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Παρατήρηση Οπτικογραφημένης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε και οπτικογραφήθηκε σε μία Α΄ τάξη Δημοτικού, με βάση
την Ενότητα 7 «Καράβια», του Β΄ Τεύχους του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου (σ. 32 - 42),
τον Μάιο του 2014, και συνολικά διήρκησε 80΄. Για επιμορφωτικούς σκοπούς, το
συγκεκριμένο οπτικογραφημένο υλικό αξιοποιείται συντομευμένο, με βάση συγκεκριμένες
εστιάσεις.

Τι προηγήθηκε της οπτικογραφημένης διδασκαλίας:
Η συζήτηση στην τάξη, κατά την επεξεργασία κειμένων του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου
γενικά και, ειδικότερα, γύρω από τον «θησαυρό του θείου Παύλου» (βλ. Β΄ Τεύχος, σ. 36),
διασυνδέθηκε με τις εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά από την επίσκεψή τους στο
Τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου. Η διασύνδεση αυτή συνέβαλε στο να διερευνηθεί το τι
μπορεί να σημαίνει η λέξη «θησαυρός», ανάλογα με το συγκείμενο όπου εκάστοτε
εντάσσεται. Τα παιδιά, αφού εντόπισαν τη συγκεκριμένη λέξη στο/σε λεξικό/ά, επιχείρησαν,
μαζί με την εκπαιδευτικό, να απαντήσουν στο ερώτημα: «Τι αποτελεί θησαυρό για τους
ανθρώπους;», αρχικά στο πλαίσιο των σχολικών κειμένων («Τι κρύβει το μπαούλο;» και
«Καράβια») και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο άλλων συμπληρωματικών κειμένων,
λογοτεχνικών και χρηστικών, γλωσσικών και μη γλωσσικών (τα οποία αναπτύχθηκαν σε
διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους συγκείμενα). Ενδεικτικά τέτοια κείμενα είναι τα
ακόλουθα:
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014)
Ομάδα Εργασίας για τη Διδασκαλία της Γλώσσας - Δημοτική Εκπαίδευση, σε συνεργασία με μάχιμους/ες
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Τα συγκεκριμένα κείμενα συν-εξετάστηκαν ως προς το θέμα - περιεχόμενο και το κειμενικό
είδος. Αντικείμενο στοχευμένης διδασκαλίας αποτέλεσε, επίσης, η γλώσσα
(λεξικογραμματική) των κειμένων και η λειτουργία συγκεκριμένων γραμματικοσυντακτικών
τους στοιχείων (επίθετων, ουσιαστικών, ρημάτων).
Στόχοι της οπτικογραφημένης διδασκαλίας:
Τα παιδιά:
- Να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τα νοήματα απλών κειμένων (ενός
παραμυθιού και ενός άρθρου) που έχουν ως θέμα - περιεχόμενο έναν «θησαυρό»
και ενδιαφέρουν τα παιδιά.
- Να εκφράσουν και να τεκμηριώσουν: α) την προσωπική τους άποψη για το
συγκεκριμένο θέμα και β) την κριτική στάση τους έναντι αυτών των κειμένων.
- Να διερευνήσουν την οπτική κάθε κειμένου για το θέμα με το οποίο ασχολείται,
λαμβάνοντας υπόψη το συγκείμενο εντός του οποίου αναπτύχθηκε.
- Μέσα από προβληματισμό: α) να εντοπίσουν τις κειμενικές συμβάσεις και τις
γλωσσικές (και μη) επιλογές του παραμυθιού έναντι του άρθρου, β) να διερευνήσουν
τη λειτουργία τους και γ) να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους.
- Να αναγνωρίσουν τα ενεργητικά ρήματα στα διδασκόμενα κείμενα, ως μέσο το οποίο
αναδεικνύει την αξία ή τη χρησιμότητα του «θησαυρού που τα παιδιά ανακαλύπτουν»
σε αυτά.
- Να γράφουν ορθογραφημένα την κατάληξη των ενεργητικών ρημάτων στο τρίτο
πρόσωπο ενικού (-ει).
Η οπτικογραφημένη διδασκαλία: συνοπτική περιγραφή
Εισαγωγικά
Η συγκεκριμένη οπτικογραφημένη διδασκαλία βασίστηκε στην επεξεργασία του παραμυθιού
«Οι γονείς μου». Το κείμενο αυτό, ακολούθως, συνεξετάστηκε με το ήδη γνωστό στα παιδιά,
διαδικτυακό άρθρο «Τα σκουπίδια σου, ο ‘θησαυρός’ μου!», με κριτήρια: το θέμα περιεχόμενο, το κειμενικό είδος, τα μέσα (γλώσσα ή και εικόνα), που οι δημιουργοί των
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κειμένων επέλεξαν για να δομήσουν τα νοήματά τους αλλά και την οπτική τους για τον
«θησαυρό» τον οποίο προβάλλουν/αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενά τους.

Αναλυτικότερα
- Αρχικά τα παιδιά τραγούδησαν τη στροφή ενός τραγουδιού, για να ανακαλέσουν στη
μνήμη τους το θέμα με το οποίο ασχολούνται. Στη συνέχεια, διατύπωσαν υποθέσεις
για το περιεχόμενο του παραμυθιού «Οι γονείς μου» (= «καινούριο κείμενο»), με
βάση το εξώφυλλο και τον τίτλο του. Ακολούθησαν η ανάγνωση του παραμυθιού, η
επαλήθευση ή μη των υποθέσεων των παιδιών και μια πρώτη κατανόηση του
κειμένου. Με τη χρήση της θεατρικής σύμβασης «παράλληλες σκηνές», τα παιδιά
παρουσίασαν «θησαυρούς άλλων ανθρώπων», αξιοποιώντας τις οπτικές για το θέμα
αυτό, όπως τις ανα-γνώρισαν, μέσα από κείμενα που διδάχθηκαν ήδη και
διασυνδέοντάς τες μεταξύ τους.
- Συνεργαζόμενα σε δυάδες, τα παιδιά ομαδοποίησαν εικόνες ή και φωτογραφίες με
«θησαυρούς διάφορων ανθρώπων» από γνωστά τους κείμενα (π.χ., αντικείμενα
συναισθηματικής αξίας, αγαπημένα πρόσωπα «όπως είναι οι γονείς μας»),
αιτιολόγησαν τις επιλογές τους και παρουσίασαν στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της
εργασίας τους. Έτσι, με έναν συνεργατικό/διερευνητικό τρόπο εννοιολογήθηκε
ποικιλοτρόπως η λέξη «θησαυρός». Τα παιδιά ανακάλυψαν/επισήμαναν διάφορες
κατηγορίες «θησαυρών» και, μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, εξέφρασαν και
τεκμηρίωσαν την προσωπική τους άποψη για το θέμα, αναφέροντας τους δικούς
τους «θησαυρούς». Εξελικτικά, συνδιαμορφώθηκε η θέση ότι «κάθε άνθρωπος έχει
τον δικό του θησαυρό» (ανάλογα με το περιβάλλον όπου διαβιοί, το επάγγελμα, την
ηλικία, τις ανάγκες του κ.ο.κ.) και, επομένως, υπάρχουν ποικίλες οπτικές για το θέμα
αυτό.
- Συζητήθηκαν τα νοήματα του παραμυθιού «Οι γονείς μου». Τα παιδιά
προβληματίστηκαν για το πώς η δημιουργός-συγγραφέας του παραμυθιού δομεί και
θέλει να μεταδώσει τα νοήματα (μηνύματα) αυτά. Ακολούθως, τα παιδιά επισήμαναν,
σε δισέλιδα του παραμυθιού, τα οποία μοιράστηκαν σε διάφορες ομάδες, «τις λέξεις
που αναδεικνύουν την αξία των γονέων, ως ‘θησαυρού’ για το παιδί» και τις
συσχέτισαν με τις εικόνες του παραμυθιού. Αναγνωρίστηκε η λειτουργία των
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ρημάτων, μέσα από τα οποία φαίνεται η προσφορά των γονέων προς το παιδί. Κάθε
ομάδα αντέγραψε τα ρήματα που εντόπισε σε καρτέλες και τα παρουσίασε στην
ολομέλεια με παντομίμα/παιχνίδι μαντέματος. Οι καρτέλες με ρήματα αναρτήθηκαν
σε πίνακα ομαδοποίησης, με τη μορφή καταλόγου, και έγιναν παρατηρήσεις, τόσο
όσον αφορά τη λειτουργία τους στο παραμύθι («τι θέλει να πει η συγγραφέας και
πώς») όσο και σε σχέση με την ορθογραφία της κατάληξης των ενεργητικών
ρημάτων στο τρίτο πρόσωπο ενικού (-ει).
Το παραμύθι «Οι γονείς μου» και τα νοήματά του («γονείς-θησαυρός») διασυνδέθηκε
με το ήδη γνωστό στα παιδιά διαδικτυακό άρθρο «Τα σκουπίδια σου, ο ‘θησαυρός’
μου!». Σε αυτό το πλαίσιο διερευνήθηκε και συζητήθηκε το κοινό τους θέμα αλλά και
η διαφορετική οπτική που τα δύο κείμενα υιοθετούν. Στη διάρκεια της διερεύνησηςσυζήτησης αυτής, καταγράφηκαν λέξεις ή και φράσεις-κλειδιά, οι οποίες υποδηλώνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Τα παιδιά επικεντρώθηκαν στο είδος
και τις συμβάσεις των κειμένων, με παιχνίδι («ζάρι») και κριτικό τρόπο.
Τα παιδιά, επίσης, παρήγαγαν γραπτό κείμενο, με σκοπό να παρουσιάσουν τον δικό
τους «θησαυρό» στους/στις συμμαθητές/τριές τους, προσπαθώντας, παράλληλα, να
τους/τις πείσουν για την αξία του. Επιπλέον, κύκλωσαν τις λέξεις που
χρησιμοποίησαν, για να αναδείξουν την αξία του «θησαυρού» τους (τα ρήματα,
δηλαδή). Τέλος, κάθε παιδί διάβασε/παρουσίασε το κείμενο/τον «θησαυρό» του,
στον κύκλο και «μοιράστηκε» τα μηνύματά του με τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία και
αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα του κειμένου («πόσο έπεισε»), με βάση τις
γλωσσικές επιλογές του. Παράλληλα, έγιναν τεκμηριωμένες εισηγήσεις από τα παιδιά
για βελτίωση των δικών τους κειμένων. Με βάση τις γραπτές παραγωγές των
παιδιών, επισημάνθηκε καταληκτικά ότι τα ρήματα αναδεικνύουν την αξία και τη
χρησιμότητα του «θησαυρού» που κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει.

Τι ακολούθησε/θα ακολουθήσει της οπτικογραφημένης διδασκαλίας:
Έγινε επεξεργασία και άλλων κειμένων στα οποία παρουσιάζεται ως «θησαυρός» κάποιο
αγαπημένο πρόσωπο ή ζώο. Ειδική έμφαση δόθηκε στον τρόπο που περιγράφεται ένας
άνθρωπος ή ένα ζώο και στην ανάπτυξη επιχειρημάτων που να αιτιολογούν την
εννοιολόγησή του ως «θησαυρού», με έμφαση στη λειτουργία, όπως και στη μορφολογία,
επιθέτων και ρημάτων. Τα παιδιά αναμένεται να παρουσιάσουν γραπτές παραγωγές τους σε
«Έκθεση Θησαυρών» για παιδιά και γονείς. Γι’ αυτό και θα υποστηριχθούν κατάλληλα, ώστε
να βελτιώσουν τα κείμενά τους, σε γλωσσικό και μη γλωσσικό επίπεδο.
Ενδεκτικό διδακτικό υλικό που αξιοποιήθηκε στη διάρκεια της οπτικογραφημένης
διδασκαλίας (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):
-

Παραμύθι «Οι γονείς μου», Ράνια Μπουμπουρή, Εκδόσεις Ψυχογιός
Διαδικτυακό άρθρο «Τα σκουπίδια σου, ο ΄θησαυρός’ μου!»
(http://www.4yourfamily.gr/index.php/diaskedasi/item/624)
Μη γλωσσικά κείμενα (εικόνες ή και φωτογραφίες)
Πίνακας ομαδοποίησης (chart graph)
Καρτέλες με λέξεις - (ενεργητικά) ρήματα
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Παράρτημα
Σελίδες από το παιδικό παραμύθι «Οι γονείς μου»
(Ράνια Μπουμπουρή, Εκδόσεις Ψυχογιός)
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