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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και 

δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και 

Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS 296579 (κωδ. 5.175), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες 

προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η 

οποία συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους.  
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Περιεχόμενα 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 4 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 

ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΕΠΤΙΚΟ 4 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 6 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 8 
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A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Τίτλος 

Η παράσταση αρχίζει 

Δημιουργός 

Σωτηρία Σαμαρά 

Διδακτικό αντικείμενο 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Διδακτική ενότητα  

«Η παράσταση αρχίζει» (Δ΄ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, τ. β΄, σ. 17) 

Τάξη 

Δ΄ Δημοτικού 

Χρονική διάρκεια 

Θα απαιτηθούν 2 διδακτικές ώρες 

 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα δραστηριότητα προτείνεται ως επέκταση-συμπλήρωση της άσκησης 2, σ. 

17, του  β΄ τεύχους του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού, που 

αφορά τη δημιουργία πρόσκλησης και προγράμματος, προκειμένου τα παιδιά να τα 

χρησιμοποιήσουν σε θεατρική τους παράσταση. Αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό οι 

δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ.  

 

Γ. ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Ο βασικός στόχος της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ 

και η συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του σχολικού βιβλίου. Πιο 

συγκεκριμένα, αξιοποιούνται το διαδίκτυο, ο Επεξεργαστής Κειμένου αλλά και το 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ 

Δημοτικού που έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών/τριών σε νέες διδακτικές τεχνικές επιδιώκεται αφενός να 
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κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον και η φαντασία τους και αφετέρου να αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Γνώσεις για τον κόσμο 

Επιχειρείται οι μαθητές/-τριες: 

 να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους σχετικά με τα κοστούμια, 

τους ρόλους, τα σκηνικά, τη μουσική και τον φωτισμό που αφορούν σε μια 

θεατρική παράσταση∙ 

 να γνωρίσουν διαδικασίες ενημέρωσης (δημιουργία πρόσκλησης, 

προγράμματος) για την παρακολούθηση ενός θεατρικού έργου. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Επιχειρείται οι μαθητές/-τριες: 

 να μάθουν να συντάσσουν ένα πρόγραμμα και μια πρόσκληση∙ 

 να μάθουν να αναγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε μια πρόσκληση∙ 

 να μάθουν να διαμορφώνουν το ύφος της πρόσκλησης ανάλογα με τον 

αποδέκτη. 

Γραμματισμοί 

Επιχειρείται οι μαθητές/-τριες:  

 να μάθουν να κρατούν σημειώσεις καθώς παρακολουθούν μια συζήτηση∙ 

 να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν από 

κοινού μια πρόσκληση ή ένα πρόγραμμα∙ 

 να εξοικειωθούν με τη χρήση του Προγράμματος του Επεξεργαστή Κειμένου∙ 

 να εξοικειωθούν με τη δημιουργία φακέλου και τη δημιουργία αρχείου μέσα 

σε φάκελο μέσω του παραπάνω προγράμματος, αλλά και με την αποθήκευσή 

του στον υπολογιστή τους∙ 

 να εξοικειωθούν με την πληκτρολόγηση κειμένου∙ 

 να εξοικειωθούν με τη διάταξη σελίδας σε οριζόντιο προσανατολισμό, τη 

δημιουργία δίστηλου κειμένου και την εισαγωγή περιγράμματος∙ 
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 να μάθουν να βρίσκουν μια εικόνα στο διαδίκτυο, να την αντιγράφουν, να την 

επικολλούν και να αφαιρούν τους περιττούς σημειωτικούς πόρους 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο crop. 

 

Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

(Τετράδιο Εργασιών, τ. β΄, σ. 17, άσκηση 2) 
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Καταρχήν στην ολομέλεια της τάξης γίνεται συζήτηση για το περιεχόμενο του 

προγράμματος της θεατρικής παράστασης (Τι άλλο θα περιλαμβάνει; Κάποιο σχετικό 

τραγούδι; Ένα χαιρετισμό; Μια εισαγωγή; Πώς θα οργανωθεί;). Οι μαθητές/-τριες 

κρατούν σημειώσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί η συζήτηση για τις προσκλήσεις.  

Τα παιδιά παροτρύνονται να πληκτρολογήσουν σε μια μηχανή αναζήτησης, π.χ.  

στην Google, τη λέξη προσκλήσεις και να επισκεφτούν κάποια σχετική ιστοσελίδα 

(προτεινόμενη ιστ.: http://office.microsoft.com/el-gr/templates/CT010104323.aspx). 

Εντοπίζονται οι ποικίλοι τύποι προσκλήσεων και τα παιδιά ρωτούνται σε ποια κατά 

τη γνώμη τους κατηγορία ανήκουν οι προσκλήσεις που πρόκειται να δημιουργήσουν. 

Επισκέπτονται αυτή την ειδικότερη κατηγορία (Προσκλήσεις εκδηλώσεων) και 

σχολιάζουν τις προσκλήσεις. Επίσης, παρατηρούν τις δύο προσκλήσεις του σχολικού 

τους βιβλίου, εντοπίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει 

μια πρόσκληση και παρατηρούν το ύφος της καθεμιάς που διαμορφώνεται 

διαφορετικό, αφού διαφορετικός/-ή είναι κάθε φορά και ο/η αποδέκτης. 

Στη συνέχεια τα παιδιά της τάξης χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Η 1η και η 2η 

ομάδα ασχολούνται με τη δημιουργία του προγράμματος, η 3η με τη δημιουργία 

http://office.microsoft.com/el-gr/templates/CT010104323.aspx
http://office.microsoft.com/el-gr/templates/CT010144742.aspx
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πρόσκλησης για τους γονείς και η 4η με τη δημιουργία πρόσκλησης για τα παιδιά. 

Τους δίνονται οι εξής οδηγίες: 

 Όσον αφορά στη δημιουργία προγράμματος: Να δημιουργήσετε ένα αρχείο με 

το όνομα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.doc». Να βάλετε τη σελίδα σας σε οριζόντιο 

προσανατολισμό. Να επιλέξετε δίστηλο κείμενο και να εισαγάγετε περίγραμμα. Να 

γράψετε το πρόγραμμα της εκδήλωσης αξιοποιώντας τις πληροφορίες της 

προηγούμενής μας συζήτησης και τις σχετικές σημειώσεις που κρατήσατε. Να 

επισκεφθείτε το Διαδίκτυο, να βρείτε σχετικές με το θέμα σας εικόνες, να τις 

αντιγράψετε, να τις επικολλήσετε, να τις αυξομειώσετε αναλόγως και να αφαιρέσετε 

τυχόν περιττούς σημειωτικούς πόρους αξιοποιώντας από το μενού «Διαμόρφωση» το 

εργαλείο crop. Nα στολίσετε με αυτές το πρόγραμμά σας. Να το εκτυπώστε. 

 Όσον αφορά τη δημιουργία πρόσκλησης: Να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό 

για τη διδασκαλία της Γλώσσας της Γ΄ και της Δ΄ Δημοτικού, που βρίσκεται στην  

ιστοσελίδα http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/. Αφού κατεβάσετε το  

αρχείο glwssa-G-D-3.zip – ZIP στον υπολογιστή σας, να το εκτελέσετε. Από τα 

περιεχόμενά του, που εμφανίζονται, να επιλέξετε το πρόγραμμα start.exe.  

Στη συνέχεια, αφού εκτελέστε το  πρόγραμμα, να ακολουθήσετε τα προτεινόμενα 

βήματα και να επιλέξετε την καρτέλα «Το εργαστήρι μου» και ειδικότερα 

«Πρόσκληση». Να ακολουθήσετε τις προτεινόμενες οδηγίες και να δημιουργήστε δύο 

προσκλήσεις: μία για τους γονείς και μία για τα παιδιά. Να τις εκτυπώστε. 

 

 

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η παραπάνω δραστηριότητα εμπλουτίζει το μάθημα με στοιχεία που περιέχονται σε 

πόρους που προέρχονται από τις ΤΠΕ, χωρίς να ξεφεύγουν από τη λογική και τη 

σειρά που έχει το σχολικό εγχειρίδιο. Επειδή τα παιδιά είναι μικρά και οι γνώσεις 

τους όσον αφορά τους νέους γραμματισμούς συχνά περιορισμένες, η εγκατάσταση 

του προγράμματος μπορεί να γίνει από τον/την εκπαιδευτικό. 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/

