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Υλοποίηση εργασίας

Διεξήχθη στο 10/θεσιο Δ.Σ. Ισθμίας
Συμμετείχαν 21 μαθητές της Στ΄τάξης

Σκοπός

Γνωριμία με τις χώρες της Ευρώπης, την ομοιομορφία και
τη διαφορετικότητα της
Προώθηση της δημιουργικότητας των μαθητών
Δημιουργία διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού και

εργαλεία για τους μαθητές με τη χρήση Ψηφιακών
Εκπαιδευτικών Κόμικς



Στόχοι

Εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ
Γνωριμία με τους Ευρωπαίους ήρωες των κόμικς
Σύνταξη κόμικ
Υιοθέτηση συνεργατικής και διαλεκτικής στάσης
Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων
Ενίσχυση αυτοδιάθεσης και αυτοπεποίθησης

Μέθοδος Εργασίας

Εφαρμογή συνεργατικής μάθησης (εργασία σε
ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων ατόμων)



Δραστηριότητες- Πορεία υλοποίησης

Εισαγωγική συζήτηση –Ανάκληση εμπειριών- Κατάθεση
γνώσεων και απόψεων

Κάθε ομάδα εργάζεται στο θέμα της, επισκέπτεται σελίδες
στο διαδίκτυο και συγκεντρώνει υλικό

Μαθαίνουμε για τους ήρωες των κόμικ ανά χώρα, στην
Ευρώπη

Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, «κόβουμε» τους
ήρωες, τους τοποθετούμε πάνω στο χάρτη της Ευρώπης, 
προσθέτουμε τα «συννεφάκια» και… ύστερα από αρκετές
διαφωνίες, καταλήγουμε στους διαλόγους.

Το κόμικ μας είναι πλέον έτοιμο!!!



Μήπως είδες την
Ευρώπη; Εγώ είμαι ο Μπομπ

και μόνο
μαστορεύω!

Εκτός από ήπειρο, η
Ευρώπη ήταν μια όμορφη

κοπέλα!!!!

Θα πρέπει να
ρωτήσω τον Μιλού!

Από
εκεί!!

Με ένα
γουρουνόπουλο, 
θα στα πω όλα!!!

Ή με ένα
μαγικό
φίλτρο!

Είσαι η
Ευρώπη; Είμαι η Πίπη

Φακιδομύτη!!



Μήπως είσαι
η Ευρώπη;

Όχι βέβαια, είμαι
η Χάιντι! Θες να
τραγουδήσουμε; 

Είμαι η Μάγια η
μέλισσα! Σου μοιάζω

για Ευρώπη;

Θα ρωτήσω τον
Άγιο Βασίλη, αυτός

θα ξέρει!

Έχεις δει
ποτέ σου

την
Ευρώπη;

Όχι, είμαι
η μικρή

γοργόνα!!!

Δεν την ξέρουμε, αλλά
θέλεις να παίξουμε; Με

λένε Μπόλεκ!

Κι εμένα
Λόλεκ!

Στις περιπλανήσεις
μου, την είδα στην

Ελλάδα.

Σε ευχαριστώ
Δον Κιχώτη!



Μα φυσικά
στην Ελλάδα, 
πού αλλού;

Σε έψαχνα παντού!!! Καλώς όρισες στη χώρα
μου, την Ελλάδα. Από

εμένα την Ευρώπη , πήρε
το όνομα της μια

ολόκληρη ήπειρος!!!



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


