Η Γπαμμή ηων Γεγονόηων
Η γπαμμή ηυν γεγονόηυν είναι μία μοπθή παποςζίαζηρ
ηυν πληποθοπιών ηος πεπιεσομένος ζε λογική ζειπά. Αςηό ηο
ζηάδιο διαμόπθυζηρ ζεναπίος μποπεί να αξιοποιηθεί ζε
πολλέρ πεπιπηώζειρ και θεμαηικά πεδία.
Για παπάδειγμα, ζηην πεπίπηυζη μιαρ ηαινίαρ μςθοπλαζίαρ
ή ενόρ ιζηοπικού γεγονόηορ η γπαμμή ηυν γεγονόηυν μποπεί να
σπηζιμοποιηθεί

για

ηον

πποζδιοπιζμό

ηυν

γεγονόηυν

«κλειδιών» και ηην σπονολογική παπάθεζη ηοςρ. Ανηίζηοισα,
ζηην πεπιγπαθή ενόρ πειπάμαηορ μποπεί να αξιοποιηθεί για ηην
παπάθεζη ηυν ζηαδίυν ςλοποίηζήρ ηος.
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Ππόηςπο αποηύπωζηρ ηων γεγονόηων κλειδιών
Σηο παπακάηυ ζσήμα ηο κάθε ηεηπάγυνο ανηιπποζυπεύει ένα
ζημανηικό γεγονόρ «κλειδί».
Σηα ηέζζεπα πλαίζια αποηύπυζε ηα ηέζζεπα γεγονόηα κλειδιά πος
καηά ηην γνώμη ζος ζημαηοδοηούν ηην εξέλιξη ηηρ ιζηοπίαρ ζος.
Πποζπάθηζε να πεπιγπάτειρ μέζα ζε κάθε ηεηπάγυνο ηο κάθε
γεγονόρ «κλειδί» δίνονηάρ ηος ένα ανηιπποζυπεςηικό ηίηλο.
Κάηυ από κάθε ηεηπάγυνο ςπάπσοςν επυηήζειρ πος θα ζε
οδηγήζοςν καηάλληλα.

Ποιοσ είναι ο
ιρωασ-πολίτθσ
τθσ
Ανακυκλοφπολθσ
Όνομα :
Καταγωγι:
Ιδιότθτα :
Για παράδειγμα
Ο Πζτροσ
Ένα μπάηο από τθν
Μάνδρα
Βρίςκεται ξαφνικα
με τισ πλθμφρεσ
ςτθν Ελευςίνα

Πωσ ιταν πριν
να γίνει
πολίτθσ; Ποιο
είναι το
πρόβλθμά του;
Πώσ και Πότε
παρουςιάηεται;
Με κάποια
ςκζψθ ςε
ςυννεφάκι
κόμικ;
Με λζξεισ που
παρουςιάηονται
ςε κάρτεσ με
εικόνεσ;
Καθϊσ παίηει;
Κάτι άλλο;

Πώσ ςχεδιάηει να
το λφςει;
Κάνει ζρευνα ςτο
διαδφκτιο;
Ρωτάει κάποιο
ειδικό;
Πώσ παρουςιάηει
τισ διάφορεσ
πλευρζσ του
προβλιματοσ;
Με ςκίτςα; Με
ςφνθεςθ
τριςδιάςτατθσ
εικόνασ; Κάτι
άλλο;
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Πώσ λφνει
τελικά το
προβλθμά του;
Σι αποτζλεςμα
ζχει θ ενζργεια
που επιλζγει;
Πώσ είναι θ νζα
κατάςταςθ ςε
ςχζςθ με τθν
αρχικι;
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Ππόηςπο Λεπηομεπήρ Ανάπηςξηρ ηων Γεγονόηων
Κλειδιών
Χπηζιμοποίηζε ηo ππόηςπο ηος ακολοςθεί για να δώζειρ με
πεπιζζόηεπερ λεπηομέπειερ ηην δπάζη ζε κάθε ένα από ηα
ηέζζεπα γεγονόηα «κλειδιά» ζε επιπλέον ηεηπάγυνα.
Μποπείρ να σπηζιμοποιήζειρ και ζκίηζα.

ΕΙΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΔΙΕΡΓΑΙΑ

ΛΤΗ

3

