
ΣΕΝΑΡΙΟ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Σςοφγκα Παναγιϊτα ΠΕ1833 

                                 Α΄ΜΕΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

1. Σίτλοσ ςεναρίου 

Μελζτθ του τρόπου ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ επίςκεψθσ των παιδιϊν 

τθσ προςχολικισ θλικίασ ςε Μουςείο 

2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Γνωςτικό αντικείμενο και ιδιαίτερθ περιοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου του ςεναρίου:  

Αιςκθτικι Αγωγι Γϋ  Ειδικότθτασ Β. Βρεφονθπιοκόμου ΕΠΑΛ. «χεδιαςμόσ και εφαρμογι 

τθσ επίςκεψθσ ςε Μουςείο» (2.2 του ςχολικοφ βιβλίου) 

3. Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ των μαθητϊν 

Οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να γνωρίηουν  και να ζχουν εξοικειωκεί με όλα τα ςτάδια μιασ 

οργανωμζνθσ επίςκεψθσ ςε Μουςείο 

4. τόχοι 

4.1 Γενικόσ κοπόσ 

Οικοδόμθςθ εννοιϊν ςχετικζσ  με τθν προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του Μουςείου, τον τρόπο 

ανάπτυξθσ τθσ ςχζςθσ και επαφισ του παιδιοφ με το Μουςείο, τα οφζλθ και τισ ευκαιρίεσ 

που προςφζρει για εξερεφνθςθ, ανακάλυψθ, παρατιρθςθ και πειραματιςμό.  

4.2 Επιμζρουσ τόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τη μαθηςιακή 

διαδικαςία.  

4.2.1 Γνϊςεισ 

Κατανοεί τθν αναγκαιότθτα  προγραμματιςμοφ- πραγματοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν 

επιςκζψεων- πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ εκτόσ 

βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ. 

Κατανοεί τθν  αναγκαιότθτα προγραμματιςμοφ- πραγματοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν 

επιςκζψεων  ειδικϊν επαγγελματιϊν (Μουςικοπαιδαγωγϊν – Εμψυχωτϊν)  εντόσ του 

βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ. 

Προςδιορίηει τουσ ςτόχουσ και ορίηει τον ςυγκεκριμζνο χϊρο τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ 

(πχ Αρχαιολογικό Μουςείο), ςφμφωνα με τθν θλικία , τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν και τα 

ενδιαφζροντα των παιδιϊν. 

Αναγνωρίηει  και περιγράφει τα τρία  ςτάδια προγραμματιςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ 

επίςκεψθσ ςε Μουςείο:  πριν από τθν επίςκεψθ ( γενικζσ διευκετιςεισ, παιδαγωγικι 

προετοιμαςία) - κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ - μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίςκεψθσ. 
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Εξθγεί και περιγράφει τισ ενζργειεσ  για τθν πραγματοποίθςθ μιασ εκπαιδευτικισ 

επίςκεψθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

4.2.2 Ικανότητεσ 

επικοινωνίασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

ςυνεργαςίασ ςτθν ομάδα, με  τουσ γονείσ, τουσ αρμόδιουσ φορείσ, τουσ ειδικοφσ 

επαγγελματίεσ 

ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ μιασ επίςκεψθσ 

ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικότθτασ, φανταςίασ 

επιλογισ του κατάλλθλου χϊρου επίςκεψθσ  

4.2.3 τάςεισ 

Εφαρμόηει  τον προγραμματιςμό τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςε τρία ςτάδια (πριν τθν 

επίςκεψθ - προετοιμαςία – κατά τθ επίςκεψθ – ξενάγθςθ – μετά τθν επίςκεψθ – 

επεξεργαςία εμπειριϊν, εκτελϊντασ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

Εφαρμόηει  τον προγραμματιςμοφ και τθν πραγματοποίθςθ  επίςκεψθσ ειδικϊν 

Μουςικοπαιδαγωγϊν -  επαγγελματιϊν εντόσ του βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ. 

Ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι των γονζων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςε Μουςείο. 

Εφαρμόηει απαραίτθτα το ςτάδια τθσ παιδαγωγικισ προετοιμαςίασ των παιδιϊν για τθν 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ με τισ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ. 

Ενκαρρφνει και διευκολφνει  τα παιδιά με μείηονεσ ι πολλαπλζσ αναπθρίεσ ι με άλλα 

προβλιματα (οικονομικά κλπ)   ζχοντασ παράλλθλθ ςτιριξθ  και τα απαραίτθτα μζςα  να 

ςυμμετζχουν  ςτισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και τα 

ενδιαφζροντα τουσ.  

5. Απαιτοφμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Πολιτιςτικοί χάρτεσ 

Βιβλία 

Εφθμερίδεσ, περιοδικά, κάρτεσ, αλμπουμ 

Φωτογραφίεσ 

Αντικείμενα, αντίγραφα ζργων τζχνθσ 

Μουςειοβαλίτςα 



Ροφχα μεταμφίεςθσ  

Τλικό ηωγραφικισ (πινζλα, χρϊματα, καβαλζτα) 

Πθλόσ, άχρθςτο υλικό 

Cd / ραδιοκαςετόφωνο 

Προςκλιςεισ  

Λογιςμικό 

6. Διάρκεια 

Η διδακτικι παρζμβαςθ προβλζπεται να διαρκζςει 4 διδακτικζσ ϊρεσ. 

7. Ανάλυςη περιεχομζνου  

τθ μελζτθ του τρόπου ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ επίςκεψθσ των 

παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ ςε Μουςείο ο/θ μακθτισ/τρια κα αποκτιςει νζεσ γνϊςεισ 

που κα αναφζρονται ςτα εξισ: 

 χεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτο 

Μουςείο ςε τρία ςτάδια: 

1.Σθν Προετοιμαςία των παιδιϊν ςτο χϊρου του ςχολείου πριν τθν επίςκεψθ με διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο του μουςείου. 

2.Σθν Επίςκεψθ ςτο Μουςείο, ξενάγθςθ, ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, 

εργαςτθριακι απαςχόλθςθ και ζκφραςθ των παιδιϊν. 

3.Σθν επεξεργαςία ςτθν τάξθ των εμπειριϊν και παραςτάςεων μετά τθν επίςκεψθ ςτο 

μουςείο και προζκταςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που πραγματοποιικθκαν. 

 Οργάνωςθσ επίςκεψθσ Μουςικοπαιδαγωγοφ ςτθν τάξθ. 

 Χριςθ Μουςειοβαλίτςασ 

9. υςχετιςμόσ 8. Εναλλακτικζσ αντιλήψεισ των μαθητϊν 

Δεν υπάρχουν – Εμπειρικά: Οι μακθτζσ κεωροφν το Μουςείο ωσ ζνα είδοσ ζκκεςθσ 

αντικειμζνων που υπάρχουν μόνο προσ παρατιρθςθ και όχι προσ επεξεργαςία. Η επίςκεψθ 

ςτο Μουςείο ςυνικωσ μζχρι πρόςφατα γινόταν χωρίσ προετοιμαςία πριν ι μετά αυτισ και 

περιοριηόταν ςε μια απλι ξενάγθςθ ςτο χϊρο με ι χωρίσ ειδικό επαγγελματία. 

10. Οργάνωςη τησ τάξησ 

Χωρίηω τουσ μακθτζσ ςε 4 ομάδεσ των 5 ατόμων οι οποίεσ ακλουκοφν τισ οδθγίεσ των 

φφλλων εργαςίασ. Κάκε ομάδα κα παρουςιάςει τθν εργαςία τθσ,  ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. 

11. Διδακτικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατηγικζσ 

11.1 Διδακτική προςζγγιςη 



Η διδακτικι προςζγγιςθ του ςεναρίου χαρακτθρίηεται ωσ «κακοδθγοφμενθ » προςζγγιςθ. 

Οι προςεγγίςεισ αυτζσ εςτιάηονται ςτον  µμακθτι ο οποίοσ  γίνεται ςυμμζτοχοσ ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ, τθν επθρεάηει, τθν διαμορφϊνει και τθν βιϊνει ςε ςθμαντικά 

µμεγαλφτερο βακμό από ότι τθν κακζδρασ διδαςκαλία (ειςιγθςθ). 

11.2 υνεργατική μάθηςη 

Κατά τθν εφαρμογι του διδακτικοφ ςεναρίου επιλζχτθκε θ δθμιουργία 4 ομάδων των 5 

ατόμων. Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ αλλαγισ είναι να αξιοποιοφνται ομάδεσ 

ςυνεργαςίασ των μακθτϊν ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι πρακτικι για τθν δθμιουργικι 

ενεργοποίθςθ τθσ μάκθςθσ και για περιςςότερο ολόπλευρθ ανάπτυξθ  των παιδιϊν. Είναι 

μία επιδίωξθ πολφ καλά κεμελιωμζνθ ςτθν ζρευνα - γνωρίηουμε ότι τα παιδιά ζτςι 

μακαίνουν καλφτερα και με πιο χριςιμο τρόπο τα γνωςτικά αντικείμενα, ενϊ παράλλθλα 

καλλιεργοφν μια αρκετά ευρφτερθ κλίμακα δεξιοτιτων. 

12. Περιγραφή ςεναρίου 

Οι μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ διερευνοφν και  καταγράφουν ςε power point τα ςτάδια 

προετοιμαςίασ πριν τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο, μελετοφν τθ βιβλιογραφία, ςυλλζγουν το 

κατάλλθλο εποπτικό υλικό και δθμιουργοφν μια μουςειακι γωνιά. 

Οι μακθτζσ τθσ δεφτερθσ ομάδασ διερευνοφν και  καταγράφουν ςε power point τα ςτάδια 

προετοιμαςίασ κατά τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο  και ςχεδιάηουν τθν/τισ δραςτθριότθτεσ 

που κα αναπτφξουν κατά τθν επίςκεψθ. 

Οι μακθτζσ τθσ τρίτθσ και τθσ τζταρτθσ ομάδασ διερευνοφν και καταγράφουν ςε power 

point τισ δραςτθριότθτεσ που κα αναπτφξουν μετά τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο ςτθν τάξθ με 

τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ. 

13. Φφλλα εργαςίασ 

Β’ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΡΟ –  ΦΤΛΛΑ 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 – ΟΜΑΔΑ 1Η 

1. Καταγράψτε ςε power point τα ςτάδια προετοιμαςίασ πριν τθν επίςκεψθ ςτο 

Μουςείο  

2. Μελετιςτε τθ ςχετικι βιβλιογραφία για το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 

από τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3332?subject=ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΟΤΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%C

E%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83

%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%

BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82?subject=ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
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3. Δθμιουργιςτε  τθν αφίςα τθσ  προκείμενθσ επίςκεψθσ με τθ μζκοδο του 

Φωτοκολάη    

                  
4. υλλζξτε το κατάλλθλο εποπτικό υλικό (βιβλία, φωτογραφίεσ, άρκρα, φυλλάδια, 

αντικείμενα, ζργα τζχνθσ κλπ) ςχετικό με το μουςείο επίςκεψθσ και Δθμιουργιςτε 

μια μουςειακι γωνιά.  

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 – ΟΜΑΔΑ 2Η  

1. Καταγράψτε ςε power point τα ςτάδια προετοιμαςίασ κατά τθν επίςκεψθ ςτο 

Μουςείο. 

2. Δθμιουργιςτε δραςτθριότθτεσ που κα αναπτφςςατε με τα παιδιά τθσ προςχολικισ 

θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ προετοιμάηοντασ τα κατάλλθλα υλικά που 

πρζπει να πάρετε μαηί ςασ.  ΜΟΤΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ.docx 

3. Αν ιταν αδφνατο να επιςκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουςείο και δανειηόςαςταν τθ 

Μουςειοβαλίτςα του,  με ποιουσ  τρόπουσ κα τθ  χρθςιμοποιοφςατε ςτθν τάξθ; 

http://www.ysma.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%

CF%85%CF%83%CE%B7-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%B

5%CF%85%CE%AD%CF%82 

4. ε κανςόν χαρτί ςχεδιάςτε τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ κατά τθν επίςκεψθ ςτο 

Μουςείο  

https://www.slideshare.net/alexadra71/ss-55175178?subject=ΚΑΝΟΝΕ ΜΟΤΕΙΟΤ 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 – ΟΜΑΔΑ 3Η και 4η  

1. Καταγράψτε ςε power point  τισ δραςτθριότθτεσ που κα αναπτφςςατε μετά τθν 

επίςκεψθ ςασ ςτο Μουςείο. 

2. Δθμιουργιςτε τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ ςυηιτθςθσ  που κα κζτατε ςτα παιδιά 

μετά τθν επίςκεψθ και κατά τθ διάρκεια προβολισ βίντεο ι φωτογραφιϊν από 

αυτιν .  ΜΟΤΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ.docx 

3. Επιλζξτε 1 από τισ δραςτθριότθτεσ που καταγράψατε προετοιμαςτείτε  και 

παρουςιάςτε τθν ςτθν τάξθ 

14. Αξιολόγηςη των μαθητϊν 

1.Να χαρακτθρίςεισ ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ τισ παρακάτω προτάςεισ: 

 – Λ. Η διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ ςτο Μουςείο,  ξεπερνά τθ μία ϊρα και αφορά μζροσ των 

εκκεμάτων. 
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 – Λ Σο λεξιλόγιο τθσ ξενάγθςθσ πρζπει να είναι προςαρμοςμζνο ςτο επίπεδο του παιδιοφ. 

  – Λ Οι Μουςειοβαλίτςεσ είναι εκπαιδευτικά πακζτα που ςκοπό ζχουν να φζρουν το 

μουςείο ςτο ςχολείο. 

 – Λ Ο εμψυχωτισ ι Μουςειοπαιδαγωγόσ ζχει ωσ αντικείμενο τθν προετοιμαςία, τθν 

οργάνωςθ και τθν εκτζλεςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτο μουςείο . 

 – Λ τόχοσ τθσ επίςκεψθσ ςτο Μουςείο   είναι θ πακθτικι παρακολοφκθςθ και θ 

ενεργθτικι ςυμμετοχι του παιδιοφ. 

2. Ποιεσ ζννοιεσ ςχετικζσ με το αρχαιολογικό Μουςείο κα ςυηθτοφςατε και κα 

επεξεργαηόςαςταν  με τα παιδιά; 

2.1 Να περιγράψεισ  μια εικαςτικι   δραςτθριότθτα που είναι απαραίτθτο να αναπτφξει ο 

παιδαγωγόσ μετά  τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο. 

15. ΕΠΕΚΣΑΗ – ΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Σο ςυγκεκριμζνο κζμα μπορεί να αξιοποιθκεί: 

1)το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικϊν όπου οι μακθτζσ μαηί με τον εκπαιδευτικό μποροφν 

να οργανϊςουν και να προετοιμάςουν μια επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ 

Ακινασ αφοφ το μελετιςουν ςτον παρακάτω ςφνδεςμο. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-4775 

2) το μάθημα των Θρηςκευτικϊν όπου οι μακθτζσ μποροφν περιθγθκοφν ςε διάςθμουσ 

βουδιςτικοφσ ναοφσ ςτον κόςμο και να δουν εξαίρετα δείγματα αγαλμάτων του Βοφδα. 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/895?locale=el 

3) το μάθημα τησ Ιςτορίασ, όπου οι μακθτζσ μποροφν να μελετιςουν τθ κεματολογία τθσ 

γκραβοφρασ τθσ αρκοφάγου του Αλεξάνδρου, από τθ νεκρόπολθ τθσ ιδϊνασ και να 

ςχολιάςουν αναφορικά με το περιεχόμενό τθσ. τθ ςυνζχεια, αναηθτοφν είτε με ελεφκερθ 

αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο είτε εντόσ των ιςτοςελίδων κάποιων μουςείων αναπαραςτάςεισ 

από ςαρκοφάγουσ όλων των εποχϊν. 

4) το μάθημα τησ Γεωγραφίασ όπου οι μακθτζσ μποροφν να εντοπίςουν τα βαςικότερα 

μουςεία τθσ Ελλάδασ ςτον χάρτθ ι να δουν τα μουςεία τθσ Ακινασ του 1894 ςτον χάρτθ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-800 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6991 

5) το μάθημα τησ Γλϊςςασ όπου οι μακθτζσ μποροφν να διαβάςουν το ποίθμα τθσ Κικισ 

Δθμουλά «ΒΡΕΣΑΝΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ (ΕΛΓΙΝΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ)» και γράψουν το δικό τουσ ποίθμα. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9905 

 

16.  ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-4775
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/895?locale=el
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-800
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6991
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9905


1) Ποιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίςατε με τθν εργαςία ςασ κατά ομάδεσ; Πιςτεφετε ότι ιταν 

ενδιαφζρουςα για εςάσ; 

2) Κατά τθ διερεφνθςθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ μζςα από  διάφορεσ ιςτοςελίδεσ  και 

βίντεο με τα οποία ιρκατε ςε επαφι  κεωρείται ότι  είςτε ςε κζςθ να οργανϊςετε μια 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε μουςείο; 

3) Ποιεσ δραςτθριότθτεσ κα επιλζγατε εςείσ κατά τθν προετοιμαςία, επίςκεψθ και μετά τθν 

επίςκεψθ ςε ζνα μουςείο; 

4) Ποιεσ δυςκολίεσ ςυναντιςατε κατά τον ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων για μια επίςκεψθ ςε 

μουςείο; Σι κα αλλάηατε κατά τθ γνϊμθ ςασ;  

17. ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

1) Ποιουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ κα επιλζγατε για τθν ειςαγωγι και ανάπτυξθ του 

ςυγκεκριμζνου κζματοσ; 

2) Σι δυςκολίεσ ζχει θ εργαςία κατά ομάδεσ; Θα μποροφςε το κζμα αυτό να αναπτυχκεί 

ατομικά;  

3) Ποιεσ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ κα αναπτφςςατε κατά τθν επεξεργαςία του 

ςυγκεκριμζνου κζματοσ; 

4) Θα επιλζγατε να επεξεργαςτείτε το κζμα αυτό ςε 4 διδακτικζσ ϊρεσ ι κα επιλζγατε 

διαφορετικό τρόπο τμθματικοφ διαχωριςμοφ του κζματοσ και των ωρϊν επεξεργαςίασ του; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


