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Θεματικός Κύκλος:  

Δημιουργώ και Καινοτομώ-  Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία 

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:  

«Ψηφιακός γραμματισμός» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 

Μαζίνης Ι. Δημήτριος 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Μαζίνης Ι. Δημήτριος – Κλήμαντος Παπαδόπουλος 

(Δ/ντής) 

 

 

 

Τίτλος/τίτλοι 

προγραμμάτων 

 

Ο δικός μας τίτλος:  

«Όταν η σχολική εργασία γίνεται χόμπυ - 

Ζωγραφίζω και δημιουργώ  κόμικ, μαθαίνω, παίζω 

και χαίρομαι». 

 

 

 

 

 

Στόχοι Σχεδίου 

Δράσης 

 

Αναφορά σε: 

 

Α) Οι δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν είναι: 

η επικοινωνία, η συνεργασία, η συμμετοχικότητα, η 

οργάνωση /προγραμματισμός, δημιουργικότητα, η 

πρωτοβουλία, ο πληροφορικός γραμματισμός, ο 

ψηφιακός γραμματισμός, οι δεξιότητες δημιουργίας και 

διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, δεξιότητες 

ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα, η διαθεματική χρήση νέων 

τεχνολογιών και η πλάγια σκέψη. 

 

Β) Στόχοι του προγράμματος αποτελούν: 

 Γνώση των ηλεκτρονικών μέσων υπάρχουν στη 

διάθεσή μας στη σύγχρονη εποχή( desktop, lap top, i-

pad/tablet, smart phone. – περιφερειακά ψηφιακά 

gadgets (camera, printer, scanner, video projector,  

graphic digitizer κ.ά.) 

 Γνώση του διαδικτύου (internet) – μηχανές 
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αναζήτησης. 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δημιουργία ηλεκτρονικού 

μηνύματος, αποστολή-λήψη, διαχείριση e-mails. 

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

χρησιμότητα και σωστή διαχείριση. 

 Κίνδυνοι και ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

Χρήση ψηφιακών εργαλείων: 

 Διαθεματική σύνδεση του γλωσσικού μαθήματος 

με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για το 

μετασχηματισμό, αρχικά, ενός κειμένου με διαλόγους 

σε εικονογραφημένη ιστορία (comic) και 

μετατροπή/αποτύπωσή του σε ψηφιακή μορφή comic. 

 Εκμάθηση και Χρήση του ψηφιακού εργαλείου – 

online – storyboard That με το οποίο θα δημιουργηθεί 

και θα αποτυπωθεί η εικονογραφημένη ιστορία από το 

μάθημα της γλώσσας της Δ  δημοτικού «Τρύπωνας ο 

φαφαγάλος». 

 Εκμάθηση και χρήση ψηφιακού εργαλείου 

ζωγραφικής Tux Paint για πιο απλές δημιουργίες και 

του SmoothDraw4 για πιο σύνθετες ζωγραφικές 

δημιουργίες. 

 

Γ) Επιπλέον στόχοι του προγράμματος: 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ζούμε στην εποχή 

της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών μέσων 

(ψηφιακή εποχή). 

 Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα σε συνδυασμό με 

τη σωστή χρήση αυτών των μέσων μιας και σήμερα 

αλλά κυρίως στο άμεσο μέλλον η χρήση τους θα 

γενικευτεί, άρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε, ώστε 

να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε διαδικασίες και 

παντός τύπου συναλλαγές που θα έχουν πολύ 

σύντομα εξέλιξη και θα αλλάξουν τα δεδομένα από τη 

μετάβαση της συνδεσιμότητας και της επικοινωνίας 

των μέσων από το σήμερα στην 5G εποχή. 

Να αναζητούν πληροφορίες για ό, τι μας ενδιαφέρει 

ειδικά όταν βρισκόμαστε μακριά από το σχολείο ή το 

σπίτι. 

 Να κατανοήσουν πως τα ψηφιακά εργαλεία 

μπορούν να αποτελέσουν τον βοηθό μας στην 

υλοποίηση κάθε είδους δημιουργίας και στη διάχυση 
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και παρουσίασή του όπου είναι αναγκαίο. 

 Να αισθανθούν ότι η μάθηση και η δημιουργία με 

τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να αποτελέσει 

διασκέδαση – δημιουργική απασχόληση – και να 

επιτυγχάνεται  γρήγορα και εύκολα. 

 Να δοθεί το σωστό μήνυμα στους μαθητές, ότι δε 

πρόκειται να απεμπολήσουμε την παραδοσιακή 

μάθηση, γραφή, χειροποίητη δημιουργία, την 

ανάγνωση βιβλίων κ.ά., αλλά όλα αυτά τα εργαλεία 

είναι βοηθητικά και μας διευκολύνουν.  

 

 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

 

 

 

 

Εργαστήριο 1 

Δεξιότητες: επικοινωνία, συμμετοχικότητα, ψηφιακός 

γραμματισμός, πληροφορικός γραμματισμός. 

Δραστηριότητες: 

1η: Μαθαίνουμε τι είναι ο Η/Υ και ποια τα είδη που 

υπάρχουν στην εποχή μας.  

2η: Τι είναι τα περιφερειακά εργαλεία που μπορούν να 

συνδεθούν με την κεντρική μονάδα του Η/Υ και πώς 

μπορούν να μας βοηθήσουν. 

                                                           (1 διδακτική ώρα) 

 

Εργαστήριο 2 

3η: Τι είναι ο παγκόσμιος ιστός (internet) – Τρόποι 

αναζήτησης πληροφοριών – μηχανές αναζήτησης. 

                                                          ( 1 διδακτική ώρα) 

 

 

Εργαστήριο 3 

3η: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) – δημιουργία και 

διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  

4η: Διαδίκτυο, κίνδυνοι και ασφάλεια 

                                                         ( 4 διδακτικές ώρες) 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο 4 

Δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, πρωτοβουλία, 

οργάνωση & προγραμματισμός, συμμετοχικότητα 

Δραστηριότητες:  

1η: Μετά από την ενημέρωση και τη συζήτηση που 

ακολούθησε για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, 

αποφασίσαμε να βρούμε ένα κείμενο που θα 

προσφερόταν για να το μετατρέψουμε σε 

εικονογραφημένη ιστορία. Αφού  περιηγηθήκαμε στο 

γ΄ τεύχος του βιβλίου της γλώσσας, επιλέξαμε 

ανάμεσα σε άλλα, το κείμενο « Τρύπωνας ο 

φαφαγάλος».              
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                                                          (2 διδακτικές ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο 5 

Δεξιότητες: πλροφορικός γραμματισμός, ψηφιακός 

γραμματισμός, ανάλυση –μετατροπή και παραγωγή 

πεζού περιεχομένου σε ψηφιακό περιεχόμενο, 

διαθεματική χρήση νέων τεχνολογιών και η πλάγια 

σκέψη, δημιουργία και διαμοιρασμού ψηφιακών 

δημιουργημάτων. 

 

Δραστηριότητες: 

1η:  Επίδειξη του κατάλληλου εργαλείου για την 

υλοποίηση του μετασχηματισμού και της 

αποτύπωσης της ιστορίας σε εικονογραφημένη μορφή. 

Επιλέχθηκε το ψηφιακό εργαλείο storyboard That που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με online σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Παρουσιάστηκαν  οι δυνατότητες, τα 

γραφικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, οι 

επιλογές που υπάρχουν.  

2η: Ανατέθηκε στους μαθητές να κάνουν μια πρώτη 

επαφή στο σπίτι με το εργαλείο, στη συνέχεια και σε 

συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής 

έγιναν προσπάθειες να πειραματιστούν  στο σχολείο 

και στην αίθουσα των Η/Υ. 

3η: Διαδικασία μετασχηματισμού πεζού κειμένου: 

α. Ανάγνωση του κειμένου. 

β. Εντοπισμός προσώπων – ηρώων. 

γ. Επισήμανση μερών του κειμένου που αποτελούν την 

εισαγωγή ή την προώθηση της ιστορίας. 

δ. Χωρισμός της ιστορίας σε σκηνές.  

ε. Ανάληψη μιας σκηνής από κάθε μαθητή/τρια μιας 

σκηνής 

 και επιλογή του κατάλληλου σκηνικού (φόντο),των 

εμπλεκόμενων προσώπων και οι διάλογοι μεταξύ τους. 

 στ. Κάθε μαθητής/τρια περνούσε από τον 

υπολογιστή της τάξης και όσες φορές ήταν δυνατό 

στην αίθουσα πληροφορικής, γινόταν προσπάθεια για 

εξοικείωση με το εργαλείο και πειραματισμοί (και με 

τη συμμετοχή του δασκάλου Τ.Π.Ε.) και με συνεχή 

καθοδήγηση, προσπαθούσε να αποτυπώσει τη σκηνή 

που είχε αναλάβει. Γινόταν σχολιασμός και διορθώσεις 

και από άλλους μαθητές. 
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 Ανατέθηκε να  υλοποιήσουν τα παιδιά τη σκηνή τους 

είτε με εργασία στο σπίτι, είτε στην αίθουσα 

υπολογιστών. Η κάθε σκηνή θα αποστέλλονταν στην 

η-τάξη. 

ζ. Με την ολοκλήρωση των σκηνών ακολούθησε από 

όλους τους μαθητές ο τελικός έλεγχος, κάποιο 

τελευταίο ρετουσάρισμα και το τελικό μοντάζ της 

εικονογραφημένης μας ιστορίας. 

 

( 6 διδακτικές ώρες μαζί με τις ώρες στο μάθημα Τ.Π.Ε.) 

 

 

 

 

Εργαστήριο 6 

4η:  Γνωριμία με τα εργαλεία ζωγραφικής Tux Paint  για 

πιο απλές ζωγραφικές συνθέσεις(ήταν ήδη γνωστό από 

το μάθημα Τ.Π.Ε), αλλά και με το πιο σύνθετο 

πρόγραμμα SmoothDraw4. Αφού έγινε η παρουσίασή 

του και η βασική του λειτουργία – επίδειξη των 

δυνατοτήτων του, έγινε αποστολή του 

προγράμματος στους μαθητές για εγκατάσταση 

στον Η/Υ του σπιτιού τους για περισσότερη εξάσκηση 

και πειραματισμό.                            (2 διδακτικές ώρες) 

 

 

 

Εργαστήριο 7 

5η: Οι μαθητές δημιούργησαν ζωγραφικές συνθέσεις της 

αρεσκείας τους, και με αυτό τον τρόπο τους δόθηκε η 

ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να μάθουν 

διασκεδάζοντας/παίζοντας και ταυτόχρονα 

δημιουργώντας. 

                                                          (3 διδακτικές ώρες) 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την 

ένταξη όλων των 

μαθητών/τριών 

 

Οι μαθητές που δεν είχαν τη δυνατότητα να 

δουλέψουν στο σπίτι λόγω έλλειψης Η/Υ, εργάστηκαν 

στον υπολογιστή της τάξης ή την αίθουσα Τ.Π.Ε. και 

συνεργάστηκαν στην διαμόρφωση των σκηνών του 

κειμένου. 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το 

πρόγραμμά μας 

Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τον δάσκαλο 

πληροφορικής του σχολείου μας, ώστε να μας βοηθήσει 

στην πιο γρήγορη κατανόηση της λειτουργίας του 

ψηφιακού εργαλείου και να καθοδηγεί τους μαθητές 

στους πειραματισμούς τους για την δημιουργία της 

κάθε σκηνής. 

Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από 

τους/τις 

μαθητές/τριες  κατά 

τη διάρκεια των 

Τα τελικά προϊόντα των εργαστηρίων που 

παρήχθησαν ήταν: 

- Η διαθεματική σύνδεση του κειμένου με την 

μετατροπή του σε εικονοϊστορία μέσα από τον 

κατακερματισμό του σε σκηνές (επιλέχθηκαν: το 
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εργαστηρίων φόντο/σκηνικό, τα πρόσωπα-χαρακτήρες, 

στάσεις –εκφράσεις προσώπων, άλλα 

αντικείμενα. 

- Οι απόπειρες των μαθητών να αποτυπώσουν ο 

καθένας από μία ως δύο σκηνές της 

εικονοϊστορίας. 

- Τελικό αποτύπωμα, ρετουσάρισμα και μοντάζ 

της εικονοϊστορίας. 

- Έγχρωμη φωτοτυπία της εικονοϊστορίας και 

πλαστικοποίησή της. 

- Φωτογραφίες.  

Εκπαιδευτικό υλικό 

και εργαλεία  που 

παρήχθησαν από 

τους/τις  

μαθητές/τριες κατά 

τη διάρκεια των 

εργαστηρίων 

Το εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη ήταν το σχέδιο 

εργασίας/πλάνο, δραστηριότητες, κατάλληλα 

ψηφιακά εργαλεία χρηστικά για τους μαθητές, 

αποτύπωση της εικονοϊστορίας για την ανάρτηση 

στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

 

 

Αξιολόγηση - 

Αναστοχασμός 

πάνω στην 

υλοποίηση 

Περιγράφουμε τη μεθοδολογία με την οποία 

υποστηρίζει το πρόγραμμα την αξιολόγηση, με φύλλα 

από το προτεινόμενο υλικό, με άλλους τρόπους, 

δομημένη συζήτηση με τους μαθητές, εννοιολογικοί 

χάρτες αρχικοί -τελικοί , ...) και επισυνάπτουμε τα 

εργαλεία. 

 

 

 

 

 

Εκδηλώσεις διάχυσης 

και Συνολική 

αποτίμηση της 

υλοποίησης της 

υποδράσης  

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας οι μαθητές 

ενθουσιάστηκαν με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και 

με τη διαδικασία υλοποίησης, έμαθαν τη χρήση 

ψηφιακών εργαλείων, αλλά ταυτόχρονα και επί μέρους 

διαδικασίες επεξεργασίας εικόνας, λήψη στιγμιότυπου 

κ αντιγραφή του, μεταφορά σε άλλο πρόγραμμα 

(word), εισαγωγή διαλόγων σε διάφορες μορφές 

(μπαλονάκι, συννεφάκι), εικόνας κ.ά. 

Η διάχυση του αποτελέσματος της εργασίας 

πραγματοποιήθηκε μέσω: 

 Εκτύπωσης και ανάρτησης του έργου στον 
πίνακα ανακοινώσεων για να δουν και να 
διαβάσουν την  εικονοϊστορία οι άλλες τάξεις του 
σχολείου. 

 Ανάρτηση του έργου σε μορφή PDF στην  
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 πλατφόρμα Moodle (action plans) του Ι.Ε.Π., ως 
υλικό και πρόταση για άλλους συναδέλφους. 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ       

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΧΘΗΣΑΝ 
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Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ: 
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