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   Απολογισµός- Αξιολόγηση του έργου «µια σταγόνα ταξιδεύει»  

 

      Η συνεργασία του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηµητριτσίου και του A’ ∆ηµοτικού Σχολείου 

Λατσιών της Κύπρου στα πλαίσια του eTwinning ξεκίνησε στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2007. 

Το eTwinning είναι πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση 

των σχολείων. 

     Το σχολείο της Κύπρου ενδιαφερόταν για συνεργασία σε σχέση µε το οικολογικό θέµα «Το 

νερό» ενώ το σχολείο της Ελλάδας ενδιαφερόταν να γράψει από κοινού ένα παραµύθι. Έτσι 

συµφωνήσαµε να κάνουµε ένα οικολογικό παραµύθι για το νερό.  

 
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

⇒  Η γνωριµία , ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας  µε παιδιά από ένα πολύ 

διαφορετικό περιβάλλον από το δικό τους. 
⇒ Η ευαισθητοποίηση όσον αφορά το οικολογικά προβλήµατα νερού στον πλανήτη 

µας 
⇒ Η εξοικείωση µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείου 

επικοινωνίας και µάθησης. 

⇒ Η ανάπτυξη σωστών στάσεων όσον αφορά τη σπατάλη και τη µόλυνση του νερού 
⇒ Η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας  
⇒ Η συγγραφή παραµυθιού µε θέµα τη µόλυνση του νερού και τη λειψυδρία 
⇒ Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου 
 

Πρώτη γνωριµία και επικοινωνία: 

 Στην αρχή τα παιδιά γνωρίστηκαν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας µηνύµατα, φωτογραφίες αλλά 

και γράµµατα και κάρτες.  

 

 
 

Στη συνέχεια ως µέλη του twinspace επικοινωνούσαν µέσω του email, του chat και του 

forum. 
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ΤΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ: 

 

1. Συγγραφή του παραµυθιού: 

 

 Τα παιδιά του ∆ηµητριτσίου ανέλαβαν να γράψουν το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου 

διαλέγοντας ένα θέµα που αφορούσε το νερό γιατί στην περιοχή τους τα προβλήµατα µε τη 

µόλυνση του νερού και του περιβάλλοντος γενικότερα συνεχώς αυξάνονται. Τα παιδιά των 

Λατσιών συνέχισαν γράφοντας το δεύτερο κεφάλαιο, το τρίτο το έγραψαν και πάλι στην 

Ελλάδα και µ` αυτόν τον τρόπο το βιβλίο ολοκληρώθηκε σε 5 κεφάλαια.  

 

2. Συγγραφή ποιηµάτων και τραγουδιών: 

Και ενώ η ιστορία τελειώνει ουσιαστικά µε αυτά τα 5 κεφάλαια, γράφτηκε και ένα 6ο κεφάλαιο, 

ως επέκταση του βιβλίου, το οποίο περιλάµβανε τα ποιήµατα και τα τραγούδια που γράψανε 

τα παιδιά για το νερό, εµπνευσµένα από  όλη την προηγούµενη δουλειά τους. 

 

3. Εικονογράφηση ιστορίας: 

    Παράλληλα τα παιδιά εικονογράφησαν το βιβλίο µε διάφορους τρόπους:  

⇒ Ζωγράφισαν µε νεροµπογιές, ξυλοµπογιές, κηροµπογιές κλπ.,  

⇒ σάρωσαν τις ζωγραφιές και τις πέρασαν στον υπολογιστή, 

⇒ συνέθεσαν καινούριες ζωγραφιές από 2-3 άλλες χρησιµοποιώντας το Microsoft 

photo editor, έκαναν ζωγραφιές στον υπολογιστή,  

⇒ έφτιαξαν δικά τους clip art χρησιµοποιώντας εργαλεία από το ∆ιαδίκτυο κλπ.  

 

4. Κατασκευή εξωφύλλου: 

Για την κατασκευή του εξωφύλλου τα παιδιά εργάστηκαν ιδιαίτερα καθώς 

δηµιουργήθηκε στο twinspace φάκελος όπου ο καθένας  µπορούσε να προσθέσει το 

έργο του. Στο  τέλος αποφασίστηκε από κοινού ποιο απ` όλα αυτά τα έργα θα ήταν το 

εξώφυλλο του βιβλίου. 

 

5. Εργασίες στο Φόρουµ: 

 

Ένα από τα εργαλεία του twinspace, που αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιµο εκπαιδευτικό µέσο 

ήταν και το φόρουµ. Τα θέµατα συζήτησης συναποφασίζονταν µε τα παιδιά και οι απαντήσεις 

σε κάθε θέµα πολλές φορές αποτέλεσαν ολόκληρες θεµατικές ενότητες. Μερικά από τα 

θέµατα του φόρουµ ήταν τα παρακάτω: 

• Τα παιδιά βρήκαν και δηµοσίευσαν φωτογραφίες για τη λειψυδρία αλλά και για τη 

µόλυνση του νερού. Η λειψυδρία, έντονο πρόβληµα στην Κύπρο, συγκίνησε τα παιδιά 

της Ελλάδας, ενώ παράλληλα τα παιδιά της Κύπρου ευαισθητοποιήθηκαν στο θέµα της 

µόλυνσης του νερού, που υπάρχει στην Ελλάδα. 

• Σκέφτηκαν και δηµιούργησαν συνθήµατα για την προστασία του νερού στα ελληνικά και 

στη συνέχεια τα µετέφρασαν σε διάφορες γλώσσες, είτε χρησιµοποιώντας τον 

υπολογιστή είτε συνεργαζόµενα µε αλλοδαπούς µαθητές του σχολείου τους. Έτσι, και 

άλλα παιδιά από διαφορετικές τάξεις µάθανε στην πράξη για το πρόγραµµα eTwinning, 

πράγµα που αποτέλεσε και την καλύτερη διαφήµισή του. 
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• Γράψανε ποιήµατα και τραγούδια για το νερό. Ένα από τα τραγούδια, που γράφτηκε 

πάνω στη γνωστή µουσική «10 παλικάρια στήσανε χορό», χρησιµοποιήθηκε ως µουσική 

υπόκρουση στις ταινίες αλλά και στην παρουσίαση του βιβλίου σε power point που 

φτιάξανε τα ίδια τα παιδιά. 

• Βρήκανε και δηµοσίευσαν παροιµίες για το νερό. 

 

6. Παρουσίαση του βιβλίου περιληπτικά σε power point 

 

   Γράψανε την περίληψη του βιβλίου και χρησιµοποιώντας τις εικόνες που 

δηµιούργησαν, έφτιαξαν µια παρουσίαση του βιβλίου σε power point, που την έδειξαν 

στους υπόλοιπους µαθητές του σχολείου τους σε ειδική εκδήλωση. Η κατασκευή του 

power point έγινε εξ` ολοκλήρου από τα παιδιά, που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε την 

κίνηση των εικόνων που είχαν φτιάξει σε χαρτί αλλά και µε το πρόγραµµα της 

ζωγραφικής στον υπολογιστή. 

 

7. Θεατρικό και κουκλοθέατρο: 

 

   Παίξανε σε θεατρικό και σε κουκλοθέατρο ένα κοµµάτι του βιβλίου που 

διασκευάστηκε ανάλογα. Οι  κούκλες και τα σκηνικά φτιάχτηκαν από τα ίδια τα παιδιά. 
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8. ∆ηµιουργία παιχνιδιών: 

∆ηµιούργησαν µε πολύ κέφι και φαντασία ένα πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι για τη 

Μαριλού, τη µικρή σταγόνα νερού, καθώς και ένα παιχνίδι µέµορι µε τις εικόνες που 

είχανε φτιάξει για την εικονογράφηση του βιβλίου. Και τα δύο παιχνίδια παίζονται από τα 

παιδιά στα διαλείµµατα. 

 
 

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης, και άλλοι εκπαιδευτικοί διαφόρων 

ειδικοτήτων αλλά και πολλοί µαθητές διαφόρων ηλικιών  ενδιαφέρθηκαν για το έργο των 

µικρών συγγραφέων  και βοήθησαν ο καθένας µε το δικό του τρόπο για την ολοκλήρωση της 

ιστορίας. (∆ίνοντας ιδέες, δείχνοντας τεχνικές, βοηθώντας στη χρήση του υπολογιστή, 

ζωγραφίζοντας, κλπ.)  

 

9.∆ηµιουργία ηµερολογίου για το 2009 

Για το 2009 δηµιουργήθηκε ένα ηµερολόγιο µε εικόνες και προτάσεις των παιδιών για τη 

σωστή διαχείριση του νερού.  

 

10.∆ηµιουργία ταινιών για το νερό 

Τα παιδιά έφτιαξαν αρκετές ταινίες σχετικές µε το έργο τους µε σκοπό να παιχτούν σε 

τοπικά τηλεοπτικά κανάλια για να ευαισθητοποιήσουν τους συµπολίτες ώστε να προσέχουν να 

µη σπαταλούν και να µη µολύνουν το νερό. 

 

Το βιβλίο, φωτογραφίες, το power point και επιµέρους εργασίες θα µπουν όλα σε ένα CD, 

που θα δοθεί σε κάθε παιδί στο τέλος της συνεργασίας. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ TWINSPACE: 

Τα παιδιά χρησιµοποίησαν πολλά από τα εργαλεία του eTwinning. Είναι γραµµένα ως µέλη και 

µπορούν να µπαίνουν και από το σπίτι τους στο twinspace του έργου µας. 

 Χρησιµοποιώντας το chat µιλούσαν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τον τόπο 

τους και το σχολείο τους, αλλά και για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το έργο τους. 

∆άσκαλοι και παιδιά είχαµε την ευκαιρία να δούµε τις οµοιότητες και διαφορές µας, να 
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γνωρίσουµε τους τόπους µας, τις καιρικές συνθήκες, τις συνήθειες, τις γιορτές κάθε 

περιοχής. Γνωρίσαµε νέους τρόπους δουλειάς µέσα στην τάξη, µας δόθηκαν πολλά κίνητρα 

για να βρούµε λύσεις σε προβλήµατα που προέκυπταν, βελτιώσαµε τις γνώσεις µας στις νέες 

τεχνολογίες. Τα παιδιά απευθύνονταν και στους δύο υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για τις 

εργασίες τους µε αποτέλεσµα  οι δύο τάξεις να λειτουργούν σαν µία µεγάλη τάξη µε δύο 

δασκάλους. 

 

 
 

Αποτελέσµατα και οφέλη: 

∆ουλεύοντας το έργο «µια σταγόνα ταξιδεύει» τα παιδιά µάθανε: 

⇒ να εργάζονται οµαδικά και να συνεργάζονται  µε παιδιά από άλλη χώρα. Η µάθηση ήταν 

ένα είδος παιχνιδιού στο οποίο συµµετείχαν φίλοι από µακριά. 

⇒  Έµαθαν ακόµα  να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο για να 

επικοινωνήσουν µεταξύ τους και για να δηµιουργήσουν την εργασία τους. 

⇒ Έµαθαν να επεξεργάζονται δικές τους εικόνες και να κάνουν animation χωρίς να 

χρησιµοποιούν τη δουλεία κάποιου άλλου από το διαδύκτιο 

⇒ Έµαθαν ακόµα ότι πρέπει να προστατεύουµε τα δικά µας προσωπικά δεδοµένα και τις 

φωτογραφίες µας στο διαδύκτιο. 

⇒ Με κίνητρο να παρουσιάσουν τα έργα τους σε µια άλλη χώρα αλλά και να τη δουν στο 

twinspace, τα παιδιά δούλεψαν µε πολύ µεράκι, ακόµα και ώρες εκτός σχολείου. 

Ιδιαίτερα για τα παιδιά της Ελλάδας, που µένουν σε 5 γειτονικά χωριά, αυτό, αν και 

ήταν δύσκολο, δεν αποτέλεσε εµπόδιο για τη δουλειά τους γιατί υπήρχε µεγάλο 

ενδιαφέρον και ευχαρίστως κανόνιζαν µεταξύ τους συναντήσεις. 

⇒ Ένα άλλο όφελος ήταν το ότι διεύρυναν τις γνώσεις τους  σε θέµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος (υπήρξαν έντονος  προβληµατισµός – προτάσεις – δράση για το θέµα 

της λειψυδρίας και της µόλυνσης του νερού). 
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Ασχολήθηκαν µε το νερό διαθεµατικά και χρησιµοποιήθηκαν διάφορα µαθήµατα για να 

παρουσιαστεί το τελικό προϊόν το οποίο είδαν όλοι οι µαθητές του σχολείου:  

• Γλώσσα: συγγραφή γράµµατος και παρουσίαση του εαυτού τους σε µαθητές από 

το εξωτερικό, συγγραφή παραµυθιού, συγγραφή σεναρίου και ποιηµάτων για το νερό. 

• Τέχνη: εικονογράφηση ιστορίας, δηµιουργία εξωφύλλου, εικονογράφηση 

ποιηµάτων, εικονογράφηση συνθηµάτων για το νερό 

• Οικιακή Οικονοµία και Τεχνολογία: δηµιουργία κούκλων κουκλοθέατρου µε 

τους ήρωες της ιστορίας µας 

• Μουσική: τραγούδι για τη Μαριλού 

• ∆ραστηριότητες/ευέλικτη ζώνη: εργασίες στον ηλεκτρονικό (PowerPoint, 

animation, επικοινωνία –chat) , Κουκλοθέατρο/θέατρο και παρουσίασή του στους 

µαθητές του σχολείου. 

 

Το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό ποιοτικά και στην παραγωγή γραπτού λόγου και στην 

απόκτηση γνώσεων (περιβαλλοντικά θέµατα - χρήση υπολογιστών) και στην βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

Η τελική βράβευση µε την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας χαροποίησε πολύ και τα δύο 

σχολεία. 

 

Τέλος στην Πράγα στις 14 Φεβρουαρίου 2009 η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου πήρε τη 

δεύτερη θέση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισµό etwinning στον οποίο συµµετείχαν πάνω από 

500 σχολεία απ` όλη την Ευρώπη. 

 

 

Λεπτοµέρειες για τη δουλειά µας υπάρχουν πλέον και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα 

που φτιάξαµε ειδικά για τη συνεργασία µας http://www.schools.ac.cy/latsia-a-

dim/etwinning  και στο ιστολόγιο  http://primaryschdimitritsi.wordpress.com/  . Το βιβλίο 

µε την ιστορία της Μαριλού υπάρχει τυπωµένο και στα δύο σχολεία.  

 

Η δασκάλα από την Κύπρο                      Ο δάσκαλος από την Ελλάδα 

Παπακωνσταντίνου Χρυσανθέα                    Ζαπρούδης Ζαφείρης 


