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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τίτλος

Δημιουργούμε τη δική μας σχολική βιβλιοθήκη

Δημιουργός

Νίκος Αμανατίδης

Διδακτικό αντικείμενο

Νεοελληνική Γλώσσα

(Προτεινόμενη) Τάξη

Δ΄ Δημοτικού

Χρονολογία

Αύγουστος 2013

Διδακτική/θεματική ενότητα
«Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού», τεύχος γ΄, ενότητα 10: Λέξεις φτερουγίζουν πέρα ταξιδεύουν

στον αέρα (σ. 81-99)

Διαθεματικό
Ναι

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα

Ι. Φιλολογικής ζώνης

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΙΙ. Άλλα γνωστικά αντικείμενα

Αισθητική Αγωγή: Εικαστικά

Αισθητική Αγωγή: Θεατρική Αγωγή

Μελέτη Περιβάλλοντος

ΙΙΙ. Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης

Ευέλικτη Ζώνη

Θεατρική Αγωγή
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Χρονική διάρκεια

10-12 διδακτικές ώρες

Χώρος

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής.

Εικονικός χώρος: ιστολόγιο τάξης, ιστοσελίδα τάξης.

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή

Για τον δάσκαλο

Η διδασκαλία γίνεται με τη μορφή της συνεργασίας σε ομάδες. Τον συντονισμό και

την καθοδήγηση των εργασιών αναλαμβάνει ο δάσκαλος. Επίσης, ο δάσκαλος

επικεντρώνει και εστιάζει τη διδασκαλία στην ανάπτυξη και προώθηση

συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γραμματισμών (κριτικός, συνεργατικός,

διερευνητικός). Επιπλέον, στην πορεία διδασκαλίας ο/η εκπαιδευτικός υιοθετεί τον

ρόλο του διευκολυντή/διαμεσολαβητή-εμψυχωτή.

Για τον μαθητή

Οι μαθητές/τριες οργανώνονται σε ομάδες και λειτουργούν διερευνητικά.

Αξιολογούν και επιλέγουν την καταλληλότερη πηγή για την εργασία τους, καθώς και

το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τις δραστηριότητές τους. Θα πρέπει να έχουν

βασική εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου. Επιπλέον, οι μαθητές θα

πρέπει να αποκτήσουν μια πιο κριτική στάση όσον αφορά την εγκυρότητα των πηγών

και κειμένων που συναντούν στο διαδίκτυο, δηλαδή τη δεξιότητα της αναζήτησης,

ορθής αξιολόγησης και της κριτικής επιλογής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων

από τις διαδικτυακές αναζητήσεις πάνω στο θέμα προς εργασία και μελέτη (κριτικός

γραμματισμός).

Εφαρμογή στην τάξη

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας

Το σενάριο στηρίζεται

___
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Το σενάριο αντλεί

Το σενάριο είναι πρωτότυπο στη σύλληψη.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σχολική βιβλιοθήκη είναι βοήθημα όλων στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Προσφέρει πληροφορίες και ιδέες για επιτυχή συμμετοχή στη   σημερινή

κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης. Εφοδιάζει τους μαθητές με

δεξιότητες για τη δια βίου εκπαίδευση, αναπτύσσει τη φαντασία τους και τους

προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες

IFLA/UNESCO. 1999. School Library Manifesto.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 η UNESCO οργάνωσε ένα μεγάλο συνέδριο στο

Βανκούβερ του Καναδά με τίτλο «Η Μνήμη του Κόσμου στην ψηφιακή εποχή».

Αναδεικνύεται πως η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη υπερβαίνει τον παραδοσιακό

ρόλο της αποθήκευσης, ταξινόμησης, καταλογογράφησης και δανεισμού βιβλίων και

μεταβάλλεται σε έναν χώρο αναζήτησης, απόκτησης και επεξεργασίας της γνώσης,

καλλιέργειας της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και συνάμα ανάπτυξης σχέσεων

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που την επισκέπτονται. Θα λέγαμε ότι η

σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί μια προωθημένη μορφή σχολικής τάξης, με

διευρυμένες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δυνατότητες, χάρη στα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της, όπως το μέγεθος του χώρου της, ο πλούτος, και η ποικιλία των

πηγών της (Αρβανίτη 2007).

Το σενάριο αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους μαθητές στη δεξιότητα ανάπτυξης

της κουλτούρας του αναγνώστη και κριτικού αναζητητή της γνώσης που διερευνά τις

πηγές, ψηφιακές και μη, ελέγχει την αξιοπιστία του περιεχομένου και επιλέγει να

μελετήσει την καταλληλότερη. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθούν οι

δεξιότητες της κριτικής ανίχνευσης και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης και

να αναπτυχθούν οι δεξιότητες αξιοποίησης του διαδικτύου, των ψηφιακών βιβλίων

και του έντυπου υλικού και βιβλίων. Επίσης, επιδιώκεται η καλλιέργεια της

δημιουργικής γραφής καθώς και η δεξιότητα της οργάνωσης, ταξινόμησης και
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παρουσίασης πληροφοριών. Όσον αφορά τις ΤΠΕ, το σενάριο αποσκοπεί στη

δημιουργία ενός σκεπτόμενου και κριτικού ερευνητή διαδικτυακών πληροφοριών και

στη γνωριμία και χρήση λογισμικών ταξινόμησης και οργάνωσης πληροφοριών. Οι

μαθητές παράγουν και παρουσιάζουν τις εργασίες τους με τη συνεργασία και τον

συντονισμό του εκπαιδευτικού. Οι νέοι γραμματισμοί, όπως ο κριτικός, ο

τεχνολογικός και ο διερευνητικός, πρωταγωνιστούν στο σενάριο.

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο

Το παρόν σενάριο ασχολείται με τη σύσταση, οργάνωση και διαχείριση μιας

σχολικής βιβλιοθήκης από τους μαθητές για τους μαθητές. Σκοπός του σεναρίου είναι

η καλλιέργεια και ενίσχυση συγκεκριμένων δεξιοτήτων των μαθητών όπως η

διερεύνηση, η ανακάλυψη, η επιλογή, η επεξεργασία και παρουσίαση έγκυρων

γνώσεων και πληροφοριών πάνω στο θέμα του σεναρίου. Επιπλέον, επιδίωξη είναι η

ενασχόληση, κατανόηση και λειτουργική χρήση εκ μέρους των μαθητών γλωσσικών

στοιχείων που περιλαμβάνουν ρήματα, επίθετα και ουσιαστικά. Σημαντική πτυχή του

σεναρίου είναι, επίσης, η μελέτη και ενασχόληση με κείμενα, άρθρα που προάγουν

τον κριτικό γραμματισμό όπως στο θέμα της επιλογής του καταλληλότερου κειμένου-

πηγής προς επεξεργασία, η μελέτη και παρουσίασή τους. Διάλογος, διερεύνηση και

κριτική αποτελούν τις μορφές της διδασκαλίας που δομούν τη γνώση, καλλιεργούν

τις δεξιότητες και υιοθετούνται ως στρατηγικές στο σενάριο (Levin 2006).

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής

Στο σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές:

 Να ενισχύσουν τις γνώσεις τους μέσω της διαθεματικότητας του σεναρίου

στους τομείς της μελέτης περιβάλλοντος και του θεατρικού δρώμενου.

 Να γνωρίσουν τον κόσμο της βιβλιοθήκης, δημόσιας και σχολικής, του

δανεισμού βιβλίων, της ταξινόμησης και αρχειοθέτησης των βιβλίων βάση
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συγκεκριμένων στοιχείων, όπως η θεματολογία, το είδος, ο συγγραφέας, το

έτος κλπ.

 Να γνωρίσουν τη χρήση της κάρτας μέλους μιας βιβλιοθήκης με τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατόχου.

Γνώσεις για τη γλώσσα

Στο σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές:

 Να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, διευρύνοντας το

λεξιλόγιό τους και τις πρακτικές χρήσης συγκεκριμένων κειμενικών ειδών

(έντυπων και ψηφιακών).

 Να γνωρίσουν και να αντιληφθούν τη χρησιμότητα και χρηστικότητα στα

κείμενα των ακολούθων γλωσσικών στοιχείων: επίθετα (βαθμοί των

επιθέτων), ουσιαστικά, ρήματα.

Γραμματισμοί

Στο σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές:

 Να αποκτήσουν τη δεξιότητα να διερευνούν και να αναζητούν στο εσωτερικό

ιστότοπου, ιστολογίου, ηλεκτρονικού αποθετηρίου.

 Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αναζήτησης, αξιολόγησης και επιλογής

συγκεκριμένων πληροφοριών από κείμενα και πηγές στο διαδίκτυο.

 Να αποκτήσουν τη δεξιότητα διερευνήσουν σε ηλεκτρονικό και συμβατικό

λεξικό.

 Να αποκτήσουν τη δεξιότητα χρήσης του Λογισμικού Παρουσίασης.

 Να εξοικειωθούν με την κριτική επιλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από το

διαδίκτυο.

 Να δημιουργούν ψηφιακά αρχεία: παρουσιάσεις και κείμενα.

 Να εξοικειωθούν με τα λογισμικά διαχείρισης μιας σχολικής βιβλιοθήκης

όπως ΑΒΕΚΤ, Biblioteca, Σχολική Βιβλιοθήκη 2.02, Microsoft Excel.

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση ορθογραφικού ελέγχου σε αρχείο Word.
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 Να εξοικειωθούν με την αντιγραφή/διαγραφή/επικόλληση κειμένου και

εικόνας.

 Να εξοικειωθούν με την επισήμανση κειμένου.

 Να εξοικειωθούν με την εκτύπωση κειμένου, εικόνας, παρουσίασης.

 Να εξοικειωθούν με την εξαγωγή αρχείου από αρχείο επεξεργασίας.

 Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης.

 Να μυηθούν σε πρακτικές όπως η επιχειρηματολογία και ο διάλογος. Να

ασκηθούν σε πρακτικές όπως η διερεύνηση, η ανακάλυψη, η επιλογή και

αξιοποίηση. Να αναγνωρίσουν, κατανοήσουν και υιοθετήσουν την κουλτούρα

του αναγνώστη και κριτικού αναζητητή της γνώσης.

 Να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής διερεύνησης και επιλογής ψηφιακών

πηγών και ηλεκτρονικών βιβλίων: έλεγχος της αξιοπιστίας της πηγής, έλεγχος

του κύρους της πηγής.

 Να αποκτήσουν δεξιότητες διερευνητικού εγγραμματισμού και δεξιοτήτων.

 Να αντιληφθούν τη νοηματοδότηση και στοχοθεσία των κειμένων-πηγών και

να σταθούν κριτικά στα μηνύματα που αναδύουν τα κείμενα.

 Να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργίας και εφαρμογής θεατρικού δρώμενου

με θέμα «μια μέρα στη σχολική βιβλιοθήκη» ή και «τα είδη των αναγνωστών

της βιβλιοθήκης» με θεματική τους τύπους αναγνώστη όπως του ευγενικού,

του βιαστικού, του ενοχλητικού κλπ.

Διδακτικές πρακτικές

Στο σενάριο επιδιώκεται:

 Η συνεργασία και συνδημιουργία με διάλογο, ανάθεση ρόλων σε ομαδικές

εργασίες με διερεύνηση, λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων καθώς και

προβολή των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης.

 Η απόκτηση κουλτούρας του αναγνώστη και χρήστη της σχολικής

βιβλιοθήκης μέσω συζητήσεων και μελέτης των διαφόρων μοντέλων

αναγνωστών.
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 Η καλλιέργεια του αφηγηματικού και περιγραφικού λόγου με τη χρήση των

κατάλληλων λέξεων και γλωσσικών στοιχείων.

 Ο σεβασμός και αναγνώριση του γνωστικού και γλωσσικού πλούτου των

βιβλίων, καθώς και η γνωριμία με τα ηλεκτρονικά βιβλία και πηγές.

Η κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα-εργασία (2 διδακτικές ώρες) χρονικά

κατανέμεται ως εξής:

Οι μαθητές προετοιμάζονται γύρω από το θέμα μέσα από τον διάλογο, τη διερεύνηση

και επιλογή των αντίστοιχων, κατάλληλων και έγκυρων πληροφοριών.

1. Ανίχνευση και καταγραφή των γνώσεων των μαθητών στο αντικείμενο-θέμα

προς μελέτη (15΄).

2. Οργάνωση των ομάδων και ανάθεση των ρόλων των μαθητών στην κάθε

ομάδα, ορισμός του θέματος (20΄).

3. Εργασία σε ομάδες (20΄).

4. Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων (15΄).

5. Αξιολόγηση από τα παιδιά πρώτα και ύστερα από τον δάσκαλο (20΄).

Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αφετηρία

Αφετηρία για τη δημιουργία του παρόντος σεναρίου αποτελεί ένα οποιοδήποτε

διήγημα για μια σχολική βιβλιοθήκη ή ένα παιδικό βιβλίο. Για παράδειγμα, η

ανάγνωση του άρθρου του Γιάννη Παλαβού «Βιβλιοθήκες, πόλεις στο βυθό», ή

διηγημάτων όπως ενδεικτικά:

 Μπαρμπώ, Φιλίπ. 1988. Ο Τυφλοπόντικας. Αθήνα: Νεφέλη.

 Μπλουμ, Μπέκη. 1998. Ένας καλλιεργημένος λύκος. Αθήνα: Ζεβρόδειλος

 Βέλθουις, Μάξ. 1995. Ο Βάτραχος το Χειμώνα. Αθήνα: Πατάκης.

 Κυριτσόπουλος, Αλέξης. 1998. Σαββατοκύριακα, Αθήνα: Άγρα.

 Νταλ, Ρόαλντ. 1990. Ματίλντα, Αθήνα: Ψυχογιός.

 Έντε, Μίχαελ. 1985. Ιστορία χωρίς τέλος. Αθήνα: Ψυχογιός.
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Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί το βίντεο από το YouTube «The Fantastic Flying

Books of Mr Morris Lessmore». Με τα παραπάνω, μπορούμε να θέσουμε τους

προοργανωτές για τη δημιουργία ενός εποικοδομητικού σχεδίου μάθησης με στόχο

την προώθηση της ιδέας για τη σχολική βιβλιοθήκη, της καλλιέργειας του

ενδιαφέροντος των μαθητών για τη δημιουργία της, τη γλωσσική και γνωστική

ανάπτυξη των μαθητών αλλά και την ενίσχυση δεξιοτήτων και γραμματισμών όπως

της κριτικής, της έρευνας και της συνεργασίας.

Αρχικά, συζητούμε με τους μαθητές για τον πλούτο των βιβλίων, καθώς και

για την ιδέα δημιουργίας της δικιάς μας σχολικής βιβλιοθήκης. Μελετούμε,

αναζητούμε και συζητούμε τα στοιχεία και πληροφορίες που χρειαζόμαστε, για να

φτιάξουμε τη δική μας βιβλιοθήκη. Επίσης, αναπτύσσουμε διάλογο με επιχειρήματα

για την εγκυρότητα και αξιοπιστία κάποιων διαδικτυακών πηγών και κειμένων ή και

ακόμα άρθρων σε εφημερίδα ή και περιοδικό, διαδικτυακό ή μη, για τα παιδικά

βιβλία και τη βιβλιοθήκη. Η συζήτηση αποσκοπεί στο να εισαγάγει στους μαθητές

προβληματισμό σχετικά με το τι υπάρχει αναρτημένο στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονικά

βιβλία και πηγές, αν εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς, όπως το κέρδος ή και την

παραπληροφόρηση και με τη βοήθειά του προβληματισμού να μπορέσουν να

σταθούν κριτικά στα θέματα που θα μελετήσουν. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές

καλλιεργούν τον κριτικό γραμματισμό και επιλέγουν τις πληροφορίες εκείνες που

είναι έγκυρες, έγκριτες και κατάλληλες για την εργασία τους.

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο

«Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού», ενότητα 10: Λέξεις φτερουγίζουν πέρα ταξιδεύουν στον

αέρα.

Υποενότητα 1. Παιχνίδια με τις λέξεις

Υποενότητα 2. Γλωσσική αυτοβιογραφία

Η υποενότητα 1 ξεκινάει με ένα ποίημα της Ν. Χατζηνικολάου με τίτλο

«Παιχνίδια με τις λέξεις». Οι ασκήσεις του βιβλίου ασχολούνται με την ανάλυση του
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ποιήματος σε επίπεδο νοήματος, γραμματικής του κειμένου και των ποιητικών μέσων

που χρησιμοποιεί η ποιήτρια. Η υποενότητα 2 ξεκινά με ένα κείμενο βιωματικής

αναδιήγησης, που έχει τίτλο «Γλωσσική αυτοβιογραφία», και προέρχεται από τα

Άπαντα του Π. Νιρβάνα. Στο λογοτεχνικό αυτό κείμενο περιέχονται οι βασικές

θεωρητικές ιδέες περί γλώσσας, όπως το ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να

χρησιμοποιήσει γλώσσα, ότι ο κάθε άνθρωπος τη γλώσσα του την κατακτά με φυσικό

τρόπο, καθώς επίσης και ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο δε μιλούν την ίδια

γλώσσα.

Με βάση τα δύο αυτά κείμενα ο δάσκαλος εισάγει τους μαθητές στις

δυνατότητες της γλώσσας, τα είδη της και το μεγαλείο της χρήσης της στην

ανθρώπινη επικοινωνία. Επίσης, τους εισάγει στη μεγάλη σχετικήεφεύρεση, το βιβλίο

και σήμερα το ηλεκτρονικό βιβλίο. Για να εισαγάγει ο δάσκαλος τα παιδιά στο

ηλεκτρονικό βιβλίο, θα μπορούσε να παρουσιάσει στα παιδιά κάποια ηλεκτρονικά

βιβλία από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες:

1. http://www.openbook.gr/

2. http://www.mikrosanagnostis.gr/search.asp

3. http://www.bedtimestoriescollection.com/

Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το βιβλίο που τους άρεσε πιο

πολύ, να συζητήσουν τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου βιβλίου, δηλαδή το πώς

μπορέσαμε και το διαβάσαμε, με ποιόν τρόπο, τι διαφορά έχει από το συμβατικό

βιβλίο στο χαρτί, γιατί τους άρεσε, πώς οι ζωγραφιές και η μουσική που ίσως

συνοδεύουν το βιβλίο δένουν με τη μορφή του ηλεκτρονικού αυτού εντύπου.

Επιπλέον, τα παιδιά θα μπορούσαν να σκεφτούν και να συζητήσουν τη χρηστικότητά

και λειτουργικότητά του βιβλίου στη ζωή μας, σχολική και καθημερινή.

Κείμενα

Βίντεο

«The fantastic flying books of Mr Morris Lessmore», ταινία μικρού μήκους των

William Joyce, Brandon Olenburg.
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Λογοτεχνικά κείμενα

Winter, Janette. 2007. Η βιβλιοθηκάριος της Βασόρας. Αθήνα: Παπαδόπουλος.

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 2013. Το σπαρματσέτο. Openbook.

Τασιόπουλος, Βαγγέλης. Ο Καλικάντζαρος που έχασε το δρόμο. Ηλεκτρονική έκδοση:

Μικρός Αναγνώστης.

Αντουάν ντε Σαιντ Εξιπερύ, Ο Μικρός Πρίγκιπας. Ηλεκτρονική έκδοση: Bedtime

Stories.

Πρόσθετα Λογοτεχνικά κείμενα

Μπαρμπώ, Φιλίπ. 1988. Ο Τυφλοπόντικας. Αθήνα: Νεφέλη.

Μπλουμ, Μπέκη. 1998. Ένας καλλιεργημένος λύκος. Αθήνα: Ζεβρόδειλος

Βέλθουις, Μάξ. 1995. Ο Βάτραχος το Χειμώνα. Αθήνα: Πατάκης.

Κυριτσόπουλος, Αλέξης. 1998. Σαββατοκύριακα. Αθήνα: Άγρα.

Νταλ, Ρόαλντ. 1990. Ματίλντα. Αθήνα: Ψυχογιός.

Έντε, Μίχαελ. 1985. Ιστορία χωρίς τέλος. Αθήνα: Ψυχογιός.

Άλλα κείμενα

«Βιβλιοθήκες, πόλεις στο βυθό», Γιάννης Παλαβός στο http://www.bookbook.gr/

Συλλογές εικόνων

«Οι μυστηριώδεις βιβλιοθήκες του Marc Giai-Miniet», στο http://www.oldbooks.gr/

«15 Δημιουργικές και μοντέρνες ιδέες για βιβλιοθήκες» συλλογή εικόνων στο

ιστολόγιο http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/

«20 ιδέες για απίθανα παιδικά ράφια και βιβλιοθήκες» συλλογή εικόνων στο

ιστολόγιο http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/

Ιστοσελίδες

http://www.mikrosanagnostis.gr/

http://www.philanagnosia.gr/

http://filanagnosiaprogram.blogspot.gr/

http://www.openbook.gr/
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http://www.bedtimestoriescollection.com/

Βικηθήκη

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη από το ιστολόγιο http://effiekyr.wordpress.com/

Περιβάλλοντα

http://www.pageflip-flap.com

ΑΒΕΚΤ

Biblioteca

Σχολική Βιβλιοθήκη 2.02

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθεί η πρότερη γνώση, καθώς και οι απόψεις των παιδιών

όσον αφορά τη σχολική βιβλιοθήκη. Εδώ θα τονιστεί η ικανότητα από τον μαθητή

της αναζήτησης, ελέγχου και χρήσης προγραμμάτων και πηγών με θέμα το βιβλίο,

έντυπο και ηλεκτρονικό. Κατόπιν, θα σχολιαστούν τα διηγήματα που θα επιλέξει να

διαβάσει ο δάσκαλος στην τάξη και θα συζητηθούν στην ολομέλεια της τάξης.

Έπειτα, ο εκπαιδευτικός θα τονίσει στους μαθητές τα στοιχεία εκείνα που θα

μελετήσουν στην τάξη όπως τις δυνατότητες της γλώσσας, τα είδη της και το

μεγαλείο της χρήσης της στην ανθρώπινη επικοινωνία, τον πλούτο των βιβλίων, ενώ

θα θέσει και την ιδέα δημιουργίας της δικιάς τους σχολικής αλλά και ψηφιακής

βιβλιοθήκης. Στο εργαστήρι πληροφορικής, θα μελετήσουν τα ηλεκτρονικά-ψηφιακά

βιβλία, τα είδη τους, το πώς θα μπορέσουν να τα διαβάσουν, το πώς θα επιλέξουν τα

κατάλληλα βιβλία, πώς θα τα ταξινομήσουν και πώς θα δημιουργήσουν την ψηφιακή

βιβλιοθήκη. Τέλος, θα συζητηθεί και η πορεία διδασκαλίας που θα ακολουθήσουν.

1ο και 2ο διδακτικό δίωρο

Αρχικά γίνεται προβολή του βίντεο «The Fantastic Flying Books of Mr Morris

Lessmore» από το YouTube. Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση του διηγήματος «Η
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Βιβλιοθηκάριος της Βασόρας», της Jeanette Winter, από τον δάσκαλο με χρωματισμό

της φωνής και τονισμό των εκφράσεων, επιθέτων και γλωσσικών στοιχείων που

τονίζουν το θέμα και ενισχύουν την εμπειρία. Παράλληλα θα μπορούσε να δείξει και

την ψηφιακή μορφή του βιβλίου που υπάρχει ελεύθερο στο διαδίκτυο. Κατόπιν,

ακολουθεί συζήτηση για την εμπειρία που απολαύσαμε από το συγκεκριμένο κείμενο,

καθώς και τα στοιχεία εκείνα που ενίσχυσαν τα συναισθήματα και την εμπειρία μας.

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να διηγηθούν δικές τους εμπειρίες

από βιβλία που τους άρεσαν και θα ήθελαν να μοιραστούν με τους συμμαθητές τους.

Εδώ και ως αφορμή θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να φέρουν δικά τους

βιβλία που έχουν στο σπίτι τους και να μιλήσουν γύρω από αυτά, να τα δείξουν στους

συμμαθητές τους και ίσως να διαβάσουν και κάποιο απόσπασμα.

Αφού ακουστούν κάποιες απόψεις και για  οικονομία χρόνου, ο δάσκαλος

προχωρά στην πρώτη εργασία. Χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες ή και διατηρεί τις

προϋπάρχουσες. Ο χωρισμός σε ομάδες μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη

δυνατότητα συνεργασίας και συνεισφοράς στην ομάδα. Στις ομάδες οι μαθητές

συνεργάζονται και αναλαμβάνουν κάποιους ρόλους, όπως του γραμματέα, του

τελικού παρουσιαστή, του συντονιστή και του δημιουργού. Η εργασία που ανατίθεται

έχει θέμα «Ψάχνω στο διαδίκτυο για το βιβλίο που μου άρεσε και το παρουσιάζω

στην τάξη». Οι μαθητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως βάση για την εργασία

«βρίσκω πληροφορίες για τα βιβλία που μου αρέσουν» κάποια από τα βιβλία που

έφεραν μαζί τους στην τάξη. Στη συνέχεια τα παιδιά επιλέγουν τα δικά τους βιβλία σε

ηλεκτρονική μορφή και τα παρουσιάζουν στην τάξη. Εδώ μπορεί η κάθε ομάδα να

βρει πληροφορίες για το βιβλίο που θα παρουσιάσει με κριτική αναζήτηση και

επιλογή της κατάλληλης πηγής πληροφόρησης σε συντονισμό από τον δάσκαλο. Στη

συγκεκριμένη δραστηριότητα ενισχύεται ο κριτικός γραμματισμός του μαθητή με την

ανάπτυξη της δεξιότητας της αναζήτησης και την κατάλληλη επιλογή της πηγής

πληροφόρησης από το διαδίκτυο. Δίνονται αναλυτικά τα σημεία που πρέπει να

προσέχουν οι μαθητές, όπως τίτλος, συγγραφέας, ημερομηνία, η ηλικία στην οποία

απευθύνονται τα βιβλία, μια μικρή περίληψη, στοιχεία για τον συγγραφέα, το
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εξώφυλλο, θεματική, εικονογράφηση, παρουσίαση, λεξιλόγιο κλπ. Όλα αυτά τα

συνεκτιμούν οι μαθητές και οι ομάδες και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια της

τάξης (Φύλλο Εργασίας 1). Σχετικές ιστοσελίδες που μπορούν να αξιοποιηθούν:

 http://www.mikrosanagnostis.gr/

 http://www.philanagnosia.gr/index.php

 http://filanagnosiaprogram.blogspot.gr/

3ο και 4ο διδακτικό δίωρο

Αναφερόμαστε και πάλι στις δραστηριότητες του προηγούμενου δίωρου σε μια

συζήτηση για τα βιβλία, τις αναγνωστικές μας εμπειρίες και τις παρουσιάσεις από τα

παιδιά. Μπορούμε εδώ να ψηφίσουμε την καλύτερη παρουσίαση και το βιβλίο που

μας άρεσε περισσότερο και να δώσουμε το βραβείο «Αναγνώριση του Αναγνώστη»

στην καλύτερη ομάδα. Φυσικά θα αιτιολογήσουμε την άποψή μας και θα τονίσουμε

τα γλωσσικά στοιχεία που μας άρεσαν περισσότερο και έδωσαν άλλο ύφος και χρώμα

στην παρουσίαση, όπως ρήματα, επίθετα και ουσιαστικά. Ρωτούμε στη συνέχεια τι

έκανε εντύπωση στους μαθητές και προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε το θέμα της

επόμενης ενότητας, δηλαδή το ηλεκτρονικό βιβλίο.

Επισκεπτόμαστε τις ηλεκτρονικές σελίδες:

 http://www.openbook.gr/

 http://www.mikrosanagnostis.gr/search.asp

 http://www.bedtimestoriescollection.com/

Διαβάζουμε με τα παιδιά μέσα από τον υπολογιστή επιλεγμένα ηλεκτρονικά βιβλία

όπως:

1. «Το Σπαρματσέτο», του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

2. «Ο καλικάντζαρος που έχασε το δρόμο» του Βαγγέλη Τασιόπουλου

3. «Ο Μικρός Πρίγκιπας», του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ

Κατόπιν ξεκινούμε έναν διάλογο με τους μαθητές. Συζητάμε για το τι μας

άρεσε, τι μας εντυπωσίασε στο βιβλίο που διαβάσαμε και αν θα θέλουμε να
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δημιουργήσουμε το δικό μας παιδικό ηλεκτρονικό βιβλίο. Αφού αποδεχτούν τα

παιδιά την πρόταση, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη δημιουργία μιας μικρής ιστορίας

που γράφει στον κειμενογράφο. Στη συνέχεια, οι ομάδες τιτλοφορούν τις δημιουργίες

τους και δημιουργούν τα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία μέσω του εργαλείου

http://www.pageflip-flap.com (Φύλλο Εργασίας 2). Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι

πολύ εύκολο στη χρήση του. Μπορεί να μετατρέψει αμέσως κείμενα που έχουμε

γράψει στον κειμενογράφο MS Word σε ηλεκτρονικά βιβλία. Στόχος είναι η εμπλοκή

του μαθητή σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της

γνώσης και των δεξιοτήτων μέσω ευχάριστων εργασιών. Στην προκειμένη περίπτωση

η αγάπη για το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη και η ενίσχυση και ανάπτυξη του γραπτού

λόγου και των ψηφιακών δεξιοτήτων-γραμματισμών του μαθητή.

Μια καλή ιδέα είναι οι μαθητές να γράψουν μια ιστοριούλα εμπνευσμένη και

από όσα θα έχουν δει (είτε από το βίντεο είτε από τα κείμενα), ένα διήγημα γύρω από

την ανάγνωση, την αγορά βιβλίων, τη σχέση μας με τα βιβλία, το πώς τα βλέπουμε, τι

μας αρέσει σε αυτά και το τι θα θέλαμε να διαβάζουμε. Στη συνέχεια, οι ομάδες

ανεβάζουν τα βιβλία τους στο ιστολόγιο ή την ιστοσελίδα της τάξης. Στο τέλος, οι

ομάδες εκτυπώνουν και παρουσιάζουν τα βιβλία τους. Στην παρουσίαση τονίζουμε τα

γλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι μαθητές και συζητάμε για τα στοιχεία

εκείνα που κάνουν ένα βιβλίο ή ένα διήγημα ενδιαφέρον και ευχάριστο για

ανάγνωση. Έπειτα, γίνεται συζήτηση στην τάξη για τα καλύτερα ηλεκτρονικά βιβλία

που παρουσιάστηκαν. Τελικώς γίνεται βράβευση του καλύτερου βιβλίου από τους

μαθητές. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία και ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων

υπάρχουν στον ιστοχώρο Ηλεκτρονικός Αναγνώστης.

5ο και 6ο διδακτικό δίωρο

Αφού συζητήσουμε για τις δυσκολίες αλλά και τις γνώσεις και δεξιότητες που

αποκτήσαμε από την προηγούμενη δραστηριότητά μας, επικεντρωνόμαστε πλέον σε

μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, στη δυνατότητα δημιουργίας στην τάξη μας μιας
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παιδικής βιβλιοθήκης. Σχεδιάζουμε τη μελλοντική βιβλιοθήκη μας σε ένα απλό

φύλλο χαρτί και παρουσιάζουμε τις ιδέες μας στην τάξη. Κατόπιν, ψηφίζουμε την

καλύτερη ιδέα-ζωγραφιά για τη βιβλιοθήκη μας και συζητούμε γιατί την επιλέξαμε,

π.χ. προσαρμοστικότητα στον χώρο, λειτουργικότητα, ομορφιά. Παραδείγματα

σχολικών βιβλιοθηκών μπορούν να βρεθούν στις παρακάτω συλλογές εικόνων:

 «Οι μυστηριώδεις βιβλιοθήκες του Marc Giai-Miniet

 «15 Δημιουργικές και μοντέρνες ιδέες για βιβλιοθήκες»

 «20 ιδέες για απίθανα παιδικά ράφια και βιβλιοθήκες»

Στη συνέχεια, μπορούμε να απευθυνθούμε στον σύλλογο γονέων, για να

τοποθετήσουν τα ράφια, και στα παιδιά, για να τα χρωματίσουν. Όσο για τα βιβλία,

υπάρχουν αρκετοί εκδοτικοί οίκοι και ιδρύματα που παραχωρούν βιβλία. Επίσης,

μπορούμε να χαρίσουμε και εμείς κάποια βιβλία που έχουμε διαβάσει και θα θέλαμε

να τα διαβάσουν και άλλοι φίλοι μας.

Κατόπιν, αφού συγκεντρώσουμε κάποιον αριθμό βιβλίων, μπορούμε να τα

αρχειοθετήσουμε επιλέγοντας κάποιο λογισμικό και ακολουθώντας κάποιο σύστημα

ταξινόμησης βιβλιοθήκης, όπως ΑΒΕΚΤ, Biblioteca, Σχολική Βιβλιοθήκη 2.02

(Φύλλο Εργασίας 3) Αν δυσκολευτούμε με τα συγκεκριμένα λογισμικά, μπορούμε

απλά να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή λογιστικών φύλλων Excel του Microsoft

Office για την ταξινόμηση των βιβλίων και η βιβλιοθήκη μας είναι έτοιμη. Εδώ θα

μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με άλλες τάξεις του σχολείου, ίσως τα άλλα

τμήματα της Δ΄ τάξης, και να οργανώσουμε μια κοινή σχολική βιβλιοθήκη.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις ψηφιακές βιβλιοθήκες που εντοπίσαμε στο

διαδίκτυο Κάποια παραδείγματα τέτοιων βιβλιοθηκών:

 Βικηθήκη

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη από το ιστολόγιο http://effiekyr.wordpress.com/
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ΣΤ. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Ψάχνω στο διαδίκτυο για το βιβλίο που μου άρεσε και το παρουσιάζω στην τάξη.

Εδώ μπορεί η κάθε ομάδα να βρει πληροφορίες για το βιβλίο που θα παρουσιάσει με

κριτική αναζήτηση και επιλογή της κατάλληλης πηγής πληροφόρησης.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Κατασκευάζω και αναρτώ το δικό μου ηλεκτρονικό βιβλίο. Μέσω του εργαλείου

http://www.pageflip-flap.com σε συνεργασία με την ομάδα μου και συντονισμό από

τον δάσκαλο.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Δημιουργούμε τη δική μας Σχολική-Παιδική Βιβλιοθήκη με τα βιβλία που υπάρχουν

στην τάξη μας ή όποια μπορούμε να δωρίσουμε ή να μας δωρίσουν. Μπορούμε

επίσης να επιλέξουμε και ελεύθερα ψηφιακά βιβλία και να δημιουργήσουμε τη δική

μας Ψηφιακή Βιβλιοθήκη την οποία και να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα της τάξης

μας.

Για τη δημιουργία και αρχειοθέτηση της βιβλιοθήκης μας θα κινηθούμε πάνω σε

συγκεκριμένες κατηγορίες-άξονες όπως:

 Εκδότης

 Συγγραφέας

 Τίτλος

 Χρονολογία

 Έτος έκδοσης

 Θεματική

 Περίληψη
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ

Ο δάσκαλος/α θα μπορούσε επιπλέον να εμπλουτίσει τη διδασκαλία του με την

ανάγνωση και μελέτη των ακόλουθων, συναφών με τη θεματολογία μας, κειμένων

και παρουσιάσεων:

 Ντεμέρ, Ντομινίκ. 2008. Η Μυστηριώδης Βιβλιοθηκάριος, Αθήνα: Πατάκης.

 Γκάαρντερ, Γιοστέιν, Χάγκερουπ, Κλάους. 2002. Η Μαγική Βιβλιοθήκη.

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη

 Κλαβέλ, Μπερνάρ. 2005. Το Χάρτινο Κάστρο. Αθήνα: Εκδόσεις Κάστρο.

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ

Οι ασκήσεις, καθώς και τα διαδικτυακά εργαλεία, δεν είναι δεσμευτικά αλλά

αποτελούν ανοιχτές προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στο επίπεδο-ανάγκες

και ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης. Για τα συγκεκριμένα διαδικτυακά εργαλεία

πιθανόν να χρειαστεί ενημέρωση και κατανόηση της χρήσης τους από τον

εκπαιδευτικό. Ο δάσκαλος επίσης θα κρίνει και την οικονομία του χρόνου όσον

αφορά τον χρονικό καταμερισμό των εργασιών στις ομάδες και στην ολομέλεια της

τάξης. Προτείνεται το 1/3 της διδακτικής ώρας στην κάθε δραστηριότητα.

Είναι πολύ σημαντική η πρότερη πλήρης καθοδήγηση των μαθητών πάνω στις

δραστηριότητες για την αποφυγή λαθών και την οικονομία του χρόνου. Ο

εκπαιδευτικός καθοδηγεί και συντονίζει τους μαθητές και τις ομάδες με πλήρη και

λεπτομερή αναφορά των εργασιών με τις οποίες θα ασχοληθεί η τάξη, θα αναφέρει

τον σκοπό και τους στόχους αλλά και τη συνολική πορεία που θα ακολουθήσουν οι

μαθητές ως την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον τα θετικά σχόλια για τη δουλειά των

μαθητών τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν και να παρουσιάσουν καλύτερα

αποτελέσματα στις εργασίες τους. Επίσης, είναι σημαντικό οι εργασίες των παιδιών

να προωθούνται και στο υπόλοιπο σχολείο μέσω των ημερίδων. Τα παιδιά

κινητοποιούνται και προσπαθούν περισσότερο. Σημαντικό είναι επιπλέον να

κατανοηθούν πλήρως και να εφαρμοστούν από όλους τους μαθητές οι δράσεις του
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σεναρίου καθώς και να γίνουν, όπου μπορεί αυτό να επιτευχθεί, αποδεκτές οι ιδέες

και πρωτοβουλίες που προτείνονται από τα ίδια τα παιδιά.
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