
Η Β΄ Τάξη του 17ου Δημοτικού Σχολείο Αγρινίου στα χνάρια της Ψηφιακής 

Αφήγησης 

Κάθε φορά που ένας ή μια συγγραφέας επισκέπτεται το σχολείο μας δια ζώσης ή 

διαδικτυακά, αισθανόμαστε ιδιαίτερα τυχεροί διότι μας εμπιστεύεται κάποιο από τα 

μεγάλα μυστικά της δημιουργικής γραφής. Εμείς, μικροί και μεγάλοι μαθητεύουμε 

δίπλα του,ξεκλέβουμε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του, υιοθετούμε τις ευφάνταστες 

ιδέες του και εννοείται πως τις εφαρμόζουμε στην επόμενη συγγραφική μας 

προσπάθεια. 

 Έτσι, λοιπόν, τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, η Β΄ Τάξη του σχολείου μας είχε την τιμή 

και τη χαρά να υποδεχτεί δια ζώσης για ακόμη μια φορά την κα Δάντε Αριάδνη, κατά 

κόσμονΣαμαρτζοπάνου Ευτυχία και βιωματικά να μυηθεί με μεγάλη επιτυχία 

σταμονοπάτια της ψηφιακής αφήγησης.  

 

 

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης αφού χάρισαν τα ηχογραφημένα λόγια τους στη θεατρική 

απόδοση του παραμυθιού «Η Ανάσσα του Πάγου» έπαιξαν με μεγάλη επιτυχία και 

για πρώτη φορά ψηφιακό κουκλοθέατρο ακούγοντας τις ηχογραφημένες φωνές 

τους.  Η συγγραφέας, φυσικά, είχε προνοήσει και έφερε μαζί της όλες τις 

χειροποίητες πάνινες κούκλες του παραμυθιού και οι μαθητές έζησαν αυτήν την 

πρωτόγνωρη εμπειρία με μεγάλη χαρά. 



 

Οι μαθητές μας προσέγγισαν βιωματικά την ψηφιακή αφήγηση και το ψηφιακό 

κουκλοθέατρο ενώ παράλληλα ήρθαν αντιμέτωποι με ζητήματα άμεσης λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης απρόοπτων καθημερινών προβλημάτων, καθώς ένας από 

τους ταχυδρόμους του Αϊ-Βασίλη στο παραμύθι είχε χάσει το χέρι του και έπρεπε να 

βρεθεί λύση σχετικά με την απρόσκοπτη μεταφορά των γραμμάτων στον Βόρειο 

Πόλο.  

 

Στο τέλος της καινοτόμου αυτής εκπαιδευτικής δράσης μαθητές και συγγραφέας 

έδωσαν την υπόσχεση να χαρίσουν την ψηφιακή αφήγηση της Ανάσσας στα γενναία 



παιδιά της ΕΛΕΠΑΠΑγρινίου μαζί με ευχετήριες χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές που 

ετοίμασαν για το σκοπό αυτό ανανεώνοντας το επόμενο ραντεβού με τη συγγραφέα, 

διαδικτυακά. 

 

Έτσι, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, η κα Αριάδνη στέλνοντας όμορφες καλημέρες 

παρέα με τους πάνινους ήρωες και ηρωίδες των παραμυθιών της από την οθόνη του 

υπολογιστή του εργαστηρίου της, παρουσίασε στους μικρούς μαθητές και στη 

δασκάλα του τμήματος, Μάντζιου Ελένη, την άρτια ολοκληρωμένη ψηφιακή 

αφήγηση του χριστουγεννιάτικού παραμυθιού της στελεχωμένη από τις φωνές των 

παιδιών της τάξης μας. Μαζί απέστειλαν το ψηφιακό χριστουγεννιάτικο δώρο τους 

στα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές τους 

για όμορφες και δημιουργικές γιορτές. 



 
  

 
Παρουσίαση Ψηφιακής Αφήγησης του παραμυθιού 

«Η Ανάσσα του Πάγου» 
 

Για ακόμη μια φορά αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε από τα βάθη 

της καρδιάς μας την κα Σαμαρτζοπάνου Ευτυχία για την απρόσκοπτη και 

δημιουργική συνεργασία που διατηρούμε μαζί της εδώ και τρία χρόνια και για την 

εμπιστοσύνη της κατάθεσης των πρωτοποριακών ιδεών της στο portfolio 

δημιουργικής γραφής της βιβλιοθήκης του σχολείου μας. 

 


