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             Τι μπορεί να περιλαμβάνει  η  παρουσίαση; 

 
 

   παιχνίδι ρόλων,     αφήγηση,      θεατρικό  δρώμενο,      χορό,   

 

   χρήση   οπτικοακουστικών  μέσων (διαφάνειες, πίνακες, χάρτες,  

   σχέδια,  προβολή  βίντεο),    

 

   έκθεση   φωτογραφίας – αφίσας,   

 

  μουσική  σύνθεση   και  τραγούδι,     ανάγνωση  κειμένου,      

 

  κατασκευές – μακέτες,   σύντομα μηνύματα. 

 
 

 

   

    

 



Περιεχόμενο των παρουσιάσεων  
• Ποιο ήταν το θέμα, τα υποθέματα και τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα; 

 

• Πώς  οργανώθηκαν οι υποομάδες;  

 

• Με ποιες δραστηριότητες συγκεντρώσαμε τα δεδομένα της 
έρευνάς μας;  

 

• Ποια  ήταν συνοπτικά τα συμπεράσματά μας;  

 

• Ποιες είναι οι προτάσεις μας;  

 

• Πώς κρίνουμε τη δουλειά μας και τη συνεργασία μας ως 
ομάδα.  



Μορφή των παρουσιάσεων  

• Προφορική εισήγηση από τους μαθητές σε αφηγηματική  

     ή διαλογική μορφή (π.χ. παιχνίδι ρόλων ή θεατρικό 

δρώμενο),  

     η οποία μπορεί  να υποστηρίζεται από  powerpoint  

     ή  άλλο μέσο, π.χ. ψηφιακές προσομοιώσεις, προβολή βίντεο  

     ή φιλμ ή ακουστική παρουσίαση ηχογραφημένης συνέντευξης  

κ.λ.π.  

 



Σε περίπτωση χρήσης powerpoint: 

 
• Φροντίζουμε οι διαφάνειές μας να είναι λιτές με: 

     κείμενο σύντομο,  σαφές,  επιγραμματικό και σε ευθύ λόγο 
διατυπωμένο. 

 

• Χρησιμοποιούμε ευανάγνωστη γραμματοσειρά, μεγάλα 
γράμματα, μικρές φράσεις, περιθώρια για να «αναπνέει» το 
κείμενο, κενά μεταξύ των θεματικών ενοτήτων.  

 

• Μπορούμε να υποστηρίξουμε το θέμα μας με: 

            φωτογραφίες,   γραφήματα,  εννοιολογικούς χάρτες,  

    προσέχοντας πάντα τη σωστή αναλογία στους διαφορετικούς  

    τρόπους πληροφόρησης.  



• Χρησιμοποιούμε σχέδια ή clips art για να 

προσελκύσουμε την προσοχή όμως με φειδώ γιατί 

αλλιώς λειτουργούν πληθωριστικά και δημιουργούν 

σύγχυση.  

 

• Δεν ξεχνάμε ότι οι διαφάνειες υποστηρίζουν τον 

ομιλητή, επισημαίνοντας τα βασικά σημεία, και δεν 

τον αντικαθιστούν.   

 

• Στην παρουσίαση θα πρέπει οι μαθητές και τα σχόλιά 

τους να ελέγχουν και να παρουσιάζουν τα πολυμέσα 

και όχι το αντίστροφο.  



• Μετά το τέλος των παρουσιάσεων  ακολουθεί 

συζήτηση, με στόχο: 

   το μοίρασμα της γνώσης και  

   τη συνεργατική επεξεργασία ιδεών και πρακτικών.  

 

   Γι αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους μαθητές  

   μας ότι θα δεχθούν ερωτήσεις και διευκρινίσεις από  

   το ακροατήριο.  

http://www.school-clipart.com/_pages/0511-0710-1112-0655.html


       

Ποια σημασία έχει η παρουσίαση; 

 

• προσφέρει ευκαιρίες πολλαπλής έκφρασης 

• ενισχύει τη συνοχή της ομάδας 

• συνδυάζει την εκπαίδευση με το παιχνίδι 

 

• αναδεικνύει δεξιότητες και ταλέντα 

• ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των μελών 

 

• λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης (20%). 

 

• συμβάλλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων  και   στην 

αμφίδρομη σχέση ανάμεσα    στη σχολική  και  τοπική 

κοινότητα 

 
 



        EΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ 

 

 
• Συμμετοχή όλης της ομάδας 

 

• Δημοσιότητα  

 

• Ποικιλία, ευρηματικότητα –όχι ακαδημαϊσμό 

 

• Η διάρκεια να είναι μέχρι το πολύ 30 λεπτά 



                                                 Μάθηση:  
                       10% ακοή       90% όραση 
 
• Συγκρατούμε: 

 

• 10%  από αυτά που διαβάζουμε, 

• 20%  από αυτά που ακούμε, 

• 30%  από αυτά που βλέπουμε. 

• 50%  από αυτά που βλέπουμε και ακούμε 

• 80%  από τη συζήτηση που πήραμε μέρος, 

• 90%  από αυτά που πράττουμε με άλλους…  



    

      Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

 


