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ΕΙΔΙΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αγωγή Βρέφους & Νηπίου
(συντελεστής βαρύτητας 60%)

Να απαντήσετε στα επόμενα δύο (2) ισοδύναμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (1ο και 2ο). Για τις απαντήσεις σας
να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
Στις σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής αναφέρεται η «βιωματική προσέγγιση της
μάθησης» στα πλαίσια του Σχεδίου Εκπαιδευτικής Δράσης (μέθοδος Project).
α)

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το περιεχόμενο της διδασκαλίας σας αναφορικά με τη
μέθοδο αυτή και με ποιο τρόπο σκέπτεστε να μεταδώσετε στους μαθητές σας τις
απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν στο πλαίσιο της πρακτικής
τους άσκησης ένα σχέδιο εργασίας για παιδιά 4 ετών με θέμα «Τα παιχνίδια» και με
διάρκεια ενός (1) μήνα;

β)

Με βάση ποια στοιχεία ελέγχου θα αξιολογήσετε την επιτυχή οργάνωση του Project αυτού
από τους μαθητές σας σε επίπεδο σχεδιασμού και δυνατοτήτων υλοποίησης;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Ετοιμάζετε τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Γλωσσική ανάπτυξη μικρών παιδιών
ηλικίας 0 έως 4 ετών», η οποία θα διαρκέσει δύο εβδομάδες με συχνότητα ενός συνεχόμενου
δίωρου την εβδομάδα.
Να αναπτύξετε πώς σκέπτεστε να οργανώσετε την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας στους
μαθητές σας, κάνοντας αναφορά στα περιεχόμενα της ύλης που θα διδάξετε, στους αντίστοιχους
σκοπούς αυτών καθώς και στις σχετικές δραστηριότητες των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα:
α)

Να καταγράψετε τα γνωστικά περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας και τους αντίστοιχους
σκοπούς τους και να οργανώσετε αιτιολογημένα την κατανομή τους ανάλογα με τις
διαθέσιμες διδακτικές ώρες.

β)

Να καταγράψετε την πορεία διδασκαλίας που θα ακολουθήσετε για τη θεωρητική
παρουσίαση της ενότητας (παιδαγωγικές ενέργειες, χρήση εποπτικού υλικού και άλλων
διδακτικών μέσων).

γ)

Να καταγράψετε την πορεία διδασκαλίας που θα ακολουθήσετε προκειμένου να επιτύχετε
τη βιωματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας από τους μαθητές.
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