
Με μια βαλίτσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  - 
Διαδραστικό Κόμικ στο Περιβάλλον Προγραμματισμού 

Scratch 

7ο Δ.Σ. Γιαννιτσών 



Κόμικ & Παιδικοί Ήρωες χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το έναυσμα  
 Η δημιουργία ενός διαδραστικού ψηφιακού κόμικ για το Europe StARTS 

o εντάχθηκε στα πλαίσια των μαθημάτων Τ.Π.Ε και Ευέλικτης Ζώνης 
 με θέμα «Περπατώντας στις γειτονιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Η ιδέα 
 Οι παιδικοί ήρωες των παραμυθιών ως χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε 
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

o Επιλέχθηκαν 10 χώρες για λόγους οικονομίας χρόνου. 
o Η ιστορία ή το παραμύθι ενσωματώθηκε στο κόμικ ως αφήγηση - 
 ψηφιακή ηχογράφηση. 



Κόμικ & Παιδικοί Ήρωες χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η  ιστορία 
Πρωταγωνιστές δύο Έλληνες μαθητές, οι οποίοι σε μία επίσκεψή τους 
στην Ακρόπολη βρίσκουν παρατημένο ένα αερόστατο που περιέχει μέσα μια 
βαλίτσα με ιστορίες και παραμύθια παιδικών ηρώων από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
 



Το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch 

Ως προγραμματιστικό εργαλείο 
Ο προγραμματισμός αναπτύσσει την αλγοριθμική και κριτική σκέψη, 
βοηθώντας στη συστηματική επίλυση προβλημάτων. Το Scratch 
εξοικειώνει τα παιδιά στον προγραμματισμό με έναν παιγνιώδη τρόπο και σε 
ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον. 
 
Ως εργαλείο για δημιουργία ψηφιακών κόμικ 
 Το γραφικό του περιβάλλον σε συνάρτηση με τις επιλογές που προσφέρει 
για δημιουργία κόμικ με διαλόγους, αλλά και ήχους, δημιουργεί ελκυστικά 
κόμικ με διαδραστικές δυνατότητες.  
 
 



Παιδαγωγικοί Στόχοι 

H ανάπτυξη των δεξιοτήτων έρευνας, επεξεργασίας και 
παρουσίαση της πληροφορίας. 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. 
Η ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης, καθώς 
λειτουργούσαν συγκριτικά κατά την έρευνά τους. 
Η συνεργατική δημιουργία και η εργασία σε ομάδες. 
Η εξοικείωση των μαθητών με βασικές αρχές και έννοιες 
του οπτικού προγραμματισμού μέσα από έναν παιγνιώδη 
τρόπο. 



Σας ευχαριστώ 
 

Ομάδα Έργου: 
 

Οι μαθητές του Ε1 & Ε2 
του 

7ου Δ.Σ. Γιαννιτσών Πέλλας 
 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 
Βούλα Καρυπίδου 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής - ΠΕ19 

EuropeStARTS – Επιμορφωτικό σεμινάριο 10 - 11/5/2014 

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα στον κάτωθι υπερσύνδεσμο: 
https://www.dropbox.com/sh/w4ghtwqhl81o7t9/DTvNuo4q3V  
 

https://www.dropbox.com/sh/w4ghtwqhl81o7t9/DTvNuo4q3V�
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