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Ένα πορτοκάλι κυλά … 

Συνεργασία  

Ομαδικότητα 

Διαθεματικότητα 

Δημιουργική σκέψη & εργασία 

Καλλιέργεια της φαντασίας 

Έκφραση  

Δημιουργική γραφή 

Πρωτοτυπία 

Χρήση Νέων τεχνολογιών 

 



 Γνωριμία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Αναγνώριση της αξίας της γνώσης μιας ξένης γλώσσας 

  Ανάπτυξη επικοινωνίας  

  Προβολή ενός τοπικού προϊόντος 

  Καλλιέργεια άμιλλας (πιο καλοί εμείς αλλά και 

επιτυχημένο το έργο όλων)                

  Συνεργασία με μαθητές από άλλες χώρες για την 

παραγωγή  του ίδιου έργου    

  Ανταλλαγή καλών πρακτικών  

 Ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο   



  Σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

 Λαμβάνουν υπόψη το γνωστικό επίπεδο των μαθητών 

και τη δυναμική της τάξης 

  Προγραμματίζονται δραστηριότητες σχετικές με το 

project ( κουκλοθέατρο, αφηγήσεις, επίσκεψη συγγραφέα) 

  Έχουν σχέση με το Α.Π.Σ και τη στοχοθεσία μαθημάτων 

(Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική, Μαθηματικά, Γεωγραφία, 

Ξένη Γλώσσα, Κατασκευές) 

 

Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων 
στην εκπαιδευτική δράση  



  Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (ποικίλα 
κειμενικά είδη: πρόσκληση, αφίσα, αφηγηματικό κείμενο) 
  Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
  Αναγνώριση των λογοτεχνικών χαρακτηριστικών 
  Χρήση διακειμενικών στοιχείων 
  Διασκευή τραγουδιού στους στίχους 

 

Γλώσσα  

Ξένη Γλώσσα 

 Εμπλουτισμός του λεξιλογίου (λεξιλόγιο παραμυθιού) 
  Παραγωγή απλών προτάσεων (παιχνίδι με κάρτες) 
  Βελτίωση της γραμματικής 
  Κατανόηση  του διαφορετικού τρόπου σύνταξης των 
προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

 



   παραμυθιού ( τέμπερα, 
 ξυλομπογιές, μαρκαδόροι) 
  Κατασκευή κούκλας – ( paper – mache) 
  Δημιουργώντας έναν  (collage) 

 

Εικαστικά 

Μουσική 
  Εκμάθηση του τραγουδιού «Μια Κυριακή του Μάρτη» 
  «Μες στο μουσείο» 

Ζαχαροπλαστική 
 Παρασκευή 

Μαθηματικά 
 Δημιουργία ενός 

Το πορτοκάλι- τραγούδι.mp4


  Χρήση πλατφόρμας e-twinning 

  Χρήση της εφαρμογής Skype 

  Χρήση εφαρμογών και  γραφικών της Microsoft Office 

  Αξιοποίηση του   (An orange rolling …) 

  Κατασκευή 

  Δημιουργία κόμικς στο  (ένα cartoon) 

  «Φύτεμα της ψηφιακής μηλιάς»,  αναπτύσσοντας το 

δέντρο  « » 

Νέες τεχνολογίες 



Δεξιότητες   

  Αποδοχή της μοναδικότητας των άλλων (π.χ. ταλέντα) 

  Σεβασμός στις  ιδέες των άλλων  

  Ανταλλαγή, ανάδειξη  ιδεών και δράσεων 

  Λειτουργία των ομάδων 

  Ανάπτυξη προβληματισμών – Ανάληψη πρωτοβουλιών 

  Λύση προβλημάτων – Πρωτότυπες ιδέες 

 
 

 
 

Γνωστικές   Συναισθηματικές   Κοινωνικές 



 Είναι μια δραστηριότητα επικοινωνίας 

 Καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου για επικοινωνία 

 Προσεγγίζει προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα 

 Καθιστά κατανοητό τον συμβολικό λόγο 

Αφήγηση 

                Ψηφιακή αφήγηση  
 Εμφανίστηκε μετά την εξάπλωση των ψηφιακών μέσων 

 Καλείται διεπιδραστική Λογοτεχνία 

 Είναι συνδυασμός παραδοσιακής αφήγησης με ψηφιακές 

εφαρμογές 

  Ένα εργαλείο είναι « » 



Λογοτεχνία & Νέες τεχνολογίες 
σύνδεση 

Κουλτούρας & Επιστημών 

 



και σίγουρα εύχεται να ήταν  

πιο μακρύς ο δρόμος. 

Θα υπάρξουν όμως κι άλλες περιπέτειες. 

 

Θα πρέπει να είναι  

πάντα ανοιχτό στις προκλήσεις!!!  

Το πορτοκάλι κύλησε … 



Απολαύστε την !!! 

2014  


