Κατηγορία Νηπιαγωγείου

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα γιορτάζει και τιμά τα 200 χρόνια της
επανάστασης από το 1821. Στο πλαίσιο αυτό σας προτρέπουμε να δημιουργήσετε
ομάδες στα νηπιαγωγεία σας, να εξιστορήσετε τα γεγονότα (τοπικής) ιστορίας και να
εξηγήσετε με τον τρόπο που γνωρίζετε πολύ καλά στα παιδιά, τι έγινε το 1821.
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε τεχνολογία επιδαπέδιων ρομπότ διαθέτετε ή επιθυμείτε.
Ενδεχομένως το ρομποτάκι σας, σε μια πίστα που θα δημιουργήσετε εσείς, να ξεκινάει
από την αφετηρία (1821), να ακολουθεί μια διαδρομή με σημαντικές στιγμές της
επανάστασης και να τερματίζει στο ιστορικό γεγονός το οποίο θέλετε να αναδείξετε
(ενδεικτικά η έξοδος του Μεσολογγίου).
Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίστοιχο παιχνίδι ρόλων με τη βοήθεια του
επιδαπέδιου φίλου μας ως ο ήρωας ή η ηρωίδα της Επανάστασης, όπως για
παράδειγμα η Μπουμπουλίνα, ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, η Μαυρογένους,
κ.ά.). Σκεφτείτε και αναδείξτε τους ήρωες ή τις ηρωίδες του τόπου σας! Γενικά οι ιδέες
σας είναι ευπρόσδεκτες πάντα με το σχετικό θέμα. Σκοπός είναι να εξερευνήσουμε την
ιστορία με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω ενός διασκεδαστικού τρόπου εκμάθησης.
Παρατίθεται ενδεικτικά παράδειγμα του ρομπότ από το κιτ Kids First Coding &
Robotics ο οποίος απεικονίζει έναν τσολιά!

Σκοπός των εορτασμών και των επετείων οφείλουμε να είναι πέραν της εξύμνησης
των κατορθωμάτων της φυλής μας, κυρίως η συντήρηση της ιστορικής μνήμης και η
διάσωση της συλλογικής κληρονομιάς. Χωρίς ιστορία δεν υπάρχει παρελθόν και το
παρελθόν είναι η κληρονομιά ενός λαού! Επιπλέον, η ιστορική γνώση είναι γνώση
πολύτιμη για το μέλλον μιας και θα πρέπει να μας παραδειγματίζει.
Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε δημιουργικά και να βιντεοσκοπήσετε την όλη
προσπάθεια έτσι ώστε να παρουσιάσετε το τελικό αποτέλεσμα του έργου των νηπίων,
σε ένα ολοκληρωμένο βίντεο. Εφόσον αποφασίσετε να συμπεριλάβετε τα πρόσωπα
των νηπίων, απαιτείται η συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων τους, ώστε τα βίντεο
να αναρτηθούν και να τα θαυμάσουν όλοι στο επίσημο κανάλι WRO Hellas
(απαραίτητη η εγγραφή σας στο κανάλι Youtube). Όσα νηπιαγωγεία το επιθυμούν,
προαιρετικά μπορούν να λάβουν μέρος. Κάθε έργο θα διαθέτει ένα βίντεο διάρκειας 2
λεπτών (ελάχιστο) έως 4 λεπτά (μέγιστο). Επίσης, να συνοδεύεται από φωτογραφία
του ρομπότ και μια σύντομη περιγραφή.


Σας προσκαλούμε λοιπόν να αφιερώσετε χρόνο και να αφήσετε τη φαντασία
σας να δημιουργήσει μοναδικές κατασκευές, αναδεικνύοντας ιστορικές στιγμές
της Ελληνικής Επανάστασης



Να δείξετε το δρόμο ότι δημιουργούμε με βλέμμα στο μέλλον



Να δείξουμε στους γονείς τι κάνουν τα νήπια αφού τα βίντεο θα αναρτηθούν
στα social media με τη χώρα μας να δείχνει το δρόμο σε όλα τα επίπεδα!

Σε καθέναν από εμάς έχει δοθεί ένα πιστεύω και μία αποστολή, κληρονομήσαμε
από την πλευρά των προγόνων μας την ιστορία και τη γλώσσα μας, ορισμένες
ιδιότητες, καλές και κακές, ευχάριστες και δυσάρεστες, ταλέντα και ελλείψεις και
είμαστε όλα αυτά μαζί! Tη μοναδική αυτή κληρονομιά πρέπει να την κάνουμε
δική μας και να τη ζήσουμε μέχρι τέλους, να την κάνουμε να δώσει τους καρπούς
της και τέλος να την επιστρέψουμε περισσότερο και όχι λιγότερο άρτια!

