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TIΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «ΟΤΑΝ Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΤΑΙΝΙΑ» 

ΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΓΛΩΣΣΑ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΤΠΕ 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου προσεγγίζουν στόχους του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ για τη 

Γλώσσα και τα εικαστικά όπως: 

 Τη σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων και του ποιητικού λόγου με τα υπόλοιπα 

μαθήματα. (ΤΠΕ – εικαστικά) 

 Την αισθητική απόλαυση καταξιωμένων μορφών λόγου. 

 Την ευαίσθητη ανταπόκριση, κατανόηση, κριτική προσέγγιση και ανάλυση της 

τέχνης. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: 

Το λογισμικό Movie maker 

Το λογισμικό power point 

Περιήγηση στο διαδίκτυο (You Tube) στο κανάλι του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας. 

https://www.youtube.com/channel/UCVGSossxYstJbYksqG8VxfA/videos 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ΙΔΕΑ ΣΕΝΑΡΙΟ:.  

Σύμφωνα με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ βασικοί στόχοι της διδασκαλίας της τέχνης σε κάθε μορφή 

της είναι η καλλιέργεια, ο στοχασμός, η δημιουργικότητα, η αυτογνωσία, η επικοινωνία 

ιδεών, η κατανόηση της διαφορετικότητας και η γνωστική ανάπτυξη. Η συνδυασμένη 

προσέγγιση τέχνης με μαθήματα όπως αυτό της Γλώσσας και των ΤΠΕ συμβάλλει 

ενισχυτικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Στο παρόν σενάριο η εφαρμογή movie maker – λογισμικό οπτικοποίησης, κατασκευής 

πολυμεσικού υλικού & προσωπικής έφρασης και δημιουργίας- συνδυάζει και 

αναδεικνύει την τέχνη του επενδυμένου με μουσική ποιητικού λόγου, με τη δύναμη της 

εικόνας, που λειτουργεί ως μέσω έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων των μαθητών/τριων. 

Οι μικροί/ες δημιουργοί εργάζονται σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον μάθησης, όπου δεν 

αντιμετωπίζονται ως αποδέκτες, αλλά ως κατασκευαστές και συνδημιουργοί καλλιτεχνικού 

έργου (Π.Ι.-ΥΠΕΠΘ, 2011). Αυτενεργούν, συνεργάζονται, εκφράζονται και δημιουργούν μια 

https://www.youtube.com/channel/UCVGSossxYstJbYksqG8VxfA/videos


ταινία, που στόχο έχει να παρουσιάσει ένα ποίημα και μια μελωδία με εικόνες που 

εκφράζουν τον τρόπο που τα ίδια αντιλαμβάνονται, νιώθουν και τελικά βιώνουν το στίχο και 

τη μουσική. 

Το λογισμικό power point (λογισμικό οπτικοποίησης) χρησιμοποιείται στα πλαίσια 

παροχής πολλαπλών αναπαραστάσεων και οπτικοποιήσεων των οδηγιών χρήσης του 

λογισμικού movie maker 

Η περιήγηση στο διαδίκτυο (You Tube) -που ως εφαρμογή προσφέρει οπτικοποίηση, 

ταυτόχρονη και πολλαπλή πρόσβαση στην πληροφορία – εδώ στόχο έχει την 

παρακολούθηση ταινιών στο κανάλι του σχολείου μας. Ταινιών, που είναι δημιουργίες 

μαθητών του σχολείου μας στο movie maker.  

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο -λογισμικό προσωπικής έκφρασης και ασύγχρονης 

επικοινωνίας, ταχύτατο μέσω μεταφοράς ψηφιακού υλικού -χρησιμοποιείται για 

αποστολή και παραλαβή υλικού και εργασιών από και προς τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Η παρακολούθηση βήμα- βήμα της δημιουργία ενός έργου movie maker, τα στάδια 

διαμόρφωσής του και η αποθήκευσή του ως ταινία. 

 Η εξοικείωση με τις δυνατότητες του λογισμικού movie maker. 

 Η προετοιμασία του απαραίτητου υλικού για τη δημιουργία μιας ταινίας στο movie 

maker 

 Η γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των 

μαθητών, μέσα από τη μελέτη στίχων, την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες 

μουσικής δημιουργίας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  

Χρησιμοποιείται ένα μεικτό μοντέλο μεταφοράς, καθοδηγούμενης ανακαλυπτικής μεθόδου 

και εποικοδομισμού. 

ΠΡΟΑΠΟΚΤΗΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:  

Οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι με βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ (δημιουργία 

φακέλων και αρχείων MS Word, μετονομασία φακέλων και αρχείων…). 

Είναι εξοικειωμένοι και με τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού Power Point. 



Είναι κάτοχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και είναι εξοικειωμένοι με την παραλαβή, 

διαχείριση και αποστολή μηνυμάτων. Επικοινωνούν με την εκπαιδευτικό μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα πλαίσια αποστολής και παραλαβής υλικού ή εργασιών. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:  

Πολύ πριν σχεδιαστεί το παρόν σενάριο πολλοί μαθητές και μαθήτριες της τάξης έχοντας στο 

παρελθόν ήδη παρακολουθήσει δημιουργίες παιδιών του σχολείου μας είχαν εκφράσει την επιθυμία 

να μάθουν το πρόγραμμα με το οποίο αυτές οι ταινίες δημιουργήθηκαν, με σκοπό να κάνουν και αυτά 

τις δικές τους. (Δείγματα έργων παλαιότερων ετών υπό την επίβλεψη της εκπαιδευτικού στο έγγραφο 

«Παλαιότερες δημιουργίες μαθητών») 

Η αφορμή για την πραγματοποίηση της επιθυμίας τους δόθηκε όταν στο μάθημα της Γλώσσας- «Η 

ζωή σε άλλους τόπους» (Ενότητα 6) η εκπαιδευτικός αναφέρθηκε σε μια μουσική εκδήλωση που το 

σχολείο είχε πραγματοποιήσει για να ενισχύσει οικονομικά «κάποια παιδιά, που ζούσαν δύσκολα σε 

άλλους τόπους». Τα τραγούδια που πλαισίωσαν εκείνη την εκδήλωση, που είχε τίτλο: «ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ», ήταν άγνωστα στα περισσότερα παιδιά της τάξης. Τα άκουσαν παρακολουθώντας 

αποσπάσματα της εκδήλωσης στο κανάλι που διαθέτει το σχολείο τους στο You Tube. 

(Δείγματα τραγουδιών της εκδήλωσης  του σχολείου, που προβλήθηκαν στην τάξη.) 

1) "ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ" (M. Jackson- L. Richie- διασκευή Σπ. Λάμπρου) 

https://www.youtube.com/watch?v=YPEvLxc_kKo 

2) «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» (Ν. Μαυρουδής- Ν. Νικολάου) 

https://www.youtube.com/watch?v=YZVBDi8mYXs 

3) «ΑΝ» (στίχοι –μουσική: Γ. Σκλήκας) https://www.youtube.com/watch?v=dOAFOnuDMoI 

4) «Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ» (Ν. Γκάτσος –Γ. Χατζηνάσιος)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ccy5K9iwKEI 

5) «ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» (Α. Παπαδημητρίου- Φ. Νικολάου) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpHKQpVtEvQ 

6) «ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» (Ν. Ιγνατιάδης) 

https://www.youtube.com/watch?v=LbxEzohCsmo 

Τα τραγούδια ενθουσίασαν τα παιδιά. Σε πρώτη φάση έγιναν αντικείμενο αισθητικής απόλαυσης κατά 

την ακρόασή τους και στη συνέχεια αντικείμενο γλωσσικής μελέτης των στίχων τους. Τα 

συμπεριέλαβαν στο μάθημα της μουσικής τους, τα ζωγράφισαν την ώρα των εικαστικών τους και 

τελικά αποφάσισαν κάποια από αυτά να τα κάνουν ταινίες. 

Έτσι η εκπαιδευτικός: 

 δημιούργησε ένα αρχείο Power point με τίτλο «Οδηγός εκμάθησης movie maker”. 

ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ%20ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ%20ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ.doc
https://www.youtube.com/watch?v=YPEvLxc_kKo
https://www.youtube.com/watch?v=YZVBDi8mYXs
https://www.youtube.com/watch?v=dOAFOnuDMoI
https://www.youtube.com/watch?v=Ccy5K9iwKEI
https://www.youtube.com/watch?v=ZpHKQpVtEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=LbxEzohCsmo


 Ετοίμασε φάκελο με υλικό (εικόνες, αρχείο κειμένου και αρχείο mp3) για παρουσίαση 

δημιουργίας ενός έργου στο movie maker. (Ο φάκελος «ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» επισυνάπτεται.) 

 ετοίμασε φύλλο εργασίας με τους στίχους των τραγουδιών της μουσικής εκδήλωσης. 

 φρόντισε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή κάθε υπολογιστή της τάξης τον 

αποκλεισμό τοποθεσιών Web με πιθανό ανάρμοστο περιεχόμενο. 

 Φρόντισε για την εγκατάσταση του λογισμικού movie maker –ίδιας έκδοσης- σε 

όλους τους υπολογιστές του σχολείου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Η υλοποίηση αυτού του σεναρίου απαιτεί 4 διδακτικές ώρες (2 

δίωρα).  

 

1η διδακτική παρέμβαση  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

«Μαθαίνω το λογισμικό movie maker και προετοιμάζομαι για  την πρώτη μου ταινία» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι μαθητές/τριες 

 Να παρακολουθήσουν βήμα- βήμα τη δημιουργία ενός έργου movie maker, να το 

δουν να διαμορφώνεται και να αποθηκεύεται σαν ταινία. 

 Να έρθουν σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες του λογισμικού 

movie maker. 

 Να προετοιμάσουν το υλικό, που θα χρειαστούν για τη δημιουργία της ταινίας τους. 



ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

 Προβολικό. 

 Αρχείο power point: “Οδηγός εκμάθησης movie maker» 

 Το λογισμικό movie maker 

 Φάκελος της εκπαιδευτικού με αρχεία κειμένου,  ήχου και εικόνες 

 Φύλλο εργασίας 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε το διαδραστικό πίνακα της τάξης και άνοιξε το λογισμικό 

movie maker. 

Πριν προχωρήσει στην παρουσίαση του λογισμικού ,δημιουργώντας ένα έργο movie 

maker, εξήγησε στα παιδιά ότι έχει ήδη συγκεντρώσει σε φάκελο τις εικόνες και το αρχείο 

ήχου, που θα χρησιμοποιήσει και έχει αποθηκεύσει το φάκελό της στην επιφάνεια 

εργασίας του υπολογιστή της. (Ο φάκελος με το υλικό της εκπαιδευτικού 

επισυνάπτεται.) 

Βήμα- βήμα παρουσίασε τη δημιουργία του έργου της από την εισαγωγή των εικόνων, των 

κειμένων και της μουσικής ως την αποθήκευσή του. 

Στο τέλος ενημέρωσε τα παιδιά ότι με τα ίδια αυτά βήματα έχει δημιουργήσει ένα αρχείο 

power point με τίτλο «Οδηγός εκμάθησης movie maker», που θα μπορούν να το 

συμβουλεύονται, όταν θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα παιδιά ότι έχουν λάβει στο email τους το φύλλο εργασίας 1 με 

όλα τα τραγούδια της μουσικής εκδήλωσης, για να επιλέξουν με ποιο θα ασχοληθούν. 

Τα ενημέρωσε επίσης ότι θα τους στείλει με email και το αντίστοιχο αρχείο ήχου, όταν οι 

ομάδες την ενημερώσουν για την επιλογή τους.  

Στο υπόλοιπο του δίωρου της πρώτης εκπαιδευτικής παρέμβασης οι ομάδες περιηγήθηκαν 

στο διαδίκτυο για αναζήτηση και αποθήκευση σχετικών εικόνων και τις αποθήκευσαν 

σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 1. 

 

ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ%20movie%20maker.ppt
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΦΥΛΛΟ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ%201.doc


2η διδακτική παρέμβαση  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

«Δημιουργώ με το λογισμικό movie maker την πρώτη μου ταινία» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

 Η εξοικείωση με τις δυνατότητες του λογισμικού movie maker. 

 Η γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των 

μαθητών, μέσα από τη μελέτη στίχων, την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες 

μουσικής δημιουργίας. 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

 Αρχείο power point: «Οδηγός εκμάθησης movie maker» 

 Το λογισμικό movie maker 

 Φύλλο εργασίας 1 

 Αρχεία ήχου, που έχουν αποσταλεί με email στις ομάδες (Ο φάκελος με τα αρχεία 

ήχου δεν επισυνάπτεται. Η επισύναψή του δημιουργούσε προβλήματα στην αποδοχή 

του σεναρίου μου από το σύστημα αποστολής σεναρίων.) 

  Ακουστικά (Το σενάριο εμπλέκει μέσα και ήχο και είναι δύσκολο να παραμείνουν 

συγκεντρωμένοι οι μαθητές/τριες σε αυτό που κάνουν. Η χρήση ακουστικών προσφέρει 

λύση στο πρόβλημα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Κάθε ομάδα (των τριών ατόμων ανά υπολογιστή) είχε στη διάθεσή της σε ηλεκτρονική 

μορφή τους στίχους του τραγουδιού της (φύλλο εργασίας 1), τις εικόνες με τις οποίες θα 

επένδυε το τραγούδι της, το αρχείο ήχου του τραγουδιού της και το αρχείο power point 

«Οδηγός εκμάθησης movie maker». 

Χωρίς καμιά επιπλέον παρέμβαση της εκπαιδευτικού οι ομάδες δημιούργησαν το έργο 

τους και όταν και όπου χρειάστηκε επενέβη συμβουλευτικά. 

Οι ταινίες αποθηκεύτηκαν ως αρχεία mp4 στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών των 

ομάδων. Κάποιες από αυτές ανέβηκαν ήδη από την εκπαιδευτικό στο κανάλι του σχολείου 

και κάποιες στο «οικογενειακό» κανάλι μαθητών της τάξης. 

ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΦΥΛΛΟ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ%201.doc
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ%20movie%20maker.ppt


 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

https://www.youtube.com/watch?v=zXF7CQEXjA0&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=pstWSNAdI_0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fY8L_h_jF3A  

(Το σύνολο των παραγόμενων ταινιών, όταν ολοκληρωθεί, θα δημοσιευθεί στο κανάλι του 

σχολείου μας: https://www.youtube.com/channel/UCVGSossxYstJbYksqG8VxfA ) 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Όταν οι ταινίες με τα τραγούδια ολοκληρώθηκαν και ενόψει της επετείου της 25ης 

Μαρτίου κάποιοι μαθητές έφεραν στο προσκήνιο ταινίες που δημιούργησε η περσινή Στ΄ 

τάξη για να παρουσιάσει όλη τη γιορτή που αφιέρωσε στην Επανάσταση του 1821. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=3xTI7zCoku4 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=qGJr1qYW-xw 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjfk4c_3uVY 

Κάποια παιδιά λοιπόν αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα και να παρουσιάσουν κι 

αυτά κάτι ανάλογο. Η ταινία στον παρακάτω σύνδεσμο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της 

επέκτασης του σεναρίου: https://www.youtube.com/watch?v=WRSzaS5TwuI  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταποκρίθηκαν με απίστευτο ενθουσιασμό στις 

δραστηριότητες του σεναρίου. Ο ενθουσιασμός αυτός όμως σε κάποιες περιπτώσεις 

οδήγησε σε έντονες αντιπαραθέσεις. Αντιπαραθέσεις στο θέμα της επιλογής τραγουδιού και 

των εικόνων. 

Κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα αναμενόμενο και ίσως κατά μία πολύ τραβηγμένη έννοια 

δείκτης επιτυχίας του σεναρίου. Είναι απόλυτα φυσιολογικό άλλα τραγούδια να εκφράζουν 

https://www.youtube.com/watch?v=zXF7CQEXjA0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=pstWSNAdI_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fY8L_h_jF3A
https://www.youtube.com/channel/UCVGSossxYstJbYksqG8VxfA
https://www.youtube.com/watch?v=3xTI7zCoku4
https://www.youtube.com/watch?v=qGJr1qYW-xw
https://www.youtube.com/watch?v=Pjfk4c_3uVY
https://www.youtube.com/watch?v=WRSzaS5TwuI


έναν άνθρωπο και άλλα έναν άλλο. Αλλιώς να αντιλαμβάνεται κάποιος έναν στίχο και 

αλλιώς κάποιος άλλος.  

Όπου λοιπόν οι αντιπαραθέσεις υπήρξαν έντονες πάρθηκε η απόφαση η εργασία να είναι 

ατομική. Και λόγω ανυπαρξίας επιπλέον υπολογιστών στις περιπτώσεις ατομικών 

εργασιών τα έργα ολοκληρώθηκαν σε ώρες εκτός σεναρίου. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/ΑΣ) 

Η ανταπόκριση των παιδιών εξέπληξε ευχάριστα την εκπαιδευτικό που με χαρά είδε 

τα παιδιά να ξεπερνούν τις προσδοκίες της. Η δυσκολία του θέματος και η φυσική 

τους ανωριμότητα δεν τα εμπόδισε να εμβαθύνουν στους στίχους των τραγουδιών 

σε βαθμό που να τη συγκινήσουν. Η επένδυση των τραγουδιών με εικόνες έδειξε για 

κάποια από τα παιδιά μεγάλη ευαισθησία και αφύσικη για την ηλικία τους 

ωριμότητα. 


