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1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου  

Σενάριο µάθησης στη γλώσσα µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. για τη  ∆΄ ∆ηµοτικού.  

Ενότητα από το βιβλίο της Γλώσσας: «Ένα ακόµα σκαλί». 

Υποενότητα: «Ανάλυση και σύνθεση αφηγηµατικού κειµένου» 

 

2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 

   Στο προτεινόµενο σενάριο µάθησης εµπλέκεται κατά κύριο λόγο η γνωστική περιοχή 

της Γλώσσας. Ωστόσο όµως υπάρχουν και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την γνωστική  

περιοχή της αισθητικής αγωγής, καθώς και δραστηριότητες που προάγουν ως ένα βαθµό το 

γνωστικό αντικείµενο των Νέων Τεχνολογιών για το ∆ηµοτικό Σχολείο. 

 Το εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο είναι απόλυτα συµβατό µε το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ ) και το ∆ΕΠΠΣ (2003), συµβάλλει στη δηµιουργική γραφή, 

στην αισθητική καλλιέργεια, στην καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης, στην ανάπτυξη της 

φαντασίας, υποστηρίζοντας τη µαθησιακή διαδικασία µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη. Οι µαθητές κατακτούν έννοιες που έχουν σχέση µε την 

ανάπτυξη ενός γραπτού κειµένου και συνθέτουν οι ίδιοι ένα αφηγηµατικό κείµενο. 

   Το µάθηµα θα γίνει στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου, όπου οι µαθητές 

χωρισµένοι σε οµάδες θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο, 

να τις αξιολογήσουν και να αποκτήσουν την ικανότητα να συνθέτουν περιγραφικά κείµενα. 

   Στηριζόµενοι στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, θα προσεγγίσουν τη µάθηση 

δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία. Θα συζητήσουν, θα συνεργαστούν, θα 

αναπτύξουν τις απόψεις τους, θα προβληµατιστούν και θα διαµορφώσουν τις ιδέες τους. 

 

 

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των µαθητών 

 

Τα παιδιά γνωρίζουν να παράγουν γραπτά κείµενα µε βασική δοµή (πρόλογος ,κύριο 

θέµα ,επίλογος). Έχουν διδαχτεί τη δοµή και τους άξονες που πρέπει να απαρτίζουν  ένα 

γραπτό κείµενο γενικά.  Παράλληλα γνωρίζουν και τις βασικές λειτουργίες των υπολογιστών 

καθώς επίσης και να χρησιµοποιούν τις επιφάνειες εργασίας εκπαιδευτικών  λογισµικών 

όπως το σχεδιαστικό «tux- paint» και το λογισµικό παραγωγής ενός γραπτού κειµένου 

«ιδεοκατασκευές». 
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4. Σκοπός και στόχοι 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου έχουν ως βασικό σκοπό να προσεγγίσουν οι µαθητές 

τη διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης ενός αφηγηµατικού κειµένου µέσω των τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 

Επίσης να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες της δοµής των διαφόρων ειδών 

αφηγηµατικών κειµένων και να νιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας και της προσωπικής 

έκφρασης. Να υποβοηθηθούν γενικά  στην παραγωγή γραπτού λόγου µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην αφήγηση. 

Αναλυτικότερα  οι στόχοι έχουν ως εξής:          

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο της Γλώσσας 

 

• Να αναπτύσσει συνήθειες ορθής γραφής. 

• Να εφαρµόζει γραµµατικούς κανόνες 

• Να βελτιώνει το κείµενό του 

• Να εξοικειωθεί ο µαθητής µε την παραγωγή αφηγηµατικού κειµένου 

• Να επεξεργάζεται και να δοµεί κείµενο 

 

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο των Νέων Τεχνολογιών 

 

• Να γνωρίσει και να επισηµοποιήσει βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

• Να µάθει να πληκτρολογεί απλά κείµενα 

• Να αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο 

 

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο της Αισθητικής Αγωγής 

 

• Να ερευνά και να χρησιµοποιεί τεχνικές και τρόπους στη δηµιουργία έργων τέχνης 

• Να χρησιµοποιεί τις εικαστικές δεξιότητες διαθεµατικά σε σχέση µε άλλα µαθήµατα. 
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Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες που έχουν σχέση µε την ενεργό συµµετοχή τους στην 

πραγµατοποίηση µιας έρευνας και να αποκτήσουν αναλυτική και συνθετική ικανότητα 

• Μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών, την ανταλλαγή  αποτελεσµάτων της έρευνάς 

τους, τη διεξαγωγή των συµπερασµάτων και την ανάπτυξη συζήτησης, να δοθεί  η 

ευκαιρία στους µαθητές να συνεργαστούν, να αλληλοβοηθηθούν, να αναπτύξουν κριτικές 

ικανότητες και να εργαστούν οµαδικά. Να εµπλακούν έτσι, όσο πιο ενεργά γίνεται στη 

διαδικασία µάθησης, να αποκτήσουν επικοινωνιακή ικανότητα και να αναπτύξουν 

κριτήρια αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης – ετεροαξιολόγησης ). 

• Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας. 

• Να επαναλάβουν και να εµπεδώσουν γνώσεις που απέκτησαν,  µε δραστηριότητες 

διαθεµατικές ( π.χ. Ιστορία, Αισθητική Αγωγή). 

 

5. Κατηγορία λογισµικού – συνδυασµός κατηγοριών λογισµικού 

 

Τα λογισµικά που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 

1. Internet Explorer- Μηχανές Αναζήτησης, για την αναζήτηση πληροφοριών και 

αξιοποίηση των δεδοµένων της έρευνας. 

2. Tux Paint, για την κατασκευή εικόνων αισθητικής έκφρασης, που θα αποτελέσει 

αφόρµηση για τη διαµόρφωση αφηγηµατικού κειµένου αλλά και βασικό υλικό για την 

παραγωγή του άλµπουµ για τις καλοκαιρινές διακοπές που πρόκειται να δηµιουργήσουν. 

3. Ιδεοκατασκευές , για τη δόµηση του γραπτού κειµένου. 

 

6. ∆ιάρκεια 

Η εκτιµώµενη διάρκεια του σεναρίου είναι τρία (3) διδακτικά δίωρα, στα πλαίσια του 

ωρολογίου προγράµµατος της τάξης, για τη διδασκαλία του µαθήµατος της «Γλώσσας». 

 

7. Οργάνωση τάξης & απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 

 

Οργανώνουµε τους µαθητές σε οµάδες των 3-4 ατόµων, οι οποίοι και θα εργαστούν 

συλλογικά. 
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Χρειαζόµαστε έναν φορητό υπολογιστή και έναν προτζέκτορα και βέβαια το 

εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου όπου η κάθε οµάδα απασχολείτε σε διαφορετικό 

υπολογιστή. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να διαθέτουν: 

1. ∆υνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (µηχανές αναζήτησης) 

2. ∆υνατότητα λειτουργίας λογισµικών (π.χ. Tux Paint, Ιδεοκατασκευές) 

 

8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

1ο  ∆ιδακτικό δίωρο 

 

Πρώτη ∆ραστηριότητα: 

 

Παίρνοντας ως αφορµή το κείµενο του βιβλίου «αναµνήσεις του καλοκαιριού» 

συζητάµε για τις αναµνήσεις των µαθητών από το καλοκαίρι και τις διακοπές τους. 

Στη συνέχεια µοιράζοντας στους µαθητές το 1ο Φύλλο εργασίας, µε το οποίο δίνοντας 

τους βασικές οδηγίες για το διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφοριών µε την βοήθεια των 

µηχανών αναζήτησης , τους ζητάµε να κατεβάσουν  σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας 

εικόνες σχετικές µε τα µέρη που έχουν σχέση µε τις καλοκαιρινές τους αναµνήσεις. 
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Τα παιδιά, εργαζόµενα σε οµάδες, κατεβάζουν σχετικές εικόνες από το διαδίκτυο 

προσπαθώντας να αναπαραστήσουν τις καλοκαιρινές τους αναµνήσεις. ∆ίνοντας βασικές 

πληροφορίες µέσα από τη σωστή επιλογή των εικόνων για το χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα, 

τα γεγονότα, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα των καλοκαιρινών τους περιπετειών.  

Όλες τις εικόνες που επιλέγουν τις αποθηκεύουν, ακολουθώντας τις εντολές του φύλλου 

εργασίας, σε σχετικό φάκελο που δηµιουργείτε από πριν µε τη βοήθεια του δασκάλου γι’ 

αυτό το σκοπό. 

 

∆εύτερη ∆ραστηριότητα:    

Ζητάµε από τις οµάδες εργασίας των µαθητών να ανοίξουν τον επεξεργαστή κειµένου 

(word)  και να δηµιουργήσουν  ένα κολλάζ µε τις εικόνες που επέλεξαν. Η τοποθέτηση 

των εικόνων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύει και να συνθέτει την προφορική 

αφήγηση των καλοκαιριών διακοπών που θα ακολουθήσει. 

Οι µαθητές µε την ενέργεια της «αντιγραφής» και της «επικόλλησης» δηµιουργούν το 

σχετικό κολλάζ των εικόνων στο οποίο µπορούν να πληκτρολογήσουν έναν κεντρικό  τίτλο. 

Το τελικό παραγόµενο εκτυπώνεται από την κάθε οµάδα και αφού το αναλύσουν προφορικά 

το τοποθετούν στο φανελοπίνακα της τάξης για να έχουν όλοι µαθητές την ευκαιρία να 

θαυµάσουν και τα υπόλοιπα κολλάζ των άλλων οµάδων. 

Τέλος όλες οι οµάδες αφηγούνται προφορικά, δια του εκπροσώπου τους, τις αναµνήσεις 

των καλοκαιρινών τους διακοπών µε βάση τις εικόνες που απαρτίζουν το κολλάζ που 

δηµιούργησαν.    

 

Τρίτη ∆ραστηριότητα:     

 

 Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω από τους ίδιους τους µαθητές κατά την 

επεξεργασία των σχετικών δραστηριοτήτων, ολοκληρώνουµε το 1ο διδακτικό δίωρο µε την 

προβολή  µέσω προτζέκτορα ορισµένων διαφανειών που συνοψίζουν και επικυρώνουν τους 

βασικούς άξονες σύνθεσης και παραγωγής ενός αφηγηµατικού κειµένου. 

Οι διαφάνειες έχουν δηµιουργηθεί από το δάσκαλο µε το power – point, και 

παρουσιάζουν την υπερδοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου ενώ παράλληλα δίνουν και   

χρήσιµες συµβουλές σχετικά µε την δηµιουργία αφηγηµατικών κειµένων όπως αυτό µε τις 

αναµνήσεις των καλοκαιρινών διακοπών. 
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Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα κατά τη διαδικασία της παρουσίασης να συµπληρωθούν 

από τους ίδιους τους µαθητές κάποιοι βασικοί άξονες ανάλυσης και σύνθεσης ενός 

αφηγηµατικού κειµένου. 

Ο δάσκαλος πληκτρολογεί «επί τόπου» άξονες που σκόπιµα έχει παραλείψει µε στόχο 

αυτοί να επισηµανθούν από τα ίδια παιδιά κατά τη διαδικασία της συζήτησης και ύστερα από 

την αναλυτική παρουσίαση του κολλάζ εικόνων που στη 2η δραστηριότητα δηµιούργησαν.    
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1ο  ∆ιδακτικό δίωρο 

 

1η ∆ραστηριότητα: 

Κατά την έναρξη του 2ου διδακτικού δίωρου, χρησιµοποιώντας το λογισµικό 

Ιδεοκατασκευές  , οι µαθητές καλούνται να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και να 

οικοδοµήσουν το κείµενό τους, µε βάση τους άξονες ροής ενός αφηγηµατικού κειµένου.  

∆ίνουµε κάποιες βασικές οδηγίες χρήσης του λογισµικού µε το 2ο Φύλλο εργασίας, το 

οποίο µοιράζεται σε κάθε οµάδα των µαθητών, πάντα όµως είµαστε κοντά στους µαθητές µας 

εντοπίζοντας και επιλύοντας τυχόν προβλήµατα και αδυναµίες τους. 
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Το κείµενο που θα διαµορφώσουν θα πρέπει να είναι δοµηµένο σωστά, µε αναλυτική 

αφήγηση, ελκυστικό και ευκρινές στον αναγνώστη. 

 

 

 

 

 

 

 Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνει µορφοποίηση του κειµένου χρησιµοποιώντας τις 

κατάλληλες ρυθµίσεις (πχ. παράγραφος, στοίχιση, ορθογραφικός έλεγχος, γραµµατοσειρά ). 
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         Τελειώνοντας η κάθε οµάδα την εργασία της, την αποθηκεύει και την εκτυπώνει. Γίνεται η 

παρουσίαση, η  επιβράβευση, η διόρθωση και η ανάρτηση των εργασιών στο φανελοπίνακα της 

τάξης.  
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3ο  ∆ιδακτικό δίωρο 

1η ∆ραστηριότητα: 

 

∆ίνεται στις οµάδες των µαθητών το 3ο Φύλλο εργασίας µε το οποίο τους ζητάµε να 

αποθανατίσουν µια εικόνα των καλοκαιρινών τους αναµνήσεων µε την βοήθεια του 

σχεδιαστικού λογισµικού tux-paint. Μπορούν να δηµιουργήσουν, το κάθε µέλος της οµάδας, 

το δικό του σχέδιο χρησιµοποιώντας είτε µόνο την παλέτα των χρωµάτων µε τα πινέλα είτε 

και την πλούσια συλλογή των έτοιµων σχηµάτων που διαθέτει το λογισµικό, για µεγαλύτερη 

ευκολία. 

 

   
Οι µαθητές εκτυπώνουν τα σχέδια που δηµιούργησαν  

 

2η ∆ραστηριότητα: 

 

Τέλος ζητούµε από τους µαθητές από  όλο το εκτυπωµένο υλικό των δραστηριοτήτων 

που προηγήθηκαν, να συνθέσουν  µ’ αυτό (αφηγηµατικό κείµενο, εικόνες διαδικτύου, 

κολλάζ, εικόνες tux-paint) ένα άλµπουµ καλοκαιρινών διακοπών. Άλλωστε αυτό είναι και  το 

ζητούµενο  της εργασίας που περιλαµβάνεται στο τετράδιο εργασιών της Γλώσσας της ∆΄  

∆ηµοτικού. 

Η σύνθεση του συγκεκριµένου άλµπουµ  µπορεί να γίνει είτε πάνω σε χαρτόνι είτε 

πάνω σε χαρτί τύπου Α4. Οι οµάδες των µαθητών τα συνθέτουν, τα εµπλουτίζουν, τα 

οµορφαίνουν και στο τέλος το κάθε άλµπουµ που παράγεται εκθέτεται στον φανελοπίνακα 

της τάξης. Όλες οι οµάδες παρατηρούν και κριτικάρουν δηµιουργικά τα άλλα άλµπουµ που 

δηµιουργήθηκαν. Προχωρούν σε βελτιώσεις µορφολογικές και αισθητικές φτάνοντας σε ένα 

πολύ καλό αποτέλεσµα.  
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9. Φύλλα εργασίας 

Στα τρία  διδακτικά δίωρα χρησιµοποιούµε τρία φύλλα εργασίας µέσα από τα οποία 

γίνεται η ανακάλυψη και η εµπέδωση της νέας  γνώσης. Σας παρουσιάζουµε αναλυτικά 

παρακάτω  τα φύλλα εργασίας που δίνονται στις οµάδες των µαθητών. 

 

1ο Φύλλο εργασίας 
 

• Ανοίξτε τον internet explorer  

• Πληκτρολογήστε στη γραµµή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.google.gr 

 

 

• Πατήστε enter 

• Πληκτρολογήστε «καλοκαιρινές διακοπές» ή «καλοκαιρινές αναµνήσεις» 

• Πατήστε enter 

• Στη σελίδα µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης πηγαίνετε στη θέση εικόνες 

• Επιλέξτε την 
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• ∆ιαλέξτε µια εικόνα που σας αρέσει επιλέξτε την και πατώντας δεξί κλίκ 

αποθηκεύστε την και εκτυπώστε την. 

 

• Με όλες τις εκτυπώσεις µπορείτε να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο κολλάζ  µε τις 

καλοκαιρινές σας αναµνήσεις. 

 

 

2ο  Φύλλο εργασίας 

 Χρησιµοποιήστε το λογισµικό « Ιδεοκατασκευές »  . 

 

 
   
Από τον κεντρικό πίνακα επιλογών   εισάγετε τα στοιχεία σας ως χρήστες του προγράµµατος 

 

και στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το εικονίδιο  

για τη δηµιουργία νέας έκθεσης.                 
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Επιλέξτε τον τύπο « περιγραφική έκθεση » και πληκτρολογήστε ως θέµα « Η κατοικία µου ». 

Συνεχίστε συµπληρώνοντας τις επόµενες ενότητες:  

Ακροατήριο → ∆ιάθεση → Κύρια Σηµεία 

 
 
 
 
    
 
 
 
Πηγαίνοντας στο εικονίδιο καταγραφής ιδεών, 
 
 
 
 
επιλέγετε και σέρνετε τα κατάλληλα εικονίδια ώστε να καταγράψετε τις βασικές ιδέες της 

έκθεσής σας. Καταγράφουµε τουλάχιστον εφτά [7] ιδέες όπως στο παράδειγµα: 

 

Π.χ.  
 
 
Στη συνέχεια ταξινοµήστε τα εικονίδια-ιδέες, πατώντας το σχετικό κουµπί  

και ακολουθώντας τη βασική δοµή µιας έκθεσης ( πρόλογος - κυρίως 

θέµα – επίλογος ). Για την ταξινόµηση των ιδεών συµβουλευτείτε τους 

βασικούς άξονες ενός περιγραφικού κειµένου που αναφέρονται στο 

βιβλίο του µαθητή. 

 
 
 
Πατώντας το εικονίδιο  

ξεκινήστε την πρώτη αναλυτική καταγραφή των ιδεών σας. 
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Χρησιµοποιήστε και τα υπόλοιπα εικονίδια:  

 

 

για να βελτιώσετε τη ροή και την εµφάνιση της έκθεσής σας, τον τρόπο 

σύνδεσης των ιδεών σας. Επίσης  διαµορφώστε τη γραµµατοσειρά και τη 

στοίχιση του κειµένου σας. 

 

 

Τέλος εκτυπώστε   

 
 
την εργασία σας, ώστε να αναρτηθεί στο φανελοπίνακα της τάξης, για να δοθεί η δυνατότητα 

συζήτησης, προβληµατισµού, ανταλλαγής απόψεων και διεξαγωγής των απαραίτητων 

συµπερασµάτων. 

 
3ο Φύλλο Εργασίας 

 
 

• Ανοίξτε το λογισµικό tux-paint και αφού πάρετε καινούργιο καµβά ζωγραφίστε µε 

την βοήθεια του µενού µια καλοκαιρινή σας ανάµνηση 
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• Χρησιµοποιείστε την παλέτα των χρωµάτων που διαθέτει το λογισµικό, την ποικιλία 

των πινέλων αλλά και τη βιβλιοθήκη µε τα έτοιµα σχήµατα.  

• Αποθηκεύστε την εργασία σας και εκτυπώστε την. 
 

 

10. Πρόσθετες πληροφορίες 

 
Επέκταση 

Σύµφωνα µε όσα αναλυτικά παρουσιάστηκαν στο προτεινόµενο σενάριο τελικός στόχος 

όλων των δραστηριοτήτων που προτείνονται είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης οργάνωσης ενός 

αφηγηµατικού κειµένου, η λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά 

δοµούν τη συνοχή και το ύφος αυτού του είδους κειµένου. 

Κατά ανάλογο τρόπο οι µαθητές θα µπορούσαν να εργαστούν για την ανάλυση και 

παραγωγή και άλλων ειδών κειµένου όπως είναι τα περιγραφικά  και τα επιχειρηµατολογικά 

κείµενα. Έτσι µε βάση την ανταπόκριση των µαθητών στο παρόν σενάριο ο δάσκαλος µπορεί να 

επεκταθεί στην αξιοποίηση και επιλογή παρόµοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες όµως θα 

ερµηνεύουν τη µορφή και το περιεχόµενο άλλων ειδών κειµένου διαµορφώνοντας έτσι τη µορφή 

και το περιεχόµενο των κειµένων που θα κληθούν να παράγουν οι µαθητές µε το λογισµικό 

«ιδεοκατασκευές». 

Ένα είναι σίγουρο, ότι κάθε είδος κειµένου (περιγραφικό, αφηγηµατικό, 

επιχειρηµατολογικό) χρειάζεται ειδική διδασκαλία ανάλογα µε τα ιδιαίτερα κειµενικά του 

χαρακτηριστικά. Οι µαθητές θα πρέπει να διδαχθούν την ιδιαιτερότητα της οργάνωσης και των 

άλλων ειδών κειµένου, τη λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων από τα οποία αυτά αποτελούνται 

και τον τρόπο µε το οποίο αυτά δοµούν την κειµενική συνοχή και το ύφος.  Κάτι το οποίο 

άλλωστε έγινε και µε την πορεία του παραπάνω διδακτικού σεναρίου που αναφέρεται στη 

ανάλυση και τη σύνθεση ενός περιγραφικού κειµένου. 

 
Αξιολόγηση 

 
Με βάση το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών η αξιολόγηση δεν αποτελεί ευθύνη 

µόνο του δασκάλου αλλά προκύπτει από τη συνεργασία δασκάλου και µαθητών ή µαθητών 

µεταξύ τους. Μέσα από τις δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου κάθε µαθητής εµπλέκεται 

ατοµικά αλλά και οµαδικά σε διαδικασίες και τεχνικές αξιολόγησης που συµβάλλουν στην 

αγωγή του ως δέκτη και ποµπού µηνυµάτων, αναπτύσσοντας και διαµορφώνοντας την 
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ικανότητά του να επιλέγει. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην  αυτοαξιολόγηγση, την 

αυτοβελτίωση, την ετεροαξιολόγηση και στη συλλογική αξιολόγηση. 

Τα λάθη των µαθητών αξιοποιούνται µέσα από τη συζήτηση που ακολουθεί µετά το 

πέρας των δραστηριοτήτων που προτείνονται. Αντιµετωπίζονται ως ενδείξεις ενός 

προσωρινού επιπέδου ικανότητας των µαθητών, χρήσιµα για την ανατροφοδότηση της 

διδακτικής διαδικασίας. 

 


