ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ΣΩΝ ΜΤΘΩΝ ΣΟΤ ΑΙΩΠΟΤ Ε
ΜΟΡΥΗ ΚΑΡΣΟΤΝ (ANIMATED STORIES) ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ

Η ιδέα οπόεκτχε και τλξοξιήθηκε ςσα ολαίςια σξτ Ππξγπάμμασξρ Erasmus +,
κασόοιμ ςτζήσηςηρ και ςτμεμμόηςηρ με σξτρ μαθησέρ σηρ Σ σάνηρ.
ε οπώση υάςη, μέςα αοό μια ετπεία γκάμα σψμ μύθψμ σξτ Αιςώοξτ, σα 2
σμήμασα σηρ έκσηρ σάνηρ, σ1 και σ2 κασαλήναμε ςσξτρ ενήρ μύθξτρ: “ Σξ
Λαίμαπγξ Πξμσίκι” και “Ο Ψεύσηρ Βξςκόρ”. Η σάνη σξτ σ1 διάλενε και
δξύλεχε οάμψ ςσξ μύθξ “Σξ λαίμαπγξ οξμσίκι” και αμσίςσξιφα η σάνη σξτ σ2
δξύλεχε οάμψ ςσξ μύθξ “Ο χεύσηρ βξςκόρ”.
Μαζί με σξτρ μαθησέρ, οξτ δξύλεχαμ με οξλύ όπενη και οπξθτμία για σημ
επγαςία ατσαπφικά φψπίςαμε σξτρ μύθξτρ ςε 3 ςκημέρ (Α,Β και Γ) και ςσξ
σελξύμσα ηθικό δίδαγμα. Κασόοιμ, νεκιμήςαμε μα ςφεδιάζξτμε σημ κάθε μια
ςκημή και έφξμσαρ μεσαυπάςει και γπάχει σημ αυήγηςη ή σξ διάλξγξ ςσημ
Αγγλική Γλώςςα, υσιάναμε ςτμμευάκια διαλόγξτ/αυήγηςηρ (bubbles) έσςι
ώςσε μα ζψμσαμέχει η εικόμα μαρ και μα αςσικξοξιηθεί ξ μύθξρ.
Σα οαιδιά φψπιςμέμα ςε ξμάδερ αμέλαβαμ νεφψπιςσξύρ πόλξτρ και καθήκξμσα,
ςε ό,σι αυξπά ςσιρ δενιόσησερ σηρ ζψγπαυικήρ-ςφεδίαςηρ και σηρ μεσάυπαςηρ
ςε ελεύθεπη αοόδξςη αοό σημ Ελλημική ςσημ Αγγλική Γλψςςά. Οι μαθησέρ
επγαςσήκαμ με εμδιαυέπξμ και άπιςση ςτγκέμσπψςη και ςτμεπγαςία μεσανύ
σξτρ, η εμςψμάσψςη ςσξ μάθημα σηρ Αγγλικήρ Γλώςςαρ ήσαμ άλλη μια
μαθησική οπόκληςη οξτ κασέκσηςαμ με εοιστφία
Σα animation stories (εικξμξγπαυημέμερ ιςσξπίερ) είμαι μια ετφάπιςση
διαδικαςία εκμάθηςηρ σηρ Αγγλικήρ Γλώςςαρ με θεσικέρ εοιδπάςειρ ςσξτρ
μαθησέρ ςε ό,σι αυξπά σιρ ενήρ δενιόσησερ: writing( γπαυή), reading
(αμάγμψςη), translation (μεσάυπαςη), καθόσι σα φπώμασα και σα ςφεδία σα
καθιςσξύμ οξλύ ετφαπίςσα και εταμάγμψςσα ςε μαθησέρ όλψμ σψμ ηλικιώμ.
Σέλξρ ςε ςτμεπγαςία με σημ τοεύθτμη δαςκάλα σξτ οπξγπάμμασξρ κα Μαπία
Θεξδψπίδξτ, κασαλήναμε ςσξ μα αμεβάςξτμε σξ σελικό αοξσέλεςμα ςε μξπυή
χηυιακξύ βιβλίξτ e-book, οάμσα με ση βξήθεια και ςτμμέσξφη σψμ
μαθησώμ, φπηςιμξοξιώμσαρ σξ οπόγπαμμα

storyjumper.com, έμα φπήςιμξ

επγαλείξ δημιξτπγίαρ χηυιακώμ βιβλίψμ όλψμ σψμ ειδώμ και για όλερ σιρ

ηλικίερ, ανιξοξιώμσαρ έσςι και σεφμξλξγικά μέςα όοψρ ξ τοξλξγιςσήρ, γιασί η
“γμώςη καλό είμαι μα μξιπάζεσαι”.
Ελοίζξτμε μα ςαρ απέςει και μα αοξλύςεσε σιρ δημιξτπγίερ σψμ μαθησώμ σηρ
σ σάνηρ ςσα ολαίςια σξτ μαθήμασξρ σψμ Αγγλικώμ για σξ οπόγπαμμα
Erasmus+.
Ετφαπιςσξύμε για σξμ φπόμξ ςαρ.

