι
κανόνες τους οποίους ακολούθως αναγράφουν πάνω σε
μια αφίσα.
Οι 3 σημαντικότεροι κανόνες για καλή συνεργασία
στην τάξη
Τα αποτελέσματα των εργασιών των μικρών ομάδων
συνοψίζονται. Ο στόχος είναι να οριστούν οι 3
σημαντικότεροι κανόνες με όλη την ομάδα και μέσα από
ψηφοφορία. Αυτοί οι 3 κανόνες γράφονται από τον/την
εκπαιδευτικό σε μια μεγάλη αφίσα. Κατά προτίμηση η
διατύπωση των κανόνων να είναι θετική. Στη συνέχεια
υπογράφουν όλα τα παιδιά στην αφίσα. Μέσω της
υπογραφής τους δεσμεύονται ότι θα προσπαθήσουν να
τηρούν τους κανόνες.
Φύλλο υπενθύμισης, Κέντρα Βοήθειας
Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει το φύλλο υπενθύμισης
καθώς και το φύλλο με τα Κέντρα Βοήθειας.
Ευχαριστεί για τη συνεργασία και αποχαιρετά.

Μορφή

Μέσα
Διδασκαλίας

Φύλλα εργασίας
που έχουν
συζητηθεί

Ομαδική
συζήτηση

4 Μικρές
ομάδες

Ομαδική
συζήτηση

Μετωπική
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Αφίσα
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Φύλλο
υπενθύμισης 1γ
Κέντρα Επαφής

Συμπληρωμένα
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μικρών ομάδων
εργασίας

Αφίσα με τους
κανόνες της
τάξης

Καλό τέλος

1a "Κανόνες της τάξης“

Φύλλο Εργασίας
Όνομα: ______________________________

Ποιοι κανόνες υπάρχουν στο σχολείο;

Γιατί είναι σημαντικοί αυτοί οι κανόνες;

Ποιους κανόνες δυσκολεύεσαι να τηρείς;
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Φύλλο Εργασίας
Όνομα: ______________________________

Ποιοι κανόνες είναι σημαντικοί για τη συνεργασία στην τάξη;

Ποιοι είναι οι 3 σημαντικότεροι κανόνες για την ομάδα σας;
1:

2:

3:

1γ „Φύλλο Υπενθύμισης“

Φύλλο Υπενθύμισης
Όνομα: ______________________________

Μάθαμε ότι στη ζωή μας υπάρχουν κανόνες.
Οι κανόνες αυτοί είναι σημαντικοί για μια αρμονική
συμβίωση.
Η τήρηση αυτών των κανόνων
είναι στο χέρι σου.
Ο κάθε ένας από εμάς έχει την επιλογή.
Ο κάθε ένας μπορεί να αποφασίσει για κάτι, υπέρ ή κατά.
Ο κάθε ένας φέρει την ευθύνη για
τις πράξεις του.
Ο κάθε ένας πρέπει να δέχεται τις
συνέπειες των πράξεων του.
Οι κανόνες της τάξης μας βοηθούν, ώστε να μη
δημιουργούνται φιλονικίες,
και ΕΜΕΙΣ να συμβιώνουμε αρμονικά σαν ομάδα.
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