
Οπτικός γραµµατισµός

Θεωρία και πράξη



∆ιαπιστώσεις

• Είναι αλήθεια ότι οι πηγές πληροφόρησης είναι

πλέον πολλές και ποικίλες και ο µαθητής έχει

ανεµπόδιστη αλλά και ανεξέλεγκτη πρόσβαση

σε αυτές. 

• Είναι αλήθεια ότι µε την έκρηξη της γνώσης και

της πληροφορίας ο δάσκαλος δεν µπορεί να

είναι πλέον ούτε παντογνώστης ούτε η µοναδική

πηγή γνώσης και πληροφόρησης εντός και εκτός

σχολείου .



Ερωτήµατα

Το σύγχρονο σχολείο βρίσκεται µπροστά σε µια
πρόκληση και θα πρέπει να δοθούν επαρκείς
απαντήσεις σε δύο κρίσιµα ερωτήµατα:

• Θα συνεχίσουµε να εκπαιδεύουµε τους πολίτες του
µέλλοντος χρησιµοποιώντας µεθόδους του
παρελθόντος;

• Θα προετοιµάζουµε τους µαθητές µας να γίνουν ενεργοί
πολίτες αντιµετωπίζοντάς τους ως παθητικούς δέκτες
έτοιµης γνώσης;  

• Ποιος τελικά είναι ο ρόλος του δασκάλου σήµερα;



Ο ρόλος του δασκάλου σήµερα

Ο εκπαιδευτικός έχει σήµερα την αποστολή να
µεταδώσει στους µαθητές του τις δεξιότητες εκείνες που
θα του επιτρέπουν σωστή διαχείριση της πληροφορίας, 
ώστε να καταστεί ικανός: 

• να την ελέγχει και να αξιολογεί την πηγή της

• να την αντιµετωπίζει µε κριτική σκέψη

• να την χρησιµοποιεί για να πάρει αποφάσεις και να λύσει
µε αποτελεσµατικό τρόπο προβλήµατα σε συνεργασία
µε τους συµµαθητές του

• να τη µεταδίδει µε δηµιουργικό τρόπο

• να κατανοεί και να σέβεται τις ηθικές, νοµικές και
κοινωνικές διαστάσεις της



Αλλαγή διδακτικών πρακτικών

Απαιτείται τροποποίηση των ερωτήσεων, των εργασιών και των διδακτικών

δραστηριοτήτων. Έτσι από ερωτήσεις και εργασίες του τύπου « Όπως όλοι

διαπιστώνουµε ο κόσµος µας γίνεται χειρότερος σε πολλά επίπεδα της

οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής. Να παρουσιάσετε τις

διαστάσεις του προβλήµατος και να καταγράψετε τα συµπεράσµατά σας», ζητούµε

από τους µαθητές να εργαστούν µε διαφορετικό τρόπο. Τους αφήνουµε να

καταλήξουν µόνοι τους στην αρνητική αξιολογική κρίση για τον κόσµο . Αν και το

πιθανότερο είναι να καταλήξουν στο ίδιο συµπέρασµα, τους δίνουµε τη

δυνατότητα να οικοδοµήσουν την προσωπική τους άποψη ερευνώντας κάθε

πληροφορία, αναζητώντας στοιχεία και τεκµήρια για το θέµα δρώντας κατά

οµάδες ενδιαφέροντος. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να συλλέξει στοιχεία για τον

τοµέα που την ενδιαφέρει περισσότερο (π.χ. στατιστικούς πίνακες για την ανεργία, 

την παιδική θνησιµότητα, τον υποσιτισµό και τη φτώχεια, το ρατσισµό, το

περιβάλλον, τις πολεµικές συρράξεις). Τους ζητούµε να διασταυρώσουν τα

στοιχεία που άντλησαν, να τα αξιολογήσουν και να γράψουν ένα κείµενο, στο

οποίο θα ενσωµατώνονται µε δηµιουργικό και κριτικό τρόπο οι πληροφορίες που

έχουν αντλήσει από την αναζήτησή τους. Στο τέλος συγκρίνοντας τα στοιχεία που

περισυνέλεξαν, τα αξιολογούν και συνθέτουν τα συµπεράσµατά τους µε τρόπο

τεκµηριωµένο. Έτσι το ερώτηµά µας µπορεί να τεθεί σε άλλο πλαίσιο και µε άλλο

τρόπο: 





Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας, 
νοηµατικής και λεκτικής, αναδιατυπώνεται, τεκµηριώνεται και εντάσσεται σε
νέο πλαίσιο (αναπλαισίωση) για να εξυπηρετήσει µε τρόπο αποτελεσµατικό
το ερώτηµα που έχει τεθεί .

Η πληροφορία µετατρέπεται σε τεκµηριωµένη άποψη και γνώση που
κατακτήθηκε µε την προσωπική εµπλοκή του µαθητή στη φάση της
ανακάλυψης, της αξιολόγησης και της παρουσίασής της.

Η διαδικασία αυτή είναι περισσότερο χρονοβόρα σε σχέση µε την
καθιερωµένη ανάλυση µιας εκ των προτέρων δοσµένης κρίσης αλλά τα
οφέλη µιας τέτοιας διεργασίας για τη σκέψη του µαθητή και τη διαδικασία
µάθησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικά.



Η παιδαγωγική των γραµµατισµών

Μέχρι σήµερα εγγράµµατο άτοµο θεωρούσαµε εκείνο που ήξερε να γράφει και να διαβάζει

ένα κείµενο στη µητρική του γλώσσα. Στην εποχή µας η εγγραµµατοσύνη ( γραµµατισµός) έχει

γίνει έννοια περισσότερο σύνθετη και ευρεία. Η έννοια «κείµενο», όπως την είχαµε συνηθίσει ως

ένα σύνολο λέξεων, προτάσεων και παραγράφων, αλλάζει . Τα σύγχρονα «κείµενα», εκτός από

γλωσσικά, είναι οπτικά, ακουστικά, συνδυάζουν εικόνα, ήχο και κίνηση( πολυτροπικά κείµενα) και

για το λόγο αυτό απαιτούνται πρόσθετες δεξιότητες για να αποκωδικοποιηθούν. Εποµένως τα

άτοµα έρχονται σε επαφή µε περιστάσεις επικοινωνίας που απαιτούν περισσότερες δεξιότητες από

εκείνες της ανάγνωσης και της γραφής. Αυτές οι νέες δεξιότητες σηµατοδοτούν τα νέα είδη

εγγραµµατοσύνης/αλφαβητισµού (νέοι γραµµατισµοί) . Ανάλογα µε το είδος του «κειµένου» το

οποίο θα πρέπει να ερµηνεύσουµε ή να µεταδώσουµε, απαιτούνται και δεξιότητες του αντίστοιχου

είδους γραµµατισµού. Έτσι γίνεται λόγος για «οπτικό», «ψηφιακό» ή «γραµµατισµό των ΜΜΕ».

Η παιδαγωγική των γραµµατισµών είναι η άσκηση των µαθητών στην ανάγνωση και

παραγωγή κειµένων κάθε είδους ανάλογα µε την επικοινωνιακή περίσταση και το προσδοκώµενο

αποτέλεσµα. Η διαδικασία αυτή σέβεται και λαµβάνει υπόψη τα βιώµατα, τα ενδιαφέροντα και την

πολιτισµική ταυτότητα των µαθητών κατά το σχεδιασµό διδακτικών ενεργειών. Εµπλέκοντας το

µαθητή σε δραστηριότητες πραγµατικών περιστάσεων επικοινωνίας που θα συναντήσει και στην

ενήλικη ζωή του, του δίνουµε τη δυνατότητα να οικοδοµήσει τη γνώση µε τρόπο ενεργητικό και

προσωπικό. Μετατρέπουµε το µαθητή από παθητικό καταναλωτή έτοιµων γνώσεων και

πληροφοριών σε κριτικό αναγνώστη και ερευνητή. 

Στην εισήγηση αυτή θα ασχοληθούµε µε ένα από τα είδη γραµµατισµού , τον οπτικό

γραµµατισµό, και θα διερευνήσουµε τις δυνατότητες εφαρµογής του στη διδασκαλία των

φιλολογικών µαθηµάτων.



Οπτικός γραµµατισµός

Αν και ο δάσκαλος δεν είναι σήµερα, όπως στο παρελθόν, η

µοναδική πηγή γνώσης, γιατί ο µαθητής µπορεί να αναζητήσει την

πληροφορία οποτεδήποτε και οπουδήποτε, ωστόσο ο ρόλος του έχει

αναβαθµιστεί και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία. Ποιος θα µάθει στο µαθητή

τον τρόπο να χειρίζεται τον όγκο των πληροφοριών και τον καταιγισµό των

εικόνων που δέχεται καθηµερινά, αν δεν το κάνει µε τον κατάλληλο τρόπο και

στην κατάλληλη ευκαιρία ο δάσκαλος; Με ποιο τρόπο ο αυριανός πολίτης που

εκπαιδεύεται σήµερα στις σχολικές αίθουσες, θα µάθει να ταξινοµεί, να

κατηγοριοποιεί και να αξιολογεί τα µηνύµατα, από τα οποία κυριολεκτικά

βοµβαρδίζεται σήµερα, αν αυτό δεν γίνει στο σχολείο;

Θεωρούµε ότι µια από τις πιο σηµαντικές δεξιότητες που χρειάζεται να

αποκτήσει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ο οπτικός γραµµατισµός, δηλαδή η

ικανότητα ερµηνείας, κριτικής αποτίµησης και δηµιουργίας οπτικών

µηνυµάτων. 

Αν σκεφτεί κανείς ότι το 55% των µηνυµάτων που λαµβάνουµε από το

περιβάλλον είναι οπτικά, το 37% είναι φωνητικά και µόνο το 7% λεκτικά, 

γίνεται εύκολα αντιληπτή η σηµασία των οπτικών µηνυµάτων στην επικοινωνία

αλλά και στη µάθηση και στη διδασκαλία. 



Οπτικά µηνύµατα παρέχουν

• Φωτογραφίες

• Σχέδια-σκίτσα

• Έργα τέχνης

• Αναπαραστάσεις( διαγράµµατα,πίνακες, 

ιστογράµµατα, σχήµατα, γραφικές

παραστάσεις)

• ∆ιαφηµίσεις

• Κινούµενες εικόνες



Οφέλη οπτικού γραµµατισµού για τους µαθητές

• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αποφυγή χειραγώγησης ή εξαπάτησης από οπτικά µηνύµατα κάθε

είδους και από τη διαφήµιση

• Άσκηση της αντίληψης και της µνήµης

• Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και ενίσχυση της αποκλίνουσας σκέψης

• Άσκηση στην κατηγοριοποίηση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση ιδεών

• Βελτίωση της µάθησης και της απόδοσης των µαθητών, ευκολότερη διατήρηση και ανάκληση

γνώσεων

• ∆ιάκριση του σηµαντικού από το περιττό, της κεντρικής από τις δευτερεύουσες ιδέες ενός οπτικού

µηνύµατος ή ενός διαγράµµατος

• Κατανόηση και σεβασµός των ηθικών, νοµικών και κοινωνικοπολιτικών διαστάσεων κάθε οπτικής

πληροφορίας

• Βιωµατική και συνεργατική µάθηση

• Ενίσχυση και ενθάρρυνση των µαθητών µε γλωσσικά προβλήµατα που, ωστόσο, διαθέτουν

κάποιο άλλο είδος νοηµοσύνης (όπως για παράδειγµα η Οπτική/Χωρική, η Μουσική , 

η ∆ιαπροσωπική), εφόσον είναι γνωστό ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση ευνοεί κυρίως

τη Γλωσσική και τη Λογική/ Μαθηµατική νοηµοσύνη σύµφωνα µε τον Η.Gardner, καθηγητή

Ψυχολογίας της Μάθησης στο πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ.  

• Χρήση των οπτικών µηνυµάτων ως κοινής γλώσσας συνεννόησης (ως lingua franca) σε τάξεις µε

πολυπολιτισµικό χαρακτήρα



Επισηµάνσεις

■ Ο οπτικός γραµµατισµός δεν επιχειρεί να αναιρέσει ή να εκτοπίσει αλλά να συµπληρώσει και να

εµπλουτίσει τις καθιερωµένες διδακτικές πρακτικές γραµµατισµού .

■ Η εικόνα, στατική ή κινούµενη, δρα συµπληρωµατικά στο λόγο, δεν τον υποκαθιστά. Οι µαθητές

θα πρέπει να ασκηθούν και στο χειρισµό των εικόνων για να κάνουν το λόγο τους πιο

αποτελεσµατικό.

■ Η οπτική πληροφορία απαιτεί κατάλληλη διδακτική προσέγγιση και διαδικασία. Οι µαθητές δεν

καταναλώνουν εικόνες, όπως µέχρι τώρα κατανάλωναν έτοιµες γνώσεις. Εξετάζουν µε κριτικό

τρόπο το οπτικό υλικό , το αποκωδικοποιούν και απαντούν σε ερωτήσεις που έχουν σχέση µε το

φανερό και το λανθάνον νόηµά τους, µε την αποτελεσµατικότητα και τη δύναµη πειθούς που

διαθέτουν. Παράλληλα, όταν εκείνοι χρησιµοποιούν οπτικό υλικό στα κείµενά τους θα πρέπει να

έχουν απαντήσεις στο ερώτηµα πώς θα διαπλέξουν την εικόνα µε το λόγο, ποιο είναι το περιττό και

ποιο το απαραίτητο σε µια εννοιολογική χαρτογράφηση, µε ποιους τρόπους µπορούν να

οπτικοποιηθούν ιδέες , συναισθήµατα και νοήµατα.

■ ∆εν περιµένουµε όλοι οι µαθητές µας να ανταποκριθούν µε τον ίδιο τρόπο στα νέα δεδοµένα. Οι

αλλαγές έρχονται σταδιακά και κάθε µαθητής έχει το δικό του ρυθµό και τρόπο αντίδρασης. 

■ Η ψυχαγωγία είναι, δίχως αµφιβολία, απαραίτητη στο σχολείο, όταν συνδυάζεται µε τη µαθησιακή

διαδικασία. Αυτό που µαθαίνει κανείς µε τρόπο ευχάριστο έχει και µεγαλύτερη διάρκεια και

σταθερότητα. Ωστόσο ,ύστερα από χρόνια µετωπικής διδασκαλίας, θα πρέπει να συνηθίσουµε τους

µαθητές µας να αναζητούν τη γνώση στην εικόνα και να µην την συνδέουν αποκλειστικά µε

µια άκαρπη µαθησιακά διασκέδαση.  



Οπτικός γραµµατισµός

Εφαρµογές στα φιλολογικά

µαθήµατα



Οπτικός γραµµατισµός και Ιστορία

Στο µάθηµα της Ιστορίας αξιοποιούνται

• εικόνες από το σχολικό βιβλίο ή άλλες πηγές, αφίσες, φωτογραφίες, 
στατιστικά στοιχεία και ιστορικά ντοκουµέντα. 

• ιστορικές ταινίες, επίκαιρα, ντοκιµαντέρ, (π.χ. η µάχη των Θερµοπυλών

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f5paBPvQozU

η καταστροφή της Σµύρνης

http://tinyurl.com/cau3qka )

• αφίσες ή ιστορικά ντοκουµέντα ως αφετηρία ή ως αποδεικτικό στοιχείο της
ιστορικής αφήγησης

• εκπαιδευτικά παιχνίδια (http://theodoros.ime.gr/ )

Ανακεφαλαιώνουµε µε την κατασκευή ενός διαγράµµατος του

µαθήµατος µε τη συµβολή των µαθητών. 



Αφίσα του 1912



Ιστορικές φωτογραφίες



Γελοιογραφίες και σκίτσα της εποχής

«Η Ελλάδα και η Τουρκία διαφωνούν σε ζητήµατα ανταλλαγής πληθυσµών»



Ιστορικά τεκµήρια
∆ήλωσις Εκκαθαρίσεως Περιουσίας κατά την ανταλλαγή ελληνοτουρκικών

πληθυσµών (1923-1927).

Πηγή: Προσφυγικό ζήτηµα ,µικρασιατική καταστροφή (Βικιπαίδεια)



Συγκεντρωτικοί πίνακες

Επιµέλεια: Σωτήρης Γκαρµπούνης

Πηγή:  http://users.dra.sch.gr/symfo

Βασίλης Συµεωνίδης



Σχεδιάγραµµα µε εικόνες

Πηγή:http://www.slideshare.net/elanagno/ss-9965670



Ιστορικοί χάρτες



Απεικονίσεις γεωπολιτικών

σχέσεων



Οπτικός γραµµατισµός και Γλώσσα

Στο µάθηµα της Γλώσσας :

• χρησιµοποιούµε στατιστικά στοιχεία, σκίτσα, αφίσες, κοινωνικές και

εµπορικές διαφηµίσεις παράλληλα µε την ανάγνωση κειµένων. 

• κατασκευάζουµε διαγράµµατα κειµένων και εννοιολογικούς χάρτες

για να ασκήσουµε τους µαθητές µας στην αφαιρετική σκέψη και

στην ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ εννοιών. 

• προβάλλουµε κινηµατογραφικές ταινίες, ντοκυµαντέρ και βίντεο για

την ανάλυση κοινωνικών προβληµάτων (ξενοφοβία, κοινωνικά

στερεότυπα http://youtu.be/lQyPGZsUmkc ), 

τη δράση ανθρωπιστικών οργανώσεων ( ∆ιεθνής Αµνηστία

http://www.youtube.com/watch?v=qOu3T89i8vI ). 

• προτείνουµε στους µαθητές µας να παίξουν ένα διαδραστικό

βιντεοπαιχνίδι, όπως αυτό για τη θανατική ποινή: 

http://amnestygame.com/



Στατιστικά στοιχεία



∆ιάγραµµα του θέµατος ανεργία

Πηγή:http://www.slideshare.net/elanagno/ss-9965670



Σκίτσα



Η κοινωνία της εικόνας









Γελοιογραφίες



Φωτογραφίες









Εµπορικές διαφηµίσεις







Κοινωνικές

διαφηµίσεις



Αφίσες



Οπτικός γραµµατισµός και

Λογοτεχνία

• ∆ιαµορφώνουµε διάγραµµα του λογοτεχνικού

κειµένου ιδίως για τα πολυπρόσωπα αφηγήµατα

• Χρησιµοποιούµε αφίσες, σκίτσα, φωτογραφίες, 

παρουσιάσεις κειµένων µε τη συµβολή της

µουσικής και της ζωγραφικής

• Αξιοποιούµε την κινηµατογραφική ή θεατρική

µεταφορά λογοτεχνικών κειµένων

• Προβάλλουµε βίντεο, ντοκυµαντέρ από τη ζωή

και το έργο λογοτεχνών



Πρωτότυπες παρουσιάσεις λογοτεχνικών

κειµένων

Παρουσίαση του µελοποιηµένου ποιήµατος του Οδυσσέα Ελύτη "Κάτω στης

Μαργαρίτας τ' αλωνάκι" µε πίνακες Van Gogh, Π. Τέτση και Σ. Στεφανάκη

(Γεωργία Παντίδου-Γυµνάσιο Μακρακώµης). 

http://www.youtube.com/watch?v=DaaEqweYACM

Μαθητικές δηµιουργίες µε αφορµή ένα ποίηµα (Τζίνα Ζαζά-Γυµνάσιο

Στυλίδας)

http://alldayschool.blogspot.gr/2013/04/blog-post_2848.html



∆ιάγραµµα πολυπρόσωπου αφηγήµατος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιαννούλα  Πολυκάρπου 

συζ. Μανόλη Φλοεράκη 

Μανόλης Φλοεράκης 

συζ. Γαιννούλας 

κουµπάρος 

Μήτσος, 

3
ο
 παιδί 

Γιαννούλας-

Μανόλη 

κυρ-Ζάχος  Ξεφαντούλης, 

γείτονας 

γειτόνισσες 

συγγραφέας- 

αφηγητής 

µπακάλης 

Όχι επιεικείς 

 Όχι φιλόπονος, 

ζηλιάρης, ξενοκατιάζει 

ξαναντάµωσε παλαιάν γνωριµίαν 

Υστερόβουλος, διασκέδαζε µε 

τους καβγάδες και το χώρισµα του 

αντρογύνου 

ευµορφάνθρωπος, 

κοµµατάρχης,έφερε δώρα, 

είχεν αρραβωνισθή 

νύµφην µε προίκα 

Φιλεργός, κατεσκεύαζεν 

υποκάµισα,µη προφθάνουσα, 

µόλις επαρκούσα 

∆εν είχε να κάµει 

τίποτε, εκλιπαρήσεις, 

αποποµπές, χρέη 

Ακριβής εις τα σταθµά, 

δεν εννόει από 

ελεηµοσύνην, ήξερε τα 

µυστικά της γειτονιάς 

Ζωηρόν, ρακένδυτον, 

«∆εν έχουµε πατέρα στο σπίτι» 

«Πάει να βρει άλλη γυναίκα» 

Τόπος: Αθήνα («δυτική εσχατιά»)  

Χρόνος: τέλη 19
ου

 αι. 

Α. Παπαδιαµάντης : Πατέρα στο σπίτι 



Αφίσα

για την κακοποίηση γυναικών



Οπτικός γραµµατισµός και Αρχαία

Ελληνικά

• Κατασκευή διαγραµµάτων, πινάκων και

σύννεφων µε λέξεις

• Αξιοποίηση ιστορικών χαρτών, εικόνων, σκίτσων

• Εναλλακτικά χρήση του «Συντακτικού Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας σε κωµικογραφήµατα»

(Χρίστου ∆άλκου, εικονογράφηση Νότη Κατσέλη, εκδ. ∆ίαυλος, 1994)



Πίνακες
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ



Υποθετικοί

λόγοι (1)



Υποθετικοί

λόγοι (2)



Κατασκευή διαγράµµατος



Τα δώρα του Αγαµέµνονα, Ιλιάδα Ι΄

Σύννεφα µε λέξεις



Ηρωικός κώδικας τιµής στην Ιλιάδα



∆είγµατα οπτικού γραµµατισµού µαθητών

Σε δειγµατική διδασκαλία που πραγµατοποίησα στο

µάθηµα της Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου Σπερχειάδας µε

θέµα τη σηµασία της ελληνικής γλώσσας, οι µαθητές, 

αφού παρακολούθησαν έναν αγώνα λόγου ανάµεσα σε

υπερασπιστές και πολέµιους των greeklish, 

κατασκεύασαν τις αφίσες που ακολουθούν µε

δηµιουργικότητα και πρωτοτυπία.

Την οµάδα των " καλλιτεχνών " αποτελούν οι µαθητές: 

Αντωνίου Βασίλης, Βήττα Χριστίνα, Κατσαντώνης

Πάνος, Κοτρωνιά Βάσια

Φιλόλογος της τάξης η κ. Σιάτρα



Greeklish ή Ελληνικά;



Φιλάκι ή φυλακή;



∆είγµατα οπτικού γραµµατισµού µαθητών

Σε δειγµατική διδασκαλία της ραψωδίας Ι΄ της Ιλιάδας

που πραγµατοποίησα στη Β΄ τάξη του 4ου Γυµνασίου

Λαµίας, οι µαθητές αποτύπωσαν στην ακόλουθη εικόνα

την αδιαλλαξία του Αχιλλέα, ο οποίος παραµένει στο

θυµό του και αρνείται τα πλούσια δώρα του Αγαµέµνονα.

Ευρηµατική είναι η απεικόνιση του Αχιλλέα κλεισµένου

αεροστεγώς σε ένα µπουκάλι, στο θυµό του, και η

ασύµπτωτη επικοινωνία του µε τους πρέσβεις που του

µιλούν χωρίς να τον αντικρίζουν.

Φιλόλογος της τάξης η κ. Πρέντζα



Η Πρεσβεία στον Αχιλλέα, Ιλιάδα Ι΄



Λύκειο Αταλάντης

Αφίσα για σχολική εκδήλωση



Λύκειο

Αταλάντης

Πρόσκληση σε

σχολική

εκδήλωση



Εργαλεία

Πώς κατασκευάζουµε: 

• κόµικς µε εκπαιδευτικό λογισµικό
http://www.slideshare.net/educomics/comics-in-education-3386446

• εκπαιδευτικό βίντεο σε συνεργασία µε τους µαθητές
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/17770146#

• σύννεφα λέξεων

http://www.tagxedo.com/

• εννοιολογικούς χάρτες και σχεδιαγράµµατα
http://www.text2mindmap.com/

Περισσότερα για την εννοιολογική χαρτογράφηση
http://www.slideshare.net/elanagno/ss-9965670

και για είδη διαγραµµάτων δες:
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html#

και http://www.slideshare.net/klightle/visual-literacy-part-1
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