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Abstract: This article aims to present the creation of stories concerning the Elementary
Education, with the help of the technological tools T.P.E. Students based on the model of
guided research emphasize on critical thought, collaborative learning and creative expression
where their teacher takes on the role of the partner and coordinator of the whole attempt. They
also realize the multiculture value of literature and discover its use and utility nowadays. They
search, write down, discuss among them in order to make their own story. They also create
exercises and puzzles based on the main idea of their story, pictures, too, according to the way
they had imagined them during the conception of the story theme. Additionally, the students
have the ability to present their work and this is very important and crucial, because it gives
them the chance to evaluate, communicate and collaborate all together.
Key words: computers, software, T.P.E., fairy tales-stories, digital narration
Πεπίλητη:Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία παξακπζηψλ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ.
Οη καζεηέο κε βάζε ην κνληέιν ηεο θαζνδεγνχκελεο δηεξεχλεζεο-αλαθάιπςεο κε έκθαζε
ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ζηε ζπκκεηνρηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηε δεκηνπξγηθή
έθθξαζε, φπνπ ν δάζθαινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπλεξγάηε, ζπληνληζηή θαη αξσγνχ ηεο
φιεο πξνζπάζεηαο, αληηιακβάλνληαη ηε δηαρξνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αμία ηεο ινγνηερλίαο
θαη δηαπηζηψλνπλ ηε ρξήζε θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζήκεξα. Αλαδεηνχλ, θαηαγξάθνπλ,
ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο παξακχζη. Γεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο
αζθήζεηο θαη ζηαπξφιεμα βαζηζκέλα ζηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ παξακπζηνχ ηνπο, θαζψο θαη
δσγξαθηέο απζεληηθέο, έηζη φπσο απηνί ηηο θαληάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζχιιεςεο ηνπ
παξακπζηθνχ ηνπο ζέκαηνο. Ηδηαίηεξα ζε ηάμεηο δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ, ηέηνηνπ ηχπνπ
δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ.
Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, δίλεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία ηεο
αμηνιφγεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο.
Λέξειρ Κλειδιά: Ζ/Τ, ινγηζκηθά, παξακχζηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα
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Διζαγυγή
Ζ πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηα παξακχζηα δελ πξέπεη λα ινγίδεηαη ζαλ θάηη πεξηνξηζκέλν
θαη επηθαλεηαθφ, κφλν θαη κφλν γηαηί απηά απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο πνπ
είλαη αλψλπκε θαη ζπιινγηθή ή γηαηί ηα θηινινγηθά ζηνηρεία ηνπο θαίλνληαη ηφζν απιά.
Αληίζεηα, ζεκαδεχνπλ βαζηά ηνλ θαζέλα απφ καο θαη καο εηζάγνπλ ζε κία εμαηξεηηθά
πνιχηηκε πνιηηηζκηθή παξάδνζε (Μεξαθιήο, 2001).
Απηέο νη ξίδεο είλαη πνιχ βαζηέο, θαη ρσξίο ακθηβνιία, νη γέθπξεο πνπ έρηηζαλ κεηαμχ ησλ
γελεψλ είλαη ηφζν δπλαηέο, ζηέξεεο θαη ρξήζηκεο, ψζηε λα κπνξνχλ αξρηθά λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή απφιαπζεο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη αξγφηεξα, ζηελ ελήιηθε δσή,
σο ηνλ βαζηθφ αμηαθφ άμνλα θαη σο πεγή παξεγνξηάο, δηθαηνζχλεο ειπίδαο, ιχηξσζεο θαη
θάζαξζεο (Roney, 2001).
Ζ ξίκα, ην κέηξν, ε παξήρεζε, ε κεηξηθή, ε νκνηνθαηαιεμία θαη άιια βαζηθά ζηνηρεία ηεο
πνηεηηθήο ηέρλεο ππάξρνπλ ζε απηά ηα πξψηα θηινινγηθά έξγα. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
αθήγεζεο θαη ηεο αθξφαζεο παξακπζηψλ θαη ηζηνξηψλ γεληθφηεξα, αλαπηχζζεηαη
επηπξφζζεηα θαη ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο αθεγεκαηηθήο ινγηθήο,
ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηε ζπλέρεηα ζαλ ππμίδα ζην ηαμίδη ηεο θηινινγηθήο έθθξαζεο ζηελ
ελήιηθε δσή (Αλαγλσζηφπνπινο, 1997).
Όινο απηφο ν πνηεηηθφο θαη πεδνγξαθηθφο ζεζαπξφο πνπ απνηειεί ην πξψην αληάκσκα ηνπ
παηδηνχ κε ηελ ηέρλε ησλ ιέμεσλ, φινο απηφο ν ηεξάζηηνο πινχηνο πνπ έξρεηαη απφ ηελ αξρή
ησλ ρξφλσλ, ρηίδεη κία πινχζηα παξάδνζε (Καηζίθε-Γθίβαινπ, 1995). Όηαλ απηή παγησζεί
κπνξεί θαη ειίζζεηαη παίξλνληαο λέεο κνξθέο, ψζηε ηαπηφρξνλα λα αληηθξνχεηαη θαη λα
γίλεηαη απνδεθηή ρξεζηκνπνηψληαο λένπο απνζπκβνιηζκνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα
κεηαδίδεηαη, πξνζζέηνληαο απζεληηθέο εκπεηξίεο ζηελ παξάδνζε. Tν γεγνλφο απηφ
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ καξηπξίεο θαηαμησκέλσλ ινγνηερλψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, νη
νπνίνη αλαηξέρνπλ ζε απηά ηα κνλνπάηηα είηε κε ηε κνξθή παξσδηψλ, παξαζεκάησλ θαη
ηηκεηηθψλ αλαθνξψλ, είηε εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή θαη ηηο θξηηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζ’
απηήλ (Παπαδάηνο, 1988:170).

1. Το παπαμύθι ζηην Ηζηοπία-Δπιζηήμη
Δζηηάδνληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε πνιηηεία ζηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπ παξακπζηνχ
ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο καο, ελέηαμε ηελ αθήγεζε ζην εκεξήζην
ζρνιηθφ πξφγξακκα κέζσ αξρηθά ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη αξγφηεξα ησλ θαηλνηφκσλ
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο Φηιαλαγλσζίαο [Κεθέ θ.ά., 2001(β)].
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Ζ επαλεμέηαζε ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη εκπινθήο ηεο αθήγεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηπρζεί κηα βαζηά ζρέζε αλάκεζα ζηνπο
καζεηέο θαη ηε ιατθή παξάδνζε, πξνζθέξνληάο ηνπο πιηθφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλν, κε βάζε
πάληα ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν καζεηηθφο αθεγεκαηηθφο ιφγνο βξίζθεηαη
θαη πάιη ζην επίθεληξν ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.
ηελ Αγγιία ήδε απφ ην 1998 εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα Taste αλάινγν κε ην πξφγξακκα
΄΄πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη ζηα ζρνιεία΄΄ πνπ πινπνίεζε απφ ην 2004-2013 ην Δ.ΚΔ.ΒΗ.,
ελψ επηθνπξηθά, κέιε ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο θαη ηνπ Κχθινπ ηνπ
Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ, πξνζέθεξαλ πνιιά ρξφληα λσξίηεξα αιιά θαη ζπλερίδνπλ λα
πξνζθέξνπλ αθηινθεξδψο ηέηνηεο ππεξεζίεο, ζε ζρνιεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο, βηβιηνζήθεο,
ιέζρεο αλάγλσζεο, ζπιιφγνπο, πλεπκαηηθά θέληξα θ.ά. (Καξαβά, 2018:8).
Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηφξεζεο είλαη αλακθηζβήηεηε είηε σο γλσξηκία κε άιινπο πνιηηηζκνχο,
είηε σο κέζν θαη πιηθφ γισζζηθήο αλάπηπμεο, πηνζέηεζεο αμηψλ, απφςεσλ, ιχζεο εληάζεσλ,
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, αλάπηπμε θαληαζίαο, απφθηεζε επηθνηλσληαθήο εκπεηξίαο, είηε σο
θνηλσληθνπνίεζε θαη νκαιή έληαμε ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (Σζηιηκέλε, 2007:30).
Δλζαξξχλνληαο ηελ αθήγεζε πξνζσπηθψλ, παξαδνζηαθψλ ή θαη λέσλ ηζηνξηψλ, βνεζνχκε ηα
παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη λα αθνκνηψζνπλ ηελ
ηζηνξία πνπ άθνπζαλ. Απνθηνχλ ζπλείδεζε ηεο δχλακεο ηνπ ιφγνπ, αληηιακβάλνληαη ηνλ
έιεγρν πνπ αζθνχλ πάλσ ζηε γιψζζα θαη ζην αθξναηήξην θαη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα
πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. ην άθνπζκα κηαο ηζηνξίαο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηνλ θφζκν
θαη ζηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ αηφκσλ. ΄Δηζη θαηαθέξλνπλ λα κελ πεξηνξίδνληαη, αιιά
ειεχζεξα λα εμεξεπλνχλ έλλνηεο πνπ δε ζπλαληνχλ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο
(Πνιηηηζηηθή θίλεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 2007). Άιισζηε, ε
αθήγεζε είλαη κηα βαζχηαηα ιατθή ηέρλε, πνπ ρεηξίδεηαη θνηλέο πεπνηζήζεηο γχξσ απφ ηε
θχζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ θφζκνπ καο, φπσο ππνζηήξημε ε Bassnett (Bassnett, 2002).
Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην παξακχζη δίλεη δηέμνδν ζε αζπλείδεηνπο ζπλεζέζηεξα
πξνβιεκαηηζκνχο (Μηεηειράηκ-Εειάλ, 2005). Μέζα απφ ηε δξάζε ησλ εξψσλ ην παηδί
νδεγείηαη ζηε ιχζε απνξηψλ θη έηζη ζπλδέεη ην γλσζηφ κε ην άγλσζην. Γη’ απηφ θαη ζηα
παηδηά αξέζεη λα αθνχλ πνιιέο θνξέο ην ίδην παξακχζη, εθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαδηήγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ην κάζνπλ, λα ην εκπεδψζνπλ θαη πάλσ εθεί λα κπνξέζνπλ λα
θηηάμνπλ κηα λέα δηθή ηνπο ηζηνξία ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ιίγν ηελ ήδε ππάξρνπζα
(Μαιαθάληεο, 2002).
Γίλεηαη εκθαλψο, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη ην παξακχζη εηζάγεη ην παηδί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
απφ έλα κπζηθφ δξφκν, ν νπνίνο έρεη ην θαιφ λα αλνίγεη πξννπηηθέο ζηελ παηδηθή θαληαζία.
Σα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηηο δσέο ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία
θαηαλννχλ θαη ηε δηθή ηνπο πνξεία ζηε δσή. Καη απηφ ζπληειείηαη απιά θαη αβίαζηα, θαζψο
ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ε ζρνιηθή δσή είλαη γεκάηε απφ πιαίζηα πνπ επλννχλ ηε
δεκηνπξγία ηζηνξηψλ-θνηλσληθψλ ζρνιίσλ ζηνπο δηαδξφκνπο, αλαδηεγήζεηο ησλ ηειενπηηθψλ
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εθπνκπψλ, παηρλίδηα, αλέθδνηα θαη ηξαγνχδηα ζηα δηαιείκκαηα, επηξάπεια απφ ηελ εθδξνκή
(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, 2008).
Καη ελψ φια απηά πνπ απνηεινχλ ην πξσηνγελέο πιηθφ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ θαζεκεξηλή
ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, εθείλνο πνπ ζα παίμεη ηνλ απνθαζηζηηθφηεξν ξφιν ζηελ απνδνρή
θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθεγεκαηηθήο παξάδνζεο είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Μέζα απφ
ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ελδνζρνιηθνχ θιίκαηνο ζα πξνεπηιέμεη, ζα ζπλεπηιέμεη, ζα εκπλεχζεη,
ζα καγέςεη κε απψηεξν ζηφρν λα εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ αγάπε γηα ηελ αθήγεζε
(Lepman, 2002).
Ο δάζθαινο-αθεγεηήο πνπ αληηθαηέζηεζε ην ιατθφ παξακπζά, δηακνξθψλεη κηα δηθή ηνπ
ηερληθή, γη’ απηφ θαη δε ρξεηάδεηαη λ’ αιιάμεη ξφιν. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη πξψηηζηα
απφ ηνλ ίδην πίζηε ζ’ απηφ πνπ θάλεη, εληηκφηεηα θαη εηιηθξίλεηα (Ράπηεο θαη Ράπηε, 2004).
Καη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο επηζθέςεηο ζχγρξνλσλ παξακπζάδσλ-ηζηνξεηψλλενηζηνξεηψλ, ζπγγξαθέσλ, εηθνλνγξάθσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ ζηα ζρνιεία
(Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ, 1996:93), φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε επθνιία απνδνρήο ηνπο θαη
ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα δνπιεχνπλ ζε έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα ζαο κεηαθέξσ θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία κνπ κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ ζπγγξαθέα, φπνπ κπαίλνληαο ζε ηάμεηο αλά ηελ Διιάδα δηαπηζηψλσ κε κεγάιε κνπ ραξά
ηε δηαξθψο απμαλφκελε αιιαγή λννηξνπίαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ πεπεηζκέλνη
πιένλ γηα ηελ αμία ηεο αθήγεζεο επηδεηνχλ ην ζπγγξαθέα ζηελ ηάμε. Αγαπάο θάηη
πεξηζζφηεξν, φηαλ κπνξέζεηο θαη ην γλσξίζεηο θαιχηεξα.
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο κέζα απφ έλα ιατθφ παξακχζη
κπνξεί λα έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά ζίγνπξα πξνζθέξεη ζηνπο
αθξναηέο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ κηα λέα πεγή ραξάο θαη επραξίζηεζεο
(Γεσξγίνπ Νίιζελ, 1984: 68-69). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε αθήγεζε αληηιακβάλεηαη φρη σο απιή
αλαβίσζε ή σο έλα δξψκελν θνιθινξηθνχ ραξαθηήξα. ηφρνο ηεο είλαη λα γίλεη αληηιεπηή
θαη απνδεθηή, αθφκα θαη απφ ηνπο πην δχζπηζηνπο, ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε
ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζσ λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο (ΤΠ.Π.Θ, 2010
θαηΤΠ.Δ.Π.Θ/Π.Η., 2000).
Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην
πξφγξακκα ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ…αιιά
κπνξεί λα γίλεη θαη ηψξα. Ζ εθπαίδεπζε σο ρψξνο δηακφξθσζεο λέσλ παξακπζάδσλ»
(Απδίθνο, 1999), απ’ φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε
θπηψξην λέσλ παξακπζάδσλ, αλαβηψλνληαο ην ζεζκφ απηφ πνπ έηεηλε λα εθιείςεη. Μηα
δπλακηθή θαη ζπλάκα ζεκαληηθή αληίδξαζε εθ κέξνπο καο είλαη ζεσξεηηθά απαξαίηεηε θαη
πξαθηηθά εθηθηή, φηαλ έρνπκε πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκβάιινπκε ζηε δηαηήξεζε, πξνβνιή θαη ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο κέζα
ζην κσζατθφ ηεο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο καο (Μαηζαγγνχξαο, 2000).
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2. Το παπαμύθι ζηο ζσολείο-Γιδακηική αξιοποίηζη
Ζ παξνχζα εηζήγεζε εζηηάδεη ζηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ παηδηθήκαζεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα (Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ,
2008), φπνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά κέζσ ζχγρξνλσλ ζελαξίσλ θαη λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο
λα ΄΄θαηαζθεπάζνπλ΄΄-γξάςνπλ, λα αθεγεζνχλ θαη λα κνηξάζνπλ παξακχζηα. Αο δνχκε
ινηπφλ έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πνπ πινπνηήζεθε ην δηδαθηηθφ έηνο 2015-2016 κε 17
παηδηά ηεο Β΄ ηάμεο ζε δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Ν. Ησλίαο Αηηηθήο.
Σν ηαμίδη μεθίλεζε απφ ηα ηέιε επηέκβξε. Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα έξζνπλ ηα
παηδηά ζε επαθή κε ην βηβιίν, λα ην αγαπήζνπλ θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζην πξφγξακκα ησλ
θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ.
Αξρηθά δηαβάζηεθαλ θάπνηα παξακχζηα πνπ ήηαλ γλσζηά ζηα παηδηά θαη πξνζπάζεζαλ λα
αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη έλα παξακχζη
γηα λα είλαη αξεζηφ λα ην δηαβάζεη θάπνηνο φρη κφλν κηα θνξά, αιιά πνιιέο θαη λα ην
πξνηείλεη θαη ζε άιινπο, φπσο ε δηακάρε κεηαμχ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, αγσλία γηα ηελ
εμέιημε, έθπιεμε, ραξνχκελν ηέινο θ. ά.
ηε ζπλέρεηα, φηαλ απζφξκεηα πξνηάζεθε απφ έλαλ καζεηή λα γξάςνπλε ην δηθφ ηνπο
παξακχζη, ε αληαπφθξηζε ήηαλ θαζνιηθή. Έηζη αξρηθά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο. Δπεηδή ε ηάμε
απνηεινχληαλ απφ 8 αγφξηα θαη 9 θνξίηζηα δεκηνπξγήζεθαλ δπν νκάδεο: αγνξηψλ θαη
θνξηηζηψλ. Δπεηδή πάληα ππάξρεη κηα θφληξα κεηαμχ ηνπο, ν ρσξηζκφο απηφο θάλεθε σο ε
θαιχηεξε ιχζε.Δπφκελν βήκα ήηαλ ην ζέκα ηνπ παξακπζηφ. Δδψ, ππήξμε ε παξέκβαζε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ ζην λα δηαιέμνπλ ηα παηδηά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Τπήξμαλ πξνηάζεηο
νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά πιεηνςεθία βγήθε ην
επηθξαηέζηεξν. Θα έθηηαρλαλ ζε θφκηθ ην παξακχζη ηεο νκηινχζαο κε ηίηιν Ζ Πεληάκνξθε
ηεο Αηγχπηνπ. Σν είραλ δηαβάζεη φηαλ ηειείσλαλ ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, ηνπο άξεζε αιιά θαη
ηνπο είρε πξνβιεκαηίζεη. Αθνινχζεζαλ νη ήξσεο ησλ παξακπζηψλ. Σα αγφξηα ήζειαλ λα
αζρνιεζνχλ κε ηνλ θαθφ κάγν, ελψ ηα θνξίηζηα πξνηίκεζαλ ηελ Πεληάκνξθε, ζχκθσλα κε
ηα ζηεξεφηππα πνπ δελ παξαθάκθζεθαλ νχηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
Έηζη ε νκάδα μεθίλεζε δεηιά δεηιά λα αλαδεκηνπξγεί ηελ ηζηνξία ηνπ παξακπζηνχ, γηα ηελ
εμέιημε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξεηο ψξεο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θάζε εβδνκάδα.
Δδψ πξέπεη λα αλαθέξσ φηη ελψ ηα παηδηά ζε απηφ ην ζηάδην κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ άλεηα
θαη γξήγνξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζεηφθσλα εγγξαθήο, ψζηε λα κε ραζεί θακηά θαιή ηδέα.
Σελ ηειεπηαία ψξα θάζε εβδνκάδαο δηάβαδαλ ηελ ηζηνξία πνπ είραλ έηνηκε σο εθείλν ην
ζεκείν θαη δεηνχζαλ απφ ηελ άιιε νκάδα λα ηνπο πεη ηηο εληππψζεηο ηεο αιιά θπξίσο ηε
γλψκε ηεο γηα ην πψο πηζηεχεη φηη κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε.
Σν εληππσζηαθφ ζε απηφ ην ζηάδην ήηαλ φηη μέραζαλ ηηο δηαθσλίεο θαη ηηο θφληξεο ηνπο θαη
πξνζπαζνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο ηζηνξίεο ηεο άιιεο νκάδαο, ζε ζεκείν πνπ ππήξραλ ηδέεο
πνπ πξαγκαηηθά έδηλαλ ιχζεηο ζε ζηηγκέο πνπ ε άιιε νκάδα δελ είρε ή θσιπζηεξγνχζε. Έηζη
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κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ πεξίπνπ ην παξακχζη είρε νινθιεξσζεί παίξλνληαο ηελ
έγθξηζε φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο.
Πέξαζαλ ινηπφλ ζην επφκελν βήκα πνπ ήηαλ ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κνξθή
θφκηθ, φπσο αξρηθά είραλ πξνζπκθσλήζεη. Απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ πεξηζζφηεξν επράξηζηε
γηα ηα παηδηά θαη εδψ αλαπηχρζεθαλ αθφκα θαιχηεξα νη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ. Βιέπνληαο θαη
πάιη άιια παξακχζηα είδαλ πψο επηιέγεηαη κηα εηθφλα θαη πψο ζηήλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζειίδα. Σα παηδηά ινηπφλ θάλνληαο έλα κίλη ζπκβνχιην απνθάζηζαλ ηη πξέπεη λα
δσγξαθίζνπλ γηα θάζε ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ ηνπο. ε απηφ ην ζηάδην ήηαλ πνιχηηκεο νη
νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ θαιιηηερληθψλ φπνπ δσγξάθηδε ζηνλ πίλαθα θαξηθαηνχξεο
ζρεηηθέο κε ην παξακχζη ηνπο, βνεζψληαο ηα έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ αθφκε θαιχηεξεο
δσγξαθηέο.
Πξνζπάζεζαλ βέβαηα λα θηηάμνπλ δσγξαθηέο θαη ζην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο ηνπ
ζρνιείνπ, ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηά πξνγξάκκαηα. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δσγξαθηθή
κέζσ Ζ/Τ παξφιν πνπ ήηαλ πην εληππσζηαθή γηα ηα παηδηά δελ έβγαδε ηα ίδηα απνηειέζκαηα,
παξά ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο πιεξνθνξηθήο. Γη’ απηφ θαη ζην
ηέινο πξνηηκήζεθαλ νη δσγξαθηέο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ζηα κπινθ ηνπο.
Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο φια ήηαλ έηνηκα. Σα παηδηά πξνζπάζεζαλ λα γξάςνπλ ηηο ηζηνξίεο
ζε θείκελν Word ρξεζηκνπνηψληαο θάζε νκάδα ην δηθφ ηεο laptop θαη κε ιίγε βνήζεηα ην
νινθιήξσζαλ. ην ζεκείν απηφ ππήξμε κηα κηθξή αλαζηάησζε ζηελ νκάδα ζρεηηθά κε ην
πνηνο ζα γξάθεη ζηνλ ππνινγηζηή θαη πνηνο ζα δηαβάδεη αιιά ζηγά ζηγά νη δηαθνξέο ιχζεθαλ
θαη ζρεδφλ φινη πξνζπάζεζαλ λα γξάςνπλ απφ θάηη. Αθνινχζσο φια ηα παηδηά θάζηζαλ ζε
θχθιν γχξσ απφ έλα Ζ/Τ θαη φινη καδί ηνπνζέηεζαλ ηηο εηθφλεο, νη νπνίεο είραλ ήδε
ζθαλαξηζηεί, ζηε ζειίδα ηνπ παξακπζηνχ ηνπο γηα ηελ νπνία ηηο είραλ εηνηκάζεη. Μηα απφ
απηέο ηελ έθαλαλ θαη εμψθπιιν θαη έγξαςαλ γηα ην θφκηθ έλαλ παξφκνην ηίηιν. Σν νλφκαζαλ
«Ζ ζχγρξνλε Πεληάκνξθε ηεο Αηγχπηνπ». ηε ζπλέρεηα ην ηχπσζαλ ζηνλ εθηππσηή, είδαλ
ηα ιάζε ηνπο ή θάηη πνπ δε ηνπο άξεζε, ηα δηφξζσζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην έδσζαλ ζην
ηππνγξαθείν γηα λα θηηάμνπλ αληίγξαθα γηα φινπο.
Πεξίπνπ ζηα ηέιε Απξηιίνπ θαη αθνχ φια ήηαλ ζρεδφλ έηνηκα πήξαλ ηελ απφθαζε λα
πξνζπαζήζνπλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ην παξακχζη ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεαηξηθφ
δξψκελν. Μνπζηθνζεαηξηθφ γηα ηελ αθξίβεηα. Ζ κνπζηθφο ηνπ ζρνιείνπ αλέιαβε λα γξάςεη
ηνπο ζηίρνπο θαη αθνχ ηνπο επέλδπζε κε κνπζηθή γλσζηψλ ηξαγνπδηψλ, ην παξνπζίαζαλ ζηε
γηνξηή ιήμεο ηνπ ζρνιείνπ ελζνπζηάδνληαο ην θνηλφ. Σα ζεαηξηθφ δξψκελν βηληενζθνπήζεθε
θαη ν ςεθηαθφο δίζθνο πνπ πξνέθπςε ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ θφκηθ.
Όηαλ ηα παηδηά είδαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα γνεηεχηεθαλ θαη πξφηεηλαλ ηα ίδηα λα θάλνπλ
θάηη θαιχηεξν ηελ επφκελε ρξνληά.
Οινθιεξψλνληαο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ε ζπλεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θφκηθ θαηάθεξε λα ζπληνλίζεη-νκαδνπνηήζεη ηα παηδηά φρη κφλν ηεο κηαο ν-
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κάδαο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ηάμεο, γεγνλφο αλακθηζβήηεηεο αμίαο γηα ηελ νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελδνζρνιηθή βία.
Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε θαη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. ην ηέινο κάιηζηα φινη
έλησζαλ δηθαησκέλνη γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θη απηφ έρεη ηε κεγαιχηεξε αμία ζηηο νκαδηθέο
δνπιεηέο.
Δκπαιδεςηικό ζενάπιο

- Μεθοδολογία

Προαπαιηούμενες ενέργειες
Πξηλ ην ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ν δάζθαινο νθείιεη λα έρεη ήδε εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ηνπ
ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία γηα λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε
απηελέξγεηα, ν ζπληνληζκφο θ.ά. Δπίζεο, πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα ηε ζσζηή θαη εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ΄΄εξγαζηεξίνπ΄΄, φπνπ νη Ζ/Τ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην
δηαδίθηπν, κε δηάθνξα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθφ
παξνπζίαζεο, πξφγξακκα γξαθηθψλ), κε ζχζηεκα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θ.ά. [Κεθέ
Ζ. θαη Μαλνχζνπ Δ. 2001], λα έρεη πξνεηνηκάζεη θαη κειεηήζεη ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζα
δηεξεπλεζνχλ θαη λα έρεη εηνηκάζεη ηα θχιια εξγαζίαο ησλ νκάδσλ.
Απαιηούμενη Υλικοηεχνική Υποδομή
Σν εξγαζηήξην-ηάμε είλαη εμνπιηζκέλν κε ηθαλφ αξηζκφ ππνινγηζηψλ, εθηππσηή θαη
βηληενπξνβνιέα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη 2 θαζεηφθσλα εγγξαθήο κηαο θαη ζα
είλαη δχζθνιν γηα ηηο κηθξέο ηάμεηο λα ζπκνχληαη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο πνπ ζθέθηνληαη θαη
ιέλε νη ζπκκαζεηέο ηνπο.
Γνωζηικά Προαπαιηούμενα
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί εκπέδσζε ηεο ήδε δηδαρζείζαο χιεο πάλσ ζηελ ελφηεηα ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη επέθηαζή
ηεο κε ηε βνήζεηα ησλ Σ.Π.Δ. Έηζη νη καζεηέο γλσξίδνπλ :


Γξάκκαηα, θζφγγνπο, ζεκεία ζηίμεο, γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο.



Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.



Οξζνγξαθία



Σελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ, αιιά δελ είλαη
γλψζηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλάγλσζεο ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ ησλ Σ.Π.Δ.
ην ζεκείν απηφ θνκβηθή είλαη ε παξνπζία θαη βνήζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο
Πιεξνθνξηθήο.



Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε εμνηθείσζεο ηνπ καζεηή κε λέεο
ιέμεηο φπσο ζχλδεζκνο, ππεξζχλδεζκνο, γξακκή εξγαιείσλ, ππεξθείκελν, ηζηνρψξνο
ή ηζηφηνπνο, ειεθηξνληθφ κήλπκα, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.
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ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ νπηηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε, ην θείκελν ησλ ΣΠΔ
εκθαλίδεηαη ζε νζφλε θαη πεξηβάιιεηαη απφ εξγαιεία. Σα εξγαιεία απηά βξίζθνληαη
ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαη αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηνπ θάζε ηζηνρψξνπ ππάξρνπλ
εξγαιεία θαη ζην θάησ ή ζηα πιατλά κέξε ηεο νζφλεο.



Σν θείκελν δελ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη αλάγλσζεο
ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. ην επίπεδν ηεο επηκέξνπο ζπλνρήο ε πξφζβαζε
ζηελ πιεξνθνξία ππνρξεψλεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαβάιιεη ηε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα
γηα λα αληρλεχζεη ηε ιεηηνπξγία ελφο ππεξζπλδέζκνπ.



Δπίζεο, ν καζεηήο δε ζα βξεη ηα πεξηερφκελα κε ηελ αλαθνξά ησλ ζειίδσλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θεθάιαην. Σψξα ηα πεξηερφκελα αληηθαζηζηνχλ ιέμεηο - θιεηδηά
θαη ν καζεηήο θαιείηαη σο ελεξγεηηθφο αλαγλψζηεο λα ζπλερίζεη ηελ αλάγλσζε
αλαθαιχπηνληαο ην θείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.

Ποπεία Γπαζηηπιοηήηυν
1ο διδακηικό δίυπο
Δίλαη αθηεξσκέλν γεληθά ζην παξακχζη σο κέζν πνιχ δηαζθεδαζηηθφ πνπ πξνσζεί ηελ
αλάπηπμε θαη θαληαζία ελψ αθήλεη θαη έλα δηδαθηηθφ πεξηερφκελν. Μέζσ ηνπ δηαδίθηπν θαη
κε ηε βνήζεηα ελφο πξνηδέθηνξα, ηα παηδηά αθνχλ παξακχζηα γλσζηά θαη άγλσζηα,
παξαθνινπζνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε
κέζα απφ ην δηάινγν.
ην ηέινο μεθηλνχλ λα ζθέθηνληαη ην δηθφ ηνπο παξακχζη ίζσο κέζα απφ ην πψο
αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν πνπ δνπλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζαλ κέιε ηεο
θνηλσλίαο πνπ δνπλ, θαηαιήγνληαο έηζη ζε κηα θεληξηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζα βαδίζνπλ
γηα λα γξάςνπλ ην παξακχζη ηνπο.
ηε ζπλέρεηα κέζα απφ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα ηνπο επηιέγνπλ ηνπο ήξσεο πνπ ζα
πξσηαγσληζηνχλ θαη ε πεξηπέηεηα μεθηλά…
2ο και 3ο διδακηικό δίυπο
Γηα λα ππάξμεη ζχλδεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ζπκεζνχλ νη καζεηέο φζα ζπδήηεζαλ
ζην πξνεγνχκελν δηδαθηηθφ δίσξν, ν δάζθαινο επαλαιακβάλεη πνιχ ζχληνκα ηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζήζεθε.
ηε ζπλέρεηα δεηά απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ζην πξφγξακκα
Inspiration 7, αλαθνξηθά κε ηα θεθάιαηα ηνπ θάζε παξακπζηνχ, ππελζπκίδνληάο ηνπο φηη γηα
θάζε θεθάιαην ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ θαη δσγξαθίζνπλ θαη κηα εηθφλα. Ο δάζθαινο
ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ θαη παξέρεη βνήζεηα ζηηο νκάδεο πνπ ηνλ ρξεηάδνληαη. ’
απηφ ην ζεκείν είλαη θπζηθφ νη νκάδεο λα δπζθνιεπηνχλ γη’ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν φπνηε
ε νκάδα ΄΄θνιιήζεη΄΄, ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα δηεπθνιχλεη θάλνληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ/ηεο
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φζν ην δπλαηφ πην κηθξή. Αλ ππάξμεη θαη πάιη αδηέμνδν νη εξγαζίεο ζηακαηνχλ θαη ε θάζε
νκάδα αλαθνηλψλεη ηηο ζθέςεηο ηεο ζηελ άιιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν παίξλνπλ ηδέεο,
αληαιιάζνπλ απφςεηο, αμηνινγνχλ θαη αμηνινγνχληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο θαη
ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο νκάδαο.
4ο και 5ο διδακηικό δίυπο (ζςγγπαθικό ζηάδιο)
Αθνχ νη νκάδεο νινθιεξψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, νη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ κεηαθέξνληαη
ζην πξφγξακκα Microsoft Word θαη γξάθνπλ ην παξακχζη ηνπο.. Πνιχ ρξήζηκν ζε απηή ηε
θάζε ζα είλαη ην θαζεηφθσλν ζην νπνίν έρνπλ καγλεηνθσλήζεη ηηο πξνεγνχκελεο δηεγήζεηο
ηνπο. Σα παηδηά αθνχλ ηη είραλ ζθεθηεί θαη πξνζπαζνχλ λα ην γξάςνπλ.
ηε ζπλέρεηα αθνχ ν δάζθαινο έρεη εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ησλ παηδηψλ ζηελ νξζνγξαθία
αλαηξέρεη ζηα καζήκαηα φπνπ έκαζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε απηψλ
ζα ζπλδπαζηεί κε ην παξαθάησ θχιιν εξγαζίαο ηνπ PowerPoint.
Οη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ησλ βηβιίσλ ηνπο βξίζθνπλ ηελ ιέμε
θαη ηελ δηνξζψλνπλ. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε φζεο ιέμεηο είλαη ππνγξακκηζκέλεο
κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θφθθηλε γξακκή ηνπ MicrosoftWord. Γηα φζεο ιέμεηο δελ βξνπλ ζην
βηβιίν ηηο αλαδεηνχλ ζην ιεμηθφ ηεο ηάμεο ηνπο.
Αθνχ νινθιεξψζνπλ, δηαβάδνπλ ην παξακχζη ζηελ άιιε νκάδα θαη δέρνληαη ηελ πξψηε
θξηηηθή ηνπ.
6ο και 7ο διδακηικό δίυπο
Ο δάζθαινο δεηά απφ ηα παηδηά λα αλαηξέμνπλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή
ηνπο θαη λα αλνίμνπλ ην θάθειν ηνπ Word πνπ κέζα έρνπλ γξάςεη ην παξακχζη ηνπο θαη ηνπο
αλαθνηλψλεη φηη πιένλ ήξζε ε ψξα λα θηηάμνπλ ην εμψθπιιν θαη ηηο εηθφλεο πνπ ρξεηάδνληαη
γηα λα νινθιεξσζεί θαη λα είλαη έηνηκν λα ηππσζεί. Σα παηδηά πξέπεη λα δσγξαθίζνπλ
ηνπιάρηζηνλ 5 εηθφλεο θαη έλα εμψθπιιν. ε απηφ ην ηεηξάσξν ηξνπνπνηήζεθε θαη ην
πξφγξακκα έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ησλ εηθαζηηθψλ ηνπ
νπνίνπ ε ζπκκεηνρή ήηαλ πνιχηηκε.
8ο διδακηικό δίυπο
Ο δάζθαινο ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο ην PowerPoint ηαθηνπνηεί ηηο
εηθφλεο κε ηα ιφγηα θηηάρλνληαο έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν γηα θάζε νκάδα. ηε ζπλέρεηα ην
πξνβάιιεη ζηελ ηάμε θαη βάδεη ηνπο καζεηέο λα ην αθεγεζνχλ. Ζ δηαδηθαζία βηληενζθνπείηαη
θαη δεκηνπξγείηαη νπηηθναθνπζηηθφο ςεθηαθφο δίζθνο.
ε απηφ ην ζηάδην ππήξμε πνιχηηκε ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΣΠΔ κηαο θαη ε παξαπάλσ
δηαδηθαζία είλαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε γηα ηνπο καζεηέο. Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην
θάζε παξακχζη θσηνηππείηαη, βηβιηνδέλεηαη θαη κνηξάδεηαη ζε φια ηα παηδηά ζπλνδεπκέλν
θαη κε ην DVD.
9ο διδακηικό δίυπο
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Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ αζθήζεσλ
HotPotatoes δεκηνπξγνχλ αζθήζεηο θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο ηηο νπνίεο δίλνπλ ζηελ άιιε
νκάδα. ην ηέινο αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Δπέκηαζη
Ζ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα «αλέβεη» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.
Σα παηδηά εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα θηιαλαγλσζία
Γίλεηαη δξακαηνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ.
Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα παηδηά γξάθνπλ έλα κηθξφ πνηεκαηάθη ην νπνίν κεινπνηεί ν/ε
ζπλάδειθνο ηεο κνπζηθήο θαη ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηνλ ςεθηαθφ δίζθν.
Σέινο, σο θαηαθιείδα-παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο παξαζέηνπκε ηνλ ηξφπν δνπιεηάο
θαη θάπνηα θχιια εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θφκηθ,
πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα απνθηήζνπλ κηα πην ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηεο ζπλνιηθήο
εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ
ΣΠΔ, γηα πηζαλά κειινληηθά ηνπο εγρεηξήκαηα.
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