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Η δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου αποτελεί μια από τις πολλές προκλήσεις στο ταξίδι 
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις 
μαθητές/τριες. Πρόκληση να αγαπήσουν οι μαθητές/τριες τη β΄ ξένη γλώσσα, η οποία διδάσκεται 
δυο ώρες την εβδομάδα. Πρόκληση να ξεπεραστεί ο φόβος να γράψει κάποιος σε μια ξένη γλώσσα 
με το περιορισμένο λεξιλόγιο που διαθέτει.  
 
Η δημιουργική γραφή λειτούργησε στο Περιφερειακό Δίκτυο Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών 
και Θεάτρου με τίτλο «Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν συνεργατικά γέφυρες 
επικοινωνίας» σαν γέφυρα έμπνευσης, επικοινωνίας και συνεργασίας και συνέβαλε στην 
αντιμετώπιση και υπέρβαση των δυσκολιών μετατρέποντάς τις σε προκλήσεις, στις οποίες 
ανταποκρίθηκαν οι εμπλεκόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες. Οι εργασίες, που 
παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο, αποτελούν ένα παράδειγμα ανταπόκρισης στις προκλήσεις 
αυτές. Με όχημα τη γερμανική γλώσσα και σύμμαχο τη φαντασία, οι μαθητές/τριες δημιούργησαν 
πολυτροπικά έργα και ξεπέρασαν τα όρια και τα εμπόδια. 

 
Το Δίκτυο ιδρύθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, έπειτα από 
πρόταση της Σχολικής Συμβούλου της Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) κ. Γιαννούλας Κερκινοπούλου, 
της Σχολικής Συμβούλου των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (ΠΕ08) κ. Ελένης Κάρτσακα και της 
Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης κ. Χαρίκλειας 
Τερζητάνου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών και Θεάτρου 
των Δημοτικών Σχολείων των Διευθύνσεων Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών, 
είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Δίκτυο με ένα ή περισσότερα τμήματα, καθώς και να 
συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων και περιοχών, οι οποίοι/ες εντάχθηκαν στο 
Δίκτυο ως συνεργαζόμενοι/ες. 
 
Ο κύριος σκοπός του Δικτύου ήταν η συνεργασία τμημάτων σχολείων διαφορετικών 
εκπαιδευτικών περιφερειών για την από κοινού δημιουργία προϊόντων δημιουργικής γραφής και 
εικονογράφησης. 
 
Ειδικότερα επιδιωκόταν οι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες: 
- Να προσεγγίσουν δημιουργικά κείμενα ή/και έργα τέχνης (ζωγραφικής, φωτογραφίας, 

κινηματογράφου κλπ.)  
- Nα αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης διαφορετικών κειμενικών ειδών  
- Να καλλιεργήσουν την αναγνωστική απόλαυση αυτών  
- Να καλλιεργήσουν τη γλωσσική έκφραση  
- Να εξοικειωθούν με τεχνικές γραφής  
- Να κατανοήσουν τους τρόπους επικοινωνίας του γλωσσικού και εικονικού κώδικα  
- Να ανακαλύψουν μέσα από πρακτική εφαρμογή την συνεργασία γλωσσικού και εικονικού 

κειμένου  
- Να οξύνουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη  
- Να εμπλουτίσουν τη φαντασία τους 
- Να καλλιεργήσουν την αισθητική αντίληψη  
- Να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη  
- Να χρησιμοποιήσουν συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
- Να εργαστούν ομαδικά και συλλογικά για την παραγωγή κοινού αποτελέσματος 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Στο Δίκτυο συμμετείχαν 11 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας από 25 τμήματα Ε’ και ΣΤ’ τάξης 19 
δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Αν. Θεσσαλονίκης, 3 της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 1 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 
 

Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν στην πρώτη συνάντηση του Δικτύου με 
θέμα «Δημιουργικές δράσεις στην ιδεοχώρα» (30/11/2015-1ο Δ.Σ. Τριανδρίας), για τη στοχοθεσία, 
το περιεχόμενο και τα στάδια ανάπτυξης του Δικτύου και επιμορφώθηκαν από τις Σχολικές 
Συμβούλους ΠΕ07 κ. Κερκινοπούλου και ΠΕ08 κ. Κάρτσακα και από την Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων κ. Τερζητάνου σε δημιουργικές δράσεις επικοινωνίας και σύνδεσης του γλωσσικού και  
του εικονικού κώδικα/κειμένου. Ενδεικτικές δράσεις αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο: 
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/images/docs_2015/politistika/diktya/yliko_terzitanou.pdf. 
 

Στη συνέχεια, είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο στις 
επιμορφωτικές συναντήσεις για τα Πολιτιστικά Προγράμματα με θέμα τη δραματοποίηση 
παραμυθιών από τη θεατρική ομάδα «Μικρός Βοράς» και το σκηνοθέτη κ. Τάσο Ράτζο, τα κόμικς 
από τον κ. Σταύρο Γρόσδο, τις φωτοϊστορίες και τα ψηφιακά κόμικς από την κ. Χαρίκλεια 
Τερζητάνου, το storybird και τα Googledocs από τον εκπαιδευτικό κ. Αναστάσιο Παπά, το 
animation και το μοντάζ από φοιτητές των Τμημάτων Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.  
 

Η δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση (18/1/2016, 4ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης) αποτέλεσε συνέχεια της 
πρώτης και πραγματοποιήθηκε από την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων κ. Τερζητάνου και τη 
Σχολική Σύμβουλο Γερμανικής κ. Κερκινοπούλου. Η τρίτη συνάντηση (4/3/2016, Γερμανικό 
Ινστιτούτο Γκαίτε) αφορούσε στον αναστοχασμό, την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών και σε προτάσεις δημιουργικής γραφής, είχε εργαστηριακό χαρακτήρα και 
πραγματοποιήθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ07 κ. Γιάννα Κερκινοπούλου.  
 

Τέλος, η τέταρτη συνάντηση (31/3/2016, Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε) αφορούσε στην 
επιμόρφωση σε τεχνικές δημιουργικής γραφής από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ70 κ. Σταύρο Γρόσδο. 
 

Η ανάπτυξη του Δικτύου πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: 
 

Προ-συνεργατικό στάδιο: Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη στοχοθεσία του Δικτύου κι 
έλαβαν μία αρχική επιμόρφωση για την υλοποίηση δημιουργικών δράσεων σύνδεσης κειμένου, 
εικόνας και θεάτρου στην τάξη, τις οποίες κλήθηκαν να εφαρμόσουν προαιρετικά, καθώς είχαν τη 
δυνατότητα να επινοήσουν δικές τους δράσεις.  
 

Συνεργατικό στάδιο: Οι εκπαιδευτικοί ή/και τα τμήματα που συμμετείχαν, συνεργάστηκαν μεταξύ 
τους σε ομάδες, εκπονώντας από κοινού σχεδιασμένες δράσεις για την παραγωγή ενός τελικού 
αποτελέσματος. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών και των σχολείων επεκτάθηκε και σε 
συνεργασία σχολείων διαφορετικών, πόλεων καθώς το δίκτυο είχε περιφερειακό χαρακτήρα. 
 

Αξιολόγηση: Τον Ιούνιο του 2016 πραγματοποιήθηκαν: α) η προαιρετική παρουσίαση των 
υλοποιημένων Προγραμμάτων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2016» 
(http://tinyurl.com/pv6njna), β) η παρουσίαση των υλοποιημένων Προγραμμάτων στα πλαίσια της 
τελικής συνάντησης του Δικτύου (17/6/2016 στο 15ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης και στις 10/10/2016 στο 
Πειραματικό ΔΣ Σερρών) για τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε εκπαιδευτικούς της Γερμανικής 
Γλώσσας γ) στοχοκεντρική αξιολόγηση του Δικτύου από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
εκπαιδευτικούς με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης με ερωτήσεις ανοιχτού και 
κλειστού τύπου και δ) η επιμέλεια των προαιρετικά αποσταλμένων δραστηριοτήτων και 
παραμυθιών. 

http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/images/docs_2015/politistika/diktya/yliko_terzitanou.pdf
http://tinyurl.com/pv6njna
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Η αξιολόγηση ανέδειξε ότι οι συμμετέχοντες/ουσες: 
 

Εφάρμοσαν το πρόγραμμα κυρίως στη ΣΤ΄ τάξη (50%), καθώς οι μαθητές/τριες διδάσκονται τη 
γερμανική γλώσσα για δεύτερη χρονιά και διαθέτουν πλουσιότερο λεξιλόγιο συγκριτικά με 
τους/τις μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης. Υπήρξε ωστόσο και μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών (16,7%), 
που ενέπλεξε και τις δύο τάξεις.   
 

 

 

 

 

Η εμπειρία, που αποκόμισαν από την εμπλοκή τους στο Δίκτυο, άρεσε στην πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (83,3%). Με την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών έγινε καλύτερη η προσέγγιση του 

θέματος, καθώς έμαθαν μέσα από τη συνεργασία, διεύρυναν την οπτική τους γωνία και 

προσέγγισαν το θέμα σφαιρικά. Μετέφεραν την εμπειρία στην τάξη και διεύρυναν τη συνεργασία 

σε επίπεδο τάξεων και μαθητών/τριών.  

 

 

 

 

 

 

 
Οι επιμορφωτικές συναντήσεις και το υποστηρικτικό υλικό κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό (66,7%) τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
 

       
 
 
Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρήγαγαν υλικό είτε σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς 
του δικτύου (50%) είτε ατομικά(50%).  
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Οι δυσκολίες, που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή του προγράμματος στην 
τάξη, αφορούν τον μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών, την έλλειψη χώρου, χρόνου και υλικοτεχνικών 
υποδομών.  
 
Τέλος, ως σημαντικότερα οφέλη τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές/τις 
μαθήτριες αναφέρονται: 

 
 
Επισημαίνεται επίσης ότι 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή ευχαριστεί και συγχαίρει θερμά τους/τις εκπαιδευτικούς Γερμανικής, που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο, καθοδήγησαν κι επόπτευσαν τους/τις 
μαθητές/τριες στο περιπετειώδες ταξίδι της δημιουργικής γραφής στη γερμανική γλώσσα και 
συνέβαλαν μαζί με τους/τις μαθητές/τριές τους στην επιτυχία των στόχων του. 
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1ο Πειραματικό Δ.Σ. Α.Π.Θ. & 1ο Δ.Σ. Πολυγύρου Χαλκιδικής - ΣΤ 

 

1ο , 4ο & 15ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς – ΣΤ 

 

15ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών - Ε 

 

15ο & 21ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών - Ε 

 

37ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - Ε (Δράση) 

 

45ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - ΣΤ (Δράση) 

 

45ο & 55ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - Ε 

 

63ο, 66ο & 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

 

1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου 

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου & Δημοτικό Σχολείο Χορτιάτη – Ε, ΣΤ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 
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Η παρουσίαση των εργασιών που προέκυψαν παρουσιάζονται ανά εκπαιδευτικό και σχολείο ή 

συνεργαζόμενα σχολεία. 

Η σειρά αποτύπωσης των σταδίων εργασίας είναι ενιαία και είναι η εξής: 

Σκοπός – Στόχοι 

Αποτυπώνεται η στοχοθεσία κάθε εκπαιδευτικού και αφορά συγκεκριμένες τάξεις ή και τμήματα. 

Τα βήματα 

Παρουσιάζονται τα βήματα που ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να πετύχουν τους 

στόχους 

Υλικά 

Καταγράφονται τα απαραίτητα υλικά για την αξιοποίηση των στόχων   

Σχόλια-Παρατηρήσεις 

Η καταγραφή σχολίων ή και παρατηρήσεων αποσκοπεί στη βελτίωση της διαδικασίας. 

 
 

  

Εκπαιδευτικοί και έργα  
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Σκοπός - Στόχοι 
 
Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη του γλωσσικού αισθητηρίου μέσα από τη 
δημιουργική ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Παράλληλα, το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη των 
πολλαπλών δεξιοτήτων των μαθητών (Gardner, 1999), όπως στην ανάπτυξη της λογικής (μέσω της 
δημιουργίας μίας πλοκής για την ιστορία), των διαπροσωπικών σχέσεων, της οπτικοποίησης 
σκηνών και χαρακτήρων. Επιπρόσθετα, παρουσίασε στοιχεία διαθεματικότητας (Klein, 1990), 
καθώς το μάθημα της β΄ ξένης γλώσσας και της αισθητικής αγωγής αλληλοσυμπληρώνονται για 
την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Σημαντικός στόχος ήταν και η καλλιέργεια της φαντασίας των 
μαθητών μέσω της ελεύθερης παραγωγής γραπτού λόγου.  
 
Επιπλέον στόχοι αφορούσαν τη χρήση εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών αλλά και νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ για να αναζητήσουν 
πληροφορίες, να επικοινωνήσουν και να αναρτήσουν το υλικό τους. Συνοψίζοντας, θεωρήθηκε 
ιδιαίτερης σημασίας η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας, η θετική αυτογνωσία και το αίσθημα πληρότητας ως προς την ολοκλήρωση 
συνεργασίας ενός αρχικού στόχου στο πεδίο της ξένης γλώσσας. 

 
Τα βήματα 
 
Στο πλαίσιο του Δικτύου αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου 
Χαλκιδικής και του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Α.Π.Θ. για τη συγγραφή και ανταλλαγή 
πρωτότυπων ιστοριών από τους μαθητές στο μάθημα της β΄ ξένης γλώσσας- Γερμανικής. Οι 
ιστορίες εμπλουτίστηκαν με εικονογράφηση από τους μαθητές και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
στη σχολική κοινότητα. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος οι μαθητές της ΣΤ’ δημοτικού, οι οποίοι 
διδάσκονταν την ξένη γλώσσα για δεύτερη χρονιά.  
 
1. Διερεύνηση θέματος (Ιανουάριος 2016)  

Επιλογή με βάση τα ενδιαφέροντα, καταιγισμός ιδεών, καταγραφή και καθορισμός των 
διαστάσεων του θέματος. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες για τη συγκρότηση των 
προτάσεών τους σε σχέση με το θέμα και το είδος της ιστορίας. Στη συνέχεια, οι ιδέες 
παρουσιάστηκαν σε ολομέλεια στην τάξη και επιλέχθηκε η τελική ιδέα από τους ίδιους τους 
μαθητές.  
 

2. Συγκρότηση χαρακτήρων της ιστορίας (Φεβρουάριος 2016-α’ 15ήμερο)  
Καταμερισμός εργασιών, ανάληψη δράσεων από τα μέλη της ομάδας, πειραματισμός με 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και εικονικού εμπλουτισμού. Οι μαθητές εργάστηκαν σε 
ομάδες για την κατάρτιση των χαρακτήρων της ιστορίας. Για την καθοδήγηση στη συγκρότηση 
των χαρακτήρων και για τη γλωσσική υποστήριξη δόθηκαν Steckbriefe για συμπλήρωση με 
βασικά στοιχεία προσωπικής ταυτότητας (όνομα, ηλικία, επάγγελμα κ.ά.). Παράλληλα, 
εικονογραφήθηκαν οι ήρωες από τους μαθητές της ομάδας. Επιπρόσθετα, οι μαθητές έγραψαν 
εαυτοποιήματα για τους ήρωες, προκειμένου να τους παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. 
Τέλος, επιλέχθηκαν οι χαρακτήρες που θα χρησιμοποιούνταν στην ιστορία. 
 

3. Έρευνα και καθορισμός τόπων της ιστορίας (Φεβρουάριος 2016- β΄15ήμερο) 

Βασιλική Μάρκου, Αικατερίνη Νούση 

1ο Πειραματικό Δ.Σ. Α.Π.Θ. & 1ο Δ.Σ. Πολυγύρου Χαλκιδικής - ΣΤ 
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Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και καθόρισαν, μετά από έρευνα στο διαδίκτυο, τους τόπους 
όπου θα μπορούσε να εξελιχτεί η δράση της ιστορίας. Ακολούθως, σκιαγράφησαν σε πρώτο 
επίπεδο την πλοκή. Εμπλούτισαν την περιγραφή με επίθετα, με λεξιλόγιο αναφορικά με τον 
τόπο, δίνοντας π.χ. λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία, καιρό και το φυσικό περιβάλλον. Οι 
τόποι εικονογραφήθηκαν. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι εργασίες στην ολομέλεια και 
επιλέχθηκαν τεκμηριωμένα οι τόποι, που θα χρησιμοποιηθούν τελικά στην εργασία. 

 
4. Έναρξη συγγραφής της ιστορίας (1η σκηνή) (Μάρτιος 2016) 

Εικονογράφηση και μετατροπή σε ηλεκτρονικό αρχείο. Οι μαθητές εργάστηκαν σε υποομάδες 
(συγγραφική και εικονογράφησης) και συνέγραψαν την 1η σκηνή της ιστορίας. Παράλληλα 
εικονογραφήθηκε η σκηνή. Συγκεκριμένα: 
- Ιστορία «Texas»: 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Α.Π.Θ. (συνεργαζόμενη ομάδα: 1ο Δ.Σ. Πολυγύρου) 
- Ιστορία «Unter die Lupe»: 1ο Δ.Σ. Πολυγύρου (συνεργαζόμενη ομάδα: 1ο Πειραματικό Δ.Σ. 

Α.Π.Θ.) 
Χρησιμοποίησαν λεξικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) για τις περιπτώσεις λέξεων που δε γνώριζαν. 
Τέλος, ψηφιοποιήθηκε το υλικό για να σταλεί στο σχολείο ανταλλαγής. Ο χρόνος επεξεργασίας 
της κάθε συνεργαζόμενης ομάδας καθορίστηκε στις τέσσερις με πέντε περίπου εβδομάδες για 
κάθε σκηνή.  
 

5. Ανταλλαγή 1ης σκηνής - Συγγραφή 2ης σκηνής (Απρίλιος 2016) 
Οι μαθητές διάβασαν την ιστορία που παρέλαβαν και μελέτησαν το συνοδευτικό υλικό 
(χαρακτήρες, τοποθεσίες). Στη συνέχεια, συνέγραψαν τη 2η σκηνή της ιστορίας που παρέλαβαν, 
ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο 4. 

 
6. Ανταλλαγή 2ης σκηνής - Συγγραφή 3ης σκηνής (Μάιος 2016) 

Οι μαθητές διάβασαν την ιστορία που παρέλαβαν (ήταν η ιστορία, που οι ίδιοι ξεκίνησαν). Στη 
συνέχεια, συνέγραψαν την 3η σκηνή της ιστορίας, ακολουθώντας τα βήματα που 
περιγράφονται στο 4. 

 
7. Ανταλλαγή 3ης σκηνής - Τελικές διορθώσεις – Παρουσίαση - Ανάρτηση σε e-book (Ιούνιος 2016) 

Οι μαθητές διάβασαν την τελική ιστορία του συνεργαζόμενου σχολείου και απέστειλαν τη δική 
τους. Ακολούθησαν παρουσιάσεις στο σχολείο και ανάρτηση της ιστορίας σε ηλεκτρονικό 
περιβάλλον βιβλίου.  

 
Οι τελικές ιστορίες των μαθητών βρίσκονται αναρτημένες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
 
Unter die Lupe, βιβλίο 42 σελίδων με εικονογράφηση. 
https://issuu.com/aikaterinin/docs/unter_die_lupe_-_nousi_aikaterini?e=25737897/37416718 

 
Texas 
https://issuu.com/vickymarkou/docs/1-2-3.docx 
 
Σχόλια-Παρατηρήσεις 
 
Η εμπειρία του Δικτύου Δημιουργικής Γραφής ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για τις εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα. Η άψογη συνεργασία, η διάθεση για επικοινωνία, 
ο σεβασμός στις ιδέες του άλλου, είναι μερικές από τις συνθήκες που οδήγησαν στην επιτυχία του 
Δικτύου ανταλλαγής ιστοριών. Καθοριστικός σε αυτή την κατεύθυνση υπήρξε ο ρόλος της Σχολικής 
Συμβούλου Γερμανικής Γλώσσας, κ. Κερκινοπούλου και της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, κ. 

https://issuu.com/aikaterinin/docs/unter_die_lupe_-_nousi_aikaterini?e=25737897/37416718
https://issuu.com/vickymarkou/docs/1-2-3.docx


12 
 

Περιφερειακό Δίκτυο Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών και Θεάτρου 
«Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν συνεργατικά γέφυρες επικοινωνίας» 

 

Τερζητάνου. Σημαντική ήταν και η εισαγωγική επιμόρφωση στο Δίκτυο με πρακτικά εργαστήρια 
δημιουργικής γραφής. Τέλος, τόσο η διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα ήταν ευχάριστα για τους 
μαθητές. Σε μία προφορική αξιολόγηση ανέφεραν ότι ήταν πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα 
και ευχαρίστως θα επαναλάμβαναν ένα παρόμοιο εγχείρημα στην ξένη γλώσσα. 

 
Βιβλιογραφία 
 

 Gardner H. (1999). Intelligence reframed: Multiple Intelligence for the 21th century. New York: 
Basic 

 Klein, J. T. (1990). Interdisciplinarity: History, theory, and practice. Detroit: Wayne State. 
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Μαρίνα Πολυχρονίδου 

1ο, 4ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς - ΣΤ 

 
Σκοπός - Στόχοι 
 
- Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και τον πολιτισμό της πρωτεύουσας, για να τη 

συγκρίνουν με τη δική τους 
- Να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο 
- Να περιηγηθούν και να ερευνήσουν ιστορικά και περιβαλλοντικά μονοπάτια της πόλης 
- Να εργαστούν συλλογικά και σε ομάδες, συνεργατικά 
- Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους 
- Να περιπλανηθούν νοερά και βιωματικά 
 
Τα βήματα 

 
1. Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικης κάρτας. Οι μαθητές των διαφορετικών σχολικών μονάδων 

έγραψαν κάρτες στα Γερμανικά και τις αντάλλαξαν. 
 

2. Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν οπτικά ερεθίσματα, όπως η διαφήμιση μέσα 
στο μάθημα. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές ετοίμασαν στη γερμανική γλώσσα ένα Power Point, 
το οποίο βασίζονταν σε μία διαφήμιση. Αξίζει να επισημανθεί ότι, όταν επεξεργάστηκαν το 
Power Point, δε γνώριζαν τη διαφήμιση. 
 
Πηγή: https://www.theguardian.com/business/video/2014/nov/06/monty-penguin-john-lewis-
christmas-advert-video και http://dafingriechenland.wikispaces.com/Filme. 
 

3. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο και να 
επεξεργαστούν φύλλα δραστηριοτήτων με θέμα το Βερολίνο. Γνώρισαν με παιγνιώδη τρόπο οι 
τα αξιοθέατα του Βερολίνου. 
 

 
4. Τη γνωριμία των σημαντικότερων μνημείων του Βερολίνου ακολούθησε η κατασκευή σε όλα 

τα τμήματα ενός κολλάζ για το Βερολίνο και τα αξιοθέατά του. 

https://www.theguardian.com/business/video/2014/nov/06/monty-penguin-john-lewis-christmas-advert-video
https://www.theguardian.com/business/video/2014/nov/06/monty-penguin-john-lewis-christmas-advert-video
http://dafingriechenland.wikispaces.com/Filme
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5. Στη συνέχεια ακολούθησε κατασκευή μακέτας του Βερολίνου. 

 

 
 

 
 

 
6. Οι δραστηριότητες δεν περιορίστηκαν στη γνωριμία με τον πολιτισμό της γλώσσας στόχου και 

οι μαθητές φιλοτέχνησαν κάρτες κι έγραψαν πασχαλινής ευχές στη γερμανική γλώσσα, τις 
οποίες απέστειλαν στο ακριτικό Καστελλόριζο. 
 

7. Το Βερολίνο προσεγγίστηκε δημιουργικά με τη γραφή ποιημάτων ΄΄ELFCHEN΄΄  
 
8. Η αξιοποίηση από πίνακες ζωγραφικής που «μιλάνε» είχε ως στόχο την προετοιμασία της  
 
9. συγγραφής από τους μαθητές του 2ου μέρους του θεατρικού δρώμενου με τίτλο «Το Βερολίνο 

χθες και σήμερα». 
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Οι μαθητές/τριες εκτός από τα μνημεία του Βερολίνου γνώρισαν και σημαντικά πρόσωπα της 
πόλης που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία αυτής. Ένα από τα πρόσωπα αυτά ήταν ο Φρειδερίκος ο 
Μέγας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν τέσσερις πίνακες που απεικονίζουν τον Φρειδερίκο να 
συνομιλεί με σημαντικά πρόσωπα της εποχής του, να παίζει φλογέρα, να είναι με την οικογένειά 
του , ενέπνευσαν τους μαθητές με την βοήθεια της καθηγήτριάς τους των Γερμανικών, να 
γράψουν ένα θεατρικό δρώμενο το οποίο μας μετέφερε στην εποχή του 1750.  
 

    
   Πηγή: http://www.militaryhistory.gr/images/726.jpg 

 
Στο τέλος της χρονιάς έγινε παρουσίαση του προγράμματος σε ειδική εκδήλωση του σχολείου για 
τη Γερμανική Γλώσσα, όπου οι μαθητές παρουσίασαν σε Power Point το Βερολίνο και το θεατρικό 
δρώμενο «Το Βερολίνο χθες και σήμερα».  

Στο τέλος της εκδήλωσης οι μαθητές/τριες τραγούδησαν δύο τραγούδια, ένα στην ελληνική και 
ένα στη γερμανική γλώσσα προσθέτοντας μια γιορταστική νότα.  
Τα τραγούδια που επιλέχθηκαν: 
Χέρια σαν κι αυτά – Locomodo  
Wir alle sind Europa – Luftballons Band 1  
 
 
  

http://www.militaryhistory.gr/images/726.jpg
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Σκοπός - Στόχοι  
 
Σκοπός του προγράμματος ήταν είναι να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με το γραπτό λόγο στα 
Γερμανικά.  
 
Ενδεικτικοί στόχοι: Η ανάπτυξη λεξιλογίου, η δημιουργικότητα, η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος 
των παιδιών για το μάθημα. 
 
Τα βήματα 
 
1. Συλλογή γνωστών λέξεων μέσα από παιχνίδια προφορικά.  
2. Κατηγοριοποίηση των λέξεων σε ομάδες (Ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα...) 
3. Επιλογή θέματος και κεντρικού χαρακτήρα της ιστορίας - καταιγισμός ιδεών 
4. Σχηματισμός και σύνδεση προτάσεων 
5. Έλεγχος συνοχής κειμένου 
6. Ανταλλαγή κειμένων με συνεργάτη 
7. Καταιγισμός ιδεών για την προσέγγιση του θέματος και της σύνδεσης του γνωστού με το νέο. 

 

 
 

10. Εισαγωγή νέου- άγνωστου λεξιλογίου 
11. Σχηματισμός προτάσεων με στόχο τη δημιουργία κειμένου 
12. Ανταλλαγή κειμένων 
13. Καταιγισμός ιδεών 
14. Εισαγωγή λεξιλογίου 
15. Σχηματισμός προτάσεων- δημιουργία κειμένου- κλείσιμο ιστορίας 
16. Δημιουργία εικόνων για συνοδεία του κειμένου 
17. Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου: Das komische Abenteuer eines Dackels 

Μπουτσιούκα Μαρία 

15ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών - Ε 
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Τα κείμενα: 
https://docs.google.com/document/d/1p3rTZoNn3w0OtGp2gFU_malb0Vos3GD2KgZLo8n9VPg/edit
?usp=sharing   
Το βιβλίο, ξεφυλλίστε το εδώ: 
https://www.storyjumper.com/book/index/28478856/Das-komische-Abenteuer-eines-Dackels  
 
 

 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1p3rTZoNn3w0OtGp2gFU_malb0Vos3GD2KgZLo8n9VPg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p3rTZoNn3w0OtGp2gFU_malb0Vos3GD2KgZLo8n9VPg/edit?usp=sharing
https://www.storyjumper.com/book/index/28478856/Das-komische-Abenteuer-eines-Dackels
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Οι πρωταγωνιστές 
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Σχόλια-Παρατηρήσεις 
 
Για τη δημιουργία της ιστορίας αυτής συνεργάστηκαν δύο τμήματα δύο συστεγαζόμενων 
σχολείων, του 15ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Οι μαθητές του 15ου έγραψαν την αρχή 
και το τέλος του παραμυθιού και οι μαθητές του 21ου τη μέση. Οι μαθητές του 15ου ζωγράφισαν 
όλες τις εικόνες του παραμυθιού.  
Παρουσίαση δράσης και ιστορίας στους/στις εκπαιδευτικούς Γερμανικής πραγματοποιήθηκε την 
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών "Κων/νος Καραμανλής"). 

 
Οι μαθητές/τριες δημιούργησαν και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι καθώς συνέχισαν να σκέφτονται τον 
Hundi Wursti, ώστε να μπορούν να παίζουν με τον αγαπημένο τους πια ήρωα. Με τον τρόπο αυτό 
έγινε εξάσκηση και βελτίωση του λεξιλογίου. 
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Νεκταρία Τζιώρα 

15ο & 21ο Δημοτικά Σχολεία Σερρών – Ε 

 
Σκοπός-Στόχοι 
 
- Καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης και φαντασίας 
- Ανάπτυξη συνεργατικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων 
- Κινητοποίηση των μαθητών στο μάθημα των Γερμανικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα και 

ενθάρρυνση ενεργού συμμετοχής τους.  
 
Τα βήματα 
 
1. Ευαισθητοποίηση μαθητών: Η εκπαιδευτικός ενημέρωσε τους μαθητές για τη δυνατότητα 

συνεργασίας με το δεύτερο τμήμα Γερμανικών του σχολείου τους στη συγγραφή δύο κοινών 
ιστοριών. Η αντίδραση ήταν πολύ θετική.  

2. Επιλογή θέματος: Ύστερα από ελεύθερη συζήτηση και βάσει των ενδιαφερόντων τους, τα 
παιδιά αποφάσισαν πως θέλουν να κινηθούν στη θεματική του «Παραμυθιού».  

3. Συγγραφή ιστορίας: Η συγγραφή της ιστορίας έγινε σε 3 φάσεις. Ξεκίνησαν και τα δυο τμήματα 
από ένα παραμύθι, το συνέχισε το άλλο τμήμα και το επέστρεφαν για ολοκλήρωση στο αρχικό 
τμήμα. Επιμέρους βήματα κατά τη συγγραφή:  

 Δόμηση παραγράφου. Ποιος κάνει τι πότε που πώς.  

 Ενεργοποίηση σχετικού λεξιλογίου και γλωσσικών δομών και συμπλήρωση νέου, μόνο όπου 
κρινόταν απαραίτητο προς αποφυγή πιθανής απογοήτευσης των μαθητών αλλά και για να 
παραμείνει η ιστορία δικό τους δημιούργημα.  

 Εικονογράφηση επιλεγμένων σκηνών.  
4. Ολοκλήρωση δράσης – Αξιολόγηση  

 Ανάγνωση ολόκληρου του παραμυθιού 

 Μετάφραση ολόκληρου του παραμυθιού στα ελληνικά. 

 Παιχνίδια λεξιλογίου  

 Προφορική ανοιχτή αξιολόγηση εντός τάξης: Πώς μου φάνηκε; Τι κέρδισα; Θα το ξαναέκανα;  
5. Παρουσίαση δράσης  

 Ανάρτηση παραμυθιού με μορφή e book στο storyjumber 
  Μια φορά κι έναν καιρό στην Παραμυθοχώρα - Es war einmal im Märchenland 

https://www.storyjumper.com/book/index/28445276/Es-war-einmal-im-
M%C3%A4rchenland  

 
Παρουσίαση δράσης και ιστορίας από τους μαθητές στους συμμαθητές τους σε ανοιχτή σχολική 
εκδήλωση (Δευτέρα 13/06 και στους/στις εκπαιδευτικούς Γερμανικής την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 
2016 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών "Κων/νος Καραμανλής"). 

 
Υλικά 
 

 Παρουσίαση (Power Point) με θέμα το Παραμύθι στο μάθημα των Γερμανικών 

 Προβολή ταινίας – το κλασικό παραμύθι των αδερφών Γκριμ «Ο βασιλάς βάτραχος» (Der 
Froschkönig) 

 Καταιγισμός ιδεών (brain storming) γνωστού λεξιλογίου ανά κατηγορία (επίθετα, ρήματα, 
ουσιαστικά)  

 Ομαδικά παιχνίδια λεξιλογίου (παραλλαγή του Ζώα - Φυτά - Πράγματα) 

https://www.storyjumper.com/book/index/28445276
https://www.storyjumper.com/book/index/28445276/Es-war-einmal-im-M%C3%A4rchenland
https://www.storyjumper.com/book/index/28445276/Es-war-einmal-im-M%C3%A4rchenland
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 Κάρτες λεξιλογίου διαφόρων θεματικών περιοχών (flash cards) 
 
Σχόλια - Παρατηρήσεις 
 
Ο συνολικός απολογισμός ήταν εξαιρετικά θετικός κι έθεσε τις βάσεις για πιθανή μελλοντική 
συνέχεια, μέσω αξιοποίησης του υλικού για την παραγωγή παιχνιδιών και βιωματικών δράσεων.  
Στις αδυναμίες ανήκουν: 
- Ο περιορισμένος χρόνος λόγω πολλών ανατροπών στο σχολικό πρόγραμμα την Άνοιξη 

(εκδρομές και επισκέψεις) 

- Η απουσία δυνατότητας συνεργασίας με συναδέλφους θεατρικής αγωγής ή καλλιτεχνικών, που 
θα συνεισέφερε πολλά τόσο στη φάση της εισαγωγής στη δράση όσο και σε αυτή της 
παρουσίασης.  
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Σκοπός-Στόχοι 
 
Ο στόχος ήταν οι μαθητές με ερέθισμα τους πίνακες τέχνης να γράψουν έναν διάλογο, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στα Γερμανικά. 
 
Τα βήματα 
 
Με βάση τρεις πίνακες τέχνης, τα παιδιά έγραψαν σε ομάδες διαλόγους και στη συνέχεια, ένωσαν 
τους διαλόγους και παρουσίασαν το τελικό αποτέλεσμα σε μορφή θεάτρου.  
 
 
 
 
Τα έργα τέχνης που επιλέχθηκαν είχαν σχέση  
με την θεματική του βιβλίου των 
Γερμανικών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος 
πίνακας (Newcomer at School by Emily 
Shanks) δόθηκε στους μαθητές, αμέσως 
μόλις τελείωσε το κεφάλαιο 3 του βιβλίου 
«Wir Kids A1.1». Οι μαθητές είχαν ήδη μάθει 
τα νούμερα, πώς να ρωτούν για την 
οικογένεια του άλλου, την ηλικία και πώς να 
περιγράφουν χαρακτήρες.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Με τον δεύτερο πίνακα του Edourad Frere ασχοληθήκαν οι 
μαθητές τελειώνοντας το κεφάλαιο 4.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ειρήνη Σιδηροπούλου 

37ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης – Ε 

(Δράση) 
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Ο τελευταίος πίνακας προβλήθηκε μετά το 
κεφάλαιο 1 του Modul 2, όπου οι μαθητές 
διδάχθηκαν τα έπιπλα και τα δωμάτια. 
Πρόκειται για το περίφημο δωμάτιο του Van 
Gogh. 
  
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν οι ιδέες των μαθητών, ενώθηκαν οι διάλογοι και φτιάχτηκε μια 
ιστορία. Τα παιδιά ζήτησαν να τη δραματοποιήσουν.  

 
Το θεατρικό έργο που προέκυψε ήταν καθαρά δημιούργημα των μαθητών, ακόμη και το στήσιμο 
των σκηνών. Ο ρόλος της διδάσκουσας ήταν βοηθητικός, όπου δεν μπορούσαν να εκφραστούν 
γλωσσικά, καθότι για τις ανάγκες του θεατρικού χρησιμοποιήθηκε και λεξιλόγιο εκτός βιβλίου.  
 
Szene 1 Auf der Straße 

Tanja: Schau, ein armes Kind! 

Eva: Helfen wir ihm! 

Tanja: Wie heißt du? 

Nikol: Ich heiße Nikol. 

Eva: Wie alt bist du? 

Nikol: Ich bin vierzehn. 

Tanja: Wo sind deine Eltern? 

Nikol: Weg! 

Eva: Hast du Geschwister? 

Nikol: Nein. 

Tanja: Bist du Schülerin? 

Nikol: Ich war. 

Eva+ Tanja: Komm mit! Komm schon! 

 

Szene 2 Auf dem Weg nach Hause 

Nikol: Wie heißt ihr? 

Eva: Ich heiße Eva und sie heißt Tanja. 

Tanja: Es freut mich. 

Nikol: Wie alt seid ihr? 

Tanja: Wir sind vierzehn und Zwillinge. 

Nikol: In welche Schule geht ihr? 

Eva: Ins Gymnasium.  

Tanja: Komm! 
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Szene 3 Zu Hause 

Eva+Tanja: Hallo, Papa! 

Papa Stefan: Hallo, Kinder! Wer ist das? 

Eva: Das ist Nikol. Kann sie hier schlafen? Bitte!!! 

Stefan: Warum nicht? Willkommen Nikol. 

Tanja: Nikol, das ist dein Zimmer. Da sind dein Bett und dein Schrank. 

Nikol: Wau, mein Zimmer ist schön und hell. Danke. Vielen Dank. 

Eva+ Tanja: Gute Nacht. 

 

Szene 4 In der Schule 

 Bianca, Leyla, Klelia bla bla (reden miteinander) 

Bianca: Wer ist das? 

Tanja: Geht dich nichts an! 

Bianca: Rache! 

 

Szene 5 In der Klasse 

Herr Müller: Guten Morgen, Kinder! Das ist Nikol. 

Kinder: Willkommen!  

 

Szene 6 In der Pause- Nikol wird von Bianca gehänselt 

Nikol: Wo ist das Bad? 

Eva: Da. 

Bianca: Wie heißt du? 

Nikol: Ich bin Nikol. 

Leyla: Wie alt bist du? 

Nikol: Vierzehn. 

Leyla: Warum bist du da? 

Nikol…. Eee…. Entschuldigung! 

Klelia: Sie ist doof! 

 

Szene 7 In der Klasse 

Herr Müller: Wir schreiben einen Test.  

Bianca: Oh, nein! Wieder Hausarrest.  

Nikol: Hier (Nikol gibt der Bianca die Lösungen) 

Bianca: Danke. 

 

Szene 8 Vor der Schule 

Bianca: Wartet! 

Eva+Tanja: Was möchtest du? 

Bianca: Entschuldigung. Du bist doch nett! 

Eva+Tanja+Nikol: Macht nichts! 
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Ειρήνη Σιδηροπούλου 

45ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης – ΣΤ 

 
Σκοπός- Στόχοι 
 
Να δημιουργήσουν τα παιδιά σε συνεργασία ένα σχολικό ημερολόγιο (Σεπτέμβριος 2016 έως 
Σεπτέμβριος 2017), όπου σε κάθε μήνα να ζωγραφίζουν μια εικόνα και να αναφέρουν συνειρμικά 
είτε μια λέξη στα γερμανικά είτε ολόκληρες προτάσεις.  
Ο σκοπός ήταν να αξιοποιήσουν έστω και κάτι ελάχιστο από τις γνώσεις τους στη γερμανική 
γλώσσα με αφορμή μια συλλογική εικαστική δράση..  
 
Τα βήματα 
 
1. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες με κλήρωση. Οι μαθητές θα συνεργάζονταν σε τριάδες ή 

τετράδες. 

2. Ορίστηκαν οι μήνες, που θα έπρεπε να περιλαμβάνει το σχολικό ημερολόγιο με βάση ένα 

αντίστοιχο γερμανικό σχολικό ημερολόγιο και κληρώθηκαν οι μήνες, ώστε κάθε ομάδα να έχει 

από έναν μήνα ή δύο μήνες. Μία ομάδα ανέλαβε το εξώφυλλο. 

3. Στη συνέχεια, τα παιδιά έγραψαν τις ημερομηνίες και τον μήνα σε λευκή κόλλα και ζωγράφισαν 

κάτι αντιπροσωπευτικό για τον μήνα τους. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να γράψουν λέξεις ή 

προτάσεις, που τους έρχονται συνειρμικά με βάση τον μήνα που τους έτυχε. Κάποια παιδιά 

προσπάθησαν να φτιάξουν ποιήματα, όπως είναι το Rondell, κάποια χρησιμοποίησαν 

διαλόγους.  

4. Στο τέλος και με την οικονομική βοήθεια κάποιων γονέων της έκτης τάξης και των δύο 

τμημάτων, τυπώθηκαν τα ημερολόγια και δόθηκαν στα παιδιά ως ενθύμιο. 

Υλικά 
 
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν σε φωτοτυπία ένα γερμανικό σχολικό ημερολόγιο, μόνο με 

ημερομηνίες και τους μήνες στα Γερμανικά, ώστε να αντιγράψουν τις ημερομηνίες και τον μήνα 

στην δική τους λευκή κόλλα και μετά να προσθέσουν το σχέδιό τους και ότι τους έρχεται 

συνειρμικά. 

Σχόλια- Παρατηρήσεις 

Το εντυπωσιακό ήταν, ότι ακόμα και αδύναμοι μαθητές συμμετείχαν και πραγματικά έκαναν μια 

προσπάθεια να γράψουν έστω και μια λέξη, ακόμη και με βοήθεια της διδάσκουσας. 
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Το σχολικό ημερολόγιο του ΣΤ 1: 

 

 

 

    

 



27 
 

Περιφερειακό Δίκτυο Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών και Θεάτρου 
«Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν συνεργατικά γέφυρες επικοινωνίας» 

 

    

 

 

 



28 
 

Περιφερειακό Δίκτυο Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών και Θεάτρου 
«Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν συνεργατικά γέφυρες επικοινωνίας» 
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Ειρήνη Σιδηροπούλου, Ελεονώρα Γαρίτατζη 

45ο & 55ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - Ε 

 
 
Σκοπός - Στόχοι 
 
Να δημιουργήσουν τα παιδιά σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα του άλλου σχολείου μια 
ιστορία στα Γερμανικά, με βάση το λεξιλόγιο και τη θεματική του βιβλίου των Γερμανικών τους 
(Wir Kids A1.1). Απώτερος σκοπός ήταν η εμπέδωση των αποκτώμενων γνώσεών τους, μέσα από τη 
μετατροπή αυτών σε πρωτότυπη ιστορία. 
 
Τα βήματα 
 
1. Τα παιδιά των τμημάτων Ε1 και Ε2 του 45ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε 

ομάδα έπρεπε να σκεφτεί έναν ήρωα, είτε κορίτσι είτε αγόρι, να του δώσει ένα όνομα, να 
ορίσει την ηλικία του και τον τόπο κατοικίας. Το ίδιο έγινε και στο 55ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.  

2. Από τους ήρωες που δημιούργησαν τα παιδιά σε ομάδες, ψηφίστηκε από κάθε τμήμα του 45ου 

ένας, δηλαδή ένας χαρακτήρας από το Ε1 και ένας άλλος από το Ε2. Στο 55ο επέλεξαν δυο 
ήρωες/τμήμα. Για παράδειγμα, το Ε1 του 45ου έστειλε το εξής κειμενάκι στο αντίστοιχο Ε1 του 
55ου: Ich bin Nadine, bin elf Jahre alt und wohne in Frankfurt. 
 

3. Στη συνέχεια, οι μαθητές του 55ου συνέχισαν την ιστορία, προσθέτοντας στον ήρωα γονείς και 
αδέρφια και την έστειλαν πίσω, ώστε οι μαθητές του 45ου να γράψουν κάτι για τον χαρακτήρα 
των ηρώων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Ε1 του 55ου έγραψαν τα εξής: Ich bin Nadine, bin elf 
Jahre alt und wohne in Frankfurt. Ich habe zwei Geschwister. Meine Schwester heißt Matina und 
ist 19 Jahre alt. Mein Bruder heißt Stefan und ist 16 Jahre alt. Meine Eltern sind Johanna und 
Michael. 
Ως απάντηση το Ε1 του 45ου έγραψε: Meine Mutter Johanna ist 44 Jahre alt und ist sympathisch, 
nett, lustig und hübsch. Sie hat eine Schwester und zwei Brüder. Ihre Brüder sind Zwillinge und 
heißen Nick und Klaus. Ihre Schwester heißt Annette. Στην ουσία, έπρεπε σε κάθε ήρωα που 
έφτιαξε το κάθε τμήμα του 45ου και του 55ου, το αντίστοιχο τμήμα του άλλου σχολείου να 
προσθέτει πληροφορίες. Δηλαδή, η διαδικασία γραφής ιστορίας έγινε παράλληλα για όλα τα 
τμήματα των δύο σχολείων. Στο τέλος, δημιουργήθηκαν τρεις χαρακτήρες για το Ε1 και τρεις για 
το Ε2. 
 

Η τελική μορφή της ιστορίας 
 
E1 
Ich bin Katrin, 11 und wohne in München. Mein Vater heißt Theodoris, er ist 46 Jahre alt. Meine 
Mutter heißt Elisavet, sie ist 40 Jahre alt. Mein Bruder heißt Chris, er ist 8 Jahre alt. Meine Hündin 
heißt Calypso, sie ist 7 Monate alt. Meine beste Freundin heißt Maria, sie ist 15 Jahre alt. Meine 
Mutter ist sympathisch, mein Vater ist lustig. Mein Bruder ist doof und meine Freunde sind 
freundlich. 
 
Ich bin Peter, 14 und wohne auch in München. Mein Vater heißt Lefteris, er ist 40 Jahre alt. Meine 
Mutter heißt Sotiria, sie ist 37 Jahre alt. Meine Schwester heißt Sia, sie ist 14 Jahre alt. Mein Bruder 
heißt Alex, er ist 10 Jahre alt. Mein bester Freund heißt Stefan, er ist 11 Jahre alt. Mein Bruder ist 
blöd!! Meine Eltern sind nett und meine Schwester ist sympathisch. 
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Ich bin Nadine, bin elf Jahre alt und wohne in Frankfurt. Ich habe zwei Geschwister. Meine 
Schwester heißt Matina und ist 19 Jahre alt. Mein Bruder heißt Stefan und ist 16 Jahre alt. Meine 
Eltern sind Johanna und Michael. Meine Mutter Johanna ist 44 Jahre alt und ist sympathisch, nett, 
lustig und hübsch. Sie hat eine Schwester und zwei Brüder. Ihre Brüder sind Zwillinge und heißen 
Nick und Klaus. Ihre Schwester heißt Annette. Mein Vater ist 45 und ist streng, nett und lustig. Er hat 
einen Bruder und er heißt Antonis. Antonis ist 23 Jahre alt. Meine Schwester Matina ist 
sympathisch, cool und nett. Matina geht zur Schule. Mein Bruder Stefan ist lustig, stark, nett, 
hübsch, gut und manchmal langweilig. Frankfurt ist eine schöne Stadt. Sie ist bekannt für die vielen 
Banken und die Wolkenkratzer. 
 
E2 
Hallo, ich bin Stefan, 15 Jahre alt und komme aus London. Ich wohne in Köln. Meine Mutter heißt 
Maria und ist 41 Jahre alt. Mein Vater heißt Klaus und ist 47 Jahre alt. Meine Schwester ist Sophie 
und ist 8 Jahre alt. Meine besten Freunde sind Kostas und Christos. Sie sind 15 und 16 Jahre alt.  
 
Grüß dich! Ich heiße Angela, bin 12 und komme aus Australien. Ich wohne in Wien. Meine Mutter 
heißt Mara. Sie ist 31 Jahre alt und mein Vater heißt Gerard und ist 43 Jahre alt. Ich habe einen 
Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Udo und ist sechs Jahre alt. Meine Schwester heißt 
Lia und ist sieben Jahre alt.  
 
Hallo, ich bin Katja elf Jahre alt und wohne in München. Ich habe zwei Geschwister. Meine 
Schwester heißt Christina und ist 15 Jahre alt. Mein Bruder heißt Hans und ist 5 Jahre alt. Meine 
Eltern sind Alexia und Alex. Meine Eltern sind freundlich und streng. Hans ist nett und doof. Er ist 
auch freundlich und cool. Meine Schwester ist sympathisch, nett, lustig und freundlich. München ist 
eine schöne und große Stadt. Sie hat viele Museen und ist bekannt für das Oktoberfest. 

 

4. Στη συνέχεια, δόθηκε στα παιδιά μια κόλλα χαρτί και ζητήθηκε από τους μαθητές και των δυο 
σχολείων να ζωγραφίσουν όποιον ήρωα ή μέλος της οικογένειάς τους ήθελαν, όπως τον 
φαντάζονταν. Ακολούθως, στάλθηκαν οι ζωγραφιές του 45ου στο 55ο και ανάποδα, ώστε να 
δουν οι μαθητές του ενός σχολείου, πώς φαντάστηκε το άλλο σχολείο τα πρόσωπα.  

 
Υλικά 
 
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το διδακτικό βιβλίο της Ε τάξης. Με βάση το λεξιλόγιο, που 
διδάσκονταν οι μαθητές, έπρεπε να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, δημιουργώντας μια ιστορία.  
 
Σχόλια- Παρατηρήσεις 
 
Αξιοσημείωτη ήταν η φαντασία των παιδιών να εμπλουτίζουν κάθε φορά την ιστορία που τους 
ερχόταν από το άλλο σχολείο και το γεγονός, ότι στο τέλος, κάθε παιδί, ακόμα και από το ίδιο 
τμήμα, φαντάστηκε και ζωγράφισε με διαφορετικά χαρακτηριστικά τα ίδια πρόσωπα των ιστοριών.  
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Σάρρα Αγριαννίδου, Χαράλαμπος Σαχπατζίδης 

63ο, 66ο & 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Φιλύρου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου & Δημοτικό Σχολείο Χορτιάτη – 

Ε, ΣΤ 
 

Σκοπός - Στόχοι:  
 
Η συμμετοχή στο δίκτυο είχε ως στόχους: 

 να μάθουν οι μαθητές/τριες να προσεγγίζουν κείμενα  

 να απολαμβάνουν την ανάγνωση 

 να ανακαλύψουν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πολιτισμού που αφορούν στη 
Γερμανία 

 να μάθουν την ομαδική συνεργασία για την επίτευξη κοινού αποτελέσματος  

 να εμπλουτίσουν τη φαντασία, την καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης και επικοινωνιακής 
ικανότητας συνεργασία και με ιδεογράμματα 

 να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, ατομικά και ομαδικά η συνεργασία τμημάτων 
σχολείων διαφορετικών εκπαιδευτικών περιφερειών.  

 

Τα βήματα 
 
1. Συμμετοχή σε επιμορφωτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση. 
2. Η επιλογή του θέματος ακολούθησε τα βήματα της μεθόδου του πρότζεκτ. Με τη μέθοδο του 

Πρότζεκτ επιλέχθηκε από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοούς το θέμα, με στόχο να 
δημιουργήσουμε τα δικά μας ιδεογράμματα σε διαφορετικούς τομείς του πολιτισμού της 
Γερμανίας. Ξεκινήσαμε με τον πολιτιστικό χάρτη της Γερμανίας, που παρουσιάζουμε στην 
παρακάτω διαφάνεια, τον οποίο χωρίσαμε σε οκτώ μέρη…ώστε να προκύπτουν αντίστοιχες 
ομάδες. 

 
 

3. Ακολούθησε η αναζήτηση υλικού για την προσέγγιση των επιλεγμένων θεμάτων. Οκτώ ομάδες 
εργασίας τεσσάρων παιδιών ανά ομάδα ανέλαβαν να επιλέξουν θέματα από την αντίστοιχη 
κάρτα του χάρτη και να τα παρουσιάσουν στην τάξη. Επιλέχθηκαν τα θέματα: 
Μουσική, Πολιτική, Αυτοκινητοβιομηχανία, Λογοτεχνία, Φαγητό, Αξιοθέατα, Πολιτισμός, 
Γεωγραφία και Αθλητισμός. Παράδειγμα:  



34 
 

Περιφερειακό Δίκτυο Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών και Θεάτρου 
«Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν συνεργατικά γέφυρες επικοινωνίας» 

 

 
 

4. Η ομάδα που ανέλαβε το θέμα Μουσική, αποφάσισε να ασχοληθεί τόσο με κλασικούς 
μουσικούς, όπως ο Μπετόβεν και ο Μπαχ, όσο και με σύγχρονα μουσικά σχήματα όπως οι 
Τokio Hotel. 

5. Τη διερεύνηση πληροφοριών ανά θέμα ακολούθησε η παρουσίαση τους. Οι ομάδες στη 
συνέχεια δημιούργησαν κάρτες όπου έγραψαν σε δύο προτάσεις, μία στα ελληνικά και μία 
στα γερμανικά, τις βασικές πληροφορίες για το θέμα που παρουσίασαν, πλαισιωμένο με την 
κατάλληλη φωτογραφία. Κάποιες ομάδες δημιούργησαν παρουσιάσεις PowerPoint. 

6. Μετά την παρουσίαση οι μαθητές/τριες δημιούργησαν τα δικά τους έργα σε μορφή 
ιδεογράμματος. Η δημιουργία έργων δημιουργικής γραφής – ιδεογράμματα σε ομάδες 
συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη της αρχικής στοχοθεσίας. 

7. Σημαντική στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση των έργων στην τάξη για κάθε θεματική ενότητα 
που επιλέχθηκε, όπως μουσική, αυτοκινητοβιομηχανία, φαγητό, πολιτισμός, γιορτές και έθιμα, 
πολιτική, επιστήμη και λογοτεχνία. Με τα έργα των μαθητών/τριών δημιουργήσαμε  ένα 
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βιβλίο με τα σπουδαιότερα έργα και μια αφίσα όπως αυτή του πολιτιστικού χάρτη της 
Γερμανίας με τον οποίο ξεκινήσαμε το πρότζεκτ. Στη συνέχεια ακολούθησε επιπρόσθετη 
επεξεργασία τους με τη συμμετοχή σχολείων του δικτύου. 

8. Η δημιουργία κοινού βιβλίου με τα έργα αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο δημιουργίας και 
συνεργασίας.  

9. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη δημιουργία κοινής αφίσας και σχετικές παρουσιάσεις, 
δραματοποιήσεις, διαλόγους και τραγούδια με κάποια από τα έργα των μαθητών/τριών. 

10. Τέλος η αξιολόγηση της συμμετοχής ανέδειξε την προστιθέμενη αξία της όλης εμπλοκής. 
 

Υλικά  
Αξιοποιήθηκαν: πολιτιστικός χάρτης της Γερμανίας, κάρτες, πληροφορίες από Βικιπαίδεια, 
παρουσιάσεις Power Point με θέμα τη Γερμανία, YOYTUBE, κόλλα, χαρτί, μπογιές, ψαλίδια, αφίσα. 

 
Σχόλια-Παρατηρήσεις: 
Με συνεντεύξεις και προσωπικά σχόλια των μαθητών σε ό, τι αφορά στην αξιολόγηση του 
προγράμματος, οι μαθητές εκφράστηκαν με ενθουσιασμό και θετικά σχόλια. Κατέθεσαν ότι 
αγάπησαν περισσότερο τη γερμανική γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας, ότι δεν έμαθαν απλώς 
καλύτερα τη γλώσσα, αλλά ότι εμβάθυναν στη γλώσσα και στον πολιτισμό μέσω της γνώσης που 
απέκτησαν από το πρόγραμμα της δημιουργικής γραφής και μέσω των επαφών και της 
συνεργασίας με τα σχολεία του δικτύου.  
 
Η δημιουργία της πολιτιστικής αφίσας τους βοήθησε να προσδιορίσουν και να εντάξουν στον 
προσωπικό εικονικό τους χάρτη της Γερμανίας όλες τις γνώσεις που πήραν. Στο τέλος πέρα από τη 
γλυκιά γεύση και ανάμνηση που έμεινε δημιουργήθηκε επίσης η προσδοκία για συνέχιση της 
δράσης και την επόμενη σχολική χρονιά. 
 
Η δημιουργική γραφή ανάδειξε ταλέντα. 
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Στάδια δημιουργίας της αφίσας με εικόνες 
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Η αφίσα  
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Εικόνες εξώφυλλου: http://www.3neshaneh.com/news/single/35853 
https://revitbeyondbim.wordpress.com/2015/06/03/dynamoite-your-design-for-bridges-part-1/ 

 
 

  

http://www.3neshaneh.com/news/single/35853
https://revitbeyondbim.wordpress.com/2015/06/03/dynamoite-your-design-for-bridges-part-1/
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