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1.1.ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΗ ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ: ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΤΓΚΛΗΖ
Ή ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ;
Μαξία-Εσή Φνπληνπνχινπ
1.1.1. Δηζαγσγή
Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία δελ εμαξηάηαη απφ έλα κφλν παξάγνληα. Δίλαη
απνηέιεζκα πνιιψλ θαη πνιιαπιψλ ζπλδπαζκψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. Δίλαη
πνιππαξαγνληηθή.
Ζ ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο κάο νδεγεί ζηελ επηζήκαλζε ησλ
αθφινπζσλ παξακέηξσλ, πνπ ηηο ζεσξνχκε θαηεπζπληήξηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ.
Οη παξάκεηξνη απηέο, νη νπνίεο ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη, θπξίσο:
 Η ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο
Θεσξνχκε ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πινπνίεζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, επεηδή ε ζπζηεκηθή νξγάλσζε
ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαηαδεηθλχεη ην ζπζρεηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δεδνκέλσλ κε ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ θαη θηινζνθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γεχηεξνλ,
επεηδή νη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνηεινχλ κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ ηε λεσηεξηθφηεηα
ζηε κεηαλεσηεξηθφηεηα θαη απφ εθεί ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο ηειεπηαίαο.
Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, επνκέλσο, λα επηζεκάλνπκε ηηο ζχγρξνλεο
θνηλσληθέο αλάγθεο θαη αλαδεηήζεηο θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε
ζεψξεζε ηεο γλψζεο, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνπο ξφινπο ησλ θνξέσλ
ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο.
 Οη ηζρχνπζεο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο.
Σν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη εθείλν πνπ
απερεί ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο καζεζηαθήο θαη
δηδαθηηθήο πξάμεο. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία εθαξκφδεη θαη πινπνηεί ηηο ζεσξεηηθέο
θαηεπζχλζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, αθνχ πξψηα ηηο πξνζαξκφζεη ζηα δεηνχκελα,
ζηα δεδνκέλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε κειεηψκελνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ησλ δχν θχξησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο καζεζηαθήο θαη
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο: ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή.
ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ζπιινγηζηηθήο ζα επηδηψμνπκε λα θαηαγξάςνπκε
ζηε ζπλέρεηα ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν
πνπ απηέο απεηθνλίδνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο
ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη παξαπέκπνπλ ζε λέεο ηερληθέο πξνζέγγηζεο θαη
κεηαβίβαζεο ηεο γλψζεο.
 Η καζεζηαθή ηεθκεξίσζε ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ.
Σν επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο απνηειεί ην πεδίν άληιεζεο ηνπ
ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεθκεξίσζεο ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ. Κάζε δηδαθηηθή
ελέξγεηα «λνκηκνπνηείηαη» θαη θαηνρπξψλεηαη, κφλν εάλ απνξξέεη απφ έλα
επηζηεκνληθφ, ζεσξεηηθφ πιαίζην. Έηζη, απνθηά ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, αθνχ
ηεθκεξηψλεηαη επηζηεκνληθά θαη δελ είλαη επηθαλεηαθή ή απζαίξεηε.
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Κξίλεηαη απαξαίηεηε, επνκέλσο, ε καζεζηαθή ηεθκεξίσζε ησλ δηδαθηηθψλ
ελεξγεηψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχκελνη, ζα αλαθεξζνχκε ηδηαίηεξα, ζηε
ζπλέρεηα, ζηηο αξρέο κηαο ζχγρξνλεο ζεσξίαο κάζεζεο, ηνπ θνηλσληθνχ
θνλζηξνπθηηβηζκνχ, θαη ζηελ επίδξαζε, πνπ νη αξρέο απηέο έρνπλ αζθήζεη ζην
πεξηερφκελν ησλ ΑΠ θαη ΓΔΠΠ ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, ζηα
αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη, επξχηεξα, ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
καζήκαηνο.
 Σα θείκελα ζεζκηθνχ ραξαθηήξα.
Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ΑΠ θαη ΓΔΠΠ ηνπ θάζε καζήκαηνο, ην
βηβιίν ηνπ καζεηή, ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. ια
απηά καδί δίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπλάληεζεο ηνπ
δάζθαινπ κε ηνπο καζεηέο βάζεη ηεο βνχιεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία,
κάιηζηα, εθθξάδεηαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε.
 Η ζρέζε ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε κε ηα Αξραία Διιεληθά
απφ πξσηφηππν θαη κε ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία.
Ζ Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία ζπληζηά έλα αληηθείκελν πνπ
έρεη ην δηθφ ηνπ πεξηερφκελν, «θνπβαιάεη» κέζα ηνπ ηηο αξραίεο ειιεληθέο ηδέεο, ηνλ
αξραίν ειιεληθφ θφζκν θαη πνιηηηζκφ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή εθθξάδεηαη ηφζν κέζσ
ηεο αξραηνειιεληθήο κνξθήο ηεο γιψζζαο καο (Αξραία Διιεληθά απφ πξσηφηππν)
φζν θαη κε Νενειιεληθή Γεκνηηθή (Αξραία Διιεληθά απφ κεηάθξαζε). Σν δηθπέο
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζήκαηνο παξαπέκπεη ζηελ αλάγθε αλίρλεπζεο θαη
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, ζηελ
επηζήκαλζε, κε άιια ιφγηα, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένπλ ηα ηξία καζήκαηα αιιά θαη
ζ‘ εθείλα, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην θάζε κάζεκα απφ ηα άιια δχν.
1.1.2. Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο
Δπηζηεκνληθέο εμειίμεηο, θνηλσληθέο αιιαγέο, νηθνλνκηθά δεδνκέλα,
πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ζηνηρεία
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, φπσο θαη θάζε
πξνεγνχκελνπ.
ηελ αξρή ηνπ 21νπ αηψλα ηα πάληα παξαπέκπνπλ ζηε ξεπζηφηεηα. Μία λέα
θνηλσλία γελληέηαη, δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ γλσξίζακε. Μία θνηλσλία, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηαηεο κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία
ηεο. Ζ ηαρχηεηα απηή αληαλαθιάηαη, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν, ζηε κεηαθίλεζε
αλζξψπσλ, αγαζψλ θαη ζηελ αιιαγή πεξηβάιινληνο ηδεψλ θαη γλψζεσλ. Ο άλζξσπνο
δελ πξνιαβαίλεη λα αμηνπνηήζεη έλα γλσζηηθφ επίηεπγκα θαη ακέζσο ην βιέπεη λα
αλαηξέπεηαη απφ έλα άιιν.
ηελ Έθζεζε ηεο UNESCO γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ν
αηψλα
επηζεκαίλεηαη o ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λέα θνηλσλία:
Ζ εθπαίδεπζε, δειαδή, πξέπεη λα δίλεη ζηα άηνκα κηα εηθφλα γηα ηνλ
πνιχπινθν θφζκν καο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαβξαζκφ θαη ηαπηφρξνλα λα
παξέρεη ηελ ππμίδα πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα πνξεπζνχλ κε αζθάιεηα κέζα ζ‘ απηφλ.
ην ίδην θείκελν ραξάζζνληαη σο εμήο νη «ηέζζεξηο ππιψλεο ηεο
εθπαίδεπζεο», νη κνξθέο ηεο κάζεζεο κε άιια ιφγηα, ηηο νπνίεο ε εθπαίδεπζε γεληθά,
ην ζρνιείν εηδηθφηεξα θαη ην «Νέν ρνιείν» πην ηδηαίηεξα, πξέπεη λα εληζρχζνπλ θαη
λα θαιιηεξγήζνπλ:
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α) ν καζεηήο πξέπεη λα κάζεη πψο λα καζαίλεη, δειαδή πψο λα απνθηά ηα εξγαιεία
ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ κε ηελ επξεία έλλνηά ηνπ,
β) ν καζεηήο πξέπεη λα κάζεη πψο λα ελεξγεί (πξάηηεη), ψζηε λα κπνξεί λα είλαη
παξαγσγηθφο ζην ρψξν ηνπ,
γ) ν καζεηήο πξέπεη λα κάζεη πψο λα δεη καδί κε ηνπο άιινπο, δειαδή πψο λα
ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο,
δ) ν καζεηήο πξέπεη λα κάζεη πψο λα ππάξρεη, σο επαθφινπζν ησλ πξνεγνχκελσλ
δηαζηάζεσλ.
ηε λέα θνηλσλία, επνκέλσο, ρξεηαδφκαζηε λέα εθπαίδεπζε. Μία εθπαίδεπζε
κε σθειηκηζηηθή, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πνπ ζα απνηειεί κέζν γηα ηε
βειηίσζε ηεο δσήο θαη ηεο αξκνληθήο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο, πνπ, θπξίσο, ζα
εζηηάδεη ζην άηνκν θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Υξεηαδφκαζηε έλαλ λέν εθπαηδεπηηθφ
ράξηε, ν νπνίνο ζα «πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ, ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηελ πνιπκνξθία ησλ ηξφπσλ έθθξαζήο ηνπ,
θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ηνπ σο αηφκνπ, σο κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη
ηεο θνηλφηεηάο ηνπ, σο πνιίηε, σο παξαγσγηθήο κνλάδαο, σο δεκηνπξγνχ ηεο
ηερλνινγίαο θαη σο παξαγσγηθνχ νλεηξνπφινπ» (Faure, 1972: XVI).
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα, ην νπνίν ράξαμε
ζηα 1996 ε Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηελ Δθπαίδεπζε, καο παξαπέκπεη ζε ηξεηο κεγάιεο
ηδέεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, πνπ θαζνξίδνπλ ηε λέα θπζηνγλσκία ηνπ ζρνιείνπ θαζψο
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο: ζηνλ ππαξμηζκφ, ζηνλ πξαγκαηηζκφ
θαη ζηε κεηαλεσηεξηθφηεηα (Υαηδεγεσξγίνπ, 1998: 73).
Τπαξμηζκφο
Ο Τπαξμηζκφο είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα θηινζνθηθά ξεχκαηα ηνπ 20νχ
αηψλα. Δηζεγεηήο ηνπ ζεσξείηαη ν Κίξθεγθσξ, ν νπνίνο επηζήκαλε φηη ν άλζξσπνο
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ππάξρνλ πξφζσπν θαη φρη σο απξφζσπε νληφηεηα. Απφ
ηνλ Κίξθεγθσξ θαη εμήο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ χπαξμε ηνπ αηφκνπ.
Γηα ηε ζεσξία ηνπ Τπαξμηζκνχ ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ν
άλζξσπνο θαη φρη πξάγκαηα, ηδέεο ή έλλνηεο. Ζ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ δηακνξθψλεηαη
κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ δξάζε θαη γη‘ απηφ ν άλζξσπνο ζηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία
είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ.
Θεσξψληαο φηη ν καζεηήο, αλαινγηθά, είλαη ην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο, νη
επηδξάζεηο ηνπ Τπαξμηζκνχ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα είλαη εκθαλείο. Τπεξβαίλνπλ,
εμάιινπ, ηελ έλλνηα ηεο καζεηνθεληξηθήο νξγάλσζεο σο απιήο ζπκκεηνρηθήο
δξάζεο ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηεο λέαο γλψζεο, αλαζέηνπλ ζ‘
απηφλ ξφιν δηακνξθσηή ηεο γλψζεο θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλππεπζπλφηεηά ηνπ ζηελ
θαηάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Πξαγκαηηζκφο
Ο Πξαγκαηηζκφο, ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά ζεσξεηηθφο άμνλαο πνπ αλαδεηθλχεη
ηε θπζηνγλσκία ηεο ζεκεξηλήο εθπαίδεπζεο (Υξηζηφπνπινο, 2005) απνηέιεζε ηε
βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ J. Dewey.
Ο Ακεξηθαλφο Φηιφζνθνο θαη Παηδαγσγφο έζεζε σο θεληξηθή έλλνηα ηεο
παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηνπ ηελ εκπεηξία, ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ
πξάμε θαη ηε δνθηκή. Χζηφζν, φπσο παξαηεξεί ν Dewey, ε εκπεηξία δελ νδεγεί πνηέ
ζηελ νξηζηηθή θαη απφιπηε αιήζεηα. Γη‘ απηφ θαη ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε κία
ζπλερή πξνζπάζεηα αλαζχλζεζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ (Γαλαζζήο, 1992: 99-100). Απηφ
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επηδηψθεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν πξνζπαζεί
λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο αιιά θαη λα επαλαπξνζαξκφδεηαη, θάζε θνξά πνπ
ππάξρεη ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Ζ αλζξψπηλε πξνζαξκνγή ζην ζπλερψο
ελαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ πινπνηείηαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηξηψλ, θπξίσο,
αλζξψπηλσλ ηδηνηήησλ: ηεο βνχιεζεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο λφεζεο.
Ζ επηζήκαλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ δπλάκεσλ ζηε
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο απνδίδεη ζηε ζεσξία ηνπ Dewey
βνπιεζηαξρηθή θπζηνγλσκία, ιφγσ ηεο νπνίαο νη απφςεηο ηνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηε
λνεζηαξρηθή αληίιεςε ηεο επνρήο ηνπ. Χζηφζν, νη επηδξάζεηο ηνπ είλαη ζεκαληηθέο
ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. ήκεξα, εμάιινπ, απνηεινχλ
ζηνηρεία πξνζδηνξηζηηθά γηα ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε: νη δηαδηθαζίεο
κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, φπσο ππαγνξεχηεθαλ απφ ην Dewey, παξαπέκπνπλ ζηελ
αμία ηεο εκπεηξηθήο δξάζεο ηνπ καζεηή, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο εξεπλεηήο θαη
αμηνπνηεί ηερληθέο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο. Ο Ακεξηθαλφο παηδαγσγφο δηαηχπσζε
κε ζαθήλεηα ηνλ παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο: «Οη απαξρέο
θάζε κάζεζεο, φπνηα θαη αλ είλαη απηή, πξέπεη λα κπνιηάδνληαη πάλσ ζηελ πείξα πνπ
έρνπλ ήδε ηα παηδηά θαη ε πείξα ηνχηε, πινπηηζκέλε απφ ηηο αλαπηπγκέλεο κε ηελ
άζθεζε ηθαλφηεηεο, πξέπεη κε ηε ζεηξά ηεο λα ρξεζηκεχεη σο μεθίλεκα ζηελ θαηνπηλή
δηδαζθαιία» (Καζζσηάθεο, 2006: 50).
Μεηαλεσηεξηθφηεηα
Ζ κεηαλεσηεξηθφηεηα, ηέινο, επεξεάδεη θαη απηή ηε θπζηνγλσκία ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ απαηηήζεσλ. Αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηα 1970 θ.ε. θαη πεξηιακβάλεη
γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο έθθξαζεο.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γεγνλφησλ θαη εμειίμεσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, είλαη ε επαλεμέηαζε φινπ ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο
ηεο δπηηθήο θνηλσλίαο, φπσο θαη αλ εθδειψλεηαη απηφ. ηελ νηθνλνκία παξαηεξείηαη
κεηαηφπηζε βαξχηεηαο απφ ηε βηνκεραλία ζηηο ππεξεζίεο, ζηελ πνιηηηθή
ακθηζβεηείηαη θαη απνξξίπηεηαη θάζε κνξθή εμνπζίαο, ζηελ θνηλσλία ζεζκνί θαη
ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν γάκνο θαη ν έξσηαο, αλαζεσξνχληαη, ζηελ επηζηήκε
απνξξίπηεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα γελίθεπζε θαη παγθνζκηφηεηα.
Γεληθά, ε επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη σο ην ηέινο ηνπ
Γηαθσηηζκνχ, ησλ κχζσλ θαη ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ. Ζ εζηίαζε ζε έλλνηεο
νηθνπκεληθέο θαη παγθφζκηεο, φπσο ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα,
απνξξίπηεηαη1. Αληί απηψλ πξνηείλνληαη νη κηθξέο αθεγήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηνπηθφ,
φρη γεληθεπκέλν ραξαθηήξα, αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξνληθφ πιαίζην, θαη άξα
ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ, θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, πνπ ηηο εθθξάδνπλ, ην ρψξν, ην ρξφλν,
ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ζχιιεςεο θαη δηαηχπσζήο ηνπο. Με βάζε ηελ παξαπάλσ
ζπιινγηζηηθή ε γλψζε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο λέεο, κηθξέο θαη ηνπηθέο αθεγήζεηο,
δελ έρεη πιένλ αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα. Απνθηά ππνθεηκεληθή θπζηνγλσκία φρη κε
κφλν θξηηήξην ην πεξηερφκελφ ηεο αιιά βάζεη ηεο αλαδήηεζήο ηεο, ηεο δηακφξθσζήο
ηεο, ηεο ρξήζεο ηεο, αθφκα θαη ηεο δηαλνκήο ηεο.
Δίλαη ζίγνπξν φηη ζην πιαίζην ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο ην πεξηερφκελν ηεο
γλψζεο δελ αιιάδεη σο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ. Χζηφζν, αιιάδεη ε θπζηνγλσκία
ηεο, εθφζνλ πξνβάιιεηαη σο αβέβαηε θαη αζαθήο, δεθηηθή ζπκπιήξσζεο αιιά θαη
πξνζαξκνγήο ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, πξφζθνξε αλαθάιπςεο θαη αλαζρεκαηηζκνχ.
1

Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο παξαπάλσ ζέζεο-ζηάζεο ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο είλαη ν Γάιινο Jean-François
Lyotard ζην έξγν ηνπ «Ζ κεηακνληέξλα θαηάζηαζε» (2000).
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Δπηπιένλ, ηξνπνπνηείηαη ε ζεψξεζε ηεο ρξεζηηθφηεηάο ηεο. Ζ γλψζε δελ απνηειεί
πιένλ απηνζθνπφ. Δίλαη έλα κέζν γηα ηνλ άλζξσπν, θαη ηδηαίηεξα γηα ην λέν
άλζξσπν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην
πεξηβάιινλ θαη, κέζσ απηήο, ηεο ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ηεο απφ θνηλνχ αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο απαηηήζεηο: θνηλσληθέο,
πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, επηζηεκνληθέο θ.ά.
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην έθθξαζεο ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο αληαλαθιάηαη ζ‘ έλα
ζχλνιν πξνζεγγίζεσλ, ηερληθψλ θαη δξάζεσλ, νη νπνίεο πηνζεηνχληαη θαη
εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην
ζχλνιν απηφ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρνπλ:
 Ζ δεκηνπξγηθή παξνπζία ηνπ καζεηή ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο
γλψζεο.
 Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ
γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.
 Ζ θαηαλφεζε ηεο αμίαο ησλ πξνεγνχκελσλ λνεηηθψλ δνκψλ ζηελ
αθνκνίσζε ηεο λέαο γλψζεο.
 Ζ παξνρή θαη πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο φρη σο πξνθαζνξηζκέλεο
πξαγκαηηθφηεηαο αιιά σο αζαθνχο ζπλφινπ, ην νπνίν επηδεηεί
πξνζσπηθή ελεξγνπνίεζε γηα ηε δηαζάθεζή ηνπ.
 Ζ απνδνρή ηεο αλάγθεο γηα πνιιαπιή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ην καζεηή, ηνπο ζπκκαζεηέο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην
επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Νφβα, 2010: 264-276).
 Ζ αλαζεψξεζε ησλ ξφισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Κνζζπβάθε, 2003) θαη ηνπ
καζεηή, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά: ν εθπαηδεπηηθφο «ζθελνζεηεί»
ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θαη ν καζεηήο αλαιακβάλεη
ξφιν εξεπλεηή-επηζηήκνλα.
1.1.3. Οη λέεο θαηεπζχλζεηο ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο
Ζ κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ζπλδέεηαη άκεζα σο εθαξκνγή κε ηηο ζεσξίεο
ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία αληαλαθιψληαη νη επξχηεξνη
θνηλσληθνί πξνζαλαηνιηζκνί θαη νη θαηαθηήζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ. Έηζη, ζήκεξα, δελ
είλαη δπλαηφ λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ρσξίο λα
ιάβνπκε ππφςε καο ηηο αλάγθεο πνπ έθεξε ζην πξνζθήλην θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ
δηακφξθσζε ε κεηαλεσηεξηθφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν.
Ζ ζεσξία ηεο δηδαζθαιίαο δέρζεθε ηηο επηδξάζεηο ησλ λέσλ θνηλσληθψλ
δεδνκέλσλ, φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ απφ ηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. Σηο
πξνζάξκνζε ζηε ζρνιηθή πξάμε θαη ράξαμε λένπο δξφκνπο γηα ηε δηδαζθαιία, γηα ηε
ζεψξεζε θαη πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ηε ζπγγξαθή θαη ρξήζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Γελ είλαη ν ζθνπφο καο εδψ λα εμαληιήζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην
ηεθκεξίσζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο είηε ζε δηαρξνληθφ είηε ζε
ζπγρξνληθφ επίπεδν. Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε ηε κεηάβαζε
απφ έλαλ πξνεγνχκελν ζε έλα λεφηεξν δηδαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα
πξνζδηνξίζνπκε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία αθνξνχλ, νπσζδήπνηε, θαη
ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ.
ηελ αλαλεσκέλε ζεσξία ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία σο πεξηγξαθή ηερληθψλ
θαη πξαθηηθψλ απνηειεί επίηεπγκα ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη πεξίπνπ εηψλ, νη θχξηεο
θαηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο (Minder, 1999: 17):
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α) Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην καζεηή σο ελεξγφ ππνθείκελν ηεο κάζεζήο ηνπ παξά ζην
δάζθαιν σο δηαλνκέα ηεο γλψζεο.
β) Δθθξάδεηαη επηκνλή γηα ηε βαζκηαία θαηαζθεπή ησλ γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα
ησλ δεμηνηήησλ, φρη κφλν κέζσ κηαο αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη κέζσ ησλ
θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηφζν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο φζν θαη αλάκεζα ζ‘
απηνχο θαη ζην δάζθαιν.
γ) Παξαηεξείηαη ηάζε λα θαηαξγεζνχλ νη θξαγκνί αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο ηεο
γλψζεο θαη λα επλνεζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο θαη νιηζηηθέο δεμηφηεηεο, ζε αληίζεζε κε
ηελ απφθηεζε θαηαθεξκαηηζκέλσλ γλψζεσλ.
δ) Δθθξάδεηαη επηζπκία λα αλνίμεη ην ζρνιείν ζηε δσή, λα δεζεί ε ζρνιηθή κάζεζε
κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ.
ε) Θεσξείηαη ζεβαζηή ε δηαθνξεηηθφηεηα αλάκεζα ζε πξφζσπα θαη θνπιηνχξεο.
ζη) Πξνηείλνληαη ε αμηνπνίεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο απηνδηνίθεζεο
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
δ) Γίλεηαη αμία ζηελ αλάπηπμε βαζχηεξσλ θηλήηξσλ, ζηελ επραξίζηεζε, ζηελ
επηζπκία ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο δξάζεο, ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα
ακνηβψλ θαη θπξψζεσλ.
ε) Πξνθξίλνληαη ζπλεξγαζηαθέο κνξθέο ηεο ζρνιηθήο δνπιεηάο θαη νκαδηθή
ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο έλαληη ησλ απνθιεηζηηθά αηνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ηνπ
αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.
ζ) Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ απνθιεηζηηθή έκθαζε ζηηο γλψζεηο ή ζηηο
δεμηφηεηεο.
Ζ ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο απνδίδεηαη σο
«Γηδαθηηθή ηνπ ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ» (Κνζζπβάθε, 2004) ή/θαη «Λεηηνπξγηθή
Γηδαθηηθή» (Minder, φ.π.). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθθξάδεηαη ε ίδηα γεληθή ηάζε:
ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη ελεξγεηηθά απφ ηνλ ίδην ην καζεηή θαη δελ κεηαδίδεηαη ζ‘
απηφλ, άπνςε, ε νπνία είρε εθθξαζηεί ηφζν απφ ηε ζεσξία ηνπ Claparède φζν θαη
απφ ηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή.
Απφ ηηο ζέζεηο ηεο Λεηηνπξγηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Claparède θαη ηεο Κξηηηθήο
Παηδαγσγηθήο απνξξένπλ νη θπξηφηεξνη άμνλεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ λέσλ
θαηεπζχλζεσλ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο
(Κνζζπβάθε, φ.π.: 47θ.ε.):
 Γεδνκέλνπ φηη ε γλψζε δελ ζεσξείηαη πξνθαζνξηζκέλε θαη κνλαδηθή, ζα
πξέπεη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο λα δεκηνπξγνχληαη εθείλεο νη ζπλζήθεο πνπ
ζα επηηξέπνπλ ηελ απνδφκεζε θαη ηελ αλαδφκεζε ηειηθά ηεο γλψζεο κε
ηξφπν, δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα ππνθεηκεληθφηεηαο. Κχξην δεηνχκελν, ζην
λέν πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, είλαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο
ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο θαη αληαιιαγήο απηήο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ
ππφινηπσλ κειψλ ηεο νκάδαο.
 Οη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή αιιάδνπλ.
Ο θαζεγεηήο ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά γηα ην καζεηή θαη ηνλ απνδεζκεχεη
απφ ηελ ππαγφξεπζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ θαη ηξφπσλ
ζθέςεο. Έρεη ηελ επζχλε λα «ζθελνζεηεί» ηε δηδαζθαιία, λα δηακνξθψλεη
δειαδή εθείλεο ηηο ζπλζήθεο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην καζεηή λα
απηελεξγήζεη, λα αλαδνκήζεη ηε γλψζε, λα πξνηείλεη ζρέδηα δξάζεο θαη
ηξφπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ εθάζηνηε πξνθχπηνπλ.
Ο καζεηήο απνθηά πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή
δηαδηθαζία. Γηαηππψλεη ππνζέζεηο, αμηνινγεί, ηεξαξρεί, εθθξάδεη
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ζπλαηζζήκαηα, αηζζάλεηαη, ακθηζβεηεί, παξεκβαίλεη ζηελ πιεξνθνξία, δνκεί
γλψζε.
Καη
νη
δχν,
εθπαηδεπηηθφο
θαη
καζεηήο,
ζπλεξγάδνληαη,
αιιεινζπκπιεξψλνληαη, αιιειεπηδξνχλ.
 Νέεο ηερληθέο πηνζεηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία, νη νπνίεο ππνβνεζνχλ ηηο
παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο. Δδψ αλήθνπλ ηα ζρέδηα δξάζεο, ε
νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο θαηάιιειεο
εξψηεζεο, ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, ε δηεπηζηεκνληθή/δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο εθάζηνηε ζεκαηηθήο
θ.ά.
 Πξνβάιιεηαη έληνλε ε αλάγθε εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πινπνίεζε
ηνπ πιαηζίνπ, πνπ αδξά δηαγξάςακε παξαπάλσ. Ζ εηνηκφηεηα απηή, εμάιινπ,
ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα επηκφξθσζήο ηνπο αιιά θαη
θαηάξηηζήο ηνπο ζηηο λέεο θαηεπζχλζεηο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο.
1.1.4. Ζ κάζεζε ζε ζπλάξηεζε κε ην θίλεκα ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ
Έλα απφ ηα θεληξηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο καο γηα ηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο
ζπληζηά ν θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο. Ζ ζχιιεςε θαη δηαηχπσζε ησλ αξρψλ ηνπ
θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ δελ αλήθνπλ ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή, εθφζνλ
έρνπλ πξνεγεζεί απηήο. Χζηφζν, θξίλνπκε φηη σο ζεσξία εθαξκνζκέλε ζηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ππεξβαίλεη ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ησλ δηαδηθαζηψλ
απηψλ θαη γη‘ απηφ ηελ εθιακβάλνπκε σο ην πιαίζην εθείλν, πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη
θαη λα ηεθκεξηψζεη δφθηκεο γηα ηε ζεκεξηλή ζρνιηθή ηάμε δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη
ηερληθέο.
Σν θίλεκα ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο
ηνπ 20νχ αη. ζηε νβηεηηθή Έλσζε σο θαιιηηερληθφ ξεχκα, ην νπνίν επεξέαζε ηηο
εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηε ινγνηερλία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρεη
εθαξκνζηεί ζε πνιιέο, αλζξσπηζηηθέο θπξίσο, Δπηζηήκεο, φπσο είλαη ε Φηινζνθία, ε
Κνηλσληνινγία θαη ε Φπρνινγία. ην ρψξν ηεο Παηδαγσγηθήο, νη ζεσξίεο ηνπ
Πξαγκαηηζκνχ ηνπ Dewey, ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Piaget, ηεο αλαθαιππηηθήοδηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ηνπ Bruner, ηεο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky
αιιά θαη νη απφςεηο ζχγρξνλσλ εθπξνζψπσλ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο,
φπσο ν Οιιαλδφο von Glasersfeld, έρνπλ δηακνξθψζεη αιιά θαη έρνπλ δηακνξθσζεί
απφ θαηεπζχλζεηο ηεο ζεσξίαο απηήο, φπσο νη αθφινπζεο:
Ο άλζξσπνο «ρηίδεη» κφλνο ηνπ ηηο γλψζεηο ηνπ αμηνπνηψληαο απηά πνπ ήδε
γλσξίδεη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ.
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε γλψζε ηνπ ελφο, ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ αηφκνπκέινπο κηαο νκάδαο, ζπγθξνχεηαη κε ηηο γλψζεηο ησλ άιισλ, ηελ
ππνθεηκεληθφηεηα ησλ ππφινηπσλ αηφκσλ ηνπ ζπλφινπ, δηακνξθψλνληαο,
έηζη, κηα θνηλή γλψζε.
Ο ηειηθφο ζθνπφο κηαο θνηλσληθά θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζεψξεζεο δελ είλαη ε
αλαδήηεζε ηεο κίαο, απφιπηεο γλψζεο θαη αιήζεηαο αιιά ε πινπξαιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Ζ θάζε ζεψξεζε πξνζθέξεη, βάζεη ηεο αξρήο ηεο
γελίθεπζεο, ηε δηθή ηεο εξκελεπηηθή δηάζηαζε ζηελ εθάζηνηε κειεηψκελε
γλψζε.
ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή πξάμε απφςεηο, φπσο
νη παξαπάλσ,
ηξνπνπνίεζαλ ηε ζεψξεζε ησλ ξφισλ καζεηή θαη δάζθαινπ αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο
ίδηαο ηεο γλψζεο. χκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα, πνπ εηζήγαγε ν θνηλσληθφο
θνλζηξνπθηηβηζκφο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία:
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Ζ απφθηεζε γλψζεο δελ είλαη γηα ην καζεηή ην απνηέιεζκα παζεηηθήο
απνδνρήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ αιιά ην απνηέιεζκα
πξνζσπηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο (Basque, 2004: 58-60).
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζεηή μεθηλά απφ ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπ. Ζ γλψζε
απηή έξρεηαη ζε επαθή κε ην αληίζηνηρν πιηθφ ηνχ δαζθάινπ θαη ησλ
ππφινηπσλ καζεηψλ, σο αηφκσλ αιιά θαη σο νκάδαο. Ο καζεηήο, κέζσ απηήο
ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζπλεηδεηνπνηεί ηηο ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο ηνπ δηθνχ
ηνπ γλσζηηθνχ πιηθνχ απφ ην πιηθφ ησλ ππνινίπσλ θαη ην πξνζαξκφδεη
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο.
Ζ γλψζε, επνκέλσο, «ρηίδεηαη», «ζπλνηθνδνκείηαη», είλαη ην απνηέιεζκα
ζπλεξγαζίαο θαη αλαδήηεζήο ηεο απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Μ‘
απηήλ ηελ έλλνηα δελ απνηειεί πξνθαηαζθεπαζκέλν πιηθφ ην νπνίν
πξνζθέξεηαη πξνο απνζηήζηζε θαη αθνκνίσζε, αιιά πιηθφ δεθηηθφ
ηξνπνπνίεζεο θαη «αλνηρηφ» ζε πξνζζήθεο θαη αλαζεσξήζεηο (Mercer, 2000:
153-157).
Ο δάζθαινο ζ‘ απηήλ ηε δηαδηθαζία είλαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο. Παξέρεη ην
εθάζηνηε ρξήζηκν θαη αλάινγν πιηθφ γηα ην «ρηίζηκν» ηεο γλψζεο. Δπηπιένλ,
ιεηηνπξγεί ηφζν σο κέινο ηεο νκάδαο, ζην βαζκφ πνπ αληαιιάζζεη γλψζεηο κε
ηνπο καζεηέο, φζν θαη σο θαζνδεγεηήο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο
(Κνζζπβάθε, φ.π.: 50-83 θαη Minder, φ.π.: 118-19).
Ο καζεηήο πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα θαιιηεξγήζεη ηξεηο βαζηθέο δεμηφηεηεο
θαηά ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία:
1. Πξέπεη λα κάζεη λα ζθέπηεηαη αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ, πνπ αμηνπνηεί γηα λα «ρηίζεη» ηε γλψζε ηνπ, θαιιηεξγψληαο
έηζη ηελ αθαηξεηηθή, θξηηηθή αιιά θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε (Lafortune et
Deaudelin, 2001: 204).
2. Πξέπεη, επίζεο, λα κάζεη λα επηθνηλσλεί δηαδξαζηηθά κε ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο νκάδαο, λα δέρεηαη ηε δηαθνξεηηθή άπνςε, λα ηελ
επεμεξγάδεηαη, λα ηελ ζεσξεί ρξήζηκε γηα ην «ρηίζηκν» ηεο δηθήο ηνπ
γλψζεο θαη βέβαηα λα ηελ πξνζαξκφδεη αλάινγα ζηελ αηνκηθφηεηά ηνπ.
3. Πξέπεη λα αζθεζεί ζηελ έθθξαζε θαη εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.
Απηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ
θνλζηξνπθηηβηζκνχ, γηαηί ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε
αλαδήηεζε ηεο αηηίαο πξφθιεζήο ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ απφζβεζε ηνπ
δπζάξεζηνπ ζπλαηζζήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ εθάζηνηε κειεηψκελε
γλψζε (Lafortune, 2004: 189-196).
1.1.5. Σα ζεζκηθά θείκελα
Σν εθάζηνηε αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
(ΑΠ), ην δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα, πνπ ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά
(ΓΔΠΠ) αιιά θαη ηα βηβιία ηνπ καζεηή θαη ηνπ δάζθαινπ απνηεινχλ παξακέηξνπο
ζεκαληηθέο γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Πξνζπαζψληαο λα πεξηγξάςνπκε ην
«εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη», ζα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε
θπζηνγλσκία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ εκπιέθνληαη ζηηο
δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο.
Ζ θνηλσλία κε βάζε ηηο πάζεο θχζεσο, αλά επνρή, αλάγθεο ηεο θαη θπξίσο
επηδηψθνληαο ηε ζπλέρηζή ηεο ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
ηνρεχεη, κε άιια ιφγηα, ζηελ θάιπςε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο κεηαμχ
άιισλ θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία νξγαλψλεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή
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απνβιέπνληαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ην
εθάζηνηε δεηνχκελν.
Σν ζθνπνζεηηθφ θαη ζηνρνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν
ζε καθξν-επίπεδν, ην νπνίν αθνξά ζην γεληθφ ζθνπφ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ζε κηθξν-επίπεδν, ην νπνίν αθνξά ζηηο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο, ηηο ηάμεηο ηεο θάζε βαζκίδαο αιιά θαη ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ηφζν
ζε θάζεηε φζν θαη ζε νξηδφληηα δηάηαμε, θαηαγξάθνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
(Angulo & Blanco1994, 233-261). Δίλαη ην επίζεκν, κε λνκνζεηηθή εγθπξφηεηα,
εθείλν θείκελν, ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηα ηζρχνληα ζε επίπεδν
βνχιεζεο, ηα νπνία ν ίδηνο νθείιεη λα κεηαηξέςεη ζε πξάμε. Σν αλαιπηηθφ
πξφγξακκα απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, κε βάζε ηα
ηέζζεξα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ: πξψηνλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθνπψλ θαη
ζηφρσλ δηδαζθαιίαο – ην γηαηί δηδάζθσ – δεχηεξνλ, ηελ αλαθνξά ζην πεξηερφκελν
ηνπ δηδαζθφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηελ επηινγή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελνηήησλ θαη ηελ
θαηαλνκή ηνπο ζηνλ άμνλα ηνπ ζπλνιηθά πξνζθεξφκελνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ – ην
«ηη» δηδάζθσ – ηξίηνλ, ηε ράξαμε θαηεπζπληήξησλ αμφλσλ ζρεηηθψλ κε ηε
κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο - ην «πψο» δηδάζθσ – θαη ηέηαξηνλ, ηηο νδεγίεο αιιά
θαη ηηο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (Φινπξήο 2000, 9-12). Απηφ ζεκαίλεη
φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαηέρνληαο θεληξηθή ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη δηαδηθαζία, θαηαγξάθεη ην «δπλάκεη» αιιά θαη «πξέπνλ»
γελέζζαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, παξνρήο αιιά θαη θαηάθηεζεο ηεο λέαο γλψζεο.
Οη θαηεπζχλζεηο, πνπ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ραξάζζεη, κεηαηξέπνληαη ζε
«ελεξγεία είλαη» κε ηε δηδαζθαιία, ηε ζπλαληεζηαθή ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή κε
ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο2. Έλα απφ ηα θχξηα κέζα, εμάιινπ, πινπνίεζεο
ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Θα
κπνξνχζακε, ππφ ην πξίζκα απηφ, λα βιέπακε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην σο ηνλ
«δηεξκελέα» ηεο γιψζζαο θαη ησλ λνεκάησλ, πνπ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
εθθξάδεη, ζ‘ έλαλ θψδηθα θαηαλνεηφ θαη θπξίσο εχρξεζην γηα ην καζεηή θαη ην
δάζθαιν. Δπνκέλσο, αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηεινχλ ηηο δχν
φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο (Lebrun 2006, 75) θαη, ππφ ηελ έλλνηα απηή, απφ θνηλνχ
κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνηειεί θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηε ζεσξεηηθή βάζε,
ην ζεκείν έλαξμεο αιιά θαη ηελ πεγή «έκπλεπζεο» ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ
νδεγεί θαη ζηνρεχεη ζηε κάζεζε (παλφο 1991, 384). Γηεξεπλψληαο ην βαζκφ
επηηπρίαο ηεο δηδαθηηθήο αιιά θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνηείηαη ν
ηειεπηαίνο θξίθνο ηεο εθπαηδεπηηθήο αιπζίδαο: ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, ε νπνία
ιεηηνπξγεί πνηθηινηξφπσο. Απνηειεί έλδεημε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ βαζκνχ
θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο εθ κέξνπο ηνπ καζεηή, βνεζά ηελ θνηλσλία λα ειέγμεη, βάζεη
ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ηεο θάζε λέαο γεληάο, ην πνζνζηφ ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο
2

Ζ κεηάβαζε απφ ην «δπλάκεη» θαη «πξέπνλ» γελέζζαη ζην «ελεξγεία είλαη», δειαδή απφ ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ζπρλά δπζρεξαίλεηαη ιφγσ ηεο επίδξαζεο πνηθίισλ θαη πνιιαπιψλ
παξαγφλησλ, φπσο ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε δαζθάινπ θαη καζεηψλ, ε
επηθαηξφηεηα, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε αξλεηηθή θαη απνξξηπηηθή ζηάζε είηε ηνπ δαζθάινπ είηε ηνπ καζεηή
έλαληη ηεο γλψζεο, ε πξνθαηάιεςε ησλ παξαγφλησλ ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θ.ά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
ελεξγνπνηείηαη ην «παξαπξφγξακκα», ιακβάλνληαη, δειαδή, πξσηνβνπιίεο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο
επηδηψθεη λα «δηαζψζεη» ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα αθπξψζεη ζηηγκηαία
ηε δηδαθηηθή ηνπ πνξεία, λα επηβξαδχλεη ην ξπζκφ δηδαζθαιίαο, λα εκβαζχλεη ζηε γλψζε, λα παξαιείςεη ζηνηρεία,
λα αλαηξέμεη ζε πξνεγνχκελε γλψζε ή αθφκα θαη λα μαλαδηδάμεη απηήλ, εάλ δελ έρεη παγησζεί θαη ζεσξείηαη
απαξαίηεηε γηα ηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο κάζεζεο (Βξεηηφο-Καςάιεο 1997, 39-43).
Σν «παξαπξφγξακκα», αλά πεξίπησζε, αλάγεηαη ζε παξάιιειν πξφγξακκα, ζεκηηφ ζην βαζκφ πνπ ζέβεηαη θαη
ηεξεί ην ζθνπνζεηηθφ θαη ζηνρνζεηηθφ πιαίζην ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο σο γεληθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνπ
εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
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ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη πεγή απφξξνηαο θαηεπζχλζεσλ γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο αλαηξνθνδνηηθφ κήλπκα γηα ην
καζεηή θαη ηνπο γνλείο (Καζζσηάθεο 1994, 35-38).

1.1.6. ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ
Σν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ
απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν, πνπ επεξεάδεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Σν «ηη» δηδάζθσ, πξναλαγγέιιεη ή πξνζαλαηνιίδεη θαη γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο
ηνπ. Αθνξά, εμάιινπ, ζε ζχλνιν παξακέηξσλ, πνπ ππεξβαίλεη ηα φζα εγγξάθνληαη
ζηα ΑΠ θαη ΓΔΠΠ. Έρεη ζρέζε ηφζν κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν αλαθνξάο φζν θαη
κε ζχλνιν ηδηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα, ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή θαη ηνπ δάζθαινπ, ηε δνκή θαη ηελ ηζηνξηθή
εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Μαξθαληψλεο, 1980: 361-418).
Θεσξψληαο, επνκέλσο, πσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, πέξα απφ
απηά πνπ νξίδνληαη ζηα ΑΠ θαη ΓΔΠΠ, ηα βηβιία ηνπ καζεηή θαη ηα αληίζηνηρα
ηνπ θαζεγεηή, εζηηάδνπκε ζηα αθφινπζα:
Σν γξακκαηεηαθφ είδνο ησλ θεηκέλσλ
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, ηα θείκελα, ηα νπνία
δηδάζθνληαη, είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα, φρη κφλν σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο αιιά θαη
σο πξνο ην γξακκαηεηαθφ είδνο, ζην νπνίν αλήθνπλ.
Ζ παξαπάλσ παξαηήξεζε θξίλεηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα δχν θπξίσο
ιφγνπο:
Πξψηνλ, επεηδή ε φκνηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
γξακκαηεηαθψλ εηδψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζε
ηππνπνίεζε. ε πξαθηηθφ επίπεδν, απηφ πξνκελχεη παλνκνηφηππα ζηάδηα
εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξνθαζνξηζκέλε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο.
Πεξαηηέξσ, παγηψλεη αληίιεςε γηα ηε θπζηνγλσκία θαη ιεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο
θαη αθπξψλεη ή πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ αιιά
θαη ηε δπλαηφηεηα λα πεηζζνχλ νη ζεκεξηλνί καζεηέο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ
καζήκαηνο ζηελ επνρή ηεο ξνκπνηηθήο, ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηεο πςειήο
ηερλνινγίαο. ε φ,ηη αθνξά, εμάιινπ, ηα ίδηα ηα θείκελα, ε φκνηα ηερληθή
πξνζέγγηζήο ηνπο πιήηηεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο θαη δελ ππνβνεζά ηελ
θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο θαη, κέζσ απηήο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ καζεηή ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα.
Γεχηεξνλ, ε αλάγθε εζηίαζεο ζηα δηαθνξεηηθήο γξακκαηεηαθήο πξνέιεπζεο
θείκελα, πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε,
ζπλδέεηαη κε ηε ζπλέρεηα θαη εμέιημε θάπνησλ απφ ηα είδε. Γεδνκέλνπ, δειαδή, φηη
νξηζκέλα απφ ηα γξακκαηεηαθά είδε ησλ θεηκέλσλ ηεο αξραηνειιεληθήο παξαγσγήο
δελ εκθαλίδνληαη ζήκεξα, ν θηιφινγνο νθείιεη λα επηδείμεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά
ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη δηθαληθνί ιφγνη ηεο
αξραηνειιεληθήο πεξηφδνπ δελ απνηεινχλ ζήκεξα ινγνηερληθή θαηεγνξία. Σέηνηα
θείκελα ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ αθελφο κε θαιή γλψζε ηνπ πεξηθείκελνπ
παξαγσγήο ηνπο θαη αθεηέξνπ κε επηδίσμε λα δηαθαλεί ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ
άιια είδε ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ.
Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην γξακκαηεηαθφ είδνο, ζην νπνίν
αλήθεη ην εθάζηνηε κειεηψκελν θείκελν. Πξνζνρή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε
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πξνζαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, εξγαιείσλ, ηερληθψλ θαη αξρψλ ζε φ,ηη
ππαγνξεχεη θαη ππνδεηθλχεη ην ίδην ην θείκελν.

Η ζρέζε ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε κε ηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία θαη
κε ηα Αξραία Διιεληθά απφ ην πξσηφηππν
Σν κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε
αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία απνδίδνληαη ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα.
Βξίζθεηαη ζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, επνκέλσο, ην κάζεκα ηφζν κε απηφ ηεο
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο φζν θαη κε ηα Αξραία Διιεληθά απφ ην πξσηφηππν, αλ
θαη ν ηξφπνο ζχλδεζήο ηνπ κε θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ δηαθνξνπνηείηαη:
α) ε ζρέζε κε ηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία ηα κεηαθξαζκέλα
αξραηνειιεληθά θείκελα ζπγθιίλνπλ σο πξνο ην γισζζηθφ φξγαλν έθθξαζήο ηνπο
αιιά θαη ηε κέζνδν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπο, πνπ ζπλήζσο είλαη ε εξκελεπηηθή
– θεηκελνθεληξηθή.
ε φ,ηη αθνξά ην φξγαλν γισζζηθήο έθθξαζεο απηφ θαίλεηαη λα είλαη θνηλφ
ζηα θείκελα ησλ δχν καζεκάησλ. Χζηφζν, ε επεμεξγαζία ησλ κεηαθξαζκέλσλ
θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, είλαη ζπλζεηφηεξε απφ εθείλε ησλ
αληίζηνηρσλ ηεο λενειιεληθήο παξαγσγήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε εξκελεία ησλ
θεηκέλσλ πξναπαηηεί, γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, ηε ζπλδπαζηηθή,
παξάιιειε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο πξνηεηλφκελεο κεηαθξάζεσλ, θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα παξαπνκπήο ζην πξσηφηππν θείκελν, εθφζνλ, φπσο ππνγξακκίδεη ν
θηαδάο (φ.π.: 37): «Η κεηάθξαζε είλαη κία κνξθή, έλαο κνξθνπνηεκέλνο ιφγνο, έλα
έξγν κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Γηα λα ηελ θαηαλνήζνπκε ζ’ απηήλ ηελ ηδηφηεηά ηεο
πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζην πξσηφηππν. Καη αλαγθαίαο πνξείαο πξνο ηελ αθεηεξία».
ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην θείκελν απνηειεί ην πξσηφηππν αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο, ρσξίο ηελ αλάγθε παξαπνκπήο ζε επηθνπξηθά δεδνκέλα.
Ζ θεηκελνθεληξηθή εξκελεία ησλ εμεηαδφκελσλ θεηκέλσλ είλαη ην δεχηεξν
ζεκείν ζχγθιηζεο αλάκεζα ζηα δχν καζήκαηα. Σα θείκελα πξνζεγγίδνληαη κε ζθνπφ
ηελ θαηαλφεζή ηνπο, ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ, πνπ δελ είλαη εμαξρήο
ζαθή, πνπ, ελδερνκέλσο, δειψλνπλ θάηη άιιν απφ απηφ πνπ ε αξρηθή εληχπσζε
δεκηνπξγεί, πνπ ρξεηάδεηαη λα θσηηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο
εμσθεηκεληθέο, πεξηθεηκεληθέο, δηαθεηκεληθέο αιιά θαη φζεο ζρεηίδνληαη κε ην
δεκηνπξγφ ή/θαη ηνλ αλαγλψζηε. ιε, εμάιινπ, ε πνξεία πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ
βαζίδεηαη θαη απνξξέεη απφ ην ίδην ην θείκελν, ηηο εθθξάζεηο ηνπ, ηα ζεκαίλνληα θαη
ζεκαηλφκελα. Δδψ, εξσηήζεηο θαη πξνηξνπέο ηνπ θηινιφγνπ, φπσο: «ε πνην ζεκείν
ηνπ θεηκέλνπ ην ιέεη;», «Πνηα έθθξαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν;», «Δληνπίζηε
ιέμεηο ή/θαη εθθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ζπλαθείο κε ηελ ηδέα, πνπ εδψ κειεηάκε»
θπξηαξρνχλ θαη θαηεπζχλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Χζηφζν, γηα ηα κεηαθξαζκέλα αξραηνειιεληθά θείκελα, κεγάιε ζεκαζία έρεη
ην πεξηθείκελν παξαγσγήο ησλ έξγσλ. Ηδηαίηεξα φηαλ ην πεξηθείκελν απηφ απέρεη
ρξνληθά απφ ηελ επνρή πνπ δεη ν αλαγλψζηεο/απνδέθηεο ηνπ έξγνπ, θαηαλννχκε φηη
θάζε πηζαλή πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ αξραηνειιεληθνχ έξγνπ κε ζεκεξηλά θξηηήξηα
δελ βνεζά ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Αληίζεηα, κία ηέηνηα επηδίσμε αιινηψλεη ζπρλά ην
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γεληθεχζεηο απζαίξεηεο θαη
ππνθεηκεληθέο.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηθεηκέλνπ, επνκέλσο, αλάκεζα ζηα θείκελα ησλ δχν
καζεκάησλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζε θάζε πξνζπάζεηα εξκελεπηηθήο
πξνζέγγηζεο. Γηαθνξεηηθά, ην αξραηνειιεληθφ θείκελν κπνξεί λα εξκελεπζεί κε
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θξηηήξηα θαη παξακέηξνπο ηεο λενειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα ζεσξεζεί κε
επίθαηξν θαη ειάρηζηα ρξήζηκν γηα ηε γεληά ηνπ 21νπ αηψλα.
β) ε ζρέζε κε ηα Αξραία Διιεληθά απφ ην πξσηφηππν ε πξνζέγγηζε
κεηαθξαζκέλσλ αξραηνειιεληθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ηαπηίδεηαη σο πξνο ηε
γξακκαηεηαθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ην πεξηερφκελν πνπ απηά εθθξάδνπλ,
ην αμηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην πνπ απερνχλ θαη ηελ πξφζεζε, φπσο απηή
θαηαγξάθεηαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα: εξκελεία θαη θαηαλφεζή ηνπο κε
απψηεξε επηδίσμε ηελ αλάδεημε ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο
άμνλεο ηεο ζπγρξνλίαο θαη ηεο δηαρξνλίαο. Γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε, ε παξαπάλσ
αλαθνξά ζεκαίλεη πσο ν θηιφινγνο δελ ζα πξέπεη λα μερλάεη ην πεξηθείκελν ηεο
πεξηφδνπ ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ, πνπ εθάζηνηε κειεηάηαη. Θα πξέπεη λα απνθεχγεη
ηηο ζπγθξίζεηο πνπ αλαδεηνχλ ην θαιχηεξν ή ην ιηγφηεξν θαιφ αλάκεζα ζην ρζεο θαη
ζην ζήκεξα. Θα πξέπεη λα ζέβεηαη ην γξακκαηεηαθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη ην
θείκελν πνπ κειεηάεη θαη ηηο αλάγθεο, πνπ απηφ δεκηνπξγεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε,
ζα κπνξνχζε λα αθπξσζεί, γηα παξάδεηγκα, ε ζεαηξηθφηεηα κηαο ηξαγσδίαο θαη λα
απνθνπεί έλα ηέηνην είδνο έξγνπ απφ ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην, φπνπ απηφ αλήθεη.
Γηαθνξνπνηείηαη, σζηφζν, ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ
κεηάθξαζε απφ εθείλν ηεο πξνζέγγηζεο ηεο πξσηφηππεο κνξθήο θεηκέλσλ σο πξνο
ηε κνξθή ηνπ νξγάλνπ έθθξαζεο, δειαδή ηε γιψζζα. Σν ζηνηρείν απηφ βνεζά ζηελ
νηθεηνπνίεζε ησλ κεηαθξαζκέλσλ θεηκέλσλ απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ, φρη
κφλν ειιεληθήο, πιένλ, αιιά πνιππνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη θαηαγσγήο. Χζηφζν,
δεκηνπξγεί έλα δηαθνξεηηθφ θείκελν απφ εθείλν ηεο πξσηφηππεο κνξθήο (Βεξηζέηεο,
2003: 260), ην νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη, γηα λα είλαη πξνζηηφ απφ ηνλ
αλαγλψζηε, κε ηνπο θαλφλεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο 3.
Παξάιιεια, φκσο, ην ίδην θείκελν δελ ζα πξέπεη λα αιινηψλεη ην χθνο θαη ην
γξακκαηεηαθφ είδνο ηνπ πξσηφηππνπ γηαηί, έηζη, ζα απέρεη πνιχ απφ εθείλν θαη ζα
απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ αλαγλψζηε θαηά ηελ εξκελεπηηθή ηνπ πξνζέγγηζε.
1.1.7. αλ θαηαθιείδα…..
Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή πιαηζίσζε νη δηδαθηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί
αιιά θαη νη δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξα κέζα γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζεσξνχληαη:
Α. Η θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή
Ο ηξφπνο ζέαζεο ηεο γλψζεο αιιάδεη. Ο καζεηήο δελ καζαίλεη ηε λέα γλψζε
κφλν γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα πνπ ηνπ δίλεηαη, αιιά γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη
θάζε παξφκνηα θαηάζηαζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ίδηα ε γλψζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα νδεγήζεη ην καζεηή ζε λέα γλψζε θαη εκπεηξία.
Ζ θξηηηθή ζθέςε, σο δεηνχκελν ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα θαη
ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ εηδηθφηεξα, πξνζαλαηνιίδεη ζε
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αζθνχλ ην κπαιφ ζε αθξηβείο, πεηζαξρεκέλνπο, ζθφπηκνπο
θαη ζπζηεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ, λνεηηθψλ θξηηεξίσλ.
Παξαπέκπεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα θαη ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ελφο ζπλφινπ
λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ εθ κέξνπο ηνπ θξηηηθά ζθεπηφκελνπ καζεηή (Γαλαζζήο Αθεληάθεο, 1997: 89-91). Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο ηηο δηεξγαζίεο είλαη
(Φνπληνπνχινπ, 2006: 59-60]:

3

Γηα παξάδεηγκα, ε θιεηηθή πξνζθψλεζε «Χ, άλδξεο Αζελαηνη», ηελ νπνία ζπρλά ζπλαληνχκε ζε θείκελα
ηζηνξηθά, θηινζνθηθά, ξεηνξηθά ηεο αηηηθήο πεξηφδνπ, πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ηεο λέαο
ειιεληθήο θαη λα απνδνζεί απιψο σο «Αζελαίνη».

18



Ζ ζχγθξηζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αληηπαξαβάιιεη δχν ή
πεξηζζφηεξα πξφζσπα, γεγνλφηα, ηδέεο, θαηαζηάζεηο, αληηθείκελα θαη λα
βξίζθεη ηηο κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, ζπκθσλίεο θαη αζπκθσλίεο.
 Ζ πεξίιεςε, δειαδή ε ζχληνκε αιιά νπζηαζηηθή εθ κέξνπο ηνπ καζεηή
παξνπζίαζε ηνπ κειεηψκελνπ ζέκαηνο ή αληηθεηκέλνπ.
 Ζ παξαηήξεζε, δειαδή ε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή
θάπνηνπ ή θάπνησλ ζηνηρείσλ βάζεη νδεγηψλ ηνπ θαζεγεηή.
 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε, δειαδή ε νκαδνπνίεζε ζηνηρείσλ βάζεη θνηλψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
 Ζ εμήγεζε, δειαδή ε εμεχξεζε ηεο ζρέζεο αηηίαο – αηηηαηνχ, πνπ κπνξεί λα
ζπλδέεη δχν θαηαζηάζεηο ή θαηλφκελα.
 Ζ
δηαηχπσζε θξίζεσλ, αλαιχζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ γηα πξφζσπν,
αληηθείκελν, θαηάζηαζε, θαηλφκελν ή γεγνλφο.
 Ζ δεκηνπξγηθφηεηα, δειαδή ε πξσηνηππία θαη ε εθεπξεηηθφηεηα ζηελ
έθθξαζε.
 Ζ ζπιινγή θαη νξγάλσζε δεδνκέλσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ηνπ
θαζεγεηή.
 Ζ δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, δειαδή πξνηάζεσλ ησλ νπνίσλ ε επηβεβαίσζε
ρξεηάδεηαη απφδεημε.
 Ζ εθαξκνγή θαλφλσλ θαη αξρψλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο, δειαδή ε αθνκνίσζε
θάπνησλ λφκσλ, ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα αλαθαιέζεη θαη λα εθαξκφζεη ν
καζεηήο ζε θαηάιιειν ρσξνρξνληθφ πιαίζην.
 Ζ αλάιεςε δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, ην νπνίν
κειεηάηαη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ.
 Ζ δηαηχπσζε παξαγσγηθψλ θαη επαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ, δειαδή ε
ηθαλφηεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ην φινλ ζηα κέξε θαη απφ ηα κέξε ζην φινλ.
 Ζ αμηνπνίεζε ηεο εξψηεζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη
απνθσδηθνπνίεζεο ησλ εξσηεκάησλ ηνπ θαζεγεηή, ηα νπνία νθείινπλ λα
είλαη ζαθή θαη θαηαλνεηά απφ ην καζεηή (Μαηζαγγνχξαο, 2000: 292).
Μεξηθέο απφ ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ
Διιεληθψλ είλαη:
 Ζ επηδίσμε ηεο ζπγθξηηηθήο ζεψξεζεο ελλνηψλ, θαηλνκέλσλ, ζπκπεξηθνξψλ,
ινγνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα πξνσζήζεη ζηε ζρνιηθή ηάμε δξαζηεξηφηεηεο ζχγθξηζεο
δνκψλ Αξραίαο θαη Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
Οδχζζεηαο θαη ηεο Ηιηάδαο, ζηάζεο Αξραίσλ Διιήλσλ θαη Νενειιήλσλ
απέλαληη ζε πξνβιήκαηα θαη αμίεο θ.ά.
 Ζ θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ζηάζεο, ησλ
αλζξψπηλσλ ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη, κάιηζηα, κε θξηηήξην ην ρσξνρξνληθφ
πιαίζην έληαμήο ηνπο.
 Ζ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηή ζε αζθήζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο
δεδνκέλσλ, ηαμηλφκεζεο ζηνηρείσλ, αμηνπνίεζεο παξάιιεισλ θεηκέλσλ,
αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, φπσο ην δηαδίθηπν.
 Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο αηηηνιφγεζεο
ησλ ηδεψλ θαη απφςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ‘ απηά θαη ηεο ζχγθξηζήο ηνπο κε
αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ θείκελα ηεο ίδηαο ή άιιεο επνρήο σο πξνο ηε δνκή
θαη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ ηδεψλ.
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Β. Η δηεπηζηεκνληθή/δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ
Πξφθεηηαη γηα ηε δηεπηζηεκνληθή/δηαζεκαηηθή ζεψξεζε ηεο γλψζεο, πνπ
επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε πξνζεγγίζεσλ απφ ηηο δηάθνξεο επηζηήκεο θαηά ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ην ζέκα πνπ θάζε θνξά κειεηάκε λα νινθιεξψλεηαη. Ζ γλψζε, έηζη,
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηξέπεηαη ζην καζεηή λα
δηακνξθψλεη πξνζσπηθή άπνςε γηα ζέκαηα δηαθφξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ
επηζηεκνληθψλ ρψξσλ, πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε δεηήκαηα ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο (Μαηζαγγνχξαο, 2003).
Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, ε νπνία απνηειεί ζχγρξνλν ηξφπν ζέαζεο θαη πξνζθνξάο
ηεο γλψζεο, ηεθκεξηψλεηαη ζεσξεηηθά θπξίσο βάζεη ησλ αξρψλ ηεο Μνξθνινγηθήο
Φπρνινγίαο (Φνπληνπνχινπ, 2005: 56-62), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε καζεζηαθή
δηαδηθαζία απνηειεί αηθλίδηα ζχιιεςε ηνπ φινπ. Σν άηνκν αληηιακβάλεηαη ηα
ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο σο νιφηεηεο. Απηέο νη νιφηεηεο, νη κνξθέο θαηά ηε
Μνξθνινγηθή Φπρνινγία, απαξηίδνληαη κελ απφ επηκέξνπο ζηνηρεία, δηαηεξνχλ δε
ηελ ηδηφηεηα λα είλαη αλψηεξεο απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπο. Σα κέξε ηνπ
ζπλφινπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, απνδίδνπλ ζην «φινλ» ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ νπνία δελ
θαηέρνπλ ηα ίδηα σο κεκνλσκέλα ζηνηρεία.
Βάζεη ηεο παξαπάλσ ζπιινγηζηηθήο θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν
απνηειεί έλα «φινλ», γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ δηάθνξεο νπηηθέο, ην
ζχλνιν ησλ νπνίσλ απαξηίδεη ηελ εηθφλα ηνπ. Γηαζθαιίδεηαη, έηζη, ε
«πνιππξηζκαηηθή» πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ησλ επηκέξνπο
γλσζηηθψλ πεξηνρψλ. Αλαθεξφκαζηε εδψ ζηελ πην απιή εθδνρή ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο: ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε δχν ή
πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο, φηαλ, θπζηθά, παξνπζηάδεηαη ε θαηάιιειε
επθαηξία. Μία ηέηνηνπ είδνπο επηδίσμε ηεθκεξηψλεηαη πνιιαπιψο, φπσο επηζεκαίλεη
ν Coudray (1978)4:







Παηδαγσγηθά θαη Φηινζνθηθά: Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα ζχλζεην φιν,
θακσκέλν απφ αιιεινζπζρεηίζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία
ηεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηεκαρηζκέλν ραξαθηήξα ησλ καζεζηαθψλ ζπλζεθψλ
ζηνπο κνλνζεκαηηθνχο θιάδνπο ηεο γλψζεο.
Σερληθά θαη επηζηεκνληθά: ην βαζκφ πνπ νη επηζηήκεο πξννδεχνπλ, ε
θαζεκία ζηνλ ηνκέα ηεο, δηαπηζηψλνπλ «νκνηφηεηεο» ή αλεπάξθεηεο πνπ ηηο
αλαγθάδνπλ λα νκαδνπνηνχληαη. Έηζη, γελληνχληαη, γηα παξάδεηγκα, ε
βηνρεκεία, ε θνηλσληνςπρνινγία θηι.
Κνηλσληθν – νηθνλνκηθά: Τπάξρεη θνηλσληθή δήηεζε γηα ηε κειέηε ζχλζεησλ
θαηλνκέλσλ, πνπ ζηελ νπζία ηνπο είλαη δηαζεκαηηθά: ε κειέηε ηνπ
πεξηβάιινληνο, ε ξχπαλζε θηι.
Δθπαηδεπηηθά: Οη ρσξηζηνί επηζηεκνληθνί θιάδνη δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη
ρσξηζηνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο αιιά κέζα θαιιηέξγεηαο, κέζα
πνπ πξέπεη λα αξζξψλνληαη κεηαμχ ηνπο.

ηε ζρνιηθή ηάμε, εμάιινπ, κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, φπσο ε
παξαπάλσ, έγθεηηαη ζηελ άληιεζε ζηνηρείσλ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο
πεξηνρέο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ν εθάζηνηε πξνβιεκαηηζκφο5.

4

Ζ παξαπνκπή θαη ην παξάζεκα είλαη απφ M. Minder, φ.π.: 153.
Δίλαη γεληθά απνδεθηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πξνζθνξά ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο: ε
πξνζθεξφκελε πιεξνθνξία είλαη πην ειθπζηηθή, απνθεχγνληαη κνλνζεκαηηθέο ζεσξήζεηο ηεο γλψζεο,
ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Χζηφζν, έρνπλ δηαηππσζεί θαη έληνλεο επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηε
5
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Γηα παξάδεηγκα, ε δηδαζθαιία ησλ Οκεξηθψλ επψλ δελ βαζίδεηαη πιένλ ζηελ
απνθιεηζηηθή κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
πλδπάδεηαη κε ηε κειέηε αξρψλ ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, θαηά ηελ πξνζέγγηζε
ελλνηψλ φπσο ε πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Σνπηθήο
Ηζηνξίαο, θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπσλπκίσλ, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαηά ηε κειέηε
ησλ νκεξηθψλ αζιεηηθψλ αγψλσλ, ηεο Μνπζηθήο, θαηά ηελ παξνπζίαζε νκεξηθψλ
κνπζηθψλ δξψκελσλ αιιά θαη άιισλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ6. ια απηά ηα δεδνκέλα
ζπκβάιινπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία φρη κφλν ηεο Οδχζζεηαο θαη
ηεο Ηιηάδαο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο θαη ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ
παξερφκελσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζχγθιηζε σο πξνο ην
θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο (νξηδφληηα δηάηαμε ηεο χιεο) (Ννχηζνο, 1988: 105-115).
Δπηπιένλ, ηα έξγα ηνπ Οκήξνπ, ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκά καο, δελ
αληηκεησπίδνληαη σο αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγήκαηα αιιά πξνζεγγίδνληαη
σο «νιφηεηα». Με ηελ έλλνηα απηή κειεηψληαη ππφ ηε κνξθή θνηλψλ ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ ηφζν ηα ινγνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη ηα εθθξαδφκελα κελχκαηα
θαη ησλ δχν επψλ. Έηζη, ε εξκελεία ησλ δχν έξγσλ είλαη εληαία θαη ν καζεηήο πνιιέο
θνξέο ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ αλαθαιεί ζηνηρεία ηεο Οδχζζεηαο γηα λα εξκελεχζεη ρσξία
ηεο Ηιηάδαο (θάζεηε δηάηαμε ηεο χιεο) (Ννχηζνο, φ.π.: 115-124).

δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή ρξεζηηθφηεηά ηεο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνπκε, ρσξίο ζρνιηαζκφ, σο
επηζεκάλζεηο, πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αθππληζηηθά γηα φινπο καο.
Ο Alin αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Σν λα πηζηέςνπκε φηη ε εθαξκνγή δηαζεκαηηθψλ δξάζεσλ απνηειεί απηφκαηα
κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ζηνπο καζεηέο κνχ θαίλεηαη παγίδα. Η δηαζεκαηηθή πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη πην
ζπρλά ζηα θεθάιηα ησλ θαζεγεηψλ παξά ησλ καζεηψλ. Οη ηειεπηαίνη είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλνη ζηε κνλνζεκαηηθή
ρσξηζηηθφηεηα, ψζηε δελ κπνξνχλ λα κπνπλ απεπζείαο ζην παηγλίδη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη
θάηη πνπ πξέπεη λα νηθνδνκεζεί».
Πξνο αλάινγε θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε ζθέςε ηνπ Meirieu: «ηελ θπξηνιεμία, δελ πθίζηαηαη δηαζεκαηηθή ζθέςε,
εθηφο αλ ε δηαζεκαηηθφηεηα αλαγνξεπζεί ε ίδηα ζε ηδηαίηεξν θιάδν ηεο γλψζεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζπκβαίλεη κε
ηελ πεξίπησζε ηεο νηθνινγίαο. Αλ ππήξρε δηαζεκαηηθή ζθέςε, ζα ήηαλ έλα είδνο ζθέςεο ζην θελφ, ρσξίο ζεκεία
αλαθνξάο, ρσξίο εζσηεξηθή ζπλνρή, ρσξίο λνκηκνπνηεηηθή αξρή ησλ γλψζεσλ».
6
Πξαθηηθέο, φπσο ε παξαπάλσ, ζπλδένληαη κε ηε Θεσξία ησλ Πνιιαπιψλ Δπθπτψλ ηνπ Gardner (Gardner, 1983,
1993, 1999, 2006), o νπνίνο ακθηζβεηεί θαη ηειηθά αθπξψλεη ηε ζεψξεζε ηεο λνεκνζχλεο σο εληαίαο θαη
κεηξήζηκεο. χκθσλα κε ηνλ Gardner ε λνεκνζχλε απνηειεί ζχλνιν νθηψ ζρεηηθά αλεμάξηεησλ ηχπσλ
λνεκνζχλεο, νη νπνίνη ιεηηνπξγψληαο «ζπζηεκηθά» παξάγνπλ ζπκπεξηθνξά. Οη ηχπνη ηεο λνεκνζχλεο, κε ηνπο
νπνίνπο γελληφκαζηε, είλαη: ε γισζζηθή, ε ινγηθνκαζεκαηηθή, ε κνπζηθή, ε λνεκνζχλε ρψξνπ, ε ζσκαηνθηλαηζζεηηθή, ε δηαπξνζσπηθή, ε ελδνπξνζσπηθή θαη ε πην πξφζθαηε, ε νηθνινγηθή - θπζηνγλσζηηθή.
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην, πνπ ράξαμε ν Gardner, ππαγνξεχεη ηερληθέο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ εθάζηνηε
κειεηψκελνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ σο πξνο ηελ νπηηθή ζέαζήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε κειέηε ηνπ
ζέκαηνο «Σν ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα» ζηελ νκεξηθή Οδχζζεηα νη νθηψ ηχπνη ηεο λνεκνζχλεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ
λα ελεξγνπνηεζνχλ κε ηηο αθφινπζεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο:
Γισζζηθή επθπία: λα ζπληάμνπλ νη καζεηέο γηα θάζε ζηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Οδπζζέα έλα ζχληνκν θείκελν κε
βάζε ιέμεηο-θιεηδηά, φπσο: νλνκαζία ηφπνπ, νλνκαζία πξνζψπσλ, ζπλαηζζήκαηα, ζπλέπεηεο-απνηειέζκαηα.
Υσξηθή – Αληηιεπηηθή επθπία: λα εληνπίδνπλ νη καζεηέο ζην ράξηε ηεο Μεζνγείνπ, ηνπο ζηαζκνχο ηνπ ηαμηδηνχ
ηνπ.
Λνγηθν - Μαζεκαηηθή επθπία: λα δηαηππψζνπλ νη καζεηέο ππνζέζεηο γηα ηε ζχγρξνλε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ
ζηαζκψλ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Οδπζζέα ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο θαη πεγέο ηζηνξηθέο, γεσγξαθηθέο, ινγνηερληθέο,
θαιιηηερληθέο θ.ά
Μνπζηθή επθπία: λα επηιέμνπλ νη καζεηέο γηα θάζε ζηαζκφ ηνπ κειεηψκελνπ ηαμηδηνχ κία κεισδία θαηάιιειε
γηα ηελ έθθξαζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ.
σκαηηθή – Κηλαηζζεηηθή επθπία: λα θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο ηε ζρεδία ηνπ Οδπζζέα.
Δλδνπξνζσπηθή επθπία: λα επηιέμνπλ νη καζεηέο ζε πνην ζηαζκφ ηνπ Οδπζζέα ζα ήζειαλ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ σο
έλα απφ ηα θχξηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο.
Γηαπξνζσπηθή επθπία: λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ ζρέδην δξάζεο αληαιιαγήο
ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα.
Ναηνπξαιηζηηθή επθπία: λα πεξηγξάςνπλ νη καζεηέο θαζέλα απφ ηνπο ζηαζκνχο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Οδπζζέα βάζεη
ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην θείκελν.
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Γ. Η ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ
Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο ζχγρξνλεο θπζηνγλσκίαο ηεο
εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Νέεο Σερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη
επηθνηλσλίαο πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαη λα εληαρζνχλ δεκηνπξγηθά ζηε δηδαθηηθή
πξάμε. Εεηνχκελν ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη λα δηαζθαιηζηνχλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο εθ κέξνπο ηνπ καζεηή
ηεο «θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο» θαη ηεο «θνηλσλίαο ηεο γλψζεο».
Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην επνηθνδνκηζηηθφ κνληέιν
(Ράπηεο θαη Ράπηε, 2001), ην νπνίν πξεζβεχεη ηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο γλσζηηθήο
δνκήο ζηελ ήδε ππάξρνπζα εκπεηξία. Ζ κάζεζε δελ ζπλίζηαηαη ζηε ζπζζψξεπζε
γλψζεσλ αιιά ζηελ νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ ηνπ
αηφκνπ. Ζ παξαπάλσ αλαθνξά, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην καζεηή,
βαζίδεηαη ζηηο θνηλσληθν-γλσζηηθέο θαη ςπρνγλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Ζ γλψζε
βξίζθεηαη κέζα ζην καζεηή, ν νπνίνο απφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζε
δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο νηθνδνκεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψζε, λννχκελε
φρη σο ππνθεηκεληθή ζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά σο απνηέιεζκα απηελεξγνχ
δξάζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, επλννχληαη νη
ζπλεξγαηηθέο-δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξέρνληαη πεξηβάιινληα, φπνπ
αλαπαξίζηαηαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη δηεπθνιχλεηαη ε νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ
αληηιήςεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλαθάιπςε (Cox, 1998).
Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ζεψξεζε απνδέρεηαη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηεο
εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Νφβα,
φ.π.: 335-353). Καη κάιηζηα ππφ κία ελδηαθέξνπζα νπηηθή: εθείλε ηεο ρξήζεο ησλ
Νέσλ Σερλνινγηψλ σο εξγαιείνπ, ην νπνίν παξαπέκπεη ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο
λέσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε ρξεζηκφηεηά ηνπ. ε απηά ηα
λέα πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα νπνία πξναπαηηνχληαη αιιά θαη απνξξένπλ απφ ηελ
αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη ξφινη δάζθαινπ θαη καζεηή
εκπινπηίδνληαη. Έλλνηεο θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο, φπσο ε δξάζε, ε δηάδξαζε, ε
έξεπλα, ε ζπκκεηνρή, ε παξέκβαζε είλαη θεληξηθέο (Κπλεγφο, 1995). Ζ γλψζε
αλαθαιχπηεηαη, ν καζεηήο ιεηηνπξγεί σο κηθξφο επηζηήκνλαο θαη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζ‘ απηή ηελ ελεξγεηηθή ελαζρφιεζε
κε ηα λέα γλσζηηθά δεδνκέλα βαζηδφκελνο ζε κία αμηφπηζηε θαη γεξή, αλάινγνπ
πεξηερνκέλνπ, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε (Κπλεγφο, 2002).
Βάζεη ηεο παξαπάλσ ζπιινγηζηηθήο ν θηιφινγνο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη
ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα νπνία ηαπηφρξνλα κε ηα έληππα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη λα σζήζεη ηνπο
καζεηέο, κε αλάζεζε θαηάιιεισλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ ΣΠΔ, λα αζθεζνχλ ζε
δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο, παξαηήξεζεο, ζχγθξηζεο, ηαμηλφκεζεο, πξφβιεςεο,
δηεχξπλζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηαηχπσζεο επαγσγηθψλ ή παξαγσγηθψλ
ζπιινγηζκψλ.
Γ. Η κέζνδνο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο
Ζ αγγιηθή απφδνζε ηνπ φξνπ «ζρέδην δξάζεο» σο «project» θαη ε αληίζηνηρε
γαιιηθή σο «projet» πξνέξρνληαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα «projicio», ην νπνίν ζεκαίλεη
πξνηείλσ θαη/ή πξνβάιισ. Ζ αξρηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, ε νπνία δειψλεη ηελ «εθ ησλ
πξνηέξσλ παξνπζίαζε κηαο κειινληηθά επηδησθφκελεο θαηάζηαζεο», παξαπέκπεη
ζηελ πξφβιεςε. Έλα άηνκν ή κηα νκάδα ζρεδηάδνπλ, πεξηγξάθνπλ ηελ εμέιημε κηαο
παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ θαηάιεμή ηεο κεηά απφ νξγαλσκέλε θαη
πξνζρεδηαζκέλε παξέκβαζε. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ην άηνκν ή ε νκάδα έρνπλ ηε
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δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ ζηφρνπο αιιά θαη λα ηνπο πινπνηήζνπλ επηιέγνληαο ηα
θαηάιιεια κέζα γη‘ απηφ θαη «θαηαζηξψλνληαο» ην πην απνηειεζκαηηθφ ζρέδην
δξάζεο. Σν ζρέδην απηφ απνβιέπεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθάζηνηε επηδησθφκελσλ
ζηφρσλ, ζηελ επηινγή ησλ κέζσλ, πνπ ζα ππνβνεζήζνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ
απηψλ, ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ κέζσλ, πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί, αιιά θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ή ησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ.
Γ1.Παηδαγσγηθή βάζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο
ε φ,ηη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, νη πξψηεο αλαθνξέο ζην «ζρέδην δξάζεο»
ζπλαληψληαη ζην έξγν «Αηκίιηνο» ηνπ J. - J. Rousseau. Δθθξάδνληαο ην θιίκα κηαο
επνρήο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε δηεθδίθεζε ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, ν Γάιινο θηιφζνθνο ηφληζε φηη ν
«Αηκίιηνο», ην παηδί-πξσηαγσληζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ, δελ καζαίλεη κέζα ζηα βηβιία θαη
κέζα απφ ηα βηβιία αιιά απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηα πξάγκαηα θαη κε φζα ν ίδηνο
«αλαθαιχπηεη». Δπνκέλσο, φπσο ηφληζε ν Rousseau, ν δάζθαινο δελ πξέπεη λα
απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή γλψζεο γηα ην καζεηή, σο απνθιεηζηηθφο θάηνρνο απηήο,
αιιά νθείιεη λα θαζνδεγεί ην καζεηή πξνο ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο μππλψληαο
ηελ πεξηέξγεηά ηνπ.
Παξφηη, σζηφζν, ν Rousseau ραξάζζεη αδξά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ ζρεδίσλ
δξάζεο, εθείλνο, πνπ απνηειεί ηνλ επίζεκν εηζεγεηή ηνπο είλαη ν Ακεξηθαλφο John
Dewey ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη κία έκθπηε επηζπκία λα κάζεη θαη
ςάρλεη απζφξκεηα λα αλαπηπρζεί. Ο Dewey είλαη πεπεηζκέλνο φηη ηα παηδηά, φπσο
θαη νη ελήιηθεο, είλαη ελεξγά φληα, ηα νπνία καζαίλνπλ αληηκεησπίδνληαο ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο
θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Ζ ζθέςε είλαη έλα εξγαιείν θαη γηα ηνπο ελήιηθεο
θαη γηα ηα παηδηά, ην νπνίν ρξεζηκεχεη γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ε γλψζε είλαη ε ζπζζσξεπκέλε
ζνθία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ επίιπζε ησλ εθάζηνηε πξνβιεκάησλ. Πεγή θαη
αθεηεξία ηεο ζθέςεο απνηειεί ε εκπεηξία, απφ ηελ νπνία ην παηδί, φπσο θαη ν
ελήιηθαο, πξέπεη λα δηαθξίλεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία. Γηα λα γίλεη
απηφ, πξέπεη λα θαηαζηξσζεί έλα ζρέδην, έλα πξφγξακκα βάζεη κηαο ινγηθήο
θαηαζθεπήο.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ παηδαγσγνχ ε
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη ε πλεπκαηηθή άζθεζή ηνπ κέζσ ηεο εκπεηξίαο
πξνβάιινληαη σο θχξηεο έλλνηεο ζηελ αγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αλαπηπμηαθή
πνξεία ηνπ. Οη ίδηεο, εμάιινπ, έλλνηεο ζπκκεηέρνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηφζν ζην
ζεσξεηηθφ πξνζδηνξηζκφ φζν θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ
ζρεδίσλ δξάζεο. Σν δφγκα Dewey αθνξά ζηε ζπκκεηνρηθή, ελεξγφ κάζεζε, ε νπνία
επηηπγράλεηαη κε ηε δξάζε ηνπ καζεηή θαη φρη κε ηελ παζεηηθή πξφζιεςε ηεο
γλψζεο. Σν ζρνιείν, επνκέλσο, δελ απνβιέπεη ζηελ πξνζθνξά γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, ησλ νπνίσλ ν καζεηήο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη νχηε ηε ρξεζηκφηεηα
νχηε ην ζηφρν. Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζην καζεηή ηα απαξαίηεηα κέζα θαη
εξγαιεία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο
γλψζεο. Ο καζεηήο, απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, πξέπεη λα ελεξγεί, λα ζέηεη ζηφρνπο, λα
θαηαζηξψλεη ζρέδηα ελεξγνπνίεζεο θαη δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη
ζηφρνη απηνί, λα απνθηά λέεο εκπεηξίεο αιιά θαη λα καζαίλεη λα εξκελεχεη ηηο λέεο
εκπεηξίεο βάζεη παιαηφηεξσλ, ζπλαθψλ εκπεηξηψλ.
χγρξνλνη αιιά θαη κεηαγελέζηεξνη ηνπ Dewey παηδαγσγνί, φπσο νη Decroly,
Freinet θαη Piaget, επεζήκαλαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο
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αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή κε ηα ζηνηρεία, πνπ ηελ
απαξηίδνπλ, παξαπέκπνληαο ζαθψο ζηελ ηερληθή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. Μία ηερληθή,
πνπ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ίζσο, αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα σο έλα ρξήζηκν δηδαθηηθφ
θαη καζεζηαθφ εξγαιείν. Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ζηε
δηδαθηηθή πξάμε νθείιεη, σζηφζν, λα αθνινπζεί ηηο θπξηφηεξεο εμειηθηηθέο θάζεηο, νη
νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε βαζηθή δνκή ηεο κεζφδνπ project. Με αθεηεξία ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, κε αθνξκή εξεζίζκαηα, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην
εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαη θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ην δάζθαιν νξίδεηαη ην
ζέκα – ζηφρνο, ην νπνίν θαινχληαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ. Οη επηκέξνπο πηπρέο
ηνπ ζέκαηνο, ε αλάιεςε ησλ ξφισλ-εξγαζηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πινπνίεζεο
ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαζψο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εξγαιείσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζην πιαίζην ηεο επηδίσμεο νινθιήξσζήο ηνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ καζεηψλ κε ην δάζθαιν. Αθνινπζεί ε πινπνίεζε
φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ε νπνία
ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ επίηεπμε ηνπ εμαξρήο θαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ φζν θαη κε ηελ
εμάληιεζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ.
Γ2. Βαζηθά ζηνηρεία ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Δίλαη ζαθέο φηη ην ζρέδην δξάζεο σο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ
αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, πνπ εθ ησλ
πξνηέξσλ έρνπλ νξηζηεί απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε
δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, ζηελ παξαγσγή έξγνπ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο νκάδαο.
Ο ρξφλνο είλαη ν πξψηνο απφ ηνπο άμνλεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ραξαθηήξα ησλ
ζρεδίσλ εξγαζίαο. Γελ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηνλ αλψηεξν ρξφλν γηα ηελ
πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο. Οπσζδήπνηε, φκσο, σο ειάρηζηνο ρξφλνο
πξνζδηνξίδνληαη νη δχν κε ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην
δηαθξίλνπκε ηα projects ζε κηθξά, ηα νπνία εθηείλνληαη απφ δχν έσο θαη δέθα ψξεο,
ζε κέηξηα, ηα νπνία εθηείλνληαη απφ κία κέξα έσο θαη κία εβδνκάδα θαη ζε κεγάια,
ηα νπνία εθηείλνληαη απφ κία εβδνκάδα έσο θαη κεξηθά ρξφληα (Christin, 1997: 2426).
Ζ παξαγσγή έξγνπ ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ δξάζεο είλαη ν δεχηεξνο άμνλαο
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αθνξά, δε, ηφζν ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο
ηνπ project φζν θαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην ζρέδην δξάζεο
νξγαλψλεηαη ζπρλά κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο, φπσο ε
αλαδήηεζε, ε ηαμηλφκεζε, ε ηεξάξρεζε, ε ζχγθξηζε, ε επηινγή, ε ζπλεξγαζία, ε
ηήξεζε ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. ‘ απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ελδηαθέξεη ηφζν ην
απνηέιεζκα ηεο δξάζεο φζν ε ίδηα ε δξάζε σο άζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.
Γηα παξάδεηγκα, έλα ζρέδην δξάζεο κε ζέκα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νκεξηθψλ
επηζέησλ ησλ δχν επψλ ζε πεξηγξαθηθά, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηππηθά δελ ζηνρεχεη
ηφζν ζηελ απνδειηίσζε ηεο Οδχζζεηαο θαη ηεο Ηιηάδαο, φζν ζηελ θαιιηέξγεηα
ηδηαίηεξσλ θαη απαηηεηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο δεμηνηήησλ, φπσο ε επηιεθηηθή
αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ε θεηκελνθεληξηθή ηερληθή εξκελείαο ηνπ, νη δπλαηφηεηεο
ηαμηλφκεζεο, δηάθξηζεο θαη γελίθεπζεο (Γελά, 2007: 323-331). ηελ πεξίπησζε,
φκσο, πνπ ην ζρέδην δξάζεο ζηνρεχεη ζην απνηέιεζκα ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγήο
έξγνπ ή/θαη πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο, ηφηε παξαηεξείηαη ζπρλά ε δηνξγάλσζε
εθζέζεσλ κε εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, θσηνγξαθίεο ή θαη ηζηνξηθέο-δηαρξνληθέο
παξνπζηάζεηο ζεκάησλ, φπσο ηα έζηκα ηεο θηινμελίαο, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο, νη
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ. Αλάινγα, εμάιινπ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ
ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, απφ ηηο νπνίεο αληινχληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζρεδίσλ δξάζεο,
είλαη δπλαηφλ λα έρνπκε «ζεκαηηθά» ζρέδηα δξάζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
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θαηαγξαθήο ησλ νκεξηθψλ επηζέησλ ησλ δχν επψλ ή «δηεπηζηεκνληθά», φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηεο εμειηθηηθήο παξνπζίαζεο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ Διιήλσλ
θαη ηεο εξκελείαο ηνπο κε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία, ηελ Ηζηνξία,
ηε Λνγνηερλία θ.ά.
Ζ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ, κία ζχγρξνλε θαη ηδηαίηεξα επσθειήο καζεζηαθά
ηερληθή (Φινπξήο, 2006: 252-253),είλαη ν ηξίηνο παξάγνληαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. Ζ δπλαηφηεηα, πνπ πξνζθέξεη ε κέζνδνο project, γηα
ηελ αμηνπνίεζε ηεο νκάδαο απνξξέεη ηφζν απφ ην ρξνληθφ εχξνο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο
φζν θαη απφ ηελ αλάγθε παξαγσγήο έξγνπ.
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ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1)

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Οδπζζέαο θαη Σειέκαρνο: ζαλ δχν άγλσζηνη ζην θαιχβη ηνπ Δχκαηνπ. Μία
πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξψηεο ηνπο ζπλάληεζεο.
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Οκήξνπ Οδχζζεηα (Α.Δ. απφ κεηάθξαζε) – Α΄ Γπκλαζίνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
21ε ελφηεηα (π 1-172/<1-155) ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ:
Ζ παξαπάλσ ελφηεηα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ ΑΠ
θαη ΓΔΠΠ ηνπ καζήκαηνο εθφζνλ:
α) αληαπνθξίλεηαη ζ‘ εθείλεο ηηο επηδηψμεηο ηνπ ΑΠ7 πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε θαη
ζθηαγξάθεζε ηεο εζνγξαθίαο ησλ πξνζψπσλ ηνπ νκεξηθνχ έπνπο αιιά θαη ζηελ
πξνζέγγηζε επηθψλ πνηεηηθψλ ηερληθψλ, φπσο ηα άζηνρα εξσηήκαηα, ε παξνκνίσζε, ε
επηθή εηξσλεία8,
7

«Με ηε δηδαζθαιία ηεο Οδχζζεηαο επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
αμηνινγήζνπλ ηε δξάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θπξηφηεξσλ, ηνπιάρηζηνλ, πξνζψπσλ φρη γηα λα αλαδεηήζνπλ
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, αιιά γηα λα εκβαζχλνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν», ΑΠ Α.Δ. απφ κεηάθξαζε.
8

«Με ηε δηδαζθαιία ηεο Οδχζζεηαο επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηε δνκή ηεο Οδχζζεηαο, ψζηε λα
γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο (επζχο ιφγνο, δηάινγνο, κνλφινγνο, εγθηβσηηζκφο), ηελ
νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή (αθήγεζε ζε α΄ ή γ΄ πξφζσπν), ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξφλνπ σο πξνο ηελ ηάμε
(αλαδξνκή, πξννηθνλνκία) θαη σο πξνο ηε δηάξθεηα (δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ηνπ ρξφλνπ) θαη ηνπο εθθξαζηηθνχο
ηξφπνπο (πεξηγξαθή / πεξηγξαθηθή ηερληθή, επαλαιήςεηο, επηθή εηξσλεία, άζηνρα εξσηήκαηα, παξνκνίσζε,
ζηνηρεία πξνθνξηθήο ζχλζεζεο θαη δηάδνζεο ηνπ έπνπο: ηππηθέο θξάζεηο θαη ζθελέο, ηππηθνί ζηίρνη, ηππηθά
επίζεηα) θαη λα αμηνινγήζνπλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ, ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν», ΑΠ Α.Δ. απφ
κεηάθξαζε.

28

β) πξνζθέξεηαη πξνθεηκέλνπ, βάζεη απηήο, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο
δηαζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο «επηθνηλσλία», «πνιηηηζκφο» θαη «ηερληθή»,
γ) απνηειεί πξφζθνξν πεδίν αμηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ
πιηθψλ ηεο επηθήο ινγνηερλίαο, φπσο είλαη νη ΣΠΔ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν,
δ) ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο, φπσο ε νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ, ε δξακαηνπνίεζε, ην
ζρέδην δξάζεο.
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο είλαη λα βηψζνπλ νη καζεηέο ηε ζπλάληεζε ηνπ Σειέκαρνπ κε ηνλ
παηέξα ηνπ, ηνλ νπνίν δελ έρεη αθφκα αλαγλσξίζεη. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη λα
πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ηε ζπλάληεζε απηή κέζσ δηαθφξσλ νπηηθψλ (κειέηε ησλ
πνηεηηθψλ ηερληθψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ αξρψλ θαη αμηψλ ηεο νκεξηθήο επνρήο,
δξακαηνπνίεζε, εζνγξαθία πξνζψπσλ) θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ ςπρνινγηθά γηα ηνλ
αλαγλσξηζκφ παηέξα θαη γηνπ, πνπ αθνινπζεί.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
ε επίπεδν γλψζεσλ
α) λα εληνπίζνπλ νη καζεηέο, κε βάζε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηηο θχξηεο
πνηεηηθέο ηερληθέο ηεο ελφηεηαο (άζηνρα εξσηήκαηα, επηθή εηξσλεία, παξνκνίσζε)
β) λα ζπλδέζνπλ ηε ρξήζε ησλ πνηεηηθψλ ηερληθψλ, πνπ εδψ αμηνπνηνχληαη κε ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ αλαγλσξηζκνχ,
ε επίπεδν δεμηνηήησλ
α) λα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε εζνγξαθία ησλ πξνζψπσλ ηνπ έπνπο, αμηνπνηψληαο
ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ,
β) λα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε,
γ) λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φπνπ
απηέο είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ, ηελ επηιεθηηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ηε
ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ηελ αλάιεςε ξφισλ, ηελ άζθεζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο.
ε επίπεδν ζηάζεσλ
λα δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ζην θείκελν αμίεο θαη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ νκεξηθή
θνηλσλία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχνπλ ηε δξάζε ησλ πξνζψπσλ θαη λα ηηο
παξαβάινπλ κε ζχγρξνλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Δλδείθλπηαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Οκεξηθά Έπε – Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ» θαζψο
θαη έγθπξεο κεραλέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. Χζηφζν, ηα παξαπάλσ
εξγαιεία ζεσξνχληαη ελαιιαθηηθά θαη δελ αιινηψλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ ζελαξίνπ, ζε
πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζήο ηνπο.
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ κέζνδνο, πνπ εδψ πξνηείλεηαη, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο θαη ηα δεηνχκελα ηεο
αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Ζ δηαδηθαζία
ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ αλάκεζα ζε δάζθαιν θαη καζεηή ζεσξείηαη σο ζχλνιν
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ζηνηρείσλ θαη ηερληθψλ, πνπ ζπλδπάδεη ηελ εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, ηελ νιηζηηθή
ζεψξεζε ηεο γλψζεο, ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ θαη ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ, πνπ
ζα εθκαηεχζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο, ην παηρλίδη ξφισλ, ηε δξακαηνπνίεζε, ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο Σέρλεο αιιά θαη
ησλ ΣΠΔ, ζην βαζκφ πνπ απηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. Ο ζπλδπαζκφο θαη ε
αιιειφδξαζε, εμάιινπ, ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ πινπνηνχληαη ζ‘ έλα επξχηεξν πιαίζην
νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο.
•

•

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο : Πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, πνπ εδψ
πξνηείλεηαη, ζεσξείηαη ρξήζηκν λα έρνπλ αζθεζεί νη καζεηέο ζηε ρξήζε ηεο
νκάδαο, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ απψιεηεο ρξφλνπ.
Δηάξθεηα : Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ηέζζεξηο
δηδαθηηθέο ψξεο απνηειψληαο πεξηγξαθή κηθξήο δηάξθεηαο ζρεδίνπ δξάζεο
(project)9.
2)

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή

α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο
Α΄ θάζε δηδαζθαιίαο (1ε δηδαθηηθή ψξα): ρσξνηαμηθή θαη ζεκαηηθή πιαηζίσζε ηεο
ελφηεηαο πνπ ζα δηδαρζεί
Ζ δηδαζθαιία μεθηλά κε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, ψζηε λα αλαζπξζεί ε πξνεγνχκελε
ζρεηηθή γλψζε ησλ καζεηψλ. «Πνχ έρεη ζηακαηήζεη ε εμέιημε ηνπ κχζνπ;» κπνξνχκε
λα ξσηήζνπκε ηνπο καζεηέο καο ή/θαη «Πνχ βξίζθεηαη ηψξα ν ήξσάο καο, ν
Οδπζζέαο;». Δλαιιαθηηθά, θαη εθφζνλ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ην επηηξέπεη, κπνξνχκε
λα αμηνπνηήζνπκε ην ζθίηζν ηεο Ηζάθεο κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηνπ
Οδπζζέα, φπσο απηφ παξέρεηαη ζην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ «Οκεξηθά Έπε – Α΄ θαη Β΄
Γπκλαζίνπ», ζηελ ελφηεηα «Λνγνηερληθή αλάιπζε», ζηελ ππνελφηεηα «Οκεξηθή
αλαγλψξηζε»> «Γξαζηεξηφηεηεο»> «Οη αλαγλσξίζεηο ζηελ Οδχζζεηα». Δθεί νη καζεηέο
κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ θαιχβα ηνπ Δχκαηνπ.
Αθνχ πξνζαλαηνιηζηεί ε ηάμε καο ζην ρψξν κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ
πξννξγαλσηή ηεο ππφ δηδαζθαιία ελφηεηαο θαη λα ξσηήζνπκε ηνπο καζεηέο: «Πνηα
είλαη, ζχκθσλα κε ην βηβιίν καο, ηα θχξηα ζέκαηα, ηα νπνία ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ
ελφηεηα απηή;». Κάπνηνο απφ ηνπο καζεηέο δηαβάδεη ηα δχν ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ πξννξγαλσηή θαη ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πξνζαλαηνιίδεηαη σο πξνο απηφ πνπ ζα
αθνινπζήζεη.
Β΄ θάζε δηδαζθαιίαο (1ε δηδαθηηθή ψξα): πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ
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Σν ζρέδην δξάζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ, είλαη ελδεηθηηθφ. Πξνζθέξεηαη γηα λα εκπινπηίζεη ηα
εξγαιεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν θηιφινγνο. Δίλαη βέβαην, εμάιινπ, φηη ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο ηάμεο. Άξα είλαη δπλαηφλ λα
ρξεζηκνπνηεζεί κφλν θαηά κέξε, λα δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηνχληαη, λα
εκπινπηηζηεί, εάλ θξηζεί απαξαίηεην αιιά θαη λα επεθηαζεί ζε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη επξχηεηαο
project.
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Ο θηιφινγνο αλαιακβάλεη λα θάλεη ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ
αλαθεθαιαηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ησλ παηδηψλ θαη απεπζχλνληαο ζηνπο καζεηέο
ζαθή αλαγλσζηηθή νδεγία: «χκθσλα, ινηπφλ, κε φζα είπακε, ν Οδπζζέαο βξίζθεηαη
ζηελ θαιχβα ηνπ Δχκαηνπ, φπνπ ζα θηάζεη ζε ιίγν ν Σειέκαρνο θαη ζα ζπλαληεζεί κε
ηνλ παηέξα ηνπ, αγλνψληαο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Θα ζαο δηαβάζσ ην θείκελν θαη εζείο,
ζα ήζεια λα ππνγξακκίζεηε, φζε ψξα δηαβάδσ, ηα πξφζσπα ηεο ελφηεηαο, ηα επίζεηα,
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κεξνο αλαθεξφκελνο ζ‘ απηά θαη ηα δεχγε ησλ πξνζψπσλ, πνπ
ζπλνκηινχλ ζηελ ελφηεηα».
Οινθιεξψλνληαο ηε θάζε απηή ν καζεηήο βξίζθεηαη κπξνζηά απφ έλα αξρηθφ
δηάγξακκα ηεο δνκήο αιιά θαη ηεο θχξηαο ζεκαηηθήο ηεο ελφηεηαο. Σα θχξηα ζεκεία
κπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ θαη ζηνλ πίλαθα:
Σφπνο: θαιχβα ηνπ Δχκαηνπ (Ηζάθε)
Πξφζσπα: Δχκαηνο (ζείνο ρνηξνβνζθφο), Οδπζζέαο (ζείνο, βαζαληζκέλνο), Σειέκαρνο
(ζεφκνξθνο, ζπλεηφο, αγαπεκέλνο γηνο, θξφληκνο)
Εεχγε ζπλνκηιεηψλ: Δχκαηνο-Σειέκαρνο
Σειέκαρνο-Οδπζζέαο
Σειέκαρνο-Δχκαηνο (ν Δχκαηνο δελ απαληά ιεθηηθά
αιιά κε ζπκπεξηθνξηζηηθή αληίδξαζε)
Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο (2ε δηδαθηηθή ψξα): επεμεξγαζία ηεο ελφηεηαο κε δηάθξηζε νκάδσλ
θαη δηαλνκή ξφισλ ζηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο
ηε ζπλέρεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ε ηάμε δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο,
θαζεκία απφ ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη λα πξνζεγγίζεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ.
Οη νκάδεο νξίδνπλ ηνπο Φπρνιφγνπο, ηνπο Κνηλσληνιφγνπο, ηνπο Φηινιφγνπο θαη ηνπο
ελαξηνγξάθνπο-Ζζνπνηνχο.
Οη Φπρνιφγνη, πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε νκάδα, αλαιακβάλνπλ λα «αλαθαιχςνπλ» ηα
εζνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ – πξσηαγσληζηψλ ηεο ελφηεηαο κε βάζε ζηνηρεία
ηνπ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο, κε ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο θηινιφγνπ ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηηο
ιέμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε πξφζσπν θαη λα επηζεκάλνπλ: ηελ παηξηθή ζηνξγή θαη
αγάπε ηνπ Δχκαηνπ γηα ηνλ Σειέκαρν, ηελ σξηκφηεηα θαη επγέλεηα ηνπ Σειέκαρνπ, ηελ
απηνζπγθξάηεζε ηνπ Οδπζζέα.
Οη Κνηλσληνιφγνη, πνπ απνηεινχλ ηε δεχηεξε νκάδα, ζα αληρλεχζνπλ ζην θείκελν
ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηεο νκεξηθήο επνρήο, κε
ζηνηρεία πνιηηηζκνχ, κε ηε δηαηξνθή, κε ηελ έλλνηα ηεο θηινμελίαο.
Οη Φηιφινγνη, ε ηξίηε νκάδα, ζα εληνπίζεη ζην θείκελν ηα θπξηφηεξα πθνινγηθά επηθά
ζηνηρεία: ηελ παξνκνίσζε, ηελ νπνία ε νκάδα ζα πξέπεη λα κειεηήζεη θαη λα δηαθξίλεη
ηα κέξε ηεο, ην θνηλφ ζεκείν ησλ δχν κεξψλ θαζψο θαη ηε ζεκαηηθή πεξηνρή άληιεζεο
ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηεο, ηα ζηνηρεία ηεο επηθήο εηξσλείαο, πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ν
Σειέκαρνο θαη ν Δχκαηνο δελ μέξνπλ αιιά ν Οδπζζέαο θαη ν αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ,
θαζψο θαη ηα άζηνρα εξσηήκαηα, πνπ ζέηεη θπξίσο ν Οδπζζέαο δηεξεπλψληαο ηηο
ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλαληά θαη φρη γηα λα κάζεη πξαγκαηηθά ηη
ζπκβαίλεη.
Οη ελαξηνγξάθνη – Ζζνπνηνί, ηέινο, ζα πξνζπαζήζνπλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ηελ
ελφηεηα αμηνπνηψληαο φζα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ παξαπέκπνπλ ζε ζθελνζεηηθέο
νδεγίεο.
Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο (3ε δηδαθηηθή ψξα): παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο
ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ε θάζε νκάδα απφ ηηο ηξεηο πξψηεο
παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηά ηεο, ελψ νη ππφινηπεο νκάδεο ζρνιηάδνπλ, ξσηάλε,
επηβξαβεχνπλ, ακθηζβεηνχλ, ζπκπιεξψλνπλ.
Δ΄ θάζε δηδαζθαιίαο (4ε δηδαθηηθή ψξα): δξακαηνπνίεζε ηεο ελφηεηαο
Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε δξακαηνπνίεζε ηεο ελφηεηαο απφ ηελ
νκάδα ησλ εζνπνηψλ – ζελαξηνγξάθσλ. Οη ππφινηπεο νκάδεο παξαθνινπζνχλ σο
ζεαηέο θαη ζην ηέινο εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ παξάζηαζε θαη ηνπο
εζνπνηνχο.
β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη – ηερληθέο
Ζ θπξηφηεξε κέζνδνο – ηερληθή πνπ θπξηαξρεί ζε φιν ην ζελάξην – ζρέδην δηδαζθαιίαο,
πνπ εδψ πξνηείλεηαη, είλαη ε νξγάλσζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο (project).
Tν ζρέδην δξάζεο σο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ αθνξά ζηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπλ
νξηζηεί απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ,
ζηελ παξαγσγή έξγνπ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο νκάδαο. Απνηειεί, εμάιινπ, έλα απφ ηα
δεηνχκελα ηνπ ΑΠ ηνπ καζήκαηνο θαη ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηελ άζθεζε ησλ
καζεηψλ ζηηο ηερληθέο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο, ηεο
νξγάλσζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ, ηεο ζπζηεκαηηθήο εξγαζίαο.
ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζαλαηνιηζηνχλ νη
καζεηέο ζεκαηηθά θαη ρσξνηαμηθά. Ζ δηδαζθαιία ηνπ νκεξηθνχ έπνπο ηεο Οδχζζεηαο
βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε «αλζνινγεκέλσλ» ελνηήησλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη
θαη αλαπηχζζνληαη ζην αληίζηνηρν ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή ζέηεη
εμαξρήο ζην θέληξν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαθχιαμεο ηεο
ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ηνπ έπνπο κε ζπλερή αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ έπνπο.
H θχξηα δηδαθηηθή κέζνδνο-ηερληθή απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε επηινγή ζηνρεπκέλσλ,
θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ζα εθκαηεχζνπλ ηελ πξφηεξε γλψζε θαηά ηξφπν
ψζηε λα κελ ραζεί πνιχηηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο αιιά θαη λα επηηεπρζεί νκαιή
εηζαγσγή ζην θείκελν.
ηε δεχηεξε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ ε πξψηε αλάγλσζε, ε
νπνία γηα ιφγνπο απνθπγήο ιαζψλ θαη απψιεηαο ρξφλνπ, γίλεηαη απφ ην/ηε θηιφινγν,
θαζψο θαη ε ζαθήο αλαγλσζηηθή νδεγία, πνπ ζα πξνεγεζεί ηεο αλάγλσζεο θαη ζα
πξνζαλαηνιίζεη ηνπο καζεηέο ζην δεηνχκελν.
Μία απφ ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο ηεο θάζεο απηήο είλαη ε άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ
επηιεθηηθή αλάγλσζε, βάζεη ηεο νδεγίαο, πνπ έρεη δνζεί, θαη κέζσ απηήο ε θαιιηέξγεηα
ελ κέξεη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή.
ηελ ηξίηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο είλαη ε θχξηα δηδαθηηθή
ηερληθή. Ζ ηάμε δηαθξίλεηαη ζε νκάδεο θαη, πξνθεηκέλνπ απηέο λα απνδψζνπλ, νη
καζεηέο επηδεηθλχνπλ αιιά θαη θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, φπσο ε αλάιεςε ξφισλ, ε
αθαηξεηηθή ζθέςε, ε ζπλεξγαζία, ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο γλψζεο. ηε θάζε απηή
ν/ε θηιφινγνο δξα ζπκβνπιεπηηθά, θαζνδεγψληαο ηηο νκάδεο, ιχλνληαο απνξίεο θαη
βνεζψληαο ζηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. ηε θάζε απηή νη
καζεηέο αζθνχληαη ζε ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα δεμηφηεηεο, φπσο ε δξακαηνπνίεζε ηνπ
θεηκέλνπ.
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ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία
ηνπο. ζνη παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο αζθνχληαη ζηελ πξνθνξηθφηεηα αιιά θαη
ζηελ επηθνηλσλία κε θνηλφ, ελψ φζνη παξαθνινπζνχλ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ άιισλ
καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ην ρξφλν ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη αζθνχληαη ζηελ αθξφαζε.
ηελ πέκπηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ε νκάδα ησλ ζελαξηνγξάθσλ – εζνπνηψλ
παξνπζηάδνπλ ηε δξακαηνπνίεζε ηεο ελφηεηαο, αμηνπνηψληαο ζθελνζεηηθά ζηνηρεία ηνπ
θεηκέλνπ. Σα κέιε ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ παξαθνινπζνχλ σο ζεαηέο ή/θαη αθφκα σο
θξηηηθνί ζεάηξνπ θαη ππνβνεζνχκελα απφ ην/ε θηιφινγν δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
γηα ηε «ζεαηξηθή παξάζηαζε», ηηο εξκελείεο ησλ εζνπνηψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ
απνδφζεθε ην θείκελν. Δπηπιένλ, νη καζεηέο πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο
«παξάζηαζεο» ηεθκεξηψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπο θαη αζθνχκελνη, παξάιιεια, ζηελ
θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε.
γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ
ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη θπξίσο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη,
αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Οκεξηθά Έπε – Α΄ θαη Β΄
Γπκλαζίνπ». Δάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα
εθηππσζεί ν ζρεηηθφο ράξηεο ηεο Ηζάθεο θαη λα δνζεί σο έληππν επηπιένλ πιηθφ.
ηε δεχηεξε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
ηελ ηξίηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο δηαλέκνληαη ζε θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο ηα
αθφινπζα θχιια εξγαζίαο:
Α΄ νκάδα: Φπρνιφγνη
ΑΠΟΣΟΛΖ: Απνζηνιή ζαο είλαη λα ςπρνγξαθήζεηε ηα πξφζσπα πνπ ζπλαληνχκε
ζηελ κειεηψκελε ελφηεηα: ηνλ Οδπζζέα, ηνλ Δχκαην, ηνλ Σειέκαρν. Πνηα ήδε γλσζηά
ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο επηβεβαηψλνληαη; Με πνηεο ιέμεηο θαη ζε πνηνπο ζηίρνπο;
Πνηα λέα ζηνηρεία ζπλαληνχκε; Με πνηεο ιέμεηο θαη ζε πνηνπο ζηίρνπο;
Παξαηεξήζηε επίζεο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζψπσλ: Αληαπνθξίλεηαη ζηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο;
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Καιφ είλαη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλαζέηεηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο απφ έλα ξφιν:
α) ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (δίλεη νδεγίεο, θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία),
β) ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη θαιεί ην/ηε θηιφινγν γηα
ηπρφλ βνήζεηα),
γ) ην ξφιν ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο ζαο
εξγαζίαο),
δ) ην ξφιν ηνπ παξνπζηαζηή (αλαθνηλψλεη ζηελ νινκέιεηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο
ζαο).
2. Ξαλαδηαβάδνληαο ην θείκελν ζεκεηψλεηε ηνπο ζηίρνπο θαη ηηο ιέμεηο πνπ ζαο βνεζνχλ
λα ραξαθηεξίζεηε ηνπο ήξσεο, ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ην ραξαθηεξηζκφ
ζαο (Μπνξεί ν θαζέλαο ζαο λα αλαιάβεη έλαλ απφ ηνπο ήξσεο).
3. πδεηάηε κεηαμχ ζαο ηα δεδνκέλα, πνπ εληνπίζαηε, γηα λα θηάζεηε ζηα
ζπκπεξάζκαηά ζαο.
4. Καηαγξάθεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν. πλνδέςηε ην
ραξαθηεξηζκφ ηνπ θάζε πξνζψπνπ κε κία ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα ηνπ, πνπ ζα
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αλαθαιχςεηε ζην δηαδίθηπν.
5. Αλαθνηλψλεηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, ζπκπιεξψλεηε ηελ αληίζηνηρε
εξγαζία ησλ άιισλ νκάδσλ θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ
νκάδσλ ζεκεηψλνληαο φ,ηη ζεσξείηε ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάδεηε απνξίεο.
7. Παξαδίδεηε ην θχιιν εξγαζίαο.
Β΄ νκάδα: Κνηλσληνιφγνη
ΑΠΟΣΟΛΖ: Απνζηνιή ζαο είλαη λα αλαθαιχςεηε ζηε ζεκεξηλή ελφηεηα αξρέο θαη
αμίεο, πνπ δηέπνπλ ηελ νκεξηθή θνηλσλία.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Καιφ είλαη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλαζέηεηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο απφ έλα ξφιν:
α) ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (δίλεη νδεγίεο, θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία),
β) ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη θαιεί ην/ηε θηιφινγν γηα
ηπρφλ βνήζεηα),
γ) ην ξφιν ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο ζαο
εξγαζίαο),
δ) ην ξφιν ηνπ παξνπζηαζηή (αλαθνηλψλεη ζηελ νινκέιεηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο
ζαο).
2. Ξαλαδηαβάδνληαο ην θείκελν ζεκεηψλεηε ηνπο ζηίρνπο θαη ηηο ιέμεηο πνπ ζαο βνεζνχλ
λα εληνπίζεηε ηηο νκεξηθέο αξρέο θαη αμίεο.
3. πδεηάηε κεηαμχ ζαο ηα δεδνκέλα, πνπ εληνπίζαηε, γηα λα θηάζεηε ζηα
ζπκπεξάζκαηά ζαο.
4. Καηαγξάθεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5. Αλαθνηλψλεηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, ζπκπιεξψλεηε ηελ αληίζηνηρε
εξγαζία ησλ άιισλ νκάδσλ θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ
νκάδσλ ζεκεηψλνληαο φ,ηη ζεσξείηε ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάδεηε απνξίεο.
7. Παξαδίδεηε ην θχιιν εξγαζίαο.
Γ΄ νκάδα: Φηιφινγνη
ΑΠΟΣΟΛΖ: Απνζηνιή ζαο είλαη λα αλαθαιχςεηε ζηε ζεκεξηλή ελφηεηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νκεξηθνχ χθνπο, δει. θάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο, πνπ έρνπκε ήδε
ζπλαληήζεη (παξνκνίσζε, άζηνρα εξσηήκαηα, επηθή εηξσλεία) θαη λα πξνβιεκαηηζηείηε
γηα ην ξφιν ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Καιφ είλαη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλαζέηεηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο απφ έλα ξφιν:
α) ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (δίλεη νδεγίεο, θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία),
β) ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη θαιεί ην/ηε θηιφινγν γηα
ηπρφλ βνήζεηα),
γ) ην ξφιν ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο ζαο
εξγαζίαο),
δ) ην ξφιν ηνπ παξνπζηαζηή (αλαθνηλψλεη ζηελ νινκέιεηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο
ζαο).
2. Ξαλαδηαβάδνληαο ην θείκελν ζεκεηψλεηε ηνπο ζηίρνπο θαη ηηο ιέμεηο πνπ ζαο βνεζνχλ
λα εληνπίζεηε γλσζηέο ηερληθέο (Μπνξεί ν θαζέλαο ζαο λα αλαιάβεη κηα απφ ηηο
ηερληθέο).
3. πδεηάηε κεηαμχ ζαο ηα δεδνκέλα, πνπ εληνπίζαηε, γηα λα θηάζεηε ζηα
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ζπκπεξάζκαηά ζαο.
4. Καηαγξάθεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν. πκβνπιεπηείηε,
βνεζεηηθά, φζα ήδε έρνπκε πεη γηα ηελ νκεξηθή παξνκνίσζε θαη ηελ επηθή εηξσλεία.
5. Αλαθνηλψλεηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, ζπκπιεξψλεηε ηελ αληίζηνηρε
εξγαζία ησλ άιισλ νκάδσλ θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ
νκάδσλ ζεκεηψλνληαο φ,ηη ζεσξείηε ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάδεηε απνξίεο.
7. Παξαδίδεηε ην θχιιν εξγαζίαο.
Γ΄ νκάδα: ελαξηνγξάθνη – Ζζνπνηνί
ΑΠΟΣΟΛΖ: Απνζηνιή ζαο είλαη λα πξνεηνηκάζεηε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε,
απνδίδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Καιφ είλαη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλαζέηεηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο απφ έλα ξφιν:
α) ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (δίλεη νδεγίεο, θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία),
β) ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη θαιεί ην/ηε θηιφινγν γηα
ηπρφλ βνήζεηα),
γ) ην ξφιν ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο ζαο
εξγαζίαο),
δ) ην ξφιν ηνπ ζθελνζέηε (ζα θαζνδεγεί ηελ νκάδα ησλ εζνπνηψλ),
ε) ηνπο ξφινπο ησλ εζνπνηψλ (ηξία πξφζσπα).
2. Ξαλαδηαβάδνληαο ην θείκελν ρσξίδεηε ηελ ελφηεηα πνπ δηαβάζακε ζε ζθελέο κε
βάζε ην ρψξν θαη ηα πξφζσπα. Γίλεηε έλα ηίηιν γηα ηελ θάζε ζθελή δηαθνξεηηθφ απφ
ηνπο πιαγηφηηηινπο ηνπ βηβιίνπ ζαο.
3. Πξνζπαζήζηε, ζηε ζπλέρεηα, λα αλαδεηήζεηε ζην θείκελν ιέμεηο ή εθθξάζεηο, πνπ ζα
πξέπεη νη εζνπνηνί λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο.
4. Παξνπζηάδεηε ηε δξακαηνπνίεζε ηεο ελφηεηαο ζηηο άιιεο νκάδεο.
5. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάδεηε απνξίεο.
6. Παξαδίδεηε ην θχιιν εξγαζίαο.
ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο ηνπο βαζηδφκελνη θπξίσο ζην πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
επεμεξγαζία ησλ θχιισλ εξγαζίαο.
ηελ πέκπηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο, επ‘ αθνξκή ηνπ ζρεηηθνχ θχιινπ
εξγαζίαο, αλαδεηθλχνπλ δεμηφηεηεο, πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα ηεο
γλψζεο θαη απνξξένπλ απφ ηελ επξεκαηηθφηεηα ηεο ζθέςεο, ηε δεκηνπξγηθή ζέαζε ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.
δ) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζρεδίνπ - ζελαξίνπ
1. Αλαζηαζηάδεο, . (1984). Η δηδαζθαιία ησλ νκεξηθψλ επψλ κε ηε βνήζεηα ησλ
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ λενειιεληθψλ παξαδφζεσλ. Θεζζαινλίθε.
2. Καθξηδήο, Η.Θ. (1942). Η Οκεξηθή παξνκνίσζε. Αζήλα: Νέα Δζηία.
3. Καθξηδήο, Η.Θ. (1954). Οκεξηθά ζέκαηα. Αζήλα.
4. Καθξηδήο, Ησ. (2005). Ξαλαγπξίδνληαο ζηνλ κεξν. Αζήλα: Δζηία.
5. Κνκλελνχ-Καθξηδή, Ο. (2002). ρέδην θαη ηερληθή ηεο Οδχζζεηαο. Αζήλα:
Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο».
6. ππξφπνπινο, Ζι. (1980). Σα Αξραία Διιεληθά ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην.
Αζήλα: Γξεγφξε.
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7. ππξφπνπινο, Ζι. (1992). Αξραηνειιεληθφο ιφγνο θαη ζχγρξνλε εθπαίδεπζε.
Αζήλα: Γθνβφζηε.
8. Φξάγθνο, Υξ. (1976/1977). «Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ
απφ κεηάθξαζε θαη ην δηαιεθηηθφ κνληέιν. Ηζηνξία θαη ζχγρξνλεο
θαηεπζχλζεηο». ην: Η δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ κεηάθξαζε.
πκβνιή ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Ησάλληλα: Φηινζνθηθή ρνιή.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ – ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Οκεξηθά Έπε – Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ».
Χζηφζν, εάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε ησλ ΣΠΔ ν θηιφινγνο κπνξεί λα
ππνβνεζήζεη ηε δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε
πξφζζεην, έληππν πιηθφ πνπ κπνξεί λα αλαδεηεζεί θαη λα βξεζεί ζε ζρεηηθά βηβιία.
3)

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Ζ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο
γλψζεο, πνπ πξνθχπηεη, δηαθξίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο θαη
πινπνίεζεο ηνπ, εθφζνλ ζηα θχιια εξγαζίαο φισλ ησλ νκάδσλ δεηείηαη απφ ηνπο
καζεηέο λα πξνηείλνπλ πεξαηηέξσ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε, ή/θαη λα εθθξάζνπλ
απνξίεο. Ζ δηάζηαζε απηή ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
καζεηέο λα ππεξβνχλ ην θείκελν, λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηε ζθέςε
ηνπο αιιά θαη λα παξνπζηάζνπλ δηαζηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο,
πνπ εδψ ζίγνληαη. Παξάιιεια, ε ίδηα παξάκεηξνο απνηειεί γηα ην θηιφινγν ηξφπν
αλαζηνραζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ν θηιφινγνο κπνξεί θαη λα κελ αλαζέζεη
θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο δεδνκέλνπ φηη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζπκβάιιεη
ζηελ νιηζηηθή ζεψξεζή ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Χζηφζν, ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο εδψ εξγαζίεο γηα ην ζπίηη10 ζα κπνξνχζαλ λα
είλαη:
1. Πξνζπαζήζηε λα θαηαγξάςεηε ζε δεθαπέληε ην πνιχ γξακκέο ηα
ζπλαηζζήκαηά ζαο. Νηψζεηε αγσλία, ιχηξσζε, ραξά, θάηη δηαθνξεηηθφ,
ιίγν απ‘ φια θαη γηαηί;
2. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο ν Δχκαηνο θεχγεη απφ ηελ θαιχβα θαη
θαηεπζχλεηαη ζην παιάηη, γηα λα ελεκεξψζεη ηελ Πελειφπε γηα ηελ
επηζηξνθή ηνπ Σειέκαρνπ. Γηαηί πξέπεη λα θχγεη απφ ηελ θαιχβα θαηά ηε
γλψκε ζαο; Ση εηνηκάδεη ν κεξνο;
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Αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηα πεξηζψξηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο επηινγέο ηνπ θηινιφγνπ
νη θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο κπνξεί δηαθνξνπνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφλ ε αμηνπνίεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ παξνχζα ελφηεηα λα απνηειέζνπλ εξγαζία γηα ην ζπίηη. Με
παξφκνην ηξφπν νη νκάδεο κπνξεί λα κεησζνχλ ή αθφκα θαη ε δξακαηνπνίεζε λα απνηειέζεη κέξνο ηεο
πξνζπάζεηαο γηα ζπλνιηθή δξακαηνπνίεζε ηεο ξαςσδίαο.
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4)

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη
δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών ςτισ 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2
Π.Σ.Εις.»
Με ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ (Ε. Κ. Τ.)
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ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

Μαξία-Εσή Φνπληνπνχινπ

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Πξνζεγγίδνληαο δηαρξνληθά ηα νπζηαζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο: απφ ηελ αξραία ζηε
λέα ειιεληθή.
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Αξραία ειιεληθή γιψζζα, Α΄ Γπκλαζίνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
Γλσξηκία κε ηα νπζηαζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ:
Ζ παξαπάλσ δηδαθηηθή πξφηαζε βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηε ζπιινγηζηηθή
ηνπ ΑΠ θαη ΓΔΠΠ ηνπ καζήκαηνο εθφζνλ:
1. Αμηνπνηεί δχν ζχγρξνλα δεηνχκελα ηνπ αληίζηνηρνπ, λένπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ:
 ηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκαηηθψλ ηχπσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο εθ
κέξνπο ηνπ καζεηή θαη φρη ηελ άζθεζή ηνπ ζηελ θιίζε ησλ ηχπσλ απηψλ
θαη
 ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ θηινιφγνπ επηθνπξηθνχ
πιηθνχ, εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.
2. Γελ ζηνρνπνηεί ηε κεηάθξαζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ εθφζνλ απηή δελ
απνηειεί δεηνχκελν ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αιιά κέζν.
3. πκβάιιεη ζηελ άζθεζε ηνπ καζεηή ζηελ επηιεθηηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ.
4. Καιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ καζεηή, επηδίσμε πνπ αλαγξάθεηαη ζην ΑΠ
θαη ΓΔΠΠ ηνπ καζήκαηνο.
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1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ζηνρνθεληξηθέο. Ο γεληθφο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο
ζηφρνη εμαξηψληαη απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίδεη ν θάζε
εθπαηδεπηηθφο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Απηνί
είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ην
πεξηερφκελφ ηνπο.
Γεληθφο θνπφο είλαη λα εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζην θιηηηθφ ζχζηεκα ησλ
νπζηαζηηθψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ πξφηαζε, ζε
δηαρξνληθφ θαη ζπγρξνληθφ επίπεδν.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
ε επίπεδν γλψζεσλ:
α) λα είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηα νπζηαζηηθά νλφκαηα ελφο θεηκέλνπ,
β) λα θαηαλνήζνπλ πσο ε αξραία ειιεληθή γιψζζα έρεη ηξεηο θιίζεηο νπζηαζηηθψλ, νη
νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη βάζεη ησλ θαηαιήμεψλ ηνπο,
ε επίπεδν δεμηνηήησλ:
γ) λα αζθεζνχλ ζε ηερληθέο, φπσο ε ρξήζε ιεμηθψλ, ε δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο
δεδνκέλσλ βάζεη θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ.
ε επίπεδν ζηάζεσλ:
δ) λα πξνζεγγίζνπλ «νιηζηηθά» ηελ ειιεληθή γιψζζα κέζσ ηεο παξάιιειεο ζέαζεο ηεο
κνξθήο ησλ ίδησλ ιέμεσλ αιιά θαη ηεο απφδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηελ αξραία
ειιεληθή θαη ηε λέα ειιεληθή,
ε) λα αξρίζνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ε γιψζζα είλαη «ζχζηεκα», δειαδή νη ιέμεηο
είλαη πνιπδηάζηαηεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο,
εκεηψζηε αλ
αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ – ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
ειεθηξνληθά ιεμηθά ζηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο:
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictionaries.htm θαη/ή
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
Χζηφζν, ηα παξαπάλσ εξγαιεία ζεσξνχληαη ελαιιαθηηθά θαη δελ αιινηψλνπλ ην
ραξαθηήξα ηνπ ζελαξίνπ, ζε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζήο ηνπο.
4.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ κέζνδνο, πνπ εδψ πξνηείλεηαη, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο θαη ηα δεηνχκελα ηεο
αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Ζ δηαδηθαζία
ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ αλάκεζα ζε δάζθαιν θαη καζεηή ζεσξείηαη σο ζχλνιν
ζηνηρείσλ θαη ηερληθψλ, πνπ ζπλδπάδεη ηελ εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, ηελ νιηζηηθή
ζεψξεζε ηεο γλψζεο, ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ θαη ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ, πνπ
ζα εθκαηεχζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο αιιά θαη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γλψζεο. Ο ζπλδπαζκφο θαη ε αιιειφδξαζε, εμάιινπ, ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ
πινπνηνχληαη ζ‘ έλα επξχηεξν πιαίζην επηδίσμεο θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ
καζεηψλ.
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1.5. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: Σν ζελάξην-ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεηαη εδψ κπνξεί
λα αμηνπνηεζεί απφ ην θηιφινγν είηε σο εηζαγσγηθφ κάζεκα/κάζεκα
πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ νπζηαζηηθψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο
είηε σο κάζεκα εκπέδσζεο/επαλαιεπηηθφ κάζεκα11, αθνχ έρεη νινθιεξσζεί
ε δηδαζθαιία ησλ νπζηαζηηθψλ ζην βαζκφ θαη ην πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη
γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ. Οπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ, φπσο
νξηζκέλα νπζηαζηηθά ηεο γ΄ θιίζεο ησλ νπζηαζηηθψλ, δελ αληαπνθξίλνληαη
ζηελ χιε ηεο ηάμεο απηήο, δελ δηαθνξνπνηνχλ ηε ζηνρνζεζία ηεο δηδαθηηθήο
πξφηαζεο. Ο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ απηψλ δελ ζηνρεχεη εδψ
ζηελ αθνκνίσζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο αιιά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηχπσλ
ηεο α΄ θαη ηεο β΄ θιίζεο θαη κε έκκεζν ηξφπν, απνθιείνληαο, δειαδή φζνπο
ηχπνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν
πξψησλ θιίζεσλ.
Δηάξθεηα: Σν εδψ πξνηεηλφκελν ζελάξην-ζρέδην δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη λα
θαιχςεη έλα ζπλερέο δηδαθηηθφ δίσξν.

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:
Α΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Δλεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ (αθφξκεζε) θαη
ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αθφξκεζεο κε ην γξακκαηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ζα
απνηειέζεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ν θηιφινγνο κπνξεί λα γξάςεη ζηνλ πίλαθα πέληε
πξνηάζεηο ζηε Νέα Διιεληθή12, ζηφρνο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ε αλαδήηεζε ησλ
νπζηαζηηθψλ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα νη
αθφινπζεο πξνηάζεηο:
1. Ζ Μαξία δηνξίζηεθε δαζθάια ζε θάπνην αθξηηηθφ λεζί.
2. Γνπιεχεη δέθα ψξεο ηε κέξα.
3. Σα παηδηά ραίξνληαη λα παίδνπλ ζηε θχζε.
4. Ο πιηθφο πνιηηηζκφο είλαη αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα.
5. Ζ κφξθσζε είλαη ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε δσή.
Οη καζεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θηινιφγνπ, ν νπνίνο θαηεπζχλνληαο ηνπο καζεηέο
ηνχο δεηεί λα ππνγξακκίζνπλ ηα νπζηαζηηθά ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ, εληνπίδνπλ ηα
δεηνχκελα ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, ν θηιφινγνο θαηαγξάθεη φια ηα νπζηαζηηθά ζηνλ
πίλαθα, ζε κία θάζεηε ζηήιε13, φπσο θαίλεηαη αθνινχζσο, θαη αλαξσηηέηαη γηα ηε

11

Σν ρξνληθφ ζεκείν αμηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη απφ ην θηιφινγν κε
βάζε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ην εθάζηνηε ζηνρνζεηηθφ πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αιιά
θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
12
Ζ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο κε πξνηάζεηο ζηε Νέα Διιεληθή πξνθαιεί επράξηζην ζπλαίζζεκα ζηνπο
καζεηέο, νη νπνίνη ληψζνπλ νηθεία κε ηελ πιεξνθνξία θαη αζθαιέζηεξνη γηα ηε δηαρείξηζή ηεο
ζπγθξηηηθά κε ηελ αξραία ειιεληθή κνξθή ηεο γιψζζαο, ηελ νπνία πξνζεγγίδνπλ επαγσγηθά.
13
Ζ ζπλερήο ρξήζε ηνπ πίλαθα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Τπαγνξεχεηαη απφ ηε δηδαθηηθή αξρή ηεο επνπηείαο θαη δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο
πξνζθεξφκελεο γλψζεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (νπηηθνχο, αθνπζηηθνχο,
κηθηνχο) ζρεκαηνπνηψληαο, παξάιιεια, ηε γλψζε. Δπηπιένλ ε θαηαγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ
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κνξθνινγηθή δηάθξηζε ησλ ιέμεσλ απηψλ αιιά θαη γηα ηε ζπληαθηηθή ηνπο ζέζε ζηηο
πξνηάζεηο:
Ζ Μαξία
δαζθάια
λεζί
ψξεο
κέξα
Σα παηδηά
θχζε
Ο πνιηηηζκφο
δεκηνχξγεκα
Ζ κφξθσζε
εθφδην
δσή
Δξσηήζεηο, φπσο: «Σα παξαπάλσ νπζηαζηηθά κε πνηα θξηηήξηα κπνξνχκε λα ηα
θαηεγνξηνπνηήζνπκε;» ή «Αλ ζαο έιεγα φηη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ νπζηαζηηθψλ είλαη ηξία, πνηα ζα ιέγαηε φηη είλαη απηά;
Με βάζε ηα θξηηήξηα απηά πψο ζα δηαθξίλνπκε ηα παξαπάλσ νπζηαζηηθά;» ππνβνεζνχλ
ηε κνξθνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηελ ππελζχκηζε ηεο δηάθξηζήο
ηνπο κε βάζε ην γέλνο, ην δηθαηάιεθην ή ηξηθαηάιεθην ηεο θιίζεο ηνπο θαη ην
ηζνζχιιαβν ή αληζνζχιιαβν ησλ ηχπσλ ηνπο. Με εξσηήζεηο, πνπ ζα αθνξνχλ ζηε
ζπληαθηηθή ζέζε ησλ νπζηαζηηθψλ απηψλ, ν θηιφινγνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα
δηεξεπλήζεη ηελ αληίζηνηρε ζέζε ησλ ιέμεσλ: «Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ νπζηαζηηθψλ
απηψλ ζε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο;» ή «Πψο ζπκβάιινπλ ηα παξαπάλσ
νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνηάζεσλ; Πνηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία κάο
πξνζθέξνπλ;» ή «ε πνηα εξψηεζε ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη θαζέλα απφ ηα
παξαπάλσ νπζηαζηηθά; Θέζηε ηα εξσηήκαηα, απαληήζηε θαη πξνζδηνξίζηε ηε
ρξεζηηθφηεηα ηνπ θάζε νπζηαζηηθνχ ζηελ πξφηαζε»14.
Έρνληαο ζπγθεληξψζεη νη καζεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θηινιφγνπ, ηα βαζηθά
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπζηαζηηθνχ ζηε Νέα Διιεληθή αιιά θαη θάπνηνπο
απφ ηνπο πηζαλνχο ξφινπο ηνπ ζηελ πξφηαζε (ππνθείκελν, αληηθείκελν,
θαηεγνξνχκελν, αηηηαηηθή ρξφλνπ, εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο ηφπνπ, εκπξφζεηνο
πξνζδηνξηζκφο ζθνπνχ), ν θηιφινγνο κπνξεί λα κεηαβεί εχθνια ζηελ αληίζηνηρε
πιεξνθνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ιέγνληαο ζηνπο καζεηέο: «Γηα λα δνχκε
αλ ηα νπζηαζηηθά είραλ ηελ ίδηα κνξθή θαη αλ ππεξεηνχζαλ ηελ ίδηα ή ηηο ίδηεο
ιεηηνπξγηθέο ζθνπηκφηεηεο ζηελ πξφηαζε».
Β΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Πξνζθνξά
Ο θηιφινγνο πξνρσξά ζηε δηαλνκή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ ιέγνληαο ζηνπο καζεηέο:
πίλαθα απνηειεί ζηνηρείν πξνζπάζεηαο δηαζθάιηζήο ηεο, εθφζνλ ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ζηε
ζρνιηθή ηάμε είλαη εχθνιε, ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο.
14
ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηεξεπλνχκε ηε
γλψζε ηνπ καζεηή, ζρεηηθά κε ην εθάζηνηε πξνζθεξφκελν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηε Νέα Διιεληθή.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπκε ζηε δηαρξνληθή θαη νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο θαη παξάιιεια
δηεπθνιχλνπκε ην «πέξαζκα» απφ ηε κία κνξθή ηεο γιψζζαο ζηελ άιιε. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ε
ζπλερήο αληηπαξαβνιή ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθά δνκνιεηηνπξγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ
ζπζηεκάησλ ηεο γιψζζαο πξέπεη λα ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηελ ππνβνήζεζε θαη παγίσζε ηεο Νέαο
Διιεληθήο, ε νπνία κειεηάηαη δηαρξνληθά θαη ζεσξείηαη θξηηηθά κέζσ ηεο αλαδήηεζεο θαη
επηζήκαλζεο νκνηνηήησλ, δηαθνξψλ, ζπγθιίζεσλ θαη απνθιίζεσλ αλάκεζα ζ‘ απηήλ θαη ηελ Αξραία
Διιεληθή.
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«Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ηαπηφηεηα ησλ νπζηαζηηθψλ ηεο Αξραίαο
Διιεληθήο θαη λα δνχκε αλ θαη πψο ζπλδέεηαη κε εθείλε ηεο Νέαο Διιεληθήο, δίλσ ζηνλ
θαζέλα ζαο έλα θείκελν ζηα αξραία ειιεληθά, ηε κεηάθξαζή ηνπ θαζψο θαη έλαλ
πίλαθα κε πέληε ζπλνιηθά ζηήιεο, ηνλ νπνίν θαη ζα ζπκπιεξψζνπκε ζηαδηαθά»:
Πξσηφηππν Κείκελν15
[15] ὅηε ὄληνο ἐλ Αὐιίδη ηνῦ ζηξαηεύκαηνο, ζπζίαο γελνκέλεο Ἀπόιισλη,
ὁξκήζαο δξάθσλ ἐθ ηνῦ βσκνῦ παξὰ ηὴλ πιεζίνλ πιάηαλνλ, νὔζεο ἐλ αὐηῇ λενηηηᾶο,
ηνὺο ἐλ αὐηῇ θαηαλαιώζαο ζηξνπζνὺο ὀθηὼ ζὺλ ηῇ κεηξὶ ἐλάηῃ ιίζνο ἐγέλεην.
Κάιραο δὲ εἰπὼλ θαηὰ Γηὸο βνύιεζηλ γεγνλέλαη αὐηνῖο ηὸ ζεκεῖνλ ηνῦην,
ηεθκεξάκελνο ἐθ ηῶλ γεγνλόησλ ἔθε δεθαεηεῖ ρξόλῳ δεῖλ Σξνίαλ ἁιῶλαη. [16] θαὶ
πιεῖλ παξεζθεπάδνλην ἐπὶ Σξνίαλ. Ἀγακέκλσλ νὖλ αὐηὸο ἡγεκὼλ ηνῦ ζύκπαληνο
ζηξαηνῦ [p. 186] ἦλ, ἐλαπάξρεη δ' Ἀρηιιεὺο πεληεθαηδεθαέηεο ηπγράλσλ.
Ἀππνιόδσξνο, Βηβιηνζήθεο Δπηηνκή III, 15
Απφδνζε ζηε Νέα Διιεληθή
[E.3.15] ηαλ ην ζηξάηεπκα ήηαλ ζηελ Απιίδα, κεηά απφ κηα ζπζία ζηνλ Απφιισλα,
έλα θίδη αθνχ φξκεζε απφ ην βσκφ δίπια ζηε γεηηνληθή πιάηαλν, φπνπ ππήξρε κηα
θσιηά θαη αθνχ θαηαλάισζε ηα νθηψ ζπνπξγίηηα πνπ ήηαλ ζηε θσιηά θαη κία ηε
κεηέξα ελληά, κεηαηξάπεθε ζε πέηξα. Ο Κάιραο, αθνχ επεζήκαλε φηη απηφ ην ζεκάδη
ηνπο είρε ζηαιεί ζχκθσλα κε ηε ζέιεζε ηνπ Γία, θξίλνληαο απφ ηα γεγνλφηα είπε φηη ε
Σξνία ήηαλ πξννξηζκέλε λα θαηαιεθζεί ζε κηα πεξίνδν δέθα εηψλ. Δηνηκάδνληαλ,
ινηπφλ, λα πιεχζνπλ ελαληίνλ ηεο Σξνίαο.
[E.3.16] Ο Αγακέκλσλ ήηαλ δηνηθεηήο φινπ ηνπ ζηξαηνχ, ζπκκεηείρε, δε, θαη ν
Αρηιιέαο πνπ ήηαλ δεθαπέληε ρξνλψλ.
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Γ΄ ζηήιε
Γ΄ ζηήιε

Α΄ ζηήιε

Β΄ ζηήιε

νπζηαζηηθά
ηνπ θεηκέλνπ
ζηξάηεπκα
Απιίο
ζπζία
Απφιισλ
δξάθσλ
βσκφο
πιάηαλνο
λενηηηά
ζηξνπζφο
κήηεξ
ιίζνο
Κάιραο
Εεχο
βνχιεζηο
ζεκεηνλ
ρξφλνο

άξζξα
θεηκεληθή κνξθή (α.ε.)
νπζηαζηηθψλ

θεηκεληθή κνξθή (λ.ε.)

Δ΄ ζηήιε
νλνκαζηηθή λ.ε.
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Σν θείκελν, ην νπνίν αμηνπνηνχκε εδψ είλαη απόζπαζκα από ην έξγν «Βηβιηνζήθε» ην
νπνίν θέξεη ην όλνκα, ςεπδώο ίζσο, ηνπ Απνιιόδσξνπ ηνπ Αζελαίνπ θαη αλαθέξεηαη ζε κία
καληεία ηνπ Κάιραληα γηα ηελ άισζε ηεο Τξνίαο. Σε παιαηόηεξε έθδνζε ηνπ ζρνιηθνύ
εγρεηξηδίνπ ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο Γιώζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ην απόζπαζκα απηό
πεξηιακβαλόηαλ ζηε δέθαηε ηξίηε ελόηεηα. Τν ζηνηρείν απηό δηαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηε
δπλαηόηεηα αληαπόθξηζεο ησλ καζεηώλ ηεο ειηθίαο απηήο ζην θείκελν.
42

Σξνία
Σξνία
Αγακέκλσλ
εγεκψλ
ζηξαηφο
Αρηιιεχο

Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην παξαπάλσ πιηθφ, ν θηιφινγνο πξνρσξά ζηελ
πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απεπζχλνληαο πξνο ηνπο καζεηέο ηελ θαηάιιειε
αλαγλσζηηθή νδεγία: «αο δίλσ ηα νπζηαζηηθά ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ζεηξά πνπ ζα ηα
ζπλαληήζεηε δηαβάδνληάο ην. Χζηφζν, ζαο ηα δίλσ κε δηαθνξεηηθή κνξθή θαη ρσξίο
άξζξν. Πξνζπαζήζηε λα θάλεηε ηα αθφινπζα:
α) Δληνπίζηε ηα ζην θείκελν, φζε ψξα ην δηαβάδσ.
β) Τπνγξακκίζηε ηα».
Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ
Πξνρσξψληαο ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζα παξνηξχλνπκε ηνπο καζεηέο
λα ζπκπιεξψζνπκε καδί ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα, πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ν θηιφινγνο ηνπο θαζνδεγεί σο εμήο:
«Πξνζπαζήζηε λα βάιεηε άξζξν δίπια απφ ηα νπζηαζηηθά, ζηε δεχηεξε ζηήιε, κε
βάζε ην θείκελν. Αλ ην θείκελν δελ ζαο βνεζάεη, ρξεζηκνπνηείζηε ην ιεμηθφ ζαο,
έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ, βξείηε ζ‘ απηφ ηα νπζηαζηηθά θαη βάιηε ηνπο άξζξν».
Γίλνληαο απφ 3 έσο 5 ιεπηά ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηε δεχηεξε ζηήιε
ηνπ πίλαθα είηε κε βάζε ην θείκελν είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ιεμηθνχ ηνπο, ν θηιφινγνο
πξνρσξά ηελ ππνβνήζεζε θαηαλφεζεο ησλ κέρξη ηψξα δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα
απεπζχλνληαο ηελ θαηάιιειε νδεγία: «Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ησλ νπζηαζηηθψλ ζε
πφζεο θαηεγνξίεο κπνξείηε λα ηα δηαθξίλεηε:
• βάζεη ησλ άξζξσλ, πνπ ηα ζπλνδεχνπλ,
• βάζεη ησλ θαηαιήμεψλ ηνπο;».
Παξαηεξψληαο νη καζεηέο ηνλ πίλαθα ησλ νπζηαζηηθψλ θαζψο απηφο ζπκπιεξψλεηαη
ζηαδηαθά θαη αζθψληαο ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο, κπνξνχλ, θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
θηινιφγνπ, αλ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ηηο πξψηεο δχν δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηα
νπζηαζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο, φηη, δειαδή, πξψηνλ έρνπλ ηξία γέλε
(βάζεη ησλ άξζξσλ) θαη δεχηεξνλ ηξεηο θιίζεηο (βάζεη ησλ θαηαιήμεσλ)16 θαη ζχκθσλα
κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο αιιά θαη ηεο ζπιινγήο θαη νξγάλσζεο
δεδνκέλσλ.
Μεηά απφ ηηο πξψηεο απηέο δηαπηζηψζεηο ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί, βάζεη ησλ
νδεγηψλ ηνπ θαζεγεηή, ν νπνίνο απηή ηε θνξά πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο: «Αθνχ
εληνπίζαηε ηηο δεηνχκελεο ιέμεηο ζην θείκελν λα ηηο γξάςεηε δίπια απφ ηηο αληίζηνηρεο
πνπ ζαο δίλνληαη. Ση παξαηεξείηε σο πξνο ηε κνξθή ηνπο; Δίλαη ίδηα; Αλ φρη, γηαηί;
16

Καηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιέμεσλ κε θξηηήξην ηηο θαηαιήμεηο ηνπο νη καζεηέο εύθνια
ζα ζρεκαηίζνπλ κία νκάδα κε ηα νπζηαζηηθά πνπ ιήγνπλ ζε –α (ζηξάηεπκα, ζπζία, λενηηηά,
Τξνία), κία νκάδα κε ηα νπζηαζηηθά πνπ ιήγνπλ ζε –νο (βσκόο, πιάηαλνο, ζηξνπζόο, ιίζνο,
ρξόλνο, ζηξαηόο), κία νκάδα κε ηα νπζηαζηηθά, πνπ ιήγνπλ ζε –σλ (Απόιισλ, δξάθσλ,
Αγακέκλσλ, εγεκώλ), κία νκάδα κε ηα νπζηαζηηθά ζε –ηο (Απιίο, βνύιεζηο), κία κε ηα
νπζηαζηηθά ζε –εύο (Αρηιιεύο, Ζεύο), ελώ ζα κείλνπλ εθηόο νκάδσλ ηα νπζηαζηηθά: Κάιραο,
ζεκεηνλ, κήηεξ. Ο θηιόινγνο ζα εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο θάλνληαο έλα ζύληνκν κνλόινγν ηε
δηάθξηζε ησλ ηξηώλ θιίζεσλ, ζα δώζεη ηηο θαηαιήμεηο ηεο θαζεκηαο, ζα ηνπο εμεγήζεη όηη ε
ηξίηε θιίζε είλαη πνιύ κεγάιε θαη πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά κε δηάθνξεο θαηαιήμεηο θαη,
βέβαηα, ζα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ηξία νπζηαζηηθά, πνπ, ίζσο, νη καζεηέο άθεζαλ εθηόο
νκάδσλ.
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Γηθαηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο».
ην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο εδψ δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο θαινχληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ησλ νπζηαζηηθψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο
κεηαθέξνληαο ζ‘ απηήλ ηα νπζηαζηηθά πνπ έρνπλ ήδε ππνγξακκίζεη ζην θείκελν θαη
γξάθνληάο ηα κε ηε ζεηξά δίπια απφ απηά ηεο δεχηεξεο ζηήιεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ
θαζεγεηή, εθφζνλ ε ζηήιε νινθιεξσζεί, ν καζεηήο ζα παξαηεξήζεη ζπγθξίλνληαο ηα
δεδνκέλα, βάζεη ησλ δεμηνηήησλ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο ζχγθξηζεο, φηη ε κνξθή ησλ
κειεηψκελσλ ιέμεσλ δηαθνξνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, ην νπζηαζηηθφ «ε Απιίο»
γίλεηαη «Απιίδη», ην νπζηαζηηθφ «ν βσκφο» γίλεηαη «ηνπ βσκνπ» θ.η.ι. Δίλαη πηζαλφ ν
καζεηήο λα δπζθνιεπηεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζε. Αθήλνληαο,
ζε ηέηνηα πεξίπησζε, αλαπάληεην ην αληίζηνηρν ζθέινο ηεο παξαπάλσ εξψηεζεοεξγαζίαο, ν θαζεγεηήο πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ σο εμήο: «Αλαδεηήζηε
απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ πψο κεηαθξάδνληαη ζηα λέα ειιεληθά νη ιέμεηο ηεο
ηξίηεο ζηήιεο θαη γξάςηε ηε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ηέηαξηε ζηήιε. ηελ πέκπηε θαη
ηειεπηαία ζηήιε γξάςηε ηα νπζηαζηηθά ηεο ηέηαξηεο ζηελ νλνκαζηηθή πηψζε.
πγθξίλεηε ηε κνξθή ησλ νπζηαζηηθψλ ηεο ηέηαξηεο θαη ηεο πέκπηεο ζηήιεο. Τπάξρνπλ
δηαθνξέο; Αλ λαη, ηη ζπκβαίλεη θαη γηαηί;».
Οινθιεξψλνληαο ηε ζπκπιήξσζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα, ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαζεγεηή, ν καζεηήο πξνρσξά ζηε κνξθνινγηθή ηνπο ζχγθξηζε.
Δχθνια δηαπηζηψλεη ζπγθξίλνληαο ηηο ιέμεηο, πσο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ
πηψζε. Οη νλνκαζηηθέο, γηα παξάδεηγκα, «ε ζπζία» θαη «ε κεηέξα» έγηλαλ «ζπζίαο» θαη
«ηε κεηέξα» αληίζηνηρα. Αμηνπνηψληαο ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ καζεηψλ, ε νπνία
αθνξά ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα, ν θαζεγεηήο κπνξεί κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο θαη
θπξίσο κε επηηπρείο θαη ζαθείο εξσηήζεηο, λα εθκαηεχζεη απφ ηνπο καζεηέο, επαγσγηθά,
ηε δηθαηνιφγεζε ηεο κνξθνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ ιφγσ ηεο ζέζεο θαη
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην θείκελν ελζαξξχλνληάο ηνπο λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο,
ζχκθσλα κε ην δεηνχκελν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ θαη ζα δηεξεπλεζεί
ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ, δειαδή, ην θείκελν λα είλαη ζαθέο θαη ε έθθξαζε ηνπ
λνήκαηνο δφθηκε θαη θαηαλνεηή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε νλνκαζηηθή «ε
κεηέξα» αληί ηεο αηηηαηηθήο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Με άιια ιφγηα ην ιεθηηθφ
πεξηβάιινλ ηεο ιέμεο επηβάιιεη ηε ρξήζε αηηηαηηθήο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν
ηνπ ξήκαηνο «θαηαβξφρζηζε».
Μία ηερληθή, ε νπνία ζα κπνξνχζε εδψ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ηνλ
επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο, είλαη ε αλάγλσζε ηνπ λενειιεληθνχ θεηκέλνπ
κε φια ηα νπζηαζηηθά ζε πηψζε νλνκαζηηθή. Σν θείκελν, ην νπνίν δηαβάδεη ν θηιφινγνο
είλαη ην αθφινπζν:
Απφδνζε ζηε Νέα Διιεληθή
[E.3.15] ηαλ ην ζηξάηεπκα ήηαλ ε Απιίδα, κεηά απφ κηα ζπζία ν Απφιισλαο, έλα θίδη
αθνχ φξκεζε απφ ν βσκφο δίπια ζε ε γεηηνληθή πιάηαλνο, φπνπ ππήξρε κηα θσιηά θαη
αθνχ θαηαλάισζε ην νθηψ ζπνπξγίηη πνπ ήηαλ ζε ε θσιηά θαη κία ε κεηέξα ελληά,
κεηαηξάπεθε ζε πέηξα. Ο Κάιραο, αθνχ επεζήκαλε φηη απηφ ην ζεκάδη ηνπο είρε ζηαιεί
ζχκθσλα κε ε ζέιεζε ηνπ Γία, θξίλνληαο απφ ηα γεγνλφηα είπε φηη ε Σξνία ήηαλ
πξννξηζκέλε λα θαηαιεθζεί ζε κηα πεξίνδνο δέθα έηνο. Δηνηκάδνληαλ, ινηπφλ, λα
πιεχζνπλ ελαληίνλ ε Σξνία.
[E.3.16] Ο Αγακέκλσλ ήηαλ δηνηθεηήο φινπ ν ζηξαηφο, ζπκκεηείρε, δε, θαη ν Αρηιιέαο
πνπ ήηαλ δεθαπέληε ρξφλνο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο ν θηιφινγνο απεπζχλεη ζηνπο καζεηέο ην
αθφινπζν εξψηεκα: «αο ελφριεζε θάηη ζε απηφ πνπ αθνχζαηε;». Οη καζεηέο ζα
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επηζεκάλνπλ εχθνια φηη δελ έβγαιαλ θάπνην λφεκα απφ ην θείκελν. ηαλ, εμάιινπ,
αλαδεηεζεί ν ιφγνο απψιεηαο ηνπ λνήκαηνο ζα δηαηππψζνπλ κφλνη ηνπο ηελ άπνςε φηη
ξν λφεκα ρσιαίλεη επεηδή φια ηα νπζηαζηηθά είλαη ζε νλνκαζηηθή. Ο θηιφινγνο έρεη
εδψ κία θαιή επθαηξία λα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο: «Δπνκέλσο, ηη εμππεξεηεί ε θιίζε ησλ
νπζηαζηηθψλ; Γηαηί ηα θιίλνπκε θαη δελ ηα αθήλνπκε πάληα ζηελ νλνκαζηηθή;». Ο
ζηφρνο ηεο εξψηεζεο εδψ είλαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ θιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε
ζπληαθηηθή ζέζε ησλ φξσλ ηεο πξφηαζεο.
Γεληθεχνληαο ηελ παξαπάλσ αλάγθε ζχλδεζεο ησλ ιέμεσλ κε ην ιεθηηθφ ηνπο
πεξηβάιινλ θαη κεηαθέξνληάο ην θαη ζηε δνκή ηεο αξραίαο κνξθήο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, θαιιηεξγψληαο ηε δεμηφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ θαη αξρψλ ζε λέεο
θαηαζηάζεηο, ν καζεηήο ζπλεηδεηνπνηεί εχθνια ην γηαηί ηεο κνξθνινγηθήο
δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ιέμεσλ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ζηήιεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο κέζα
ζην θείκελν, ε ζπληαθηηθή ηνπο ζέζε κε άιια ιφγηα, επηβάιιεη δηαθνξνπνίεζε ηεο
κνξθήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πεξαηηέξσ πσο ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο κηαο ιέμεο δελ
πξέπεη λα αξθείηαη ζηελ απιή γλψζε ηεο κεκνλσκέλεο κεηάθξαζήο ηεο αιιά ζηελ
εθάζηνηε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ καζεηή λα αλαδεηήζεη ηε ζέζε ηεο θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο κέζα ζην θείκελν θαη έηζη λα πξνζδηνξίζεη ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ηεο.
Με άιια ιφγηα ν καζεηήο βνεζηέηαη ζην λα θαηαλνήζεη ην ξφιν ηνπ ζπληαθηηθνχ, ηελ
αλαγθαηφηεηα ηνπ λα πξνεγεζεί ε ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηε κεηάθξαζή ηνπ αιιά
θαη ην ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο, ηε ζέαζή ηεο, δειαδή, σο νιφηεηαο
απαξηηδφκελεο απφ ζηνηρεία απφιπηα αιιεινεμαξηψκελα κε ηξφπν, ψζηε ε παξακηθξή
ηξνπνπνίεζή ηνπο λα επεξεάζεη νιφθιεξν ην ζχλνιν. Ζ πξψηε απηή πξνζέγγηζε ησλ
νπζηαζηηθψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ κπνξεί λα
νινθιεξσζεί δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο: «Με βάζε ηε κεηάθξαζε ησλ ιέμεσλ ηεο
αξραίαο ειιεληθήο ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα ζε πφζεο θαηεγνξίεο κπνξείηε λα
δηαθξίλεηε ηηο ιέμεηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο αλάινγα κε ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
λέα ειιεληθή γιψζζα κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ;» Παξαηεξψληαο θαη ζπγθξίλνληαο,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηηο δχν κνξθέο ηεο γιψζζαο, ηελ αξραία
θαη ηε λέα, ν καζεηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή εχθνια ζα θαηαηάμεη,
θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, ηηο ιέμεηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο
βάζεη ησλ δεηνπκέλσλ θξηηεξίσλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α) ζε ιέμεηο, πνπ έρνπλ ηελ
ίδηα κνξθή θαη ην ίδην πεξηερφκελν θαη ζηηο δχν κνξθέο ηεο γιψζζαο, φπσο νη ιέμεηο
«ζπζία» θαη «βσκφο», β) ζε ιέμεηο, πνπ έρνπλ ίδηα κνξθή αιιά δηαθνξεηηθφ
πεξηερφκελν ζε θάζε κνξθή ηεο γιψζζαο, φπσο είλαη ε ιέμε «δξάθσλ», γ) ζε
παξαιιαγκέλνπο ηχπνπο ιέμεσλ, νη νπνίνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κελ ζηε λέα ειιεληθή,
είλαη θαηαλνεηνί δε, φπσο νη ιέμεηο «κήηεξ» θαη «εγεκψλ» θαη δ) ζε ιέμεηο, νη νπνίεο
κνξθνινγηθά δελ ππάξρνπλ ζηε λέα ειιεληθή, φπσο νη ιέμεηο «λενηηηά» θαη
«ζηξνπζφο».
Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Αμηνιφγεζε
Οινθιεξψλνληαο, άιινηε επαγσγηθά θαη άιινηε παξαγσγηθά, ηε ζπκπιήξσζε φισλ
ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα ησλ νπζηαζηηθψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο, κηα δξαζηεξηφηεηα ε
νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο ηφζν ηεο πεξίιεςεο, βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ
πνπ ζα δηαηππσζνχλ, φζν θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξσηφηππε
ζχλζεζε ηνπ καζεηή, νη καζεηέο παξαηεξψληαο ηνλ θαη κειεηψληαο ηνλ κπνξνχλ λα
θαηαιήμνπλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα, εθθξάδνληαο κηα κνξθή θξηηηθήο, σο αξρηθή
πξνζέγγηζε ζηνλ θφζκν ησλ νπζηαζηηθψλ:
- ηα νπζηαζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο έρνπλ ηξία γέλε: αξζεληθφ, ζειπθφ θαη
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νπδέηεξν,
- ηα παξαπάλσ νπζηαζηηθά δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θιίζεηο σο πξνο ηηο θαηαιήμεηο ηνπο,
πξψηε, δεχηεξε θαη ηξίηε, ηα νπζηαζηηθά απηά, ελζσκαησκέλα ζε θείκελν, απνθηνχλ
ηδηαίηεξε
ιεηηνπξγία (ζπληαθηηθή ζέζε) θαη κεηαθξάδνληαη αλάινγα κε ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ
ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν αλήθνπλ,
- ηα νπζηαζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο απνηεινχλ αξρηθή κνξθή ησλ
νπζηαζηηθψλ ηεο λέαο ειιεληθήο. Πξφθεηηαη γηα ηηο ίδηεο ιέμεηο, νη νπνίεο δηαρξνληθά
είηε παξέκεηλαλ αλαιινίσηεο κνξθνινγηθά θαη ελλνηνινγηθά είηε ππέζηεζαλ κηθξέο
δηαθνξνπνηήζεηο, κε ηθαλέο λα αλαηξέςνπλ ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.
β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη – ηερληθέο
Σν παξαπάλσ ζρέδην-ζελάξην δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα
θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ.
‘ έλα θιίκα δηαιφγνπ, ζπλεξγαζίαο κε ην δάζθαιν, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη
ειεχζεξεο έθθξαζεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ,
αλαθαιψληαο θεθηεκέλα ζηνηρεία ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, λα πξνζεγγίζνπλ
δηαιεθηηθά ην πξνο κειέηε λέν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζπιιέγνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ, νξγαλψλνληάο ηα θαη δηαηππψλνληαο ππνζέζεηο, λα αζθήζνπλ ηθαλφηεηεο, φπσο ε
ζχγθξηζε, αληηπαξαβάιινληαο ηελ αξραία κε ηε λέα ειιεληθή γιψζζα, ε εμήγεζε,
δηθαηνινγψληαο ηηο απφςεηο ηνπο, ε παξαηήξεζε, θαηαγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ θεηκέλσλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ζπληάζζνληαο έλαλ πξσηφηππν πίλαθα, ε αλάιεςε
δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, αζθνχκελνη ζηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ, ε θξηηηθή,
ηεθκεξηψλνληαο ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηέινο ε θαηεγνξηνπνίεζε, νκαδνπνηψληαο κε
αλάινγα θάζε θνξά θξηηήξηα ηα κειεηψκελα νπζηαζηηθά.
Χζηφζν, ε δηδαθηηθή πξαθηηθή έρεη αλάγθε απφ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε, πνπ ζα
ηεθκεξηψζεη ηηο επηινγέο ηεο θαη ζα δηαζθαιίζεη ηηο πξαθηηθέο ηεο. Μφλν έηζη ζα
κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη, ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο
θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή σο δεηνχκελνπ. Μφλν, κε άιια ιφγηα, αλ
ζπλδέζνπκε ηηο παξαπάλσ δηδαθηηθέο ελέξγεηεο κε ηε κάζεζε σο απνηέιεζκα απηψλ ζα
κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο αιιά θαη ην δηδαθηφ ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο. Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή ε δηδαθηηθή πξνζπάζεηά καο ρξεηάδεηαη
καζεζηαθή ηεθκεξίσζε. Απηή ε ηεθκεξίσζε παξαπέκπεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
ζεσξίεο κάζεζεο. Καη βέβαηα δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αιιηψο. Καη ηνχην επεηδή ε
κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία νξηνζεηνχληαη, κελ, βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνζεηηθνχ θαη
ζηνρνζεηηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο, γηα ηελ πινπνίεζε, δε, απηνχ ηνπ πιαηζίνπ δελ είλαη
δπλαηφλ λα πξνθαζνξηζηεί ην είδνο θαη ε πνξεία ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ.
Γη‘ απηφ θαη ν καζεζηαθφο ραξαθηήξαο ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ πεξηγξάθεθαλ,
έρεη εθιεθηηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξφθεηηαη γηα ζπγθεξαζκφ αξρψλ θαη
ελλνηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
α) Δίλαη ζαθήο ν κνξθνινγηθφο ραξαθηήξαο ηνχ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ
πξνεγήζεθε. Ζ έλλνηα ηνπ «φινπ» δηαηξέρεη αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ επηινγή ηνχ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ επηιέμακε λα πξνζεγγίζνπκε ηα νπζηαζηηθά ηήο
αξραίαο ειιεληθήο σο ζχλνιν βνεζψληαο ην καζεηή, πξνηνχ κειεηήζεη ηηο επηκέξνπο
θιίζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηήο θαζεκηαο, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη νξηζκέλα θνηλά
γλσξίζκαηα. Δπηπιένλ ε πηνζέηεζε ηεο νιηζηηθήο ζεψξεζεο ησλ κειεηψκελσλ
αληηθεηκέλσλ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πξσηφηππεο
46

θαη κεηαθξαζκέλεο κνξθήο ηνχ θεηκέλνπ αιιά θαη ζηελ πξνβνιή ηνχ δηαρξνληθνχ θαη
εληαίνπ ραξαθηήξα ηήο ειιεληθήο γιψζζαο κέζσ ηεο παξάιιειεο ζέαζεο ησλ ιέμεσλ
ησλ θεηκέλσλ.
Απφ ηελ ίδηα ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε απνξξέεη ε πξνηξνπή ησλ καζεηψλ λα ζπληάμνπλ
νκάδεο, θαηεγνξίεο νπζηαζηηθψλ βάζεη ησλ θνηλψλ θαηαιήμεψλ ηνπο ή ησλ άξζξσλ
ηνπο. Δθαξκφδνληαο ζ‘ απηήλ ηελ πεξίπησζε ην λφκν ηεο νκνηφηεηαο νη καζεηέο
αζθνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηάθξηζεο εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ βάζεη ησλ
νπνίσλ νκαδνπνηνχληαη αθφκα θαη αλφκνηα θαηλνκεληθά κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία, φπσο ηα
νπζηαζηηθά «εγεκψλ» θαη «βνχιεζηο».
β) Οη ελέξγεηέο καο απνξξένπλ επίζεο απφ ηε ζπζηεκηθή ζεσξία. Ζ γιψζζα είλαη
ζχζηεκα θαη ν καζεηήο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο. Πξνο
ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηνρεχνπλ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο πνπ επεδίσμαλ ηελ
θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ κελ αιιά αιιεινεμαξηψκελσλ επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ
ιέμεσλ κέζσ ηεο θαηάδεημεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπκθσλίαο ηεο ζπληαθηηθήο ηνπο ζέζεο
κε ηε γξακκαηηθή κνξθή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ην θαηάιιειν λφεκα. Ζ
ειιεληθή γιψζζα ππφ ην πξίζκα απηφ πξνζεγγίδεηαη κε εληαίν ηξφπν. Αμηνπνηψληαο ηελ
έλλνηα ηεο γισζζηθήο δηκνξθίαο επηδηψθεηαη, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο θαηαλφεζεο ηνπ
ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα ηεο αξραίαο κνξθήο ηεο γιψζζαο κε ρξήζε παξαδεηγκάησλ απφ
ηε λέα ειιεληθή, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθφηεηάο ηεο θαη ηνπ εληαίνπ
ραξαθηήξα ηεο.
γ) Ο ραξαθηήξαο ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ πεξηγξάςακε, απνξξέεη επίζεο απφ
ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner. Οη καζεηέο αλέιαβαλ δξάζε, έπξαμαλ,
δηεξσηήζεθαλ, δηαηχπσζαλ ππνζέζεηο, ηηο επηβεβαίσζαλ θαη θαηέιεμαλ ζε
ζπκπεξάζκαηα κε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ ηξφπνπ απηνχ κάζεζεο επηζεκαίλεηαη θάζε θνξά πνπ νη
καζεηέο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κειεηψκελσλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα αθφκα θαη αλ δελ γλσξίδνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπο,
δειαδή θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, θαη αθφκα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ
νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο νη θιίζεηο ησλ νπζηαζηηθψλ αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ
δηαπίζησζε ηεο ηζρχνο ή φρη ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηεο
ζχγθξηζεο ηεο κνξθήο ησλ ιέμεσλ ζηελ αξραία θαη ηε λέα ειιεληθή.
δ) Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο επίζεο σο κέζνδνο δφκεζεο ηεο γλψζεο, ε νπνία απνξξέεη απφ
ηηο γλσζηηθέο θπξίσο ζεσξίεο είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο
πξνζπάζεηάο καο. Ζ γλψζε νηθνδνκείηαη, ζηαδηαθά, εμειηθηηθά θαζψο ν καζεηήο
έξρεηαη ζε επαθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιειεπηδξά κ‘ απηφ θαη πξνρσξά
επαγσγηθά ηελ πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηνπ λένπ, απφ ηα κέξε ζην φινλ ή αιιηψο απφ
ηα γλσζηά ζηα άγλσζηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην λέν ζηνηρείν επηδξά αιιά θαη δέρεηαη
επηδξάζεηο απφ ηα ζηνηρεία πνπ ήδε βξίζθνληαη ζην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ ππνθεηκέλνπ
θαη, έηζη, αθνκνηψλεηαη εχθνια, ζπγθξαηείηαη, ζηαζεξνπνηείηαη θαη αλαθαιείηαη ζε
θάζε παξφκνηα επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Κάζε θνξά, επνκέλσο, πνπ νη καζεηέο
θαινχληαη, ζην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πξνεγήζεθε, λα ζπζρεηίζνπλ ηα λέα κε ηα ήδε
γλσζηά θαη θαηαθηεκέλα, ηελ αξραία κε ηε λέα κνξθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αιιά θαη
λα εληάμνπλ ηα λέα ζηνηρεία ζηελ ππάξρνπζα ήδε γλσζηηθή ππνδνκή ηνπο, δειαδή ηηο
γλψζεηο ηνπο γηα ηα νπζηαζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζηηο πξνυπάξρνπζεο
γξακκαηηθέο γλψζεηο, νπζηαζηηθά πηνζεηνχλ αξρέο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο.
ε) ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δηδαθηηθήο απφπεηξαο αμηνπνηνχληαη θαη πηνζεηνχληαη
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βαζηθέο αξρέο ηεο κάζεζεο, φπσο είλαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ καζεηή, ζην βαζκφ
πνπ αλαηξέρνπκε ζηε λέα ειιεληθή, ε ελίζρπζή ηνπ, εθφζνλ θάζε θνξά ηα δεδνκέλα
ηεο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο νξγαλψλνληαη έηζη, ψζηε λα θαίλνληαη
γλσζηά θαη λα δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο ζηγνπξηάο, νη αξρέο ηεο δηάθξηζεο θαη ηεο
γελίθεπζεο, ζην βαζκφ πνπ ν καζεηήο ηηο αμηνπνηεί γηα λα δηακνξθψζεη θαηεγνξίεο θα
λα νκαδνπνηήζεη θνηλά ζηνηρεία, απνθιείνληαο ηα αλφκνηα θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο
κεηαβίβαζεο ηεο κάζεζεο φρη κφλν ζηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
αιιά θαη ζην ζηάδην άζθεζεο ησλ καζεηψλ ζε ηερληθέο, φπσο ε ρξήζε ιεμηθνχ θαη ε
δηακφξθσζε-ζχληαμε πίλαθα δεδνκέλσλ (21), νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ
θαη ζε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ζη) Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ εδψ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο νη
καζεηέο αζθνχληαη ζε κία ζχγρξνλε ηερληθή, φπσο εθείλε ηεο αλάγλσζεο, φπσο
πξνηείλεηαη θαη απφ ην ΑΠ ηνπ Γπκλαζίνπ. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ
δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ππνγξακκίζνπλ ζην θείκελν ηηο ιέμεηο, πνπ ηνπο έρνπκε
δψζεη. Αζθνχληαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζηε ιεγφκελε «γξήγνξε αλάγλσζε πξνθεηκέλνπ
λα εληνπηζηεί ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία ζην θείκελν». θνπφο ηνπ ηχπνπ απηνχ ηεο
αλάγλσζεο γεληθά είλαη λα εληνπηζηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ ζε
ζχληνκν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν καζεηήο θαη
γηα ηε κειέηε ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ, αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή νδεγία, ε νπνία πξέπεη
λα είλαη δηαηππσκέλε κε ζαθήλεηα, δηαβάδεη ην θείκελν επηιεθηηθά, κε αθαηξεηηθφ
ηξφπν, αλαδεηψληαο κφλν λα εληνπίζεη θαη λα ππνγξακκίζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ
δεηνχληαη θαη θαιιηεξγψληαο κε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηε δεμηφηεηα ηεο παξαηήξεζεο
σο δεηνχκελνπ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.
γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ
Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη:
1. Σν απφζπαζκα ηνπ πξσηφηππνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ ηνπ ΦεπδνΑπνιιφδσξνπ.
2. Ζ απφδνζε ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ ζηε Νέα Διιεληθή.
3. Έληππν ή ειεθηξνληθφ ιεμηθφ.
4. Ο παξαθάησ πίλαθαο ησλ πέληε ζηειψλ, ν νπνίνο ζηαδηαθά ζπκπιεξψλεηαη σο
εμήο:
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Α΄ ζηήιε
Β΄ ζηήιε
Γ΄ ζηήιε
Oπζηαζηηθά άξζξα
θεηκεληθή κνξθή (α.ε)
ηνπ θεηκέλνπ νπζηαζηηθψλ
ζηξάηεπκα
ην
ζηξάηεπκα
Απιίο
ε
Απιίδη
ζπζία
ε
ζπζίαο
Απφιισλ
ν
Απφιισλη
δξάθσλ
ν
δξάθσλ
βσκφο
ν
βσκνπ
πιάηαλνο
ε
πιάηαλνλ
λενηηηά
ε
λενηηηαο
ζηξνπζφο
ν
ζηξνπζνχο
κήηεξ
ε
κεηξί
ιίζνο
ν
ιίζνο
Κάιραο
ν
Κάιραο
Εεχο
ν
Γηφο
βνχιεζηο
ε
βνχιεζηλ

Γ΄ ζηήιε
Δ΄ ζηήιε
θεηκεληθή κνξθή (λ.ε.)
νλνκαζηηθή λ.ε.
ζηξαηφο
ν ζηξαηφο
Απιίδα
ε Απιίδα
ζπζία
ε ζπζία
Απφιισλα
ν Απφιισλαο
θίδη
ην θίδη
βσκφ
ν βσκφο
πιάηαλν
ν πιάηαλνο
θσιηά
ε θσιηά
πνπιάθηα
ην πνπιάθη
κεηέξα
ε κεηέξα
πέηξσζε (έγηλε πέηξα)
ε πέηξα
Κάιραο
ν Κάιραο
Γία
ν Γίαο
ζέιεζε
ε ζέιεζε
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ζεκεηνλ
ρξφλνο
Σξνία
Σξνία
Αγακέκλσλ
εγεκψλ
ζηξαηφο
Αρηιιεχο

ην
ν
ε
ε
ν
ν
ν
ν

ζεκεηνλ
xξφλσ
Σξνίαλ
Σξνίαλ
Αγακέκλσλ
εγεκψλ
ζηξαηνπ
Αρηιιεχο

ζεκάδη
ρξφλν
Σξνία
Σξνίαο
Αγακέκλσλ
δηνηθεηήο
ζηξαηνχ
Αρηιιέαο

ην ζεκάδη
ν ρξφλνο
ε Σξνία
ε Σξνία
ν Αγακέκλσλ
ν δηνηθεηήο
ν ζηξαηφο
ν Αρηιιέαο

δ) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζρεδίνπ - ζελαξίνπ
















Βαξκάδεο Ν.Γ., Γηδαθηηθή ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Απφ ηελ παξάδνζε ζηελ
αλαλέσζε ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2003.
Γαλαζζήο-Αθεληάθεο Αλη., Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, η. Γ΄, χγρξνλεο
Σάζεηο ηεο Αγσγήο, β΄ έθδνζε, Αζήλα 1997.
Daunay B. , Suffys S., Apprentissages et langues anciennes, CNDP, CRDP du
Nord Pas-De-Calais, Lille 1997.
Lesky A., Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, κηθξ. Αγ. Σζνκπαλάθε,
εθδ. Αθσλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1985.
Μαηζαγγνχξαο Ζ., Θεσξία θαη Πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, η. Β΄, ηξαηεγηθέο
Γηδαζθαιίαο. Ζ θξηηηθή ζθέςε ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ε΄ έθδνζε, εθδ. Gutenberg,
Αζήλα 2000.
Μήηζεο Ν., Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Απφ ηε γισζζηθή ζεσξία ζηε
δηδαθηηθή πξάμε, Γισζζνινγηθή βηβιηνζήθε, αξ. 5, εθδ. Gutenberg, Αζήλα
1998.
Μήηζεο Ν,, ηνηρεηψδεηο αξρέο θαη κέζνδνη ηεο εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο.
Δηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο (ή μέλεο) γιψζζαο,
Γισζζνινγηθή βηβιηνζήθε, αξ. 7, εθδ. Gutenberg, Αζήλα 2004.
Μπακπηληψηεο Γ., Ζ γιψζζα σο αμία. Σν παξάδεηγκα ηεο Διιεληθήο,
Γισζζνινγηθή βηβιηνζήθε, αξ. 1, εθδ. Gutenberg, Αζήλα 1994.
Nussbaum L., Didactica de las lenguas extranjeras en la Educacion Secundaria
Obligatoria, ed. SINTESIS EDUCACION, Madrid 2001.
Puren Ch., La didactique de langue etrangere a la croisee des methodes. Essai sur
l‘eclectisme, collection CREDIF: essays, ed. Didier, Fontenay 2001.
Σξηιηαλφο Θ., Ζ θξηηηθή ζθέςε θαη ε δηδαζθαιία ηεο, Αζήλα 2002.
ΤΠ.Δ.Π.Θ., Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Φ.Δ.Κ., η. Β΄, αξ. 303/13-03-03,
Παξάξηεκα, ηφκνο Α΄, Μάηνο 2003.
Φνπληνπνχινπ Μ., Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία. Βαζηθέο αξρέο ηεο κάζεζεο θαη ε
δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο ζηα γισζζηθά καζήκαηα, η. Α΄, πλεηξκηθή
Φπρνινγία, εθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα 2001.
Φνπληνπνχινπ Μ., «Κπβεξλεηηθή ζεσξία θαη κάζεζε» ζην: Παηδαγσγηθή
Δπηζεψξεζε, 34/2002, εθδ. Αηξαπφο, ζει. 65-83.
Φνπληνπνχινπ Μ., «Μαζαίλνληαο ην παηδί λα δηαβάδεη ην θείκελν.
Πξνβιεκαηηζκνί θαη ηερληθέο», ζην Γλψζεηο, Αμίεο θαη Γεμηφηεηεο ζηε
ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, Πξαθηηθά 2νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηνπ
ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ. κε δηεζλή ζπκκεηνρή, 28-30 Μαξηίνπ 2003, εθπαηδεπηήξηα
«Πιάησλ», Αζήλα 2003, ζει. 560- 567.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ – ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
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ειεθηξνληθά ιεμηθά ζηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο:
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictionaries.htm θαη/ή
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
Χζηφζν, εάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε ησλ ΣΠΔ ν θηιφινγνο κπνξεί λα
ππνβνεζήζεη ηε δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε ηε
ρξήζε έληππνπ ιεμηθνχ.

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ζ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο
γλψζεο, πνπ πξνθχπηεη, δηαθξίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο θαη
πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο, εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά. Ζ δηάζηαζε ηεο ζπκκεηνρηθήο-ζπλεξγαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπζελαξίνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
ππεξβνχλ ηελ πξνζθεξφκελε γλψζε, λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηε ζθέςε
ηνπο αιιά θαη λα παξνπζηάζνπλ δηαζηάζεηο ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο, κε
ζπκβαηηθέο. Παξάιιεια, ε ίδηα παξάκεηξνο απνηειεί γηα ην θηιφινγν ηξφπν
αλαζηνραζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ν θηιφινγνο κπνξεί θαη λα κελ αλαζέζεη
θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο δεδνκέλνπ φηη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζπκβάιιεη
ζηελ νιηζηηθή ζεψξεζή ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δπηπιένλ, ε θχζε ηεο
δηδαθηηθήο ελφηεηαο αιιά θαη ε αμηνπνίεζήο ηεο είηε σο ελφηεηαο εηζαγσγηθήο
ζηε δηδαζθαιία ησλ νπζηαζηηθψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο είηε σο ελφηεηαο
επαλαιεπηηθήο ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο δηθαηνινγνχλ ηε κε αλάζεζε θαη‘ νίθνλ
εξγαζηψλ ζην ζπίηη.

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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Μαξία-Εσή Φνπληνπνχινπ

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1. Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γηδάζθνληαο ζεκαζηνινγία ηεο αξραίαο ειιεληθήο: δπζθνιία ή παηρλίδη;
1.2. Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα, Α΄, Β΄, Γ΄ Λπθείνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
εκαζηνινγία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηεο
πνιπζεκίαο.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ:
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο, πνπ εδψ πξνηείλεηαη, βξίζθεηαη ζε ζπκβαηφηεηα κε ην ΑΠ ηνπ
καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Λχθεην, εθφζνλ ε κειέηε ηεο
ζεκαζηνινγίαο απνηειεί θχξηα δηάζηαζε ηεο κειέηεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη
κάιηζηα φρη κφλν ζηνλ άμνλα ηεο ζπγρξνλίαο αιιά θαη ζ‘ εθείλνλ ηεο δηαρξνλίαο.
Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ΓΔΠΠ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην Λχθεην απηή επαθίεηαη ζηελ
επξεκαηηθφηεηα θαη ηε δηάζεζε ηνπ θηινιφγνπ αιιά θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε
δηδαζθφκελνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή/θαη ζέκαηνο.
1.3. θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθφο θνπφο είλαη νη καζεηέο: α) λα αζθεζνχλ ζε κειέηε θπξίσο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο αηηηθήο
δηαιέθηνπ, β) λα εζηζηνχλ ζην ζπζρεηηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ κε ζχγρξνλα,
αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζε κηα πξνζπάζεηα δηαρξνληθήο ζεψξεζεο ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο, γ) λα αλαπηχμνπλ θαη λα αζθήζνπλ δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη δ) λα πξνζεγγίζνπλ δηαζεκαηηθά,
κέζσ ηεο ινγνηερλίαο σο ηέρλεο, ηα αξραηνειιεληθά θείκελα.

Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
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ε επίπεδν γλψζεσλ:
α) λα αλαγλσξίδνπλ επηηπρψο νη καζεηέο ζηνηρεία ηνπ δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο,
β) λα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ησλ
ιέμεσλ αλάινγα κε ην γισζζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
ε επίπεδν ζηάζεσλ:
γ) λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο φηη ε πνιπζεκία απνηειεί δηαρξνληθφ αιιά θαη
δηαγισζζηθφ θαηλφκελν.
ε επίπεδν δεμηνηήησλ:
δ) λα νηθεηνπνηεζνχλ εξγαιεία θαηάιιεια γηα ηελ έξεπλα θαη ηε κάζεζε, φπσο ηα
ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ηα ειεθηξνληθά ζψκαηα θεηκέλσλ.
εκεηψζηε αλ
αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη: α) ε ηζηνζειίδα
ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο www.komvos.edu.gr, β) ηζηνζειίδα αλζνιφγεζεο
αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ ζε πξσηφηππε θαη κεηαθξαζκέλε κνξθή
http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/border2.htm, γ) ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Αξραία
Αηηηθή Πεδνγξαθία».
1.4. Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ δηδαθηηθή-καζεζηαθή κέζνδνο, πνπ εδψ πξνηείλεηαη θαη πηνζεηείηαη, απνηειεί θξάκα
επηκέξνπο ηερληθψλ, φπσο ε εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, ε νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο γλψζεο,
ε αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ θαη ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ, πνπ ζα εθκαηεχζνπλ ηηο
αληίζηνηρεο απαληήζεηο, ε αλαθαιππηηθή κάζεζε.
•



1.5. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κε επηηπρία ην ζρέδην δηδαζθαιίαο, πνπ
εδψ πξνηείλεηαη, νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεσλ σο
πξνο ην δνκνιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο αιιά θαη λα έρνπλ
εζηζηεί ζηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη κε ηε ρξήζε ΣΠΔ, πνπ
ππεξβαίλεη ηνλ απνθιεηζηηθά παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ
αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ.
Δηάξθεηα: Σν εδψ πξνηεηλφκελν ζελάξην-ζρέδην δηδαζθαιίαο πινπνηείηαη ζε δχν
ζπλερφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο.

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

2.1. Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:
Α΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Δλεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ (αθφξκεζε) θαη
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ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αθφξκεζεο κε ην γισζζηθφ θαηλφκελν ηεο πνιπζεκίαο, ην
νπνίν ζα απνηειέζεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο
Ξεθηλψληαο ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ν θηιφινγνο κπνξεί λα δηαλείκεη
ζηoπο καζεηέο ην παξαθάησ ρηνπκνξηζηηθφ θείκελν δηαβάδνληάο ην ν ίδηνο θαη
παξνηξχλνληαο ηνπο καζεηέο, ελψ ν ίδηνο θάλεη ηελ πξψηε αλάγλσζε, εθείλνη λα
εληνπίζνπλ ην θχξην ζεκαηηθφ θέληξν ηνπ θεηκέλνπ.
«Μία νηθνγέλεηα Γεξµαλψλ πέξαζε ηηο θαινθαηξηλέο ηεο δηαθνπέο ζε θάπνην µηθξφ ρσξηφ
ηεο Αγγιίαο. Ζ νηθνγέλεηα ελζνπζηάζηεθε απφ ηε θπζηθή νµνξθηά ηεο πεξηνρήο θαη
απνθάζηζε λα μαλαπάεη θαη ην επφµελν θαινθαίξη ζην ίδην µέξνο. Ρψηεζαλ, ινηπφλ, θαη
έµαζαλ πσο ππήξρε έλα µηθξφ ζπηηάθη, ην νπνίν ζα µπνξνχζαλ λα λνηθηάζνπλ γηα ηνλ
επφµελν ρξφλν, θαη δήηεζαλ λα ην δνπλ. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνχ, έλαο πάζηνξαο,
απνπζίαδε θαη γη' απηφ ην ιφγν αξθέζηεθαλ ζε µία ζχληνµε επίζθεςε ηνπ ζπηηηνχ µε ηε
ζπλνδεία µηαο θπξίαο, νηθνλφµνπ ηνπ πάζηνξα. ηαλ επέζηξεςαλ ζηε Γεξµαλία ε θπξία
ζπµήζεθε πσο δελ είρε δεη ην W.C. ηνπ ζπηηηνχ θαη έγξαςε έλα γξάµµα ζηνλ πάζηνξα,
δεηψληαο ηνπ λα ηελ πιεξνθνξήζεη πνχ βξίζθεηαη. Ο πάζηνξαο, φηαλ έιαβε ην γξάµµα,
δελ θαηάιαβε γηα πνην πξάγµα αθξηβψο ηνπ µηινχζε ε θπξία θαη πηζηεχνληαο πσο
ελδηαθεξφηαλ γηα έλα εθθιεζάθη, πνπ βξηζθφηαλ ιίγν έμσ απφ ην ρσξηφ θαη είρε ηα
αξρηθά W.C. ηεο απαληά:
«Κπξία κνπ,
Σν ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην µέξνο πνπ µε ξσηάηε µε ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα. αο ελεµεξψλσ
ινηπφλ φηη ην µέξνο απηφ βξίζθεηαη πεξίπνπ µηζή ψξα µαθξηά απφ ην ζπίηη. Μπνξεί
θάπνηνο λα θηάζεη εθεί µε ηα πφδηα, ψζηε λα µπνξεί ζηελ πνξεία λα απνιαχζεη ηε θχζε.
µσο, εάλ βηάδεηαη ή δελ έρεη πνιχ ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπ, µπνξεί λα ρξεζηµνπνηήζεη
πνδήιαην, θαη λα θηάζεη ζε έλα ηέηαξην ή απηνθίλεην θαη λα θηάζεη ζε πέληε ιεπηά. Σν
ηνπίν γχξσ απφ ην θηίζµα είλαη εηδπιιηαθφ. Οη άλζξσπνη, φηαλ θηάλνπλ εθεί,
αλαθνπθίδνληαη. ην εζσηεξηθφ ππάξρεη ρψξνο γηα πνιινχο. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα
µπαίλνπλ µέζα µε εζπρία θαη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο εηδηθά δηαξξπζµηζµέλεο ζέζεηο.
Τπάξρνπλ ζέζεηο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, φπνπ µπνξνχλ λα θαζήζνπλ µαδί δχν-δχν θαη
ηξεηο-ηξεηο άλζξσπνη. Σα παηδηά θάζνληαη µε ηνπο γνλείο θαη ηξαγνπδνχλ φινη µαδί. ηελ
είζνδν µνηξάδνληαη ραξηηά, ηα νπνία, αθνχ ρξεζηµνπνηεζνχλ, πξέπεη λα επηζηξαθνχλ
θαηά ηελ έμνδν, ψζηε λα ηα ρξεζηµνπνηήζνπλ θαη νη επφµελνη. Τπάξρνπλ επίζεο ζηνλ
εμσηεξηθφ ρψξν µεγάθσλα, ψζηε λα αθνχλε, φζνη δελ ρσξάλε µέζα, ηνπο ήρνπο, πνπ
παξάγνληαη ζην εζσηεξηθφ. πρλά, δε, ππάξρεη θαη θάπνηνο θσηνγξάθνο εθεί, γηα λα
θσηνγξαθίδεη ηνπο αλζξψπνπο θαηά ηελ έμνδφ ηνπο. Δίλαη πξάγµαηη ελδηαθέξνλ λα
βιέπεη θάπνηνο ηα πξφζσπα φισλ γεµάηα αλαθνχθηζε θαη ραξά µεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο.
Με ηδηαίηεξε ηηµή
Ο πάζηνξαο»
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο θαη αθνχ νη καζεηέο ζα έρνπλ αηζζαλζεί
επράξηζηα θαη ζα έρνπλ γειάζεη πνιχ κε ηελ εμέιημε ηεο πεξηγξαθφκελεο ηζηνξίαο, ν
θηιφινγνο κπνξεί λα ηνπο θαηεπζχλεη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο, φπσο: «Πνηα είλαη ε
έθθξαζε-θιεηδί ηνπ θεηκέλνπ, γχξσ απφ ηελ νπνία πεξηζηξέθεηαη ε επηθνηλσληαθή
παξεμήγεζε ησλ δχν «ζπλνκηιεηψλ»;» ζηελ επηζήκαλζε ηνπ θχξηνπ ζεκαηηθνχ θέληξνπ
ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε πεξίνδν: «Ο πάζηνξαο, φηαλ έιαβε ην
γξάµµα, δελ θαηάιαβε γηα πνην πξάγµα αθξηβψο ηνπ µηινχζε ε θπξία θαη πηζηεχνληαο
πσο ελδηαθεξφηαλ γηα έλα εθθιεζάθη, πνπ βξηζθφηαλ ιίγν έμσ απφ ην ρσξηφ θαη είρε ηα
αξρηθά W.C. ηεο απαληά:». Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε παξεμήγεζε αθνξά ζηε
ζπληνκνγξαθία W.C. θαη ζηε δηαθνξεηηθή ζεκαζία πνπ έρεη γηα θαζέλαλ απφ ηνπο δχν
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πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο. Ο θηιφινγνο ραξαθηεξίδεη ην θαηλφκελν απηφ σο ησλ
πνιπζεκία θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ην πεξηγξάςνπλ πεξηζζφηεξν αλαθέξνληαο:
«Ζ παξεμήγεζε αλάκεζα ζηα δχν πξφζσπα ηνπ θεηκέλνπ νθείιεηαη ζηελ πνιπζεκία ηνπ
φξνπ W.C. Ση αθξηβψο θαηαιαβαίλεηε κε ηε ιέμε πνιπζεκία; Πψο ζα ηελ πεξηγξάθαηε;»
Σν δεηνχκελν εδψ είλαη ε αλαθνξά ζην δηαθνξεηηθφ επηθνηλσληαθφ-πεξηζηαζηαθφ
πεξηβάιινλ, ην νπνίν θαη ππαγνξεχεη ηε δηαθνξεηηθή ζεκαζία ηνπ ίδηνπ φξνπ.
Αλαθέξνληάο ην νη καζεηέο, κε ηε βνήζεηα ηνπ θηινιφγνπ, ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία
πξνρσξά ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο. «Γηα λα δνχκε, ινηπφλ, αλ ε πνιπζεκία ζπλαληάηαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη ζε πνηα κνξθή ηεο: ζηελ αξραία ειιεληθή ή/θαη ζηε λέα ειιεληθή;»
Β΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Πξνζθνξά
ηε ζπλέρεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ν θηιφινγνο δηαθξίλεη ηνπο καζεηέο ζε ηξεηο
νκάδεο θαη δηαλέκεη ζε θάζε νκάδα ηα αθφινπζα θχιια εξγαζίαο:
Α΄ νκάδα: Μειέηε ηεο ιέμεο «αξρή»
α. Υξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ «Αξραία Αηηηθή Πεδνγξαθία» κειεηήζηε ηα απνζπάζκαηα ησλ
έξγσλ ηνπ Ηζνθξάηε «Καηά νθηζηψλ», 1-3 θαη «Πεξί Δηξήλεο», Κπξίσο Μέξνο, 67-68,
εληνπίζηε ζ‘ απηά ηε ιέμε «αξρή», ζεκεηψζηε πψο κεηαθξάδεηαη ζε θαζέλα απφ απηά θαη
πξνζπαζήζηε λα δηθαηνινγήζεηε ηε δηαθνξνπνίεζε.

β.
Αθνχ
κεηαβείηε
ζηελ
παξαθάησ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm, λα πιεθηξνινγήζεηε ηε
ιέμε «αξρή» ζηελ έλδεημε ιήκκα θαη λα κειεηήζεηε ηα δεδνκέλα πνπ ζα εκθαληζηνχλ.
εκεηψζηε θάπνηεο απφ ηηο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο θαη πξνζπαζήζηε θαη πάιη λα
δηθαηνινγήζεηε ηε δηαθνξνπνίεζε.
γ. πγθξίλεηε ηηο αξραηνειιεληθέο θαη ηηο λενειιεληθέο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο θαη
ζεκεηψζηε ηηο φπνηεο ζεκαζηνινγηθέο ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο.
δ. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο «δξάζε» ζηηο
παξαθάησ πξνηάζεηο θαη λα αληηζηνηρίζεηε ηελ θάζε πξφηαζε κε ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν
αλαθνξάο ηεο:
* Βηνινγηθή δξάζε ησλ ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ ζηνλ άλζξσπν.

Φπζηθή

* Κάζε δξάζε έρεη κία ίζε αληίδξαζε.

Πνιηηηθή

* Σα εθαίζηεηα, ε ηζηνξία θαη ε δξάζε ηνπο.
* ηνπο αγψλεο, αχξην, ζα κεηάζρνπλ θνξπθαίνη Έιιελεο αζιεηέο,
πνπ μεθηλνχλ ηελ αγσληζηηθή ηνπο δξάζε γηα ηε θεηηλή πεξίνδν.
* Δλ ησ κεηαμχ, πινπνηείηαη επελδπηηθή δξάζε, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 50 εθαη. Δπξψ
* Σν δεηνχκελν είλαη αλ ζα ζηαζεί δπλαηφ λα ππάξρεη
πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εχθνια θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε.
* Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε απνκλεκφλεπζε ησλ γεγνλφησλ
ηνπ παξειζφληνο θαη ε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζθέςε
θαη ηε δξάζε αηφκσλ θαη κηθξψλ ή κεγάισλ νκάδσλ.

Υεκεία
Ηζηνξία
Γεσινγία
Οηθνλνκία
Σέρλε
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* Παξά ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ελφο θαη πιένλ αηψλα,
εμαθνινπζεί ζήκεξα λα κελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε
γηα ηε δξάζε ησλ αληφλησλ Hofmeister.
*Έρεη επηιεγεί ην θχξην κέξνο ηνπ έξγνπ, κε πην ζπγθεθξηκέλε
δξάζε, πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εχθνια θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε.

Αζιεηηζκφο

Ηαηξηθή

ε. Έρνληαο νινθιεξψζεη ηα παξαπάλσ, λα ζπληάμεηε έλα δηθφ ζαο θείκελν γηα ην
θαηλφκελν πνπ κειεηάκε εδψ ιακβάλνληαο ππφςε ζαο φξνπο, φπσο ζεκαζία, νκνερία,
νκσλπκία, γισζζηθφ πεξηβάιινλ, δηαθνξνπνίεζε.
ζη. Με αθνξκή ην θείκελν πνπ δηαβάζακε ζηελ αξρή λα νξγαλψζεηε ζηελ ηάμε ζαο κία
εθδήισζε-παξνπζίαζε κε ζέκα: «Σν ρηνχκνξ ζηε δσή καο». Γηαλζίζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο κε
αλέθδνηα απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, πνπ ζα αληιήζεηε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/border2.htm, κε θάπνην αλέθδνην, πνπ εζείο μέξεηε, κε
θάπνηα αζηεία θσηνγξαθία ή γεινηνγξαθία θαη κε φπνην απφζπαζκα ζέιεηε απφ θάπνηα απφ ηηο
θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, ην νπνίν ζα κπνξνχζαηε θαη λα δξακαηνπνηήζεηε. Γξάςηε έλα
θείκελν γηα ην ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ρηνχκνξ ζηε δσή καο.
Β΄ νκάδα: Μειέηε ηεο ιέμεο «βνπιή»
α. Υξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ «Αξραία Αηηηθή Πεδνγξαθία» κειεηήζηε ηα απνζπάζκαηα ησλ
έξγσλ ηνπ Λπζία «Τπέξ Μαληηζένπ», Γηήγεζε – Απφδεημε, 18-19 θαη ηνπ Θνπθπδίδε «Ηζηνξίαη
Α΄», θεθ. 138, εληνπίζηε ζ‘ απηά ηε ιέμε «βνπιή», ζεκεηψζηε πψο κεηαθξάδεηαη ζε θαζέλα απφ
απηά θαη πξνζπαζήζηε λα δηθαηνινγήζεηε ηε δηαθνξνπνίεζε.

β.
Αθνχ
κεηαβείηε
ζηελ
παξαθάησ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm, λα πιεθηξνινγήζεηε ηε
ιέμε «βνπιή» ζηελ έλδεημε ιήκκα θαη λα κειεηήζεηε ηα δεδνκέλα πνπ ζα εκθαληζηνχλ.
εκεηψζηε θάπνηεο απφ ηηο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο θαη πξνζπαζήζηε θαη πάιη λα
δηθαηνινγήζεηε ηε δηαθνξνπνίεζε.
γ. πγθξίλεηε ηηο αξραηνειιεληθέο θαη ηηο λενειιεληθέο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο θαη
ζεκεηψζηε ηηο φπνηεο ζεκαζηνινγηθέο ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο.
δ. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο «δξάζε» ζηηο
παξαθάησ πξνηάζεηο θαη λα αληηζηνηρίζεηε ηελ θάζε πξφηαζε κε ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν
αλαθνξάο ηεο:
* Βηνινγηθή δξάζε ησλ ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ ζηνλ άλζξσπν.

Φπζηθή

* Κάζε δξάζε έρεη κία ίζε αληίδξαζε.

Πνιηηηθή

* Σα εθαίζηεηα, ε ηζηνξία θαη ε δξάζε ηνπο.

Υεκεία

* ηνπο αγψλεο, αχξην, ζα κεηάζρνπλ θνξπθαίνη Έιιελεο αζιεηέο,
πνπ μεθηλνχλ ηελ αγσληζηηθή ηνπο δξάζε γηα ηε θεηηλή πεξίνδν.

Ηζηνξία

* Δλ ησ κεηαμχ, πινπνηείηαη επελδπηηθή δξάζε, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 50 εθαη. Δπξψ

Γεσινγία

* Σν δεηνχκελν είλαη αλ ζα ζηαζεί δπλαηφ λα ππάξρεη
πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εχθνια θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε.

Οηθνλνκία

* Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε απνκλεκφλεπζε ησλ γεγνλφησλ
ηνπ παξειζφληνο θαη ε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζθέςε

Σέρλε
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θαη ηε δξάζε αηφκσλ θαη κηθξψλ ή κεγάισλ νκάδσλ.
* Παξά ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ελφο θαη πιένλ αηψλα,
εμαθνινπζεί ζήκεξα λα κελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε
γηα ηε δξάζε ησλ αληφλησλ Hofmeister.
*Έρεη επηιεγεί ην θχξην κέξνο ηνπ έξγνπ, κε πην ζπγθεθξηκέλε
δξάζε, πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εχθνια θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε.

Αζιεηηζκφο

Ηαηξηθή

ε. Έρνληαο νινθιεξψζεη ηα παξαπάλσ, λα ζπληάμεηε έλα δηθφ ζαο θείκελν γηα ην
θαηλφκελν πνπ κειεηάκε εδψ ιακβάλνληαο ππφςε ζαο φξνπο, φπσο ζεκαζία, νκνερία,
νκσλπκία, γισζζηθφ πεξηβάιινλ, δηαθνξνπνίεζε.
ζη. Με αθνξκή ην θείκελν πνπ δηαβάζακε ζηελ αξρή λα νξγαλψζεηε ζηελ ηάμε ζαο κία
εθδήισζε-παξνπζίαζε κε ζέκα: «Σν ρηνχκνξ ζηε δσή καο». Γηαλζίζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο κε
αλέθδνηα απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, πνπ ζα αληιήζεηε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/border2.htm, κε θάπνην αλέθδνην, πνπ εζείο μέξεηε, κε
θάπνηα αζηεία θσηνγξαθία ή γεινηνγξαθία θαη κε φπνην απφζπαζκα ζέιεηε απφ θάπνηα απφ ηηο
θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, ην νπνίν ζα κπνξνχζαηε θαη λα δξακαηνπνηήζεηε. Γξάςηε έλα
θείκελν γηα ην ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ρηνχκνξ ζηε δσή καο.
Γ΄ νκάδα: Μειέηε ηεο ιέμεο «γλψκε»
α. Υξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ «Αξραία Αηηηθή Πεδνγξαθία» κειεηήζηε ηα απνζπάζκαηα ησλ
έξγσλ ηνπ Ηζνθξάηε «Αξενπαγεηηθφο» θαη «Παλεγπξηθφο», θεθ. 138, εληνπίζηε ζ‘ απηά ηε ιέμε
«γλψκε», ζεκεηψζηε πψο κεηαθξάδεηαη ζε θαζέλα απφ απηά θαη πξνζπαζήζηε λα δηθαηνινγήζεηε
ηε δηαθνξνπνίεζε.

β.
Αθνχ
κεηαβείηε
ζηελ
παξαθάησ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm, λα πιεθηξνινγήζεηε ηε
ιέμε «γλψκε» ζηελ έλδεημε ιήκκα θαη λα κειεηήζεηε ηα δεδνκέλα πνπ ζα εκθαληζηνχλ.
εκεηψζηε θάπνηεο απφ ηηο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο θαη πξνζπαζήζηε θαη πάιη λα
δηθαηνινγήζεηε ηε δηαθνξνπνίεζε.
γ. πγθξίλεηε ηηο αξραηνειιεληθέο θαη ηηο λενειιεληθέο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο θαη
ζεκεηψζηε ηηο φπνηεο ζεκαζηνινγηθέο ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο.
δ. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο «δξάζε» ζηηο
παξαθάησ πξνηάζεηο θαη λα αληηζηνηρίζεηε ηελ θάζε πξφηαζε κε ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν
αλαθνξάο ηεο:
* Βηνινγηθή δξάζε ησλ ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ ζηνλ άλζξσπν.

Φπζηθή

* Κάζε δξάζε έρεη κία ίζε αληίδξαζε.

Πνιηηηθή

* Σα εθαίζηεηα, ε ηζηνξία θαη ε δξάζε ηνπο.

Υεκεία

* ηνπο αγψλεο, αχξην, ζα κεηάζρνπλ θνξπθαίνη Έιιελεο αζιεηέο,
πνπ μεθηλνχλ ηελ αγσληζηηθή ηνπο δξάζε γηα ηε θεηηλή πεξίνδν.

Ηζηνξία

* Δλ ησ κεηαμχ, πινπνηείηαη επελδπηηθή δξάζε, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 50 εθαη. Δπξψ

Γεσινγία

* Σν δεηνχκελν είλαη αλ ζα ζηαζεί δπλαηφ λα ππάξρεη
πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εχθνια θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε.

Οηθνλνκία
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* Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε απνκλεκφλεπζε ησλ γεγνλφησλ
ηνπ παξειζφληνο θαη ε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζθέςε
θαη ηε δξάζε αηφκσλ θαη κηθξψλ ή κεγάισλ νκάδσλ.
* Παξά ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ελφο θαη πιένλ αηψλα,
εμαθνινπζεί ζήκεξα λα κελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε
γηα ηε δξάζε ησλ αληφλησλ Hofmeister.
*Έρεη επηιεγεί ην θχξην κέξνο ηνπ έξγνπ, κε πην ζπγθεθξηκέλε
δξάζε, πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί εχθνια θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε.

Σέρλε

Αζιεηηζκφο

Ηαηξηθή

ε. Έρνληαο νινθιεξψζεη ηα παξαπάλσ, λα ζπληάμεηε έλα δηθφ ζαο θείκελν γηα ην
θαηλφκελν πνπ κειεηάκε εδψ ιακβάλνληαο ππφςε ζαο φξνπο, φπσο ζεκαζία, νκνερία,
νκσλπκία, γισζζηθφ πεξηβάιινλ, δηαθνξνπνίεζε.
ζη. Με αθνξκή ην θείκελν πνπ δηαβάζακε ζηελ αξρή λα νξγαλψζεηε ζηελ ηάμε ζαο κία
εθδήισζε-παξνπζίαζε κε ζέκα: «Σν ρηνχκνξ ζηε δσή καο». Γηαλζίζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο κε
αλέθδνηα απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, πνπ ζα αληιήζεηε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/border2.htm, κε θάπνην αλέθδνην, πνπ εζείο μέξεηε, κε
θάπνηα αζηεία θσηνγξαθία ή γεινηνγξαθία θαη κε φπνην απφζπαζκα ζέιεηε απφ θάπνηα απφ ηηο
θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, ην νπνίν ζα κπνξνχζαηε θαη λα δξακαηνπνηήζεηε. Γξάςηε έλα
θείκελν γηα ην ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ρηνχκνξ ζηε δσή καο.

Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Δπεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ
Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ ρσξηζηεί ζε ηξεηο νκάδεο, ηνπο δεηάκε λα αμηνπνηήζνπλ,
αλά νκάδα, ην ινγηζκηθφ «Αξραία Αηηηθή Πεδνγξαθία» θαη λα αλαδεηήζνπλ κέζσ απηνχ
ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, ηελ νπνία ε θάζε νκάδα κειεηά, εληαγκέλεο ζε θάπνην αξραίν
θείκελν. Σα θείκελα, ζηα νπνία παξαπέκπεηαη ε θάζε νκάδα, είλαη δχν, ψζηε νη καζεηέο
λα θαηαιάβνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ίδηαο ιέμεο αλάινγα κε ην γισζζηθφ
πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ή/θαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ. ηε
ζπλέρεηα θαη αθνχ παξαπέκπεηαη ε θάζε νκάδα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κφκβνπ, αλαδεηεί
ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ίδηαο ιέμεο ζηε λέα ειιεληθή, αμηνπνηψληαο ηα ζψκαηα θεηκέλσλ.
Οη καζεηέο ηεο θάζε νκάδαο ζεκεηψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηεο ίδηαο ιέμεο
αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη, ηέινο, θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο
ζεκαζίεο ηεο ιέμεο ζηελ αξραία θαη ηε λέα ειιεληθή κνξθή ηεο γιψζζαο αλαδεηψληαο
θνηλνχο ή δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο.
Ζ ιέμε, πνπ κειεηά ε πξψηε νκάδα, είλαη ε ιέμε «αξρή», ε νπνία ζηα αξραία
ειιεληθά θείκελα, φπνπ παξαπέκπεηαη ν καζεηήο, έρεη ηηο ζεκαζίεο αξρή θαη εμνπζία.
ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο λέαο ειιεληθήο ε ιέμε έρεη πνιιέο ζεκαζίεο: ην πξψην ζεκείν,
ηνπηθφ ή ρξνληθφ, ε έλαξμε, νη πξψηεο εκέξεο, ε πξψηε αηηία, ν ζεκειηψδεο θαλφλαο, νη
βαζηθέο γλψζεηο, ε εμνπζία, νη αμίεο.
Ζ ιέμε, πνπ κειεηά ε δεχηεξε νκάδα, είλαη ε ιέμε «βνπιή», ε νπνία ζηα αξραία
ειιεληθά θείκελα, φπνπ παξαπέκπεηαη ν καζεηήο, έρεη ηηο ζεκαζίεο βνπιή, βνπιεπηέο θαη
ζθέςε. ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο λέαο ειιεληθήο ε ιέμε έρεη ηηο εμήο ζεκαζίεο: ε βνπιή,
ην θηήξην ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
Ζ ιέμε, πνπ κειεηά ε ηξίηε νκάδα, είλαη ε ιέμε «γλψκε», ε νπνία ζηα αξραία
ειιεληθά θείκελα, φπνπ παξαπέκπεηαη ν καζεηήο, έρεη ηηο ζεκαζίεο ζθνπφο θαη πλεχκα.
ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο λέαο ειιεληθήο ε ιέμε έρεη ηηο εμήο ζεκαζίεο: ε άπνςε, ε
57

γλσκνδφηεζε, ε ξήζε.
Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο ζηα αξραία ειιεληθά θείκελα θαη
ζηα ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ππάξρνπλ νκνηφηεηεο
θαη δηαθνξέο. Ζ ιέμε «αξρή» δηαηήξεζε ηηο δχν ζεκαζίεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζηε λέα
ειιεληθή θαη απέθηεζε θαη άιιεο, δειαδή ε ιέμε «δηεπξχλζεθε». Ζ ιέμε «βνπιή»
δηαηήξεζε ζηε λέα ειιεληθή κφλν ηε ζεκαζία ηνπ ζψκαηνο ησλ βνπιεπηψλ απφ ηελ
αξραία ειιεληθή ελψ απέθηεζε κία αθφκε ζεκαζία θαη έραζε ηε ζεκαζία ηνπ
«πλεχκαηνο», πνπ είρε ζηελ αξραία ειιεληθή. Ζ ιέμε, ηέινο, «γλψκε» δελ παξνπζηάδεη
θακία ζεκαζηνινγηθή νκνηφηεηα ζηηο δχν κνξθέο ηεο γιψζζαο.
Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ καζεηή, ν νπνίνο κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ζα πξέπεη λα απνδψζεη ηηο κελ
νκνηφηεηεο θαη ζπγθιίζεηο ζηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ ζηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο, ηηο δε δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο ζηα εθάζηνηε δηαθνξεηηθά γισζζηθά
πεξηβάιινληα θαη ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο σο επηθνηλσληαθνχ νξγάλνπ.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα αληηζηνηρίζνπλ θαζεκία απφ ηηο πξνηάζεηο
πνπ ηνπο δίλεηαη κε ην ζεκαηηθφ ηνκέα αλαθνξάο ηεο. Οη πξνηάζεηο απηέο είλαη ζπλνιηθά
ελλέα θαη αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο σο εμήο:
* Βηνινγηθή δξάζε ησλ ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ ζηνλ άλζξσπν. (ηαηξηθή)
* Κάζε δξάζε έρεη κία ίζε αληίδξαζε. (θπζηθή)
* Σα εθαίζηεηα, ε ηζηνξία θαη ε δξάζε ηνπο. (γεσινγία)
* ηνπο αγψλεο, αχξην, ζα κεηάζρνπλ θνξπθαίνη Έιιελεο αζιεηέο πνπ μεθηλνχλ ηελ
αγσληζηηθή ηνπο δξάζε γηα ηε θεηηλή πεξίνδν. (αζιεηηζκφο)
* Δλ ησ κεηαμχ, πινπνηείηαη επελδπηηθή δξάζε, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 250
εθαη. δξρ. (νηθνλνκία)
* Σν δεηνχκελν είλαη αλ ζα ζηαζεί δπλαηφ λα ππάξρεη θνηλή γξακκή δξάζεο. (πνιηηηθή)
* Έρεη επηιεγεί ην θχξην κέξνο ηνπ έξγνπ, κε πην ζπγθεθξηκέλε δξάζε, πνπ κπνξεί λα
απνηππσζεί εχθνια θαη ζηε ζεαηξηθή πξάμε. (ηέρλε)
* Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε απνκλεκφλεπζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη ε
ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε αηφκσλ θαη κηθξψλ ή κεγάισλ
νκάδσλ. (ηζηνξία)
* Παξά ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ελφο θαη πιένλ αηψλα, εμαθνινπζεί ζήκεξα λα κελ
ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε γηα ηε δξάζε ησλ αληφλησλ Hofmeister. (ρεκεία)
ηελ εμέιημε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο νη καζεηέο θαινχληαη λα θηηάμνπλ έλα
πιεξνθνξηαθφ-πεξηγξαθηθφ θείκελν γηα ηελ πνιπζεκία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ δελ αθήλνληαη νη καζεηέο ρσξίο θαζνδήγεζε αιιά ηνπο
δίλνληαη θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο
πνιπζεκίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγείηαη ε αθαηξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα αιιά θαη
αζθνχληαη ζηνλ ειεγρφκελν ηξφπν παξαγσγήο θεηκέλνπ, πνπ απνθιείεη ηηο πεξηηηέο
πιεξνθνξίεο.
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ην ηξίην ζηάδην νη καζεηέο, επ‘ αθνξκή ελφο θεηκέλνπ πνπ ηνπο δίλεηαη θαη ην
νπνίν αθεγείηαη κία θσκηθή παξεμήγεζε ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνιπζεκίαο,
παξσζνχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ρηνχκνξ, λα εκπινπηίζνπλ ηελ έξεπλά
ηνπο κε πξνζσπηθά δεδνκέλα, λα αμηνπνηήζνπλ ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε θαη λα θάλνπλ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο νξγαλψλνληαο κία εθδήισζε αθηεξσκέλε ζην ρηνχκνξ.
Γ΄ θάζε ηεο δηδαζθαιίαο: Αμηνιφγεζε
Λφγσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
πνιπζεκίαο θαη ηεο δηαλνκήο ζρεηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο ζε θάζε νκάδα, ε αμηνιφγεζε
ηεο πξνζθεξφκελεο γλψζεο πξνθχπηεη ζηαδηαθά θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο
θαη θπξίσο ζην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη – ηερληθέο
Σν παξαπάλσ ζρέδην δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
αξρέο θαη ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο:
1. πλδέεηαη κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζην βαζκφ πνπ ηα θείκελα παξνπζηάδεηαη
σο «ζπζηήκαηα» αλζξψπηλεο έθθξαζεο, ηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα
θαηαγξάςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ.
2. Τηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, εθφζνλ δελ πξνζθέξεη «έηνηκε»
γλψζε ζηνπο καζεηέο αιιά ηνπο εκπιέθεη ζε κία δηαδηθαζία αλαδήηεζεο
ζηνηρείσλ.
3. Βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ηνπ θαζνδεγνχκελνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ
θαηάιιεια επηιεγκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο δνκεκέλεο ζε
αθνινπζία ζα πξνζαλαηνιίζνπλ ηε ζθέςε ηνπ καζεηή ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ηελ
απάληεζε αιιά θαη ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.
4. Αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ αιιά θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ρηνχκνξ, ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη σο
κέζν κειέηεο ηεο γιψζζαο απνθηψληαο δηαζεκαηηθή δηάζηαζε.
5. Πξνζεγγίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα σο νιφηεηα ζηνπο άμνλεο ζπγρξνλίαο θαη
δηαρξνλίαο.
γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη: α) ε ηζηνζειίδα
ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο www.komvos.edu.gr, β) ηζηνζειίδα αλζνιφγεζεο
αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ ζε πξσηφηππε θαη κεηαθξαζκέλε κνξθή
http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/border2.htm, γ) ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Αξραία
Αηηηθή Πεδνγξαθία».
Δπηπιένλ, δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα θχιια εξγαζίαο, πνπ ήδε έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά
ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δηδαζθαιίαο.
δ) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζρεδίνπ
1. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Άλλα, Η λενινγία ζηελ Κνηλή Νενειιεληθή, Γηδαθηνξηθή
δηαηξηβή, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε,
1986.
2. Beuagrande de Robert - Allain – Dressler Wolfgang, Introduction to text linguistics,
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Longman, London 1981.
3. Γεξηηιήο Γ., Δηξσλεία θαη άηηξα, εθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα 1998.
4. Κιαίξεο Κι.,– Μπακπηληψηεο Γ., Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. ΓνκνιεηηνπξγηθήΔπηθνηλσληαθή, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2005.
5. Μackridge, Ρ. The Μodern Greek Language. Α Descriptive Αnalysis of Standard
Μodern Greek, Οxford University Ρress, 1985.
6. Πεηξφπνπινο, Ζ λενειιεληθή γιψζζα, εθδ. Παηάθεο, Αζήλα 1990.
7. Μartinet A., ηνηρεία Γεληθήο Γισζζνινγίαο, κηθξ. Α. Υαξαιακπφπνπινπ, Ηλζηηηνχην
Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1976.
8. Μirambel, Α. La Langue grecque moderne. Description et analyse, εθδ. Κlincksieck,
Παξίζη 1959, κηθξ. . Κ. Καξαηδάο, Ζ λέα ειιεληθή γιψζζα. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε,
Iδξπκα Μαλφιε Tξηαληαθπιιίδε, Θεζζαινλίθε 1978.
9. παλφο Γ., Δπηθνηλσληαθή θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο θαη δηδαθηηθή
αμηνπνίεζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ζην Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Δθπαίδεπζε, επηκ.
Γ. παλφο – Δπ. Φξπδάθε, Ίδξπκα Γνπιαλδξή – Υνξλ, Αζήλα 2001, ζ. 185-226.
10. ηακαηάθνο Ησ., Ιζηνξηθή γξακκαηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαηά ηα πνξίζκαηα ηεο
ζπγθξηηηθήο γισζζνινγίαο, Βηβιηνπξνκεζεπηηθή 1990.
11. Σδάξηδαλνο Α., Γξακκαηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζεο, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε.

12. Tonnet H., Ιζηνξία ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, κηθξ. Μ. Καξακάλνπ, Π.
Ληαιηάηζεο, επίκ. Υξ. Υαξαιακπάθεο, εθδ.Παπαδήκα, Αζήλα 1995
13.Thomson G., Η ειιεληθή γιψζζα, αξραία θαη λέα, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1989.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ-ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη: α) ε ηζηνζειίδα
ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο www.komvos.edu.gr, β) ηζηνζειίδα αλζνιφγεζεο
αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ ζε πξσηφηππε θαη κεηαθξαζκέλε κνξθή
http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/border2.htm, γ) ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Αξραία
Αηηηθή Πεδνγξαθία».

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ζ θχζε ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο πνπ εδψ παξνπζηάζακε, παξαπέκπεη
ζε κία δηαξθή, δηακνξθσηηθά αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηε εμέιημεο ηεο
καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο θηιφινγνο εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο
ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ δεκηνπξγεί εθείλν ην
θαηάιιειν θιίκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηή, αλάδεημεο ησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ππνβνήζεζεο θάιπςεο ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη κάιηζηα
κε ηξφπν, πνπ ζα εξκελεχεη ηηο εθάζηνηε επηινγέο θαη δελ ζα ηηο απνδέρεηαη σο
δεδνκέλεο θαη κε αλαηξέζηκεο
60

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

Μαξία-Εσή Φνπληνπνχινπ

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1.1 Σίηινο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γηδαζθαιία άγλσζηνπ θεηκέλνπ Λπθείνπ: ζρεκαηνπνηψληαο ην θείκελν
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
(ζεκαηνγξαθία) Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ

Άγλσζην θείκελν

Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ αμηνπνηψληαο ηε δνκνιεηηνπξγηθή ιεηηνπξγία
ηεο γιψζζαο
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ:
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο, πνπ εδψ πξνηείλεηαη, βξίζθεηαη ζε ζπκβαηφηεηα κε ην ΑΠ ηνπ
καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Λχθεην, εθφζνλ ε ζεκαηνγξαθία, ε
επεμεξγαζία, δειαδή, ηνπ άγλσζηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ απνηειεί δηδαζθφκελν
απηνδχλακα γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ Λπθείνπ.
Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ΓΔΠΠ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην Λχθεην απηή επαθίεηαη ζηελ
επξεκαηηθφηεηα θαη ηε δηάζεζε ηνπ θηινιφγνπ αιιά θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε
δηδαζθφκελνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή/θαη ζέκαηνο.
1.3. θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο είλαη νη καζεηέο: α) λα αζθεζνχλ ζηνπο ηνκείο ιεμηινγίνπ, κνξθνινγίαο θαη
ζχληαμεο ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ, β) λα εζηζηνχλ ζην ζπζρεηηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αηηηθήο
δηαιέθηνπ κε ζχγρξνλα, αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζε κηα πξνζπάζεηα
δηαρξνληθήο ζεψξεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γ) λα γλσξίζνπλ ηε γξαπηή παξαγσγή κηαο
ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαη ηε κειέηε ηεο παξαγσγήο απηήο σο απεηθφληζεο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο
θαη ζθέςεο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο επηδίσμεο ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ: ηεο γλσξηκίαο θαη
θαηαλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά.
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Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
ε επίπεδν γλψζεσλ
α) λα αλαγλσξίδνπλ επηηπρψο νη καζεηέο ζηνηρεία ηνπ δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο
ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο,
β) λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ην θείκελν ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη φρη σο
άζξνηζκα αλεμάξηεησλ ζηνηρείσλ, πνπ ηπραία ζπλππάξρνπλ,
ε επίπεδν ζηάζεσλ
γ) λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο, σζνχκελνη λα πξνβαίλνπλ ζε
αθαηξεηηθνχο ζπιινγηζκνχο εξκελείαο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ
ζηάζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αμηψλ,
ε επίπεδν δεμηνηήησλ
δ) λα νηθεηνπνηεζνχλ εξγαιεία θαηάιιεια γηα ηελ έξεπλα θαη ηε κάζεζε, φπσο ην
ιεμηθφ, ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ,
ε) λα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζε ηερληθέο απεηθφληζεο ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα αλαδεηνχλ
πεξαηηέξσ ηηο ζρέζεηο, πνπ ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.
εκεηψζηε αλ
αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Γελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ή/θαη αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ
ΣΠΔ.
1.4. Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ δηδαθηηθή-καζεζηαθή κέζνδνο, πνπ εδψ πξνηείλεηαη θαη πηνζεηείηαη, απνηειεί θξάκα
επηκέξνπο ηερληθψλ, φπσο ε εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, ε νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο
γλψζεο, ε αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ θαη ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ, πνπ ζα εθκαηεχζνπλ
ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο, ε αλαθαιππηηθή κάζεζε, ε αμηνπνίεζε ησλ δηαγξακκάησλ.
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Τπνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ην ζελάξην – ζρέδην δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε
ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ΑΠ θαη ην ζπλνιηθφ
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.
πλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
• Ώξα έλαξμεο: πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κε επηηπρία ην ζρέδην δηδαζθαιίαο,
πνπ εδψ πξνηείλεηαη, νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
γλψζεσλ σο πξνο ην δνκνιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο αιιά θαη
λα έρνπλ εζηζηεί ζηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε, πνπ ππεξβαίλεη ηνλ
απνθιεηζηηθά
παξαδνζηαθφ
ηξφπν
πξνζέγγηζεο
ηνπ
«άγλσζηνπ»
αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ.
•

Δηάξθεηα: ην ζρέδην δηδαζθαιίαο, πνπ εδψ πξνηείλεηαη, θαιχπηεη 45΄.

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:
Α΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Δλεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ (αθφξκεζε) θαη
ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αθφξκεζεο κε ην θείκελν, ην νπνίν ζα απνηειέζεη αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο (3΄).
Πξνηνχ παξνπζηάζνπκε ζηνπο καζεηέο ην θείκελν πξνο επεμεξγαζία κπνξνχκε,
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απεπζπλφκελνη ζε απηνχο λα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε πψο θαηαιαβαίλνπλ
ηελ αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Δξσηήζεηο, φπσο: «Αλ αχξην ν/ε
θαιχηεξνο/ξε ζαο θίινο/ε ζάο γπξίζεη ηελ πιάηε ελψ εζείο ζα πείηε θαιεκέξα, ζα
δηαπηζηψζεηε κηα αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Απηή ε αιιαγή πψο πξνζδηνξίδεηαη;
Ση ρξεηάζηεθε λα ζπγθξίλεηε γηα λα ηελ επηζεκάλεηε;» ζα ζπκβάιινπλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή. Σν δεηνχκελν εδψ είλαη λα νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζηε ζπγθξηηηθή
ζεψξεζε ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο ζπκπεξηθνξάο. Να δηαηππψζνπλ, δειαδή, ηελ
άπνςε φηη γηα λα δηαπηζησζεί κία αιιαγή ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα
ζπγθξηζεί κία αξρηθή κνξθή κε κία ηειηθή θαη λα βξεζνχλ δηαθνξεηηθέο. Καη βέβαηα, σο
επηζηέγαζκα ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο λα απνδψζνπλ ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε κία
αηηία, πνπ κεζνιαβεί θαη ηελ πξνθαιεί.
ρεκαηηθά ε παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο εμήο:
Αξρηθή ζπκπεξηθνξά ζεηηθή ή αξλεηηθή
Αηηία αιιαγήο
Σειηθή ζπκπεξηθνξά αξλεηηθή ή ζεηηθή
Β΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Πξνζθνξά ηεο λέαο πξνο θαηάθηεζε γλψζεο (5΄)
ηε ζπλέρεηα δίλνπκε ην παξαθάησ θείκελν – απφζπαζκα απφ ηνλ Δπηηάθην ηνπ Λπζία
θαη δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηνλ ηίηιν17 ηνπ αιιά θαη ηα φζα είπακε λα
δηαηζζαλζνχλ ην γεληθφ ζέκα ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΣΑΖ ΣΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΧΝ
«ὕζηεξνλ δὲ Πεινπνλλεζίσλ δηαηεηρηδόλησλ ηὸλ Ἰζζκόλ, θαὶ ἀγαπώλησλ κὲλ ηῇ
ζσηεξίᾳ, λνκηδόλησλ δ' ἀπειιάρζαη ηνῦ θαηὰ ζάιαηηαλ θηλδύλνπ, θαὶ δηαλννπκέλσλ
ηνὺο ἄιινπο Ἕιιελαο πεξηηδεῖλ ὑπὸ ηνῖο βαξβάξνηο γελνκέλνπο, ὀξγηζζέληεο Ἀζελαῖνη
ζπλεβνύιεπνλ αὐηνῖο, εἰ ηαύηελ ηὴλ γλώκελ ἕμνπζη, πεξὶ ἅπαζαλ ηὴλ Πεινπόλλεζνλ
ηεῖρνο πεξηβαιεῖλ: εἰ γὰξ αὐηνὶ ὑπὸ ηῶλ Ἑιιήλσλ πξνδηδόκελνη κεηὰ ηῶλ βαξβάξσλ
ἔζνληαη, νὔη' ἐθείλνηο δεήζεηλ ρηιίσλ λεῶλ νὔηε ηνύηνπο ὠθειήζεηλ ηὸ ἐλ Ἰζζκῷ
ηεῖρνο: ἀθηλδύλσο γὰξ ἔζεζζαη ηὴλ ηῆο ζαιάηηεο ἀξρὴλ βαζηιέσο. δηδαζθόκελνη δὲ θαὶ
λνκίδνληεο αὐηνὶ κὲλ ἄδηθά ηε πνηεῖλ θαὶ θαθῶο βνπιεύεζζαη, Ἀζελαίνπο δὲ δίθαηά ηε
ιέγεηλ θαὶ ηὰ βέιηηζηα αὐηνῖο παξαηλεῖλ, ἐβνήζεζαλ εἰο Πιαηαηάο.» {Δπηηάθηνο ηνπ
Λπζία (παξάγξαθνη 44-46)}.
Δπηδίσμή καο είλαη λα αλαπαξάμνπλ νη καζεηέο ην ζρήκα, πνπ παξαζέηνπκε ζηελ
αθφξκεζε θαη λα επηζεκάλνπλ φηη ζ‘ έλα θείκελν κε ηνλ ηίηιν απηφ ζα πεξηκέλνπκε ηελ
εθδήισζε κηαο αξρηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ε νπνία, κεηά ηε
κεζνιάβεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ή γεγνλφηνο, ηξνπνπνηήζεθε.
Αθνινπζεί ε πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ην θηιφινγν, ν νπνίνο μεθηλψληαο λα
δηαβάδεη ην θείκελν απεπζχλεη ζαθή αλαγλσζηηθή νδεγία πξνο ηνπο καζεηέο: «ζε
ψξα δηαβάδσ ην θείκελν πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ηα
νπνία αθνξνχλ ζε φ,ηη δειψλεη ν ηίηινο: ζηελ αξρηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Πεινπνλλεζίσλ
Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ έρεη «θαηαζθεπαζηεί», ώζηε λα ππνβνεζήζεη ηε δηδαζθαιία καο θαη
λα πξνζαλαηνιίζεη ηε ζθέςε ησλ καζεηώλ καο. Τέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο θξίλνληαη
απνηειεζκαηηθέο, αλά πεξίπησζε, θαη ηδηαίηεξα όηαλ καο ελδηαθέξεη λα αζθήζνπκε ηνπο
καζεηέο ζε ηερληθέο θαη ηξόπνπο ζθέςεο.
17
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θαη ζηελ ηειηθή». Μεηά ην πέξαο ηεο αλάγλσζεο θαη κε ηελ ππνβνήζεζε ηνπ θηινιφγνπ
νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ ελ αξρή ζπκπεξηθνξά ησλ
Λαθεδαηκνλίσλ «ὕζηεξνλ δὲ……….ὑπὸ ηνῖο βαξβάξνηο γελνκέλνπο» θαη ηελ ελ ηέιεη
«δηδαζθόκελνη δὲ……. ἐβνήζεζαλ εἰο Πιαηαηάο».
Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο: Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ (30΄)
Πξνρσξψληαο ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζα παξνηξχλνπκε ηνπο καζεηέο
λα ζπκπιεξψζνπκε καδί ην ζρήκα, πνπ αθνινπζεί. Πξφθεηηαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ
θεηκέλνπ θαη ηε ζρεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα
πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ν δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο θαη ε ηειηθή
ζπκπεξηθνξά.
ηε ζπλέρεηα, θαη κε θεηκελνθεληξηθφ πάληα πξνζαλαηνιηζκφ, παξνηξχλνπκε ηνπο
καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξψην ζρήκα αλαδεηψληαο ζηελ αξρή ηα ηέζζεξα
ζηνηρεία, πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Πεινπνλλεζίσλ. Ζ πηψζε εθθνξάο ησλ
ζηνηρείσλ, πνπ αλαδεηνχληαη, είλαη απφιπηα θαζνδεγεηηθή. Ο θηιφινγνο κπνξεί λα
ππνβνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηηο ιέμεηο, πνπ απνδίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, πξνζαλαηνιίδνληαο ηε ζθέςε ηνπο κε ζπκβνπιή, φπσο: «Δθφζνλ
αλαθεξφκαζηε ζηνπο Λαθεδαηκφληνπο, νη νπνίνη ζην θείκελν νλνκάδνληαη
Πεινπνλλήζηνη θαη εθθέξνληαη κε γεληθή (Πεινπνλλεζίσλ) ζα πξέπεη ζηελ ίδηα πηψζε
λα αλαδεηήζνπκε θαη ηνπο φξνπο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο». Αθφκα θαη
αλ ην θνηλφ καο δελ έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ην θείκελν, εχθνια ζα εληνπίζεη ηηο
ηέζζεξηο κεηνρέο ζε γεληθή πηψζε, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε ζηάζε ησλ
Λαθεδαηκνλίσλ: «δηαηεηρηδόλησλ», «ἀγαπώλησλ», λνκηδόλησλ θαη «δηαλννπκέλσλ».
Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζεκείν απηφ λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο καο, θαη κε ηε
βνήζεηα ηνπ ιεμηθνχ ηνπο18, φηη ηα ξήκαηα, απφ ηα νπνία παξάγνληαη νη παξαπάλσ
κεηνρέο ζπλζέηνπλ έλα θιίκα αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Πεινπνλλεζίσλ έλαληη ησλ
ππνινίπσλ Διιήλσλ.
Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ θαηαιάβεη φηη νη Πεινπνλλήζηνη αξλνχληαη λα βνεζήζνπλ ηνπο
ππφινηπνπο Έιιελεο ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, ηνπο παξαπέκπνπκε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ
θαη ηδηαίηεξα ζηελ έθθξαζε «ἐβνήζεζαλ εἰο Πιαηαηάο», φπνπ γίλεηαη εκθαλέο φηη νη
Πεινπνλλήζηνη βνήζεζαλ ηειηθά ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο ελψ ζηελ αξρή είραλ
αξλεζεί. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Πεινπνλλεζίσλ,
ε νπνία απφ ηελ αξρή είρε ηεζεί σο ε θχξηα ζεκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ, θαη λα ζπκπιεξσζεί
έηζη ζην πξψην ζρήκα ην θαηάιιειν πεδίν. ηελ εξψηεζε ηνπ θηινιφγνπ: «πνηνο ή ηη
κεζνιάβεζε γηα λα αιιάμεη ε ζηάζε ησλ Πεινπνλλήζησλ;» νη καζεηέο εχθνια ζα
ζεκεηψζνπλ ηελ παξέκβαζε ησλ Αζελαίσλ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (ὀξγηζζέληεο) θαη
ηελ αληίδξαζή ηνπο (ζπλεβνύιεπνλ) σο ηνπο παξάγνληεο, πνπ πξνθάιεζαλ ηελ
κειεηψκελε αιιαγή θαη ζα νινθιεξψζνπλ, έηζη, ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ
ζρήκαηνο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

18

Κξίλνπκε ζεκαληηθή ηε ρξήζε ηνπ ζπληαθηηθνχ, ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ άγλσζηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άζθεζεο ησλ
καζεηψλ ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ζηνλ εζηζκφ ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε
κειεηψκελνπ αληηθεηκέλνπ κε ηα θαηάιιεια θάζε θνξά εξγαιεία κάζεζεο.
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Σν εξψηεκα ηνπ δαζθάινπ: «Ση είπαλ άξαγε νη Αζελαίνη ζηνπο Πεινπνλλήζηνπο;» ζα
νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην επφκελν, παξαθάησ ζρήκα γηα λα επηδηψμνπλ ηε
ζπκπιήξσζή ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί εδψ ζηα εμήο ζεκεία:
α) ζην ηειηθφ απαξέκθαην «πεξηβαιεῖλ», ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ξήκα πξνηξεπηηθφ
(ζπλεβνύιεπνλ), θαη ζηα απαξέκθαηα πνπ αθνινπζνχλ (νὔηε δεήζεηλ, νὔηε ὠθειήζεηλ,
ἔζεζζαη), ηα νπνία, κε βάζε ηελ άξλεζε πνπ ηα ζπλνδεχεη, καο παξαπέκπνπλ ζηε θχζε
ηνπο σο εηδηθψλ θαη καο ππνρξεψλνπλ λα ελλνήζνπκε ην ιεθηηθφ ξήκα «έιεγνλ», απφ
ην νπνίν θαη ζα εμαξηεζνχλ. Ο θηιφινγνο κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο, φπσο: «ηη ξήκα
είλαη, σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ, ην «ζπλεβνχιεπνλ»;», «Ζ άξλεζε «νὔηε» καο
δεκηνπξγεί ππνςίεο γηα ηε θχζε ησλ απαξεκθάησλ, ηα νπνία θαη ζπλνδεχεη;», «Δίλαη
δπλαηφλ απφ ην «ζπλεβνχιεπνλ» λα εμαξηψληαη θαη ηα ηέζζεξα απαξέκθαηα, πνπ
αθνινπζνχλ;» κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηε ζθέςε ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ θαζνδεγήζεη
ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο θχζεο ησλ απαξεκθάησλ απηψλ θαη ηεο γλψζεο επξχηεξα,
β) ζην ρξφλν ηνπ απαξεκθάηνπ «πεξηβαιεῖλ». Ο θηιφινγνο κπνξεί εδψ λα ξσηήζεη ηνπο
καζεηέο ζε πνην ρξφλν κπνξεί λα είλαη ην απαξέκθαην βάζεη ηεο κνξθήο ηνπ θαη λα
θαηαγξάςεη καδί κε ηνπο καζεηέο ηηο δπλαηφηεηεο: κέιινληαο ή αφξηζηνο β΄. Ζ
αλαγλψξηζε ηνπ ανξίζηνπ β΄ σο ρξφλνπ ηνπ απαξεκθάηνπ κπνξεί λα ππνβνεζεζεί απφ
ηνλ ππνζεηηθφ ιφγν αιιά θαη απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ ιφγνπ ζε επζχ. Οη καζεηέο εδψ
πξέπεη λα «πεηξακαηηζηνχλ» κε ην θείκελν, λα δνθηκάζνπλ θαη ηνπο δχν ρξφλνπο θαη λα
εμαηξέζνπλ ην κέιινληα αθνινπζψληαο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο, φπσο: «ην απαξέκθαην
δελ κπνξεί λα είλαη ζε ρξφλν κέιινληα, γηαηί θαηά ηε κεηαηξνπή ηνπ ιφγνπ ζε επζχ
ρξεηαδφκαζηε πξνζηαθηηθή, ηελ νπνία ν κέιινληαο δελ έρεη. Δπνκέλσο είλαη
απαξέκθαην ανξίζηνπ β΄»,
γ) ζηε ζπλχπαξμε ηξηψλ αλησλπκηψλ (αὐηνί,ἐθείλνηο, ηνύηνπο), νη νπνίεο πξέπεη λα
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δηεξεπλεζνχλ κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο («Πνηνη κηιάλε ζε πνηνπο;», «Αλάκεζα ζηηο
αλησλπκίεο «ἐθείλνηο» θαη «ηνύηνπο» πνηα δειψλεη κεγαιχηεξε εγγχηεηα ζηνλ νκηιεηή;
Άξα πνηνη είλαη πην θνληά ζ‘ απηνχο πνπ κηιάλε; Γελ είλαη νη ζπλνκηιεηέο;»), ψζηε νη
καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ζηηο αλησλπκίεο ηνπο Αζελαίνπο, ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο
παξηηάηεο, αληίζηνηρα.
ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί εχθνια νη καζεηέο ζα ζπκπιεξψζνπλ, νινθιεξψλνληαο ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ, ηα ξήκαηα, αληίζηνηρα, «ζπλεβνχιεπνλ» θαη «έιεγνλ», ηα
αληηθείκελα ηνπ «ζπλεβνχιεπνλ», δειαδή ηηο ιέμεηο «αὐηνῖο» θαη «πεξηβαιεῖλ» θαη ηα
αληηθείκελα ηνπ «έιεγνλ», δειαδή ηα απαξέκθαηα «νὔηε δεήζεηλ», «νὔηε ὠθειήζεηλ»
θαη ἔζεζζαη.
Αλάκεζα ζηα ξήκαηα θαη ζηα αληηθείκελά ηνπο ν θηιφινγνο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο
λα θαηαιάβνπλ φηη εληάζζνληαη νη δχν ππνζεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, πνπ
απνηεινχλ πξνυπφζεζε γη‘ απηφ πνπ δειψλνπλ ηα απαξέκθαηα.

Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο: πλνιηθή επαλεθηίκεζε ηνπ θεηκέλνπ - Απφδνζε ζηε Νέα Διιεληθή
(5΄-6΄)
‘ απηή ηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα επηζηξέςνπλ ζην
«φινλ» ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη πάιη αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, απφ ηνπο καζεηέο ή απφ
ην θηιφινγν, ψζηε, κεηά ηελ επεμεξγαζία, ε ζεκαηηθή ηνπ απνζπάζκαηνο λα αλαδεηρζεί
κέζσ κηαο αλάγλσζεο «ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο», ε νπνία κπνξεί λα ηνλίζεη ηηο
έλλνηεο αθφκα θαη κε αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ φξσλ ησλ πξνηάζεσλ. Απφ κηα ηέηνηα
αλάγλσζε ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ε αβίαζηε απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε Νέα
Διιεληθή.
β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη – ηερληθέο
Σν παξαπάλσ ζρέδην δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
αξρέο θαη ζεσξίεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο:
6. πλδέεηαη κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζην βαζκφ πνπ ην θείκελν
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παξνπζηάδεηαη σο «ζχζηεκα» έθθξαζεο κηαο αλζξψπηλεο αληίδξαζεο, ηελ νπνία
νη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ.
7. Τηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, εθφζνλ δελ πξνζθέξεη «έηνηκε»
γλψζε ζηνπο καζεηέο αιιά ηνπο εκπιέθεη ζε κία δηαδηθαζία αλαδφκεζεο ηνπ
θεηκέλνπ κε βάζε θξηηήξηα φρη κφλν δνκνιεηηνπξγηθά αιιά θαη λνεκαηηθήο
αλαζχλζεζήο ηνπ.
8. Βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ηνπ θαζνδεγνχκελνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ
θαηάιιεια επηιεγκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ, πνπ ζα πξνζαλαηνιίζνπλ ηε
ζθέςε ηνπ καζεηή ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ηελ απάληεζε αιιά θαη ζπκβάιινληαο
ζηελ εμνηθνλφκεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.
9. Έρεη ραξαθηήξα θεηκελνθεληξηθφ, εθφζνλ ην ίδην ην θείκελν θαιείηαη λα
«απνθαιχςεη» ηα «γηαηί», ηα «πψο» θαη ην «δηα ηαχηα» ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο
θαη φρη νη ππνζέζεηο ησλ καζεηψλ.
10. Αμηνπνηεί ηα δηαγξάκκαηα, δειαδή ηελ εμσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο,
κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ε γλψζε ζρεκαηνπνηείηαη αιιά, επηπιένλ,
αλαδεηθλχνληαη νη ζρέζεηο ρξνληθήο ή/θαη αηηηψδνπο αθνινπζίαο ησλ γεγνλφησλ
θαη ησλ αλζξψπηλσλ δξάζεσλ.
γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ
Σα «εξγαιεία», ηα νπνία παξέρνπκε ζηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ ην
απφζπαζκα απφ ην ιφγν ηνπ Λπζία, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ελφηεηα ηεο
«Τιηθνηερληθήο Τπνδνκήο», είλαη ην ίδην ην θείκελν θαη ηα δχν δηαγξάκκαηα
απεηθφληζήο ηνπ. Θεσξείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα σζήζνπκε αιιά θαη λα εζίζνπκε ηνπο
καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα ζπκβνπιεχνληαη εγρεηξίδηα γξακκαηηθήο θαη
ζπληαθηηθνχ θαζψο θαη έλα κηθξφ, εχρξεζην ιεμηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο.
δ) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζρεδίνπ
Ausubel, D. P. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning.
NewYork: Grune & Stratton.
Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York:
Holt, Rinehart and Winston.
Ausubel, D. P. (2000). The Acquisition and Retention of Knowledge. Dordrecht:
Kluwer.
Hegarty, M. (2004). Diagrams in the Mind and in the World: Relations between
Internal and External Visualizations. In A. F. Blackwell, K. Marriot,& A. Shimojima
(eds), Diagrammatic Representation and Inference. Proceedings of the 3rd International
Conference, Diagrams 2004, Cambridge, UK (March 22‐24), pp. 1‐ 13. Berlin:
Springer.
Κνζζπβάθε, Φσηεηλή (2004). Δλαιιαθηηθή Γηδαθηηθή. Πξνηάζεηο γηα κεηάβαζε
απφ ηε Γηδαθηηθή ηνπ Αληηθεηκέλνπ ζηε Γηδαθηηθή ηνπ Δλεξγνχ Τπνθεηκέλνπ. Αζήλα:
Gutenberg.
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socioconstructiviste. Pour s’ approprier une réforme en éducation. Québec : Presses de
l‘ Université du Québec.
Lafortune, Louise (2004). « Des intuitions constructivistes ». In Jonnaert,
Philippe et Masciotra Domenico (dir.) Constructivisme, choix contemporains. Hommage
à Ernst von Glasersfeld. Québec: Presses Universitaires du Québec.
McAleese, R. (1998). The Knowledge Arena as an Extension to the Concept
Map: Reflection in Action. Interactive Learning Environments, 6(3): 251‐272.
Mercer, Neil (1995). The Guided Construction of Knowledge: Talk Among
Teachers and Learners. Multilingual Matters.
Minder, Michel (1999). Didactique Fonctionnelle. Objectifs, strategies,
evaluation. Bruxelles: De Boeck Universite.
Novak, J. D. (1998). Learning, Creating and Using Knowledge. Concept Maps
as Facilitative Tools in Schools and in Corporations. London: Lawrence Erlbaum.
Novak, J. D. (2002). Meaningful Learning: The Essential Factor for Conceptual
Change in Limited or Appropriate Propositional Hierarchies Leading to Empowerment
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2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Σα «εξγαιεία», ηα νπνία παξέρνπκε ζηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ ην
απφζπαζκα απφ ην ιφγν ηνπ Λπζία είλαη ην ίδην ην θείκελν θαη ηα δχν δηαγξάκκαηα
απεηθφληζήο ηνπ. Θεσξείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα σζήζνπκε αιιά θαη λα εζίζνπκε ηνπο
καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα ζπκβνπιεχνληαη εγρεηξίδηα γξακκαηηθήο θαη
ζπληαθηηθνχ θαζψο θαη έλα κηθξφ, εχρξεζην ιεμηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ζ θχζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Θεκαηνγξαθίαο ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ
παξαπέκπεη ζε κία δηαξθή, δηακνξθσηηθά αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηε
εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο θηιφινγνο εθαξκφδνληαο
ηηο ηερληθέο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη νπηηθνπνηψληαο ην θείκελν
δεκηνπξγεί εθείλν ην θαηάιιειν θιίκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηή, αλάδεημεο ησλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ππνβνήζεζεο θάιπςεο ησλ αδπλακηψλ ηνπ
θαη κάιηζηα κε ηξφπν, πνπ ζα εξκελεχεη ηηο εθάζηνηε επηινγέο θαη δελ ζα ηηο
απνδέρεηαη σο δεδνκέλεο θαη κε αλαηξέζηκεο.

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
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αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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2. ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
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2.1. Γξακκαηηθή θαη επηθνηλσληαθά θείκελα
Θεσξεηηθφ πιαίζην – Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο

Αλδξένπ Γεσξγία
«Σε ζηηγκή πνπ θάπνηνο αξρίδεη λα αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα σο ιφγν, νιφθιεξν ην ηνπίν
αιιάδεη, ζπλήζσο γηα πάληα» (McCarthy & Carter, 1994).

Σν θείκελν απνηειεί ηε βαζηθή κνλάδα επηθνηλσλίαο θαη γη‘ απηφ ε παξνπζία
ηνπ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη νπζηψδεο θαη ζεκαληηθή. Ζ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ππνρξεψλεη ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν εθηεηακέλα γξαπηά
θείκελα απ‘ απηά ηεο πξσηνβάζκηαο. Οη καζεηέο δελ θαινχληαη λα γξάςνπλ κφλν
ηζηνξίεο, αιιά θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα, θαζψο θαη θείκελα κε ζθνπφ λα πείζνπλ
ηνλ αλαγλψζηε ηνπο. Σν θείκελν πιένλ θαηέρεη θαίξηα ζέζε ζε φιν ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα, δηαηξέρνληαο δηαθνξεηηθά καζήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαη απνηειεί
έλα θεληξηθφ άμνλα αλαθνξάο ηφζν ζηε δηδαζθαιία φζν θαη ζηε κάζεζε.
Ζ Κεηκελνγισζζνινγία ζηα πξψηα ηεο βήκαηα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970
αζρνιήζεθε κε ηε γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ (text grammar), δειαδή κε ηα δνκηθά
θεηκεληθά ζηνηρεία θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζή ηνπο. ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσληαθή
ηθαλφηεηα, φζνλ αθνξά ζηνλ γξαπηφ ιφγν, πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο
ηεο έλλνηαο απφ ηνπο Halliday θαη Hasan (1976), νη νπνίνη εηζάγνπλ δχν λένπο
φξνπο, ηε ζπλνρή (cohesion) θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα (coherence), πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξάςνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα παξάγεη γξαπηφ ιφγν. Έλα θείκελν έρεη
ζπλνρή σο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζπλεθηηθφηεηα φηαλ σο ελφηεηα θαη νξγάλσζε
είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε
(Φηεξληάηε, 2004).
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηεο Κεηκελνγισζζνινγίαο, ε νλνκαδφκελε «Κεηκεληθή
Γισζζνινγία», δίλεη έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ θεηκεληθψλ ζηνηρείσλ θαη
ζηελ νξγάλσζή ηνπο ζε έλα ζχλνιν: ην θείκελν. ηελ θεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ de
Beaugrande – Dressler (1981), ε κειέηε ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη κε βάζε ηνπο
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θεηκεληθφηεηά ηνπ (δειαδή ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα,
πξνζεηηθφηεηα,

απνδεθηφηεηα,

πιεξνθνξεηηθφηεηα,

θαηαζηαζηαθφηεηα

θαη

δηαθεηκεληθφηεηα). Ζ ζπλνρή θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ζεσξνχληαη σο νη δχν
ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ρσξίο βεβαίσο λα ππάξρεη απφιπηε
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ζπκθσλία γηα ηε θχζε ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε
(Μαηζαγγνχξαο, 2004· Κνπηζνπιέινπ – Μίρνπ, 1997· Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο,
1999).
ήκεξα ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία αξθεηέο πξνηάζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη
ηαμηλφκεζεο ησλ θεηκέλσλ. Μηα απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο δηαθξίλεη ηξεηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο θεηκέλσλ: ηα πεξηγξαθηθά (πεξηγξαθή) θαη ηα αθεγεκαηηθά (αθήγεζε),
ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ αλαθνξηθφ ιφγν, θαη ηα επηρεηξεκαηνινγηθά
(επηρεηξεκαηνινγία), ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν (Υαηδεζαββίδεο
& Υαηδεζαββίδνπ, 2009).
Σα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά θάζε επηθνηλσλίαο είλαη νη επηθνηλσλνχληεο
(πνκπφο, δέθηεο), ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ
(θψδηθαο), ην κήλπκα, ν δίαπινο ηνπ κελχκαηνο, νη ιεηηνπξγίεο θσδηθνπνίεζεο θαη
απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ κελχκαηνο θαη νη ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, δειαδή ε γλσζηηθή
θαη βησκαηηθή δηάζηαζε ηνπ κελχκαηνο (Μπακπηληψηεο, 1998· Αλδξένπ, 2009). Ο
ηειηθφο ζθνπφο ηεο επηθνηλσληαθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη δηηηφο: Να
αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ δνκψλ θαη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα
ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε επηθνηλσληαθά πιαίζηα (Μαηζαγγνχξαο, 2004).
Ο Μήηζεο (2001) επηζεκαίλεη φηη νη βαζηθέο αξρέο, ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε
δεκηνπξγία ηεο επηθνηλσληαθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, είλαη νη εμήο:


Ζ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ έλαληη ηνπ γξαπηνχ



Ζ έκθαζε ζηε ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο



Ζ έληαμε ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ ζην ζρήκα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ν
ηνληζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα



Ζ έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν σο γισζζηθνχ φζν θαη σο
εμσγισζζηθνχ / θαηαζηαζηαθνχ



Ζ δηαπίζησζε ηεο νξηδφληηαο (γεσγξαθηθήο) θαη θάζεηεο (θνηλσληθήο)
πνηθηιίαο ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ



Σν πέξαζκα απφ ηελ πξφηαζε ζην θείκελν θ.ά.

Κάζε θπζηθφο νκηιεηήο πέξα απφ ηε γισζζηθή ηνπ ηθαλφηεηα (linguistic
competence), δειαδή ηελ θαηνρή γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη ιεμηινγίνπ,
πξέπεη λα δηαζέηεη ηαπηφρξνλα θαη επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα (communicative
competence) (Μήηζεο, 2001). Ζ επηθνηλσλία δηεμάγεηαη κε ζπλδπαζκφ ησλ ιεθηηθψλ
κνλάδσλ (θζφγγνη, κνξθήκαηα, ιέμεηο θηι.), νη νπνίεο θαηά ηελ επηθνηλσλία
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ζπγθξνηνχλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε θείκελν. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα γισζζηθή
ελφηεηα θείκελν ζα πξέπεη λα έρεη θαζνξηζκέλα φξηα, εζσηεξηθή ζπλνρή θαη λα θέξεη
ηφζν ζηνηρεία απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ φζν θαη λνήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε
εμσγισζζηθέο θαηαζηάζεηο θαη επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο (Υαηδεζαββίδεο, 2010·
Μπακπηληψηεο, 1998).
ηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο κεζφδνπ, ε γξακκαηηθή δε λνείηαη πιένλ σο
«γλψζε», αιιά σο «ζπζηεκαηνπνίεζε, νκαδνπνίεζε θαη δφκεζε ησλ επηκέξνπο
γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε απηά λα θαζίζηαληαη πην ιεηηνπξγηθά θαη πεξαηηέξσ
αμηνπνηήζηκα απφ επηθνηλσληαθή άπνςε» (Μήηζεο, 2001· Μήηζεο, 2004).
Ζ ζρνιηθή ρξεζηηθή γξακκαηηθή κε ηε γλσζηή δηάθξηζε ζε θζνγγνινγηθφ,
ηππνινγηθφ θαη εηπκνινγηθφ κέξνο, κε ηελ παγησκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζηα γλσζηά
«κέξε ηνπ ιφγνπ», κε ηνπο εμίζνπ γλσζηνχο πίλαθεο παξαδεηγκάησλ ησλ
γξακκαηηθψλ ηχπσλ (νλφκαηνο, ξήκαηνο θ.ι.π.) θαη κε κεξηθνχο θαζηεξσκέλνπο πηα
νξηζκνχο γξακκαηηθψλ ελλνηψλ θαη φξσλ είλαη ην είδνο ηεο γξακκαηηθήο πνπ
απηφκαηα έξρεηαη ζην κπαιφ καο, φηαλ κηιάκε γηα γξακκαηηθή. (Υαηδεζαββίδεο,
2010· Μπακπηληψηεο, 1998).
«Ο φξνο γξακκαηηθή πιάζζεθε απφ ηνπο Έιιελεο (απαληά ήδε ζηνλ
Πιάησλα) σο επίζεην πξνζδηνξηζηηθφ ηεο ιέμεο ηέρλε. Σέρλε γξακκαηηθή ή, απιψο,
γξακκαηηθή (θαηά παξάιεηςε ηνπ ηέρλε) ζήκαηλε ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο
γιψζζαο, ηελ ελαζρφιεζε γεληθά κε ηε γιψζζα. ηελ πξψηε, δειαδή, πξνζπάζεηα
ζπζηεκαηηθήο ζεψξεζεο ηεο γιψζζαο έιαβαλ σο βάζε φρη ηνλ πξνθνξηθφ αιιά ηνλ
γξαπηφ ιφγν, ηα θείκελα θαη φρη ηελ νκηιία» (Μπακπηληψηεο, 1998).
Μηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκαηηθήο ζε είδε είλαη ε δηάθξηζε ηεο
γξακκαηηθήο ζε ξπζκηζηηθή, πεξηγξαθηθή θαη εξκελεπηηθή .
Ρπζκηζηηθή ή θαλνληζηηθή (normative ή prescriptive) νλνκάδεηαη ε
γξακκαηηθή, ζηελ νπνία πξνέρεη ε έλλνηα ηνπ θαλφλα (norm) ζηελ πεξηγξαθή ηεο
δνκήο ηεο γιψζζαο. ,ηη ελδηαθέξεη ζ‘ απηφ ην είδνο ηεο γξακκαηηθήο είλαη «ηη
πξέπεη λα ιέκε» θαη φρη ηφζν «ηη πξάγκαηη ιέκε».Ζ παξαδνζηαθή – ζρνιηθή
γξακκαηηθή είλαη κηα θαη‘ εμνρήλ κνξθή ξπζκηζηηθήο γξακκαηηθήο (Μπακπηληψηεο,
1998).
Χο πεξηγξαθηθή (descriptive) ραξαθηεξίδεηαη ε γξακκαηηθή ηεο νπνίαο κφλνο
θαη θχξηνο ζηφρνο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο κηαο γιψζζαο. Ζ δηαθνξά ηεο
(θαζαξψο) πεξηγξαθηθήο γξακκαηηθήο απφ ηηο άιιεο είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεη ζηελ
πεξηγξαθή ηεο δνκήο κηαο γιψζζαο, ρσξίο λα επηδηψθεη ξχζκηζε ή εξκελεία ησλ
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γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. Δξκελεπηηθή (explanatory) είλαη ε γξακκαηηθή πνπ δελ
πεξηγξάθεη απιψο, αιιά πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζηνηρείσλ κηαο γιψζζαο. (Μπακπηληψηεο, 1998).
ήκεξα ζηε λεφηεξε Γισζζνινγία, ε Γξακκαηηθή σο φξνο ζεκαίλεη ην
ζχλνιν ησλ θαλφλσλ κηαο γιψζζαο ζηνπο ηνκείο ηεο Φσλεηηθήο, ηεο Φσλνινγίαο,
ηεο Μνξθνινγίαο, ηεο χληαμεο, ηεο εκαζηνινγίαο – Λεμηινγίνπ θαη ηεο
Πξαγκαηνινγίαο (Υαηδεζαββίδεο, 2010· Μπακπηληψηεο, 1998).
ηηο κέξεο καο ε φιε πξνζέγγηζε ηεο Γξακκαηηθήο πξέπεη λα είλαη θαη
επηθνηλσληαθή (Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο, 2005). Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ην
κάζεκα ηεο γιψζζαο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη
δηεχξπλζε ηνπ γξακκαηηθνχ κεραληζκνχ ζην καζεηή γίλεηαη κέζσ ηεο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο. πλεπψο, ε γξακκαηηθή δελ ζεσξείηαη ζήκεξα απηνζθνπφο αιιά έλα
κέζν, έλα φξγαλν πνπ ππεξεηεί ην βαζηθφ ζηφρν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, δειαδή
ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα ρεηξίδεηαη ηε
γιψζζα κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη λα θαιχπηεη κε πιεξφηεηα νπνηαδήπνηε
επηθνηλσληαθή ηνπ αλάγθε. Σν λα γλσξίδεη βέβαηα θάπνηνο ηνπο γξακκαηηθνχο
θαλφλεο κηαο γιψζζαο δε ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ηθαλφο λα ηε ρξεζηκνπνηεί ζσζηά.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνη αζθνχληαη ζπλερψο ζηηο δνκέο ηεο γιψζζαο ρσξίο λα
έρνπλ θαλέλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν κπνξεί λα δηαζέηνπλ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα
ζηε γιψζζα αιιά αδπλαηνχλ λα παξάγνπλ ιφγν απαηηήζεσλ. (Αλδξένπ, 2009).
χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή αληίιεςε, ε γισζζηθή πξάμε, δειαδή
ε παξαγσγή ηνπ ιφγνπ, απνηειεί ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ αξρψλ
ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ εζσηεξηθεπκέλνπ απηνχ ζπζηεκαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ
παξέρεη ζε φζνπο ηνλ θαηέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ σο νκηιεηέο θαη λα
θαηαλννχλ σο αθξναηέο έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ λέσλ θαη γξακκαηηθά νξζψλ
πξνηάζεσλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή γηα άπεηξε γισζζηθή παξαγσγή είλαη γλσζηή σο
γισζζηθή ηθαλφηεηα, θαη ε απφθηεζή ηεο απφ ην καζεηή ζπκπίπηεη κε ηε δεκηνπξγηθή
ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, θάηη ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ εζσηεξίθεπζε ή, πην
απιά, ην θηίζηκν ηνπ γξακκαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο. Απηφ
βέβαηα ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα φηη ην θάζε άηνκν πνπ κηιάεη κηα γιψζζα έρεη
ζπγθξνηήζεη κέζα ηνπ, ζε κεγαιχηεξν ή ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηε γξακκαηηθή ηεο θαη
έρεη ελζηεξληζηεί ην ζχζηεκά ηεο κε κηα αζπλείδεηε δηαηζζεηηθή δηαδηθαζία
(Μήηζεο, 2004).
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ηηο κέξεο καο, κε αθεηεξία ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο αληηιήςεηο έρεη
ζεκεησζεί νπζηαζηηθή αιιαγή ζην ξφιν ηνπ δηδάζθνληνο. Ζ ζρέζε δαζθάινπ θαη
καζεηή ζπληζηά θαηεμνρήλ ζρέζε επηθνηλσλίαο, απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα
νλνκάζνπκε εθπαηδεπηηθή επηθνηλσλία. Ζ κάζεζε επηθεληξψλεηαη πιένλ ζηνλ ίδην ην
καζεηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ φιε
κεζνδνινγία είλαη αηνκνθεληξηθή / παηδνθεληξηθή θαη ην κάζεκα παίξλεη ηνλ
ραξαθηήξα κηαο φζν ην δπλαηφλ εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. ην πιαίζην, ινηπφλ,
ηεο ελ ιφγσ ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθήο αληίιεςεο, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ην
κάζεκα ηεο γιψζζαο ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηνπ φρη κφλν ηε ζσζηή εθκάζεζε
ηεο Νενειιεληθήο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ αιιά θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο γηα ηελ νκαιή
έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη έθεβνη κέζα απ‘ απηή ηε δηαδηθαζία γίλνληαη
αξθεηά πην ηθαλνί ζηε ρξήζε ηεο επηθνηλσλίαο γηα λα πείζνπλ, λα δηαπξαγκαηεπηνχλ
θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο θπξηαξρία (Μήηζεο, 2001· Nippold, 1994).
πλεπψο, φπνηνο δηδάζθεη ηε γξακκαηηθή πξέπεη λα ζπλδπάδεη έλα
δηαηζζεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο κε κηα ζπλεηδεηή πξνζέγγηζή ηεο. Μεγάιν ξφιν ζηελ
επηινγή ηεο κίαο ή ηεο άιιεο πξνζέγγηζεο θαηά ηελ πξψηε επαθή κε ην γξακκαηηθφ
θαηλφκελν παίδεη ε ειηθία ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη καζεηέο είλαη κηθξά
παηδηά, κηα δηαηζζεηηθνχ ηχπνπ αληηκεηψπηζε ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη
απαξαίηεηε, ελψ αληίζεηα ζηνπο ελήιηθεο επηβάιιεηαη ε ζπζηεκαηηθή γξακκαηηθή
δηδαζθαιία. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα λεαξά άηνκα δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα
αληίιεςεο ηνπ φινπ, δειαδή θιίλνπλ πξνο κηα επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, ελψ νη
ελήιηθεο δίλνπλ έκθαζε ζηνπο θαλφλεο θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο, δειαδή πξνηηκνχλ ηνλ
ηππηθφ ηξφπν εθκάζεζεο ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα. Πάλησο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε
παξνπζίαζε ηνπ γξακκαηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη ζπγθεθξηκέλε. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ηα παξαδείγκαηα πνπ επηιέγνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ηαρεία ζχιιεςε θαη
αθνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ (Αλδξένπ, 2009).
πγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεην ε παξνπζίαζε λα γίλεηαη κε δσληαλφ,
βησκαηηθφ ηξφπν, δειαδή ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα λα δηδάζθνληαη έηζη ψζηε λα
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα θαηαιήγνπλ νη
ίδηνη ζε ζπκπεξάζκαηα, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαιφγνπ, πξνβιεκαηηζκνχ,
ελδερνκέλσο θαη παηρληδηνχ, δειαδή κε ηξφπν επαγσγηθφ. Ζ πξνζπάζεηα γηα
αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζεκαίλεη φηη ε γιψζζα δε ζα
δηδάζθεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά φηη ζα θαηαθηάηαη κε ηελ
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ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα
ζπλδπάδεηαη κε ηελ παξνπζία πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο. (Μήηζεο, 2001)
Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο πξέπεη λα απνηειεί επράξηζηε θαη ειθπζηηθή
δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο. Γη‘ απηφ, φπσο επηζεκαίλεη ν Μήηζεο (2004), είλαη
απαξαίηεην «ε παξνπζίαζε ηνπ γξακκαηηθνχ πιηθνχ λα είλαη ζαθήο θαη
ζπγθεθξηκέλε, δσληαλή θαη ελδηαθέξνπζα, επνπηηθή, παξαγσγηθή».
Αθφκε, νη καζεηέο νθείινπλ κεηά ηε δηδαζθαιία λα είλαη ηθαλνί λα
εθαξκφδνπλ ηηο λέεο γλψζεηο δεκηνπξγηθά θαη λα παξάγνπλ ιφγν ζηεξηγκέλνη ζ‘
απηέο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή αληίιεςε, ε νπνία
αληηκεησπίδεη ην γισζζηθφ κάζεκα ζθαηξηθά, ελνπνηψληαο ηνπο επηκέξνπο
γισζζηθνχο ηνκείο, ε γξακκαηηθή εληάζζεηαη σο νξγαληθφ ηκήκα ζηελ φιε δηδαθηηθή
δηαδηθαζία, νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο
ησλ καζεηψλ. Κάζε επηκέξνπο γξακκαηηθφ, ζπληαθηηθφ, ιεμηινγηθφ ή άιιν
θαηλφκελν πξέπεη λα δηδάζθεηαη κέζα απφ ην θείκελν, δειαδή ζπλδεδεκέλν κε
ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο (δεκηνπξγνχο, απνδέθηεο, ιεηηνπξγίεο)
(Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999).
Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη αθφκε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ηα θείκελα πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ηε
δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, αθφκα θαη ησλ πην δχζθνισλ, αθνχ ηνπο
θξαηνχλ ζε εγξήγνξζε. Μάιηζηα είλαη πξνηηκφηεξνη νη δηάινγνη, γηαηί πξνζθέξνληαη
γηα ζρνιηαζκφ, ζπδήηεζε θαη δξακαηνπνίεζε. Δδψ, φκσο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε
πσο ε δηάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο επαλάζηαζεο επεξεάδεη πνιχ ην ιφγν θαη ηελ
επηθνηλσλία, δηακνξθψλνληαο λέα θεηκεληθά είδε θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ
πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ (Γεσξγαθνπνχινπ &
Γνχηζνο, 1999). Ο παλίζρπξνο δηαδξαζηηθφο παξάγνληαο ηεο πιεξνθνξηθήο
ηερλνινγίαο αιιάδεη ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ. Γη‘ απηφ ν εθπαηδεπηηθφο
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζηελ αμηνπνίεζε δηαθφξσλ θεηκέλσλ. Γηα
παξάδεηγκα, ηα θείκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ είλαη ζπλήζσο επίζεκα,
φπσο κηα επηζηνιή, επνκέλσο ηα θείκελα απηά δηαθέξνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά
ζρνιηθά θείκελα. Δπίζεο, έλα θείκελν απφ SMS κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε θχξην ζεκείν
ή ηίηιν (Kristmundsson, 2004).
ε πεξίπησζε πνπ ε εθκάζεζε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα
δηεπθνιπλζεί απφ ηε ζχγθξηζή ηνπο κε παξφκνηα ή ηειείσο αληίζεηα θαηλφκελα, είλαη
απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θείκελα. Γξακκαηηθά θαηλφκελα πνπ
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πξνζθέξνληαη γηα ζχγθξηζε είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη ρξφλνη. Γηδάζθνληαο κε
παξάιιεια θείκελα βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο
νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε παξειζνληηθνχο, ζε παξνληηθνχο θαη ζε κειινληηθνχο
ρξφλνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα κάζνπλ λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά. Αθφκα, ε
νπηηθή απφδνζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κε ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο ή ζθίηζα
θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθκάζεζή ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ πην
δχζθνισλ απφ ηα θαηλφκελα απηά. Σέινο, νη γξακκαηηθέο αζθήζεηο πνπ ν
εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηιία θαη πνιπκνξθία,
δηφηη ν ίδηνο ηχπνο αζθήζεσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεη φια ηα γξακκαηηθά
θαηλφκελα, πνιχ πεξηζζφηεξν δε θαηαληάεη θνπξαζηηθφο γηα ηνπο καζεηέο.
Καζψο
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θεηκελνθεληξηθή, νη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ πξφζζεζαλ
λέεο παξακέηξνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο είλαη ην
θείκελν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηε ξηδηθή αληηζηξνθή ηεο παξαδνζηαθά θπξίαξρεο
πξνζέγγηζεο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέρξη ζήκεξα γηα ηηο
αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηκήκαηα ιφγνπ (ηα γλσζηά σο παξαδείγκαηα), ηφζν ζηα
πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο φζν θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζπληζηνχζαλ
πξνηάζεηο/ ππνδείγκαηα, νη νπνίεο ήηαλ μεθνκκέλεο απφ ηνλ απζεληηθφ ιφγν ησλ
παηδηψλ θαη άζρεηεο κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Ζ θνηλή άπνςε πνπ
επηθξαηεί είλαη φηη ε επηθνηλσλία κπνξεί θαη πξαγκαηψλεηαη κε ζχλνια θεηκεληθψλ
πξνηάζεσλ. Ζ δηδαζθαιία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή πξφηαζε, αιιά επεθηείλεηαη
ζην εθθψλεκα (δειαδή ζε επξχηεξεο ελφηεηεο πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ),κέζα
ζην νπνίν θάζε γισζζηθφ ζηνηρείν (ιέμε, πξφηαζε, πεξίνδνο) ελεξγνπνηείηαη θαη
απνθηά ζπγθεθξηκέλν λφεκα θαη αμία. (Μήηζεο, 2001· Φηεξληάηε, 2004).
Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο νη δηδάζθνληεο ζηεξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ζηελ επαγσγηθή κέζνδν θαη ε δηαπίζησζε ησλ δηαθφξσλ αξρψλ
ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο πνπ γίλεηαη πάληα απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζπληζηά έλα ηζρπξφ
εζσηεξηθφ θίλεηξν πνπ ηα σζεί λα εξγαζηνχλ εληαηηθά πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε. Αλ έλα θαηλφκελν κπνξεί λα θαηαθηεζεί κφλν κε ηε ρξήζε
(επηθνηλσλία), ηφηε δελ είλαη απαξαίηεηε ε αλαγσγή ζηε δηαηχπσζε θάπνηαο
γεληθφηεξεο αξρήο. ηαλ φκσο ε αλαγσγή ζε κηα ηέηνηα αξρή θξηζεί απαξαίηεηε,
είλαη θπζηθφ φηη κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαηαθεχγνπκε θαη πάιη ζε
παξαδείγκαηα / αζθήζεηο, δειαδή ζηε ρξήζε (Μήηζεο, 2001· Μήηζεο, 2004).
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Αθφκε, ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ζπληζηά ε άζθεζε ησλ καζεηψλ
ζηε θπζηθή ή αληηθεηκεληθή γιψζζα θαη φρη ζηε κεηαγιψζζα, δειαδή ζηελ
επηζηεκνληθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία ηεο γιψζζαο. Με ηνλ
θψδηθα ηνπ κελχκαηνο, δειαδή ηελ ίδηα ηε γιψζζα, ζπλδέεηαη άκεζα ε
κεηαγισζζηθή (metalingual) ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Ζ γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα κηιήζνπκε γηα ηελ ίδηα ηε γιψζζα, γηα παξάδεηγκα, «Σν ρηφλη είλαη ζπγθεθξηκέλν
νπζηαζηηθφ». Απνηειεί κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ιεηηνπξγία, δηφηη ζρεηίδεηαη κε ηελ
ηθαλφηεηα πνπ έρεη θάζε αλζξψπηλε θπζηθή γιψζζα λα απηνζρνιηάδεηαη. Σν
γισζζηθφ κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο σο
θψδηθα επηθνηλσλίαο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο, δχν δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο δελ
δηεπθνιχλεη ε επηκνλή ζε ιεπηνκέξεηεο κεηαγισζζηθήο αλάιπζεο. Πάλησο, ε
κεηαγισζζηθή πιεξνθφξεζε πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην άηνκν
δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε λνεηηθή σξηκφηεηα, ψζηε λα ηελ αληηιακβάλεηαη (Αξράθεο,
2007).
Σέινο, ε αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα ηελ ελίζρπζε θαη
βειηίσζε ηφζν ηεο γισζζηθήο φζν θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. Ο ιφγνο πνπ
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απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Οη καζεηέο καο κε ηε ζπδήηεζε, ηνλ
ζρνιηαζκφ θαη ηνλ απαξαίηεην πξνβιεκαηηζκφ νδεγνχληαη ζην λα δηαπηζηψλνπλ
δηάθνξα «ιάζε» θαη λα πξνβαίλνπλ ζηε δηφξζσζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ζην λα
θξίλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα θάπνηαο έθθξαζεο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο
πεξίζηαζεο, θαη λα πξνηείλνπλ θάζε θνξά ηελ θαιχηεξε ή απνηειεζκαηηθφηεξε
γισζζηθή δηαηχπσζε. (Μήηζεο, 2001)
ηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο κεζφδνπ νθείινπκε λα θάλνπκε κηα ζαθή
δηάθξηζε κεηαμχ γξακκαηηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ ιάζνπο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη
θαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο παξεκβάζεηο ή δηνξζψζεηο. Σν επηθνηλσληαθφ ιάζνο
ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε κηαο νξζήο απφ γξακκαηηθνζπληαθηηθή πιεπξά πξφηαζεο
(εθθσλήκαηνο ή ηχπνπ), ε νπνία φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή παξαβηάδεη ηηο θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο ζηα πιαίζηα
ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε εληθνχ αξηζκνχ,
φηαλ απεπζπλφκαζηε ζε θάπνηνλ αλψηεξφ καο ή ζε θάπνηνλ πνπ γλσξίδνπκε γηα
πξψηε θνξά, δελ ζπληζηά γξακκαηηθφ ιάζνο. Απνηειεί φκσο ιάζνο επηθνηλσληαθφ, ην
νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί θαηάιιεια απφ ηνλ δηδάζθνληα (Μήηζεο, 2001).
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Δπίζεο, ε ζρνιηθή γξακκαηηθή αλαθέξεη φηη «ν ελεζηψηαο θαλεξψλεη
ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ζην παξφλ ζπλερψο ή επαλαιακβάλεηαη» (Υαηδεζαββίδεο &
Υαηδεζαββίδνπ, 2009). Μειεηψληαο, φκσο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο
θπζηθνχο νκηιεηέο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νη ηχπνη ηνπ ελεζηψηα είλαη δπλαηφλ λα
επηηεινχλ θαη άιιεο, εληειψο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ην παξάδεηγκα «Φεχγνπκε
γηα ηελ Αγγιία ζε ηξεηο κήλεο», ν ηχπνο θεχγνπκε έρεη ζαθψο ιεηηνπξγία κέιινληα
θαη ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ ηχπνπ ζα θχγνπκε (Μήηζεο, 2001).
ηελ ίδηα γξακκαηηθή ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη ν «αφξηζηνο θαλεξψλεη κηα
ελέξγεηα πνπ έγηλε θαη ηειείσζε ζην παξειζφλ». Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη ζηνλ επφκελν
δηάινγν:
-

Κψζηα, θέξε κνπ ζε παξαθαιψ έλαλ θαθέ

-

Ακέζσο, έθηαζε, θχξηε Γηεπζπληά.

Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ απάληεζε ν ηχπνο ηνπ ανξίζηνπ «έθηαζε» έρεη κειινληηθή
έλλνηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ ζα θηάζεη (πνιχ ζχληνκα) (Μήηζεο, 2001).
Αθφκε, αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ηελ αθφινπζε πξφηαζε: «Γηαηί δελ θιείλεηε ην
παξάζπξν;» Αλ ηελ πξφηαζε απηή ηελ εμεηάζνπκε απνκνλσκέλε θαη έμσ απφ
ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ζα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο κηα εξσηεκαηηθή πξφηαζε.
Βεβαίσο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ιφγν σο εξψηεζε, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν νκηιεηήο αγλνεί ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ην παξάζπξν κέλεη αλνηρηφ
θαη ξσηάεη γηα λα ηνλ πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά. κσο, κηα πξφηαζε κπνξεί λα πάξεη
πνηθίιεο ζεκαζίεο θαη λα γίλεη θνξέαο δηαθνξεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ,
αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο ή ησλ θαηαζηαζηαθψλ δεδνκέλσλ (Μήηζεο,
2001).
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ΣΕΝΑΡΙΟ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Αλδξένπ Γεσξγία
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ Γηδαθηηθνχ ελαξίνπ ν νπνίνο ζα απνηππψλεη ηνλ ζθνπφ θαη ζα πξνζδηνξίδεη
ηελ αξρηθή κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο.
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε ζην κάζεκα ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο Β΄ Λπθείνπ ζρεηηθά κε ην
ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ξαηζηζκφ Αλάπηπμε παξαγξάθνπ κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε – Ο ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ
θεηκέλνπ (ζει. 119-135).
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο απνηειεί πξφηαζε, ε νπνία αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
νξγαλσζεί ε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο γηα ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη ην ξαηζηζκφ ζην κάζεκα
Έθθξαζε – Έθζεζε Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ.
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Δπηδηψθεηαη λα επεμεξγαζηνχλ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ην
ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο, ην θπιεηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ξαηζηζκφ (ζ.
119-126), ελψ ζα γίλεη θαη κηα νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο αληίζεζεο ζηε
ζπλνρή θεηκέλνπ θαη ζηελ αλάπηπμε παξαγξάθνπ (ζ.127-135).
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. (ζε πνηα ελφηεηα ηνπ ΑΠ εληάζζεηαη ν θεληξηθφο άμνλαο
ηνπ ζέκαηνο θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην ΓΔΠΠ)
Ζ παξαπάλσ ελφηεηα είλαη ζπκβαηή κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠ , δηφηη:
α) αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ΑΠ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νπζηαζηηθή επαθή ησλ
καζεηψλ κε ηε γιψζζα ηνπο, κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο, ζπδήηεζεο θαη
θξηηηθήο ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ κέζα ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην,
β) πξνζθέξεηαη γηα πξνζέγγηζε κέζα απφ ζπγθξηηηθή δηαζεκαηηθή νπηηθή,
γ) πξνζθέξεη πεδίν αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ πιηθψλ ηεο ινγνηερλίαο, φπσο
είλαη νη ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν,
δ) ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, φπσο
ην project θαη νη νκάδεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν.
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1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο είλαη νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ην βαζηθφ φξγαλν επηθνηλσλίαο ηεο γισζζηθήο ηνπο
θνηλφηεηαο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δηαλνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά, απνθηψληαο ηηο
απαξαίηεηεο γηα ηελ ειηθία ηνπο γλψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
ρξεζηκνπνηψληαο κε επάξθεηα θαη ζπλείδεζε ην ιφγν (πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ) ζηηο δηάθνξεο
επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο γχξσ απφ ηα δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
Δηδηθφηεξα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαζψο θαη
ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ ζ΄ απηέο νη δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα
ζηεξεφηππα.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη «δηαθξίζεηο» θαη ηα ζηεξεφηππα είλαη
θαηαζθεχαζκα νκάδσλ κε δχλακε γηα εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ.
 Μέζα απφ ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ λα θαηαιήμνπλ φηη φινη νη
άλζξσπνη είλαη ίζνη θαη ζπλεπψο πξέπεη φινη αλεμαξηήησο λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηα θνηλσληθά αγαζά.
 Να δηαθξίλνπλ ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο παξαγξάθσλ θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ
επαξθψο ζην γξαπηφ ιφγν.
 Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ κέζα ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην.
 Να αζθεζνχλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ην ζρέδην έξεπλαο.
 Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ).
1. Δλδείθλπηαη ε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη κεραλψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ αιιά θαη θσηνγξαθηθνχ
πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, ηα νπνία ζα εθηεζνχλ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη ΣΠΔ
πξνζθέξνπλ πνηθίιεο γλψζεηο, ψζηε λα κάζνπλ λα αληινχλ ζηνηρεία απφ ςεθηαθέο πεγέο θαη λα
απνθηήζνπλ αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ηφζν κε αηνκηθέο φζν θαη κε
νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηνπ
δηαδηθηχνπ, φπσο εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο αξρείσλ, ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο (wikis) θ.ά.
2. Αθφκε, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο γηα ηελ παξαγσγή επηθνηλσληαθψλ θεηκέλσλ πξνηείλεηαη νη
καζεηέο, αθνχ εξεπλήζνπλ ην δηαδίθηπν, λα εληνπίζνπλ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ξαηζηζκνχ (θπιεηηθφο, θνηλσληθφο θ.ά.). Δλδεηθηηθά
πξνηείλνληαη νη ηαηλίεο «Πνιίηηθε θνπδίλα» (Σάζνο Μπνπικέηεο, 2003), «Νχθεο» (Παληειήο
Βνχιγαξεο, 2004), «Ο θφβνο ηξψεη ηα ζσζηθά (Angst Essen Seele Auf)» (Ράηλεξ Βέξλεξ
Φαζκπίληεξ, 1974).
3. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο πξνηείλεηαη νη καζεηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ λα
βξνπλ θείκελα θαη εηθφλεο πνπ λα παξαπέκπνπλ ζε πεξηζηαηηθά ξαηζηζκνχ. Δθφζνλ νη καζεηέο είλαη
εμνηθεησκέλνη ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο γηα ηε
δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, πνπ ζπλδπάδνπλ εηθφλα θαη ιφγν.
Δλδεηθηηθνί δηαδηθηπαθνί ηφπνη:
http://www.zgapa.pl/zgapedia/data_pictures/_uploads_wiki_mini_715x00/c/ColoredDrinking.jpg
http://www.pivnica.net/ieNews/slike/n_1832_2.jpg
http://www.loschermo.it/imagecache/articoli/foto1/shoah_1__800_800.jpg
http://www.museodelholocausto.org.ar/images/galerias/10laminas/Slide09.jpg
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα είλαη θαη
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο– ζην πιαίζην ελφο ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο,
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Πξνηείλεηαη ζπλδπαζκφο δηεξεπλεηηθήο, δηαιεθηηθήο κεζφδνπ θαζψο θαη project. Να
δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο εξγαζίαο, ψζηε νη καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα
πξνζεγγίζνπλ δηαζεκαηηθά γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηερληθή
ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ αμηνπνηψληαο παξάιιεια θαη ηα δηάθνξα κέζα ηεο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο.
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Τπνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ην ζελάξην – ζρέδην δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ΑΠ θαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηνπ
ζρνιείνπ.
πλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
• Ώξα έλαξμεο: ε έλαξμε κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, πνπ κπνξεί
λα ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελεο ηεο εθαξκνγήο ηεο.
Γηάξθεηα: 3-4 δηδαθηηθέο ψξεο (φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ κε ηε
κέζνδν project, πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ δχν κε ηξία δίσξα).
2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο θαη
πξνζδηνξίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε ν ρξφλνο δηάξθεηαο θαζεκίαο.
Γηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
1ε δηδαθηηθή ψξα
Γλσζηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία: Αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο ην ζέκα θαη νη
ζηφρνη θαη ηίζεληαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ( 3-4 δηδαθηηθέο ψξεο). Οη
καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγεο κε ηνλ αξηζκφ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο
δηαζέζηκνπο ππνινγηζηέο. Θεσξείηαη ζεκαληηθφ νη νκάδεο απηέο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ
αλνκνηνγέλεηα (θχινπ, επίδνζεο, εζληθφηεηαο), ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο ζε
εηεξνγελή πεξηβάιινληα, γηαηί απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο λα
ζπλεξγάδνληαη θαη κε άηνκα, κε ηα νπνία δελ έρνπλ αλαπηχμεη θηιηθέο ζρέζεηο.
1. Πέξα απφ ην πιηθφ ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ, ν εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηελ ηάμε
θσηνηππίεο απφ έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη ηηο
δηδαθηηθέο πιεπξέο πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη, π.ρ. δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε,
θσηνγξαθίεο θαη ηζηνξίεο απφ δηάθνξα πεξηζηαηηθά ξαηζηζκνχ.
2. Αθεηεξία απνηεινχλ ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ καο, νη νπνίνη:
 αθεγνχληαη θάπνηα επεηζφδηα ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλέβεζαλ ζηνπο ίδηνπο ή
ζε θάπνηνπο γλσζηνχο ηνπο,
 αλαθέξνπλ πνηεο κνξθέο ηνπ ξαηζηζκνχ γλσξίδνπλ (ζεμηζκφο, θπιεηηθφο θαη θνηλσληθφο
ξαηζηζκφο, ξαηζηζκφο θαηά ησλ λέσλ θ.ά.),
3. Γηαβάδνπκε ην θείκελν ηνπ Λεφ Μπνπζθάιηα «Ζ πηθξή γλσξηκία κε ηνλ ξαηζηζκφ», απφ
ην ζρνιηθφ βηβιίν Θεκαηηθνί θχθινη γηα ην Δληαίν Λχθεην (ζει. 232-235). Καηαλφεζε ηνπ
θεηκέλνπ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο:
-Πψο βιέπεη ν ζπγγξαθέαο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηε κηζαιινδνμία ;
-Πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο καζεηηθήο νκάδαο απέλαληη ζην κεηαλάζηε ζπκκαζεηή
ηνπο; Πνηα ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο σζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά;
-Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ηνπ λεαξνχ κεηαλάζηε ζηελ επηζεηηθφηεηα ησλ ζπκκαζεηψλ
ηνπ; Με πνηα ζηάζε θαη πνηα επηρεηξήκαηα πξνζπαζεί ν παηέξαο λα αλαηξέςεη ηα
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αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη ν γηνο ηνπ γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ;
- Να γξάςεηε πιαγηφηηηινπο.
- Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (80-100 ιέμεηο)
-Να αληηζηνηρίζεηε ηηο δχν ζηήιεο:
α) Σν λα κηζεί θάπνηνο φπνηνλ έρεη
1. μελνθνβία
δηαθνξεηηθέο ηδέεο απφ απηφλ.
β) Σν αίζζεκα θφβνπ ή θαη απνζηξνθήο
2. ξαηζηζκόο
πξνο ηνπο μέλνπο.
γ) Η θαλαηηθή εμχκλεζε θάζε εζληθνχ
3. εζληθηζκόο
ζηνηρείνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ
πεξηθξφλεζε θαη απφξξηςε ησλ ζηνηρείσλ
άιισλ εζλψλ.
δ) Η δηάθξηζε πνπ βαζίδεηαη ζην δφγκα
4. θαλαηηζκόο
ηεο αλσηεξφηεηαο κηαο θπιήο.
ε) Η ηπθιή πξνζήισζε ζε ηδέα, πίζηε ή
5. κηζαιινδνμία
πξφζσπν, πνπ νδεγεί ζηελ άξλεζε θάζε
θξηηηθήο
ζη) Η παζνινγηθή πξνζήισζε ζην έζλνο
6. ζνβηληζκόο
θαη ζηα εζληθά ηδεψδε.
Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη λνεκαηηθή εκβάζπλζε (εξκελεία ζπκπεξηθνξάο
πξσηαγσληζηψλ, επηζήκαλζε πεπνηζήζεσλ).
2ε δηδαθηηθή ψξα
πλερίδνληαη νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ.
Γηάθξηζε νκάδσλ θαη θαηαλνκή ζεκάησλ εξγαζίαο ζε θάζε νκάδα
Ζ ηάμε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 4 νκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη λα ζρνιηάζεη έλα απφ ηα
παξαθάησ ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν(ζει. 123,125):
1. Έλησζεο πνηέ αλεπηζχκεηνο ζε κηα νκάδα ή ζε κηα ζπληξνθηά αλζξψπσλ, κφλν θαη κφλν επεηδή ζε
δηέθξηλε θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ; Πψο αληέδξαζεο; Έθηαζεο πνηέ ζε ιαλζαζκέλν
ζπκπέξαζκα γηα θάπνηνλ, επεηδή ηνλ έθξηλεο κφλν απφ ηελ εκθάληζή ηνπ;
2. Πνηνη ιφγνη καο νδεγνχλ ζε ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη πψο κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζ’ απηέο;
Να ζπγθεληξψζεηε θαη άιια παξαδείγκαηα θαη λα ειέγμεηε ζε πνην βαζκφ είζηε δέζκηνη απηψλ ησλ
ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ.
3. Αλ δέρεζηε φηη ν ξαηζηζκφο είλαη κηα ζηάζε θαη κηα ζεσξία πνιχ παιηά, λα αλαθέξεηε
ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα θαη λα εμεηάζεηε πψο ζπλδέεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε
εκθάληζή ηνπ (ξαηζηζκνχ) κε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο.
4. Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ θαη λα αλαδεηήζεηε ηηο αηηίεο πνπ ηνλ
πξνθαινχλ ζε θάζε πεξίπησζε. Αλαξσηεζείηε γηα πνηνπο ιφγνπο είκαζηε ζπλήζσο αδξαλείο θαη
αδηάθνξνη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ελψ γλσξίδνπκε φηη κε ηε ζηάζε καο πξνζβάιινπκε κεξηθέο
θνξέο ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα.
Δλδεηθηηθέο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
‘ απηή ηε θάζε ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γίλεηαη ελεξγεηηθή, δεκηνπξγηθή θαη απηφλνκε, ελψ
παξάιιεια θαιιηεξγείηαη θαη ε θαληαζία ησλ καζεηψλ. Με ηελ θαζνξηζηηθή θαζνδήγεζε ηνπ
θαζεγεηή νη καζεηέο εξγάδνληαη γηα λα νξγαλψζνπλ ην πιηθφ ηνπο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ζέκαηά
ηνπο. Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο πνπ ηίζεηαη είλαη απαξαίηεηνο, ψζηε ηα παηδηά λα καζαίλνπλ λα
πεηπραίλνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν.Οη νκάδεο ςάρλνπλ θαη
ζπγθεληξψλνπλ ην πιηθφ ηνπο αληιψληαο ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεγέο ζην δηαδίθηπν.
Απνζηνιή: πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ην ξαηζηζκφ.
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Γηαδηθαζία: Καιφ είλαη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
Αλάζεζε ξφισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ:
α) Έλαο ζπληνληζηήο (θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο)
β) Γχν εξεπλεηέο (αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πνπ δίλεηαη ή ζην δηαδίθηπν)
γ) Έλαο δηακεζνιαβεηήο (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη απεπζχλεηαη ζην δηδάζθνληα)
δ) Έλαο παξνπζηαζηήο (παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο).
Αλαδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο.
πδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε θαη επηιέγεηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο.
Γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηηο πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ ζαο (βηβιηνγξαθία,
δηαδίθηπν).
Παξνπζηάδεηε ηελ εξγαζία ζαο ζηελ ηάμε θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο άιισλ
νκάδσλ.
Παξαδίδεηε ηελ εξγαζία ζαο.
ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΑ ΠΑΡΑΔΕΘΓΜΑΣΑ ΤΝΘΕΣΘΚΩΝ - ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ
1ε νκάδα: Ο ξαηζηζκφο θαη νη κνξθέο ηνπ
2ε νκάδα: ηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο
3ε νκάδα: Σν θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα
4ε νκάδα: Οξγαληζκνί ζηήξημεο αδχλακσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ην έξγν ηνπο.
Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε έλα θείκελν πεξίπνπ 250 ιέμεσλ
(εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην) ή λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζε δηαθάλεηεο ζην power point.
Δλδεηθηηθνί δηαδηθηπαθνί ηφπνη:
www.komvos.edu.gr
www.corpus.ilsp.gr
www.netschoolbook.gr
www.greek-language.gr
www.kee.gr
3ε δηδαθηηθή ψξα
Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ.
Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο, ελψ νη ππφινηπεο νκάδεο ξσηνχλ,
ζρνιηάδνπλ, ζπκπιεξψλνπλ. ζνη καζεηέο παξνπζηάδνπλ κηα εξγαζία αζθνχληαη ζηελ
πξνθνξηθφηεηα θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ, ελψ φζνη παξαθνινπζνχλ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ
άιισλ αζθνχληαη ζηελ αθξφαζε θαη ην δηάινγν. ε φιεο ηηο θάζεηο δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη ηα
πνιπκέζα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
Σα θείκελα – δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ εληάζζνληαη ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Γειαδή, κπνξεί
λα νξγαλσζεί είηε κε ηε κνξθή άξζξνπ γηα εθεκεξίδα είηε σο πιεξνθνξηαθφ θείκελν ησλ καζεηψλ ζε
άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ (πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ), είηε σο
πεδνγξάθεκα κε πεξηγξαθή θαη αθήγεζε, κε παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε θαη κε πξνζεγκέλε
ζηίμε είηε κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ έξγνπ κε πξφζσπα θαη δηάινγν. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη θαλνληθά λα
εληάμεη ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο θαη επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο, φπσο
ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ θεηκέλνπ ζε ελδηαθεξφκελνπο απνδέθηεο, δεκνζίεπζή ηνπ ζε ζρνιηθή
ηζηνζειίδα θ.ά.
4ε δηδαθηηθή ψξα
Δπηιέγνπκε ηελ άζθεζε ηεο ζει. 127 (ζρνιηθφ βηβιίν) θαη δηαβάδνπκε ην θείκελν. Αλαιχνπκε
ηελ παξάγξαθν ζηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία (ζεκαηηθή πεξίνδν, ιεπηνκέξεηεο/ζρφιηα, θαηαθιείδα) θαη
κειεηνχκε ην δηάγξακκα ηεο ζει. 128. Δπεμεξγαδφκαζηε, επίζεο, ηα θείκελα ηεο ζει. 130-131 θαη
θαηαιήγνπκε ζηα ζεσξεηηθά βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε παξαγξάθνπ κε ζχγθξηζε/αληίζεζε.
ηε ζπλέρεηα, ζρνιηάδνπκε ην ξφιν ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα
εθπνλνχκε ηηο αζθήζεηο γηα ηε ζπλνρή πξνηάζεσλ θαη πεξηφδσλ θαη επεμεξγαδφκαζηε ην θείκελν ηεο
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ζει. 134-135, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπλνρή παξαγξάθσλ κε αληηζεηηθή ζχλδεζε.
Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε θάπνηα άζθεζε επεμεξγαζίαο παξαγξάθσλ απφ ηηο
Γισζζηθέο αζθήζεηο γηα ην Δληαίν Λχθεην (ζει.171-201).
β) Πεξηγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο-ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο θάζε
επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Με ηε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δνκνχκε ηελ νκάδα, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ελψ, παξάιιεια, αμηνινγνχκε ηε κάζεζε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο. Δπίζεο,
θαζνδεγνχκε ηελ νκάδα κε ππνδείμεηο θαη αλαηξνθνδνηήζεηο αλαδεηθλχνληαο ηελ αλακελφκελε
ζπκπεξηθνξά, θαζψο ζπλεξγαδφκαζηε κε ηα κέιε ησλ νκάδσλ.
Δπίζεο, κε ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη εξεζίζκαηα, ππνβάιιεη
εξσηήζεηο, εξκελεχεη, παξνπζηάδεη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη γεληθφηεξα απνηειεί ην κεζάδνληα
αλάκεζα ζε απηά θαη ζην καζεηή.
Με ηε βησκαηηθή κάζεζε εζηηάδνπκε ζηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,
ζηηο ζρέζεηο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
γ) Πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα (έληππα,
θχιια εξγαζίαο, αλαιψζηκν πιηθφ, εμνπιηζκφο θ.ά.)
Γηα ηε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα:
1. Έθθξαζε – Έθζεζε, Β΄ Δληαίνπ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2002.
2. Θεκαηηθνί Κχθινη γηα ην Δληαίν Λχθεην, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2001.
3. Γισζζηθέο αζθήζεηο γηα ην Δληαίν Λχθεην, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2003.
Μπνξνχλ αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθίια πιηθά απφ ην θάθειν ηνπ καζεηή.
δ) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζρεδίνπ







Μαηζαγγνχξαο Η., (2004). Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ή αθνχ ζθέθηνληαη
γηαηί δελ γξάθνπλ;. Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξε.
Κιαίξεο Υξ. & Μπακπηληψηεο Γ., (2005). Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο Γνκνιεηηνπξγηθή –
Δπηθνηλσληαθή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Μήηζεο Ν., (1996). Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Απφ ηε γισζζηθή ζεσξία ζηε δηδαθηηθή
πξάμε. Αζήλα: Gutenberg
Μήηζεο Ν.,(2004). Η δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ππφ ην πξίζκα ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο.
Αζήλα: Gutenberg.
Μαηζαγγνχξαο, Η. Γ. (2000). Οκαδνζπλεξγαηηθή Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε. Αζήλα: Γξεγφξεο.
Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λχθεην, 2002-2003, Αζήλα ,
ΟΔΓΒ
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Αλαθέξνληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο, δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα
θαη ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βηληενηαηλίεο, δηαδηθηπαθέο πεγέο θηι.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα πνιπκέζα, ε
βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν. Οη καζεηέο αμηνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή κπνξνχλ λα
ζπλζέζνπλ πνιπηξνπηθφ θείκελν κε εηθαζηηθή επέλδπζε. Σν θείκελν – δεκηνπξγία ησλ καζεηψλ
λα εληάζζεηαη ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Οη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ project ζπλεξγάδνληαη κε
ηνπο θαζεγεηέο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Ηζηνξίαο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηεο Κνηλσληνινγίαο.
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3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο ή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ν
εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο ηνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο,
κέζα απφ κηα αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία. Απηή κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
 θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) κε
ζθνπφ ηελ αλαδηακφξθσζή ηνπο,
 ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (ηειηθή αμηνιφγεζε) γηα λα
αθνινπζήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε αλαπξνζαξκνγέο,
επεθηάζεηο θηι.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ην εμήο ζέκα γηα
παξαγσγή ιφγνπ : «ε έλα θείκελν 400-500 ιέμεσλ λα αλαδεηήζεηε ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ
ην ξαηζηζκφ θαη λα αλαξσηεζείηε γηα πνηνπο ιφγνπο είκαζηε ζπλήζσο αδξαλείο θαη αδηάθνξνη,
ελψ γλσξίδνπκε φηη κε ηε ζηάζε καο απηή πξνζβάιινπκε ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα».
ηελ ηειεπηαία θάζε κπνξεί λα νξγαλσζεί ζηελ ηάμε θαη ε απηναμηνιφγεζε ησλ
καζεηψλ. Ζ θάζε απηή είλαη επνηθνδνκεηηθή γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε
δπζθνιηψλ θαηά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ
καζεηψλ
ηφζν
ζηε
ζρνιηθή
φζν
θαη
ηελ
θνηλσληθή ηνπο δσή. ηελ αξρή, βέβαηα, κέρξη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηε
δξαζηεξηφηεηα, θαιφ ζα ήηαλ ηα θξηηήξηα λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. κσο, ζηε
ζπλέρεηα, νη καζεηέο κπνξεί λα εκπιαθνχλ θαη λα εληνπίζνπλ κφλνη ηνπο ηα θξηηήξηα, πνπ
δελ είλαη παγησκέλα θαη άθακπηα, αιιά πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε
καζεηή.
4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε δήισζε κε ην
παξαθάησ πεξηερφκελν
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο εληχπνπ,
δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη
ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη
ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή
ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε
θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ »

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών ςτισ 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εις.»
Με ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ (Ε. Κ. Τ.)
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ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

Κπξηάθνο Εαθεηξηάδεο
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
3ε Δλφηεηα ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Α΄ Γπκλαζίνπ «Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο
θχζεο», ζει. 39-58
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο απνηειεί πξφηαζε, ε νπνία αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα νξγαλσζεί ε
δηδαζθαιία ηεο 3εο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Α΄ Γπκλαζίνπ κε ζέκα
«Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο».
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Δπηδηψθεηαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο νξηζκέλα θεηκεληθά είδε πνπ αμηνπνηνχλ ηνλ θεηκεληθφ ηχπν
ηεο αθήγεζεο, ελψ ζα γίλεη κηα αξρηθή πξνζέγγηζε θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηιεπηηθνχ ιφγνπ θαη
ζηελ αλαπιαηζίσζή ηνπ ζε επξχηεξν θεηκεληθφ πιαίζην.
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο:
Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο παξαδείγκαηα απφ θεηκεληθά είδε αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ ηα νπνία ζα
εμεηαζηνχλ σο πιαίζηα επηθνηλσλίαο, σο γισζζηθέο θαη λνεκαηηθέο δνκέο, σο θνηλσληθέο
πξαθηηθέο θαη σο αληηθείκελα αμηνιφγεζεο, θαη λα παξαγάγνπλ αληίζηνηρν πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ
ιφγν.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο, νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα:
1. δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία νξγάλσζεο/ππεξδνκήο ησλ
θεηκέλσλ αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ
2. αθεγνχληαη έλα γεγνλφο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα κε ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο
3. ζπληάζζνπλ αληίζηνηρα έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν
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4. ζπληάζζνπλ ηελ πεξίιεςε ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία
ζην πιαίζην επξχηεξνπ θεηκέλνπ.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
1. ην ζρέδην δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί, εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, ην
δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε θψθηα (δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο, πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, ηζηνξίεο γηα ηε θψθηα κνλάρνπο-κνλάρνπο) αιιά θαη
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα εθηεζεί ζηελ ηάμε. Eπξχηεξα, νη καζεηέο πξέπεη λα
θαηαλνήζνπλ φηη νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ πνηθίιεο γλψζεηο, ψζηε λα κάζνπλ λα αληινχλ ζηνηρεία
απφ ςεθηαθέο πεγέο θαη λα απνθηήζνπλ αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ηφζν
κε αηνκηθέο φζν θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο θαη
ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο
αξρείσλ, ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο (wikis) θ.ιπ.
2. Αθφκε, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ (Γ4)
πξνηείλεηαη νη καζεηέο, αθνχ εξεπλήζνπλ ζην δηαδίθηπν, λα εληνπίζνπλ θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο, νη νπνίεο δείρλνπλ ηε ζρέζε αλζξψπνπ θαη δψνπ («Διεπζεξψζηε ηνλ Γνπίιη», « ν
Αζπξνδφληεο»).
3. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο πξνηείλεηαη νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ
δηαδηθηχνπ λα βξνπλ θείκελα θαη εηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη ζθίηζα πνπ λα αθνξνχλ ήζπρεο
παξαιίεο απφ ηε κηα θαη παξαζαιάζζηα κέξε κε κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ ηελ άιιε
(άζθεζε ζει.58). Eθφζνλ νη καζεηέο έρνπλ επάξθεηα ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, κπνξνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.
1.4. Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα είλαη θαη
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο– ζην πιαίζην ελφο ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο.
ε φιεο ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθά πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα απαληνχλ
νξγαλψλνληαο ηε κάζεζε κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, ελψ ζηελ αθφξκεζε ρξεζηκνπνηείηαη
ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ. Δπίζεο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ πξνηείλεηαη ε δηαιεθηηθή θαζψο θαη
ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο.
Σέινο, ε δηαζεκαηηθή εξγαζία νξγαλψλεηαη κε ηε κέζνδν project, ελψ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ πξνηείλεηαη ε εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ηέρλεο (θηλεκαηνγξάθνο, θφκηθ).
1.5. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο ζα πινπνηεζεί ζε δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο.
ζνλ αθνξά ζηε δηαζεκαηηθή εξγαζία κε ηε κέζνδν Project, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα
πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ δχν κε ηξία δίσξα.

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ
δηδαζθαιίαο θαη πξνζδηνξίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε ν ρξφλνο δηάξθεηαο θαζεκίαο.
Γηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Γλσζηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία: Κεξδίδνπκε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ,
θεληξίδνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνπο εκπιέθνπκε ζηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα
ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο παξαθάησ ηερληθέο:
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 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ. Πέξα απφ ην πιηθφ ηνπ δηδαθηηθνχ
εγρεηξηδίνπ, ν εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηελ ηάμε θσηνηππίεο απφ έληππεο θαη ςεθηαθέο
πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη ηηο δηδαθηηθέο πιεπξέο πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη, π.ρ.
δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, θσηνγξαθίεο (φπσο θψθηεο, ηζηνξίεο γηα ηε θψθηα κνλάρνποκνλάρνπο) θ.ιπ. Eμάιινπ, δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θέξνπλ θη εθείλνη παξφκνηα πιηθά θαη
λα ηα θξαηήζνπλ, καδί κε απηά πνπ ηνπο έδσζε, ζε θάθειν, γηα λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζηηο
εξγαζίεο ηνπο.
 Αθεηεξία απνηεινχλ ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ καο, νη νπνίνη:
•
κηινχλ γηα ηα νηθφζηηα δψα πνπ έρνπλ θαη αθεγνχληαη ζχληνκεο ηζηνξίεο γη‘ απηά
• απαληνχλ ζε εξσηήζεηο αληηπαξάζεζεο (κπνξνχλ νη άλζξσπνη θαη ηα δψα λα δήζνπλ
αξκνληθά;)
• ζχγθξηζεο (ππάξρεη ε άπνςε φηη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα έρνπλ δψα ζηα δηακεξίζκαηά
ηνπο, ελψ άιινη ηζρπξίδνληαη πσο θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ)
• πξφβιεςεο (πνηα λνκίδεηε πσο είλαη ε ππφζεζε ηνπ αθεγήκαηνο;)
• αλαζθφπεζεο γλψζεσλ (ηη είλαη ε θψθηα, κε ηη ηξέθεηαη, πνχ βξίζθεηαη ε Οιιαλδία)
 Γλσζηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ
 Γισζζηθή εμνκάιπλζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εξκελεπηηθνχ ιεμηθνχ. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε: κνινζζφο, ηελ θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ρξήζε εθθξάζεσλ, φπσο: δελ
ππήξρε ιέπη, ςπρηθφ ξάθνο θ.ιπ.
 Γηαβάδνπκε ην θείκελν 2 «Ηζηνξία κηαο θψθηαο», ζει. 41.
 Καηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Δθαξκφδνπκε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. Οη καζεηέο
ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο θαη ε θαζεκηά κειεηά κία εξψηεζε θαηαλφεζεο απφ απηέο πνπ
ππάξρνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ (ζει. 41). Μπνξνχκε, φκσο, λα δψζνπκε θαη ζηηο
ηξεηο νκάδεο θνηλέο εξσηήζεηο. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο
θαηαλφεζεο θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.
 Ννεκαηηθή απνθσδηθνπνίεζε
 Ννεκαηηθή εκβάζπλζε (εξκελεχεη ζπκπεξηθνξέο πξσηαγσληζηψλ, επηζεκαίλεη αλάγθεο,
επηδηψμεηο, πεπνηζήζεηο, γλψζε, ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο)
 Πξνζσπηθή αλαζχλζεζε
1. ρέδην πινθήο (ππεξδνκή)
2. Υξνληθή αιιεινπρία:
Ζ νηθνγέλεηα
ηνπ ςαξά ζε
απειπηζία

Ο ςαξάο
εγθαηαιείπεη
ηε θψθηα ζην
μεξνλήζηΔπηζηξνθή

Ο ςαξάο
πεηάεη ηε
θψθηα ζην
λεξφ, ηεο
ζπάδεη ην
πηεξχγην

Ζ θψθηα
επηζηξέθεη κε
ηξαγηθφ ηξφπν

Σελ θξάηεζαλ
καδί ηνπο

3. Αηηηψδεηο ζρέζεηο

Μεγάιε θηψρεηα,
Καθή ρξνληά

→

Απνκάθξπλζε
θψθηαο

→ Καξδηά ξαγηζκέλε

 Με αθνξκή ην 2ν ζθέινο ηεο 1εο εξψηεζεο, ε νπνία είλαη εξψηεζε ελζπλαίζζεζεο (πψο
επηδξά απηφ ζηελ ςπρνινγία ηνπ;), ζπζρεηίδνπκε ην πεξηζηαηηθφ κε πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ
παηδηψλ (αγάπε γηα ηα δψα, ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, φηαλ ράλνπκε δψα πνπ αγαπάκε)
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 Κεληξηθή ηδέα (…. ζε πνηεο ζθέςεηο καο νδεγεί ε ζπλχπαξμε αλζξψπνπ θαη δψνπ)
Γ1. Αθνχσ θαη κηιψ
 πλερίδνληαη νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Με ηε δηαιεθηηθή κέζνδν νη καζεηέο
απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο 1 θαη 2. Οδεγνχληαη ζην ζπκπέξαζκα/θαλφλα ηνπ πιαηζίνπ «Οη
πξψηεο κνπ γλψζεηο γηα ηελ αθήγεζε»
 ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνπκε ηε δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή. Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο έλαλ
πίλαθα: (ε πνην ρξφλν είλαη ηα ξήκαηα ηνπ θεηκέλνπ;)
Παξαηαηηθφο

Ρήκαηα
Πεξλνχζαλ
Ήηαλ
Τπήξρε
Έπεζε
Παξαθαινχζε

Αφξηζηνο

+
+
+
+
+

Παξειζφ
λ
+
+
+
+
+

Παξφλ

Μέιινλ

Δπαγσγηθφ ζπκπέξαζκα: Οη ρξφλνη ησλ ξεκάησλ είλαη ν παξαηαηηθφο θαη ν αφξηζηνο θαη
αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ. Oη ρξφλνη απηνί απαηηνχληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν θεηκέλνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ θαη ε δηαδνρή ηνπο ζην θείκελν ζπκβάιιεη, καδί κε άιια ζηνηρεία, ζηε
ζπλνιηθή νξγάλσζή ηνπ.
Δξψηεζε: Με πνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο δίλεηαη ε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαη αηηηνινγνχληαη νη
ζπκπεξηθνξέο;
Λέμεηο θαη θξάζεηο
Ζ ρξνληά ήηαλ πνιχ θαθή
ηαλ
Μφιηο
Μεηά

Υξνληθή ζεηξά

Αηηηνιφγεζε ελεξγεηψλ

Δπαγσγηθφ ζπκπέξαζκα: Οη θξάζεηο θαη ιέμεηο κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε ρξνληθή ζεηξά ησλ
γεγνλφησλ θαη αηηηνινγνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο είλαη … Yπάξρνπλ, ινηπφλ, γισζζηθά ζηνηρεία,
φπσο εθθξάζεηο, ζχλδεζκνη θ.ά., πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ
θαη απνζαθελίδνπλ ηε ρξνληθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ, ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα απηά θ.ά.
Γ2. Γηαβάδσ θαη γξάθσ.
 Ζ κειέηε ησλ αζθήζεσλ ζηνρεχεη ζηελ εκπέδσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
 Οη ππν-αζθήζεηο β θαη γ ηεο 1εο εξγαζίαο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα
δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ πιαγηφηηηινπο, γηα λα ζπκππθλψζνπλ έλα θείκελν,
ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ νπνίνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζχληαμε άιινπ θεηκέλνπ
(αλαπιαηζίσζε θεηκέλνπ). Δθαξκφδνπκε ηε δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή (πξνβιεκαηηζκφο,
αλάιπζε, θαηάηαμε, αμηνιφγεζε). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νξγάλσζε ησλ αζθήζεσλ νδεγεί ζηα
εμήο βήκαηα ζπγγξαθήο ηεο πεξίιεςεο:
1. Eπξχηεξν θεηκεληθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ζπκπχθλσζε θεηκέλνπ, π.ρ. άξζξν
ζην νπνίν αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ηα δεδνκέλα κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
2. Ννεκαηηθφ θέληξν
3. εηξά γεγνλφησλ θαη ηδεψλ
4. Σερληθή ησλ πιαγηφηηηισλ
5. Σερληθή ηεο θεηκεληθήο ππεξδνκήο
 Οη εξσηήζεηο 2, δ κπνξεί λα δνζνχλ σο άζθεζε ζην ζπίηη
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 Γηεπθξηλίδεηαη πσο φια ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα εκπεδψλνληαη κε ηα θείκελα ζην ηεηξάδην
εξγαζηψλ ηνπ καζεηή.
Αμηνιφγεζε: Αμηνινγνχληαη νη εξσηήζεηο πνπ δφζεθαλ ην ζπίηη
2ε ψξα. Γηδαθηηθνί ζηφρνη:
2.1. Να δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ηε ινγνηερληθή-κπζνπιαζηηθή απφ ηε ξεαιηζηηθή θαη ηελ ηζηνξηθή
αθήγεζε κε παξαδείγκαηα απφ επηιεγκέλα θεηκεληθά είδε, π.ρ. κπζηζηφξεκα ή δηήγεκα έλαληη
άξζξσλ ή απνκλεκνλεπκάησλ.
2.2. Να ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαζεκαηηθή εξγαζία.
Πεξηερφκελν: Κείκελα 7, 8 (ζει. 49 & 50) θαζψο θαη έλα θείκελν απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο.
Βηβιίν Ηζηνξίαο Α΄ γπκλαζίνπ, ζει. 58, «ΟΙ ΙΧΝΔ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΟΛΔΙ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΤΡΟ». Άιια
ζρεηηθά θείκελα απφ ην θάθειν ησλ καζεηψλ.
Γηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα θείκελα 7, 8 θαη ζηε ζπλέρεηα απαληνχλ
ζηηο εξσηήζεηο Αθνχσ θαη κηιψ (ζει. 50) ή επεμεξγάδνληαη θείκελα ηνπ θαθέινπ θαη ζρεηηθέο
εξσηήζεηο. Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. Οη καζεηέο
ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο θαη ε θαζεκηά παξνπζηάδεη ηελ εξψηεζε πνπ ηεο αλαηέζεθε.
Αζθήζεηο Γ3. Γηεξεπλεηηθή κέζνδνο. Δθαξκφδνπκε θαη πάιη ηελ ηερληθή κε ηνλ πίλαθα θαη νη
καζεηέο επαγσγηθά νδεγνχληαη ζην ζπκπέξαζκα ηνπ πιαηζίνπ κε ηε ζεσξία. Δλαιιαθηηθά, φκσο,
κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν.
Κείκελν 7
Ση θάλνπλ
Ση ιέλε
Ση ζθέθηνληαη
Ση αηζζάλνληαη
Άξρηζαλ λα
Έδσζε ηε θέθηεθε-Σίπνηα
δε
ζα
θηλεηνπνηνχληαη
δηαηαγή
θαηάθεξλε λα εκπνδίζεη
ΈπιεαλΉηαλ εχθνιν λα δηαιχζεη
Μπιφθαξαλ
Γπξλνχζαλ ζαλ
πδξφβηεο ζθήθεο
Έπεζε θχκαΈκεηλε κέζα ζηε δίλεηαξαθνχλεζε ηε
δελ
κπνξνχζε
λα
ζρεδία-βξέζεθε
ζεθψζεη
θεθάιη-ηνλ
καθξηά-μέθπγε ην
βάξπλαλ ηα ξνχρα
ηηκφλη-ζχληξηςε ην
θαηάξηη
Δπαγσγηθφ ζπκπέξαζκα: Σα ξήκαηα θαη νη εθθξάζεηο πνπ απνδίδνπλ ηελ έληαζε ηεο πεξηπέηεηαο
είλαη ……. Tα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηε ζηάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα
απέλαληη ζηα γεγνλφηα είλαη .......
Υξνληθή ζεηξά
Μφιηο
Σν πξσί
Δλψ

Αηηηνινγηθέο ζρέζεηο
Γηαηί κφιηο ν θπβεξλήηεο…νη κπξκεγθηέο ηνπ ….
Γπξλνχζαλ ζαλ πδξφβηεο ζθήθεο-εκπνδίδνληαο ηηο
καλνχβξεο…ρσξίο λα η‘ αθήλνπλ λα θνπλήζεη ξνχπη
Σα ηαρχπινα δάιηδαλ… ηα κέιε ηεο Green Peace
θαηφξζσλαλ – εμαζθάιηδαλ ηελ επαλεμέηαζε ηεο άδεηαο.

ηηο 22 Γεθεκβξίνπ
Ση θάλνπλ

Ση ιέλε

Κείκελν 8
Ση ζθέθηνληαη

Ση αηζζάλνληαη
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Έπεζε θχκαηαξαθνχλεζε ηε
ζρεδία-βξέζεθε
καθξηά-μέθπγε ην
ηηκφλη-ζχληξηςε ην
θαηάξηη
Γνθίκαδε πψο λα
μεθχγεη

Σε ζρεδία ηνπ ζπκάηαη

Έκεηλε κέζα ζηε δίλε-δελ
κπνξνχζε
λα
ζεθψζεη
θεθάιη-ηνλ
βάξπλαλ
ηα
ξνχρα-Δίρε πηα απνθάκεη
Κάπνηα ζηηγκή αλάβιεςε
Βξήθε μαλά ηε δχλακε

Δπαγσγηθφ ζπκπέξαζκα: Σα ξήκαηα θαη νη εθθξάζεηο πνπ απνδίδνπλ ηελ έληαζε ηεο πεξηπέηεηαο
είλαη ……………………………………………………………………………….. Tα γισζζηθά
ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηε ζηάζε θαη ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζηα γεγνλφηα είλαη .......
Γ4. Καιιηέξγεηα θεηκεληθψλ εηδψλ αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ
Δπηιέγνπκε ηελ 1ε άζθεζε. Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε δχν νκάδεο. Απφ ηελ πξψηε νκάδα δεηάκε
λα νξγαλψζεη θαη λα αθεγεζεί κία ηζηνξία κε ζπλαθέο ζέκα, ην νπνίν κπνξνχκε λα βξνχκε απφ
ηνλ θηλεκαηνγξάθν (―Διεπζεξψζηε ηνλ Γνπίιη‖, ν ―Αζπξνδφληεο‖) ή απφ ηε Λνγνηερλία (ην
θάιεζκα ηεο θχζεο, ν Καπηηάλνο, ε ηζηνξία ηνπ Οδπζζέα κε ην ζθχιν ηνπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ
εηζάγνπκε θαη ηε ρξήζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δψα). Δμππαθνχεηαη
πσο φπνηα άζθεζε θαη λα επηιέμνπκε γηα ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νη καζεηέο επηιέγνπλ
ηα θξηηήξηα, ηα νπνία έρνπλ ήδε εκπεδψζεη κε ηηο αζθήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο
(ρξφλνο ξεκάησλ, ιέμεηο θαη θξάζεηο, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαη
αηηηνινγνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο, θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ,
ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα), γηα λα ηελ θάλνπλ. Οη καζεηέο ηεο δεχηεξεο
νκάδαο, αθνχ ζα έρνπλ θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ
θεηκέλνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα θαηαζηαζηαθά πιαίζηα θαη ηε ζπλνιηθή ηνπ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πνκπνχ, ζεκεηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αθήγεζεο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο αλαθνηλψλνπλ ζηελ ηάμε.
Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε ζηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε 4 απφ ην
«Αθνχσ θαη κηιψ» ηεο ζει. 51 («Γείηε πξνζεθηηθά ηελ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηνπ Quino ζηε
δηπιαλή εηθφλα. Μπνξείηε λα αθεγεζείηε κε ιφγηα φζα δείρλνπλ νη εηθφλεο;»). Ζ εξγαζία
νξγαλψλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν:
1.Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε πέληε (5) νκάδεο
2. Αθνινπζνχκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
1. Κφβνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ θφκηθ ζε ζθίηζα θαη θνιιάκε ην θάζε ζθίηζν ζε έλα θχιιν ραξηί. ηε
ζπλέρεηα κνηξάδνπκε ηα θχιια ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο δεηάκε λα γξάςνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ θχιινπ
κία ζχληνκε ηζηνξία δξάζεο. Αθνινχζσο ζπλδένπκε ηα θχιια κε ηα ζθίηζα θαη ηα θείκελα, ψζηε λα
απνηειέζνπλ κία εληαία ηζηνξία.
2. Μπνξνχκε, αθφκε, λα αλαθαηέςνπκε ηα θχιια θαη λα ηα δψζνπκε ζε θάζε καζεηή, γηα λα ηα δηαβάζεη
θαη λα ηα βάιεη ζε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά. Θα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηζηνξία κε ηα
ζθίηζα ηνπ Quino19 , ζει. 51.
α) Έλαο βνζθφο βφζθεη ην θνπάδη ηνπ πάλσ ζε έλα ιφθν ζηελ εμνρή.
β) Ξαθληθά βξίζθεη έλα ηνχβιν. Σν παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη θαληάδεηαη πσο νη πνιπθαηνηθίεο ζα
θαηαθιχζνπλ ην ιφθν.
γ) πάδεη ην ηνχβιν κε νξγή.
δ) πλερίδεη λα βφζθεη ακέξηκλνο ηα πξφβαηά ηνπ.

3.Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο
Τπάξρεη, φκσο, θαη ε δπλαηφηεηα λα παξάγνπκε ηελ ηζηνξία κε ηελ αιιεινδηαδνρή ζθελψλ, ε
19

Νενειιεληθή Γιψζζα Α΄ Γπκλαζίνπ. ΟΔΓΒ, 2006, ζει. 51.
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νπνία νξγαλψλεηαη σο εμήο:
Θα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξψηε εηθφλα απφ ηα ζθίηζα ηνπ Quino20.
1. Γείρλνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ πξψηε εηθφλα (έλαο βνζθφο βφζθεη ην θνπάδη ηνπ πάλσ ζε έλα ιφθν)
(θελή 2ε ).
2. ηε ζπλέρεηα ξσηάκε ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε «ηη κπνξεί λα ζπλέβε πξηλ;»
(θελή 1ε ). Πηζαλή απάληεζε: «Σν πξσί ν βνζθφο έβγαιε ην θνπάδη ηνπ απφ ην καληξί θαη ην
νδήγεζε γηα βνζθή ζην ιφθν».
3. Με ηνλ ίδην ηξφπν δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηε δξάζε πνπ αθνινπζεί ηελ εηθφλα.
Πηζαλή απάληεζε: «Ξαθληθά, εθεί πνπ έβνζθε ηα πξφβαηα ακέξηκλνο, έλαο ιχθνο φξκεζε ζην θνπάδη
(θελή 3ε )».
4. Πηζαλή εξψηεζε: «Πνην ήηαλ ην ηέινο;». Πηζαλή απάληεζε: «Σν θνπάδη ζθφξπηζε ηξνκαγκέλν, φκσο
ηα ζθπιηά έδησμαλ ην ιχθν, πξηλ πξνιάβεη λα αξπάμεη θάπνην πξφβαην» (θελή 4ε ).

Δλδεηθηηθφ ζρέδην δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ηε κέζνδν project ζην ζέκα: «Ήζπρεο γξαθηθέο
παξαιίεο ή πνιπζχρλαζηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα;»
Δλδεηθηηθέο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
α) Οη καζεηέο βξίζθνπλ απφ ην δηαδίθηπν θσηνγξαθίεο θαη θείκελα, ηα νπνία αθνξνχλ ζε ήζπρεο γξαθηθέο
παξαιίεο θαη πνιπζχρλαζηα ζέξεηξα.

β) Οη καζεηέο ζπδεηνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα αλαπηχμνπλ.
Δξγάδνληαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο.
Δλδεηθηηθνί άμνλεο:
Παξαιίεο
Θέξεηξα
Ήζπρεο
Πνιπζχρλαζηα
Γξαθηθέο
Σνπξηζηηθά
 Ο ηφπνο θαη ε γεσγξαθία ηνπ (θπζηθέο νκνξθηέο)
 Ο ηφπνο θαη ν πνιηηηζκφο (αμηνζέαηα, ήζε θαη έζηκα, θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δηνξγαλψλνληαη)
 Ο ηφπνο θαη νη άλζξσπνη (δξαζηεξηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο, θηιφμελνη,
επγεληθνί)
 Ο ηφπνο θαη ηα νηθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (αξρηηεθηνληθή νξγάλσζε ρψξνπ, ππνδνκέο)
 Ο ηφπνο θαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε (ππεξεζίεο)
 Ο ηφπνο θαη νη δπλαηφηεηεο (δηαζθέδαζε, γλσξηκίεο, αζιεηηζκφο θ.ιπ.)
 Φσηνγξαθίεο σο θνιάδ ή εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ηφπν πνπ ζα
δηαθεκίζνπλ
 χλζεζε ελφο θεηκέλνπ κε αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή θαη εηθαζηηθή επέλδπζε
(πνιπηξνπηθφ θείκελν). Σν θείκελν-δεκηνπξγία ησλ καζεηψλ εληάζζεηαη ζε
επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Γειαδή κπνξεί λα νξγαλσζεί είηε κε ηε κνξθή άξζξνπ γηα
εθεκεξίδα είηε σο πιεξνθνξηαθφ θείκελν ησλ καζεηψλ ζε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ
Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ (πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ), είηε σο πεδνγξάθεκα κε
πεξηγξαθή θαη αθήγεζε, κε παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε θαη κε πξνζεγκέλε ζηίμε
είηε κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ έξγνπ κε πξφζσπα θαη δηάινγν (―πιεξνθνξνχκε έλαλ επηζθέπηε
γηα ηνλ ηφπν καο ‖). O εθπαηδεπηηθφο πξέπεη θαλνληθά λα εληάμεη ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ζε
απζεληηθέο πεξηζηάζεηο θαη επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο, φπσο ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ
θεηκέλνπ ζε ελδηαθεξφκελνπο απνδέθηεο, δεκνζίεπζή ηνπ ζε ζρνιηθή ηζηνζειίδα θ.ιπ.
♣ Υξνλνδηάγξακκα: απαηηνχληαη δχν κε ηξία δίσξα
♣ Τινπνίεζε
A. Ζ πξψηε νκάδα ησλ καζεηψλ δηεξεπλά ηηο πεγέο, γηα λα βξεη πιηθφ, φπσο θσηνγξαθίεο:
20
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Παξαιίεο
Καηαπξάζηλν ηνπίν, πεχθα κέρξη ην θχκα

Θέξεηξα
Δληππσζηαθή ζε φγθν θαη ζε αξρηηεθηνληθή
πξσηνηππία μελνδνρεηαθή κνλάδα
Φαξνθάηθα
Τπνδνκέο, θήπνη, εμσηηθά δέληξα
Καζαξέο αθηέο
Ξαπιψζηξεο, νκπξέιεο
Υξπζή ακκνπδηά
Μπαξ, ινπηξά, πηζίλεο, ππαίζξηνη ρψξνη
πξαζίλνπ
Λίγνη ινπφκελνη
Πνιινί ινπφκελνη
Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο
Παηρλίδηα ζαιάζζεο
Γαιαδνπξάζηλε ζάιαζζα
Ναπαγνζψζηεο
καξαγδέληα λεξά
Υψξνη άζιεζεο γηα ελήιηθεο θαη παηδηά
ηε ζπλέρεηα ε νκάδα ησλ καζεηψλ επηιέγεη, νξγαλψλεη θαη ηαμηλνκεί ην πιηθφ:
 Γηαβάδεη ην θείκελν θαη απνκνλψλεη ιέμεηο-θιεηδηά
 Βάδεη ηίηινπο (εηδπιιηαθέο, νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο, καγεπηηθφ ηνπίν, δηαθνπέο ζηνλ
παξάδεηζν, ε καγεία ησλ δηαθνπψλ, θνζκνπνιίηηθν πεξηβάιινλ)
 ρνιηάδεη ηηο εηθφλεο: Σν ………. είλαη ρηηζκέλν ζε έλα θαηαπξάζηλν εηδπιιηαθφ
πεξηβάιινλ, δίπια ζηα ζκαξαγδέληα λεξά ηνπ Αηγαίνπ… Άλεηα, ζχγρξνλα δηακεξίζκαηα κε
φιεο ηηο αλέζεηο. Τπαίζξηα παηρλίδηα, δηαζθέδαζε δίπια ζην θχκα….
 Παξάγεη, επίζεο, πεξηγξαθηθφ θείκελν πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ αθίζα
Β. Ζ δεχηεξε νκάδα καζεηψλ παξάγεη επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν (επηρεηξήκαηα). (Ήζπρα,
γαιήληα, νλεηξεκέλα, μεθνχξαζε, δηαζθέδαζε, γιέληη κέρξη ην πξσί, αζιεηηζκφο, παηρλίδη,
γλσξηκίεο, δξαζηεξηφηεηεο). Π.ρ.
1. Αθήζηε πίζσ ζαο ην άγρνο ηεο πφιεο. Πεξάζηε νλεηξεκέλεο δηαθνπέο θαη αλαλεσζείηε ζε έλα
ήζπρν, γαιήλην πεξηβάιινλ κέζα ζηε θχζε………
2. Διάηε ζην θνζκνπνιίηηθν πεξηβάιινλ ηνπ ………. Γηαζθεδάζηε ζηα ππαίζξηα κπαξ ηνπ
μελνδνρείνπ καο, απνιαχζηε ην άλεην θαη πνιπηειέο πεξηβάιινλ, επηδνζείηε ζηα ζαιάζζηα ζπνξ,
…………………….. .
Γ. Ζ ηξίηε νκάδα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο
γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο (ζπληάζζεη εξσηεκαηνιφγην, επηιέγεη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα,
ρνξεγεί ην εξσηεκαηνιφγην, θαηαρσξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα), πξνθεηκέλνπ
λα δεκηνπξγήζεη έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν (ξαβδφγξακκα, πίηα, πνζνζηηαίεο αλαινγίεο), ην νπνίν
ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη αθξνζηγψο: «Έλαο ζηνπο δχν Έιιελεο πεξλά ηηο δηαθνπέο ηνπ ζε
θνζκνπνιίηηθα ζέξεηξα…». ηε ζπλέρεηα, νη νδεγνί δηαθνπψλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ αθίζα θαη ζην
ηξίην δίσξν νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο ηνπο θαη απηναμηνινγνχληαη.
β) Πεξηγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
θαζεκίαο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Με ηε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δνκνχκε ηελ νκάδα, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ελψ, παξάιιεια, αμηνινγνχκε ηε κάζεζε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο.
Δπίζεο, θαζνδεγνχκε ηελ νκάδα κε ππνδείμεηο θαη αλαηξνθνδνηήζεηο αλαδεηθλχνληαο ηελ
αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, θαζψο ζπλεξγαδφκαζηε κε ηα κέιε ησλ νκάδσλ. Δμππαθνχεηαη, φκσο,
φηη επηθξαηεί θιίκα ειεπζεξίαο, ππεπζπλφηεηαο, αθνινπζνχκε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο,
παξέρνπκε ζηνπο καζεηέο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη πιεξνθφξεζε.
Με ηε κέζνδν Project πεηπραίλνπκε λα εηζαγάγνπκε ηε ζπιινγηθή θαη αλνηθηή δηαδηθαζία κάζεζεο.
Αθφκε, θηλεηνπνηνχκε ην καζεηή, ψζηε λα καζαίλεη ρσξίο πεηζαλαγθαζκνχο, αθνχ ε κέζνδνο
Project ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξαγκαηηζκφ θαη έηζη κεηαηξέπνπκε ηε γλψζε ζε ελέξγεηα θαη ζε πξάμε.
Οη καζεηέο θαηαλννχλ φηη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί κηα ζπλεξγαηηθή θαη
δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο επαλαζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ
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παξαγφκελνπ ιφγνπ.
Δπίζεο, κε ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη εξεζίζκαηα, ππνβάιιεη
εξσηήζεηο, εξκελεχεη, παξνπζηάδεη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη γεληθφηεξα απνηειεί ην
κεζάδνληα αλάκεζα ζε απηά θαη ζην καζεηή. H έκθαζε δίλεηαη φρη ζην ηειηθφ πξντφλ αιιά ζηε ίδηα
ηε δηαδηθαζία σο ηξφπν θαιιηέξγεηαο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαδηθαζηηθψλ γλψζεσλ, θαη δηαξθεί
φζν είλαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ην απνηέιεζκα.
Με ηε βησκαηηθή κάζεζε εζηηάδνπκε ζηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηηο
ζρέζεηο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κηα θαη
ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο θηινζνθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε
πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία, ελψ δελ παξαγλσξίδεηαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Σέινο, ν καζεηήο
νηθεηνπνηείηαη ηε γλψζε κε εξγαιείν ηελ εκπεηξία, αλαδεηά ελδηαθέξνλ ζηε δηαδηθαζία, ελψ
πξνσζείηαη θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη επαηζζεηνπνηνχληαη γηα ηα
θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηα ζέκαηα ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο θξηηηθέο
εθείλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο
γιψζζαο.
γ) Πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
(έληππα, θχιια εξγαζίαο, αλαιψζηκν πιηθφ, εμνπιηζκφο θ.ά.).
Γηα ηε δηδαζθαιία καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
 Σξία θείκελα απφ ην βηβιίν Νενειιεληθή Γιψζζα Α΄ Γπκλαζίνπ: Ζ ηζηνξία κηαο θψθηαο,
ζει. 41, ην θείκελν 7, ζει. 49 θαη ην θείκελν 8, ζει. 50.
 Απφ ην βηβιίν Ηζηνξίαο Α΄ γπκλαζίνπ, ζει. 58, «ΟΗ ΗΧΝΔ ΚΑΗ ΟΗ ΑΗΟΛΔΗ ΠΡΟ ΣΟΝ
ΚΤΡΟ»
«Οη Ίσλεο θαη νη Αηνιείο κφιηο θαηαθηήζεθε ε Λπδία απφ ηνπο Πέξζεο, έζηεηιαλ
αληηπξνζσπεία ζηηο άξδεηο δειψλνληαο ζηνλ Κχξν φηη ήζειαλ λα γίλνπλ ππήθννί ηνπ κε
ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ήηαλ πξηλ κε ηνλ Κξνίζν. Δθείλνο, αθνχ άθνπζε ηηο πξνηάζεηο ηνπο,
ηνπο δηεγήζεθε έλαλ κχζν……»
 Mπνξνχλ αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθίια πιηθά απφ ην θάθειν ηνπ καζεηή.
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http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/kiriaki/aithusa1/koutsogiannis.pdf
Μήηζεο Ν. 1996. Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Απφ ηε γισζζηθή ζεσξία ζηε δηδαθηηθή πξάμε.
Αζήλα: Gutenberg.
Υαξαιακπφπνπινο Α., Υαηδεζαββίδεο . 1997. Η δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο: Θεσξία
θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο.

2.2. Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Σν πιηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη:
 Απφ ην δηαδίθηπν νη καζεηέο ζα βξνπλ θσηνγξαθίεο θαη θείκελα, ηα νπνία αθνξνχλ ζε
ήζπρεο γξαθηθέο παξαιίεο θαη πνιπζχρλαζηα ζέξεηξα
 Οη καζεηέο αμηνπνηψληαο ηνλ Ζ/Τ ζα ζπλζέζνπλ πνιπηξνπηθφ θείκελν κε εηθαζηηθή
επέλδπζε. Σν θείκελν-δεκηνπξγία ησλ καζεηψλ εληάζζεηαη ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην.
Οη καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ Project ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη
ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο (ζπληάζζνπλ εξσηεκαηνιφγην, επηιέγνπλ ηελ
πεηξακαηηθή νκάδα, ρνξεγνχλ ην εξσηεκαηνιφγην, θαηαρσξνχλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν (ξαβδφγξακκα, πίηα,
πνζνζηηαίεο αλαινγίεο).
Δξσηεκαηνιφγην
Δξψηεζε: Πνχ πξνηηκάηε λα πεξάζεηε ηηο δηαθνπέο ζαο:
Άλδξαο (Πνζνζηφ %) Ζιηθία
15–
20-35
35-50

Γπλαίθα (Πνζνζηφ %) Ζιηθία
15–20
20-35
35-50

ε ήζπρε γξαθηθή παξαιία
ε πνιπζχρλαζην ηνπξηζηηθφ
ζέξεηξν

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (δηαβάδσ θαη γξάθσ) πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα
θαηαγξάςνπλ ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ ηνπο, αθνχ ρξεζηκνπνηήζνπλ θξηηήξηα
απηναμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. Χζηφζν,
επεηδή ε απηναμηνιφγεζε απνηειεί δηαδηθαζία ηφζν καζεζηαθή φζν θαη δηδαθηηθή, πξνηείλεηαη λα
νξγαλψλεηαη ζηελ ηάμε. ηελ αξρή, βέβαηα, κέρξηο φηνπ νη καζεηέο καο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε
δξαζηεξηφηεηα, θαιφ ζα ήηαλ ηα θξηηήξηα λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. κσο, ζηε ζπλέρεηα, νη
καζεηέο εκπιέθνληαη θαη εληνπίδνπλ κφλνη ηνπο ηα θξηηήξηα, πνπ δελ είλαη παγησκέλα θαη άθακπηα, αιιά
πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή.
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1 Κξηηήξηα απηναμηνιφγεζεο γξαπηνχ ιφγνπ κε γλψκνλα ην πεξηερφκελν

Θέκα εξγαζίαο:
1. Ηδέεοπεξηερφκελν

Απηνμηνιφγεζε γξαπηνχ ιφγνπ
………………………………………………………………
ΝΑΗ
 ηνλ πξφινγν ηνπ γξαπηνχ κνπ ρξεζηκνπνίεζα εξψηεζε,
πεξηζηαηηθφ, γλσκηθφ, γηα λα είλαη πην πξσηφηππνο;
 Ήηαλ μεθάζαξνο ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν έγξαςα; (γηα λα
αθεγεζψ, γηα λα πεξηγξάςσ, γηα λα πιεξνθνξήζσ, γηα λα
ελεκεξψζσ, γηα λα πείζσ θ.ιπ.)
 Ζ άπνςή κνπ δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζε νιφθιεξν ην
γξαπηφ;
 Σν γξαπηφ κνπ έρεη θαληαζία;

2. Οξγάλσζε

 Ζ εηζαγσγή ηνπ γξαπηνχ κνπ έρεη ελδηαθέξνλ;

Έγξαςα αξθεηέο πιεξνθνξίεο, γεγνλφηα, ζπγθξίζεηο,
νξηζκνχο ή παξαδείγκαηα, γηα λα ππνζηεξίμσ ηελ άπνςή
κνπ;
 Παξέιεηςα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη αλαγθαίεο;
 Σα γεγνλφηα πνπ αθεγνχκαη έρνπλ μεθάζαξε ρξνληθή
ζεηξά;
 Οη απφςεηο κνπ νξγαλψζεθαλ κε λνεκαηηθή ζεηξά
(αιιεινπρία);
 Σν ηέινο πνπ έγξαςα είλαη ελδηαθέξνλ;
 Οη παξάγξαθνη πνπ ρξεζηκνπνηψ έρνπλ ζσζηή δνκή
(ζεκαηηθή πξφηαζε, ιεπηνκέξεηεο, θαηαθιείδα);

3. Λεμηιφγην

4. Γνκή
πξνηάζεσλ

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ γξάθσ είλαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα;
 Υξεζηκνπνίεζα ηα θαηάιιεια νπζηαζηηθά (γηα ηελ
αθήγεζε ή γηα ηελ πεξηγξαθή);
 Υξεζηκνπνίεζα ηα θαηάιιεια ξήκαηα, γηα λα αθεγεζψ
ή γηα λα πεξηγξάςσ;
 Υξεζηκνπνίεζα ηα θαηάιιεια επίζεηα;
 Υξεζηκνπνίεζα ηηο θαηάιιειεο αλησλπκίεο;
 Υξεζηκνπνίεζα ζρήκαηα ιφγνπ (πξνζσπνπνηήζεηο,
κεηαθνξέο, αζχλδεην, παξνκνηψζεηο) ;
 Απνθεχγσ λα ρξεζηκνπνηψ ηηο ίδηεο ιέμεηο πνιιέο θνξέο
(π.ρ.
Έρσ…έρσ,…είκαη…είκαη…είλαη…είλαη…πνιχ…πνι
χ θ.ιπ.)
 Οη πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηψ είλαη νινθιεξσκέλεο;
 Αξρίδνπλ κε θεθαιαία γξάκκαηα;
 Τπάξρεη ζηίμε;
 Υξεζηκνπνίεζα πξνηάζεηο απνθαληηθέο, εξσηεκαηηθέο,
πξνζηαθηηθέο, επηθσλεκαηηθέο;
 Υξεζηκνπνίεζα πξνηάζεηο:
 απιέο,
 ειιεηπηηθέο,
 επαπμεκέλεο;
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ΟΥΗ








5. Οξζνγξαθία 

6. Γξαθηθφο

ραξαθηήξαο

Υξεζηκνπνίεζα πξνηάζεηο:
αξλεηηθέο,
θαηαθαηηθέο;
Σα νπζηαζηηθά ζπκθσλνχλ κε ην επίζεηα;
Ο ρξφλνο ησλ ξεκάησλ ήηαλ ζηαζεξφο ζε νιφθιεξν ην
γξαπηφ;
Σα ξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα ππνθείκελα;
Έθαλα ιάζε ζηίμεο;
Έθαλα νξζνγξαθηθά ιάζε;
Σα γξάκκαηά κνπ δηαβάδνληαη εχθνια;
Έρσ κνπληδνχξεο;

Πεγή: Hall, J.K., Salas, B., Grimes, A.E. (1999). Evaluation and Improving Written
Expression. A Practical Guide for Teachers. (Third Edition). Pro-ed. Austin Texas, p. 40.

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο
εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη δελ
πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ
απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην
ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

Κπξηάθνο Εαθεηξηάδεο
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
1ε Δλφηεηα ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Β΄ Γπκλαζίνπ «Απφ ηνλ ηφπν κνπ ζ‘ φιε ηελ
Eιιάδα», ζει. 9-26.
1.2 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο:
Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηηο παξαγξάθνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη απηέο απνηεινχλ
ζπζηαηηθά κέξε ελφο θεηκέλνπ. Αθφκε, λα είλαη ηθαλνί νη καζεηέο λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ
απέθηεζαλ γηα ηελ παξάγξαθν ζε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ, ηα νπνία παξάγνπλ.

Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο απνηεινχλ
απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα λα
βειηηψζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ καο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζπληνληζκφ θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη λα
θαιιηεξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ αλάινγα κε ην πιαίζην
επηθνηλσλίαο.
 Ζ ζεαηξηθή παξνπζίαζε ελφο απνζπάζκαηνο πεξηιακβάλεη ηε θάζε ηεο κεηαγξαθήο ηνπ
θεηκέλνπ θαη ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο δειαδή, εθηφο απφ ηνπο
ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο, θαιιηεξγνχλ θαη ηηο ηθαλφηεηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
ηηο ηξεηο θάζεηο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (πξνγξαθή, γξαθή, αλαζεψξεζε) πνιιά είλαη ηα
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νθέιε, αλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, γηαηί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
θαηαρσξίζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο φπσο ηηο ζθέθηνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο νξγαλψζνπλ ή λα
νξγαλψζνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Δμάιινπ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν
θείκελα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην θεηκεληθφ είδνο κε εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην δηθφ ηνπο γξαπηφ
θαη λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπο αιιά θαη κε ηελ
θεηκεληθή νξγάλσζε ηνπ γξαπηνχ ηνπο. Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ φζν ζπρλά
ζεσξνχλ αλαγθαίν φπνην κέξνο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ απφ ην γξαπηφ ηνπο ρξεηαζηεί ρσξίο ηδηαίηεξν
θφπν, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ, ελψ κπνξνχλ λα
εθηππψλνπλ ηα ζρέδηα ηνπ γξαπηνχ ηνπο θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ην αξρηθφ ζρέδην
δηαπηζηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, ε ρξήζε ηνπ
ππνινγηζηή βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ, γηαηί βνεζά ηνπο
καζεηέο λα εηζαγάγνπλ ζην θείκελφ ηνπο πνιπηξνπηθά ζηνηρεία, φπσο εηθφλεο, ήρνπο, video clips.
Γεληθφηεξα, ε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ, δηνξζσηή, ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο εηθφλαο – ήρνπ θηι. θαη
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ
ηνπ δηαδηθηχνπ πξνάγεη ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ελδείθλπηαη γηα
νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άληιεζεο θαη αληαιιαγήο πεγψλ, αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ
θαη επεμεξγαζίαο γξαπηνχ θεηκέλνπ.
1.3. Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα είλαη θαη
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο– ζην πιαίζην ελφο ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο.
ιεο νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα νξγαλσζνχλ κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, ελψ νη κέζνδνη, ζηηο
νπνίεο δίλεηαη έκθαζε, είλαη ε δξακαηνπνίεζε θαη ε πξνζνκνίσζε.
1.4. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Τπνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ην ζελάξην – ζρέδην δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ΑΠ θαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηνπ
ζρνιείνπ.
πλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
• Ώξα έλαξμεο: ε έλαξμε κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, πνπ
κπνξεί λα ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελεο ηεο εθαξκνγήο ηεο.
•

Δηάξθεηα: ε Γηδαθηηθή Παξέκβαζε κπνξεί λα δηαξθέζεη είηε 45‘ είηε λα είλαη
κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο δηάξθεηαο.
Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζε δχν δηδαθηηθέο
ψξεο
2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή

α) Γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ
δηδαζθαιίαο θαη πξνζδηνξίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε ν ρξφλνο δηάξθεηαο θαζεκίαο.
1ε ψξα δηδαζθαιίαο

Σελ 1ε ψξα ζα ηελ αθηεξψζνπκε ζηε δηδαζθαιία ησλ ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ απφ ηελ ελφηεηα
«Αθνχσ θαη κηιψ» (ζει. 23) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο, ψζηε λα γίλνπλ
εκθαλείο νη ηξφπνη αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο (άξζξν πεξηνδηθνχ,
ηαμηδησηηθή ινγνηερλία, ζρνιηθφ θείκελν) θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ ηάμε καο ζπγθξνηεί ηέζζεξηο νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα αλαζέηνπκε ηε δηδαζθαιία ηεο 1 εο
άζθεζεο πνπ νξγαλψλεηαη σο εμήο:
Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην θείκελν 7. ηε ζπλέρεηα, εθαξκφδνληαο ηελ εηαηξηθή κνξθή δηδαζθαιίαο
102

ζε θάζε ζξαλίν ν έλαο καζεηήο θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Οβειίμ, ελψ ν άιινο ηνπ
Αζηεξίμ. Σέινο, ν θάζε καζεηήο εθζέηεη κπξνζηά ζε φιε ηελ ηάμε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα
πνπ θαηέγξαςε, ελψ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ηνχο απεπζχλνπλ εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ
λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ.
Αθφκε, θαινχκε ηνλ θάζε καζεηή λα απνδψζεη ζηελ ηάμε ηνπ κε παληνκίκα ζηνηρεία ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα (Αζηεξίμ ή Οβειίμ), ηα
νπνία ζηαρπνιφγεζε, ελψ νη ζπκκαζεηέο ηνπο πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ πνηνλ ππνδχεηαη θαη
πνηα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδεη.
Μηα παξαιιαγή ηεο άζθεζεο είλαη λα δψζνπκε ζηνλ θάζε ραξαθηήξα έλα επίζεην (πακπφλεξνο,
κηθξφζσκνο, κε θνθηεξφ κπαιφ, αρψξηζηνο θίινο, εξαζηήο ηνπ ςεηνχ αγξηνγνχξνπλνπ, θ.ιπ.) θαη
λα δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο καο λα εκπινπηίζνπλ ηελ παληνκίκα ηνπο κε ζπλαηζζήκαηα πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ην ραξαθηήξα.
2ε εθδνρή: Έρνληαο ππφςε καο ηελ «ηερληθή ησλ αληηηηζέκελσλ απφςεσλ», γηα λα νξγαλψζνπκε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο δξακαηνπνίεζεο, κπνξνχκε αξρηθά λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ αθεγεηή, ν
νπνίνο ζα παξνπζηάδεη ηνπο ραξαθηήξεο θαη ζα ελεκεξψλεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζπλάληεζεο (ηφπν θαη ρξφλν), γηα ην ζέκα θαη γηα ηελ αηηηνινγία ηεο ζπλάληεζεο. Έπεηηα ζα
παξνπζηάδνληαη νη θχξηνη ραξαθηήξεο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ν Αζηεξίμ θαη ν
Οβειίμ, νη νπνίνη εξσηψληαη, παίξλνπλ ην ιφγν θαη αλαπηχζζνπλ ηα γλσξίζκαηα ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Αθφκε, κπνξνχλ νη δχν ραξαθηήξεο ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ιφγνπ
ηνπο λα απαληήζνπλ θαη ζε εξσηήζεηο ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο, ηηο
απνθάζεηο ηνπο, ηελ ηδενινγία ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
Ζ 2ε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζνκνίσζε, γηα λα δείμεη φηη έλαο άιινο ηξφπνο ζηελ αλάπηπμε
ηεο παξαγξάθνπ είλαη ε δηαίξεζε, πνπ ζπλαληάηαη θαη ζε δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, ηα νπνία
εληάζζνληαη ζηνλ θεηκεληθφ ηχπν ηεο πεξηγξαθήο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θεηκέλνπ 8. Αξρηθά,
ινηπφλ, κειεηνχλ ην θείκελν 8 θαη επηζεκαίλνπλ ηε δηαίξεζε. ηε ζπλέρεηα, νξγαλψλεηαη ην
πεξηβάιινλ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ, ζην νπνίν κία ππν-νκάδα εηζεγείηαη ην ζέκα, ελψ κεηά ην ηέινο
ηεο εηζήγεζεο ηα κέιε ηεο δεχηεξεο ππν-νκάδαο απεπζχλνπλ εξσηήζεηο.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη έλαο άιινο ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ είλαη
ε αηηηνιφγεζε, πνπ ζπλαληάηαη θαη ζε δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ
θεηκεληθφ ηχπν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, επηιέγνπκε ηελ άζθεζε 3, ηελ νπνία αλαζέηνπκε ζηελ
ηξίηε νκάδα θαη νξγαλψλεηαη σο εμήο:
Οη καζεηέο καο, αθνχ ρσξηζηνχλ ζε δεπγάξηα (εηαηξηθή κνξθή δηδαζθαιίαο), δηαβάδνπλ ην
θείκελν 9 θαη θαηαγξάθνπλ επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία αηηηνινγείηαη ην ζέκα. Αθνινχζσο,
μεθηλάκε ηελ άζθεζε κηκνχκελνη πσο o πξψηνο καζεηήο ραξίδεη ζην ζπκκαζεηή ηνπ έλα
εηζηηήξην, γηα λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηα ξάθηηλγθ. Ζ άζθεζε νξγαλψλεηαη κε δχν εθδνρέο.
Απηφο πνπ έδσζε ην δψξν αηηηνινγεί ηελ ελέξγεηά ηνπ («ζνπ πξνζθέξσ απηφ ην εηζηηήξην, γηα λα
ζπκκεηέρεηο ζην ξάθηηλγθ, γηαηί….») ή, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε εθδνρή, ν απνδέθηεο ζα πξέπεη λα
απηνζρεδηάζεη ιέγνληαο: «’ επραξηζηψ, κνπ αξέζεη ην ξάθηηλγθ! Δίλαη ε αγαπεκέλε κνπ
δξαζηεξηφηεηα, γηαηί…..» ή κπνξεί λα πξνζζέζεη: «Δπραξηζηψ, ρξεηαδφκνπλ ηελ εθδξνκή, γηαηί
είλαη ηδαληθή επθαηξία λα πιεζηάζσ ηελ νκνξθηά ηεο θχζεο, λα έρσ πξφζβαζε ζηα πδάηηλα
ηνπία….». Με ηελ παξάζεζε ησλ επηρεηξεκάησλ γίλεηαη επδηάθξηην φηη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο
παξαγξάθνπ είλαη ε αηηηνιφγεζε. Με ηελ ηερληθή απηή ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα απμήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα (πεηζηηθφηεηα) ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε θαη ηα
γεληθφηεξα θξηηήξηα πξνζνκνίσζεο κηαο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο.
Ζ ηέηαξηε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο, γηα λα παξνπζηάζεη ηελ ηέηαξηε
άζθεζε. Ζ νκάδα νξγαλψλεη κηα ηειενπηηθή εθπνκπή θαη ζπγθεθξηκέλα έλαλ δηαγσληζκφ, ζηνλ
νπνίν παξνπζηάδνληαη ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη νη δηαγσληδφκελνη πξνζπαζνχλ λα ηνπο
δηαθξίλνπλ θαη λα ηνπο νλνκάζνπλ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ππν-νκάδεο. Οη
καζεηέο ηεο 1εο νκάδαο, αθνχ δηαβάζνπλ ην θείκελν θαη δηαθξίλνπλ ηνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο
εθηείλεηαη ν πνιηηηζκφο, επηκεξίδνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηνπο παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε. Ζ 2ε νκάδα
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καζεηψλ ππνδχεηαη ηνπο δηαγσληδφκελνπο, νη νπνίνη, θαζψο αθνχλ ηελ εξψηεζε, εληνπίδνπλ ηνπο
ηνκείο θαη ηνπο νλνκάδνπλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπκε θαη ην ξφιν
ηειεπαξνπζηαζηψλ αιιά θαη ηεο επηηξνπήο ησλ θξηηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ (3ε νκάδα). Ο
ηειεπαξνπζηαζηήο παξνπζηάδεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο, αλαθνηλψλεη ην ζθνπφ, ηηο ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη ζπληνλίδεη ηελ παξνπζίαζε, ελψ ε επηηξνπή θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη αλαθεξχζζεη ηνπο ληθεηέο. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο
εμνηθεηψλνληαη κε ηηο επηθνηλσληαθέο παξακέηξνπο ηνπ πξνθνξηθνχ θεηκεληθνχ είδνπο ηνπ
ηειενπηηθνχ παηρληδηνχ.
ε θαζεκηά απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ επηρεηξείηαη νη καζεηέο λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πνηθηιία ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, αλάινγα κε ηελ πξνζεηηθφηεηα ησλ
νκηιεηψλ θαη ην εθάζηνηε επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Eμάιινπ, νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηα πξνθνξηθά
θείκελα πνπ παξάγνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο νκηιίαο, ηηο
ιεμηθνγξακκαηηθέο, παξαγισζζηθέο θαη εμσγισζζηθέο επηινγέο ηνπο θαη ζπλνιηθά ην βαζκφ
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ιφγνπ ηνπο.
2ε ψξα δηδαζθαιίαο
Δθηφο, φκσο, απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηελ ελφηεηα απηή
πξνβιέπεηαη θαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Απνθαζίδνπκε, ινηπφλ, ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα
λα δηδάμνπκε ηηο αζθήζεηο απφ ην «Γηαβάδσ θαη γξάθσ», ζει. 17.
Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 1εο άζθεζεο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο, ε νπνία
νξγαλψλεηαη κε ηελ νκαδηθή κέζνδν. Οη καζεηέο καο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο (ζεαηξηθφ
εξγαζηήξη) θαη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ αλαζέηνπκε λα κεηεγγξάςεη ην θείκελν ζε δηαθνξεηηθφ
πξφζσπν θαη λα δεκηνπξγήζεη κνλνιφγνπο ή αθεγήζεηο. Σέινο, νη νκάδεο «αλεβάδνπλ» ηα
θείκελά ηνπο ζηελ ηάμε θαη κηα επηηξνπή θξηηψλ αμηνινγεί ην απνηέιεζκα κε θξηηήξηα ηηο
παξαθάησ αιιαγέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο ελφο αθεγεκαηηθνχ
θεηκέλνπ:
 Αληηθαζηζηνχκε ηε γξακκαηηθνζπληαθηηθή δνκή πξνηάζεσλ (α΄ πξφζσπν εληθνχ→ α΄
πξφζσπν πιεζπληηθνχ ή γ΄ πξφζσπν πιεζπληηθνχ)
 Γηαηεξνχκε ιέμεηο (ξήκαηα πνπ δειψλνπλ ηη θάλνπλ ηα πξφζσπα, ηη ζθέθηνληαη, ηη ιέλε
θαη ηη αηζζάλνληαη)
 Γηαηεξνχκε, επίζεο, έλλνηεο πνπ πεξηθιείνπλ ελέξγεηα θαη δξακαηηθή έληαζε
 πκππθλψλνπκε αλαιπηηθέο ή εθηελείο αθεγήζεηο
Πίλαθαο: Γνκή ηεο ζθελήο





Υξφλνο: Πξσί
Υψξνο: Υσξάθηα ηνπ Λαέξηε
Πξφζσπα: Ο Δξξίθνο ιήκαλ
πλζήθεο: Φηάλεη ζηα ρσξάθηα θαη θάζεηαη λα μεθνπξαζηεί θαη λα δηαβάζεη

Πνηνο είλαη: Ο Δ. ιήκαλ
Δπίζεηα:
 Αξραηνιφγνο
 Φηάλεη ζηα ρσξάθηα
 Κάζηζε λα μεθνπξαζηεί
 Να δηαβάζεη

Η) Ο Δξξίθνο ιήκαλ
Αλάιπζε πξάμεσλ

ηφρνη

Ζ άζθεζε 2 «Γηαβάδσ θαη γξάθσ» (ζει. 17) πξνηείλεηαη λα δηδαρηεί γηα ηελ παξαγσγή
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Υξεζηκνπνηνχκε, ινηπφλ, ηε κέζνδν ηεο δξακαηνπνίεζεο.
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Αξρηθά, ρσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε 5 νκάδεο θαη ηνπο αλαζέηνπκε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:
1. Ζ 1ε νκάδα έρνληαο σο αθεηεξία ην θείκελν 5 (ηνκαηνθεθηέδεο) αλαιακβάλεη λα
δεκηνπξγήζεη κηα ζθελή, ζηελ νπνία ν αξρηκάγεηξαο πνιπηεινχο εζηηαηνξίνπ, ζε ψξα
αηρκήο, δίλεη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ (ηνκαηνθεθηέδεο) ζηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ, ελψ βξίζθεηαη ζε έληαζε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο
ησλ πειαηψλ. Ζ νκάδα κε βάζε ηα πξφζσπα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ άζθεζε (εγψ, εζχ, εζχ
θαη ε κεηέξα ζνπ, νη καγείξηζζεο) απνθαζίδεη αλάινγα θαη γηα ηνπο πξσηαγσληζηέο. Π.ρ.
 Δγψ, ν ζεθ
 Ο πξψηνο βνεζφο κνπ, ν Γηάλλεο
 Ζ δεχηεξε βνεζφο, ε Μαξία
 Οη αζθνχκελνη κάγεηξνη, πνπ θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο
2. Ζ 2ε νκάδα έρνληαο θαη πάιη σο αθεηεξία ην θείκελν δεκηνπξγεί έλαλ δηάινγν. Σψξα,
φκσο, ν ζεθ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ζε κηα πειάηηζζα ηνπ εζηηαηνξίνπ, ε νπνία έρνληαο
κείλεη επραξηζηεκέλε παξαθάιεζε λα ηεο απνθαιχςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο.
3. Ζ 3ε νκάδα δεκηνπξγεί κηα ζθελή πξνζνκνίσζεο. ην εξγαζηήξην ηεο ζρνιήο καγείξσλ
ελφο ΗΔΚ ν ζεθ ρξεζηκνπνηεί ηελ επίδεημε σο κέζνδν δηδαζθαιίαο, γηα λα δηδάμεη ζηνπο
ζπνπδαζηέο κε ηελ ηερληθή ησλ «βεκάησλ εθηέιεζεο έξγνπ» ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ.
4. Ζ 4ε νκάδα δεκηνπξγεί έλαλ κνλφινγν. Ο ζεθ ην βξάδπ, κεηά απφ ηελ εμαληιεηηθή εκέξα
θαη ην ηέινο ηεο βάξδηαο, αθεγείηαη ζηε γπλαίθα ηνπ ην πφζν δχζθνιν είλαη λα ζπληνλίζεη
ηνπο ζπλεξγάηεο, γηα λα θηηάμνπλ έλα θαγεηφ (ηνκαηνθεθηέδεο).
5. Ζ 5ε νκάδα κε ηε κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο ζηήλεη κηα «ζθελή» ηειενπηηθήο εθπνκπήο, ε
νπνία αθνξά ζηε καγεηξηθή. ηελ πεξίπησζε απηή δηαλέκνληαη θαη πάιη νη ξφινη. Ο ζεθ
παξνπζηάδεη δσληαλά ζην ηειενπηηθφ πιαηφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο (ηνκαηνθεθηέδεο),
επηδεηθλχεη ηα πιηθά, επεμεγεί, απαληά ζε εξσηήζεηο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, θαζψο εθηειεί,
δίλεη νδεγίεο θαη ζπληνλίδεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ άιιεο θνξέο κε ρεηξνλνκίεο θαη άιινηε
ρακειφθσλα.
Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ ηάμε, ελψ φινη νη καζεηέο, φηαλ αλαθέξεηαη έλα
ξήκα, εληνπίδνπλ πνηα είλαη ηα πξφζσπα ή ηα πξάγκαηα (αξηζκφο) θαη ηα ζπζρεηίδνπλ κε ην ξήκα.
ην ηέινο, ζπγθξίλνπλ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο κε ην «καζαίλσ φηη..» ζει. 17.
Γηα παξάδεηγκα απφ ηελ 1ε νκάδα:
-Δγψ θαζαξίδσ θαη ςηινθφβσ…
-Γηάλλεο: Κη εγψ ηη ζα θάλσ;
-Δζχ Γηάλλε πξνζζέηεηο…θαη ηα δεζηαίλεηο… Δζχ καδί κε ηε Μαξία πξνζζέηεηε αιεχξη... νη
αζθνχκελνη βάδνπλ ιάδη…
Απφ ηε 2ε νκάδα:
- Δγψ θαζαξίδσ θαη ςηινθφβσ…ν βνεζφο κνπ ν Γηάλλεο πξνζζέηεη…θαη δεζηαίλεη….νη αζθνχκελνη
βάδνπλ ιάδη …
Απφ ηελ 3ε νκάδα:
-Πξψηα εγψ θαζαξίδσ… κεηά εζχ Γηάλλε πξνζζέηεηο… ζηε ζπλέρεηα εζχ θαη ε Μαξία
πξνζζέηεηε…ηέινο νη αζθνχκελνη βάδνπλ….
Απφ ηελ 4ε νκάδα:
-Δγψ θαζάξηζα… θαη ςηινέθνςα …ν Γηάλλεο πξφζζεζε…νη δχν ηνπο κε ηε Μαξία δέζηαλαλ…νη
αζθνχκελνη έβαιαλ….
Απφ ηελ 5ε νκάδα:
-ήκεξα εγψ θαη ε νκάδα κνπ ζα εηνηκάζνπκε….Αξρηθά, εγψ ζα θαζαξίζσ…Δζχ, Γηάλλε,
πξνζζέηεηο…Κνηηάμηε πφζν ψξηκεο θαη επσδηαζηέο είλαη απηέο νη ληνκάηεο (απεπζχλεηαη ζην
ηειενπηηθφ θνηλφ)…ηε ζπλέρεηα νη βνεζνί κνπ βάδνπλ…(κε έλα λεχκα ηνπο πξνηξέπεη)…
Δθηφο, φκσο, απφ ηελ παξαπάλσ εξγαζία, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε λα αλαζέζνπκε ζηνπο
καζεηέο καο λα απαληήζνπλ ζηελ 1ε άζθεζε (Γξάςηε κηα παξάγξαθν …. ηηο δηαθνξέο) «Γηαβάδσ
θαη γξάθσ», ζει. 23 ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερληθή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, κε ηελ νπνία κπνξνχκε
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λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο καο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Υσξίδνπκε, ινηπφλ, ηνπο
καζεηέο ζε ηέζζεξηο (4) νκάδεο θαη ηνπο αλαζέηνπκε λα γξάςνπλ κηα παξάγξαθν αθνινπζψληαο
ηηο θάζεηο ρεδηαζκφο, Γξαθή θαη Δπαλεμέηαζε-Αλαζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ θαη νξίδνληαο ην
θεηκεληθφ είδνο, ζην νπνίν ζεσξεηηθά αλήθεη ην θείκελν θαη απφ ην νπνίν ζπληάζζνπλ κία απφ ηηο
παξαγξάθνπο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γξαπηψλ, αθνινπζεί ε θάζε ηεο δηφξζσζεο, ε νπνία θαη πάιη κπνξεί
λα νξγαλσζεί κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, ελψ θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θαζψο θαη ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηχνπ.
Χζηφζν, ελαιιαθηηθά, αλ ζθνπφο καο είλαη λα γξάςνπλ νη καζεηέο κηα πξφζθιεζε, κε ηελ νπνία
λα πξνζθαινχλ ηνπο καζεηέο κηαο άιιεο πεξηνρήο λα επηζθεθηνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο, έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ηελ 3ε άζθεζε «Γηαβάδσ θαη γξάθσ», ζει. 25. Ζ δξαζηεξηφηεηα
νξγαλψλεηαη σο εμήο:
Φέξλνπκε ζηελ ηάμε ππνδείγκαηα πξνζθιήζεσλ γηα επηζθέςεηο θαη αθνινπζνχκε ηελ εμήο
δηαδηθαζία:
1. Απφ ην δηαδίθηπν αληινχκε πξνζθιήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ (γελεζιίσλ, νλνκαζηηθήο
γηνξηήο, πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αζιεηηθέο θ.ά.) θαη ηηο δηαβάδνπκε ζηελ ηάμε.
Καηφπηλ δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ:
 Με πνηα ιέμε αξρίδνπλ ζπλήζσο νη πξνζθιήζεηο; (αμηφηηκε/ε θπξία/ε, αγαπεηνί
ζπκκαζεηέο, ζαο πξνζθαινχκε)
 Πνηεο είλαη νη ιέμεηο, κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ν ζθνπφο ηεο πξφζθιεζεο (λα επηζθεθηείηε,
λα παξαθνινπζήζεηε, λα ζπκκεηέρεηε, λα ελεκεξσζείηε θ.ιπ.)
 Πνηεο είλαη νη ιέμεηο, κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο;
(αμηνζέαηα, αξραηνινγηθά επξήκαηα, θπζηθφ θάιινο,
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
δπλαηφηεηεο μεθνχξαζεο ή δηαζθέδαζεο θ.ιπ.)
 Πψο είλαη δνκεκέλεο νη πξνζθιήζεηο; Π.ρ. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γη‘ απηφλ πνπ απεπζχλεη
ηελ πξφζθιεζε, γηα ηελ πεξηνρή πνπ ζα επηζθεθηνχλ, γηα ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε, γηα ην ζθνπφ (ελεκεξσηηθή, θπζηνιαηξηθή, αξραηνινγηθή θ.ιπ.),
γηα ηνπο πηζαλνχο απνδέθηεο θαη γηα ηνπο ρνξεγνχο, νη νπνίνη πηζαλψο ζα ζηεξίμνπλ
νηθνλνκηθά ηελ επίζθεςε.
2. Να ζρεδηάζνπλ νη καζεηέο κία πξφζθιεζε αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο:
 Να είζηε ζχληνκνη θαη ζαθείο
 Να πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο (ζθνπφο, ηφπνο, ρξφλνο)
 Να ιακβάλεη ππφςε, θαηά ην δπλαηφλ, ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνζδνθίεο
ησλ απνδεθηψλ
 Να απνθχγεηε ηηο ππεξβνιηθέο εθθξάζεηο
 Να ζπκπιεξψζεηε κία πξφζθιεζε θαη λα ηελ απνζηείιεηε ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο.
Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππνδνκή θαη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαδίθηπν,
κπνξνχκε λα δεηήζνπκε λα εηζαγάγνπλ ζηελ πξφζθιεζε εηθφλεο αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο
ζεκαηνινγίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πξφζθιεζε (εηδπιιηαθά ηνπία, αξραηνινγηθνί ηφπνη,
θαηαγάιαλεο ζάιαζζεο, αθξνγηάιηα θ.ιπ.), ελψ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο
Πιεξνθνξηθήο, αλ ε δξαζηεξηφηεηα νξγαλσζεί σο δηαζεκαηηθή, λα πξνζηεζεί θαη θσλή, ε νπνία
ζα απνδίδεη ην γξαπηφ θείκελν (νκηινχζα πξφζθιεζε).
β) Πεξηγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
θαζεκίαο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν κέζνδνο –
ηερληθή (αιιά θαη πεξηζζφηεξεο) ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηνπ ρεδίνπ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη
νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ε θάζε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο – ηερληθή ζην πιαίζην
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ.
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1. Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ
1.1. Ζ ηερληθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ
Ζ ηερληθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο, γηα λα
μεθηλήζεη κηα ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα λα βειηηψζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ καο ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν, γηαηί απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζπληνληζκφ θαη ηθαλφηεηα
ζπλεξγαζίαο. Αθφκε, κε ηελ ηερληθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
δεκηνπξγήζνπλ πνιιέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην ίδην θείκελν, λα παξαγάγνπλ λένπο
δηαιφγνπο θαη λα επεθηείλνπλ ηελ πινθή ηεο ππφζεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο αληρλεχνπλ
πνιιέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ππνδχνληαη, θαηαλννχλ πιεξέζηεξα ηα
θίλεηξα πνπ ππνθηλνχλ ηηο επηινγέο ηνπο, ηαπηίδνληαη καδί ηνπο, δηνρεηεχνπλ πξνζσπηθέο ηνπο
εκπεηξίεο, απνθαιχπηνπλ θαη βηψλνπλ ηηο δηακάρεο θαη ηα γεγνλφηα, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν ηελ πεηζηηθφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπο, θαζψο θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ
ηνπο αθξναηέο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ νινθιεξψλνληαη ζε πέληε βήκαηα, κε ηα νπνία ε νκάδα
ζα πξέπεη:
1. Να δεκηνπξγήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα
2. Να δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ
3. Να επηδηψμεη έλαλ ζθνπφ, ν νπνίνο ζηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα
αιιάμεη
4. Να εθεχξεη κηα δπζθνιία πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη
5. Να αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηηο ζπλζήθεο, ην πεξηβάιινλ ή ηα πξφζσπα θαη ηα
γεγνλφηα, ψζηε λα αληηδξάζεη.
Δπεηδή ζθνπεχνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο καο, ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
απηνζρεδηαζκνχ λα νξγαλσζεί απνηειεζκαηηθά, κπνξνχκε αξρηθά λα πξνζδηνξίζνπκε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξάκαηνο γξάθνληαο ζηνλ πίλαθα ηηο εξσηήζεηο:
 Πνηνη είκαζηε;
 Πνχ βξηζθφκαζηε;
 Ση θάλνπκε;
 Γηαηί ην θάλνπκε;
2. Γηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ
Ζ ζεαηξηθή παξνπζίαζε ελφο απνζπάζκαηνο πεξηιακβάλεη ηε θάζε ηεο κεηαγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ
θαη ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ζηελ ηάμε. Πξηλ, φκσο, μεθηλήζνπκε ηε κεηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ,
ρξεζηκνπνηνχκε δηάθνξεο ηερληθέο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
θεηκέλνπ, φπσο ε παξάθξαζε, ε πξφβιεςε, ε αλαδήηεζε δηεπθξηλίζεσλ, ε παξαγσγή εξσηήζεσλ,
ε πεξίιεςε θαη ν ράξηεο ηεο ηζηνξίαο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην θείκελν 2 «Ζ κνπζηθή
γιψζζα ηνπ Οκήξνπ» είλαη έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν, ην νπνίν, φπσο νη αθεγεκαηηθέο ηζηνξίεο,
έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή. Ξεθηλά δειαδή κε ην πιαίζην ηνπ ρψξνπ, ελψ δίλνληαη πιεξνθνξίεο
γηα ην ρξφλν θαη ηνπο ραξαθηήξεο. Αθνινχζσο, αλαθέξεηαη έλα αξρηθφ γεγνλφο ή έλα πξφβιεκα,
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί κηα εζσηεξηθή αληίδξαζε ζηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, νη
νπνίνη κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ή λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
δπζθνιίεο. Σειηθά, απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζέζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ
πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο.
Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην θείκελν, νη ραξηνγξαθεκέλνη νξγαλσηέο
είλαη ρξήζηκνη ζην λα ηνπο βνεζήζνπλ λα νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα απνθηήζνπλ ηελ
νπηηθή απεηθφληζε ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο πξηλ γξάςνπλ. Σέηνηνη
γξαθηθνί νξγαλσηέο είλαη νη ράξηεο ηεο ηζηνξίαο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα κέξε
κηαο ηζηνξίαο.
Υάξηεο ηεο ηζηνξίαο
Σίηινο: Ζ κνπζηθή γιψζζα ηνπ Οκήξνπ
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πγγξαθέαο: Δξξίθνο ιήκαλ
Υαξαθηεξηζηηθά
Πιαίζην: Ηζάθε, ηα ρσξάθηα ηνπ Λαέξηε
Πξφβιεκα: Ζ ζπγθίλεζε ησλ ρσξηθψλ, φηαλ άθνπζαλ γηα ην βαζηιηά Λαέξηε
Γεγνλφο 1ν: Ο ιήκαλ θηάλεη ζηα ρσξάθηα ηνπ Λαέξηε
Γεγνλφο 2ν: Οη ρσξηθνί ηνλ θπθιψλνπλ θαη ηνπ απεπζχλνπλ εξσηήζεηο
Γεγνλφο 3ν: Γηαβάδεη ζηίρνπο απφ ηελ Οδχζζεηα-δαθξχδνπλ, ηνλ αγθαιηάδνπλ-ηνλ ζπλνδεχνπλ
ζηελ πφιε-ηνπ πξνηείλνπλ θηινμελία
Πψο ιχζεθε ην πξφβιεκα; Σνπο ππφζρεηαη φηη ζα επηζθεθηεί θαη πάιη ην ρσξηφ ηνπο
ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ παξαθάησ
ηερληθή:
Α. ρεδηαζκφο
Γηα λα βειηηψζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ καο ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζπλήζσο
αλαθέξνπκε νδεγίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη αθνξνχλ:
 ηελ έθηαζε ηνπ γξαπηνχ
 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο:
1. Κεηκεληθφ είδνο (ή επξχηεξνο θεηκεληθφο ηχπνο)
2. θνπφο (γηα πνην ζθνπφ γξάθσ;).
3. ε πνηνλ απεπζχλεηαη (πνηνο ζα ην δηαβάζεη;)
Αθνινχζσο, φηαλ απηά εκπεδσζνχλ, νη καζεηέο καο μεθηλνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο, πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο:
1.
Αλ ην ζέκα είλαη πεξηγξαθηθφ, αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν πεξηγξαθήο
2.
Παξαγσγή ηδεψλ
3.
πγγξαθή ελφο πξνζρεδίνπ
4.
Γηφξζσζε θαη ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνχ γξαπηνχ.
Πξηλ μεθηλήζνπλ νη καζεηέο καο λα γξάθνπλ, πνιιέο είλαη νη ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο
βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή ιφγνπ, ζηε δηεχξπλζε ησλ ηδεψλ ηνπο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο
ηνπο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ε ηδενθαηαηγίδα θαη ην παηρλίδη ξφισλ. ηελ ηερληθή ηεο
ηδενθαηαηγίδαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα
θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θάζε ζθέςε πνπ αθνξά ζε έλα ζέκα. Αθφκε, αλ ζέινπκε λα
παξαθηλήζνπκε ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηδέεο, κπνξνχκε λα ππνδαπιίζνπκε ην ελδηαθέξνλ
ηνπο κε εξσηήζεηο.
ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε ηερληθή ηεο ηδενθαηαηγίδαο, δε ζα πξέπεη λα
αθηεξψλνπκε ιηγφηεξα απφ πέληε θαη πεξηζζφηεξα απφ δέθα ιεπηά, ελψ επηθνξηίδνπκε έλαλ ή δχν
καζεηέο κε ην θαζήθνλ λα θαηαγξάθνπλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηνλ πίλαθα θάζε ηδέα πνπ, φπσο
αλαθέξακε, ζα θαηαηίζεηαη. ηε ζπλέρεηα, φηαλ νη καζεηέο καο ζα έρνπλ εκπεδψζεη ηελ ηερληθή
ηεο ηδενθαηαηγίδαο, αθνχ πξνηείλνπκε έλα ζέκα ζηελ ηάμε, ηνπο αλαζέηνπκε λα εξγάδνληαη πιένλ
ζε αηνκηθφ επίπεδν ζεκεηψλνληαο αιιά θαη εκπινπηίδνληαο θάζε ηδέα ηνπο, πνπ κεηά
παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο αθεηεξία ζηε γξαθή.
Δθηφο, φκσο, απφ ηελ ηδενθαηαηγίδα, κηα άιιε ηερληθή πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή ηδεψλ
είλαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. Δλζσκαηψλνληαο ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα παίμνπλ κε ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο, κε ηα
αηζζεηήξηα φξγαλα θαη κε ηε θσλή ηνπο, λα εθθξαζηνχλ κε παληνκίκα θαη λα απηνζρεδηάζνπλ,
παξαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ επίδξαζε παξφκνησλ ζηνηρείσλ ζηνπο απνδέθηεο θαη ην λνεκαηηθφ
εκπινπηηζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε πνπ επηηπγράλνπλ κε απηά.
Δπίζεο, σο κία άιιε ιχζε, γηα λα απεκπιαθνχλ νη καζεηέο απφ ηε ζπγγξαθηθή δπζηνθία,
πξνηείλνληαη ε ηερληθή ησλ εηζαγσγηθψλ θξάζεσλ θαη ε ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, γηα λα αξρίζεη κία πξφηαζε. Αλαιπηηθά:
Η. Σερληθή ησλ εηζαγσγηθψλ θξάζεσλ
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Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα δηδάμνπκε ζηνπο καζεηέο καο θξάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξν πνπ ζα εμαζθαιίζεη κία επθαηξία λα παξάγνπλ ηδέεο. Σέηνηεο θξάζεηο
ζα κπνξνχζαλ λα είλαη (Πηζηεχσ, Ννκίδσ, Έρσ ηελ άπνςε, Θεσξψ ζσζηφ…)
ΗΗ. Σερληθή ησλ εξσηήζεσλ
Έλαο άιινο ηξφπνο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ
ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ. Π.ρ.
Πεξηγξαθή ηνπίνπ
1.
Γεληθή ηνπνζεζία. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο άκεζεο εληχπσζεο:
 Έξγα αλζξψπηλεο παξέκβαζεο (θηίζκαηα, δξφκνη θ.ιπ.)
 Γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ (πνηάκηα, ιίκλεο, ιφθνη, δάζε θ.ιπ.)
 Αηζζεηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα, αζπλήζηζηεο ιεπηνκέξεηεο, ζχλζεζε)
2.
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ ζην βάζνο
 Έξγα αλζξψπηλεο παξέκβαζεο (θηίζκαηα, δξφκνη θ.ιπ.),
 Γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ (πνηάκηα, ιίκλεο, ιφθνη, δάζε θ.ιπ.)
 Αηζζεηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα, αζπλήζηζηεο ιεπηνκέξεηεο, ζχλζεζε)
3. Καηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (ειηνθάλεηα, ήρνη)
 Απνηειέζκαηα ησλ ήρσλ
 Μπξσδηέο
4. Απνηέιεζκα (ζπλαηζζήκαηα, δηαζέζεηο)
5. Δλέξγεηεο
Β. Γξαθή
Μεηά ηελ παξαγσγή ησλ ηδεψλ αθνινπζεί ε θάζε ηεο γξαθήο θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ζα
πξέπεη λα ζπλζέζνπλ ζε έλα πξνζρέδην φ,ηη ζπδεηήζεθε. Μάιηζηα, κπνξνχκε λα ηνλψζνπκε ηελ
απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ καο νξγαλψλνληαο νκάδεο ζπλεξγαζίαο ζηελ παξαγσγή ηνπ
θεηκέλνπ, γηαηί πην επνηθνδνκεηηθφ απνδεηθλχεηαη λα ελζαξξχλνπκε ηε ζπλεξγαζία, αθνχ ζην
πιαίζην ηεο εηεξνγελνχο νκάδαο νη καζεηέο παξάγνπλ ηδέεο ζπδεηψληαο θαη ηειηθά ε ζπκκεηνρή
είλαη πεγή αλαηξνθνδφηεζεο.
Καζψο νη καζεηέο ζα γξάθνπλ ην πξψην ζρέδην ηνπ γξαπηνχ ηνπο, θαιφ ζα ήηαλ λα πξνβιέςνπκε
λα παξεκβάιινληαη θελέο γξακκέο κεηαμχ ησλ ζεηξψλ, γηαηί ζηε θάζε ηεο δηφξζσζεο ζα ππάξρεη
δπλαηφηεηα λα επαλαζρεδηάζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ην γξαπηφ ηνπο.
Γ. Αλαζεψξεζε ηνπ γξαπηνχ
ηε θάζε ηεο επαλεμέηαζεο ηνπ γξαπηνχ νη καζεηέο θαιφ ζα ήηαλ λα έρνπλ ππφςε ηνπο ηηο
αλάγθεο ηνπ αλαγλψζηε, ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, νη καζεηέο λα ρσξίδνληαη
ζε δεπγάξηα, ν έλαο λα δηαβάδεη ην γξαπηφ ηνπ άιινπ θαη λα θάλεη δεκηνπξγηθή θξηηηθή κε
γλψκνλα ηνπο άμνλεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Αθφκε, ε νκαδηθή εξγαζία πνπ νξγαλψλεηαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο θάζεηο (πξν-γξαθήο θαη
γξαθήο) απνδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθή θαη θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ γξαπηνχ, γηαηί ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα κπνξνχζακε λα πξνγξακκαηίδνπκε ηελ επαλεμέηαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ
καζεηψλ καο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαβάδνπλ ην γξαπηφ ηνπο φρη κφλν ζε έλαλ
ζπκκαζεηή ηνπο αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε.
γ)
Πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
(έληππα, θχιια εξγαζίαο, αλαιψζηκν πιηθφ, εμνπιηζκφο θ.ά.).
Γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηα θείκελα Γ2 7, 8, 9, 10, ελψ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηελ άζθεζε 1 ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θείκελν 2 (Ζ κνπζηθή γιψζζα ηνπ Οκήξνπ).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ ρξήζηκν ζα ήηαλ, αλ ζηνπο καζεηέο καο δνζεί θαηάινγνο κε ηνπο
άμνλεο ειέγρνπ. Έηζη, νη καζεηέο δε ζα πεξηνξηζηνχλ κφλν ζηελ επηζήκαλζε ησλ ιαζψλ, αιιά
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παξάιιεια ζα ηνλίζνπλ θαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ.
Ο θαηάινγνο κε ηνπο άμνλεο ειέγρνπ ηνπ γξαπηνχ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο:
1. Ηδέεο-Πεξηερφκελν
1.1. Πξνζπαζψ λα θάλσ ελδηαθέξνλ ην γξαπηφ κνπ:
 Υξεζηκνπνηψ ηε θαληαζία κνπ
 Υξεζηκνπνηψ ρηνχκνξ
1.2. Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν γξάθσ είλαη επδηάθξηηνο (ζέισ λα πείζσ, λα ελεκεξψζσ, λα
πιεξνθνξήζσ, λα εμεγήζσ, λα πεξηγξάςσ, λα αθεγεζψ)
 Τπνζηεξίδσ ηε ζέζε κνπ
 Λακβάλσ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ
2. Οξγάλσζε
 Ο πξφινγνο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ
 Παξαζέησ γεγνλφηα, ιεπηνκέξεηεο, νξηζκνχο, παξαδείγκαηα θ.ιπ.
 Γηαγξάθσ φ,ηη δελ έρεη ζπλάθεηα κε ην ζέκα
 Σν γξαπηφ κνπ έρεη επδηάθξηηε ζεηξά ζηηο ηδέεο θαη ζηα γεγνλφηα πνπ παξαζέησ.
 Οη παξάγξαθνη έρνπλ ζσζηή δνκή
 Ο επίινγνο είλαη θαιφο
3. Λεμηιφγην
 Υξεζηκνπνηψ ζσζηά ην ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ή γηα ηελ αθήγεζε
 Γε ρξεζηκνπνηψ ζπλέρεηα ηηο ίδηεο ιέμεηο
4. Γνκή πξνηάζεσλ
 Οη πξνηάζεηο κνπ είλαη νινθιεξσκέλεο
 Γξάθσ θεθαιαία γξάκκαηα
 Υξεζηκνπνηψ ζσζηά ηε ζηίμε
 Υξεζηκνπνηψ πνηθίιεο πξνηάζεηο
 Υξεζηκνπνηψ θαηάιιειεο ιέμεηο πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηηο πξνηάζεηο
5. Οξζνγξαθία
 Ζ νξζνγξαθία είλαη ζσζηή
6. Δηθφλα ηνπ γξαπηνχ
 Σα γξάκκαηά κνπ είλαη επαλάγλσζηα
 Σν γξαπηφ κνπ δελ έρεη κνπληδνχξεο
Δπίζεο, ζηνπο καζεηέο ζα δηαλεκεζεί «Φχιιν γηα ηελ πεξηγξαθή πξνζψπνπ», φπσο απαηηεί ε
άζθεζε 1 «Αθνχσ θαη κηιψ», ζει. 23.
Πεξηγξαθή πξνζψπνπ
1. λνκα πξνζψπνπ
2. ηνηρεία ειηθηαθά (γέξνο, έθεβνο θ.ιπ.)
3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
4. σκαηφηππνο (χςνο, βάξνο θ.ιπ.)
5. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καιιηψλ
6. Μάηηα (ρξψκα, κέγεζνο)
7. Σξφπνο ληπζίκαηνο
8. Υαξαθηεξηζηηθά νκηιίαο (πξνθνξά, κηιά γξήγνξα, απιά, επηηεδεπκέλα, ηξαπιίδεη
θ.ιπ.)
9. Σξφπνο κε ηνλ νπνίν θηλείηαη (αξγφο, γξήγνξνο, αδέμηνο θ.ιπ.)
10. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο (θηιηθφο, ερζξηθφο, επγεληθφο, επηζεηηθφο,
αδηάθξηηνο θ.ιπ.)
11. ηφρνη γηα ην κέιινλ (φλεηξα, θηινδνμίεο θ.ιπ.)
12. πλζήθεο εξγαζίαο (ζθιεξά εξγαδφκελνο, αδηάθνξνο θ.ιπ.)
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13. πνπδέο
14. Κάηη άιιν
δ) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ
Μαηζαγγνχξαο, Ζ.Γ. (1999). Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. Η ζρνιηθή ηάμε. Υψξνο,
νκάδα, πεηζαξρία, κέζνδνο. Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξε.
Cooper, C. R. and Odell, L. (Eds). (1988). Evaluating writing. Urbana, IL: National Council of
Teachers of English.
Hall, J.K., Salas, B., Grimes, A.E. (1999). Evaluation and Improving Written Expression. A
Practical Guide for Teachers. (Third Edition). Pro-ed. Austin Texas.
Pressley, M., McGoldrick, J.A., Cariglia-Bull, T. & Symons, S. (1995). Writing. In: Pressley,
M., Woloshyn, V. (1995) (Second Edition). Cognitive Strategy Instruction that Really Improves
Children’s Academic Performance. (153-183). Michigan: Brookline Books.
Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1986). Research on written composition. In M. Wittrock
(Ed.), Handbook of research on teaching (3rd Edition, pp. 778-803). New York: Macmillan.
Εαθεηξηάδεο Κπξηάθνο (2007). Γηδάζθνληαο ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζε καζεηέο
γπκλαζίνπ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Αθσλ Κπξηαθίδε.
Harwell, J. (2001). Complete Learning Disabilities Handbook. San Francisco. Published by
Jossey-Bass
Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The Psychology of Written Communication. Hillsdale,
Nj: Lawrence Erlbaum & Associates.
Case, L.P., Mamlin, N., Harris, K.R. & Graham, S. (1994). Self-regulated Strategy
Development: A Theoretical and Practical Perspective. In T. Scrugss an M. Mastropieri (Eds),
Advances in Learning and Behavioral Disabilities, Greenwich, CT: JAI Press.
Harris, K.R. & Graham, S. (1992). Self-regulated Strategy Development: A part of the writing
process. In M. Pressley, K.R. Harris & J. T. Guthrie (Eds), Promoting academic competence and
literacy in School. (pp. 277-309). San Diego, CA: Academic Press.
Flower, L.S., Hayes, J.R. (1980). Identifying the organization of writing processes. In L.W.
Gregg & E.R. Steinberg (Eds.). Cognitive processes in writing (pp. 3-30). Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Κπξηαδή, Ο. & παληηδάθεο, Η. (2001). Σξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ δπζθνιηψλ παξαγσγήο
γξαπηνχ ιφγνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Κίλεηξν, 3,
35-78.
Κνπηζνγηάλλεο Γ. 2007β. Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη ζσκάησλ
θεηκέλσλ:
Θεσξεηηθφ
πιαίζην.
Hι.
δηαζ.:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/utilization/theory.html
Κνπηζνγηάλλεο Γ. 2009. Γισζζνινγηθφ πιαίζην αλάγλσζεο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ: Tν
παξάδεηγκα ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο γιψζζαο ηνπ Γπκλαζίνπ. ην Πξαθηηθά Παλειιελίνπ
πλεδξίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο γιψζζαο σο πξψηεο / κεηξηθήο, δεχηεξεο / μέλεο, 4-6
επηεκβξίνπ 2009. Παλεπηζηήκην Γπη. Μαθεδνλίαο, Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Φιψξηλα. Hι. δηαζ.:
http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/kiriaki/aithusa1/koutsogiannis.p
df.
Μήηζεο Ν. 1996. Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Απφ ηε γισζζηθή ζεσξία ζηε δηδαθηηθή
πξάμε. Αζήλα: Gutenberg.
Υαξαιακπφπνπινο Α., Υαηδεζαββίδεο . 1997. Η δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο
γιψζζαο: Θεσξία θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Αλαθέξνληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο, δηαδηθηπαθά
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πεξηβάιινληα θαη ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βηληενηαηλίεο, δηαδηθηπαθέο πεγέο
θηι.
ηηο αζθήζεηο γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ππνινγηζηή, πξνηείλεηαη ε εξγαζία λα νινθιεξψλεηαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο ή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ν
εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο ηνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο, κέζα
απφ κηα αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία. Απηή κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί: θαηά ηε δηάξθεηα
εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) κε ζθνπφ ηελ αλαδηακφξθσζή ηνπο,
ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (ηειηθή αμηνιφγεζε) γηα λα αθνινπζήζεη
κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε αλαπξνζαξκνγέο, επεθηάζεηο θηι.
4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο
εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη
δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ
απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην
ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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Κπξηάθνο Εαθεηξηάδεο
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Νενειιεληθή Γιψζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ, 2ε Δλφηεηα «Γιψζζα-Γιψζζεο θαη πνιηηηζκνί ηνπ
θφζκνπ», ζει. 30-44.
1.2. Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο απνηειεί πξφηαζε, ε νπνία αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
νξγαλσζεί ε δηδαζθαιία ηεο 2εο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Γ΄
Γπκλαζίνπ κε ζέκα «Γιψζζα-Γιψζζεο θαη πνιηηηζκνί ηνπ θφζκνπ».
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
 Kεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ
 Ολνκαηηθέο θαη επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο
 Βνπιεηηθέο, εηδηθέο θαη ελδνηαζηηθέο πξνηάζεηο
 Ζ πνιπζεκία ηεο ιέμεο θαη o ξφινο ηνπ ζπγθεηκέλνπ
 Γηαηχπσζε θξηηηθνχ ιφγνπ ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο
 Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηηο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο ζε πξνηαζηαθφ θαη ζε
θεηκεληθφ πιαίζην
 Να εμνηθεησζνχλ κε ηα είδε ησλ νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζε πξνηαζηαθφ θαη ζε
θεηκεληθφ πιαίζην
 Να δηαθξίλνπλ ηηο βνπιεηηθέο, εηδηθέο θαη ελδνηαζηηθέο πξνηάζεηο
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο φηη νη ιέμεηο έρνπλ πνιιέο ζεκαζίεο θαη φηη ζην
θαηλφκελν απηφ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην ζηελφηεξν θαη ην επξχηεξν ζπγθείκελν
113

 Να δηαηππψλνπλ (γξαπηά ή πξνθνξηθά) θξίζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
 Να αλαπηχζζνπλ θξηηηθέο, θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο
 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ
 Να αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). ηηο ηξεηο θάζεηο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ
(πξνγξαθή, γξαθή, αλαζεψξεζε) πνιιά είλαη ηα νθέιε, αλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, γηαηί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξίζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, φπσο ηηο
ζθέθηνληαη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο νξγαλψζνπλ ή λα νξγαλψζνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο.
Δμάιινπ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν θείκελα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην
θεηκεληθφ είδνο κε εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην δηθφ ηνπο γξαπηφ θαη λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ
ηξφπν απηφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπο αιιά θαη κε ηελ θεηκεληθή νξγάλσζε ηνπ
γξαπηνχ ηνπο. Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ φζν ζπρλά ζεσξνχλ αλαγθαίν φπνην
κέξνο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ απφ ην γξαπηφ ηνπο ρξεηαζηεί ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν, κε απνηέιεζκα
λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ, ελψ κπνξνχλ λα εθηππψλνπλ ηα ζρέδηα ηνπ
γξαπηνχ ηνπο θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ην αξρηθφ ζρέδην δηαπηζηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε
βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή βειηηψλεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ, γηαηί βνεζά ηνπο καζεηέο λα εηζαγάγνπλ ζην
θείκελφ ηνπο πνιπηξνπηθά ζηνηρεία, φπσο εηθφλεο, ήρνπο, video clips.
Γεληθφηεξα, ε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ, δηνξζσηή, ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο εηθφλαο – ήρνπ θηι.
θαη εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηηθψλ
εξγαιείσλ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνάγεη ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ελδείθλπηαη γηα
νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άληιεζεο θαη αληαιιαγήο πεγψλ, αμηνιφγεζεο
πιεξνθνξηψλ θαη επεμεξγαζίαο γξαπηνχ θεηκέλνπ.
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα είλαη
θαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο– ζην πιαίζην ελφο ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο,
ιεο νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλεηαη λα νξγαλψλνληαη κε ηελ νκαδηθή κέζνδν, ελψ
νη αζθήζεηο λα απαληεζνχλ κε ηηο ηερληθέο ηεο δξακαηνπνίεζεο (ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη
απηνζρεδηαζκφο).
Αθφκε, πξνηείλεηαη ε βησκαηηθή θαη ε ελεξγεηηθή κάζεζε κε ηελ ηερληθή ηεο ζπγθξνπζηαθήο
ηδενθαηαηγίδαο, ελψ ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερληθή ηεο «βεκαηηθήο
αλάιπζεο ησλ νδεγηψλ». ρεηηθά κε ηε δηφξζσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πξνηείλεηαη ε
απηναμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κε ηε ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ.
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Τπνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ην ζελάξην – ζρέδην δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ΑΠ θαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα
ηνπ ζρνιείνπ.
πλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
• Ώξα έλαξμεο: ε έλαξμε κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο,
πνπ κπνξεί λα ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελεο ηεο εθαξκνγήο ηεο.
…………………………………………………………………………………………
• Δηάξθεηα: ε Γηδαθηηθή Παξέκβαζε κπνξεί λα δηαξθέζεη είηε 45‘ είηε λα είλαη
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κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο δηάξθεηαο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη λα δηαηεζνχλ 8 δηδαθηηθέο ψξεο.
2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
θαη πξνζδηνξίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε ν ρξφλνο δηάξθεηαο θαζεκίαο.
A. Δηζαγσγηθά θείκελα (2 ψξεο)
Aθεηεξία ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ ηα 4 εηζαγσγηθά θείκελα ηεο ελφηεηαο, θαζψο θαη
θσηνηππίεο πνπ έρεη κνηξάζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε απφ έληππεο θαη ςεθηαθέο πεγέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο ελφηεηαο θαη ηηο δηδαθηηθέο πιεπξέο πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη.
Π.ρ. δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, θσηνγξαθίεο θ.ιπ. Eμάιινπ, νη καζεηέο έρνπλ θέξεη θη εθείλνη
παξφκνηα πιηθά θαη ηα θξαηνχλ καδί κε φζα ηνπο έδσζε ν εθπαηδεπηηθφο ζε θάθειν γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηνπο. Σελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ζα ηε δηαζέζνπκε ζηε
δηδαζθαιία ησλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ (1,2,3,4) ή θεηκέλσλ απφ ην θάθειν, γηα λα
αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο ζέζεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη ζπγγξαθείο θαη πψο ηηο ηεθκεξηψλνπλ,
θαζψο θαη ηα θεηκεληθά είδε πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ απηά θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο
πνπ επηηειεί θάζε είδνο ζε δεδνκέλν θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ.
Χο κέζνδνο δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε νκαδηθή. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο φζεο θαη
ηα θείκελα θαη ζε θάζε νκάδα αλαζέηνπκε ηε κειέηε ελφο θεηκέλνπ. Αλαιπηηθά:
1. ηελ πξψηε νκάδα αλαζέηνπκε, αθνχ θαηαλνήζεη ην θείκελν 1, λα «ζηήζεη» κηα ηειενπηηθή
εθπνκπή, ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο ζα δίλεη ζε έλαλ δεκνζηνγξάθν ζπλέληεπμε κε
άμνλα ηηο εξσηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην θείκελν.
2. ηε δεχηεξε νκάδα αλαζέηνπκε λα κεηαζρεκαηίζεη ην θείκελν 2 ζε ζεαηξηθφ
αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο γηα ηηο ηερληθέο ηνπ δξάκαηνο (ραξαθηήξεο, δηάινγνο,
δξάζε, πινθή, ζπγθξνχζεηο) θαη ηνπ ζεάηξνπ (ξφινο, θίλεζε, ρψξνο, εηθαζηηθή
πιαηζίσζε) θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα ζεαηξηθή ζθελή.
3. ηελ ηξίηε νκάδα αλαζέηνπκε λα παξνπζηάζεη κηα ζεαηξηθή ζθελή (θείκελν 3), ζηελ
νπνία ν εκπλεπζηήο ηεο Νέαο Οκηιίαο ζα παξνπζηάδεη κε ην θαηάιιειν χθνο θαη ηελ
αλάινγε κηκηθή ζηνπο ζηαζψηεο ηνπ απνιπηαξρηθνχ θαζεζηψηνο ην ζθνπφ ηεο επηβνιήο
ηεο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηε ζπλζέηνπλ.
4. ηελ ηέηαξηε νκάδα αλαζέηνπκε, επίζεο, λα παξνπζηάζεη κηα ζεαηξηθή ζθελή (θείκελν
4), ζηελ νπνία ζα δηαιέγνληαη έλαο πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο δπζθνξεί κε
ηηο μέλεο ιέμεηο ηνπ θπιιαδίνπ, θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε άμνλα ηηο
εξσηήζεηο ηεο άζθεζεο.
Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ παξφκνηεο εξγαζίεο κε αθφξκεζε θείκελα απφ ην θάθειν
καζεηή.
Σε δεχηεξε ψξα παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα
αμηνινγεζνχλ ζηελ ηάμε κε ηε κέζνδν ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ή ηεο
εηεξναμηνιφγεζεο.
Οη καζεηέο ζα πξνζεγγίζνπλ ηα 4 εηζαγσγηθά θείκελα απφ πνιιέο πιεπξέο (σο πιαίζηα
επηθνηλσλίαο, σο γισζζηθέο θαη λνεκαηηθέο δνκέο, σο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θ.ιπ.).
Β. Δίδε δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ (2 ψξεο)
Σελ πξψηε ψξα:
Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε ηέζζεξηο νκάδεο.
1. Ζ 1ε νκάδα παξνπζηάδεη κε ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο ηελ άζθεζε 2 ηνπ Β1
(Αθνχσ θαη κηιψ)
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2. Ζ 2ε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ άζθεζε 1 απφ ην Β2 (Γηαβάδσ θαη γξάθσ)
3. Ζ 3ε νκάδα παξνπζηάδεη κε ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο ηελ άζθεζε ηνπ Β3
(αθνχσ θαη κηιψ)
4. Ζ 4ε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ άζθεζε 1 απφ ην Β4 (Γηαβάδσ θαη γξάθσ)
Σε δεχηεξε ψξα:
Δπηιέγνπκε θείκελα απφ ην εγρεηξίδην ή, θαηά πξνηίκεζε, απφ ην θάθειν καζεηή ζηα νπνία
ζπλαληψληαη αθελφο επηξξεκαηηθέο θαη αθεηέξνπ νλνκαηηθέο πξνηάζεηο. Οξηζκέλα απφ ηα
θείκελα απηά εκθαλίδνπλ, ιφγσ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζην νπνίν αλήθνπλ, πιεζψξα
επηξξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ (π.ρ. ινγνηερληθά θείκελα αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ φπνπ ζπλαληψληαη
ηνπηθέο, ρξνληθέο, ηειηθέο, αηηηαθέο θ.ιπ. ζρέζεηο). Άιια εκθαλίδνπλ γηα ηνλ ίδην ιφγν έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα ηξία είδε νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ (π.ρ. άξζξα φπνπ γίλεηαη ρξήζε πιάγηνπ
ιφγνπ κε εηδηθέο πξνηάζεηο –είπε φηη … θ.ιπ.–, δεκφζηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ νδεγίεο ή
εληνιέο κε ηε κνξθή βνπιεηηθψλ πξνηάζεσλ –παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε … θ.ιπ. Οη
καζεηέο εληνπίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο δεπηεξεχνπζεο θαη πεξηγξάθνπλ-ζρνιηάδνπλ ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ζηε ιεηηνπξγηθή δηακφξθσζε ησλ επηιεγκέλσλ θεηκεληθψλ
παξαδεηγκάησλ. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη, αλ θαη νη
δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ζπλαληψληαη ζε φια ηα θείκελα, νξηζκέλα είδε
δεπηεξεπνπζψλ ρξεζηκεχνπλ θαη αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζε ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε.
ε δεχηεξε θάζε, νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο ζπληάζζνληαο αληίζηνηρα δηθά
ηνπο θείκελα ζηελ ηάμε ή ην ζπίηη.
Γ. Λεμηιφγην (1 ψξα)
Πξνγξακκαηίδνπκε λα δηδάμνπκε ηελ πνιπζεκία ηεο ιέμεο. Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο
ζα αθνινπζήζνπκε ηελ νκαδηθή κέζνδν. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο. ηελ πξψηε
νκάδα, επεηδή ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ δηαθνξνπνηείηαη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξα
πεξηβάιινληα, κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ηελ ίδηα ιέμε
αιιά ζε άιιν πιαίζην. Έηζη, πξνγξακκαηίδνπκε λα δηδάμνπκε ηηο ελλνηνινγηθέο απνρξψζεηο ηεο
ιέμεο «θχιιν». Αλαζέηνπκε, ινηπφλ, ζηελ πξψηε νκάδα λα δηαβάζεη ην θείκελν 6 θαη λα
ζρεκαηίζεη θξάζεηο, νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ ηε ιέμε «θχιιν» θαη ζα ιέγνληαλ απφ αλζξψπνπο
πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα (βνηαλνιφγνο, έκπνξνο
ραξηηνχ, δαραξνπιάζηεο, ραξηνπαίθηεο, καξαγθφο, εθδφηεο εθεκεξίδαο). ηε ζπλέρεηα,
πηνζεηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη έρνληαο ππφςε καο πψο αιιάδεη ε ζεκαζία
ησλ ιέμεσλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ (θνηλσληθφ ή επαγγεικαηηθφ) ζα δεηήζνπκε απφ ηα κέιε
ηεο νκάδαο λα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε έλα επεηζφδην, ζην νπνίν ζα ζπδεηνχλ νη
επαγγεικαηηθέο νκάδεο («νη επαγγεικαηίεο ζπδεηνχλ γηα ην θχιιν») κε επίθεληξν ηε
ζεκαζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ιέμεο «θχιιν». Σέινο, φηαλ ε νκάδα ζα νινθιεξψζεη ηελ
παξνπζίαζε ησλ ζεαηξηθψλ ηεο δξάζεσλ, νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη
αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κηα ιέμε θαη ηα νπνία
ρξσκαηίδνπλ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελφ ηεο θαη γηα ην επξχηεξν ζπγθεηκεληθφ πιαίζην πνπ
θαζνξίδεη ηε λνεκαηηθή ρξήζε κηαο πνιπζεκηθήο κνλάδαο (π.ρ. επηζηεκνληθφο ιφγνο έλαληη
θνηλήο ρξήζεο).
ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο νκάδαο αλαζέηνπκε ηελ εξγαζία λα παξαγάγνπλ πξνθνξηθφ ιφγν
κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ σο θίλεηξν ρξεζηκνπνηνχκε ηα δχν ζθίηζα, ην θείκελν
8 θαη ην ζθίηζν ηεο ζειίδαο 39. Αθνινπζνχκε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
1. Δθαξκφδνπκε ηελ εηαηξηθή κνξθή δηδαζθαιίαο. ε θάζε ζξαλίν ν έλαο καζεηήο παξαηεξεί
ηελ εηθφλα ζην θείκελν 8 «φηαλ θαζπζηεξεί…», ελψ ν δεχηεξνο ην ζθίηζν ηεο ζειίδαο 39.
2. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ηερληθή ηεο «πξνθεηείαο» δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο, αθνχ
παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο θαη δηαβάζνπλ ην ζιφγθαλ («αξγεί λα θαηέβεη….»), λα βξνπλ ην
ζέκα, ζην νπνίν πηζηεχνπλ φηη αλαθέξεηαη, θαη λα ζθεθηνχλ ηη ζπλέβε πξηλ, ηη ίζσο ζα
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αθνινπζήζεη κεηά θαη πψο ελδερνκέλσο ζα ηειεηψζεη ε ηζηνξία. Με ηελ ππνθίλεζε απηή
βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα παξαγάγνπλ ηδέεο. Μάιηζηα, επεηδή πνιινί καζεηέο έρνπλ δπζθνιία
λα μεθηλήζνπλ αβίαζηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ, κπνξνχκε λα ηνπο παξαθηλήζνπκε κε εξσηήζεηο.
Π.ρ.







Ση είρε πξνεγεζεί;
Ση θάλεη ν πξσηαγσληζηήο;
Ση ζθέθηεθε;
Ση είπε;
Ση ζα αθνινπζήζεη κεηά;
Πψο ηειείσζε ε ηζηνξία;

3. Σέινο, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ έλα άιιν ζιφγθαλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο
ηνπο ζηελ ηάμε.

ηελ ηξίηε νκάδα αλαζέηνπκε σο εξγαζία λα κειεηήζεη ην θείκελν 9 ζηε ζειίδα 40 θαη ζηε
ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Να ρσξηζηνχλ δειαδή ζε ππννκάδεο «Βηνιφγσλ», «Μνπζηθψλ», «Μαζεκαηηθψλ», «Υεκηθψλ», «Φπζηνιφγσλ», νη νπνίεο
αξρηθά ζα βξνπλ ιέμεηο απφ ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
ηηο εληάμνπλ ηφζν ζην επηζηεκνληθφ πεδίν φζν θαη ζηελ θαζνκηινπκέλε γιψζζα. Σέινο, αθνχ
ηνπο δνζεί επαξθήο ρξφλνο, δεκηνπξγνχλ κηα ζεαηξηθή ζθελή, ζηελ νπνία ζα απνδίδνληαη απφ
ηελ θάζε επηζηεκνληθή νκάδα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ. ηαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα
παξνπζηάζνπλ ηηο ζεαηξηθέο ηνπο παξαζηάζεηο, κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε ζπδήηεζε ζηελ
νκάδα γηα ηνλ ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα (ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο, εθθξάζεηο) πνπ έιαβαλ ππφςε
ηνπο, γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηε ιέμε πνπ απέδηδαλ.
Με ηελ ηέηαξηε νκάδα κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα λα
βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο καο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο «γιψζζα» ζηα ζθίηζα
ηεο ζειίδαο 41. Αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηα ζθίηζα θαη κεηά ηνπο δεηάκε λα
ζπλερίζνπλ ην δηάινγν ησλ πξσηαγσληζηψλ, ηνλ νπνίν ζα απνδψζνπλ κε κηα ζεαηξηθή ζθελή
ρξεζηκνπνηψληαο, φκσο, ηε ιέμε «γιψζζα» θαη ηε ζεκαζία πνπ απηή έρεη ζε θάζε ζθίηζν, θαη
δεκηνπξγψληαο ελδερνκέλσο ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ πνιπζεκία
ηεο. ην ηέινο, φηαλ ζα παξνπζηαζηνχλ φια ηα ζεαηξηθά, νη καζεηέο ζπδεηνχλ ζηελ ηάμε γηα ην
ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ιέμεο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδφζεθε θαζψο θαη γηα ηελ
ππφζεζε ηνπ έξγνπ.
Αθφκε, ηε ζεκαζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ιέμεο ζα κπνξνχζακε λα ηε ζπλδπάζνπκε κε ηελ
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία. Απφ ηνπο καζεηέο δεηάκε λα
απηνζρεδηάζνπλ θαη λα θαληαζηνχλ ηη κπνξεί λα ζπλέβε πξηλ θαη κεηά ηε ζθελή πνπ ηνπο
δφζεθε θαη κε αθεηεξία απηφ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηθή ηνπο εθδνρή. Ζ νκάδα δσγξαθίδεη ηηο
ζθελέο έρνληαο ππφςε ηεο ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά, πιαίζην θαη πξσηαγσληζηέο, θαη
ελζσκαηψλεη ζην δηάινγν ηε ιέμε («γιψζζα») πνπ έρνπκε θαζνξίζεη απφ πξηλ ζηελ
εηθνλνγξαθεκέλε δξαζηεξηφηεηα. ηαλ ηειεηψζεη ε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ε νκάδα
επηδεηθλχεη ην έξγν ηεο ζηελ ηάμε, ελψ νη άιινη καζεηέο θξίλνπλ αλ απνδφζεθε κε επδηάθξηην
ηξφπν ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ιέμεο.
Γ. Γηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ θξίζεσλ (1 ψξα)
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Ζ 1ε νκάδα κειεηά ην θείκελν 10 ηεο ζειίδαο 42 θαη
επηζεκαίλεη ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα θαζψο θαη ηηο απνδείμεηο πνπ απηφο επηζηξαηεχεη, ελψ ε
2ε νκάδα θάλεη ην ίδην γηα ην θείκελν 11. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαηάιιεια
θείκελα κε αληηπαξαηηζέκελεο απφςεηο απφ ην θάθειν ηνπ καζεηή. ηαλ νη νκάδεο
νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, κε ηελ ηερληθή ηεο «ζπγθξνπζηαθήο ηδενθαηαηγίδαο»
παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε «ηξαπέδη δηαιφγνπ», ν νπνίνο ζπληνλίδεηαη απφ
παξνπζηαζηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεξνχλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ δηαιφγνπ (ζέβνληαη ηνπο
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ζπλνκηιεηέο, παίξλνπλ κε ηε ζεηξά ην ιφγν θαη δε κνλνπσινχλ ηε ζπδήηεζε, είλαη ζαθείο θαη
εληφο ζέκαηνο θ.ιπ.), αμηνπνηνχλ επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. επαλαδηαηχπσζε, έθθξαζε
απνξηψλ, αμηνπνίεζε επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά κέζα),
ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα γισζζηθά ζηνηρεία κε εθείλα ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο κε πεηζηηθή θαη θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ απνδέθηε θαη ην επξχηεξν θαηαζηαζηαθφ πιαίζην.
Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ (1 ψξα)
Σελ φγδνε δηδαθηηθή ψξα ζην πιαίζην «δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ» απνθαζίδνπκε λα
παξαγάγνπλ νη καζεηέο γξαπηφ ιφγν κε βάζε ην δεχηεξν ζέκα απφ ην Γηαβάδσ θαη γξάθσ ηεο ζειίδαο
44: Οη Έιιελεο καζεηέο καζαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ κία δχν μέλεο γιψζζεο. Θεσξείηε φηη ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ
ζηε δσή ηνπο;».

β) Πεξηγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
θαζεκίαο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν κέζνδνο –
ηερληθή (αιιά θαη πεξηζζφηεξεο) ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηνπ ρεδίνπ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ε θάζε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο – ηερληθή ζην πιαίζην ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ.A. Δηζαγσγηθά θείκελα (2 ψξεο)
ηε δηδαζθαιία ησλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο, ε
νπνία ζα νξγαλσζεί ζε 4 θάζεηο σο εμήο:
1ε θάζε: Πξνδηδαθηηθέο ελέξγεηεο. Οξγάλσζε καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ρψξνπ
1. Οξγάλσζε ησλ νκάδσλ
2. Οξγάλσζε ρψξνπ
ε
2 θάζε: ηφρνη ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο
1. Γλσζηνπνίεζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ
2. Καζνξηζκφο αλακελφκελσλ κνξθψλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γλσζηνπνίεζε
δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο.
3. Δπεμεγνχκε ην γεληθφ έξγν ηεο νκάδαο θαη νξίδνπκε βαζηθά αμηνινγηθά θξηηήξηα.
4. Γίλεηαη θαηακεξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζηα κέιε ηεο νκάδαο
3ε θάζε: Γηεμαγσγή ηεο ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο
1. Τπννκάδεο θαη κεκνλσκέλνη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ην έξγν πνπ ηνπο αλαηέζεθε
2. χλζεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππννκάδσλ
3. Παξνπζίαζε ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο νκάδαο (πξφβιεκα, ππνζέζεηο, ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία πιηθνχ, επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ, ζρνιηαζκφο, βειηησηηθέο
πξνηάζεηο, γεληθεχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα)
4ε θάζε: Αμηνιφγεζε έξγνπ
1. Αμηνιφγεζε κάζεζεο
2. Αμηνιφγεζε ηεο νκαδηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Μεηαγλσζηηθή ζεψξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
Ζ ζεαηξηθή παξνπζίαζε ελφο απνζπάζκαηνο απφ ηα εηζαγσγηθά θείκελα πεξηιακβάλεη ηε θάζε
ηεο κεηαγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ζηελ ηάμε. ην Φχιιν έξγνπ γηα
ηηο αζθήζεηο ηεο δξακαηνπνίεζεο ησλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ πεξηγξάθεηαη ε νξγάλσζε
ζθελψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξσηαγσληζηψλ.
1ε Φάζε: Αξρηθά γίλεηαη ε κεηαγξαθή ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ:
1.1. Οη καζεηέο επηζεκαίλνπλ ζην θείκελν ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα δξακαηνπνηεζνχλ:
 Σα πξφζσπα
 Σν ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην
 Σν πξφβιεκα
 Σα εκπφδηα ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
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 Σελ εζσηεξηθή αληίδξαζε
 Σελ εμσηεξηθή δξάζε ησλ εξψσλ ζην πξφβιεκα
 Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ
 Σελ αληίδξαζε ραξαθηήξσλ
 Σε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο
1.2. Αθνινχζσο νη καζεηέο ρσξίδνπλ ην αθεγεκαηηθφ θείκελν ζε εηθφλεο (ζθελέο, επεηζφδηα,
ζθεληθέο ελφηεηεο) θαη ζε θάζε ζθελή επηζεκαίλνπλ ηα θχξηα ζηνηρεία (πξφζσπα, ρψξνο,
ρξφλνο, δξάζε).
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζαλ νη καζεηέο απφ ην «ράξηε ηεο ηζηνξίαο» νη ζθελέο
νξγαλψλνληαη σο εμήο (Πίλαθεο): Π.ρ.
Υψξνο:

Υξφλνο:

Πξφζσπα:
πλζήθεο:
Πξφζσπα: Ο δξακαηηθφο κχζνο ζηεξίδεηαη ζηελ εηδηθή δχλακε πνπ δηαζέηεη έλαο ήξσαο. ηελ
ηζηνξία ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήξσα κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη απφ ηα:
1. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απαληά ζηελ εξψηεζε πνηνο είλαη θαη απνδίδεηαη κε επίζεηα
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ραξαθηήξα.
2. Πξάμεηο (Ση θάλεη;).
3. Αίηεκα (Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ;).
Ήξσαο:
Πνηνο είλαη

Αλάιπζε πξάμεσλ

ηφρνη

Δπίζεηα:

Ήξσαο:
Κίλεηξν δξάζεο ηνπ ήξσα:
Άιιεο δπλάκεηο:

Γχλακε πνπ θαξπψλεηαη:
ηφρνο:

Αληίκαρε δχλακε:

Β. Δίδε δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ
Οη αζθήζεηο ηνπ πληαθηηθνχ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ κε ηε κέζνδν ηεο δξακαηνπνίεζεο σο
εμήο:
ηελ πεξίπησζε απηή πξνγξακκαηίδνπκε λα δηδάμνπκε ζηνπο καζεηέο πψο λα κεηαζρεκαηίδνπλ
ηηο θξάζεηο νξγαλψλνληαο ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:
 ρεκαηίδνπκε θχθιν ζηελ ηάμε θαη γλσζηνπνηνχκε ζηνπο καζεηέο ην ζηφρν: Να
κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο θξάζεηο ησλ πξνηάζεσλ. Αθνινχζσο, έλαο καζεηήο ζηέθεηαη ζην
θέληξν ηνπ θχθινπ θαη μεθηλά λα δηαβάδεη ηε θξάζε. Π.ρ. - ηαλ… πεζάλεη.
 Κάζε θνξά πνπ ε νκάδα αθνχεη κηα νλνκαηηθή πξφηαζε, ηελ επαλαιακβάλεη ελ ρνξψ «φηη
ν…είρε πεζάλεη». ηε ζπλέρεηα ε νκάδα ππνβάιιεη ηελ εξψηεζε «δειαδή ν … ήηαλ
πεζακέλνο;»
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Ζ άζθεζε ηνπ Β2 ηεο ζειίδαο 35 νξγαλψλεηαη κε ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο:
Απφ ην βηβιίν ηνπ πληαθηηθνχ (ζει. 131) θαη/ή απφ ην θάθειν πιηθνχ νη καζεηέο ηεο νκάδαο
ζηαρπνινγνχλ ξήκαηα (ιέγσ, λνκίδσ, αηζζάλνκαη…), πεξηθξάζεηο αιιά θαη νπζηαζηηθά κε
παξφκνηα ζεκαζία θαη δεκηνπξγνχλ δηαιφγνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε, αθνχ πξψηα
έρνπλ νξίζεη ηηο επηθνηλσληαθέο παξακέηξνπο (θεηκεληθφ είδνο/είδνο δηαιφγνπ, πνκπφο,
απνδέθηεο, είδνο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο, ζθνπφο …).
Ζ άζθεζε ηνπ Β3 νξγαλψλεηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ:
 ρεκαηίδνπκε θχθιν ζηελ ηάμε θαη γλσζηνπνηνχκε ζηνπο καζεηέο ην ζηφρν: Να βξνπλ ζηηο
θξάζεηο πνπ αθνχλ απφ πνηεο ιέμεηο εμαξηψληαη νη πξνηάζεηο πνπ ιέγνληαη κε έκθαζε θαη
κε πνηα ιέμε εηζάγνληαη. Αθνινχζσο, έλαο καζεηήο ζηέθεηαη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη
μεθηλά λα δηαβάδεη ηε θξάζε. Π.ρ. – Έιπηδαλ…..εγθεθάινπ
 Κάζε θνξά πνπ ε νκάδα εληνπίδεη ηε ιέμε εμάξηεζεο θαη ηε ιέμε, κε ηελ νπνία εηζάγεηαη ε
πξφηαζε , ηελ επαλαιακβάλεη ελ ρνξψ «έιπηδαλ», «λα». ηε ζπλέρεηα ε νκάδα ππνβάιιεη
ηελ εξψηεζε «ηη έιπηδαλ λα…. ;» θαη ν καζεηήο απαληά «έιπηδαλ λα…»
Γ. Λεμηιφγην
Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηερληθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, κε ηελ νπνία νη καζεηέο
έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ πνιιέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην ίδην θείκελν,
λα παξαγάγνπλ λένπο δηαιφγνπο θαη λα επεθηείλνπλ ηελ πινθή ηεο ππφζεζεο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ νη καζεηέο αληρλεχνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ
ππνδχνληαη, ελψ θαηαλννχλ πιεξέζηεξα ηα θίλεηξα πνπ ππνθηλνχλ ηηο επηινγέο ηνπο,
ηαπηίδνληαη καδί ηνπο, δηνρεηεχνπλ πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, απνθαιχπηνπλ θαη βηψλνπλ ηηο
δηακάρεο θαη ηα γεγνλφηα.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ νινθιεξψλνληαη ζε πέληε βήκαηα, κε ηα νπνία ε
νκάδα ζα πξέπεη:
6. Να δεκηνπξγήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα
7. Να δεκηνπξγήζεη έλα επηθνηλσληαθφ/θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ
8. Να επηδηψμεη έλαλ ζθνπφ, ν νπνίνο ζηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα αιιάμεη
9. Να εθεχξεη κηα δπζθνιία πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη
10. Να αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηηο ζπλζήθεο, ην πεξηβάιινλ ή ηα πξφζσπα θαη ηα
γεγνλφηα, ψζηε λα αληηδξάζεη.
Γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο, ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ λα νξγαλσζεί
απνηειεζκαηηθά, κπνξνχκε αξρηθά λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξάκαηνο
γξάθνληαο ηηο εξσηήζεηο:
 Πνηνη είκαζηε;
 Πνχ βξηζθφκαζηε;
 Ση θάλνπκε;
 Γηαηί ην θάλνπκε;
Γ. Γηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ θξίζεσλ
Με ηε βησκαηηθή κάζεζε ν καζεηήο καο νηθεηνπνηείηαη ηε γλψζε κε εξγαιείν ηελ εκπεηξία,
αλαδεηά ελδηαθέξνλ ζηε δηαδηθαζία, ελψ πξνσζείηαη θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ,
νη νπνίνη επαηζζεηνπνηνχληαη γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηα ζέκαηα ησλ αλζξψπηλσλ
ζρέζεσλ θαη εμνηθεηψλνληαη ζηε δηαηχπσζε θξηηηθνχ ζρνιηαζκνχ γηα απηά θαη επξχηεξα ζηε
ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θξηηηθνχ ιφγνπ θαη ηεο δηαιεθηηθήο ζχλζεζεο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη
ζε δχν νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ππεξαζπηζηνχλ δχν αληίζεηεο απφςεηο γηα ην
ζέκα δηαηππψλνληαο ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα.
Ζ θάζε νκάδα μεθηλά λα δηαηππψλεη ηελ άπνςή ηεο κε ηε θξάζε:
 Πηζηεχνπκε φηη….
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Έρνπκε ηελ άπνςε φηη…..
Ννκίδνπκε φηη….
Θεσξνχκε ζσζηφ λα….

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ
ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηερληθή
ηεο «βεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ νδεγηψλ». Αλαιπηηθά:
Ο καζεηήο αθνινπζεί ηα ηξία βήκαηα γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη ην γξάςηκν δνθηκίσλ
1.
θέςνπ:

Πνηνο; (Πνηνο είλαη ν αλαγλψζηεο;)

Ση; (Γηα πνην ζθνπφ γξάθσ;)
2.
ρεδίαζε (κπνξείο λα θηηάμεηο έλα ζρεδηάγξακκα)

εκείσζε ηε ζεκαηηθή πξφηαζε

Γξάςε ηνπο ιφγνπο

Δμέηαζε ηνπο ιφγνπο. Θα πεηζζεί ν αλαγλψζηεο;

Γξάςε έλα ηέινο
3.
Γξάςε πεξηζζφηεξα
Γηα παξάδεηγκα. Θέκα: «Γξάςηε έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε κηαο ή δχν μέλσλ γισζζψλ ζην ζχγρξνλν λέν».
Πξψην βήκα:
 Πνηνο είλαη ν αλαγλψζηεο; Πξφθεηηαη γηα έλα άξζξν, ην νπνίν ζα δεκνζηεπηεί ζε καζεηηθή
εθεκεξίδα θαη απεπζχλεηαη ζηνπο αλαγλψζηεο (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θ.ιπ.).
 Γηα πνην ζθνπφ γξάθσ; Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γξάθσ ην άξζξν είλαη γηα λα δηαηππψζσ ηελ
άπνςή κνπ ζρεηηθά κε ην αλ είλαη απαξαίηεηεο νη μέλεο γιψζζεο ζηνπο ζχγρξνλνπο λένπο.
Γεχηεξν βήκα:
Ο καζεηήο αλαξσηηέηαη πψο ζα ζρεδηάζεη ην γξαπηφ ηνπ.
 εκείσζε ηε ζεκαηηθή πξφηαζε (ηε ζεκαηηθή πξφηαζε ζπλνςίδεη ν καζεηήο ηελ άπνςή ηνπ γηα
ην ζέκα)
 Πνηα είλαη ε άπνςε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα δηαηππψζεη γη‘ απηφ ην ζέκα; (Οξηζκέλνη
ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη απαξαίηεηε ε εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, ελψ άιινη πηζηεχνπλ πσο
δε ρξεηάδεηαη λα καζαίλνπλ νη Έιιελεο καζεηέο μέλεο γιψζζεο).
 Πνηα είλαη ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε; (Δγψ λνκίδσ πσο ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ είλαη
απαξαίηεηε).
 Πνηα επηρεηξήκαηα κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ άιινη;
1. Ζ μέλε γιψζζα καζαίλεηαη επαξθψο, κφλν αλ δήζνπκε ζηε ρψξα πνπ κηιηέηαη.
2. ε ιίγν δηάζηεκα ζα ηελ μεράζνπλ.
3. Σα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν.
4. ηαλ ρξεηαζηεί, ζα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ επαξθψο κηα μέλε γιψζζα.
 Πνηα επηρεηξήκαηα κπνξψ λα επηζηξαηεχζσ εγψ, γηα λα πείζσ φηη ε άπνςή κνπ είλαη ζσζηή;
1. ηηο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρνπκε φινη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο.
2. Ζ γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζπνπδέο, γηα επαγγεικαηηθνχο
ιφγνπο θαη γηα αλάγθεο αλαςπρήο.
 Ση κπνξψ λα επηθαιεζηψ, γηα λα απνδείμσ φηη ην επηρείξεκά κνπ είλαη άξηην;
1. ην πεξηβάιινλ παγθνζκηνπνίεζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ είλαη θαζεκεξηλή αλαγθαηφηεηα.
2. Γηα κεηεθπαηδεχζεηο θαη ζπνπδέο αιιά θαη γηα ελεκέξσζε ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα πξέπεη
θαλείο λα γλσξίδεη μέλεο γιψζζεο.
 Πνηεο είλαη νη ιχζεηο ζην πξφβιεκα;
1. Να δηδάζθνληαη νη μέλεο γιψζζεο απνηειεζκαηηθφηεξα ζην ζρνιείν
2. Μνξθσηηθέο αληαιιαγέο καζεηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ.
 ηε ζπλέρεηα θαιφ ζα ήηαλ λα εμεηάζσ αλ ηα επηρεηξήκαηά κνπ είλαη ζεκαληηθά.
 Σψξα ρξεηάδεηαη κηα θαιή πξφηαζε θαηαθιείδα. Βξεο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηαθιείδα.
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Σψξα πνπ ζρεδίαζα ην δνθίκηφ κνπ πξέπεη λα γξάςσ ηηο ζθέςεηο κνπ. Καζψο ζα γξάθσ, κπνξψ
λα ζθέθηνκαη θαη άιια επηρεηξήκαηα.
 Σαπηφρξνλα, ν καζεηήο ζθέθηεηαη, ελψ ρξεζηκνπνηεί ζρέδην: «Θα θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο ην
επηρείξεκά κνπ;».
Σξίην βήκα: Σψξα πξέπεη λα ζθεθηψ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα γηαηί πξέπεη λα
καζαίλεη ν ζχγρξνλνο λένο μέλεο γιψζζεο.

γ) Πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα (έληππα,
θχιια εξγαζίαο, αλαιψζηκν πιηθφ, εμνπιηζκφο θ.ά.). Σν πιηθφ απηφ επηζπλάπηεηαη ζην
ζελάξην- ζρέδην δηδαζθαιίαο
Γηα κηα γξήγνξε θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ γξαπηψλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
θξαηνχλ ιεπηνκεξείο ζεκεηψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θιίκαθεο
αμηνιφγεζεο θαη ηηο ιίζηεο ειέγρνπ. Αλαιπηηθά:
α) Κιίκαθεο αμηνιφγεζεο
Οη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ζπγθξνηνχληαη απφ εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε, φηαλ
αμηνινγνχκε ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ θαη αλαθέξνληαη, ζπλήζσο, ζηηο παξακέηξνπο:
Παξάκεηξνη
Καιή
Μέηξηα
Φησρή
Γξαθηθφο ραξαθηήξαο
ηίμε
Υξήζε θεθαιαίσλ γξακκάησλ
Οξζνγξαθία
Λεμηιφγην
Γξακκαη θή
Ηδέεο
Οξγάλσζε
Πεγή: Hall, J.K., Salas, B., Grimes, A.E. (1999). Evaluation and Improving Written Expression. A
Practical Guide for Teachers. (Third Edition). Pro-ed. Austin Texas, p. 7.
β) Λίζηεο ειέγρνπ
Με ηε ιίζηα ειέγρνπ δελ αμηνινγνχκε ην γξαπηφ ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθεο πνηνηηθνχ ή πνζνηηθνχ
ραξαθηήξα, αιιά απιψο ζεκεηψλνπκε κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ αλ ζην γξαπηφ ηνπ καζεηή ζπλαληάκε
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηηο εξσηήζεηο.
Παξάκεηξνη
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Γξαθηθφο ραξαθηήξαο
ηίμε
Υξήζε θεθαιαίσλ γξακκάησλ
Οξζνγξαθία
Λεμηιφγην
Γξακκαηηθή
Ηδέεο
Οξγάλσζε

Αμηνιφγεζε απφ ζπκκαζεηέο θαη απην-αμηνιφγεζε
Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εμίζνπ απνηειεζκαηηθή απνδεηθλχεηαη θαη ε
αμηνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ε απην-αμηνιφγεζε. Οη καζεηέο εξγάδνληαη
είηε ζε κηθξέο νκάδεο είηε κεκνλσκέλα δηαβάδνληαο ηα γξαπηά ρξεζηκνπνηψληαο πεξηγξαθηθέο
εξσηήζεηο θαη νδεγίεο/θξηηήξηα, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ θαη
αλαθέξνληαη ζηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ζηελ
θεηκεληθή νξγάλσζε θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο, ζην
πεξηερφκελν θαη ζηνπο ζηφρνπο, ζηελ νξζνγξαθία θαη ζηε ζηίμε. Ζ ζπιινγηθή αμηνιφγεζε,
φηαλ γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο, εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα φηη επηηξέπεη ην
ζρνιηαζκφ θαη ηελ θξηηηθή, κε ζηφρν ηελ επαλαδηαηχπσζε θαη βειηίσζε ηεο ηειηθήο εθδνρήο
ηνπ θεηκέλνπ.
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Δμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηελ ηερληθή ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο είλαη θαη ε
ηερληθή ηεο απην-αμηνιφγεζεο, γηαηί ν καζεηήο επηθνξηίδεηαη κε ην θαζήθνλ λα αληρλεχζεη ηηο
ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ γξαπηνχ ηνπ, αθνινπζψληαο ηα θξηηήξηα πνπ ππνδεηθλχεη ν
εθπαηδεπηηθφο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ χθνπο, ζηηο ηερληθέο αλάπηπμεο θαη
ζχληαμεο-νξγάλσζεο ησλ παξαγξάθσλ, ζην ιεμηιφγην θαη ζην πεξηερφκελν.
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NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
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Μήηζεο Ν. 1996. Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Απφ ηε γισζζηθή ζεσξία ζηε
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γιψζζαο: Θεσξία θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Αλαθέξνληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο,
δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα θαη ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βηληενηαηλίεο,
δηαδηθηπαθέο πεγέο θηι.
ηηο αζθήζεηο γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ππνινγηζηή, πξνηείλεηαη ε εξγαζία λα νινθιεξψλεηαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.
Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ησλ Καιιηηερληθψλ, γηα λα απνδνζεί
απφ ηνπο καζεηέο ην ζθίηζν πνπ ζα αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηνπ Λεμηινγίνπ.

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο ή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή
ηεο, ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο ηνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ
αμηνιφγεζή ηεο, κέζα απφ κηα αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία. Απηή κπνξεί λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί:θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (δηακνξθσηηθή
αμηνιφγεζε) κε ζθνπφ ηελ αλαδηακφξθσζή ηνπο,
• ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο (ηειηθή αμηνιφγεζε) γηα
λα αθνινπζήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε
αλαπξνζαξκνγέο, επεθηάζεηο θηι.

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο
ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ
ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr
ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ
Δθπαηδεπηηθφ ελάξην

1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ

1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Δξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα «Δξγαζία-Δπάγγεικα» ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ , κάζεκα Νενειιεληθή Γιψζζα,
γηα ηάμεηο θαη κε αιιφγισζζνπο καζεηέο (Δθπαηδεπηηθφ ελάξην)

1.2 Γεκηνπξγφο
Ολνκαηεπψλπκν: ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ
Παηξψλπκν: ΒΑΗΛΔΗΟ
Ηδηφηεηα: Φηιφινγνο εηδηθεπκέλε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο θαη σο δεχηεξεο γιψζζαο
Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: ΓΔΡΗΓΝΤ 18, 10434, ΑΘΖΝΑ

E-mail: ifigenia@hcc.edu.gr
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Υ

Γηθηπαθφο ηφπνο / blog: www.hcc.edu.gr
Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ Υ

Αλ λαη, λα αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ: ………………………………………………..
Ηζηνζειίδα / blog: …………………………………………………………………………..

1.3 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Σν ζελάξην δηδαζθαιίαο απνηειεί πξφηαζε, ε νπνία αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα νξγαλσζεί ε δηδαζθαιία
ηεο 5εο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Β΄ Γπκλαζίνπ κε ζέκα «Δξγαζία-Δπάγγεικα»
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Δπηδηψθεηαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη κία εξεπλεηηθή εξγαζία ζρεηηθά κε
ην Δπάγγεικα θαη ηελ Δξγαζία.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. (ζε πνηα ελφηεηα ηνπ ΑΠ εληάζζεηαη ν θεληξηθφο άμνλαο ηνπ
ζέκαηνο θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην ΓΔΠΠ)
Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζέκαηνο εληάζζεηαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο νξγάλσζεο κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα ΓΔΠΠ, ε ελφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνπο άμνλεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ
ΓΔΠΠ «αθνχσ θαη θαηαλνψ», «κηιψ», «δηαβάδσ θαη θαηαλνψ» θαη «γξάθσ».
πκβαηφηεηα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ
Ζ ελφηεηα έρεη ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη ζηνπο καζεηέο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα
θνηλσληθά δεηήκαηα (λέεο κνξθέο εξγαζίαο, αλεξγία θιπ) θαζψο θαη λα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα εξεπλήζνπλ
ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα θαη έηζη λα βνεζεζνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επηινγή, εθφζνλ καζαίλνπλ λα
δηεξεπλνχλ, λα θξίλνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα. Δπίζεο ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο
παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη απφ ηα δεηνχκελα ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζην κάζεκα ηεο
Γιψζζαο.
1.4 Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο ζα ην εθαξκφζαηε
Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αθνξά ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή:
Πξσηνβάζκηα

Γεπηεξνβάζκηα Υ
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Σάμε ή ηάμεηο ζηηο νπνίεο ζα ην εθαξκφζαηε Β Γπκλαζίνπ
Τπήξμε ζπλεξγαζία ηάμεσλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ή ζπλεξγαζία ηάμεσλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ Υ

Αλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ηα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία/ηάμεηο.

1.5 Δίδνο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
εκεηψζηε απηφ / απηά πνπ θξίλεηε φηη αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηελ πξφηαζή ζαο:
1. ρέδην Μαζήκαηνο.
2. Αθνινπζία ρεδίσλ Μαζήκαηνο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα (ελάξην Γηδαζθαιίαο) (ζελάξην γηα
ηξεηο δίσξεο δηδαθηηθέο ζπλαληήζεηο) Υ
3. Οινθιεξσκέλε παηδαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
4. Δπηηπρεκέλν project πνπ πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
5. Λεηηνπξγηθφο ηξφπνο ππέξβαζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
6. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάπνην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ή ζε θάπνηα
δξάζε.
7. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν.
8. Απνδνηηθή πεξίπησζε επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ.
9. Πξαθηηθή ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο / θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή ηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
10. Πξαθηηθή απνδνηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
θξίζεσλ ζην ζρνιείν ή ζηελ ηάμε.
11. Καιέο Πξαθηηθέο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ή ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (ζπλεξγαζία κε άιιεο ηάμεηο / κε άιια ζρνιεία).
12. Άιιν ……………………………………………………………………....
……………………………………………………………………..............
1.6 θνπφο & ηφρνη ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Γεληθφο θνπφο

λα αλαπηχμνπλ ηηο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαζψο θαη ηηο

δεμηφηεηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ελφο ζέκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην λέν ιεμηιφγην, ζρεηηθφ κε ηελ εξγαζία
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θαη ην επάγγεικα
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Γλψζεηο


Να κάζνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζήκεξα θαη λα
θαηαλνήζνπλ φηη ε εξγαζία θαη ηα επαγγέικαηα αιιάδνπλ κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη
είλαη ρξήζηκεο (αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο)



Να γλσξίζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ έλα δηεπξπκέλν ζεκαηηθφ ιεμηιφγην

Γεμηφηεηεο


Να κάζνπλ λα ζπιιέγνπλ πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο έξεπλαο θαη λα ην
νξγαλψλνπλ έηζη ψζηε λα ην παξνπζηάδνπλ σο απιή εξγαζία («καζαίλσ πψο λα καζαίλσ», )



Να κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα ζπδεηνχλ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ην
επάγγεικα



Να αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θπξίσο ιφγνπ, απεπζπλφκελνη θπξίσο ζε δέθηε πνπ ηνπο είλαη
νηθείνο

ηάζεηο


Να αλαζεσξήζνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε επαγγέικαηα πνπ δελ έρνπλ κεγάιν θχξνο ζηηο ζχγρξνλεο
δπηηθέο θνηλσλίεο (θνηλσληθή ηθαλφηεηα, πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε)



Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα κελχκαηα πνπ παίξλνπλ απφ έλα έξγν ηέρλεο θαη λα ην
βιέπνπλ σο πεγή γλψζεο



Να ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο θνηλνχ (εξεπλεηηθνχ) απνηειέζκαηνο

εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο
θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ): αμηνπνηνχληαη ην δηαδίθηπν γηα ηελ έξεπλα, θαζψο θαη ςεθηνπνηεκέλα δηδαθηηθά
πιηθά (θσηνγξαθίεο, videos, εηθφλεο κε δσγξαθηθνχο πίλαθεο θιπ). Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππνινγηζηή
γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζή ηνπο. Ζ ηειηθή αθίζα κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί ζε ππνινγηζηή ή σο ζπκβαηηθφ θνιιάδ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ (φινη) πξφζβαζε ζε
ππνινγηζηή.
1.7 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
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Τπνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ΑΠ θαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.
πλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
•

Ώξα έλαξμεο: ε έλαξμε ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
ηάμεο, πνπ κπνξεί λα ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελεο ηεο εθαξκνγήο ηεο.

•

Δηάξθεηα: δχν δίσξεο δηδαθηηθέο ζπλαληήζεηο, κεζνιαβεί εξγαζία ζην ζπίηη θαη νινθιεξψλεηαη ζε κία
αθφκε δίσξε δηδαθηηθή ζπλάληεζε ζηελ ηάμε

•

πρλόηεηα: ζε ζπλερφκελε ζρνιηθή πεξίνδν, φηαλ δηδάζθεηαη ην αληίζηνηρν θεθάιαην ζηε Νενειιεληθή
Γιψζζα

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Δκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ Σέρλε, νκαδηθή εξγαζία,
πξνζνκνίσζε, εξσηήζεηο-απαληήζεηο, ειεχζεξε ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα. Σν ρέδην απεπζχλεηαη θαη ζε ηάμεηο
κε παηδηά πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. Έηζη δίλεηαη δηδαθηηθφ πιηθφ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ
δπζθνιίαο (α-β-γ). Δπίζεο ππάξρεη ειεπζεξία-αιιά θαη θαζνδήγεζε- ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δίλνληαη θαη αζθήζεηο πξναηξεηηθέο γηα ην ζπίηη, γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο. Οη
καζεηέο αζθνχληαη λα εξγάδνληαη αηνκηθά, ζε δεπγάξηα θαη ζε νκάδεο.
1ε Γηδαθηηθή ζπλάληεζε (δίσξε)
Α ΦΑΖ: ΑΦΟΡΜΖΖ
Γίλεηαη ή παξνπζηάδεηαη ζε projector κία ζεηξά θσηνγξαθηψλ (ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1) θαη ε/ν εθπαηδεπηηθφο
απεπζχλεη ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε ζεηξά εξσηήζεσλ, κε ζθνπφ α) λα θαηαιάβεη ηη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο έρνπλ
ήδε γηα ηα επαγγέικαηα θαη ην ρψξν ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο θαη β) λα εηζαγάγεη κεξηθέο απφ ηηο λέεο ιέμεηο, ηηο
νπνίεο ζα ζπλαληήζνπλ ζηα θείκελα αξγφηεξα. Σηο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα, φπσο ηηο αθνχεη, ζε θαηεγνξίεο
(εξσηήζεηο –απαληήζεηο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, θαηεγνξηνπνίεζε) . Οη θαηεγνξίεο ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη ιέμεηο θαη
θξάζεηο: γηα ηα επαγγέικαηα, γηα ηελ εξγαζία, γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, γηα ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, γηα ηα
πξνζφληα ελφο επαγγεικαηία θαη άιιεο ζρεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο.
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Β ΦΑΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΗΝΑΚΑ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη κειεηνχλ ζρεηηθά θείκελα (ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2), ηα νπνία δίλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηα επαγγέικαηα (δίλεηαη έλα θείκελν ζε θάζε δεπγάξη).
Βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ γηα λα ζηγνπξεπηνχλ πσο γλσξίδνπλ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο.
Μπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ιεμηθά ή έλα άιιν δεπγάξη. εκεηψλνπλ ιέμεηο θαη θξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
γεληθά, κε δηάθνξα επαγγέικαηα, κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα πξνζφληα ελφο
επαγγεικαηία θαη άιιεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ζρεηηθέο,

πνπ ηνπο θαίλνληαη ελδηαθέξνπζεο θαη εξγάδνληαη

ζπκπιεξψλνληαο απφ θνηλνχ ηνλ πίλαθα ιεμηινγίνπ ζην ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3.
εκείσζε: ηα θείκελα κνηξάδνληαη κε βάζε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο, α-β-γ (φπνπ α είλαη ηα πην εχθνια).
Δπίζεο ηα θείκελα είλαη δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ ( άξζξν, έξεπλα, πξνζσπηθή καξηπξία, βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, έξγα ηέρλεο/ δσγξαθηθήο)
Ζ/ν εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη εάλ έγηλαλ θαηαλνεηά ηα θείκελα, θαζψο θάζε δεπγάξη –πηζαλψο θαη καδί κε άιιν
δεπγάξη πνπ είρε ην ίδην θείκελν- παξνπζηάδεη ην θείκελφ ηνπ, ελψ παξάιιεια ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη
ηνλ πίλαθα ηνπ ζεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ κε ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο έρεη θαηαγξάςεη θαη αλαθέξεη θάζε δεπγάξη. Δμεγεί
ιέμεηο πνπ δελ θαηαλνήζεθαλ, πξνζζέηεη, αλ ρξεηάδεηαη, θαη νξηζκέλεο λέεο, αλαθέξνληάο ηεο πάληα ζε θξάζεπαξάδεηγκα (βι. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3). ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο νη καζεηέο έρνπλ έλα ζεκαηηθφ ιεμηιφγην
κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ θαινχληαη λα θξίλνπλ ηα δεηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη απφ ηα θείκελα.
Γίλεηαη ζχληνκε θαζνδεγεκέλε ζπδήηεζε γηα ηα επαγγέικαηα, ηα πξνζφληα θαη ηηο ζπλζήθεο

εξγαζίαο.

Σίζεληαη θαη δεηήκαηα φπσο ην ζέκα ηεο αλεξγίαο, ηεο ηειε-εξγαζίαο, ηεο καχξεο εξγαζίαο θαζψο θαη ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ ηα ζέκαηα απηά ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε.
Χο Δξγαζία γηα ην ζπίηη δίλεηαη ε ιίζηα ηνπ ζεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί/ ζπκπιεξσζεί ζηελ
ηάμε, κε ζθνπφ λα κειεηεζεί, θαη αλαθνηλψλνπκε φηη ζα γίλεη δηαγσληζκφο ιεμηινγίνπ ζηελ επφκελε ζπλάληεζε.
Δπίζεο κπνξνχκε λα δψζνπκε αληίηππα φισλ ησλ θεηκέλσλ πνπ έγηλαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε, κε
ζθνπφ λα δηαβαζηνχλ απφ φινπο, πξναηξεηηθψο.
Παξαιιαγή: νξηζκέλα θείκελα, φπσο ην θείκελν 1 (βαζκφο δπζθνιίαο α) ή ην θείκελν 14 (βαζκφο δπζθνιίαο γ)
ελδείθλπληαη γηα Παηρλίδη Ρφισλ θαη κάιηζηα πιινγηθνχ Ρφινπ. Δάλ νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην
Παηρλίδη Ρφισλ, είλαη θαιή ηδέα λα αθηεξσζνχλ 15-25 ιεπηά ζηελ ηερληθή απηή.
2ε Γηδαθηηθή ζπλάληεζε (δίσξε)
Α ΦΑΖ: ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟΤ
1 . Βξαβείν ΝΣΟΜΗΝΟ: νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ζπλζέηνπλ ην Νηφκηλν ζε θάξηεο, πνπ έρεη
πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ/ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε βάζε ηηο ιέμεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη εμεγήζεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ζπλάληεζε. Σν δεπγάξη πνπ ζα θαηαθέξεη λα ζπλζέζεη ζσζηά ην Νηφκηλν θεξδίδεη (ηα
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βξαβεία κπνξνχλ λα είλαη απινί ζειηδνδείθηεο, απηνθφιιεηα ή αληηθείκελα επηεινχο αμίαο) ΦΤΛΛΟ
ΔΡΓΑΗΑ 4. θνπφο είλαη λα θεξδίζεη ην δεπγάξη ην νπνίν ζα θαηαθέξεη λα ζπλδπάζεη ζσζηά ηηο ιέμεηο κε ην
ζπλψλπκν ή ηνλ νξηζκφ ηνπο. Ζ/ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ειέγμεη πνιχ ζχληνκα αλ πξάγκαηη πέηπρε θάπνην
δεπγάξη, βιέπνληαο εάλ θιείλεη ν θχθινο ζηηο θάξηεο (άγλσζηε ιέμε- ζπλψλπκφ ηεο)
2. Βξαβείν Οη Λέμεηο ζε Καηεγνξίεο: νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξηάδεο θαη παίδνπλ ην παηρλίδη κε θάξηεο πνπ
έρνπλ πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ/ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, βάδνληαο ηηο ιέμεηο ζε θαηεγνξίεο. Κεξδίδεη ε νκάδα πνπ ζα
θαηαθέξεη λα βάιεη πην γξήγνξα ηηο ιέμεηο ζηελ θαηεγνξία ηνπο. Ζ/ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ειέγμεη πνιχ
ζχληνκα αλ πξάγκαηη πέηπρε θάπνηα ηξηάδα, βιέπνληαο ηε ιχζε ζην πξσηφηππν

(θαηεγνξία-ιέμεηο ηεο)

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 5
3. Βξαβείν Taboo: νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Κάζε νκάδα παίξλεη κία θάξηα, ηελ νπνία έλα κέινο
ηεο πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιέμεηο ηεο θάξηαο, ψζηε ε νκάδα ηνπ λα καληέςεη ηελ
πάλσ (ηνπ ζεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ γηα ηελ εξγαζία) ιέμε θαη λα πάξεη έλαλ πφλην. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ιέμε ζε θξάζε, βάδνληαο «κπηπ» ζηε ζέζε ηεο ιέμεο πνπ δελ πξέπεη λα πνπλ ή
αλαθέξνληαο ηε γξακκαηηθή θαηεγνξία ηεο (επίζεην, ξήκα θ.ιπ.) ή ιέγνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο ή έλα ζπλψλπκφ
ηεο. Αλ ν ρξφλνο, ν νπνίνο κεηξηέηαη κε κία θιεςχδξα, πεξάζεη, έλα κέινο ηεο αληίπαιεο νκάδαο έρεη δηθαίσκα
λα πεξηγξάςεη εθείλν ηελ άγλσζηε ιέμε ζηελ νκάδα ηνπ, θαη ηφηε παίξλεη ε άιιε νκάδα ηνλ πφλην, αλ βέβαηα
βξεη ηε ιέμε.
Παξαιιαγή: αλ ππάξρνπλ αδχλαηνη καζεηέο ή καζεηέο κε ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα, κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ην παηρλίδη κέζα ζε νκάδεο ή θαη κε φιε ηελ ηάμε: παίξλεη έλαο καζεηήο κία θάξηα θαη πξνζπαζεί
λα πεξηγξάςεη ηελ πάλσ ιέμε, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε θνξά, αλ ζέιεη, θαη ηηο ιέμεηο ηεο θάξηαο. πνηνο
καληέςεη ηελ πάλσ ιέμε ζσζηά, παίξλεη ηελ θάξηα. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 6
Οη ηξεηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ παηδαγσγηθφ λφεκα (παηγληψδεο ραξαθηήξαο, άκηιια) αιιά θαη, ελψ
νη δχν πξψηεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ, ζηνρεχνπλ ζηε ρξήζε ηνπ-παξαγσγή
πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε απιέο θξάζεηο, κέζσ ηεο ηξίηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ Taboo.
Β ΦΑΖ: Οδεγίεο γηα Δξεπλεηηθή εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο (3-5 αηφκσλ) θαη δίλνληαη νδεγίεο (ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 7) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην ζπίηη. ηφρνο είλαη λα θάλνπλ έξεπλα ζρεηηθά κε έλα επάγγεικα ην
νπνίν νη ίδηνη νη καζεηέο ζα επηιέμνπλ. Δλζαξξχλνληαη λα επηιέμνπλ θαη επαγγέικαηα ηα νπνία πηζαλψο δελ
έρνπλ κεγάιν θχξνο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, αιιά αξέζνπλ ζε απηνχο ηνπο ίδηνπο. θνπφο ηνπο είλαη
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λα δψζνπλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ λα κειεηήζνπλ (πξνζνρή: δελ
ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί, θαη‘ αλάγθελ, ην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ λα κειεηήζνπλ κε εθείλν ζην νπνίν πηζαλψο
πξνζαλαηνιίδνληαη λα αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ). Πξνηείλνληαη ηξφπνη εξγαζίαο (πξνζσπηθή ζπλέληεπμε,
έξεπλα ζην δηαδίθηπν, παξαθνινχζεζε βηληενζθνπεκέλσλ απνζπαζκάησλ ζπλεληεχμεσλ ή νκηιηψλ) θαη ηξφπνη
θαηαγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ (βι. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 7)
Δξγαζία γηα ην ζπίηη: νη καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο εξεπλνχλ (γηα) ην επάγγεικα πνπ απνθάζηζαλ λα
παξνπζηάζνπλ. Γεκηνπξγνχλ κία κηθξή αθίζα γηα λα παξνπζηάζνπλ ην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ. Κφβνπλ
θσηνγξαθίεο απφ πεξηνδηθά θαη δηαθνζκνχλ ηελ αθίζα ηνπο. Βάδνπλ θαη θάπνηνλ ηίηιν (ππελζπκίδνληαη νη ηίηινη
νξηζκέλσλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάζακε: «ν άλζξσπνο κε ηα πνιιά πξφζσπα», «ν ερζξφο ηνπ άγρνπο», « ν βαζηιηάο
ηνπ ζεάκαηνο»…)
3ε δηδαθηηθή πλάληεζε (δίσξε)
Α ΦΑΖ
Γεκηνπξγείηαη έλα Φεζηηβάι Δπαγγεικάησλ ζηελ ηάμε : θάζε νκάδα αλαξηά ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο ηε κηθξή
αθίζα γηα λα παξνπζηάζεη ην επάγγεικα πνπ επέιεμε. Κάπνηνο απφ θάζε νκάδα κέλεη κπξνζηά ζηελ αθίζα, γηα
λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Φεζηηβάι ζρεηηθά κε απηφ ην επάγγεικα –ζπκβνπιεπφκελνο θαη ηηο
ζεκεηψζεηο πνπ θξάηεζαλ απφ ηελ έξεπλά ηνπο- ελψ νη άιινη δχν θπθινθνξνχλ ζηελ έθζεζε θαη ξσηνχλ
ζρεηηθά κε άιια επαγγέικαηα. (πξνζνκνίσζε) Κάζε ηφζν αιιάδνπλ ξφινπο (ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 8), ψζηε φινη
νη καζεηέο λα θπθινθνξήζνπλ θαη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα επαγγέικαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.
Β ΦΑΖ
αλ ε ηάμε ζέιεη, ζα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ ην θαιχηεξα παξνπζηαζκέλν επάγγεικα θαη λα δνζεί έλα βξαβείν
ζε κία κηθξή ηειεηή, φπνπ ζα κπνξνχζε θαη λα παξνπζηαζηεί θαη ην ρηνπκνξηζηηθφ video γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ
εξγαζία http://www.youtube.com/watch?v=wiTR_q4-V4k .
Γ ΦΑΖ
Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ην θιίκα ζηηο νκάδεο, γηα ηνλ
ηξφπν εξγαζίαο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ κφλνη ηνπο θαηά πφζν
ιεηηνχξγεζε ε ζπλεξγαζία ηνπο θαη θαηά πφζν ηνπο βνεζάεη απηφο ν ηξφπνο κάζεζεο. Γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο
εξγαζίαο ηεο ηάμεο θαη ζπδεηηέηαη πηζαλή επέθηαζή ηεο, αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
Δπίζεο ζπδεηηνχληαη ηα ηειηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα, νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ –πξηλ
θαη κεηά ηελ έξεπλα- απέλαληη ζε επαγγέικαηα πνπ δελ έρνπλ κεγάιν θχξνο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο.
Χο εξγαζία γηα ην ζπίηη (πξναηξεηηθή) δίλεηαη γηα αλάγλσζε θαη παξνπζίαζε έλα απφ ηα άξζξα
«κειινληηθά επαγγέικαηα» http://kmas01.pblogs.gr/mellonsika-epaggelmasa-by-fast-future-research.html
«πνηα επαγγέικαηα έρνπλ κέιινλ» http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=214369 ή άιιν ζρεηηθφ επίθαηξν
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άξζξν
Παξαιιαγή/ επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο (δχν επηπιένλ ψξεο):
Αηνκηθή εξγαζία: νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα κειεηήζνπλ ην ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ
βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν http://clubs.pathfinder.gr/LOST_EMPIRE/1472175 θαη, αθνχ ην ζπκπιεξψζνπλ, λα
δνπλ ηα απνηειέζκαηα. Δξγαζία ζε νκάδεο: κεηά νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα πξνζπαζεί λα
καληέςεη ηη απνηέιεζκα έδσζε ην ηεζη γηα θάζε κέινο ηεο. Ζ νκάδα ζπδεηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη, ηελ
αμηνπηζηία ηνπ, ηε ζεσξία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη (πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα), ηηο ηδέεο ζρεηηθά κε ην πνηα
επαγγέικαηα ζα ηαίξηαδαλ ζην θάζε κέινο ηεο. Ζ νκάδα θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπδεηηνχληαη
ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
2.2. Γηδαθηηθά πιηθά
Οη Γηδαθηηθέο Πξαθηηθέο ζπλνδεχνληαη απφ θχιια εξγαζίαο, ζε ςεθηαθή/ έληππε κνξθή, ηα νπνία δφζεθαλ
ζηνπο καζεηέο σο έλαο νδεγφο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δπηζπλάπηνληαη 8 ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ (θείκελα απφ δηάθνξα θεηκεληθά είδε, αζθήζεηο,
πεγέο )
2.3 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο. Αλαθέξνληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο, δηαδηθηπαθά
πεξηβάιινληα θαη ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βηληενηαηλίεο, δηαδηθηπαθέο πεγέο θηι.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελαξίνπ απαηηείηαη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Ζ/ν εθπαηδεπηηθφο πάλησο έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο/ ηνπ ηα 8 Φχιια Δξγαζίαο κε ηηο θσηνγξαθίεο (ππάξρνπλ θαη ζε power point), ηα θείκελα θαη κε ηηο
εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Πξνηείλνληαη σο βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο νη ηζηνζειίδεο http://ekpedeftiko.sfm.gr/
(βαζκφο δπζθνιίαο β) θαη http://www.youtube.com/user/PanoramaEpixkaiStadi (βαζκφο δπζθνιίαο γ)
Δλψ παξάιιεια νη καζεηέο παξαπέκπνληαη θαη ζηηο ηζηνζειίδεο:
http://sep.pi-schools.gr/proflist.asp
http://sep.pi-schools.gr/professions.asp
http://econoteach.blogspot.com/2010/10/blog-post_6284.html
http://kmas01.pblogs.gr/mellonsika-epaggelmasa-by-fast-future-research.html
http://www.kesyp-thessaly.gr/index.php/mathites/agoraergasias/197-20091105ereuna
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http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=214369
http://www.youtube.com/watch?v=F-SjPMb1VDc
http://www.youtube.com/watch?v=ji4-ZHMuw9I
http://www.ekep.gr/content.asp?contentid=245&ContentTypeId=11
[Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν κε ηνπο Τπνινγηζηέο, νιφθιεξε ε εξγαζία
κπνξεί θαη λα γίλεη ζην ζρνιείν, παξαθνινπζψληαο ηα videos πνπ πξνηείλνληαη, ψζηε λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο
γηα δηάθνξα επαγγέικαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη λα αθηεξσζνχλ δχν επηπιένλ ψξεο].
Σα Φχιια Δξγαζίαο 4,5 θαη 6 απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία θαξηψλ (θσηνηππία ζε ραξηφλη) ζε πνιιά αληίηππα,
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ. Πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην ρηνπκνξηζηηθφ video
http://www.youtube.com/watch?v=wiTR_q4-V4k
Δάλ απνθαζηζηεί ε επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο θαηά δχν επηπιένλ ψξεο, νη καζεηέο επηζθέπηνληαη θαη ηελ
ηζηνζειίδα http://clubs.pathfinder.gr/LOST_EMPIRE/1472175 κε ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
3) ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο ε/ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο
πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αμηνιφγεζή ηεο, κέζα απφ κηα αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία. Απηή έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δίσξνπ, φπνπ νη καζεηέο ζπδεηνχλ θαη
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ ην ζέκα ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε. ην
ηέινο ηνπ ηξίηνπ δίσξνπ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ηε
ζπλεξγαζία θαη ην θιίκα ζηηο νκάδεο, γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Οη
καζεηέο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ κφλνη ηνπο θαηά πφζν ιεηηνχξγεζε ε ζπλεξγαζία ηνπο θαη
θαηά πφζν ηνπο βνεζάεη απηφο ν ηξφπνο κάζεζεο. Δπίζεο ζην βαζκφ πνπ ζα απνθαζηζηεί ε
επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κπνξεί λα ππάξμεη
θαη ην ζηνηρείν ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ θάζε καζεηή. .
4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, ν Γεκηνπξγφο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλσ φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο πνπ ππνβάιισ είλαη δηθφ κνπ πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη
δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
134

2. Γίλσ ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ
απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην
ππνβιεζέλ ρέδην Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή
ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν
κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ.
3. Γειψλσ φηη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο επηζπκψ λα
γίλεη (επηιέμηε απηφ πνπ επηζπκείηε):
Δπψλπκα

Υ

Αλψλπκα

Αλ δελ θαηαγξάςεηε ηελ επηζπκία ζαο απηφ ζεκαίλεη φηη απνδέρεζηε ε πηζαλή αμηνπνίεζε λα
γίλεη αλψλπκα.
ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1
Αθφξκεζε
ρνιηάζηε ηηο θσηνγξαθίεο. Πνηα επαγγέικαηα δηαθξίλεηε; Ννκίδεηε πσο είλαη
εχθνιεο ή δχζθνιεο δνπιεηέο; Ση ηθαλφηεηεο ρξεηάδεηαη λα έρεη θαλείο γηα λα θάλεη
απηά ηα επαγγέικαηα; πξέπεη λα ζπνπδάζεη;
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Κνηηάμηε θαη ηελ παξαθάησ ζεηξά θσηνγξαθηψλ
Πνην λνκίδεηε πσο είλαη ην βαζηθφ ζέκα ηνπο; Πνην κήλπκα ζέινπλ νη θσηνγξαθίεο
λα κεηαδψζνπλ; Πνηα εηθφλα δεκηνπξγνχλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζηελ Διιάδα;
Πψο παξνπζηάδεηαη ε εξγαδφκελε κεηέξα; Πψο παξνπζηάδνληαη νη ζπληαμηνχρνη; Οη
ζπλζήθεο εξγαζίαο; Ο εμνπιηζκφο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο;
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2
Υσξηζηείηε ζε δεπγάξηα θαη κειεηήζηε ηα παξαθάησ θείκελα, ηα νπνία δίλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηα επαγγέικαηα (έλα θείκελν ην
θάζε δεπγάξη). Βνεζήζηε ν έλαο ηνλ άιινλ γηα λα ζηγνπξεπηείηε πσο γλσξίδεηε ηηο
απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. εκεηψζηε ιέμεηο θαη θξάζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία γεληθά, κε δηάθνξα επαγγέικαηα, κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κε ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα πξνζφληα ελφο επαγγεικαηία θαη άιιεο ιέμεηο θαη θξάζεηο
ζρεηηθέο, πνπ ζαο θαίλνληαη ελδηαθέξνπζεο. Δάλ ρξεηάδεηαη, ςάμηε ηε ζεκαζία ηνπο
ζε ιεμηθά. Δξγαζηείηε ζπκπιεξψλνληαο απφ θνηλνχ ηνλ πίλαθα ιεμηινγίνπ ζην
Φχιιν Δξγαζίαο 3.

Κείκελν 1: ηηο θάκπξηθεο ηεο Γεξκαλίαο

Βαζκφο δπζθνιίαο α
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Σα ξεπνξηάδ πνπ έρεη θάλεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ππνδπφκελνο ξφινπο,
ζπγθιφληζαλ ηε Γεξκαλία θαη δεκηνχξγεζαλ νιφθιεξε ζρνιή ηεο εξεπλεηηθήο
δεκνζηνγξαθίαο. Απηή ηε θνξά, δχν δεθαεηίεο θαη βάιε κεηά ην βηβιίν φπνπ
πεξηέγξαθε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ μέλσλ κεηαλαζηψλ, ν Γθίληεξ Βάιξαθ
μαλαθφξεζε ηελ πνδηά ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, γηα λα δείμεη ηηο ζπλζήθεο θάησ
απφ ηηο νπνίεο εξγάδνληαη ζηελ αλαπηπγκέλε Γεξκαλία απηνί πνπ παξάγνπλ ηα
θηελά πξντφληα ηεο αιπζίδαο ζνχπεξ κάξθεη Lidl.
Σν ξεπνξηάδ πνπ δεκνζίεπζε ην ηειεπηαίν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο
εθεκεξίδαο «Die Zeit» θξάηεζε έλα κήλα ζην εξγνζηάζην κηαο εηαηξίαο πνπ
απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνκεζεπηή ησλ Lidl κε θξαληδνιάθηα. Ζ εηαηξία
Βατληζράηκεξ, ζε κηα θσκφπνιε ζηε Ρελαλία-Παιαηηλάην, δνπιεχεη επί 24 ψξεο
ην 24σξν, ζπζθεπάδνληαο ζε ζαθνπιάθηα 10 κηθξά ςσκάθηα, πνπ κπνξνχλ λα
αγνξάζνπλ νη πειάηεο ηνπ ζνχπεξ κάξθεη γηα έλα επξψ θαη 5 ιεπηά.
Ο Βάιξαθ, πνπ έρεη πηα παηήζεη ηα 65, ρξεηάζηεθε λα επηζηξαηεχζεη ηελ ηέρλε
ηνπ ζηε κεηακθίεζε, θνξψληαο καχξε πεξνχθα θαη αθήλνληαο κνπζηάθη, κε
ζηφρν λα πείζεη ηνπο εξγνδφηεο ηνπ φηη είλαη 50άξεο. Υξεζηκνπνίεζε θαη φια ηα
ηξηθ πνπ ήμεξε απφ ην παξειζφλ γηα λα «πάξεη ηε δνπιεηά». Μηα δνπιεηά πνπ
ακείβεηαη κε 7,66 επξψ ηελ ψξα κηθηά, θάησ δειαδή απφ ην επίζεκν θαηψηαην
σξνκίζζην ηεο Γεξκαλίαο, πνπ είλαη 9,61 επξψ. Τπεξσξίεο δελ ππάξρνπλ,
αββαηνθχξηαθα ή αξγίεο δελ πιεξψλνληαη έμηξα, φπνηνο αξξσζηήζεη δελ
πιεξψλεηαη. πλήζσο κάιηζηα ράλεη ηε «βάξδηα» γηα πάληα.
Ο δεκνζηνγξάθνο πεξηγξάθεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, φηαλ νη ζηξαβσκέλεο απφ ηε
ρξήζε ιακαξίλεο θνιινχλ πάλσ ζηνπο ηκάληεο θαη νη εξγάηεο πξνζπαζνχλ λα
πηάζνπλ απηέο θαη ηα ςσκάθηα πνπ ίπηαληαη ζηνλ αέξα, θαίγνληαο ηα ρέξηα ηνπο.
Μηιάεη γηα ηελ ηξνκνθξαηία ηεο εξγνδνζίαο, πνπ απνιχεη φπνηνλ ηνικά λα
αλαθεξζεί ζε ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
«Σελ πξψηε εκέξα ε ππεχζπλε κνπ έδσζε έλα παληειφλη εξγαζίαο θαη έλα
θνληνκάληθν κπινπδάθη. Σε ξψηεζα πψο δελ ζα παγψλσ ην ρεηκψλα. "Αλ
θξπψλεηε, ζα πξέπεη λα δνπιεχεηε πην γξήγνξα", ήηαλ ε απάληεζή ηεο». Ο
δεκνζηνγξάθνο πεξηγξάθεη πσο ε πίεζε γηα θηελά πξντφληα κεηαθέξεηαη απφ ηα
ζνχπεξ κάξθεη ζηνπο πξνκεζεπηέο, θαζηζηψληαο νπζηαζηηθά «ππνρξεσηηθή» ηελ
θαθνπιεξσκέλε εξγαζία θάησ απφ απάλζξσπεο ζπλζήθεο. ηαλ ξψηεζε έλαλ
ππεχζπλν γηαηί δελ αγνξάδνπλ θαηλνχξγηεο ιακαξίλεο, απηφο ηνπ απάληεζε
αθνπιηζηηθά: «Δζείο είζηε θζελφηεξνη».
Μηιάεη γηα ην πψο ππνρξεψζεθε κε ην ίδην θνληνκάληθν κπινπδάθη λα πεηάεη ηα
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ραιαζκέλα ςσκάθηα ζηνπο θάδνπο πνπ ππήξραλ έμσ απφ ην εξγνζηάζην. Ή γηα
ην πψο, ρσξίο πξνζηαζία, έζθηδε ζε έλα ζηελφ δσκάηην ηα ειαηησκαηηθά
ζαθνπιάθηα, πνπ πεξηείραλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θηάλνληαο ζε ζεκείν
ιηπνζπκίαο.
«Άληεμα έλα κήλα ζηελ θφιαζε κε ηα θξαληδνιάθηα. Έραζα πέληε θηιά. Σηο
επφκελεο εκέξεο αηζζαλφκνπλ κφλν ραξά πνπ είρα ηειεηψζεη κε απηήλ ηελ
ηζηνξία. Μεηά άξρηζα λα αηζζάλνκαη ηχςεηο απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ
είρα αθήζεη πίζσ κνπ. ηα κάηηα κνπ έρσ δηαξθψο ηελ εηθφλα ηνπ λενθεξκέλνπ
εξγάηε πνπ κπαίλεη κέζα ζην εξγνζηάζην. Μφλνο, απειπηζκέλνο, νπξιηάδεη
κφιηο θάςεη ηα ρέξηα ηνπ. Γελ έρεη ηδέα ηη λα θάλεη, θαλείο δελ ζα ηνλ βνεζήζεη,
νχηε νη ζπλάδειθνί ηνπ».
Ο έιεγρνο ηνπ 70% ηεο επξσπατθήο αγνξάο απφ πέληε κεγάιεο αιπζίδεο εληζρχεη
ηέηνηα θαηλφκελα, επηζεκαίλεη ν Βάιξαθ. Μνλαδηθή ιχζε, θαηά ηε γλψκε ηνπ,
είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θαηαλαισηέο ηε δχλακή ηνπο θαη λα ηε
ρξεζηκνπνηήζνπλ, γπξλψληαο ηελ πιάηε ζε εθείλνπο πνπ παξάγνπλ θάησ απφ
ηέηνηεο ζπλζήθεο. Σν εξψηεκα είλαη βέβαηα πψο κπνξνχλ λα ην κάζνπλ νη
θαηαλαισηέο... Γελ ππάξρνπλ θαη ηφζνη πνιινί Βάιξαθ ζηε ζχγρξνλε
δεκνζηνγξαθία.
Διεχζεξνο Σχπνο http://www.e-tipos.com/newsitem?id=35010
Καη γηα φπνηνλ μέξεη γεξκαληθά:
http://www.zeit.de/video/player?videoID=20080514e41314
http://www.zeit.de/online/2008/19/wallraff-lidl-broetchen
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. πνηνο έθαλε ην ξεπνξηάδ θαη πνχ δεκνζηεχηεθε;
2. πνηεο εηαηξείεο ήζειε λα εξεπλήζεη;
3. πψο κεηακθηέζηεθε;
4. πφζν πιεξψλνληαη νη εξγάηεο ζηελ εηαηξεία απηή;
5. πνηα δηθαηψκαηα δελ έρνπλ;
6. ηη δνπιεηέο έθαλε ν δεκνζηνγξάθνο;
7. πφζν άληεμε εθεί;
8. γηαηί έθαλε απηή ηελ έξεπλα;
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Κείκελν 2: Δπηθίλδπλεο γηα θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ νη θαπηέο κέξεο ηνπ
θαινθαηξηνχ βαζκφο δπζθνιίαο γ
1

Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνβιήκαηα ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, επηζεκαίλεη κε επείγνπζα αλαθνίλσζή ηνπ ην
ππνπξγείν Δξγαζίαο, ε νπνία φκσο έξρεηαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε.

5

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θιεηζηνχο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο
απαηηείηαη ζχληαμε ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο.

Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζέηεη ζε απμεκέλε εηνηκφηεηα ηηο θαηά ηφπνπο
10 ππεξεζίεο Σερληθήο θαη Τγεηνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο, εληαηηθνπνηψληαο ηνπο
πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ψζηε νη εξγνδφηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ
ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηηο
πεξηφδνπο πνπ έρεη εμαγγειζεί ή πξνβιεθζεί απφ ηελ ΔΜΤ ε επηθξάηεζε
ζπλζεθψλ θαχζσλα.
15 Καηά ηνπο ειέγρνπο ζα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ
νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ.
Τςειή πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο κε κεγάιε ζεξκηθή
θαηαπφλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (νηθνδνκέο θαη ηερληθά έξγα, αγξνηηθέο εξγαζίεο,
20 κεηαιινπξγηθέο παινπξγίεο θ.φ.) γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ
κέηξσλ (ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζε νκάδεο
εξγαδνκέλσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη εηδηθά
κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο.
Αζήλα 14.7.2011
http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_catid=69&cm_prdid=15199
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. πνην είλαη ην βαζηθφ κήλπκα πνπ ζέιεη λα δψζεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο;
2. ην αλαθνίλσζε ζρεηηθά λσξίο ή αξγά; (έγθαηξα ή θαζπζηεξεκέλα;)
3. ηη θάλεη ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο;
4. γηα ην ζα ελεκεξψλεη ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο;
5. ζε πνηνπο ρψξνπο ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα;
6. ζε πνηεο νκάδεο ζα δνζεί έκθαζε;
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Κείκελν 3: Σαπεηλσηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ Apple
Βαζκφο δπζθνιίαο β
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Δμαληιεηηθέο είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα εξγνζηάζηα
θαηαζθεπήο iPad - iPhone ζηε Νφηηα Κίλα.
Οη κηζζνί είλαη πεληρξνί, νη ππεξσξίεο κπνξεί λα θηάζνπλ αθφκα θαη ηηο 60 ή θαη
80 ψξεο, ελψ φπσο ηνλίδνπλ νη ππάιιεινη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη
ηαπεηλσηηθέο.
Έξεπλεο κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ απνθάιπςαλ ηελ δνθεξή
πξαγκαηηθφηεηα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηα ππεξζχγρξνλα θηλεηά ηειέθσλα. Να
ζπκίζνπκε φηη έλα ρξφλν πξηλ, επηά ππάιιεινη ηεο Foxconn είραλ βάιεη ηξαγηθφ
ηέινο ζηε δσή ηνπο ζηηο πφιεηο ελδέλ θαη Σζελγθληνχ.
Οη εξγάηεο πηάλνπλ δνπιεηά ζηηο 8.30, είλαη φκσο ππνρξεσκέλνη λα βξίζθνληαη
εθεί απφ ηηο 8.10. Ζ κέξα ηνπο δελ ηειεηψλεη πνηέ πξηλ απφ ηηο 8.30
ην βξάδπ. ζν εξγάδνληαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα είλαη φξζηνη, απαγνξεχεηαη λα
κηινχλ κεηαμχ ηνπο θαη φηαλ δελ είλαη φζν πξέπεη παξαγσγηθνί, ζπζηάδνπλ
αθφκε θαη ην δηάιεηκκά ηνπο γηα θαγεηφ. Σν ξεπφ ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε έλα θάζε
13 κέξεο, ην νπνίν ζπλήζσο εθκεηαιιεχνληαη γηα λα θνηκεζνχλ.
«Πνιιά βξάδηα, έπεηηα απφ µηα κεγάιε κέξα, νη ζπλάδειθνη επηζηξέθνπλ ζηνπο
θνηηψλεο µε θιάκαηα», απνθαιχπηεη 19ρξνλε ππάιιεινο.
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, πείζηεθαλ απφ ηηο θξαηηθέο
δηαθεκίζεηο πνπ ππφζρνληαλ έλαλ εξγαζηαθφ παξάδεηζν…ε ακνηβή ζηνλ
εξγαζηαθφ παξάδεηζν, κφιηο 6 επξψ γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο εξγαζίαο ηελ
εκέξα.
πσο πξνθχπηεη απφ ηηο µειέηεο ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα ηηο Πνιπεζληθέο
Δηαηξείεο θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο νξγάλσζεο Φνηηεηέο θαη Μαζεηέο Δλάληηα
ζηελ Δπηρεηξεµαηηθή Καθνδηαρείξηζε (SACOM), νη ππάιιεινη κνηάδνπλ πην
πνιχ µε ζηξαηηψηεο. Σα δσκάηηα ηνπο ζπµίδνπλ ζαιάµνπο ζηξαηνπέδσλ: ζηνλ
ίδην ρψξν θνηµνχληαη 24 άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ
απζηεξφηαηνπο θαλφλεο. Ζ ρξήζε ζεζνπάξ θαη βξαζηήξα ι.ρ. απαγνξεχεηαη δηά
ξνπάινπ θαη νη παξαβάηεο θαινχληαη λα δεηήζνπλ δεµνζίσο ζπγγλψµε.
Δθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο µηιψληαο ζηνλ «Οµπδέξβεξ» ραξαθηεξίδεη ηελ
θξηηηθή ησλ ππαιιήισλ ζθιεξή. ζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο γηα δεµφζηα
δηαπφµπεπζε, ππνζηεξίδεη πσο ίζσο θαη λα παξαηεξνχληαη µεµνλσµέλα
πεξηζηαηηθά, φµσο ε εηαηξεία πξνζπαζεί λα ηα εμαιείςεη.
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30 http://edoketora.blogspot.com/2011/05/apple.html Πέκπηε, 5 Μαΐνπ 2011
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο:
1. ζε πνηα εξγνζηάζηα αλαθέξεηαη ην άξζξν;
2. γηαηί αλαθέξεη πσο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη ηαπεηλσηηθέο;
3. πνην είλαη ην σξάξην εξγαζίαο ησλ εξγαηψλ απηψλ;
4. πνηα είλαη ε ακνηβή ηνπο;
5. ηη είπε ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο;

Κείκελν 4: Γχν, ηξεηο θαη ηέζζεξηο… «κεηξηθέο» γιψζζεο
Βαζκφο δπζθνιίαο α
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ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο δελ ζα
κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλά ηνλ θφζκν ρσξίο ηηο ζηξαηηέο ησλ δηεξκελέσλ κεηαθξαζηψλ.
Πξφθεηηαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη κε ην έξγν ηνπο βνεζνχλ ζηε
ζπλελλφεζε αιιφγισζζσλ, κεηαθξάδνληαο απφ κηα γιψζζα ζε άιιε.
Ζ αθξίβεηα, ε ηαρχηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα ζηε δνπιεηά ηνπ, είλαη ηα πιένλ
απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα κηα θαιή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.
ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε κεγάιε πξνζνρή θαη ε πιήξεο θαηαλφεζε ελφο
θεηκέλνπ (φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηάθξαζε) είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα κπνξεί λα
κεηαθεξζεί ην λφεκά ηνπ ζσζηά ζε θάπνηα άιιε γιψζζα. Απηφ είλαη αξθεηά
δχζθνιν, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαθεκηζηηθά θείκελα, φπνπ ηδέεο, ζιφγθαλ θαη
ηδησκαηηζκνί πξέπεη πιένλ λα δεκηνπξγεζνχλ εθ λένπ ζηελ μέλε γιψζζα θαη φρη
απιψο λα κεηαθξαζηνχλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί
ζεσξνχληαη νη κεηαθξαζηέο πνπ κεηαθξάδνπλ κφλν απφ θάπνηα μέλε γιψζζα πξνο
ηε κεηξηθή ηνπο.
Σα ζεηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ησλ δηεξκελέσλ - κεηαθξαζηψλ ππεξηεξνχλ ησλ
αξλεηηθψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πξνζφλ ηεο άξηζηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ είλαη ε
παξαθνινχζεζε απφ θνληά ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη
νη πςειέο ακνηβέο αλά ψξα απαζρφιεζεο. ηα αξλεηηθά ηνπ θαηαινγίδεηαη ε
απαζρφιεζε ζπρλά κέζα ζε ζπλζήθεο έληαζεο θαη πίεζεο.
Ζ αγνξά εξγαζίαο γηα ηνπο κεηαθξαζηέο - δηεξκελείο, ηα ηειεπηαία ρξφληα
έρεη δηεπξπλζεί. Καιέο πξννπηηθέο γηα ηνπο Έιιελεο επαγγεικαηίεο δεκηνπξγνχλ ε
δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο θαη ε θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ
κεηαμχ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
εθεκεξίδα ―Σα Νέα‖ 26.5.‘97
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. πνηα δνπιεηά θάλνπλ νη δηεξκελείο θαη νη κεηαθξαζηέο;
2. πνηα πξνζφληα απαηηνχληαη γηα ηε δνπιεηά απηή;
3. πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο;
4. πνηα είλαη ηα ζεηηθά ησλ δχν απηψλ επαγγεικάησλ
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Κείκελν 5: Ο άλζξσπνο κε ηα πνιιά πξφζσπα
Βαζκφο δπζθνιίαο β
1

Ο ΖΘΟΠΟΗΟ είλαη ν θαιιηηέρλεο πνπ ππνδχεηαη αλζξψπηλνπο
ραξαθηήξεο ζε ζεαηξηθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ζε ηειενπηηθέο θαη
ξαδηνθσληθέο παξαγσγέο…
Σα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν είλαη ε ηδηαίηεξε θιίζε θαη ην
5 ππνθξηηηθφ ηαιέλην. Ο εζνπνηφο επίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη θαζαξή θσλή θαη θαιή
άξζξσζε, θαιή κλήκε, ζσκαηηθή αληνρή, εθθξαζηηθφηεηα πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο
θαη γεληθά έληνλε ζθεληθή παξνπζία.
Οη ρψξνη, φπνπ εξγάδεηαη ν εζνπνηφο, είλαη ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο,
ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε. Οξηζκέλνη, σζηφζν, απαζρνινχληαη αθφκα ζε
10 ρψξνπο φπσο είλαη ηα θαθεζέαηξα θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο. Δπίζεο, ε
δηαθήκηζε, ηδίσο ηειενπηηθή θαη ξαδηνθσληθή, είλαη έλαο ρψξνο πνπ δίλεη
δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζηνλ εζνπνηφ.
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά
δξαζηεξηφηεηα, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο είλαη δχζθνιεο θαη θνπηαζηηθέο. Ο
15 εζνπνηφο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε ζπλερή άζθεζε (θσλεηηθήο, ζσκαηηθήο, άζιεζεο
θαη ρνξνχ, ηξαγνπδηνχ θιπ.), θαζψο θαη ζε επαλεηιεκκέλεο δνθηκέο ηνπ θάζε
ξφινπ.
Ο εζνπνηφο εξγάδεηαη ρσξίο σξάξην θαη κε ζπάληεο εκέξεο αξγίαο,
πξνζπαζψληαο λ΄ αληαπνθξηζεί ζε πνιιαπιά θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη.
20
Σν επάγγεικα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνχ ηα θψηα ηεο ξάκπαο
πάληνηε ήηαλ ηξνθνδφηεο νλείξσλ θαη θηινδνμηψλ πνιιψλ λέσλ. Χζηφζν, εζνπνηφο
ζεκαίλεη ζθιεξή δνπιεηά θαη παξαζθήλην απνγνεηεπηηθφ. Οη ακνηβέο δελ είλαη
πάληα πςειέο, ελψ πνιινί εζνπνηνί αλαγθάδνληαη ζπρλά λα δερζνχλ ξφινπο πνπ
δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ήζνο ηνπο θαη ζηηο θαιιηηερληθέο ηνπο θηινδνμίεο. ζνλ
25 αθνξά ηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη αλνηθηή, ηνπιάρηζηνλ
ζην ρψξν ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ βειηησζεί νη
δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ εζνπνηψλ. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη
ην επάγγεικα πξνζειθχεη πνιινχο λένπο έρεη απμήζεη ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο,
ηεο ππναπαζρφιεζεο θαη ηεο εηεξναπαζρφιεζεο.
Δθεκεξίδα ―Σα Νέα‖ 26.5.‘97
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1.
2.
3.
4.
5.

πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα έλαλ εζνπνηφ;
ζε πνηνο εξγαζηαθνχο ρψξνπο απαζρνιείηαη έλαο εζνπνηφο;
πνην είλαη ην σξάξην εξγαζίαο;
πνηα είλαη ε ακνηβή;
ππάξρνπλ πξννπηηθέο ζην επάγγεικα απηφ;
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Κείκελν 6: Κπξηφηεξν πξνζφλ ε εκπηζηνζχλε
Βαζκφο δπζθνιίαο β
ΔΗΝΑΗ ζπλήζσο απφ ηα επαγγέικαηα πνπ αζθνχληαη θπξίσο απφ γπλαίθεο.
Σν γξαθείν ηνπο, ζηε κηθξή ή ζηε κεγάιε επηρείξεζε, βξίζθεηαη ζπλήζσο δίπια ζε
απηφ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.
Ζ γξακκαηεχο δηεπζχλζεσο είλαη ην ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ηε
5 δπλαηφηεηα λα εξγάδεηαη απηφλνκα θαη απφ ηε ζέζε απηή λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά
ζηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.
Ζ γξακκαηέαο απνηειεί πξφζσπν ηδηαίηεξεο εκπηζηνζχλεο γηα ηα
δηεπζπληηθά ζηειέρε κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη, αθνχ απαληά ζηα ηειεθσλήκαηά
ηνπο, θιείλεη ηα ξαληεβνχ ηνπο, αζρνιείηαη κε ηελ αιιεινγξαθία ηνπο.
Τπνρξεσηηθή είλαη γηα ηε γξακκαηέα ε θαιή γλψζε ηνπιάρηζηνλ κίαο μέλεο
10
γιψζζαο, θαζψο θαη ε γλψζε δαθηπινγξαθίαο, ζηελνγξαθίαο, ρξήζεο ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή θαη άιινπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ελφο ζχγρξνλνπ γξαθείνπ
(ηειεθάμ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θιπ.).
Αλ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδεηαη ε γξακκαηέαο είλαη θαιφ, σζηφζν
15 ε εξγαζία ηεο είλαη θνπξαζηηθή θαη αγρψδεο. Σν σξάξηφ ηεο θαζνξίδεηαη ζπλήζσο
απφ ηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο θαη φρη
απφ ηελ ηππηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηείλεηαη κε ππνρξεσηηθέο
ππεξσξίεο.
ηα ζεηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαιέο ζπλζήθεο
20 εξγαζίαο ζην γξαθείν, ε επαθή θαη ζπλαιιαγή κε πνιιά άηνκα, ν ζπλερήο
εκπινπηηζκφο γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ. Δλψ ζηα αξλεηηθά
πεξηιακβάλνληαη ε θνχξαζε, νη απμεκέλεο επζχλεο, νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ δελ
είλαη πάληνηε ηδαληθέο, ν ρακειφο βαζηθφο κηζζφο, κε ηνλ νπνίνλ πνιιέο γξακκαηείο
πξνζιακβάλνληαη (αλ θαη νη έκπεηξεο, κε πξνυπεξεζία θαη γλψζε δχν γισζζψλ
25 ακείβνληαη κε κεγάινπο κηζζνχο ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο). Ζ αγνξά εξγαζίαο,
πάλησο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηεπξπλζεί ζεκαληηθά, αιιά εμίζνπ αλάινγε
αχμεζε έρεη παξνπζηάζεη θαη ε πξνζθνξά.
εθεκεξίδα ―Σα Νέα‖ 26.5.‘97
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. πνχ εξγάδεηαη κία/ έλαο γξακκαηέαο;
2. γηαηί ε/ ν γξακκαηέαο είλαη πξφζσπν εκπηζηνζχλεο;
3. ηη πξέπεη λα γλσξίδεη κία/ έλαο γξακκαηέαο;
4. πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο;
5. πνηα είλαη ηα ζεηηθά ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ;
6. πνηα είλαη ηα αξλεηηθά ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ;
1
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Κείκελν 7: Ο ερζξφο ηνπ άγρνπο
Βαζκφο δπζθνιίαο β
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ΟΡΟΗ φπσο «ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα» θαη «ςπρηθά πξνβιήκαηα»» ζηηο
εκέξεο καο αθνχγνληαη πην ζπρλά. Οη ιφγνη θαη νη αηηίεο πνπ «θξχβνληαη» πίζσ ηνπο
είλαη αληηθείκελα πνπ κφλν ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα
αλαιχζεη.
Ζ ςπρνινγία ζήκεξα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλζξσπηζηηθέο
επηζηήκεο. Κη απηφ γηαηί αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλφεζε, ηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη
ηελ εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.
Ζ άπνςε φηη ε ςπρνινγία εζηηάδεηαη κφλν ζε άηνκα κε ςπρηθά δηαηαξαγκέλε
πξνζσπηθφηεηα ή φηη ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιφγνπ πξνυπνζέηεη «καληηθέο»
ηθαλφηεηεο, έρεη πηα μεπεξαζηεί. Ο ςπρνιφγνο έρεη πιένλ ζέζε ζε φιεο ηηο πηπρέο
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (νηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε, εξγαζία), ελψ ε θχζε ηεο
απαζρφιεζήο ηνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ηελ εηδηθφηεηά
ηνπ.
Σν έξγν ηνπ ςπρνιφγνπ γεληθά ζηνπο θιάδνπο ηεο εθαξκνζκέλεο
ςπρνινγίαο δηαρσξίδεηαη θπξίσο ζε ηξία επίπεδα:
ην πξψην, ην ςπρνδηαγλσζηηθφ-δηεξεπλεηηθφ επίπεδν, ν ςπρνιφγνο
αλαγλσξίδεη θαη αμηνινγεί ηα ςπρηθά θαηλφκελα κε ηε βνήζεηα ησλ ζρεηηθψλ
ςπρνινγηθψλ κεζφδσλ.
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζπκβνπιεπηηθφ-ζεξαπεπηηθφ ζηάδην, φπνπ ν
ςπρνιφγνο παξεκβαίλεη κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ.
άγρνο, θνβίεο, πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο).
ην θαζαξά ελεκεξσηηθφ-πξνιεπηηθφ επίπεδν, απνζηνιή ηνπ ςπρνιφγνπ
είλαη λα πξνιακβάλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά
ελφο αηφκνπ ιφγσ ηεο αιιαγήο θάπνησλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία
θιπ.).
Οη εηδηθφηεηεο ηεο ςπρνινγίαο θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηνπο ηνκείο
ελαζρφιεζεο:
Ο πεηξακαηηθφο ςπρνιφγνο ζρεδηάδεη - θάλεη πεηξάκαηα ηα νπνία
απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη αηηίσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Ο εμειηθηηθφο ςπρνιφγνο αζρνιείηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηα γεξαηεηά.
Ο θιηληθφο ςπρνιφγνο δηεξεπλά ηε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε
ζπκπεξηθνξά, ηηο λνεηηθέο θαη άιιεο ηθαλφηεηεο αηφκσλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο
δηαηαξαρέο, κε ζηφρν ηε δηάγλσζε, αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία ηνπο.
Ο ζρνιηθφο ςπρνιφγνο θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη καζεηέο πνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρνιηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Ο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ πνπ
δέρνληαη ηα άηνκα απφ ηελ νκάδα ή ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ.
Ο βηνκεραληθφο ςπρνιφγνο εξγάδεηαη ζε επηρεηξήζεηο θαη αζρνιείηαη κε ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ, ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη κε ηηο
ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.
εθεκεξίδα ―Σα Νέα‖ 26.5.‘97
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. κε ηη αζρνιείηαη ε ςπρνινγία;
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2.
3.
4.
5.
6.

απεπζχλεηαη κφλν ζε άηνκα κε ςπρηθά δηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα;
ζε πνηα επίπεδα δηαρσξίδεηαη ην έξγν ηνπ ςπρνιφγνπ;
πνηα είλαη ε ελεκεξσηηθή- πξνιεπηηθή απνζηνιή ηνπ;
πνηεο εηδηθφηεηεο ππάξρνπλ;
κε ηη αζρνιείηαη έλαο ζρνιηθφο ςπρνιφγνο;

Κείκελν 8: ηαλ δελ ηξέρεη… γξάθεη
Βαζκφο δπζθνιίαο β
Ο ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο
δεκνζηνγξαθίαο. Δίλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνχ κέζα απφ ηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή δεκνζηνγξαθία…
Απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηνλ λέν πνπ ζα επηιέμεη λα αζρνιεζεί κε ηε
5 δεκνζηνγξαθία είλαη νη ζπνπδέο νη νπνίεο γίλνληαη ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ζην
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπάξρνπλ
φκσο θαη δεθάδεο ηδησηηθέο ζρνιέο, νη νπνίεο σζηφζν δελ αληαπνθξίλνληαη πάληνηε
ζε απηφ πνπ δηαθεκίδνπλ…
Έσο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ην κνλαδηθφ πξνζφλ πνπ
10 ρξεηάδεηαη λα έρεη ν δεκνζηνγξάθνο είλαη ην λα είλαη «ιαγσληθφ». ήκεξα φκσο ηα
πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Οη ζπνπδέο καδί κε ηελ γλψζε δχν μέλσλ γισζζψλ είλαη
απαξαίηεηεο…
Παξάιιεια, ε επξχηεξε παηδεία βνεζάεη ζηελ εμέιημε ηνπ λένπ
δεκνζηνγξάθνπ, ελψ είλαη γεγνλφο φηη νη πηπρηνχρνη πξνηηκψληαη θαη ε
15 επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε είλαη επθνιφηεξε. Γελ αξθεί ε ηθαλφηεηα «ζχιιεςεο»
ηεο είδεζεο. Υξεηάδεηαη θαη γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο θαηάιιειε
ππνδνκή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο θαη λα εκπινπηίδεη ηηο
γλψζεηο ηνπ. Μάιηζηα, κεηά ηελ εηδίθεπζε ζε ηνκείο θαη ξεπνξηάδ, απαηηείηαη
ζνβαξή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ πνπ αιιάδνπλ απφ ψξα ζε
ψξα…
εκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ παίδνπλ νη
πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιεί ηηο εηδήζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ. Γελ λνείηαη ζνβαξή
δεκνζηνγξαθία αλ δελ ζηεξίδεηαη ζε εχξνο πεγψλ, πνπ δηαζέηνπλ θχξνο θαη εηδηθέο
γλψζεηο. Μάιηζηα, φπσο έρεη απνδεηρζεί, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θάζκα ησλ πεγψλ,
ηφζν ιηγφηεξν θηλδπλεχεη λα πέζεη ν δεκνζηνγξάθνο ζε νιίζζεκα, γηαηί έρεη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν θαη ηε δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο θαη ην πιενλέθηεκα λα παξνπζηάζεη
πιήξεο ην ξεπνξηάδ ηνπ…
Σν δεκνζηνγξαθηθφ επάγγεικα είλαη αλακθίβνια γνεηεπηηθφ, γη΄ απηφ
άιισζηε θαη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ λέσλ, αλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο
δελ είλαη νη ηδαληθφηεξεο. Κξχβεη θνχξαζε, άγρνο, πνιιέο απνγνεηεχζεηο, ελψ δελ
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Ο δεκνζηνγξάθνο βξίζθεηαη παληνχ φπνπ ππάξρεη
είδεζε θαη γεγνλφο πνπ ελδηαθέξεη ηελ θνηλή γλψκε. Λίγνη φκσο γλσξίδνπλ ηελ
θφπσζε πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ έλα θαιφ ξεπνξηάδ ή κηα μερσξηζηή ζπλέληεπμε.
Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ έρεη κεγαιψζεη ν αληαγσληζκφο - κε ζπλέπεηα λα
ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο ελεκέξσζεο θαη ησλ αξρψλ ηεο δενληνινγίαο - ιφγσ ηεο
αχμεζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.
εθεκεξίδα ―Σα Νέα‖ 26.5.‘97
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. κε ηη αζρνιείηαη ν δεκνζηνγξάθνο;
2. πνχ κπνξεί λα ζπνπδάζεη θάπνηνο γηα λα γίλεη δεκνζηνγξάθνο;
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3. πνηα είλαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη;
4. πνην ξφιν παίδνπλ νη πεγέο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ελφο δεκνζηνγξάθνπ;
5. πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο;
Κείκελν 9: Ο βαζηιηάο ηνπ ζεάκαηνο
Βαζκφο δπζθνιίαο β
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Ο ΚΖΝΟΘΔΣΖ είλαη ε «ςπρή» κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, ελφο
θηλεκαηνγξαθηθνχ ή ηειενπηηθνχ έξγνπ. Δίλαη ν θαιιηηερληθφο δεκηνπξγφο πνπ
αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη θαη λα δψζεη «δσή» ζην ζελάξην θη απηφο πνπ, θαηά
θαλφλα, δέρεηαη ηα «ππξά» ή ηα «ράδηα» ηεο θξηηηθήο. Ο ζθελνζέηεο είλαη ν
επαγγεικαηίαο πνπ έρεη νπζηαζηηθά ηελ επζχλε γηα ηνλ γεληθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο
θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ επηινγή ησλ εζνπνηψλ θαη ηελ αλάζεζε ησλ
ξφισλ, ην χθνο ηεο εξκελείαο πνπ ζ΄ αθνινπζήζνπλ. Δίλαη ν ζπληνληζηήο, ν νπνίνο
ζπλεξγάδεηαη θαη θαζνδεγεί ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο γηα ην «αλέβαζκα» κηαο
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ή ην γχξηζκα κηαο ηαηλίαο. Δίλαη απηφο πνπ ηειηθά
«ππνγξάθεη» ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή.
ην ζέαηξν ην θάζε «αλέβαζκα» ελφο έξγνπ δηαθέξεη απφ ηα πξνεγνχκελα θη
απνηειεί κηα μερσξηζηή δεκηνπξγία, πνπ θέξεη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ
ζθελνζέηε. Γεγνλφο ην νπνίν γίλεηαη θαλεξφ, φηαλ ηα ίδηα έξγα αλεβάδνληαη μαλά
θαη μαλά θαη θάζε θνξά είλαη δηαθνξεηηθά. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επηηπρία είλαη ε επξεία γεληθή παηδεία, ην ηαιέλην, ε
ψξηκε αηζζεηηθή άπνςε, καδί κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο δεκηνπξγίεο θαη ηα
αηζζεηηθά ξεχκαηα. Δπηπιένλ ν ζθελνζέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα
δηεπζχλεη ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή, λα κπνξεί λα
ζπλεξγάδεηαη, λ΄ αληαιιάζζεη απφςεηο θαη λα πείζεη γη΄ απηέο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ.
Οη ζπλζήθεο δνπιεηάο είλαη δχζθνιεο θαη θνπξαζηηθέο. Δξγάδεηαη ρσξίο απζηεξφ
σξάξην θαη ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο αξγίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο.
ζνλ αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαη
ηφζν επράξηζηα, αθνχ ηα νηθνλνκηθά πνπ δηαζέηεη είλαη πεληρξά θαη δελ γίλνληαη
κεγάιεο παξαγσγέο. ην ζέαηξν ε αγνξά είλαη αλνηθηή, θπξίσο γηα ηνπο επψλπκνπο
θαη θαζηεξσκέλνπο ζθελνζέηεο. Αληίζεηα ζηελ ηειεφξαζε, ν ρψξνο κεηά ηε ξαγδαία
αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη αλνηθηφο θαη απνξξνθά κεγάιν αξηζκφ
επαγγεικαηηψλ ζθελνζεηψλ.
εθεκεξίδα ―Σα Νέα‖ 26.5.‘97
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. πνηα είλαη ε δνπιεηά ηνπ ζθελνζέηε;
2. πνηεο ηθαλφηεηεο πξέπεη λα έρεη ν ζθελνζέηεο;
3. πψο είλαη νη ζπλζήθεο δνπιεηάο;
4. ππάξρνπλ πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο;

Κείκελν 10: Έξεπλα ηνπ ΗΝΑ γηα ηελ Σειεξγαζία ζηελ Διιάδα
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Βαζκφο δπζθνιίαο γ

1
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Μειέηε γηα ηελ ηειεξγαζία θαη ηα θέληξα
παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεθσληθήο
εμππεξέηεζεο (call centers), νινθιήξσζε ην
Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ / Μειεηψλ
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ΝΑ
Δπξψπεο (ΗΝΑ).

ηε κειέηε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε ην ΗΝΑ γηα ηα
ζέκαηα ηεο ηειεξγαζίαο θαη ησλ call centers
ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ”Νέεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο κε πςειφηεξε
10 πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο” πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα EQUAL.
Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα δίθηπν
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ηειεξγαζία θαη ηα call centers θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
15

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε κειέηε αθνξνχλ
ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ηα
ζέκαηα ηεο ηειεξγαζίαο θαη ησλ call centers θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
θαηαγξαθή ησλ:

* Key players ζηελ αγνξά ησλ ζρεηηθψλ ηνκέσλ
20 * Πξσηνβνπιηψλ θπξίσο ζε εζληθφ επίπεδν
* ηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ απηά είλαη δηαζέζηκα
* ρεηηθψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ (θπξίσο γηα ηελ ηειεξγαζία)
* Δκπνδίσλ ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηνκέσλ
* Μειινληηθψλ ηάζεσλ
25
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ελψ ν ηνκέαο ησλ θέληξσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε
ζηε Διιάδα, ε ηειεξγαζία δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε φπσο ζπκβαίλεη ζε
άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθά.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο απηήο κνξθήο απαζρφιεζεο πηνζεηείηαη
30 θπξίσο απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο , νη
νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηλνχξηεο ηερλνινγίεο ζηελ εξγαζία ηνπο φπσο
δεκνζηνγξάθνη, ινγηζηέο, αξρηηέθηνλεο, πξνγξακκαηηζηέο. θ.α.
Ζ αλεπαξθήο δηάδνζε απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηεο ηειεξγαζίαο
απαηηεί ππνδνκέο ζε ηειεπηθνηλσλίεο θαη πιεξνθνξηθή, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηελ
35 ρψξα καο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ηαπηφρξνλα κε ηε
ρακειή δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ρψξα καο (απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε) ε ρψξα καο δηαζέηεη ηε κηθξφηεξε δηείζδπζε επξπδσληθψλ
ζπλδέζεσλ (γχξσ ζην 0,2%) αλάκεζα ζηηο 25 ρψξεο ηεο δηεπξπκέλεο Δ.Δ.
Δπηπιένλ, θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ κέζσ ηεο κειέηεο
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40 είλαη ηα αθφινπζα:
* Ζ ηειεξγαζία εθαξκφδεηαη ειάρηζηα σο θαζφινπ θαη φηαλ εθαξκφδεηαη,
εθαξκφδεηαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή εξγαζίαο θαη απφ ην ζπίηη.
* Ζ εθαξκνγή ηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ απνηειεί κέξνο θηλήηξσλ
ή πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο.
45
* Οη ηειεξγαδφκελνη είλαη ζπλήζσο είηε εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο είηε
πςειφβαζκν πξνζσπηθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο.
* πλήζσο, δελ παξέρεηαη εθπαίδεπζε ζρεηηθή κε ηελ Σειεξγαζία.
* Γελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα
απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηειεξγαζίαο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ.
50
Ζ κειέηε θαζψο θαη ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην
ζπκπφζην κε ηίηιν «Σειεξγαζία θαη χγρξνλεο Μνξθέο Δξγαζίαο» πνπ
δηνξγάλσζε ην ΗΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γέιηα Singular Δθπαηδεπηηθή, ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ) θαη ηελ Οκνζπνλδία
Ηδησηηθψλ Τπαιιήισλ Διιάδνο (ΟΗΤΔ).
55
Σν ζπκπφζην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 θαη 18 Μαξηίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΒΔΘ) θαη ηεο
Αθαδεκίαο ΗΝΑ αληίζηνηρα, ελψ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπκπνζίνπ άλνημε ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, θ. . Βιηάκνο.
60
Euro2day Specials: ΘΔΜΑΣΑ, 24/03/05
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. Πνηνο έθαλε ηελ έξεπλα;
2. Πνην είλαη ην πξψην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο γηα ηελ Διιάδα;
3. Πνηα δεηήκαηα θαηέγξαςε ε έξεπλα;
4. Γηα πνην ιφγν δελ είλαη δηαδεδνκέλε ε ηειεξγαζία ζηελ Διιάδα;
5. Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηέγξαςε ε έξεπλα γηα ηελ Διιάδα;
6. Πνχ παξνπζηάζηεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Διιάδα θαη απφ πνηνπο;
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Κείκελν 11: Γήκεπζε πεξηνπζίαο γηα «καχξε εξγαζία»

Βαζκφο δπζθνιίαο γ
Βαξηέο θαµπάλεο γηα ηε «µαχξε εξγαζία» - Καηαζρέζεηο ζε εξγνδφηεο πνπ
δελ δειψλνπλ έιιελεο θαη αιινδαπνχο εξγαδνµέλνπο

1

5

10

15

Με ζθιεξέο πνηλέο, πνπ µπνξεί λα θηάλνπλ έσο θαη ηε δήµεπζε πεξηνπζίαο,
αλαµέλεηαη λα έξρνληαη αληηµέησπνη ην επφµελν δηάζηεµα νη εξγνδφηεο πνπ
απαζρνινχλ πξνζσπηθφ µε «µαχξε εξγαζία».
Σν µέηξν απηφ εμεηάδεηαη ζην πιαίζην πηνζέηεζεο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο πνπ
πξνβιέπεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαηά εξγνδνηψλ νη νπνίνη δελ δειψλνπλ
έιιελεο θαη αιινδαπνχο εξγαδνµέλνπο θαη ζα ηεζεί θαηά ηε ζεµεξηλή
ζπλάληεζε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Δξγαζίαο Γηψξγνπ Κνπηξνπµάλε θαη ηεο
πθππνπξγνχ Δξγαζίαο Άλλαο Νηαιάξα µε ηε ΓΔΔ.
χµθσλα µε πιεξνθνξίεο, ε πξφηαζε αθφµε θαη γηα δήµεπζε πεξηνπζίαο ζα
θαηαηεζεί απφ πιεπξάο πλνµνζπνλδίαο, ελψ θαη ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν
εµθαλίδεηαη ζεηηθφ ζε φπνην µέηξν ζα µπνξνχζε λα δψζεη ηέινο ζην πξφβιεµα
ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ε νπνία θηάλεη ζην 20% ηνπ ΑΔΠ θαη ζηεξεί απφ ηα
Σαµεία έζνδα 6 δηζ. επξψ θάζε ρξφλν. Πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πάηαμε
ηεο µαχξεο εξγαζίαο, εθηφο απφ ηελ πξφβιεςε απζηεξφηαησλ θπξψζεσλ,
ππάξρνπλ ζθέςεηο γηα αλαβάζµηζε θαη εληνλφηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ ψµαηνο
Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ην νπνίν ζα αλαιάβεη εληαηηθνχο ειέγρνπο ζε
επηρεηξήζεηο.
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ην επίθεληξν ηεο ζπλάληεζεο ζα βξεζεί θαη ε επηθείµελε επηθαηξνπνίεζε ησλ
θξηηεξίσλ ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ρνξεγνχληαη νη άδεηεο παξαµνλήο ζε
µεηαλάζηεο πνπ δηαµέλνπλ λφµηµα ζηε ρψξα. χµθσλα µε ηελ επεμεξγαζία πνπ
έρεη γίλεη απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, ππάξρεη νξαηφο θίλδπλνο αξθεηνί
αιινδαπνί λα εθπέζνπλ ηεο λνµηµφηεηαο, θαζψο αληηµεησπίδνπλ δπζρέξεηα
ζηελ εμεχξεζε ησλ απαηηνχµελσλ ελζήµσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνσζνχληαη επλντθφηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ή
αλαλέσζε ησλ αδεηψλ. πσο πξφζθαηα είρε αλαθέξεη ε θ. Νηαιάξα εμεηάδεηαη
θαηά θχξην ιφγν ην ελδερφκελν λα µεησζεί ν απαηηνχµελνο αξηζµφο ελζήµσλ,
ελψ µειεηάηαη θαη ην ελδερφµελν λα ππάξμνπλ εηδηθέο ξπζµίζεηο θαη γηα
µεηαλάζηεο πνπ έραζαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ ηε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο
άδεηαο παξαµνλήο ηνπο εμαηηίαο έιιεηςεο ελζήµσλ.
Οη εθηηµήζεηο αλαθέξνπλ φηη πεξίπνπ 500.000 µεηαλάζηεο, νη νπνίνη δηαµέλνπλ
επί ζεηξά εηψλ ζηε ρψξα, ζα µπνξέζνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ξπζµίζεσλ απηψλ
ψζηε λα µελ πεξάζνπλ ζε θαζεζηψο παξαλνµίαο, θάηη πνπ ζα δεµηνπξγνχζε
επηπιένλ πξνβιήµαηα µε δεδνµέλν ην αγθάζη ησλ ιαζξνµεηαλαζηψλ ην νπνίν
ήδε αληηµεησπίδεη ε ρψξα.
Παξάιιεια, ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ έρεη μεθηλήζεη ε εγεζία ηνπ
ππνπξγείνπ Δξγαζίαο µε ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο, θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη
εθπξνζψπνπο µεηαλαζηψλ, είλαη θαη ε ελδερφµελε πξφβιεςε λα απνθηνχλ
δηθαίσµα εξγαζίαο φζνη παξάλνµνη µεηαλάζηεο ππαρζνχλ ζην ιεγφµελν
«θαζεζηψο αλνρήο», πνπ ζπλεπάγεηαη πσο δελ µπνξνχλ λα απειαζνχλ άµεζα
απφ ηελ Διιάδα.
ΖΛΗΑ Π. ΓΔΧΡΓΑΚΖ απφ ηα ΝΔΑ
http://greki-gr.blogspot.com/2011/02/blog-post_3799.html
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. ηη ράλνπλ ηα Σακεία απφ ηελ αδήισηε εξγαζία;
2. Ση ζθέθηεηαη λα θάλεη ην Τπνπξγείν γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ;
3. Πνηα άιια ζέκαηα ζα ηεζνχλ ζηε ζπλάληεζε κε ηελ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο;
4. Πνηα ιχζε ζθέθηεηαη ην Τπνπξγείν λα εθαξκφζεη γηα ηα έλζεκα ησλ
κεηαλαζηψλ;
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Κείκελν 12
Βαζκφο δπζθνιίαο α
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ

1

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

5

10

Ολνκαηεπψλπκν:
Γηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
E-mail:
Τπεθνφηεηα:

Διέλε Π…………………
Λαδαξάδσλ 135, Νέα Κπςέιε 11343
210 8238711, 6933456323
helen p@hotmail.com
Διιεληθή

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:

1-5-1958
Έγγακε, δχν παηδηά

ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ

Μάηνο 2010-ζήκεξα: Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο-ζχκβνπινο ζηελ εηαηξεία
ΗΑΣΡΟ-MEDICA
(Βξηιεζζνχ 14, Αζήλα)
Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ θαη Αξκνδηνηήησλ:
15 Τπεχζπλε πξνψζεζεο ηαηξηθψλ εηδψλ θαη αλαιψζηκσλ, ζπκβνπιεπηηθή ζε
ζέκαηα αγνξάο θαη πσιήζεσλ ηαηξηθψλ εηδψλ,
πψιεζε ζε θαξκαθεία φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο
Αηηηθήο θαη ζε λνζνθνκεία, θαξκαθεία ζηελ
επαξρία ( Γπηηθή Διιάδα).
20 1/9/2000 – Μάξηηνο 2010: Ηαηξηθφο Δπηζθέπηεο ζην λνζνθνκεηαθφ θαη ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα
λνκα θαη Γηεχζπλζε Δξγνδφηε:
ΜΔΝΣΗ A.E. - Φαξκαθεπηηθά Δξγαζηήξηα (Λεσθφξνο Ζξαθιείνπ 32, Κπςέιε,
14122)
25 Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ θαη Αξκνδηνηήησλ:
Τπεχζπλε Δπηζηεκνληθήο Δλεκέξσζεο ζηνλ Σνκέα Φξνληίδαο θαη Τγείαο.
Δλεκέξσζε ζην λνζνθνκεηαθφ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ηαηξνχο (εηδηθφηεηεο:
παηδίαηξνη, παζνιφγνη, γαζηξεληεξνιφγνη, γπλαηθνιφγνη, δεξκαηνιφγνη).
Δλεκέξσζε ζε θαξκαθνπνηνχο. Πψιεζε ζε θαξκαθεία ζρεδφλ φισλ ησλ πεξηνρψλ
30 ηεο Αηηηθήο θαη ζε λνζνθνκεία, ηδηψηεο ηαηξνχο, θαξκαθεία ζηε επαξρία (Ήπεηξνο,
Γπηηθή Διιάδα, Δχβνηα, Φζηψηηδα, Βνησηία, Αξθαδία, Λαθσλία).
1992-2000: Αζθαιηζηηθφο θαη Δπελδπηηθφο χκβνπινο
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λνκα θαη Γηεχζπλζε Δξγνδφηε:
NATIONALE NEDERLADEN (Λεσθφξνο πγγξνχ 198, 17671 Αζήλα)
35 Πεξηγξαθή Καζεθφλησλ:
Αζθάιεηεο Εσήο, Καηνηθίαο, Απηνθηλήησλ θαη πψιεζε Σξαπεδηθψλ Πξντφλησλ
1992-1994: Τπεχζπλε πσιήζεσλ ζε θαηάζηεκα ελδπκάησλ
λνκα θαη Γηεχζπλζε Δξγνδφηε:
ΟΛΟΗ (Παηξηάξρνπ Ησαθείκ 6, Κνισλάθη)
40

Πεξηγξαθή Καζεθφλησλ:
Πψιεζε ελδπκάησλ, νξγάλσζε παξαγγειηψλ
1990-1991: Τπεχζπλε πσιήζεσλ ζε θαηάζηεκα ελδπκάησλ
λνκα θαη Γηεχζπλζε Δξγνδφηε:
ΝΔΟ ΑΝ (Φσθίσλνο Νέγξε 68, Κπςέιε)

45

Πεξηγξαθή Καζεθφλησλ:
Πψιεζε ελδπκάησλ, νξγάλσζε παξαγγειηψλ, ζπληνληζκφο πξνζσπηθνχ ηνπ
θαηαζηήκαηνο σο αληηθαηαζηάηξηα ηεο Γηεπζχληξηαο.
1988-1990: Τπεχζπλε πσιήζεσλ ζε θαηάζηεκα ελδπκάησλ

λνκα θαη Γηεχζπλζε Δξγνδφηε:
50 GRECIA COM (Αλδξνχηζνπ 226, Πεηξαηάο)
Πεξηγξαθή Καζεθφλησλ:
Πψιεζε ελδπκάησλ, νξγάλσζε παξαγγειηψλ, ζπληνληζκφο πξνζσπηθνχ ηνπ
θαηαζηήκαηνο σο αληηθαηαζηάηξηα ηεο Γηεπζχληξηαο.
ΠΟΤΓΔ
55 1986:

Απφθνηηνο Γεληθνχ Λπθείνπ

1987:

Η.Δ.Κ. «TRAIN NOW» (Kπςέιεο 4-6, Αζήλα 10439)
πνπδέο ζην ηκήκα ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ (καζήκαηα: Marketing,
Λνγηζηηθή, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Ζ/Τ)

1989 :

ΥΟΛΖ ― SIK‖ . πνπδέο ζην ηκήκα ρεδηαζηψλ Μφδαο.
Κχξηα ζέκαηα / επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (καζήκαηα: ρέδην,

60
Εσγξαθηθή)

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ KAI ΔΜΗΝΑΡΗΑ
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Δζσηεξηθή επηκφξθσζε ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, πσιήζεσλ θαη πξντφληα
ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ
65

Αγγιηθά:

Βαζηθφο Υξήζηεο Α2

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΝΧΔΗ –Ζ/Τ
Καιή γλψζε ησλ Windows 2000/XP θαζψο θαη φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Microsoft Office XP (Word, Excel, Power Point, Outlook)
ΑΛΛΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ
70

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο: Δπηθνηλσληαθή, ζπλεξγάζηκε, επέιηθηε
Οξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο: Τπεχζπλε θαη ζπλεζηζκέλε λα
εξγάδεηαη ππφ πίεζε
Καιιηηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο: Διεχζεξν ζρέδην
Άδεηα νδήγεζεο: ΗΥ, έκπεηξε νδεγφο

75
ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ
πνξ, Υνξφο, Μφδα, Φεθηαθή Φσηνγξαθία, Δθδξνκέο

Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο Διέλεο;
2. πνηα θαζήθνληα είρε ζηελ πην πξφζθαηε εξγαζία ηεο;
3. πνηα θαζήθνληα είρε ζηελ πξψηε εξγαζία ηεο;
4. ηη ζπνχδαζε;
5. πνηεο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο έρεη ε Διέλε;
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Κείκελν 13:
Βαζκφο δπζθνιίαο α

πδεηήζηε
1. Ση βιέπεηε;
2. Έρεηε απνξίεο ή εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην έξγν απηφ;
3. Πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, θαηά ηε γλψκε
ζαο; (κνξθέο, ζρήκαηα θιπ)
4. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ απηνχ ηνπ Πσι Γθνγθέλ είλαη «Μεηά ηε δνπιεηά». Ση
ζθέθηεζηε γη‘ απηφ;
5. Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζάο δεκηνπξγεί ην έξγν; Πνηα αηκφζθαηξα απνπλέεη;
6. Φηηάμηε έλα ζελάξην ην νπνίν λα έρεη ζρέζε κε ηνλ ηίηιν ηνπ πίλαθα.
θεθηείηε ην επάγγεικά ηνπο, ην ρψξν θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ
πξνζψπσλ θαη φ, ηη άιιν ζρεηηθφ κε ηελ εξγαζία ηνπο λνκίδεηε φηη ζα
κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί.
7. Καηαγξάςηε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε
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Κείκελν 14
Βαζκφο δπζθνιίαο α

πδεηήζηε
1. Ση βιέπεηε;
2. Έρεηε απνξίεο ή εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην έξγν απηφ;
3. Πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, θαηά ηε γλψκε
ζαο; (κνξθέο, ζρήκαηα θιπ)
4. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ απηνχ ηνπ ιατθνχ δσγξάθνπ Θεφθηινπ Υαηδεκηραήι
είλαη «Σν κάδεκα ησλ ειαηψλ». Μειεηήζηε πην αλαιπηηθά νξηζκέλα
ζεκεία ηνπ έξγνπ, απνκνλψζηε ηα θαη κεγεζχλεηέ ηα, γηα λα ηα
παξαηεξήζεηε θαιχηεξα.
5. Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζάο δεκηνπξγεί ην έξγν; Πνηα αηκφζθαηξα απνπλέεη;
6. Πνηα κπνξεί λα είλαη ηα ζχκβνια ή ηα κελχκαηα ηνπ έξγνπ;
7. Φηηάμηε έλα ζελάξην ην νπνίν λα έρεη ζρέζε κε ηνλ ηίηιν ηνπ πίλαθα.
θεθηείηε ην επάγγεικά θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ , απφ
πνηνλ πιεξψλνληαη θαη πφζν, θαη φ, ηη άιιν ζρεηηθφ κε ηελ εξγαζία ηνπο
λνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί.
8. Καηαγξάςηε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε
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Κείκελν 14
βαζκφο δπζθνιίαο γ
«Με πιεγψλεη ε ιέμε Γεξκαλαξάο»
Ζ Αιίλα Νηαιηάλε µεγάισζε ζην Ρίν, ζπνχδαζε ζηελ Αζήλα, ζήµεξα δεη ζηελ
Κνινλία θαη δειψλεη: «Ζ Γεξµαλία γηα εµέλα είλαη µηα δεχηεξε παηξίδα»
ΓΖΜΟΗΔΤΖ: 26/06/2011, Σνπ ΓΚΑΕΜΔΝΣ ΚΑΠΛΑΝΗ

Oλνµάδνµαη Αιίλα Νηαιηάλε, γελλήζεθα ην 1976 ζηελ Αζήλα. Μεγάισζα φµσο
ζηελ Πεινπφλλεζν, δίπια ζηε ζάιαζζα, ζην Ρίν, πεξήθαλν γηα ηελ φµνξθε
γέθπξα πνπ ζπλδέεη δχν θαηεζηξαµµέλεο θαη επηθίλδπλεο νδηθέο αξηεξίεο, έλα
απφ ηα πνιιά αληηθαηηθά ηεο παηξίδαο µνπ. Λαηξεχσ ηε ζάιαζζα. Σν ζάιην πνπ
δίλεηο θαη πέθηεηο ζην δξνζεξφ λεξφ ηηο δεζηέο εµέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη
θάηη πνπ ιαρηαξψ εδψ ζηα βφξεηα.
... Απφ µηθξή ιάηξεπα ηηο μέλεο γιψζζεο. Κάζε θνξά πνπ μεθηλάο λα µαζαίλεηο µηα
γιψζζα, µηα µεγάιε πνιηηηζµηθή πφξηα αλνίγεη. Ξεθίλεζα πνιχ λσξίο λα µαζαίλσ
γεξµαληθά θαη αγγιηθά, ζην ζρνιείν έθαλα γαιιηθά, ζην Παλεπηζηήµην ζπλέρηζα µε
ηζπαληθά θαη ην 2004 μεθίλεζα ηνπξθηθά. Σν φλεηξφ µνπ ήηαλ λα ζπνπδάζσ
Αξρηηεθηνληθή, αιιά ειιείςεη επαγγειµαηηθνχ πξνζαλαηνιηζµνχ ζην ζρνιείν
θαηέιεμα ζηελ Σξίηε ∆έζµε. Πέξαζα ηειηθά ζηε Γεξµαληθή Φηινινγία, µε
θαζπζηέξεζε ηξηψλ εηψλ, ιφγσ ηεο αδπλαµίαο µνπ λα πεξάζσ ην µάζεµα ηεο
Ηζηνξίαο ζηηο παλειιαδηθέο. ∆ελ είρα έθεζε ζηελ απνζηήζηζε θεηµέλσλ θαη δπζηπρψο
ε «παπαγαιία» ήηαλ ην ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο. Δλ ηέιεη ηα θαηάθεξα θαη βξέζεθα
ζηελ Αζήλα, ην 1995, ζηε Φηινζνθηθή ρνιή. ε µηα θνηηεηηθή θνηλφηεηα
θνµµαηηθνπνηεµέλε θαη θαηαθεξµαηηζµέλε, µε αµέηξεηεο ζπλειεχζεηο θαη
θαηαιήςεηο. Σν ειιεληθφ Παλεπηζηήµην δελ ζνπ δίλεη επθαηξίεο πνιχπιεπξεο γλψζεο
θαη µεηαθίλεζεο ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείµελα, ζε πεξηνξίδεη ζηα µαζήµαηα ηεο
ζρνιήο ζνπ. Αλ ζεο λα μεθχγεηο πξέπεη λα πξνζπαζήζεηο µφλνο ζνπ. Έθαλα αθξηβψο
απηφ. Καη ζην ηξίην έηνο πήγα µε Δξάζµνπο γηα έλαλ ρξφλν ζηε Γεξµαλία. ηελ πφιε
ααξµπξίγθελ. ε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα
αζρνιεζείο µε µαζήµαηα πέξαλ ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ πνπ έρεηο επηιέμεη. Δγψ
αζρνιήζεθα µε επξσπατθά ζέµαηα. Πάληα µε ηξαβνχζε ε ηδέα ηεο Δπξψπεο.
***
Δπέζηξεςα ζηελ Διιάδα, νινθιήξσζα ηεο ζπνπδέο µνπ θαη ήξζα πάιη ζηε
Γεξµαλία, ζηελ πφιε Άαρελ απηή ηελ θνξά, µία ψξα απφ ηελ Κνινλία, γηα
µεηαπηπρηαθά ζηνλ ηνµέα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο θαη αξγφηεξα ζηνλ ηνµέα ηεο
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∆ηαζθάιηζεο Πνηφηεηνο. Έθαλα ηελ πξαθηηθή µνπ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζην
Λνπμεµβνχξγν. Παξά ηηο επαγγειµαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ είρα εθεί, πήξα ηελ
απφθαζε λα γπξίζσ ζηελ Διιάδα. Γηαηί; Ίζσο θαλψ γξαθηθή, αιιά επεηδή ηελ
αγαπψ. Γηα εµέλα ε Διιάδα είλαη απηφ πνπ νη Γεξµαλνί ιέλε «µηα αίζζεζε». Γχξηζα
ινηπφλ ζηελ Αζήλα θαη βξήθα ηηο πφξηεο θιεηζηέο. πµµεηείρα ζε πνιινχο θξαηηθνχο
δηαγσληζµνχο, επηηπρνχζα µελ αιιά µε δηνξηζηέα, πήγα ζε πάξα πνιιέο
ζπλεληεχμεηο, εξγάζηεθα σο σξνµίζζηα µε πεληρξέο απνιαβέο, εξγάζηεθα αµηζζί ζε
επηζηεµνληθά ηλζηηηνχηα, σο γξαµµαηέαο µε µηζζφ 375 επξψ, ζε μελνδνρεία µε
12σξεο βάξδηεο, ζε πφξηα εζηηαηνξίνπ λα θαισζνξίδσ ηνπο πειάηεο, ζε εμππεξέηεζε
ηνπξηζηψλ ζηελ παξαιία θαη ζε δηάθνξα άιια γηα ηα νπνία εηιηθξηλά δελ ρξεηαδφηαλ
λα πεξάζσ ηφζα ρξφληα ζηα ζξαλία.
Ήκνπλ πνιχ απνθαζηζµέλε λα µείλσ. Σν πάιεςα µε λχρηα θαη µε δφληηα. Ώζπνπ
θάπνηα ζηηγµή έλησζα φηη δελ πήγαηλε άιιν θαη απνθάζηζα λα θχγσ.
***
Δπέζηξεςα μαλά ζηε Γεξµαλία ην 2006. Πφλεζα εγψ θαη νη άλζξσπνί µνπ πνιχ. ∆ελ
ην µεηάλησζα, ηνπιάρηζηνλ φρη αθφµε. Εσ ζηελ Κνινλία, φπνπ θαη εξγάδνµαη γηα ηνλ
Δπξσπατθφ Οξγαληζµφ Αζθάιεηαο ηεο Αεξνπνξίαο. Σν μεθίλεµα, επαγγειµαηηθφ θαη
πξνζσπηθφ, πνιχ δχζθνιν, αιιά αξγά θαη ζηαζεξά βιέπεηο ηνπο θφπνπο ζνπ λα
απνδίδνπλ θαη απηφ ζνχ δίλεη δχλαµε… Αλήθσ αθφµε ζηνπο ξνµαληηθνχο ηεο
Δπξψπεο θαη πηζηεχσ ζηελ ηδέα ηεο Δπξσπαΐθήο Έλσζεο. Δίµαζηε φµσο αθφµε ζηελ
αξρή. Ζ ηδέα ηεο Δπξψπεο ζηε Γεξµαλία πεξλάεη απφ µηα θάζε αµθηζβήηεζεο.
Κάπνηεο θνξέο έρσ ηελ εληχπσζε φηη αλ ήηαλ ζην ρέξη ησλ Γεξµαλψλ θαη ηεο
γεξµαληθήο εγεζίαο, ζα είραλ βγεη απφ ην επξψ. Απφ ηελ άιιε, λνµίδσ φηη ε
Δπξσπατθή Έλσζε είλαη θαηαδηθαζµέλε λα πεηχρεη.
Ζ δηάιπζή ηεο ζα είρε βαξχηαην θφζηνο γηα φινπο, θαη γηα ηνπο Γεξµαλνχο. Ζ θξίζε
ηεο Δπξψπεο είλαη πξνπαληφο πνιηηηθή. Σα θξάηε-µέιε ηεο ΔΔ ζέινπλ λα
ιεηηνπξγνχλ ππεξεζληθά, αιιά ζηελ νπζία παξαµέλνπλ πξνζθνιιεκέλα ζε παιαηέο
αληηιήςεηο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. Με ιίγα ιφγηα ζέινπλ λα έρνπλ θαη ηνλ ζθχιν
ρνξηάην θαη ηελ πίηα νιφθιεξε. Αλ ζέινπµε ε Δπξσπατθή Έλσζε λα πεηχρεη,
νθείινπµε λα ηνπνζεηήζνπµε ην επξσπατθφ θνηλφ θαιφ πάλσ απφ ηα εζληθά µαο
ζπµθέξνληα. Αθνχγεηαη νπηνπηζηηθφ αιιά είλαη θαη ε µφλε ιχζε ζε βάζνο ρξφλνπ…
Ση µνπ έµαζε ην ηαμίδη; Πξνπαληφο λα µε ρσλεχσ εχθνια ζηεξεφηππα. Με πιεγψλεη
ε ιέμε «Γεξµαλαξάο». Έρσ ηελ εληχπσζε φηη νη Γεξαλνί µαζαίλνπλ απφ ηελ ηζηνξία
ηνπο. Ζ Γεξµαλία γηα εµέλα είλαη µηα δεχηεξε παηξίδα. Με δέρζεθε, µνπ έδσζε φζεο
επθαηξίεο θαη φλεηξα µνπ ζηέξεζε ε Διιάδα. Καη µε θξαηάεη εδψ, φζν θαη αλ
ιαρηαξψ λα γπξίζσ ζηε Μεζφγεην…
«Ήξζε ε ζηηγκή λα αλαξσηεζνχκε πνχ ζέινπκε λα πάεη ην θαξάβη»
Απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία λνκίδσ φηη θαηάιαβα πνηα είλαη ε θχξηα δηαθνξά
ηεο Διιάδαο απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη Έιιελεο έρνπλ ράζεη εληειψο ηνλ
ζεβαζκφ θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηελ αμηνθξαηία. Δπηθξάηεζε θαηά θξάηνο ην ζχζηεκα
ηεο πειαηνθξαηίαο, ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Απηφ κάο
ζηνίρηζε πνιχ. Παληνχ ζηελ Δπξψπε ππάξρεη δηαθζνξά θαη ιεηηνπξγνχλ ηα θνλέ,
αθφκε θαη εδψ. Αιιά δελ κπνξψ λα θαληαζηψ ζηε Γεξκαλία αλζξψπνπο λα
πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά έμσ απφ βνπιεπηηθά γξαθεία γηα λα δηνξίζνπλ ηα παηδηά ηνπο.
Ννκίδσ φηη απηνί πνπ δηαδειψλνπλ ηψξα ζηελ Διιάδα ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην
ζχζηεκα ηεο πειαηνθξαηίαο, ην νπνίν είραλ απνδερζεί, έθαςε ηειηθά ην κέιινλ ησλ
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παηδηψλ ηνπο. Ννκίδσ φηη ήξζε ε ζηηγκή λα απνδεζκεπζνχκε απφ παιαηνκνδίηηθεο
αληηιήςεηο θαη λα αλαξσηεζνχκε «πνχ πάκε;». Γηα πνχ πιέεη ην θαξάβη θαη πνχ
ζέινπκε εκείο λα πάεη...
ηε ζηήιε «GRεεθο» νη έιιελεο πνπ δνπλ, πξνζσξηλά ή κόληκα, ζε δηάθνξεο ρώξεο
ηνπ θόζκνπ αθεγνύληαη ηηο αιεζηλέο ηζηνξίεο ηνπο θαη κηινύλ γηα ηελ Ειιάδα ηνπ
ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα.
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=408094&h1=true
Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο
1. Πνχ γελλήζεθε θαη πνχ κεγάισζε ε Αιίλα;
2. Πνην ήηαλ ην φλεηξφ ηεο;
3. Ση θαηάθεξε ηειηθά;
4. Πνχ ζπνχδαζε;
5. Ση δνπιεηέο έθαλε;
6. Γηαηί μαλαγχξηζε ζηε Γεξκαλία;
7. Ση ηεο έκαζε ην ηαμίδη;
8. Γηαηί ηελ πιεγψλεη ε ιέμε «γεξκαλαξάο»;
9. Πνηα ιέεη φηη είλαη ε θχξηα δηαθνξά Διιάδαο θαη Δπξψπεο;
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3
Λεμηιφγην γηα ηελ Δξγαζία θαη ην Δπάγγεικα
Καηεγνξηνπνηήζηε παξαθάησ φζεο ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία θαη ην
επάγγεικα έρεηε εληνπίζεη κεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηα θείκελά
ζαο
ηγνπξεπηείηε φηη γλσξίδεηε θαη ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη θξάζεηο, πνπ είλαη
ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία : ε ζηαδηνδξνκία, ε εηαηξεία, ε απαζρφιεζε, ε ακνηβή, ην
σξάξην, ην εθφδην, ε πξνυπεξεζία, ε εκπεηξία, ε πείξα, αζθψ επάγγεικα, ε αξγία, ε
αεξγία, ε αλεξγία, ε αεξγία, αληαπνθξίλνκαη, πξνζειθχσ, ε ππναπαζρφιεζε, ην
ζηέιερνο, αγρψδεο-εο-εο, πξνζιακβάλσ, ε πξφζιεςε, ε δήηεζε, ε πξνζθνξά,
επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε εηδηθφηεηα, ε επηινγή, ε εμέιημε, ν
αληαγσληζκφο, ην θχξνο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ξαγδαία αλάπηπμε, επαγγεικαηηθή
επάξθεηα, ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, νη πξννπηηθέο, ε ππεξσξία, ε θιίζε, ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο, ην πξνζφλ, κεξηθή απαζρφιεζε, απνιχσ, ε δηεπζχληξηα/ ν
δηεπζπληήο, ε πξντζηακέλε/ ν πξντζηάκελνο, ην αθεληηθφ, ν/ε ππάιιεινο, ην
πξνζσπηθφ. ε πνηεο θαηεγνξίεο ζα ηηο εληάζζαηε;
Λέμεηο θαη
Φξάζεηο γηα ηα
Δπαγγέικαηα

ΔΓΧ ΤΠΑΡΥΟΤΝ
ΜΔΡΗΚΔ ΑΠΟ
ΣΗ ΛΔΞΔΗ ΠΟΤ
ΘΑ
ΔΝΣΟΠΗΟΤΝ:
Ζ εηδίθεπζε

Λέμεηο θαη
Φξάζεηο γηα
ηελ Δξγαζία

θαηψηαην
σξνκίζζην

Λέμεηο θαη
Φξάζεηο
γηα ην ρψξν
εξγαζίαο

Λέμεηο θαη
Φξάζεηο γηα
ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο

Λέμεηο θαη
Φξάζεηο γηα
ηα πξνζφληα
ελφο
επαγγεικαηία

Δξγνζηάζην

Αξγία

Αθξίβεηα

Πξνκεζεπηήο

Δηαηξεία

Τπεξσξία

ηαρχηεηα

θαθνπιεξσκέλε
εξγαζία

Δπηρείξεζε

Βάξδηα

ππεπζπλφηεηα

ψκα
Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο

παξαγσγηθή
δηαδηθαζία

ε ηδηαίηεξε
θιίζε

επηινγή
πξνζσπηθνχ

ζεξκηθή
θαηαπφλεζε

επξχηεξε
παηδεία

ζπληνληζκφο
πξνζσπηθνχ

κέηξα
πξφιεςεο θαη
πξνζηαζίαο

γλψζε μέλσλ
γισζζψλ

εξγνδνζία

Οηθνδνκή

Αλεηδίθεπηνο
εξγάηεο

απαζρφιεζε

Γξαθείν

νηθνδνκέο θαη
ηερληθά έξγα

«µαχξε
εξγαζία»

Βηνκεραλία

αγξνηηθέο εξγαζίεο

Αλαδνπιεηά

κεηαιινπξγηθέο
παινπξγίεο

Μφρζνο

Βηνηερλία

δαθηπινγξάθνο
αξηνπνηφο

Άιιεο
ζρεηηθέο
ιέμεηο θαη
θξάζεηο

ζε θιεηζηνχο ή
ππαίζξηνπο
ρψξνπο
Δμαληιεηηθέο
ζπλζήθεο

επηρεηξεκαηίαο
ινγηζηήο

Πεληρξφο
κηζζφο

αξρηηέθηνλαο
…

Σα έλζεκα

ζπλερήο
ελεκέξσζε
εκπινπηηζκφο
γλψζεσλ
ηθαλφηεηα λα
δηεπζχλσ
πξνυπεξεζία
…

Ρεπφ
Ακνηβή
απμεκέλεο
επζχλεο
αλζπγηεηλφο
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ε ζηαδηνδξνκία
ε εηαηξεία
ε απαζρφιεζε
ε ακνηβή
ην σξάξην
ην εθφδην
ε πξνυπεξεζία
ε εκπεηξία
ε πείξα
αζθψ επάγγεικα
ε αξγία
ε αεξγία
ε αλεξγία
Δμέιημε
Δθφδην
Πξνυπεξεζία
ε ππναπαζρφιεζε

ην ζηέιερνο
πξνζιακβάλσ./
πξφζιεςε
ε δήηεζε
ε πξνζθνξά
επαγγεικαηηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο
ε εηδηθφηεηα
ε επηινγή
ε εμέιημε
νη ζπλζήθεο εξγαζίαο
επαγγεικαηηθή
επάξθεηα
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία
νη πξννπηηθέο
ε ππεξσξία
ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο
ην πξνζφλ
κεξηθή απαζρφιεζε

απνιχσ/ ε απφιπζε
ε δηεπζχληξηα/ ν
δηεπζπληήο
ε πξντζηακέλε/ ν
πξντζηάκελνο
ην αθεληηθφ
ν/ε ππάιιεινο
ην πξνζσπηθφ
Ο βηνπνξηζκφο
ε ακνηβή
ηα έλζεκα
ηα αζθάιηζηξα
πιεξσκή κε ην
«θνκκάηη»
ε θιίζε
εθηφο έδξαο
ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο

αλεηδίθεπηνο εξγάηεο
αλεηδίθεπηνο εξγάηεο
ν/ ε επηρεηξεκαηίαο
ν κηζζφο
ν θιάδνο εξγαδνκέλσλ
πιήξεο σξάξην
ην δψξν (Υξηζηνπγέλλσλ
θαη Πάζρα)
ην επίδνκα (αδείαο ή
αλεξγίαο ή αζζελείαο)
ηαηξνθαξκαθεπηηθή
/
αζθαιηζηηθή
θάιπςε,
θαηάξηηζε
επζπλείδεηνο/
αζπλείδεηνο ππάιιεινο
ε ζηάζε εξγαζίαο
ην κεξνθάκαην

ε ζχκβαζε
ε θαηάξηηζε
ε εμέιημε
πςειφκηζζνο/
ρακειφκηζζνο
Γηεπζπληήο
Δξγνδφηεο
πλεξγαζία
πλεξγάηεο
πλάδειθνο
Πξφζιεςε
πλζήθεο εξγαζίαο
Δξγαζηαθφ θιίκα
Αζθάιηζε
Δπίδνκα
Άδεηα κεη΄απνδνρψλ
Άδεηα
άλεπ
απνδνρψλ
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ζπκβφιαην

αλεηδίθεπηνο

ρσξίο εηδίθεπζε

εξγνδνζία

Σν αθεληηθφ

ππεξσξία

δνπιεηά επηπιένλ ησλ
σξψλ εξγαζίαο

πξνυπεξεζία

πξνεγνχκελε εκπεηξία
ζην ίδην επάγγεικα

πεληρξφο

πνιχ ιίγνο, κηθξφο

ζηαδηνδξνκία

θαξηέξα

αλζπγηεηλφο

θαθφο γηα ηελ πγεία

κνρζψ
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θνπξάδνκαη

απνδνηηθφο

θεξδνθφξνο

αεξγία

ηεκπειηά

αλαδνπιεηά

ην λα κελ έρεηο (αξθεηή)
δνπιεηά

απαζρφιεζε

εξγαζία

εμέιημε

ε επηηπρία ζηελ εξγαζία

πξνζφλ

ηα ρξήκαηα πνπ πιεξψλσ γηα ηελ
αζθάιηζε
εθφδην

ηα αζθάιηζηξα

ζχκβαζε
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Οη Λέμεηο ε Καηεγνξίεο
ΔΡΓΟΓΟΣΖ

ΤΠΑΛΛΖΛΟ

ΧΡΑΡΗΟ

ΑΜΟΗΒΖ

ΔΡΓΑΗΑ

Αθεληηθφ

επζπλείδεηνο

ππεξσξία

κεξνθάκαην

αλαδνπιεηά

πξνζσπηθφ

κεησκέλνο

κηζζφο

απαζρφιεζε

πθηζηάκελνο

επέιηθηνο

εκεξνκίζζην

Μφρζνο

πεληρξφο

επάγγεικα

σξνκίζζην

πξνυπεξεζία

Πξντζηάκελνο

Γηεπζπληήο

ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο

ζηέιερνο

Απηναπαζρνινχκελνο

έκπεηξνο

πιήξεο

ειαζηηθφο
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Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο
Απαζρνινχκελνο

Μεξηθή
απαζρφιεζε

εηζφδεκα

Παξαγσγηθφηεηα
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Taboo ΔΡΓΑΗΑ
ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΊΑ

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ

ΤΠΔΡΧΡΗΑ

Καξηέξα
Δπάγγεικα
Δμέιημε
Σα ρξφληα
ζηάδην

Δπηρεηξεκαηίαο
Αθεληηθφ
Γηεπζπληήο
γξαθείν

Χξάξην
Ώξεο δνπιεηάο
Κνπξαζηηθφ
Πεξηζζφηεξν
παξαπάλσ

ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ

ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΟ

ΠΡΟΟΝ

Δηδηθφο
Δηδηθεπκέλνο
Γλσξίδσ
θαηάξηηζε

Καηαζηξέθσ
Κνπξαζηηθφο
Τγεία
ζπλζήθεο

Δθφδην
Γλψζεηο
Γεμηφηεηεο
Ξέλεο γιψζζεο

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟ
Κέξδνο
Πιεξσκή
Ακνηβή
απνθέξσ

ΑΝΑΓΟΤΛΔΗΑ
Γελ έρσ
Καθφο
Πεξίνδνο
αλεξγία

ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ

ΔΞΑΝΣΛΖΣΗΚΟ

ΠΔΝΗΥΡΟ

ΑΔΡΓΗΑ

Μφρζνο
Κνχξαζε
Δμάληιεζε
εξγαζία

Κνπξαζηηθφο
Σειεηψλσ
Μφρζνο
πνιχ

Λίγνο
Μηθξφο
Φηάλεη
αξθεηφο

Σεκπειηά
Αξγία
Αλεξγία
εξγαζία

ΤΠΟΑΠΑΥΟΛΖ-Ζ
Αλαδνπιεηά
Αξθεηφο
Δξγαζία
Part time

ΣΔΛΔΥΟ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

ΤΜΒΑΖ

Τπεχζπλνο
Δπζχλε
Τςειά
Δηαηξεία
Κφκκα

Δμέιημε
Πξνρσξάσ
Δξγαζία
δσγξαθηθή

πκβφιαην

ΒΗΟΠΟΡΗΜΟ
Εσ
Δξγαζία
Κεξδίδσ
Απαξαίηεηνο

ΔΞΔΛΗΞΖ

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ

ΔΠΗΛΟΓΖ

Πξνρσξψ
Δξγαζία
Καξηέξα
ζηαδηνδξνκία

Αθεληηθφ
Δπηζηάηεο
Γηεπζπληήο
Πάλσ
ηεξαξρία

Πξνζσπηθφ
Γηαιέγσ
Πξφζιεςε
ππεχζπλνο
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Οδεγίεο γηα Δξεπλεηηθή εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο: θάληε έξεπλα ζρεηηθά κε έλα
επάγγεικα ην νπνίν εζείο ζα επηιέμεηε. Θπκεζείηε λα επηιέμεηε θαη επαγγέικαηα ηα
νπνία πηζαλψο δελ έρνπλ κεγάιν θχξνο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, αιιά
αξέζνπλ ζε εζάο ηνπο ίδηνπο. θνπφο ζαο είλαη λα δψζεηε φζν ην δπλαηφλ
πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην επάγγεικα πνπ επηιέμαηε λα κειεηήζεηε.
Α) Πάξηε ζπλέληεπμε, αλ γίλεηαη, απφ επαγγεικαηίεο απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο
ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά ηνπο : πνηα είλαη ηα θαζήθνληά ηεο/ ηνπ; Πψο βξήθε απηή ηε
δνπιεηά; Πφζεο εκέξεο δηαθνπψλ έρεη; Έρεη ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ; Ση σξάξην έρεη;
Κάλεη ππεξσξίεο; Τπάξρνπλ πξννπηηθέο εμέιημεο; Τπάξρεη αλεξγία ζην επάγγεικα
απηφ; (πξνζζέζηε εξσηήζεηο). ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ: δείηε ηελ ηζηνζειίδα
http://ekpedeftiko.sfm.gr/ , φπνπ ζα βξείηε 30 ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο
επαγγεικαηηψλ απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ, καδί κε ηα θείκελα ηεο
ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηά ηνπο. Αθνχζηε ηηο ζπλεληεχμεηο θαη
θαηαγξάςηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο ρξεηάδνληαη.
Β) Δξεπλήζηε ζην Γηαδίθηπν ζηηο ζειίδεο (ηδίσο εάλ δελ έγηλε δπλαηφ λα πάξεηε
ζπλέληεπμε απφ επαγγεικαηία ηνπ επαγγέικαηνο πνπ δηαιέμαηε)
http://econoteach.blogspot.com/2010/10/blog-post_6284.html
http://kmas01.pblogs.gr/mellonsika-epaggelmasa-by-fast-future-research.html
http://www.kesyp-thessaly.gr/index.php/mathites/agoraergasias/197-20091105ereuna
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=214369
http://www.youtube.com/watch?v=F-SjPMb1VDc
http://www.youtube.com/watch?v=ji4-ZHMuw9I
ή/ θαη ςάμηε κε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εζείο ζα απνθαζίζεηε (πξνηείλνληαη: εξγαζία,
επαγγέικαηα κε κέιινλ, αγνξά εξγαζίαο, πξννπηηθέο επαγγεικάησλ θαη άιιεο)
ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ
κέιινληνο
Γ) ξσηήζηε ζπλδηθαιηζηέο ή εηδηθνχο νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε
ηα δεηήκαηα ζε θάπνηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη ζε επηρεηξήζεηο, λα ζαο πνπλ αλ
γλσξίδνπλ ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ην νπνίν επηιέμαηε λα εξεπλήζεηε: ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο; Πνηα
παξαδείγκαηα κπνξείηε λα βξείηε; Ση πξνβιήκαηα έρνπλ νη εξγαδφκελεο κεηέξεο; Ση
δεηνχλ ηα ζπλδηθάηα; πξνηηκνχλ νη λένη ην επάγγεικα απηφ; Ση γίλεηαη κε ηελ
αζθάιηζε πγείαο θαη ηε ζχληαμε; (πξνζζέζηε εξσηήζεηο) ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ: δείηε ηα
παξαθάησ videos ζην Youtube http://www.youtube.com/user/PanoramaEpixkaiStadi
φπνπ εηδηθνί παξνπζηάδνπλ ην ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Γ) απνθαζίζηε πψο ζα θαηεγνξηνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε,
πξνθεηκέλνπ λα ηηο παξνπζηάζεηε ζε ζπκκαζεηέο ζαο. Πξνηείλνπκε λα θαηαγξάςεηε
ζε πίλαθα ηνπιάρηζηνλ ηα θαζήθνληα, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ ακνηβή, ηηο
πξννπηηθέο θαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θάζε επαγγέικαηνο.
Δ) Γεκηνπξγήζηε κία κηθξή αθίζα γηα λα παξνπζηάζεηε ην επάγγεικα πνπ
επηιέμαηε.
Κφςηε θσηνγξαθίεο απφ πεξηνδηθά θαη δηαθνζκήζηε ηελ αθίζα ζαο. Βάιηε θαη
θάπνηνλ ηίηιν (ζπκεζείηε ηνπο ηίηινπο νξηζκέλσλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάζακε: «ν
άλζξσπνο κε ηα πνιιά πξφζσπα», «ν ερζξφο ηνπ άγρνπο», « ν βαζηιηάο ηνπ
ζεάκαηνο»…)
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Α) δεκηνπξγήζηε έλα Φεζηηβάι Δπαγγεικάησλ ζηελ ηάμε ζαο: θάζε νκάδα αλαξηά
ηε κηθξή αθίζα γηα λα παξνπζηάζεη ην επάγγεικα πνπ επέιεμε. Αλαξηήζηε ηηο αθίζεο
ζαο ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο ζαο.
Β) θάπνηνο απφ θάζε νκάδα κέλεη κπξνζηά ζηελ αθίζα, γηα λα δίλεη πιεξνθνξίεο
ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Φεζηηβάι ζρεηηθά κε απηφ ην επάγγεικα –ζπκβνπιεπφκελνο
θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ θξαηήζαηε απφ ηελ έξεπλά ζαο- ελψ νη άιινη δχν
θπθινθνξνχλ ζηελ έθζεζε θαη ξσηνχλ ζρεηηθά κε άιια επαγγέικαηα.
(πξνζνκνίσζε)
Γ) θάζε ηφζν αιιάδεηε ξφινπο, ψζηε φινη νη καζεηέο λα θπθινθνξήζνπλ θαη λα
πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα επαγγέικαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.
Γ) αλ ε ηάμε ζέιεη, ζα κπνξνχζαηε λα επηιέμεηε ην θαιχηεξα παξνπζηαζκέλν
επάγγεικα θαη λα δνζεί έλα βξαβείν ζε κία κηθξή ηειεηή, φπνπ ζα κπνξνχζε θαη λα
παξνπζηαζηεί ην ρηνπκνξηζηηθφ video γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία
http://www.youtube.com/watch?v=wiTR_q4-V4k .
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Δπηπιένλ θείκελα
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ

Λίζηα κε ηα είθνζη θαιχηεξα κειινληηθά επαγγέικαηα ηνπ 2030 έδσζε ζηε
δεκνζηφηεηα ε νκάδα έξεπλαο αγνξάο, Fast Future. Ζ έξεπλα αλαηέζεθε απφ ην
Βξεηαληθφ ππνπξγείν Δπηρεηξήζεσλ, Καηλνηνκίαο θαη Γεμηνηήησλ...
Ζ Fast Future, πξνζπάζεζε λα θηηάμεη έλαλ θαηάινγν κε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ
ππάξρνπλ ζήκεξα θαη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ αιιά ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν
δεκνθηιείο.
Ζ κειέηε θαηνλφκαζε 20 ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ ελδέρεηαη λα ζεσξνχληαη
ζπλεζηζκέλεο σο ην 2030.
Σα 20 επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο ζχκθσλα κε ηελ νκάδα Fast Future Research,
Science:
1. Καηαζθεπαζηέο κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Ζ ηερλνινγία ζα πξνρσξήζεη
αξθεηά ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δσληαλά αλζξψπηλα κέιε. Αλάινγα ζα
δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα θαηαζηήκαηα πνπ πνπινχλ αλζξψπηλα κέιε θαη
καγαδηά πνπ ηα επηζθεπάδνπλ.
2. Ναλν-γηαηξνί. Πξφνδνη ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο γηα ηε δεκηνπξγία ππναηνκηθψλ ζπζθεπψλ θαη ζεξαπεηψλ ελδέρεηαη λα θέξεη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή
πεξίζαιςε θαη έηζη ζα ρξεηαζηεί κηα λέα γεληά λαλν-εηδηθψλ ηαηξηθήο πνπ ζα
δηαρεηξίδνληαη ηηο λέεο ζεξαπείεο.
3. Αγξφηεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ. Οη αγξφηεο λέαο γεληάο ζα
θαιιηεξγνχλ θπηά θαη ζα εθηξέθνπλ δψα πνπ ζα είλαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα έηζη
ψζηε λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξε ηξνθή θαη λα πεξηέρνπλ ζξεπηηθέο πξσηεΐλεο.
4. Γηαρεηξηζηέο/ ζχκβνπινη ειηθησκέλσλ. Θα ρξεηαδφκαζηε εηδηθνχο πνπ ζα
βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθησκέλσλ.
Θα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ λέεο ζεξαπείεο θαξκάθσλ, ςπρηθήο
πγείαο θαη εθγχκλαζεο.
5. Υεηξνπξγνί αχμεζεο ηεο κλήκεο. Υεηξνπξγνί ζα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ
επηπιένλ κλήκε ζε αλζξψπνπο θαη λα βνεζήζνπλ απηνχο πνπ είλαη ππεξβνιηθά
εθηεζεηκέλνη ζε πιεξνθνξίεο θαη λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε κλήκε γηα λα
απνζεθεχνπλ ηελ ελέξγεηα.
6. Ζζηθηζηέο ηεο Νέαο επηζηήκεο. Καζψο ε επηζηεκνληθή πξφνδνο επηηαρχλεηαη ζε
ηνκείο φπσο ε θισλνπνίεζε, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί κηα λέα γεληά αλζξψπσλ πνπ ζα
θαηαιαβαίλνπλ ηελ επηζηήκε θαη ζα βνεζνχλ ηελ θνηλσλία λα θάλεη εζηθέο επηινγέο
εμέιημεο. Γελ ζα είλαη πηα δήηεκα ην αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη αιιά ην αλ
πξέπεη.
7. Γηαζηεκηθνί πηιφηνη, ηνπξηζηηθνί νδεγνί θαη αξρηηέθηνλεο. Με εηαηξείεο ήδε
πνιιά ππνζρφκελεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ρψξν, ζα ρξεηαζηνχκε πηιφηνπο θαη μελαγνχο
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ηνπ δηαζηήκαηνο θαζψο θαη αξρηηέθηνλεο πνπ ζα ζρεδηάδνπλ πνπ ζα δνχκε θαη ζα
εξγαδφκαζηε. Σξέρνληα έξγα ζην SICSA (Παλεπηζηήκην ηνπ Υηνχζηνλ)
πεξηιακβάλνπλ έλα ζεξκνθήπην ζηνλ Άξε, ζειεληαθά θπιάθηα θαη νρήκαηα
εμεξεχλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο.
8. Κάζεηνη αγξφηεο. Σα θάζεηα αγξνθηήκαηα, ζε νπξαλνμχζηεο ζην θέληξν ησλ
πφιεσλ ζα απμεζνχλ δξακαηηθά κέρξη ην 2020.
9. Δηδηθνί αληηζηξνθήο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ζν νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο απμάλνληαη, ζα ρξεηαζηνχλ κεραληθνί - επηζηήκνλεο γηα λα ζπκβάινπλ ζηε
κείσζε ή αλαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ. Σν θάζκα ησλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγηψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζα πεξηιακβάλεη, ελδερνκέλσο, ηε ζπκπιήξσζε ησλ σθεαλψλ κε
ξηλίζκαηα ζηδήξνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε γηγαληηαίσλ νκπξειψλ πνπ ζα εθηξέπνπλ ηηο
αθηίλεο ηνπ ήιηνπ.
10. Δθαξκνζηέο θαξαληίλαο. Δάλ έλαο ζαλαηεθφξνο ηφο αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη
ηαρέσο, ιίγεο ρψξεο, θαη ιίγνη άλζξσπνη, ζα είλαη έηνηκνη. Οη λνζνθφκεο ζα
εθιείπνπλ. Καζψο ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο απμάλνληαη θαη πφιεηο ζα θιείλνπλ,
θάπνηνο ζα αλαιακβάλεη ηε θχιαμε ησλ ππιψλ.
11. Αζηπλνκία θαηξηθψλ κεηαηξνπψλ. Ζ θινπή ζχλλεθσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί
βξνρή, είλαη θάηη πνπ ήδε ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο γσληέο ηνπ πιαλήηε θαη ζην κέιινλ
ζα ρξεηάδνληαη εηδηθά ζψκαηα πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ζηα ζχλλεθα θαη ζα ειέγρνπλ
πνηνο έρεη δηθαίσκα λα ςεθάζεη κε ησδίδηα αξγχξνπ γηα λα πξνθαιέζεη βξνρή απφ ηα
πεξαζηηθά ζχλλεθα.
12. Δηθνληθνί δηθεγφξνη. ζν πεξηζζφηεξν βγαίλνπκε online, ηφζν ζα απμάλεηαη ε
αλάγθε γηα εηδηθνχο δηθεγφξνπο πνπ ζα επηιχνπλ λνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ
πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθά λνκηθά ζπζηήκαηα.
13. Δηθνληθνί δηαρεηξηζηέο / ςεθηαθνί θαζεγεηέο. Δπθπή είδσια ή ραξαθηήξεο
ππνινγηζηψλ (avatar) ελδέρεηαη λα βνεζνχλ ή αθφκα θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηάμεηο.
14. Καηαζθεπαζηέο ελαιιαθηηθψλ νρεκάησλ. Θα ρξεηαζηνχκε ζρεδηαζηέο θαη
θαηαζθεπαζηέο ηεο επφκελεο γεληάο κέζσλ κεηαθνξάο, ρξεζηκνπνηψληαο
ελαιιαθηηθά πιηθά θαη θαχζηκα.
15. Πξνζσπηθνί παξνπζηαζηέο εηδήζεσλ. Καζψο ην ηειενπηηθφ, ξαδηνθσληθφ θαη
δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλν, ζα ππάξρνπλ
ζέζεηο εξγαζίαο γηα αλζξψπνπο πνπ ζα εξγάδνληαη κε παξαγσγνχο θαη δηαθεκηζηέο
ψζηε λα δεκηνπξγνχλ εηδήζεηο θαη ζέκαηα αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα
ηνπ θαζελφο. Οη εμαηνκίθεπζε ζα γίλεηαη απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ελψ ε
παξνπζίαζε ησλ εηδήζεσλ ζα γίλεηαη απφ αλζξψπνπο.
16. Καζαξίζηξηεο δεδνκέλσλ. Καζψο απμάλνληαη ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη νη
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζέλα καο, ζα ρξεηαδφκαζηε νπσζδήπνηε κηα εηδηθή
θαζαξίζηξηα πνπ ζα μεθνξηψλεηαη κε αζθάιεηα φ,ηη δελ ρξεηαδφκαζηε.
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17. Οηθηαθή ειεθηξνληθή βνεζφο. Οη ειεθηξνληθέο βνεζνί ζα καο βνεζνχλ λα
νξγαλψλνπκε ηελ ειεθηξνληθή δσή καο, ζα θνηηάδνπλ θαη ζα θαζαξίδνπλ ηα email
καο, ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή απνζήθεπζε ησλ πξνθίι, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
passwords καο.
18. Υξεκαηηζηέο ρξφλνπ. Ο ρξφλνο πάληα ήηαλ ρξήκα θαη ππάξρνπλ ήδε άλζξσπνη
πνπ αλαιακβάλνπλ δηαρείξηζε ρξφλνπ. ην κέιινλ, ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαη
αγνξέο φπνπ ν ρξφλνο ζα γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο σο ελαιιαθηηθή
λνκηζκαηηθή κνλάδα.
19. Δξγάηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δλδερνκέλσο λα ρξεηαζηνχκε εξγαδφκελνπο
πνπ ζα αλαιάβνπλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηξαχκαηα ή έρνπλ κπεη ζην
πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
20. Πξνζσπηθνί κάλαηδεξ. Απηή ε δνπιεηά ζα είλαη πξνέθηαζε ηνπ ξφινπ πνπ
ζήκεξα παίδνπλ νη ζηπιίζηεο θαη νη κάλαηδεξο ησλ δηαζεκνηήησλ. Θα είλαη ν
ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθήο καο «κάξθαο» ρξεζηκνπνηψληαο
θνηλσληθή δηθηχσζε θαη άιια κέζα.
http://kmas01.pblogs.gr/mellonsika-epaggelmasa-by-fast-future-research.html
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Πνηα επαγγέικαηα έρνπλ κέιινλ
Σεο ΡΟΤΛΑ - ΠΑΠΠΑ ΟΛΟΤΝΗΑ
Αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζηηο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη
ησλ επαγγεικάησλ γηα ηα επφκελα 5-10 πεξίπνπ ρξφληα, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα
έξεπλα ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ θαζεγεηή Θεφδσξνπ Καηζαλέβα.

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε
έρεη σζήζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε πησηηθφ θχθιν, ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα δελ
είλαη εχθνια λα πξνβιεθζεί. Γηα πξνβιέςεηο ζηελ έξεπλα, πηνζεηνχληαη νη επίζεκεο
παξαδνρέο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε κεηά ην 2012.
Βξαρππξφζεζκα, ε αλεξγία αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο θξίζεο, αιιά
θαη ηεο αλαληηζηνηρίαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο αλάγθεο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο. Πνιινί λένη έιιελεο επηζηήκνλεο επηιέγνπλ ηειεπηαία ην δξφκν
ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ εχξεζε εξγαζηαθήο ζηέγεο, ηελ ίδηα ψξα
πνπ ε ρψξα καο θαηαθιχδεηαη απφ αλεηδίθεπηνπο αιινδαπνχο κεηαλάζηεο.
Φνξνηερληθνί-ινγηζηέο
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ηα επαγγέικαηα ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ηειεπηθνηλσλίαο, ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ ζεηηθέο
πξννπηηθέο, αλ θαη κε βξαρππξφζεζκε θάκςε. Ο επξχηεξνο θιάδνο ησλ νηθνλνκηθψλ
επαγγεικάησλ κεζνκαθξνπξφζεζκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηξίσο ηθαλνπνηεηηθέο
πξννπηηθέο, αιιά βξαρππξφζεζκα παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα
απνξξνθεηηθφηεηαο.
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Οη θνξνηερληθνί θαη
νη ινγηζηέο ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ αλνδηθή απνξξνθεηηθφηεηα. Οη θαινί θαη
έκπεηξνη πσιεηέο βξίζθνπλ επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο, αλ θαη κε κεγαιχηεξε
δπζθνιία απφ παιαηφηεξα θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηα ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
Οη εκπνξνπινίαξρνη θαη νη κεραληθνί εκπνξηθνχ λαπηηθνχ είλαη απφ ηα ιίγα
επαγγέικαηα πνπ εκθαλίδνπλ αλνδηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. Οη λαππεγνί,
εθφζνλ ζπλδπάδνπλ θαη γλψζεηο κεραλνινγίαο, εκθαλίδνπλ επίζεο νξηαθά επλντθέο
πξννπηηθέο. Μηθξή βειηίσζε εκθαλίδεη ε κέρξη πξν ηηλνο κάιινλ αξλεηηθή
απνξξνθεηηθφηεηα ησλ ρεκηθψλ-κεραληθψλ, ησλ κεραληθψλ ελέξγεηαο, ησλ
ηερλνιφγσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη γεσπφλνη, νη θηελίαηξνη, νη ηρζπνιφγνη, ζπλερίδνπλ
λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πξννπηηθέο.
Σα πεξηζζφηεξα πξαθηηθά επαγγέικαηα κεζαίαο θαη ρακειήο εθπαίδεπζεο ζηηο
θαηαζθεπέο, ηε κεραλνινγία, ηνλ ηνπξηζκφ, ηνλ επηζηηηζκφ θαη εηδηθφηεξα φζνλ
αθνξά ηηο θιαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ ειεθηξνιφγνπ, πδξαπιηθνχ, ςπθηηθνχ,
κεηαιινπξγνχ, αινπκηλά, πιαθά, παξνπζηάδνπλ πξνζσξηλή ζηαζηκφηεηα, αιιά
ζεηηθέο κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο. ε ηνπξηζκφ θαη επηζηηηζκφ, ζεηηθή είλαη ε
απνξξνθεηηθφηεηα γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη αλνδηθή γηα ηνπο κάγεηξεο θαη ηνπο
δαραξνπιάζηεο. ηηο κεηαθνξέο, νη πξννπηηθέο είλαη νξηαθά ζεηηθέο γηα ηνπο
επαγγεικαηίεο νδεγνχο.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην ηζνδχγην γηα ηνπο δαζθάινπο εκθαλίδεη κέρξη ζήκεξα
ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα, αλ θαη αλακέλεηαη λα αληηζηξαθεί ζηαδηαθά ζηα επφκελα 6-8
πεξίπνπ ρξφληα. Οη καζεκαηηθνί θαη νη θπζηθνί παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε
απνξξνθεηηθφηεηα, αλ θαη έρνπλ επξείεο εξγαζηαθέο δηεμφδνπο. Σα πεξηζζφηεξα
επαγγέικαηα ηεο πγείαο, εθηφο απφ ηνπο γηαηξνχο, ηνπο νδνληίαηξνπο θαη ηνπο
θαξκαθνπνηνχο, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηνπο
θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηνπο εηδηθνχο γηα ηα ΑΜΔΑ.
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Υεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε γηα ηνπο γηαηξνχο, ηνπο νδνληίαηξνπο, ηνπο δηθεγφξνπο,
ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο λεπηαγσγνχο, ηα επαγγέικαηα ησλ θαιψλ ηερλψλ θαη
θαηά δεχηεξν ιφγν, γηα ηνπο πηιφηνπο, ηνπο ηπηάκελνπο θξνληηζηέο, ηνπο ςπρνιφγνπο.
Αξλεηηθή εηθφλα
Σα θαηαζθεπαζηηθά επαγγέικαηα εκθαλίδνπλ βξαρππξφζεζκα θάκςε, πνπ φκσο
εθηηκάηαη φηη ζα αλαηξαπεί ζηελ επφκελε ηξηεηία. Δπθαηξίεο γηα πνιηηηθνχο
κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο, κεραλνιφγνπο-κεραληθνχο, θιπ. παξνπζηάδνληαη ζηηο
ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ησλ Βαιθαλίσλ. Μάιινλ αξλεηηθή είλαη ε εηθφλα γηα
ηνπο αζθαιηζηέο, ηνπο ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο, ηνπο δηαηηνιφγνπο, ηνπο
δηαηξνθνιφγνπο, ηνπο γξαθίζηεο, ηνπο δηαθνζκεηέο. Ζ εηθφλα γηα ρεκηθνχο,
βηνιφγνπο, θαξκαθνπνηνχο ζπλερίδεη λα είλαη αξλεηηθή, αλ θαη ππάξρνπλ
επαγγεικαηηθέο δηέμνδνη.
Σα παηδαγσγηθά επαγγέικαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπλδένληαη κε
ζεσξεηηθέο ζπνπδέο (θηινζνθία, θηινινγία, ζενινγία, ηζηνξία, αξραηνινγία), έρνπλ
φπσο θαη παιηφηεξα, πνιχ αξλεηηθέο πξννπηηθέο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηε ιανγξαθία θαη
ηελ αλζξσπνινγία.
Αξλεηηθέο πξννπηηθέο, αλ θαη κε ιηγφηεξε νμχηεηα, εκθαλίδνπλ ηα επαγγέικαηα πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληνινγία, ηηο δηεζλείο ζπνπδέο, ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο, ηελ
εζλνινγία, ηε γεσγξαθία. Παξ' φια απηά, νη απφθνηηνη φισλ ησλ σο άλσ ζεσξεηηθψλ
ζπνπδψλ κπνξνχλ πην εχθνια, απ' φ,ηη νη νκφινγνί ηνπο ζε ζηελέο, ηερλνθξαηηθέο θαη
θνξεζκέλεο εηδηθφηεηεο (κεραλνιφγνη, γηαηξνί, νδνληίαηξνη, θ.ιπ.), λα κεηαζηξαθνχλ
ζε άιια επαγγέικαηα φπσο απηά ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θ.ιπ.
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=214369
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3. ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
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ΚΑΛΔ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
IΧΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ
1.

Λνγνηερλία θαη επηδησθφκελεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ Νένπ
ρνιείνπ

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα
εθαξκφζεη ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ
Νένπ ρνιείνπ εληζρχνληαο ηηο «νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο» ησλ καζεηψλ θαη
παξάιιεια ππεξεηψληαο ηνπο ζθνπνχο θαη επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο
Λνγνηερλίαο. Ζ επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, ε ςεθηαθή ηθαλφηεηα,
θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε, ε πξσηνβνπιία θαη ε πνιηηηζκηθή έθθξαζε θαη ζπλείδεζε απνηεινχλ πεδία
πνπ ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη. Παξάιιεια ζεκαληηθή
κπνξεί λα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο
κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ εθθξάδεηαη σο ε επίγλσζε πνπ αλαπηχζζεη ν
καζεηήο πάλσ ζηε γλψζε πνπ πξνζιακβάλεη θαη απνηππψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα
αληηιακβάλεηαη πφζα θαη ηη κπνξεί λα κάζεη θαη ζην ζπληνληζκφ ηεο γλσζηηθήο ηνπ
ζπκπεξηθνξάο.
Σα παξαπάλσ ζπκπίπηνπλ θαηά θχξην ιφγν κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο21 πνπ
επηδηψθνπλ :
 ηελ θαηαλφεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ.
 ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή θαη αθχπληζε θάπνησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.


ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γιψζζαο ησλ καζεηψλ.

 ηελ αμηνπνίεζε κεζφδσλ, ην ζπλδπαζκφ ζεσξηψλ θαη δηδαθηηθψλ ηερληθψλ.
 ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ
ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ απηνβειηίσζε ηνπ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή
ησλ καζεηψλ ηνπ ησλ νπνίσλ παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ζε ζρέζε κε ηε
ινγνηερλία.
1.1 Πξφγξακκα πνπδψλ θαη δηδαθηηθέο - παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο
Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Π) είλαη λα κπεζνχλ νη καζεηέο ζε
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κέζα απφ ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
πξνβιεκάησλ, κεζνδεχνληαο ηελ έξεπλά ηνπο, αμηνπνηψληαο πνηθηιία εξεπλεηηθψλ
εξγαιείσλ θαη ηέινο θαηαιήγνληαο ζε ζέζεηο πνπ αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ δεδνκέλα.
Πξσηαξρηθφ ζηφρν απνηειεί θαη ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη
γεγνλφησλ, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελλνηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ, λα ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο κε άιιεο ζπλαθείο, λα αλαδεηνχλ παξαδείγκαηα

21

Αξγπξνπνχινπ, Υ. Η δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην κε αμηνπνίεζε ησλ
Θεσξηψλ ηεο Λνγνηερλίαο θαη κε ελδεηθηηθά δηδαθηηθά παξαδείγκαηα.
www.sunfiles.org/uploads/2/2/.../didaskalia_logotehnias_lykeiou.ppt
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πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο, λα θαηαλννχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ
γεγνλφηα θαη λα αμηνπνηνχλ δηαδηθαζίεο, επηιχνληαο πξνβιήκαηα.
εκαληηθφο ζηφρνο ηνπ Π είλαη θαη ε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ
ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ επηρεηξεκάησλ, ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ παξαγσγή έξγσλ. Μάιηζηα κέζα ζηνπο ζηφρνπο εληάζζεηαη θαη
ε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα δεκνζηνπνηνχλ ηα έξγα
ηνπο θαη ζα δέρνληαη ηελ θξηηηθή ηεο.
Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ ην Πξφγξακκα πνπδψλ δίλεη έκθαζε ζηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, επηδηψθνληαο:
 ηελ θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο
 ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο
 ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ
 ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ
καζεηψλ θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο ππνζηήξημήο ηνπο γηα
επηζηεκνληθνχ θαη κνξθσηηθνχ ραξαθηήξα θαηαθηήζεηο
 ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε επθαηξηψλ γηα πινχζηεο εκπεηξίεο
κάζεζεο κέζα απφ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γεγνλφησλ θαη πξαθηηθψλ
νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θηάζνπλ ζηνλ εγγξακκαηηζκφ
 ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζήο ηνπο
2.Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο
ε φ, ηη αθνξά ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη θνηλφο ηφπνο φηη ε παξαδνζηαθή
εηζήγεζε δελ πξέπεη νχηε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο. Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία22 θαηαδεηθλχεη φηη
ζπγθξαηνχκε κφιηο ην 20% φζσλ αθνχκε, ελψ αμηνπνηνχκε ην 80% φζσλ ιέκε θαη ην
90% φζσλ ιέκε θαη εθηεινχκε.
Σέηνηεο επηζηεκνληθέο ζέζεηο πνπ πξνέξρνληαη βέβαηα απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα
απνδψζνπλ θαξπνχο θαη ζην ρψξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ
επηινγή κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ
πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα είλαη ζπκκεηνρηθέο23 θαζψο ζα
επελδχνπλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη ζηηο ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο
εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ, επξεηηθέο24 ζην βαζκφ πνπ νη καζεηέο ζα ελζαξξχλνληαη
ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη βησκαηηθέο θαζψο ζα θαιιηεξγνχλ έλα άιιν κνληέιν
κάζεζεο ζην νπνίν ε γλψζε αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ελψ
παξάιιεια ε ίδηα ε γλψζε ζα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε βίσκα.
Άιισζηε ν καζεηήο, θαη ηδηαίηεξα απηφο ηνπ Λπθείνπ, δελ έξρεηαη ζην ζρνιείν tabula
rasa, αιιά δηαζέηεη πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ κηα ζεηξά καζεζηαθά
«επεηζφδηα» πνπ ιακβάλνπλ ρψξν κέζα αιιά θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Ζ δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε, λα ηελ
επηθπξψζεη θαη λα θαηαζηήζεη ην καζεηή ελεξγεηηθφ ππνθείκελν ζηελ θαηάθηεζε ηεο
κάζεζεο.
Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο
ζην Λχθεην εκπιέθνπλ κηα ζεηξά απφ ηερληθέο πνπ θάζε θνξά εθαξκφδνληαη αλάινγα
22

Courau, S. (2000). Σα βαζηθά «εξγαιεία» ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην.
Rogers,A.(1999). H εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην.
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Rogers,A.(1999). H εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αζήλα : Μεηαίρκην.
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κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ, ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηνπο εθάζηνηε επηδησθφκελνπο
ζηφρνπο πνπ ζα ζέζεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Μπνξνχλ κάιηζηα λα αμηνπνηνχληαη ζε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο θαη ελαιιαθηηθά.
2.1 Καηαηγηζκφο Ηδεψλ
Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο θαιείηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ
εμέηαζε ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ, κε φπνηα ηδέα ή πξφηαζε έξρεηαη ζην κπαιφ ηνπ.
Γελ αζθείηαη θξηηηθή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σζηφζν, φηαλ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί,
νη καζεηέο απφ θνηλνχ ζα θιεζνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Κξίλεηαη
ζθφπηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «θαηαηγηζκνχ» λα θαηαγξάθνληαη νη πξνηάζεηο ησλ
καζεηψλ ζηνλ πίλαθα. Ζ κέζνδνο απηή, φπσο αλαθέξεη ν Κφθθνο25 (1998),
ελεξγνπνηεί ηε ζπκκεηνρή, αμηνπνηεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ησλ
καζεηψλ -ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε Λνγνηερλία- ελψ αλαπηχζζεη ηελ ειεχζεξε
έθθξαζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε ζπλεξγαζία.
ην Λχθεην κάιηζηα, θαηά ηελ επεμεξγαζία π. ρ ελφο ππεξξεαιηζηηθνχ πνηήκαηνο, κηα
ηέηνηα κέζνδνο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή, θαζψο θαη ηα βηψκαηα
ησλ καζεηψλ ελεξγνπνηεί θαη επελδχεη ζην ζπλεηξκφ, πνπ απνηειεί ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πνηήκαηνο.
2.2 Δκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία
Ζ εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία αμηνπνηεί κηα ζεηξά απφ επνπηηθά κέζα, κεραλή
πξνβνιήο, ππνινγηζηή, δηαδίθηπν ζπλνδεχνληαο ην ιφγν, ελδερνκέλσο ηελ εηζήγεζε,
κε ήρν θαη εηθφλα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάιιειν γηα ηε δηδαζθαιία πιηθφ
- κηθξά video, κεινπνηεκέλε πνίεζε, πνηεηέο ή θαιιηηέρλεο πνπ δηαβάδνπλ
ινγνηερλία- πνπ ζα αλαδεηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην δηαδίθηπν ή κε κηα παξνπζίαζε
πνπ ζα εηνηκάζεη ν ίδηνο.
Μηα ηέηνηα δηδαθηηθή πξαθηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν ησλ εξσηήζεσλαπαληήζεσλ κπνξεί λα απνθέξεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα θαη εθηφο απφ ηε
βησκαηηθή δηάζηαζε λα εληζρχζεη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο «αλάγλσζεο»26 ηεο
Λνγνηερλίαο πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Λνγνηερλίαο.
2.3 Γηδαζθαιία κέζα απφ ηελ ηέρλε
Ζ πξνβνιή κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ή ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ πνπ βαζίδεηαη ζε
έλα ινγνηερληθφ θείκελν κπνξεί λα δψζεη άιιε δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία, θαζψο θαη
ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε εληζρχεη θαη ην βίσκα θαιιηεξγεί θαη δίλεη ζην καζεηή ηνπ
Λπθείνπ λα θαηαιάβεη φηη νη κνξθέο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο - κηα απφ ηηο νπνίεο
είλαη ε Λνγνηερλία - επηθνηλσλνχλ πξνζθέξνληαο έηζη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο κέζα απφ ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ. Μηα δηδαζθαιία πνπ
πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο κέζα απφ ηελ ηέρλε εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο ηεο θαη ζηνλ
νπηηθφ γξακκαηηζκφ,27 ελεξγνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο.
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Kφθθνο, Α.(1998). Σερληθέο εθπαίδεπζεο ζηηο νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο. ην Κφθθνο,
Α. Ληνλαξάθεο, Α. Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ρέζεηο δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ ηνκ.
Β‘ Πάηξα: ΔΑΠ.
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Graddol, D.(2001). πλερήο ιφγνο. ην Γισζζηθή Αλάπηπμε. Δγρεηξίδην Μειέηεο. Πάηξα : ΔΑΠ.
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Kalanztis, M. & Cope,B.(2001).Πνιπγξακκαηηζκνί. ην Δγθπθινπαηδηθφο Οδεγφο γηα ηε γιψζζα,
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2.4. Μέζνδνο project
Ο φξνο project - κηα παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο - ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο
παηδαγσγνχο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν νκαδηθήο
δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα δάζθαινη θαη καζεηέο. Ο ξφινο ηνπ
δαζθάινπ δελ είλαη θεληξηθφο, αιιά θαζνδεγεηηθφο – ζπκβνπιεπηηθφο, κε
παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη κφλνλ φηαλ ην απαηηνχλ νη καζεηέο. Σν θέληξν βάξνπο
ζηνλ ηξφπν απηφ κεηαηίζεηαη απφ ην δάζθαιν ζηνπο καζεηέο, απφ ηελ αηνκηθή ζηε
ζπιινγηθή κνξθή εξγαζίαο. Δίλαη κηα αλνηθηή δηαδηθαζία κάζεζεο, ηα φξηα θαη νη
δηαδηθαζίεο ηεο νπνίαο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα.
ε κηα γεληθή ζεψξεζε ηεο κεζφδνπ project κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα
βαζηθά ζηάδηα: α. πξνβιεκαηηζκφο, β. πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, γ. δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δ. αμηνιφγεζε. Σν θαζέλα
απφ ηα ζηάδηα απηά κπνξεί λα αλαιπζεί ζε κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο θάζεηο.
Σν ζηάδην ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή, ηελ επαηζζεηνπνίεζε
θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. ηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο
πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλαδήηεζεο, πνπ ζα νδεγήζεη νκαιά ζηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία.
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη χζηεξα απφ νπζηαζηηθφ δηάινγν, αλάκεζα ζε φια ηα
κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Σν αξρηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα πξνέθπςε κέζα απφ ην
ινγνηερληθφ θείκελν ή κεηά απφ ζπδήηεζε γηα θάπνην επίθαηξν ζέκα, ηνπηθφ ή
επξχηεξν ή απφ ηελ αλάγλσζε θάπνηνπ άξζξνπ εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ, πνπ ν
εθπαηδεπηηθφο ή νη καζεηέο έθεξαλ ζηελ ηάμε θαη ζρεηίδεηαη κε ην ινγνηερληθφ
θείκελν πνπ εμεηάδεηαη.
Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε θάζε απηή πξνθαιεί εξεζίζκαηα, ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηελ
αληαιιαγή απφςεσλ θαη, φηαλ ηνπ δεηεζεί, βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαιήμνπλ ζηελ
επηινγή ηνπο.
Αθνχ επηιεγεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ν εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη γηα ηελ επξχηεξε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ζέκα απηφ. Δδψ εθαξκφδεη κηα
εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν έληππν (άξζξα,
θπιιάδηα, βηβιία, αθίζεο, θάξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ά.) φζν θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ
(slides, videotapes, θαζέηεο ήρνπ θιπ.).
Μέζα απφ έλα νπζηαζηηθφ δηάινγν ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ θαη ε
πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. ζν θαιχηεξε είλαη ε
επαηζζεηνπνίεζε, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε ζα είλαη ε έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη.
Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο απφ ηνπο
ζπλεζέζηεξνπο είλαη ε κέζνδνο ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί
ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο,
απνθαζίδνπλ πνηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν θαη
απνθαζίδνπλ πψο ζα ήζειαλ λα ηηο εξεπλήζνπλ.
Μεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ, αθνινπζεί ε θάζε ηεο
αμηνιφγεζεο. ε απηή ηε θάζε ν δηδάζθσλ, δηαηππψλεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ κε ζαθή
ηξφπν θαη δεηά κφλνλ φ, ηη δίδαμε. Έηζη ε αμηνιφγεζε ζα επηζθξαγίζεη ηε
δηδαζθαιία, ζα αμηνινγήζεη ηη πήγε θαιά θαη ηη άζρεκα, ζα νδεγήζεη ζε
αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ηφζν σο πξνο ην δηδάζθνληα φζν θαη σο πξνο ην καζεηή.
Σν θχιιν καζήκαηνο ή ν θάθεινο καζήκαηνο (πνξηθφιην) γηα καζεηή θαη θαζεγεηή
ζα ζπκβάιεη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, αξθεί λα ελεκεξψλεηαη ν θάθεινο θαη λα
εκπινπηίδεηαη.
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χκθσλα κε ηνλ Κ. Frey,28 ζηε κέζνδν project ε πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ θαη ε
ζπιινγηθή πξνζπάζεηα έρνπλ ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή αμία, πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία
ή φρη ελφο πξνγξάκκαηνο, έζησ θη αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ ζεσξείηαη
επηηπρεκέλν. Σειηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ project απηφ πνπ θπξίσο καο ελδηαθέξεη
είλαη ην θαηά πφζν νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ δηακφξθσζαλ
θαηλνχξγηεο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ άιιαμαλ παιηφηεξεο αξλεηηθέο ζηάζεηο
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Οη αιιαγέο απηέο απνηεινχλ θαη ηελ νπζία ηεο
πξαγκαηηθήο κάζεζεο.
Γηα ηνλ Κ. Υξπζαθίδε29 ε κέζνδνο Project είλαη έλα πιέγκα δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
πνπ έρνπλ σο αθφξκεζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη δειαδή αλάγθεο, πξνβιήκαηα
θαη απνξίεο ηνπ παηδηνχ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαζψο θαη απφ ηηο
εκπεηξίεο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ ηνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν
φπνπ δεη θαη ελζσκαηψλεηαη. (…) Καιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα εληαηηθνπνίεζε
ηεο πξνζσπηθήο δηεξεχλεζεο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Θέηεη ζην επίθεληξν
ηεο δηαδηθαζίαο ηηο βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παηδηψλ (αηνκηθά θαη νκαδηθά) ζην
πιαίζην κηαο επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο. Η γλψζε κπαίλεη ζηελ ππεξεζία ηεο
αλαδήηεζεο θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ο καζεηήο καζαίλεη λα
πξνζεγγίδεη ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα κέζα απφ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο αλαδεηήζεηο, λα
κνηξάδεηαη ηε ραξά ηεο επηηπρίαο θαη λα ληψζεη ηε ραξά ηεο ζπκβνιήο, πνπ εληζρχεη ην
απηνζπλαίζζεκά ηνπ.
Ο ζπλδπαζκφο ηεο κεζφδνπ project κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί κηα
αλζξσπνθεληξηθή πξφηαζε θαη είλαη απφξξνηα επηζηεκνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ
πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηε πζηεκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, θαζψο θαη ζε επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ηεο
Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο.
Δξγαδφκελνη νη καζεηέο κε απηή ηε κέζνδν κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ζπλνιηθά ην
ινγνηερληθφ θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην κειεηήζνπλ ζε νκάδεο αλαιακβάλνληαο
θάζε κία νκάδα απφ έλα ζηνηρείν, π.ρ. άιιε ηηο εηθφλεο, άιιε ην ιεθηηθφ, άιιε ηα
θεηκεληθά ζηνηρεία, ή ελαιιαθηηθά λα ην κειεηήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο, π.ρ.
ινγνηερλία θαη ηζηνξία, ινγνηερλία θαη εξσηηθφ ζηνηρείν, ην πγξφ ζηνηρείν ζηε
ινγνηερλία, ην ηνπίν ζηε ινγνηερλία, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο
επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα εκπιέμεη κηα ζεηξά απφ
καζήκαηα φπσο ηελ Ηζηνξία, ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ηα Θξεζθεπηηθά,
ηε Αηζζεηηθή Αγσγή, ηελ Κνηλσληνινγία, ηε Φπρνινγία, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηελ
Οηθνλνκία. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα θαηαδεηθλχεη ην ζπλδπαζκφ ηεο κεζφδνπ κε ηε
δηαζεκαηηθφηεηα.
Απηφ πνπ πξνέρεη, φπσο πξνηείλεη ε Αξγπξνπνχινπ30 (2007), είλαη νη καζεηέο λα
κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο αλάγλσζε εξκελεχνληαο ηα
θεηκεληθά, δηαθεηκεληθά θαη παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αλαδεηψληαο ηηο ιέμεηο-θιεηδηά
κε ηηο ελδείμεηο ηνπο, δηεξεπλψληαο ηε γιψζζα θαη ηε ζεκαζία ηεο θαη εκπιέθνληαο
ην βίσκά ηνπο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάγλσζε.
28

Frey, K. (1980). Η κέζνδνο Project. Μηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν σο ζεσξία θαη πξάμε.
Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε.
29
Υξπζαθίδεο, Κ.(1994). Βησκαηηθή- Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, Η Δηζαγσγή ηεο Μεζφδνπ Project
ζην ρνιείν. Αζήλα: Gutenberg.
30
Αξγπξνπνχινπ ,Υ.(επηκ.).(2007).Η δηαζεκαηηθφηεηα ζηα θηινινγηθά καζήκαηα θαη ηα ζρέδηα
εξγαζίαο/project. Απφ ηε ζεσξία ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Αζήλα: Μεηαίρκην.
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2.5 Οκαδηθή εξγαζία
Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή, φπνπ νη καζεηέο θαηαλεκεκέλνη ζε νκάδεο
εξγαζίαο, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο ή εθπνλνχλ αζθήζεηο κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε
επεμεξγαζία ηεο δηδαθηέαο χιεο. Μέζα ζηηο νκάδεο νη δηδαζθφκελνη ζπζθέπηνληαη,
γξάθνπλ, δηαβάδνπλ θαη αληινχλ ζπκπεξάζκαηα. εκαληηθφ φθεινο απηήο ηεο
κεζφδνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαζψο ε νκαδηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο κέζα απφ έλα πλεχκα ακνηβαηφηεηαο απειεπζεξψλεη απφ ην θφβν ηεο
πξνζσπηθήο αζηνρίαο. Παξάιιεια κπεί ηνπο καζεηέο καο ζηελ ζπλεξγαζία πνπ
απνηειεί κηα απφ ηηο νπζησδέζηεξεο θνηλσληθέο αξεηέο.
H δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αμία ηεο κεζφδνπ πηζηνπνηείηαη απφ κηα ζεηξά απφ
κειέηεο. Μάιηζηα νη Johnson & Johnson31(1992) εμεγνχλ φηη ηα ηειεπηαία 90 ρξφληα
έρνπλ δηεμαρζεί πεξηζζφηεξεο απφ 520 πεηξακαηηθέο κειέηεο θαη 100 κειέηεο
ζπζρέηηζεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο αληαγσληζηηθέο θαη αηνκηθέο
πξνζπάζεηεο. Μεηά ηελ επηζθφπεζε φισλ απηψλ νη Johnson & Johnson ππνζηεξίδνπλ
φηη:
 Οη ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη θαηαιήγνπλ ζε πςειφηεξε επίδνζε θαη κεγαιχηεξε
παξαγσγηθφηεηα
 Οη ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο θαηαιήγνπλ ζε κεγαιχηεξε δηαπξνζσπηθή έιμε
θαη πεξηζζφηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε
 Οη ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο θαηαιήγνπλ ζε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη
κεγαιχηεξε ςπρηθή πγεία
Αιιά θαη άιιεο κειέηεο, φπσο απηή ησλ Edwards & Mercer32 (1987) ρξεζηκνπνηνχλ
γηα ηελ εξγαζία ζε νκάδεο ηνλ φξν «θνηλή γλψζε» ηελ νπνία νξίδνπλ σο ηελ
θαηαλφεζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ
ηελ αιιειεπίδξαζε. Ζ βάζε ηεο κάζεζεο εθιακβάλεηαη σο θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή
θαη επηθνηλσληαθή. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπο, ε κάζεζε είλαη ζπλεξγαζία
πνπ ιεηηνπξγεί ζηε δηαδηθαζία δξαζηεξηνηήησλ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ.
Με ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δηδαζθαιίεο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα
θξίλνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζπγθξνηνχλ ηεθκεξησκέλα ην ιφγν ηνπο θαη θπξίσο
ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ξφιν ηεο ινγνηερλίαο ζηε δσή ηνπο σο θαιιηεξγεκέλεο γιψζζαο
θαη σο ζηνηρείν πνιηηηζκνχ.
ηε κέζνδν απηή ζεκαληηθφο είλαη θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη ε ζχλζεζε ησλ
νκάδσλ33, ν θαζνξηζκφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο
θαη ηνλ αλάινγν θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ θαη ηέινο ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο.
ηε δηδαθηηθή πξάμε ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ κνξθή:

31

Johnson, D W & Johnson, R.T.(1992). Positive interdependence: Key to effective cooperation. In
Hertz-Lazarowitz, R &Miller, N (Eds) Interaction in Cooperative Groups(pp. 174-199).Cambridge:
Cambridge University Press.
32
Edwards, D.,& Mercer, N.(1987). Common Knowledge: The Development of Understanding in the
Classroom. London: Methuen.
33
Rogers,A.(1999). H εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην.
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ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ34
1Ζ ΦΑΖ: ΠΡΟΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΟΡΓΑΝΧΖ
1. Οξγάλσζε καζεηηθψλ Οκάδσλ
2. Οξγάλσζε ρψξνπ.
2Ζ ΦΑΖ: ΓΝΧΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
3. Γλσζηνπνίεζε Γηδαθηηθψλ ηφρσλ.
4. Καζνξηζκφο αλακελφκελσλ κνξθψλ Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο.
5. Γλσζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο
3Ζ ΦΑΖ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ
6. Παξνπζίαζε ή ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα δηδαθηηθφ αληηθείκελν.
7. Καηακεξηζκφο έξγνπ νκάδαο ζηηο ππννκάδεο
8. χλζεζε έξγνπ ππννκάδσλ.
4ε ΦΑΖ: ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΖ ΟΜΑΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
9. Οξγαλσηηθν-δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
10. Μαζεζηαθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ.
5ε

ΦΑΖ:ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΚΑΗ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ

ΚΑΗ

ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΖ

11. Αμηνιφγεζε αθαδεκατθήο Δξγαζίαο.
12. Αμηνιφγεζε Λεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νκάδαο.
13. Μεηαγλσζηηθή ζεψξεζε επηινγψλ
2.6 Θεαηξηθφ παηρλίδη
2.6.1 Παηρλίδη ξφισλ
ε απηή ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή νη καζεηέο ππνδχνληαη ειεχζεξα ξφινπο πνπ
ζπλδένληαη κε ην εμεηαδφκελν ινγνηερληθφ θείκελν κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ
βαζχηεξα ηφζν ηελ θαηάζηαζε φζν θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζε απηέο ηηο
θαηαζηάζεηο. Σέηνηεο βησκαηηθέο κέζνδνη ελδείθλπληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε
θνηλσληθψλ ζεκάησλ φπσο ν ξαηζηζκφο, ε βία, ε μεληηηά. Ο καζεηήο έηζη απνθηά ηε
δπλαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy)35 πνπ επηηξέπεη λα θαηαλνεί θαλείο, λα
βηψλεη, λα αηζζάλεηαη πξάγκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην θαηνξζψλεη έλα άιιν
άηνκν. εκαληηθφ φθεινο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη επλνεί ηελ αιιαγή ησλ
ζηάζεσλ ησλ δηδαζθνκέλσλ, ηθαλνπνηψληαο θαηά πεξίπησζε θνηλσληθνχο θαη
πνιηηηζηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνο εμέηαζε δήηεκα.

34

Μαηζαγγνχξαο ,Ζ.(2002). ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο: Η Κξηηηθή θέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε. Αζήλα :
Gutenberg.
35
Fairbairn, G. J. (2002), Ethics, Empathy and Storytelling in Professional Development .
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2.6.2 Γξακαηνπνίεζε
χκθσλα κε ηε λέα αληίιεςε πεξί ινγνηερλίαο, ην ινγνηερληθφ θείκελν έρεη πάςεη λα
ζεσξείηαη έλα θιεηζηφ θαη αχηαξθεο ζχκπαλ, νξηζηηθά λνεκαηνδνηεκέλν απφ ηνπο
εηδηθνχο. Πξνζιακβάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο αλνηρηφ ζχζηεκα πνπ
αιιειεπηδξά δηαθνξεηηθά κε ηνπο αλαγλψζηεο θαη ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο. Με άιια ιφγηα, ν
αλαγλψζηεο, άξα θαη ν καζεηήο σο αλαγλψζηεο θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε,
ζεσξείηαη λνεκαηνδφηεο, αθφκε θαη ζπλδεκηνπξγφο ηνπ θεηκέλνπ (Langer 36, 1991,
Bartes37,2001) θαη ελζαξξχλεηαη ν δεκηνπξγηθφο δηάινγνο ησλ καζεηψλ κε ηα
θείκελα. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο αλάγθε, θαη απφ
επηζηεκνινγηθή θαη απφ παηδαγσγηθή άπνςε, ψζηε λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο
κεγαιχηεξα πεξηζψξηα ελεξγνπνίεζεο απέλαληη ζηα θείκελα, λα εκπιαθνχλ ελεξγά,
λα απηελεξγήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην θείκελν, βηψλνληαο ηελ
ινγνηερληθή αλάγλσζε ζα κηα γνεηεπηηθή πεξηπέηεηα (Φξπδάθε38, 2003).
Μέζα ζ‘ απηφ ην πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ε
δξακαηνπνίεζε σο ελαιιαθηηθή βησκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, κε εθαξκνγέο ζε
πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα, κπνξεί λα πξνζδψζεη κηα δπλακηθή δηάζηαζε θαη ζηε
δηδαζθαιία ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο. Ζ δξακαηνπνίεζε απνηειεί, άιισζηε, έλα
«θιεηδί» πνπ νδεγεί ζην πεδίν ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ζχλζεζεο θαη δξάζεο κέζσ
ηνπ νπνίνπ πξαγκαηψλεηαη κηα ζπλάληεζε κε ηνλ άιινλ, ηε γλψζε, ην ρξφλν, ην
ρψξν, ηα πξφζσπα θαη ηνλ εαπηφ καο (έμηνπ,39 1998). ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, θαη
κέζσ ησλ απεξηφξηζησλ ππνζεηηθψλ ξφισλ θαη ζηάζεσλ πνπ ππνδχνληαη ζε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο, ηα παηδηά κεηαθηλνχκελα ηφζν ζηνλ θαληαζηηθφ ρψξν θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη ζηνλ ρξφλν κε αζθαιή ηξφπν, αλαπηχζζνπλ δηάθνξα είδε
ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπο, εμεξεπλνχλ θαη εκβαζχλνπλ ζηε
ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο, απνθηνχλ γλψζε ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν
κεγαιψλνπλ, έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ
θαηαζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ, γλσξίδνπλ θαη δνθηκάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ησλ
άιισλ, αλαινγίδνληαη θαη επαλεμεηάδνπλ ηα θαζηεξσκέλα θαη ηηο θνηλσληθέο
πξνθαηαιήςεηο (Άιθεζηηο,40 2000). Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθηνχλ θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαη θνηλσληθνπνηνχληαη, θαζψο καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα
ζέβνληαη, λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, σο αηφκνπ ή σο θνηλσληθνχ ή
πνιηηηζκηθνχ ζπλφινπ, θαη λα απνδέρνληαη ηηο ηδέεο ηνπ, δνθηκάδνληαο λέεο
εκπεηξίεο, θαζψο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νδεγνχληαη ζηελ αλεχξεζε ηεο
ηαπηφηεηάο ηνπο, εθηνλψλνληαη απφ πνηθίιεο θνξηίζεηο θαη πξαγκαηψλνπλ ζπκβνιηθά
ηηο επηζπκίεο ηνπο, ελψ επαηζζεηνπνηνχληαη θνηλσληθά ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ
επίπεδν ( παζάξε41, 2003).
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ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έξεπλεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην δηεζλή ρψξν
θαηαδεηθλχνπλ φηη απηή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα «ηδαληθφ» κέζν γηα ηε δηεχξπλζε
ηεο ζθέςεο ηνπο, αιιά θαη γηα ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία κέζσ ηεο αλάθιεζεο
πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηεο αληαιιαγήο βησκάησλ, νδεγψληαο εληέιεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο «εγγξακκαηνζχλεο» ηνπο, δειαδή ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο θαη ηεο
θξηηηθήο ηνπο εηνηκφηεηαο. Απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ ζηε ινγνηερλία, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο, ζηε
λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζην ινγνηερληθφ
θείκελν θαη ηνπο καζεηέο, κεηακνξθψλνληαο ην γεγνλφο/ ηζηνξία/αθήγεζε ζε
θαληαζηηθφ δξψκελν αμηνπνηήζηκν γηα πξνβνιή λέσλ απφςεσλ, αιιαγψλ
ζπκπεξηθνξάο θαη απνδνρήο πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη σο «παξάζπξν ζε κία
παγθφζκηα θνηλφηεηα» παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφιαπζεο θαη βίσζεο εκπεηξηψλ
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πεξηβαιιφλησλ κέζα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
(Mavrokordatos,42 2003).
2.7 Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο
Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ησλ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ απνηειεί κηα παξαιιαγή ηεο
κεζφδνπ ηεο ζπδήηεζεο. ηε ζπδήηεζε γίλεηαη ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ελφο
ζέκαηνο θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη πξνζρεδηάζεη γηα ην ζθνπφ απηφ κηα ζεηξά
εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ. Αληίζεηα ζηε κέζνδν ησλ εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ ν
εθπαηδεπηηθφο δελ επεμεξγάδεηαη εμαληιεηηθά ην ζέκα, αιιά επηιέγεη απηή ηε κέζνδν
ζε θάπνην ζεκείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο γηα λα εθκαηεχζεη ηηο απφςεηο ησλ
καζεηψλ, λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ θαη λα αλαδσππξψζεη
ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ Κφθθν43 νη εξσηήζεηο
πξαγκαηνπνηνχληαη απξφβιεπηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη έλζεηα ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο πξνζδίδνληαο πνηθηιία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
2.8 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε
Με ηνλ φξν δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία ελλννχκε ηελ πξαγκάηεπζε ελφο ζέκαηνο κέζα
απφ πνηθηιία επηζηεκνληθψλ νπηηθψλ, κε ηε κνξθή εξγαζηεξηαθήο αλαθαιππηηθήο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (ζρέδηα εξγαζίαο). Σα δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα επηιέγνληαη
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απφ ηνπο καζεηέο ή κε ζπλεξγαζία θαη ησλ δχν κε ηε κνξθή
πξνβιεκάησλ θαη νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ηα δηεξεπλήζνπλ ζε ζπκκεηνρηθή
βάζε, πξνζθέξνληαο ν θαζέλαο ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζηελ θνηλή εξγαζία σο κέινο ηεο
νκάδαο.
Δπνκέλσο ε πξαγκάηεπζε κηαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
ινγνηερληθφ θείκελν σο βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο κνληέινπ
δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαηαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε
δσή. Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηα ζρέδηα εξγαζίαο, απνηεινχλ κηα
πξνζπάζεηα λα απαιιαγεί ε δηδαθηηθή πξάμε απφ πξαθηηθέο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ
42
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απαμησηηθή ή παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε θηιαλαγλσζία ή ηε ζρνιηθή πξαθηηθή
(Πακνπθηζφγινπ, 44 2004).
ρεηηθά κε απηή ηε δηδαθηηθή πξφηαζε, ε Αξγπξνπνχινπ45 επηζεκαίλεη φηη ν
θαζεγεηήο κπνξεί λα επηιέμεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα γίλεη ζηελ ηάμε πξψηα ε
εξκελεπηηθή αλάιπζε ελφο πνηήκαηνο, ίζσο ηνπ πην δχζθνινπ, θαη ζηε ζπλέρεηα νη
καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ζην δνζκέλν άμνλα θαη
θάπνηα άιια πνηήκαηα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη επηιέμεη κε ζπλεμέηαζε κνξθήο θαη
πεξηερφκελνπ θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Έηζη νινθιεξψλεηαη ε εξκελεία κε
ηε ζπλεξγαζία φισλ θαη κε αλαθνξά ζε θεηκεληθά ζηνηρεία θαη ζηηο εηζαγσγέο ηνπ
βηβιίνπ. Ζ εξγαζία απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή
ζπδήηεζε, αξρηθά πξνθνξηθή, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα εξεπλεζεί ν ξφινο ηεο
κεηέξαο ζηελ νηθνγέλεηα, ε ζρέζε ηεο κε ην παηδί, ν ξφινο ηεο ζηε δηαηξνθή θαη
αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, ν ξφινο ηεο ζηελ θνηλσλία, ε ζέζε ηεο ζηελ ηζηνξία, ζηα
ζξεζθεπηηθά, ζηηο εηθαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε γπλαίθα-κεηέξα θαη επηζηήκνλαο, νη
αλαπαξαζηάζεηο ηεο κεηέξαο ζηα αλζνινγεκέλα θείκελα, πνηεηηθά θαη πεδά θ.ά. ηε
ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη κηα γξαπηή δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή εξγαζία, πνπ ζα
νινθιεξσζεί ζε εχζεην ρξφλν θαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ θαζεγεηή κε ηνπο καζεηέο.
Δξγαδφκελνη επξεκαηηθά κπνξεί λα πείζνπκε ηνπο καζεηέο καο λα ζπκκεηέρνπλ θάζε
θνξά θαη πεξηζζφηεξν ζηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ. Έηζη, ζηαδηαθά ζα αζθεζνχλ
ζηηο θεηκεληθέο εξγαζίεο, πνπ ζπλδένπλ ηα θείκελα κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο,46 ζα
εμνηθεησζνχλ κε ηελ εξκελεία θαη άιισλ θεηκέλσλ. ζνλ αθνξά ηελ πνίεζε ππάξρεη
θαη έλαο πξφζζεηνο ιφγνο γηα λα αζρνιεζνχλ καδί ηεο νη καζεηέο, θπξίσο απηνί ηνπ
Λπθείνπ, αξθεί λα ηνλ αλαδείμνπκε, φηη δειαδή ε πνίεζε βνεζάεη λα ζπλνκηιήζνπκε
θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ καο, λα ηνλ αθνπγθξαζηνχκε θαη λα επνηθίζνπκε, φπσο ιέεη ν
Μπινπκ (2004:115),47 ηε κνλαμηά καο.
2.9 Ζ κειέηε πεξίπησζεο
Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε πξαθηηθή άζθεζε πνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : έλα
πξαγκαηηθφ ή ππνζεηηθφ παξάδεηγκα, πνπ αληαλαθιά κηα επξχηεξε θαηάζηαζε,
παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα αλαιπζεί ζε βάζνο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδχνληαη. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή ηερληθή,
θαηά ηνλ Κφθθν48 (1998) έρεη δχν πεδία εθαξκνγήο. ην πξψην πεδίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ
απνθηεζεί. ην δεχηεξν πεδίν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ε
απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη ζηφρνο είλαη λα ππνθηλεζεί ε επξεηηθή
πνξεία πξνο ηε κάζεζε. εκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ είλαη ν
44
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εθπαηδεπηηθφο λα επηιέγεη κηα πεξίπησζε πνπ λα θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ θαζψο θαη λα παξνπζηάδεη ν ίδηνο ηελ πεξίπησζε κέζα ζην πιαίζην πνπ
εληάζζεηαη (ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξνχζα ζπγθπξία). Ζ παξνπζίαζε ηεο πεξίπησζεο
κπνξεί λα γίλεη κε πξνθνξηθφ ιφγν, γξαπηφ θείκελν ή θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Ο
θαζεγεηήο πξέπεη λα παξέρεη δηεπθξηλίζεηο γηα πνην ζθνπφ κειεηάηαη ε πξνηεηλφκελε
πεξίπησζε. Ζ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο γίλεηαη αθνχ απαληεζνχλ απνξίεο θαη νξηζηεί ν
απαξαίηεηνο ρξφλνο. Ζ άζθεζε είλαη θαιχηεξν λα εθπνλείηαη ζε νκάδεο εξγαζίαο,
ψζηε λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε. Αληηπξφζσπνη ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηνπο θαη ν θαζεγεηήο, ζπλζέηεη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάζηεθαλ, θάλνληαο ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε φζα έκαζαλ νη καζεηέο απφ ηε
κειέηε πεξίπησζεο θαη ηα φζα γλσξίδνπλ ή ζα κάζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Απηή ε ηερληθή
βνεζά ζηε ζχλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο κε θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, κέζα απφ κηα πην πξαθηηθή πξνζέγγηζε.
2.10 Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε
Ζ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε απνηειεί κηα πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία πξνεηνηκάδεηαη κηα
επίζθεςε ζε έλα ρψξν, θπζηθφ ηνπίν, πνιηηηζηηθφ ρψξν, κνπζείν, ρψξν ηέρλεο θαη
πνιηηηζκνχ πνπ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ην ίδην ην θείκελν άκεζα ή
έκκεζα εκπιέθεη. Αλ κάιηζηα νη καζεηέο εθπνλνχλ θάπνηα εξγαζία φπνπ ν ρψξνο
παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ε επίζθεςε ζε απηφλ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην βίσκα
εληνλφηεξα. Πνιχ θαιά απνηειέζκαηα έρνπλ θαη νη επηζθέςεηο ινγνηερλψλ ζην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ είηε ζε πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη απφ ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη νη καζεηέο ζα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί επαξθψο γηα κηα ηέηνηα
ζπλάληεζε.
Δπίινγνο
Οη ηερληθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ έρνπλ σο ζηφρν λα ελεξγνπνηήζνπλ ην καζεηή, λα
θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπλ ελεξγεηηθφ αλαδεηεηή
ηεο γλψζεο. Καζψο κάιηζηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο εκπιέθεη αηζζεηηθή
θαιιηέξγεηα, αιιά θαη απφιαπζε, ηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ
παξέρεη κηα εμαηξεηηθή δπλαηφηεηα ζην δηδάζθνληα, θαη θπξίσο ζε απηφλ πνπ
δηδάζθεη Λνγνηερλία ζην Λχθεην θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε σξηκφηεηα, άθζνλεο
εκπεηξίεο θαη απμεκέλε θξηηηθή ηθαλφηεηα, λα θαιιηεξγήζεη ηε θηιαλαγλσζία ηνπο
θαη λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλαγλσζηηθή επαηζζεζία, ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη
ηειηθά γηα ηελ θνπιηνχξα ηνπο.
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ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
«Παηδηά θαη έθεβνη κεηαλάζηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ:
Αλαπαξαζηάζεηο ζε ινγνηερληθά θείκελα»
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο: Νενειιεληθή
Λνγνηερλία, Β΄ Γπκλαζίνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ Δλφηεηα: Η απνδεκία, Ο θαεκφο ηεο
μεληηηάο, Ο Διιεληζκφο έμσ απφ ηα ζχλνξα, Σα κηθξαζηαηηθά, Οη πξφζθπγεο ζην εγρεηξίδην
Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Γπκλαζίνπ. Μειεηψληαη ηα θείκελα: «Αλακλήζεηο
ηεο Κσλζηαληίλαο απφ ηε Γεξκαλία»49 (απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην) θαη απφζπαζκα απφ
ην κπζηζηφξεκα ηεο Δ. Φαθίλνπ Αζηξαδελή50.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ
Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ην ΑΠ
θαη ΓΔΠΠ ηνπ καζήκαηνο, δηφηη:
Ζ δηδαζθαιία ιεηηνπξγεί σο κία πξάμε επηθνηλσλίαο, «κε ηελ έλλνηα ηεο αληαιιαγήο ησλ
νπηηθψλ κε ηηο νπνίεο πξνζιακβάλεηαη, θαηαλνείηαη θαη εξκελεχεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα»
ζε δηαθνξεηηθά θείκελα· «ζπληαηξηάδεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηε βίσζε ζε κηα αδηάξξεθηα
δηαιεθηηθή ζρέζε». Δλ ηέιεη, «,ηη νηθεηνπνηείηαη ν απνδέθηεο ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ
είλαη κηα πξφηαζε ηνπ θφζκνπ, ηελ νπνία ην θείκελν απνθαιχπηεη κεηαζρεκαηίδνληαο
ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλαγλψζηε51».
ην πιαίζην απηφ, ε δηδαζθαιία α) δίλεη ην ιφγν ζηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, β) ζπκβάιιεη
ζηελ επεμεξγαζία δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ (εηεξφηεηα, αιιαγή, πνιηηηζκφο) θαη γ)
αμηνπνηεί ζχγρξνλεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο
Ζ νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηα θείκελα θαη
κεηαμχ ηνπο, θαηά ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ, βάζεη ηεο
49

Από ην κπζηζηόξεκα ηεο Άιθεο Ζέε, Η Κυνζηανηίνα και οι απάσνερ ηηρ, Κέδξνο, 2002
Επγελία Φαθίλνπ, Αζηπαδενή, Κέδξνο, 1982, ην κειεηώκελν απόζπαζκα ζηηο ζει.134-136.
51
Ππογπάμμαηα Σποςδών Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, Θευπηηικέρ
Δπιζηήμερ, Αζήλα 2000, εθδ. Παηδ. Θλζηηηνύην, ζει. 162
50
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ζηνρνζεζίαο πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ θαηαλφεζε θαη ε βίσζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «Άιινπ», κε ηελ παξάιιειε θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο
εκπεηξίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο.
Δπηκέξνπο ζηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
Α. 1. Να έξζνπλ ζε επηθνηλσλία νη καζεηέο/-ηξηεο κε δχν ινγνηερληθά θείκελα πνπ
ελδείθλπληαη γηα ηελ ειηθία ηνπο. Σα κειεηψκελα απνζπάζκαηα πξαγκαηεχνληαη ην
ζέκα ηεο έληαμεο παηδηψλ – κεηαλαζηψλ, ζην πεξηβάιινλ ελφο θαηλνχξγηνπ ζρνιείνπ52,
ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο.
2. Να θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ, ηα νπνία κειεηψληαη
δηαδνρηθά θαη ελ ηέιεη ζπγθξηηηθά, κέζα απφ κία πνηθηιία ελεξγεηψλ: νη καζεηέο
θαινχληαη λα εληνπίζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ δεδνκέλα, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα
παξνπζηάζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο
αληηιακβαλφκελνη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζεκάησλ.
3. Να ζπδεηήζνπλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην πεξηερφκελν θάζε θεηκέλνπ
νξγαλψλεηαη αθεγεκαηηθά θαη πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε θαζψο θαη γηα ηνλ
ζηφρν θάζε αθήγεζεο.
4. Να ζπζρεηίζνπλ δεδνκέλα ηεο αθήγεζεο ησλ δχν θεηκέλσλ, λα θαηαιήμνπλ ζε
ζπκπεξάζκαηα θαη λα ζπδεηήζνπλ γη‘ απηά δηαηππψλνληαο επηρεηξήκαηα.
5. Να ελδηαθεξζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηα δχν θείκελα θαη λα
ζπδεηήζνπλ γη‘ απηά, ζπζρεηίδνληάο ηα ελδερνκέλσο θαη κε δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
Β. Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ, ην ζρέδην δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
ζηνηρείσλ ησλ εμήο ηθαλνηήησλ: επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα (άζθεζε ζηνλ
πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν), ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα,
θξηηηθή ζθέςε, πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε, δεκηνπξγηθφηεηα.
Γ. Ζ κειέηε ησλ θεηκέλσλ επηηξέπεη ζηνπο/ ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα δηεπξχλνπλ ηελ
πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία αληηιακβαλφκελνη/-εο ηαπηφρξνλα ην ζρεηηθφ ηεο ραξαθηήξα,
λα θαηαλνήζνπλ θαη λα λνεκαηνδήζνπλ πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά βηψκαηα,
βνεζνχκελνη/-εο κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζπγθξφηεζε πξνζσπηθνχ θψδηθα αμηψλ.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη δπλαηή αιιά φρη αλαγθαία. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
αλαηξέμεη ζην δηαδίθηπν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ/ηεο, πξνθεηκέλνπ
λα βξεη ή λα επηθαηξνπνηήζεη πιηθφ γηα ηα θείκελα θαη ηνπο ζπγγξαθείο. Δξγαζίεο ησλ
καζεηψλ κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ ζε δηθηπαθνχο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν ή
έρεη δεκηνπξγήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο (ηζηνζειίδα, wiki).
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αλαθέξεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Σερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
Ζ πξνζέγγηζε είλαη εξκελεπηηθή - θεηκελνθεληξηθή. Καηά ηελ επεμεξγαζία,
αθνινπζνχληαη ηα βήκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν,
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ, κε ηε κνξθή ηνπ δηαιφγνπ
(θαζνδεγνχκελε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ) θαη νκαδνζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ
ηειηθή ζχλζεζε επηδηψθεη ηνλ αλαζηνραζκφ θαη είλαη αλνηθηή ζε πνηθίιεο δπλαηφηεηεο
έθθξαζεο θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο: αλάγλσζε απνζπαζκάησλ απφ ηα
θείκελα κε αηηηνινγεκέλε επηινγή ησλ καζεηψλ, παηρλίδη ξφισλ, δξακαηνπνίεζε,
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Γηα ην θείκελν ηνπ ζρνι. εγρεηξηδίνπ, βι. θαη Βιβλίο Δκπαιδεςηικού, Σηόρνη, ζει. 105. Σην
ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ ζπδεηείηαη εδώ, θύξηνο άμνλαο αλαθνξάο είλαη απηόο ηεο έληαμεο ηνπ
παηδηνύ-κεηαλάζηε ζην ζρνιείν.
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ειεχζεξε ζπδήηεζε.
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: Ζ αξρή κηαο δηδαθηηθήο ψξαο
Δηάξθεηα: 4-5 δηδαθηηθέο ψξεο

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ
Πξψηε δηδαθηηθή ψξα
Αθφξκεζε: Σίζεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ην εξψηεκα: «Αλ έλα παηδί ηεο
ειηθίαο ζαο κηινχζε γηα ηε δσή ηνπ, ζε πνηα ζέκαηα λνκίδεηε φηη ζα αλαθεξφηαλ;
Μπνξείηε λα κηιήζεηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο ή γεληθφηεξα.» Αθνχ δνζνχλ θάπνηεο
απαληήζεηο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ /ηελ θηιφινγν ε
πξφζεζε αλάγλσζεο, ζπδήηεζεο θαη απφ θνηλνχ επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε δχν
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζπλνκήιηθά ηνπο παηδηά. Χο πξψην θείκελν, πξνηείλεηαη απηφ ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, «Αλακλήζεηο απφ ηε δσή ηεο Κσλζηαληίλαο ζηε Γεξκαλία»
θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα Η
Κσλζηαληίλα θαη νη αξάρλεο ηεο, ηεο Άιθεο Εέε. Μπνξεί λα γίλεη κηα πνιχ ζχληνκε
ζπδήηεζε, αλ γλσξίδεη θάπνηνο/-α ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ή άιια έξγα ηεο
ζπγγξαθέσο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη θέξεη θάπνηα βηβιία ζηελ ηάμε γηα
λα ηα δείμεη ζηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο. Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ θαη ην φλνκα ηεο
ζπγγξαθέσο ζεκεηψλνληαη ζηνλ πίλαθα.
Αλάγλσζε απφ ηνλ δηδάζθνληα: Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο
δίλεηαη ε εμήο νδεγία: «Ζ Κσλζηαληίλα, 13-14 εηψλ, κηιάεη γηα θάπνηεο απφ ηηο
αλακλήζεηο ηεο απφ ηε Γεξκαλία. Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ζα
ζπδεηήζνπκε γηα ηα ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ. Άξαγε είλαη παξφκνηα κε ηα δηθά
ζαο;» Ο/Ζ θηιφινγνο πξνρσξά ζηελ αλάγλσζε νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ.
Δπηβεβαίσζε ηεο γεληθήο θαηαλφεζεο / Αλίρλεπζε ησλ πξψησλ αληηδξάζεσλ: Γίλεηαη
ζηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ιίγνο ρξφλνο λα μαλαδνχλ ην θείκελν θαη λα απαληήζνπλ
ζην εξψηεκα πνπ είρε ηεζεί εηζαγσγηθά, δειαδή αλ θαη ζε πνην βαζκφ ππάξρεη
ηαχηηζε αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξεη ην πξσηαγσληζηηθφ πξφζσπν θαη ζε
απηά γηα ηα νπνία είραλ κηιήζεη νη ίδηνη/-εο. ηε ζπλέρεηα, θάπνηνο/-α καζεηήο/-ηξηα
αλαιακβάλεη λα αθεγεζεί κε ζπληνκία ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη φινη
θαινχληαη λα κηιήζνπλ γηα ην ηη ηνπο άξεζε ή ηνπο έβαιε ζε ζθέςεηο. Μέζα απφ ηε
ζπδήηεζε θαη ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πξνθχπηνπλ ηα βαζηθά
ζέκαηα ηνπ θεηκέλνπ ηα νπνία ν / ε θηιφινγνο ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα: ▪ Εσή ζηε
Γεξκαλία, ▪ ρνιείν, ▪ Οηθνγέλεηα → ▪ Δκπεηξίεο κεηαλάζηεπζεο ζε κηα μέλε ρψξα.
Γεχηεξε δηδαθηηθή ψξα
Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ αλαγλσζηηθψλ νδεγηψλ, ζε νινκέιεηα
θαη ζε κηθξέο νκάδεο: Χο πξψηνο άμνλαο κειέηεο πξνηείλεηαη ην ζέκα ηνπ ζρνιείνπ
θαη ηίζεηαη ην εξψηεκα/ νδεγία: «ε πνηα δεδνκέλα δίλεη έκθαζε ε Κσλζηαληίλα,
φηαλ κηιά γηα ην ζρνιείν ηεο; Να απαληήζεηε κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην
θείκελν.» Απφ φζα επηζεκάλνπλ νη καζεηέο/-ηξηεο, ζα ζεκεησζνχλ ζηνλ πίλαθα φζα
ζπκπιεξψλνπλ ην ζέκα «ρνιείν»: ▪ Υψξνο, ▪ Πξφζσπα, ▪ Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Οη καζεηέο /-ηξηεο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο παξαγξάθνπο ζηηο νπνίεο
αλαπηχζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μέζα απφ ζπδήηεζε, δηεπθξηλίδεηαη φηη ν
αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί παξάιιεια ηελ πνξεία ηεο πξσηαγσλίζηξηαο ζην ρψξν,
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ηηο ζπλαληήζεηο ηεο κε ηα άιια πξφζσπα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο.
ην ζεκείν απηφ, νη καζεηέο/-ηξηεο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο ησλ δχν
αηφκσλ53, πξνθεηκέλνπ λα μαλαδηαβάζνπλ ηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζρνιηθφ ρψξν θαη λα εληνπίζνπλ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
αθήγεζε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Μία νκάδα παξνπζηάδεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ζε φιε ηελ ηάμε. Δλαιιαθηηθά: Οη καζεηέο/-ηξηεο
εξγάδνληαη ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο (ηεζζάξσλ αηφκσλ) θαη πξαγκαηνπνηνχλ γξαπηή
δξαζηεξηφηεηα, ζε έλα θχιιν εξγαζίαο ή ζην ηεηξάδηφ ηνπο, κε βάζε ηελ αθφινπζε
νδεγία: «Ξαλαδηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ. εκεηψζηε ζε έλαλ πίλαθα κε δχν ζηήιεο α) ιέμεηο πνπ δειψλνπλ
ζεκεία ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν θηλείηαη ε Κσλζηαληίλα (π.ρ. απιή) θαη β) ιέμεηο ή
θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη ηα ζεκεία απηά. ηαλ ηειεηψζεηε
ηελ εξγαζία ζαο, ζπδεηήζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζηελ νκάδα.» Μία νκάδα
παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ζηελ νινκέιεηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε επί ησλ
παξαηεξήζεσλ.
Οη καζεηέο/-ηξηεο, πάιη ζηηο νκάδεο ηνπο (δχν ή ηεζζάξσλ αηφκσλ, αλάινγα),
αληρλεχνπλ ζην θείκελν ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Κσλζηαληίλαο, ηα θαηαγξάθνπλ θαη
ζηε ζπλέρεηα, θάπνηα άιιε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηνπο παξάγνληεο
πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζή ηνπο, κε ζπλερείο αλαθνξέο ζην
θείκελν. Δπηζεκαίλνληαη ν ξφινο ηνπ ρψξνπ θαη θπξίσο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα
(ν δηεπζπληήο, ε δαζθάια, νη ζπκκαζεηέο/-ηξηεο, ε ζηάζε ησλ γνληψλ, ε επηζπκία
ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ λα ελζσκαησζεί θιπ.), θαζψο θαη νη ηξφπνη έθθξαζεο ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ. πλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην παηδί εληάζζεηαη αξκνληθά ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Σα ζέκαηα ▪ «Εσή ζηε Γεξκαλία», ▪ «Οηθνγέλεηα» εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά. ηηο νκάδεο
ηνπο, νη καζεηέο/-ηξηεο εληνπίδνπλ θαη πάιη ηα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ πνπ επηηξέπνπλ
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη κία νκάδα παξνπζηάδεη ηα πνξίζκαηά ηεο ζηελ
ηάμε: ηε Γεξκαλία, ε Κσλζηαληίλα δεη επηπρηζκέλε, ζηεξηγκέλε ζηελ απνδνρή ηεο
νηθνγέλεηαο.
ρεηηθά κε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ην ξφιν ηνπο ζην θείκελν: 1. ηελ νινκέιεηα,
ν/ε θηιφινγνο θαιεί ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα μαλαθνηηάμνπλ ηελ πξψηε
παξάγξαθν, ηνλ ηίηιν ηνπ απνζπάζκαηνο θαη ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα θαη λα
ζπδεηήζνπλ πφηε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ε πξσηαγσλίζηξηα
λνηψζεη απνθνκκέλε θαη δπζηπρηζκέλε. Αλαδεηείηαη κία εξκελεία γηα ηελ έθθξαζε
«βνπιηάδσ ζηε ζηεξηά» θαη νη καζεηέο/-ηξηεο ζπδεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ
αλακλήζεσλ ζην θείκελν.
2. Σα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ απεπζχλνληαη θαη πάιη ζηελ νινκέιεηα. Έρνπλ σο
ζηφρν λα αληρλεχζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε ζπδήηεζε βαζηθνχο αθεγεκαηηθνχο
ηξφπνπο θαη ηερληθέο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ζηφρεπζε ηνπ θεηκέλνπ: «Δκείο σο
αλαγλψζηεο, πνηα θσλή αθνχκε λα κηιάεη ζην θείκελν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο» θαη «Γηα πνηνπο ιφγνπο, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε ζπγγξαθέαο επέιεμε
απηφλ ηνλ ηξφπν γηα λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία;» Κάπνηνη καζεηέο/-ηξηεο
αλαιακβάλνπλ λα απνδψζνπλ ζε άιιν πξφζσπν, έλα-δχν ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Ζ
εξγαζία απηή κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο, νη
νπνίεο ζα θαηαιήμνπλ ζηε γξαπηή απφδνζε θάπνηνπ ζεκείνπ ηεο αθήγεζεο. ε
θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πψο εηζπξάηηεη ν αλαγλψζηεο ηελ αιιαγή
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Τα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ δεηήκαηα ζπληζηνύλ πξνδηδαθηηθή ελέξγεηα θαη
πξέπεη λα έρνπλ έγθαηξα απαζρνιήζεη ηνλ/ ηελ εθπαηδεπηηθό, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ηάμε.
Ελδεηθηηθά βι. Η. Μαηζαγγνύξα, Σηπαηηγικέρ διδαζκαλίαρ: Η κπιηική ζκέτη ζηη διδακηική
ππάξη, Gutenberg, 2002.
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ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνζψπνπ.
πλνιηθή ζεψξεζε, κε ζπλεξγαζία καζεηψλ/-ηξηψλ / εθπαηδεπηηθνχ: Οη καζεηέο/-ηξηεο
εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ην θείκελν θαη δηαβάδνπλ κηθξά απνζπάζκαηα πνπ
ηνπο άξεζαλ ή ηνπο έβαιαλ ζε ζθέςεηο, αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο.
πγθεληξψλνληαο θαη πάιη ηελ πξνζνρή ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν, ζε έλα
παηρλίδη ξφισλ, θάπνηνη/-εο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ λα παξνπζηάζνπλ πξνθνξηθά ή
θαη γξαπηά, αλά δχν, ηελ ηζηνξία κέζα απφ ηελ αθήγεζε ηνπ δηεπζπληή, ηεο
δαζθάιαο ή θάπνηνπ/-αο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο/-ηξηεο ηεο Κσλζηαληίλαο.
Σξίηε δηδαθηηθή ψξα
Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο γηα ην απφζπαζκα απφ ηελ «Αζηξαδελή» ηεο Δπγελίαο Φαθίλνπ:
Ο/Ζ θηιφινγνο επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα απφζπαζκα απφ κεγαιχηεξν έξγν ζην
νπνίν καζαίλνπκε πάιη γηα κηα αθφκε «πξψηε κέξα» ζε έλα ζρνιείν. Ζ ηζηνξία
ηνπνζεηείηαη ηε δεθαεηία ηνπ ‘70. Απφ έλα κηθξφ λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ, ε εξσίδα
έξρεηαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο λα δήζεη ζηελ Αζήλα. Σν θείκελν αλαθέξεηαη ζε κηα
πνιπεπίπεδε εκπεηξία εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε
έληαμε ηεο Αζηξαδελήο ζην ζρνιείν ηεο λέαο πφιεο ηεο. Οη καζεηέο/-ηξηεο παίξλνπλ
ζέζε ζε νκάδεο ηεζζάξσλ-πέληε αηφκσλ. Καινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ βήκαβήκα ην μεθίλεκα ηεο Αζηξαδελήο ζην λέν ηεο ζρνιείν. Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ
γίλεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη απεπζχλεηαη πξνο φιε ηελ ηάμε. Ζ θαηαλφεζε
ηνπ θεηκέλνπ επηβεβαηψλεηαη κε ζπληνκία. Υσξίο λα γίλεη πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζηελ
νινκέιεηα, νη καζεηέο/-ηξηεο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ζπλάθεηεο αλάκεζα ζηα δχν
θείκελα («Αλακλήζεηο…», «Αζηξαδελή»), εξγαδφκελνη ζε νκάδεο.
Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζε νκάδεο: Γηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο θχιιν εξγαζίαο, θνηλφ
γηα φιεο ηηο νκάδεο, κε ζπγθεθξηκέλεο αλαγλσζηηθέο νδεγίεο: 1) Σα δχν θείκελα πνπ
κειεηάκε παξνπζηάδνπλ εκπεηξίεο παηδηψλ – κεηαλαζηψλ ζε έλα λέν ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ. Μαο ελδηαθέξεη λα εληνπίζνπκε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη ην ζέκα ηνπο. πδεηήζηε κε ηελ νκάδα ζαο γηα ηα πξφζσπα
(εκθάληζε, αληηδξάζεηο, ζπλαηζζήκαηα) θαη ηνλ ρψξν. Γηα λα επηβεβαηψζεηε ηηο
απφςεηο πνπ εθθξάδεηε ζπκβνπιεπηείηε ηα θείκελα. Μπνξείηε λα βάιεηε
πιαγηφηηηινπο θαη λα ππνγξακκίζεηε ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο γηα λα
είζαζηε ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεηε ηελ άπνςή ζαο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη ζηελ
ηάμε. 2) Να δψζεηε έλαλ ηίηιν ζην απφζπαζκα απφ ηελ Αζηξαδελή. 3) Αλ ήζαζηαλ
ε Αζηξαδελή, ηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνλ Γηεπζπληή, ηε Γαζθάια, ηνπο ζπκκαζεηέο
θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο ζην θαηλνχξγην ζρνιείν; Γίλεηαη επαξθήο ρξφλνο ζηηο νκάδεο
πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ ηα ζέκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη λα θαηαιήμνπλ,
κεηά απφ ζπδήηεζε, ζε θνηλά απνδεθηέο απαληήζεηο. Ο/Ζ θηιφινγνο ζπλεξγάδεηαη
κε ηηο νκάδεο δίλνληαο ηελ αλαγθαία βνήζεηα θαη ελζαξξχλνληαο ηελ αληαιιαγή
απφςεσλ.
Σέηαξηε δηδαθηηθή ψξα (ελδερνκέλσο θαη πέκπηε)
πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα / πξνζσπηθή έθθξαζε: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο
ησλ νκάδσλ, ε ζπδήηεζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο γίλεηαη ζηελ νινκέιεηα. Σν πξψην
ζέκα, πνπ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ, αληηκεησπίδεηαη απφ θνηλνχ κε αληαιιαγή
απφςεσλ θαη πξνρσξά ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νη καζεηέο/-ηξηεο.
ηα άιια δχν δηαβάδνληαη θαη ζπδεηηνχληαη νη απαληήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ
θαηαιήμεη νη νκάδεο.
Αμηνιφγεζε: Ζ επεμεξγαζία ησλ δχν θεηκέλσλ νινθιεξψλεηαη κε κία δηαδηθαζία
θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, κε βάζε ηνλ άμνλα πνπ έρεη πιένλ γίλεη ζαθήο: «Παηδηά
θαη έθεβνη κεηαλάζηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ: Αλαπαξαζηάζεηο ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ». Οη καζεηέο/-ηξηεο θαηαζέηνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηα θείκελα
(πεξηερφκελν, νξγάλσζε, ζηφρνη θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αθήγεζεο). Σίζεηαη
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επίζεο ζε ζπδήηεζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζή ηνπο. Χο κία
ηειηθή δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξεο έθθξαζεο, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηνπο/ηηο
καζεηέο/-ηξηεο, λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο δχν εξσίδεο θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία
ηεο κε έλα λέν επεηζφδην ή λα επηλνήζνπλ κία δηθή ηνπο ηζηνξία, κε έλαλ μέλν
καζεηή πνπ έξρεηαη ζην ζρνιείν. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη θαηά
νκάδεο ή αηνκηθά, σο άζθεζε δεκηνπξγηθήο γξαθήο, πξνθνξηθήο έθθξαζεο ή
δξακαηνπνίεζεο.
Ο θξηηηθφο αλαζηνραζκφο απνθαιχπηεη ηνλ βαζκφ νηθείσζεο ησλ καζεηψλ /-ηξηψλ κε
ηα θείκελα θαη ην ζέκα, αλαδεηθλχεη απφςεηο θαη ζηάζεηο, επηηξέπεη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα επηβεβαηψζεη ή ελδερνκέλσο λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ ζηξαηεγηθή
ηνπ. Δμάιινπ, θαζψο δίλεη ζπλερψο ξφιν θαη ιφγν ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο,
νιφθιεξε ε παξνχζα πξφηαζε δηδαζθαιίαο, επηηξέπεη ζηνλ/ ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα
ζρεκαηίζεη αζθαιή εηθφλα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο, ησλ επηκέξνπο νκάδσλ
θαη θάζε καζεηή/-ηξηαο μερσξηζηά, δηακνξθψλνληαο αλάινγα ηελ πνξεία ηνπ/ηεο.
Δπέθηαζε: Ζ κειέηε ησλ δχν θεηκέλσλ κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα άιιεο
αλαγλσζηηθέο ή/ θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Αλάγλσζε νιφθιεξσλ ησλ
ινγνηερληθψλ έξγσλ ή επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ ηνπο. Αλάγλσζε άιισλ
θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζχγρξνλεο κεηαλάζηεπζεο, π.ρ. ινγνηερληθψλ απφ
ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, δεκνζηνγξαθηθψλ θιπ.
β) Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή / Αηηηνιφγεζε
Χο ζπιινγηθή ελέξγεηα, ε αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ είλαη κία πξάμε
επηθνηλσλίαο θαη ζπλαληήζεσλ ζε πνιιά επίπεδα θαη κε πνιινχο ηξφπνπο. ηε ζρνιηθή
ηάμε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί σο κία δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη
απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο κηαο ινγνηερληθήο αθήγεζεο, κε
ζηφρν λα θαηαθηήζνπλ ζηαδηαθά νη καζεηέο/-ηξηεο κεγαιχηεξε αλαγλσζηηθή απηνλνκία
θαη επάξθεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα πνξεία, κε επηκέξνπο βήκαηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα
ηελ εξγαζία ζε κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο νκάδεο.
Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηδηψθεη λα δείμεη φηη ε αλαγλσζηηθή απηνλνκία θαη ε
ζπλεξγαηηθή πνξεία κάζεζεο κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ ζηαδηαθά, κέζα απφ
ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα εμήο: Καηά ηελ
επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο/-ηξηεο ιεηηνπξγνχλ σο
ζπλεξγάηεο. Οη ζαθείο αλαγλσζηηθέο νδεγίεο παξαθηλνχλ ηνπο /ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζε
επηιεθηηθή αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηνπο. Ο ιφγνο πνπ
εθθέξνπλ αληηκεησπίδεηαη κε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ απφ φινπο/-εο. ε θάζε πεξίπησζε,
ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ θεηκεληθψλ δεδνκέλσλ
θαη δίλεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ απάληεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ
έρνπλ ηεζεί ζε ζπδήηεζε.
Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ, ε δηαδηθαζία είλαη πεξηζζφηεξν
θαηεπζπλφκελε, σζηφζν θαη εδψ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη αλνηθηά,
ελζαξξχλνπλ ηελ δηεξεχλεζε θαη επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε γλψκεο. Ο/Ζ θηιφινγνο
πξνηείλεη κηα «γλσζηηθή ζθαισζηά», παξέρνληαο ζηαζεξά απμαλφκελν βαζκφ
απηνλνκίαο. Ζ ελαιιαγή κεηαμχ ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ηεο ζπδήηεζεο ζηελ
νινκέιεηα είλαη ζπρλή, κε ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δάλ ε
ηάμε είλαη εμνηθεησκέλε κε νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο, ν/ ε θηιφινγνο κπνξεί απφ
ηελ αξρή λα αλαζέζεη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νκάδεο, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηε ζει. 4, κε ηελ έλδεημε «ελαιιαθηηθά». ε θάζε πεξίπησζε, ζην δεχηεξν θείκελν, νη
καζεηέο/-ηξηεο εξγάδνληαη θαη‘ εμνρήλ ζπλεξγαηηθά, ζε νκάδεο. Οη νδεγίεο είλαη ζαθείο
σο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο εξγαζίαο πνπ δίλνπλ αιιά αλνηρηέο σο πξνο ηηο αλακελφκελεο
απαληήζεηο. Ζ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηελ, θαηά ην δπλαηφ
αηηηνινγεκέλε, έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ.
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Καηά ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε/ αμηνιφγεζε, νη καζεηέο/-ηξηεο εθθξάδνπλ επίζεο ειεχζεξα
ηε γλψκε ηνπο, ηφζν επί ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο ησλ
θεηκέλσλ. Ζ επέθηαζε πξνο άιιεο αλαγλσζηηθέο ή/θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
λνείηαη σο απνηέιεζκα κηαο απφ θνηλνχ απφθαζεο θαη κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ελφο
ζρεδίνπ εξγαζίαο.
γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
1) Σν θείκελν «Αλακλήζεηο ηεο Κσλζηαληίλαο απφ ηε Γεξκαλία» (ζρνι. εγρεηξίδην)
2) πγθεθξηκέλν απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα Αζηξαδελή ηεο Δπγελίαο Φαθίλνπ
3) Φχιιν εξγαζίαο (κε ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα «Πεξηγξαθή ησλ
επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ»)
4) Πίλαθαο
δ) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο
Απνζηνιίδνπ Β. θαη Υνληνιίδνπ Δ. (επηκ.), Λνγνηερλία θαη Δθπαίδεπζε, Σππσζήησ, Γ.
Γαξδαλφο, Αζήλα, 1999.
Βεξηζέηεο Αζ. Β., Γηδαθηηθή, η. Α΄, Γεληθή δηδαθηηθή, Αζήλα, 1999.
Bloom B.S., Krathwohl D.R., Σαμηλνκία δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, Σ. Α΄ - Γλσζηηθφο ηνκέαο,
Μεη. Α. Λακπξάθε – Παγαλνχ, Κψδηθαο, Αζήλα, 1986.
Γαλαζζήο – Αθεληάθεο Α., Γηδαθηηθή, η. Α΄, Αζήλα, 1981.
Μαξκαξηλφο Η. Γ., Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα, Αζήλα, 2000.
Μαηζαγγνχξαο Ζ., Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, η. Α΄ θαη Β΄, Αζήλα, 1993.
Μαηζαγγνχξαο Ζ., ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο: Η θξηηηθή ζθέςε ζηε δηδαθηηθή πξάμε,
Αζήλα, Gutenberg, 2002.
Παπαθσλζηαληίλνπ Θ. θαη Λακπξάθε – Παγαλνχ Αι. (επηκ.), Πξφγξακκα πνπδψλ θαη
εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα
Φ.Π.Φ., Αζήλα, 2004.
παλφο Γ. θαη Φξπδάθε Δπ. (επηκ.), Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Δθπαίδεπζε, Ίδξπκα
Γνπιαλδξή – Υνξλ, Αζήλα, 2001.
Φξάγθνο Υ., Φπρνπαηδαγσγηθή, Αζήλα, Gutenberg, 1994.
Φξπδάθε Δ. Πέληε κειεηήκαηα γηα ηελ ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα,
1999.
Φξπδάθε Δ. Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα, Κξηηηθή,
2003.
ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Γαξαληνχδεο Δ., Υαηδεδεκεηξίνπ ., Μέληε Θ.,
Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Γπκλαζίνπ, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, Αζήλα.
ΤΠΓΒΜΘ, Σκήκα Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ
καζεκάησλ ζην Γπκλάζην.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Ο ζπλήζεο εμνπιηζκφο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο.
3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ ζει.5 ηνπ παξφληνο
ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο.

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
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1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»
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«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Βελεηία Μπαιηά
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ
«Αο κηιήζνπκε γηα ην ζρνιείν: Πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο
ζε θείκελα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο»
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ: Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Α΄ Γπκλαζίνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ Απφ ην εγρεηξίδην Κείκελα
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, κειεηάηαη ην θείκελν ηνπ Ν. Καδαληδάθε
«Ζ Νέα Παηδαγσγηθή», ζηελ ελφηεηα: Παιαηφηεξεο κνξθέο δσήο. Απφ ην εγρεηξίδην ηεο
Β΄ Γπκλαζίνπ, ην θείκελν ηεο Εσξδ αξή «Καη πάιη ζην ζρνιείν…», ζηελ ελφηεηα: Η
αγάπε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο – Οη θηιηθνί δεζκνί – Η αγάπε.
Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο «ζρνιηθή δσή» πξνρσξά κε ηε κειέηε ησλ αθφινπζσλ
θεηκέλσλ:
«Ζ Βαγγειίηζα», δηήγεκα ηεο Έ. Αιεμίνπ, απφ ηε ζπιινγή θιεξνί αγψλεο γηα κηθξή
δσή54,
«Ο Φξαληζέζθνο», δηήγεκα ηεο Έ. Αιεμίνπ, απφ ηελ ίδηα ζπιινγή,
«Σα ζθνιεηά ρηίζηε», πνίεκα ηνπ Κ. Παιακά55,
«Ο θαθφο καζεηήο» θαη «ειίδα γξαπηνχ», πνηήκαηα ηνπ Ε Πξεβέξ, απφ ηε ζπιινγή
Κνπβέληεο56,
«Ζ εθδξνκή ηνπ Γεκεηξνχ», δηήγεκα ηεο Κ. Παπά, απφ ηε ζπιινγή ηε ζπθακηά απφ
θάησ57,
Απνζπάζκαηα απφ ην κπζηζηφξεκα ηεο Ά. Εέε Σν θαπιάλη ηεο βηηξίλαο (ελδεηθηηθά:
ζει.116-120 θαη 143-156)58.
Δάλ ε ηάμε σο ζχλνιν ή θάπνηα παηδηά πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάγλσζε νιφθιεξσλ έξγσλ,
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Έ. Αιεμίνπ, θιεξνί αγψλεο γηα κηθξή δσή, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα
Κ. Παιακάο, Άπαληα, η. 5νο, εθδφζεηο Γθνβφζηε, Αζήλα.
56
Εαθ Πξεβέξ, Κνπβέληεο, κεη. Μ. Μετκάξεο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 1986.
57
Κ. Γ. Παπά, ηε ζπθακηά απφ θάησ (δηεγήκαηα), γ΄ έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 1983.
58
Ά. Εέε, Σν θαπιάλη ηεο βηηξίλαο, κπζηζηφξεκα, Κέδξνο, 1987, α΄ έθδνζε 1966.
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ππάξρεη επξεία δπλαηφηεηα επηινγψλ. Δλδεηθηηθά: ΄ έλα Γπκλάζην ζειέσλ ηεο Κ. Παπά,
Γ΄ Υξηζηηαληθφλ Παξζελαγσγείνλ ηεο Έ. Αιεμίνπ, Η Κσλζηαληίλα θαη νη αξάρλεο ηεο ηεο
Ά. Εέε, Δ.Π. ηεο Εσξδ αξή, Ο Άθεο θαη νη άιινη ηνπ Κ. Νηειφπνπινπ, Η Αζηξαδελή ηεο
Δ. Φαθίλνπ, ην Γπκλάζην ηεο Β. Μάζηνξε θ.ι.π.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ Σν ζελάξην είλαη απνιχησο ζπκβαηφ κε ην
Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο, θαζψο ε δηδαζθαιία ιεηηνπξγεί σο κηα πξάμε
επηθνηλσλίαο κε ηα κειεηψκελα ινγνηερληθά θείκελα θαη απνζθνπεί ζηελ δηεπθφιπλζε
ηεο ζρέζεο πνπ θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κε απηά. Οη πξνβιεπφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνπλ λα αλαδεηρζεί ε ινγνηερλία σο «έλα ζχλζεην πνιηηηζκηθφ
θαηλφκελν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ θεηκέλνπ
αιιά θαη ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ». πγρξφλσο, ππεξεηείηαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο
απέλαληη «ζηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα κελχκαηα απφ φπνπ θη αλ
πξνέξρνληαη»59
Οη αμηνπνηνχκελεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δίλνπλ πξσηίζησο ην ιφγν ζηνπο
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη νδεγνχλ α) ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ κε ηα θείκελα θαη
κεηαμχ ηνπο θαη β) ζηελ θαηάζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζθέςεσλ θαη ηνπ δηθνχ ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
θξηηηθψλ αλαγλσζηψλ, πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ηα θείκελα, θαηαζέηνπλ ηελ εξκελεία ηνπο
θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ γη απηήλ, απνδέρνληαη ηνλ αηηηνινγεκέλν εξκελεπηηθφ ιφγν ησλ
άιισλ.
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθφο θνπφο
Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά θείκελα γχξσ απφ ην ζέκα
«ζρνιηθή δσή», λα θαηαλνήζνπλ ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν ζπληζηά έλα πεξηβάιινλ
ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλν, πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο
νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο αιιά θαη σο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
Α. Γλψζεηο
Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ, ηα
νπνία γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε, κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο:
αλάγλσζε, εληνπηζκφο ζεκάησλ, αλάιπζε θαη δηάθξηζε δεδνκέλσλ, ζπδήηεζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ
παξαηεξήζεψλ ηνπο.
Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο,
εληνπίδνληαο ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο παξακέηξνπο θαζψο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο
«θσλέο» πνπ αξζξψλνληαη ζηα θείκελα.
Να ζπδεηήζνπλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο θάζε θεηκέλνπ, αλάινγα κε
ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη, ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηελ ζπγγξαθηθή πξφζεζε, φπσο
κπνξεί λα ηελ πξνζιάβεη ν αλαγλψζηεο.
Να πξνρσξήζνπλ ζε ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζηα κειεηψκελα θείκελα θαη λα
ζπδεηήζνπλ γη απηνχο δηαηππψλνληαο επηρεηξήκαηα.
Β. Γεμηφηεηεο:
Βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηνρνζεζίαο θαη ησλ αμηνπνηνχκελσλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο, ην ζελάξην ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ απφ ηηο εμήο ηθαλφηεηεο:
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (άζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν),
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ζπλεξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα, θξηηηθή ζθέςε, πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη
έθθξαζε, δεκηνπξγηθφηεηα.
Σν ζελάξην ζπκβάιιεη επίζεο α) ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ δηαδηθαζηηθήο γλψζεο θαη β)
ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηηο ΣΠΔ, εθφζνλ αμηνπνηεζεί
ην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ ή θαη άιινη ςεθηαθνί πφξνη.
Γ. ηάζεηο:
Οη καζεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
ηνπο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηα θείκελα, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Ζ κειέηε ησλ θεηκέλσλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα δηεπξχλνπλ ηελ
πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία αληηιακβαλφκελνη/-εο ηαπηφρξνλα ην ζρεηηθφ ηεο ραξαθηήξα,
λα θαηαλνήζνπλ θαη λα λνεκαηνδήζνπλ πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά βηψκαηα,
βνεζνχκελνη/-εο κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζπγθξφηεζε πξνζσπηθνχ θψδηθα αμηψλ.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ παξφληνο
ζελαξίνπ: α) Αλαδήηεζε εηθνληζηηθνχ πιηθνχ γηα ην ζέκα ζρνιείν, απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ή ζε ζπλεξγαζία κε νξηζκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο· ελδερνκέλσο,
αλαδήηεζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, β) εξγαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
ζηε Γ΄ θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο
πνιπηξνπηθφ θείκελν, γ) αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ηάμεο ζε δηθηπαθνχο ρψξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν ή έρεη δεκηνπξγήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο (ηζηνζειίδα, ηζηνιφγην,
wiki).
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Ζ πξνζέγγηζε ελζσκαηψλεη θαη αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ηε κέζνδν θαη ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ελφο project. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, αθνινπζνχληαη ηα
βαζηθά βήκαηα ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ, κέζσ νκαδνζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ηεο επεμεξγαζίαο θχιισλ εξγαζίαο (θαζνδεγνχκελε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, κε
ξπζκφ θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο). Χο ηειηθή ζχλζεζε πξνβιέπνληαη ε ζπδήηεζε ζηελ
νινκέιεηα θαη ε εθπφλεζε εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Δπηδηψθεηαη ν
αλαζηνραζκφο γηα ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ην ζελάξην είλαη
αλνηρηφ ζε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, κε δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο θαη
πξνζσπηθήο έθθξαζεο.

•

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: ε αξρή κηαο δηδαθηηθήο ψξαο
Δηάξθεηα: Δίθνζη δχν ψξεο γηα ην ζχλνιν ηεο ελφηεηαο: απφ ηέζζεξηο ψξεο γηα
ηηο Α΄ θαη Γ΄ θάζεηο, δέθα ηέζζεξηο ψξεο γηα ηελ Β΄ θάζε (επεμεξγαζία
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ). ηε θάζε απηή αλήθεη ε κειέηε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Ν.
Καδαληδάθε, πνπ παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά εδψ θαη κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε
ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο.

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Α΄ Φάζε δηδαζθαιίαο (ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο)
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, νη καζεηέο/ηξηεο αζρνινχληαη
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κε ην ζέκα «ρνιείν» ηφζν ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο φζν θαη ζην κάζεκα ηεο
Νενειιεληθήο Γιψζζαο (α΄ ελφηεηα). Θεσξνχκε επνκέλσο φηη εμνηθεηψλνληαη
ζηαδηαθά κε ηηο ζέζεηο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ εθθξάδνληαη γηα ην ζέκα, κέζα
απφ φιε ηελ πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ θαη
λα ζπδεηήζνπλ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο (εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο θαη ηεηξάδην
εξγαζηψλ)· εμάιινπ δηαζέηνπλ ήδε ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη πνιιά ζπλαηζζήκαηα
πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζηε βάζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ. Γηα ηελ
πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, αιιά θαη σο αθνξκή γηα ηε
ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία καδί ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο πξφθεηηαη λα θηλεζνχκε ζην
κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, ζεσξνχκε φηη είλαη πξφζθνξε ε αμηνπνίεζε ελφο άιινπ
ζεκεησηηθνχ πφξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξν πεδίν
θαιιηηερληθήο έθθξαζεο πνπ επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ δξφκνπο επηθνηλσλίαο.
Πξνηείλνπκε ινηπφλ ζηελ ηάμε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο
«Ο κηθξφο Νηθφιαο»60.
Πξηλ ηελ πξνβνιή, γίλεηαη κηα ζχληνκε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο γηα
ην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο θαη δίλεηαη ε νδεγία λα παξαθνινπζήζνπλ κε πξνζνρή
πψο πξαγκαηεχεηαη ε ηαηλία ην ζέκα «ζρνιείν / ζρνιηθή δσή» θαη λα θξαηήζνπλ
ζχληνκεο ζεκεηψζεηο γηα φ,ηη ηνπο θαίλεηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηνπο
άμνλεο ρψξνο, ζρέζεηο, ξφινη (π.ρ., εηθφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο,
ζπκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθψλ/ καζεηψλ…). Ζ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ
νινκέιεηα εζηηάδεη ζηα εμήο: Πψο βιέπνπλ, σο ζεαηέο, λα παξνπζηάδεηαη ν ζρνιηθφο
ρψξνο ζηελ ηαηλία; Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζσπα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ;
Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θαζελφο; Πνηεο ζρέζεηο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα
πξφζσπα; Πνηα ζηάζε πηζηεχνπλ φηη δηαθξίλεηαη ζηελ ηαηλία απέλαληη ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ; Καηά ηε γλψκε ηνπο, ην ζεκεξηλφ πξαγκαηηθφ ζρνιείν κνηάδεη κε απηφ
ηεο ηαηλίαο; Μαο ελδηαθέξεη λα εθθξάζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ πξνζσπηθή ηνπο
ζθέςε γηα ηα ζέκαηα απηά, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ γηα
απηά πνπ ζα θιεζνχλ λα εμεηάζνπλ ζηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ηεο κειέηεο
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ην φηη ζα κειεηήζνπκε ζηελ
ηάμε πνηθίιεο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά
θείκελα. πκθσλνχκε καδί ηνπο φηη ζα αθνχζνπκε ηε «θσλή» ησλ θεηκέλσλ θαη ζα
ζπδεηήζνπκε γηα ην πψο ε ινγνηερλία βιέπεη θαη ζρνιηάδεη ην ζρνιείν ηεο επνρήο
καο αιιά θαη παιαηφηεξσλ επνρψλ. Θα είλαη κηα δηαδηθαζία νκαδηθήο εξγαζίαο,
φπνπ θάζε νκάδα ζα δηακνξθψλεη θαη ζα εθθξάδεη ηε δηθή ηεο ζθέςε θαη ην δηθφ
ηεο ιφγν γηα ηα θείκελα. Παξαθηλνχκε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, αλ έρνπλ ήδε
δηαβάζεη ινγνηερληθά ή άιια θείκελα (π.ρ. θφκηθο, εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο θιπ.)
πνπ αλαθέξνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηε ζρνιηθή δσή λα ηα θέξνπλ ζηελ ηάμε
θαη λα ηα «κνηξαζηνχλ» κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο.
πκθσλνχκε επίζεο φηη ζην ηέινο, θάζε νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη έλα δηθφ ηεο έξγν
πάλσ ζην ζέκα «ζρνιηθή δσή». πδεηάκε γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ηέηνην
έξγν θαη πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ61 απφ θάζε νκάδα,
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Πξφθεηηαη γηα ηελ ηαηλία: ―Le petit Nicolas‖ (2009), δηάξθεηαο 91‘, ζε ζθελνζεζία Laurent Tirard,
βαζηζκέλε ζην νκφηηηιν βηβιίν ηνπ R. Goscinny Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ
ηελ ηαηλία «Σα παηδηά ηεο ρνξσδίαο», (γαιιηθφο ηίηινο ―Les choristes‖), δηάξθεηαο 97‘, ζε ζθελνζεζία
Christophe Barratier.
61
Γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κηα ηέηνηα δηδαθηηθή ελέξγεηα βι. Μ. Νέδε,
«Πνιπηξνπηθέο αλαπαξαζηάζεηο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ», ζην χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία
ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ: Η δπλακηθή ησλ ΣΠΔ, Πξαθηηθά Δπηκνξθσηηθήο εκεξίδαο ρνι. πκβ.
ΠΔ02 Γ.Γ.Δ. Β΄ Αζήλαο, Διιελνγαιιηθή ρνιή Οπξζνπιηλψλ, 2010 (ζε ειεθηξνληθή κνξθή).
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φπνπ ζα απνηππψλνληαη, κε πνηθίινπο πφξνπο, φζα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο
δσήο είλαη, θαηά ηε γλψκε ηνπο, πην ζεκαληηθά. πδεηάκε γηα ην ηη ζεκαίλεη
πνιπηξνπηθφ θείκελν θαη απνθαζίδνπκε απφ θνηλνχ α) ηελ θαηαλνκή ζε νκάδεο θαη
β) ηνπο ξφινπο ζην εζσηεξηθφ θάζε νκάδαο62.
Β΄ Φάζε δηδαζθαιίαο (δεθαηέζζεξηο ψξεο)
Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ επηκέξνπο θεηκέλσλ. Δδψ, ζα παξνπζηαζηεί
δηεμνδηθά ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπ πξψηνπ απφ ηα πξνηεηλφκελα θείκελα, απηφ
ηνπ Ν. Καδαληδάθε (ηξεηο ψξεο) θαη ζα δνζνχλ νη θχξηνη άμνλεο γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ άιισλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
Σα παηδηά παίξλνπλ ζέζε ζηηο νκάδεο ηνπο θαη θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ην
θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ην θείκελν ηνπ Ν. Καδαληδάθε ζην ζρνιηθφ
βηβιίν. Μαο ελδηαθέξεη ε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ππνζέζεσλ γηα ηνλ ρξφλν
ζηνλ νπνίν ηξαβήρηεθε ε θσηνγξαθία ηεο ζει. 94 θαζψο θαη γηα ην ληνθνπκέλην
ηεο ζει. 93. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο έρεη θέξεη επηπιένλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε αλάινγε
ζεκαηνινγία ζε ςεθηαθή ή έληππε κνξθή θαη γίλεηαη ιίγε ζπδήηεζε αθφκε,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη παξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζρέζε κε
δηάθνξεο πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζε παιαηφηεξεο επνρέο.
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνρσξά ζε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.
Μεηά απφ κηα πνιχ ζχληνκε επηβεβαίσζε ηεο γεληθήο θαηαλφεζεο, νη καζεηέο
θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζηηο νκάδεο ηνπο. Δπεμεξγάδνληαη ην θχιιν εξγαζίαο πνπ
ηνπο έρεη δνζεί θαη ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηε ζπγθξφηεζε θάζε απάληεζεο.
Οη εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ
παξνπζηάδνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο κεηά κία γεληθή αλαγλσζηηθή νδεγία πνπ
δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Ξαλαδηαβάζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν ζηελ νκάδα ζαο θαη
ζηε ζπλέρεηα απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπδεηήζεηε κεηαμχ
ζαο γηα θαζέλα απφ απηά. Θα πξνζπαζήζεηε λα θαηαιήμεηε ζε θνηλά απνδεθηέο
απαληήζεηο, ζπλζέηνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ζαο ζθέςεηο θαη απφςεηο. Δάλ ζε θάπνην
ζεκείν δελ κπνξείηε λα θαηαιήμεηε ζε θνηλή άπνςε, ζα θαηαγξάςεηε ηηο
δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο.»
1. Πνηνο είλαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο; Πνηα άιια πξφζσπα αλαθέξνληαη
ζην θείκελν; Πνηα ζρέζε έρνπλ κε ηνλ πξσηαγσληζηή; Με πνην ηξφπν, ην
θαζέλα απφ ηα πξφζσπα απηά παίξλεη κέξνο ζηε δξάζε; εκεηψζηε ηα ζεκεία
απηά ζην θείκελν, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο,
θαηά ηελ παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα.
2. Πνηνο είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε ηζηνξία; Μπνξείηε λα
εληνπίζεηε ζην θείκελν ηελ πεξηγξαθή ηνπ;
3. ε πνηα επνρή ηνπνζεηείηε ην ζρνιείν ηεο ηζηνξίαο καο; Γηα ηελ απάληεζή ζαο,
πξνζπαζήζηε λα ζηεξηρηείηε ζε ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ.
4. Ο αθεγεηήο ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε δχν ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο
ηεο ζρνιηθήο δσήο. Μπνξείηε λα ηηο εληνπίζεηε θαη λα ηηο ζεκεηψζεηε ζην
θείκελν; Γηαηί λνκίδεηε φηη ν αθεγεηήο επηιέγεη λα κηιήζεη γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο;
62

Ζ θαηαλνκή κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη είλαη αλαγθαία κηα ζνβαξή πξνεξγαζία απφ
ηνλ/ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Δλδεηθηηθά, βι. Ζ. Μαηζαγγνχξα, ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο: Η θξηηηθή ζθέςε
ζηε δηδαθηηθή πξάμε, Gutenberg, 2002.
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5. Ο δάζθαινο ηεο Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ είρε ζπνπδάζεη ηηο αξρέο ηεο Νέαο
Παηδαγσγηθήο. Ση λνκίδεηε φηη πξέζβεπε ε Νέα Παηδαγσγηθή θαη ηη εθάξκνδε
ζηελ πξάμε ν δάζθαινο; [ Πξφθεηηαη γηα ηελ εξψηεζε 3 ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ.]
Οη πέληε απηέο εξσηήζεηο είλαη θνηλέο ζηα θχιια εξγαζίαο φισλ ησλ νκάδσλ, δηφηη
επηηξέπνπλ κηα πξψηε γεληθή πξνζπέιαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Οη
επφκελεο έμη δηαθνξνπνηνχληαη αλά νκάδα αιιά κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ ζε
πεξηζζφηεξα απφ έλα θχιια εξγαζίαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ
ηάμε. Δπνκέλσο θάζε νκάδα θαιείηαη λα απαληήζεη ζε έμη εξσηήζεηο. Δλλνείηαη φηη
φιεο ζα γίλνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα, ζηε δηαδηθαζία ηεο
παξνπζίαζεο θαη ζχλζεζεο.
1. Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο; εκεηψζηε ηηο
ιέμεηο κε ηηο νπνίεο απνηππψλνληαη ζην θείκελν. πκκεξίδεζηε ηα ζπλαηζζήκαηα
απηά;
2. Πνηα «θσλή» αθνχγεηαη ζην θείκελν; Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε ειηθία
ηνπ αθεγεηή; Μπνξείηε λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο;
3. Τπάξρνπλ ζεκεία ζην θείκελν φπνπ εληνπίδεηε ηε δηάζεζε ηνπ αθεγεηή λα
αζηεηεπηεί ή λα εηξσλεπηεί; Γηαηί λνκίδεηε φηη γίλεηαη απηφ;
4. Ση κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ (ηνλ παηέξα θαη ηε
κεηέξα) θαη ηε ζρέζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ κε ην παηδί θαη ην ζρνιείν; Πψο
είλαη ζήκεξα, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη ζρέζεηο απηέο;
5. Ση κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε γηα ηνπο δχν δαζθάινπο; Πψο λνκίδεηε φηη
αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν θαη ηα παηδηά; Πψο αληηκεησπίδνπλ, θαηά ηε γλψκε
ζαο, νη ζεκεξηλνί δάζθαινη ηα παηδηά; Ση είδνπο ζρέζεηο αλαπηχζζνπλ καδί ηνπο;
6. Ξαλαδηαβάζηε ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ζαο. Μαο βνεζάεη λα
θηηάμνπκε ζην κπαιφ καο ηελ εηθφλα ηνπ κηθξνχ καζεηή; Με πνηνπο ηξφπνπο; Ση
ζεκαίλεη γηα ζαο ε θξάζε: Με ηα καγηθά πάληα κάηηα, κε ην πνιχβνπν, γεκάην
κέιη θαη κέιηζζεο κπαιφ;
Πξάγκαηη, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, νη καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάδνπλ
θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
νκάδσλ ηνπο. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί γηα ηε ζχλζεζε ελδηαθέξεη α) λα
αλαδεηρζνχλ ηα δχν ζεκαηηθά θέληξα ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ππάξρνπλ θαη ζην
εγρεηξίδην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο63, β) λα γίλνπλ
εκθαλείο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παξειζφληνο, φπσο πξνθχπηεη
απφ ην θείκελν θαη ην παξφλ ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, φπσο ην γλσξίδνπλ νη ίδηνη/εο,
γ) λα αλαδπζνχλ ελδερφκελεο θνηλέο εκπεηξίεο. Ζ επεμεξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηηο
αθφινπζεο δχν δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα πξνεηνηκαζηνχλ ζηηο νκάδεο θαη ζα
ζπδεηεζνχλ ζηελ νινκέιεηα. Οη καζεηέο/ηξηεο απνθαζίδνπλ ειεχζεξα κε πνηα απφ
ηηο δχν ζα αζρνιεζνχλ:
63

Θ. Ππιαξηλφο, . Υαηδεδεκεηξίνπ, Λ. Βαξειάο, Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Α΄ Γπκλαζίνπ,
Βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, Αζήλα, ζει. ζ. 71.
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1. Δπηιέμηε έλαλ απφ ηνπο δχν δαζθάινπο ηνπ θεηκέλνπ θαη δψζηε ηνπ ηνλ ιφγν.
Πψο θαληάδεζηε φηη ζα κηιήζεη γηα ηα παηδηά, ην κάζεκα, ην ξφιν ηνπ ζην
ζρνιείν; Αθήζηε ηνλ λα εθθξαζηεί ζε πξψην πξφζσπν…
2. Πάλσ απφ εθαηφ ρξφληα καο ρσξίδνπλ απφ ην ζρνιείν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
θείκελν ηνπ Καδαληδάθε. Δίλαη ζήκεξα δηαθνξεηηθέο νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Δίλαη δηαθνξεηηθέο νη
εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο; Τπάξρνπλ θνηλά ζεκεία ζηηο εκπεηξίεο
ησλ παηδηψλ, ηφηε θαη ηψξα; Να ζπδεηήζεηε ζηελ νκάδα ζαο θαη λα γξάςεηε
έλα ζχληνκν θείκελν, κε ην νπνίν ζα πξνζπαζήζεηε λα αηηηνινγήζεηε ηηο
απφςεηο ζαο.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία άιινπ θεηκέλνπ επηρεηξνχκε καδί
κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο έλαλ πξψην απνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν δνπιεηάο καο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο. πδεηάκε γηα φ,ηη
ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ παξαηεξήζακε ζηε κέζνδν εξγαζίαο θαη ελδερνκέλσο
απνθαζίδνπκε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.
Ζ κειέηε ησλ άιισλ θεηκέλσλ γίλεηαη επίζεο κε νκαδηθή εξγαζία ζηελ ηάμε. Γίλεηαη
ρξφλνο γηα ηελ αλάγλσζε. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο
γηα ηα ζεκεία πνπ ηνπο θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ζε θάζε θείκελν, λα
πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην πεξηερφκελν, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηηο
επηινγέο ηεο αθήγεζεο, λα αλαξσηεζνχλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θάζε
θεηκέλνπ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζηφρνη απηνί θαίλεηαη φηη
ππεξεηνχληαη κέζα απφ ηηο πνηθίιεο ηερληθέο ινγνηερληθήο νξγάλσζεο ηεο «πξψηεο
χιεο». Γηα ην θείκελν ηεο Ε. αξή θαη ηεο Έ. Αιεμίνπ, θαιφ είλαη λα έρεη εηνηκάζεη
ν/ε θηιφινγνο θάπνηα θχιια εξγαζίαο. Γηα ηα επφκελα κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ
ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο, κε βάζε φ,ηη ηνπο θηλεί ην
ελδηαθέξνλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
ην θείκελν ηεο Ε. αξή, «Καη πάιη ζην ζρνιείν…», απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα
Δ.Π., νη δξαζηεξηφηεηεο ζηα θχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κπνξνχλ λα
ζπληεζνχλ βάζεη ηεο πξνηεηλφκελεο ζηνρνζεζίαο ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ64.
Μπνξνχλ επίζεο λα αμηνπνηεζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ. Μαο ελδηαθέξεη λα αλαδεηρζεί φηη ην θείκελν ηεο Ε. αξή, φπσο θαη
απηφ ηνπ Ν. Καδαληδάθε, ζηεξίδεηαη ζε καζεηηθέο εκπεηξίεο θαη αλακλήζεηο. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, θάζε θείκελν αλαθέξεηαη ζε άιιε επνρή θαη παξέρεη εγγξαθέο
ελφο δηαθνξεηηθνχ θνηλσληθνχ ρψξνπ. ηε «Νέα Παηδαγσγηθή», νη ζηφρνη ηνπ
θεηκέλνπ ππεξεηνχληαη κε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε, ζην «Καη πάιη ζην ζρνιείν…»
κε ηξηηνπξφζσπε.
ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί έλα απφ ηα δχν
δηεγήκαηα ηεο Έ. Αιεμίνπ, «Ο Φξαληδέζθνο» ή «Ζ Βαγγειίηζα», απφ ηε ζπιινγή
ηεο ζπγγξαθέσο θιεξνί αγψλεο γηα κηθξή δσή, ή θαη ηα δχν ζε δηαθνξεηηθέο
νκάδεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, έρνπκε θείκελα θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ κε
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ην παηδί θαη ηελ εθπαίδεπζε. ηηο δχν ηζηνξίεο, ε
αθήγεζε (πξσηνπξφζσπε ζηνλ «Φξαληδέζθν», ηξηηνπξφζσπε ζηε «Βαγγειίηζα»)
αλαδεηθλχεη ηε καηηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο παξαηεξεί κε ζπκπάζεηα θαη
64

Δ. Γαξαληνχδεο, . Υαηδεδεκεηξίνπ, Θ. Μέληε, Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Β΄ Γπκλαζίνπ,
Βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, Αζήλα, ζει. ζ. 126-7.
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ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηνπ, πεξηγξάθεη ηελ
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, αλαιχεη ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε θαη παξαθηλεί ηνλ
αλαγλψζηε ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ζαθή θνηλσληθφ ραξαθηήξα.
Πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ λα αμηνπνηήζεη ηνλ άμνλα ησλ πξνζψπσλ.
Απφ ηε κηα πιεπξά νη ελήιηθεο: Ζ δαζθάια θαη νη άιιεο δαζθάιεο ζην ζρνιείν,
γνλείο θαη άιια πξφζσπα … Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα παηδηά: Οη πξσηαγσληζηέο
ησλ δχν ηζηνξηψλ θαη νη ππφινηπνη καζεηέο/ηξηεο. Τπάξρεη έλα δηαξθέο παηρλίδη
ζηελ παξνπζίαζε: απφ ηελ αηνκηθή πεξίπησζε ζηελ νκάδα θαη πάιη ζην παηδί. Μ‘
απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, δηαθξίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο, πεξηγξάθεηαη
ε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ. Ζ αηνκηθφηεηα ησλ παηδηψλ παξνπζηάδεηαη σο
απνηέιεζκα πξνδηαγξαθψλ ραξαθηήξα θαη θνηλσληθήο ζέζεο. Γηα ην θαζέλα απφ ηα
δχν θείκελα, ην ζέκα κπνξεί ηειηθά λα δηαηππσζεί κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο
αθαίξεζεο: ε ζθιεξή κνίξα θάπνησλ παηδηψλ πνπ είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε
θαη ε επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ απέλαληί ηνπο, ε επζχλε ησλ ελειίθσλ
απέλαληη ζηα παηδηά, ε θνηλσληθή επζχλε. Σα δηεγήκαηα έρνπλ έληνλν ην
ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν θαη πξνζθέξνληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαγήο
αθεγεκαηηθψλ ξφισλ.
Χο επφκελα θείκελα, πξνηείλνληαη πνηήκαηα: «Σα ζθνιεηά ρηίζηε», «Ο θαθφο καζεηήο»,
«ειίδα γξαπηνχ» θαη κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ απφ έλα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο
καζεηψλ/ηξηψλ. Σν πνίεκα ηνπ Παιακά εθθξάδεη ηα αηηήκαηα κηαο επνρήο θαη κηαο
ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο. Κάπνηα παηδηά κε κεγαιχηεξε
αλαγλσζηηθή εκπεηξία κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα αλαιάβνπλ λα θσηίζνπλ ιίγν
πεξηζζφηεξν ηελ επνρή, θαζνδεγνχκελα ζηε δηεξεχλεζε απηή απφ ηνλ δηδάζθνληα
(πξναηξεηηθή αηνκηθή εξγαζία γηα ην ζπίηη, κε ζχληνκε αλαθνίλσζε - αλάξηεζε
ζηελ ηάμε). Σα πνηήκαηα ηνπ Πξεβέξ θέξλνπλ θαη πάιη ζην πξνζθήλην ην καζεηή,
ηε ζέζε ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηε ζπρλά πξνβιεκαηηθή ζρέζε κε ην
δάζθαιν. Οη καζεηέο ζα ρξεηαζηνχλ ελδερνκέλσο ππνζηήξημε γηα λα θαηαλνήζνπλ
ην πνίεκα ηνπ Παιακά, κπνξνχλ φκσο λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ
απνιχησο ειεχζεξα ηα θείκελα ηνπ Πξεβέξ. Σν κηθξφ απηφ άλνηγκα ζηε ινγνηερλία
κηαο άιιεο ρψξαο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε αλαδήηεζε θαη άιισλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ γηα ην ζρνιείν απφ μέλνπο ζπγγξαθείο, ζχγρξνλνπο ή παιαηφηεξνπο. Καη
εδψ παξαθηλνχκε, φζνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ελδηαθέξνληαη, λα πάξνπλ
πξσηνβνπιίεο, λα ζπγθεληξψζνπλ θείκελα θαη λα ηα θέξνπλ ζηελ ηάμε. Δάλ ηα
παηδηά αληαπνθξηζνχλ, ηνπο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ γηα ηα θείκελά
ηνπο.
Ζ κειέηε ηνπ ζέκαηνο ζα νινθιεξσζεί κε ην δηήγεκα ηεο Κ. Παπά «Ζ εθδξνκή ηνπ
Γεκεηξνχ» θαη κε ηα απνζπάζκαηα απφ ην κπζηζηφξεκα ηεο Ά. Εέε Σν θαπιάλη ηεο
βηηξίλαο. Καη εδψ, θάζε νκάδα αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθφ θείκελν θαη αθήλνπκε
ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα ζρνιηάζνπλ ειεχζεξα ην θείκελν κε βάζε ηνπο
άμνλεο ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πξνζψπσλ. ην θείκελν ηεο Εέε, ε αλάδεημε
ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ θαη ε ζπδήηεζε γη‘ απηφ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Έρνπκε πιένλ επεμεξγαζηεί, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ην θεηκεληθφ πιηθφ. Πξνηείλνπκε
κηα ηειεπηαία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηηο νπνίεο θάζε νκάδα επηιέγεη απηήλ γηα
ηελ νπνία ζα ήζειε λα δνπιέςεη:
1. Δπηιέμηε ην θείκελν πνπ ζαο θάλεθε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζε κηα
ζχληνκε παξάγξαθν αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
2. Δπηρεηξήζηε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν: αλ
ην θείκελν γξαθφηαλ ηψξα, πψο ζα ρεηξηδφηαλ ην ζέκα ηνπ ν/ε ζπγγξαθέαο;
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Πάξηε ηε ζέζε ηνπ θαη αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία.
3. Κάζε θείκελν καο κηιά κε δηαθνξεηηθή «θσλή». Μπνξείηε λα ηαμηλνκήζεηε ηα
θείκελα κε βάζε ηε θσλή πνπ αθνχηε ζε απηά; Πνηα ζα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο;
Πξηλ απνθαζίζεηε, ζπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο.
Αθνινπζεί παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα θαη ζπδήηεζε. Ο/Ζ θηιφινγνο ζπκβάιιεη ζην
λα αλαδεηρζεί ε ηδηαηηεξφηεηα θάζε θεηκέλνπ θαη νη θνηλνί ηφπνη πνπ αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ ηνπο.
Γ΄ Φάζε δηδαζθαιίαο (ηέζζεξηο ψξεο)
Δδψ νη καζεηέο/ηξηεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο έξγν, ζχκθσλα κε φζα έρνπλ
ζπδεηεζεί θαη ζπλαπνθαζηζηεί ζηελ Α΄ θάζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δάλ έρνπλ απνδερηεί
ηελ πξφηαζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ζα ζπλζέζνπλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν, φπνπ
ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπλ ηφζν ην ζρνιείν κηαο παιηφηεξεο επνρήο
φζν θαη ην πξαγκαηηθφ ζεκεξηλφ ζρνιείν απηφ πνπ γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη ζην
νπνίν δνπλ θαζεκεξηλά έλα πιήζνο απφ εκπεηξίεο. Δθφζνλ ππάξρεη πξφζβαζε ζε
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο
θηινιφγνπ. Γηαθνξεηηθά, ε εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε, κε
ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ην νπνίν ζα έρεη κεξηκλήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη ίδηνη
νη καζεηέο/ηξηεο. Οη εξγαζίεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ νινκέιεηα θαη ζα αλαξηεζνχλ
ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη, εάλ είλαη δπλαηφ, ζην δηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά ζέκαηα:
1. Σν ζρνιείν άιινηε, ην ζρνιείν ηψξα.
2. Σν ζρνιείν πνπ νλεηξεχνκαη.
3. Μηιψ γηα ην ζρνιείν κνπ.
4. Σα ζρνιεία ηεο πφιεο κνπ.
β) Πεξηγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
θαζεκίαο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο.
ηαλ ιακβάλεη ρψξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ
ζπληζηά κηα ζπιινγηθή ελέξγεηα θαη ιεηηνπξγεί σο πξάμε επηθνηλσλίαο θαη
ζπλαληήζεσλ ζε πνιιά επίπεδα θαη κε πνιινχο ηξφπνπο. ηνρεχεη ζηελ πνιχπιεπξε
θαηαλφεζε θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο κηαο
ινγνηερληθήο αθήγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ζηαδηαθά νη καζεηέο/-ηξηεο
κεγαιχηεξε αλαγλσζηηθή απηνλνκία θαη επάξθεηα. ηελ πνξεία απηή, ε εξγαζία ζε
νκάδεο κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά θαζψο ελεξγνπνηεί πεξηζζφηεξνπο καζεηέο
θαη καζήηξηεο, κεηψλεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην άγρνο ηεο θαηαλφεζεο, ζπκβάιιεη
ζηελ εκβάζπλζε ζε φια ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα.
χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, ε αλαγλσζηηθή απηνλνκία θαη ε
ζπλεξγαηηθή πνξεία κάζεζεο θαηαθηψληαη ζηαδηαθά, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο
δηδαθηηθέο ελέξγεηεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα εμήο: Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ
θεηκέλσλ, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο/-ηξηεο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλεξγάηεο. Οη ζαθείο
αλαγλσζηηθέο νδεγίεο παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζε επηιεθηηθή
αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηνπο. Ο ιφγνο πνπ εθθέξνπλ
αληηκεησπίδεηαη κε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ απφ φινπο/-εο. ε θάζε πεξίπησζε,
ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ θεηκεληθψλ δεδνκέλσλ
θαη δίλεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ απάληεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ
έρνπλ ηεζεί ζε ζπδήηεζε.
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Ζ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη απφ ηελ αξρή νκαδνζπλεξγαηηθά. Χζηφζν, θαζψο
πξφθεηηαη γηα καζεηέο/ηξηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ζην πξψην θείκελν, ε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην θχιιν εξγαζίαο είλαη πεξηζζφηεξν θαηεπζπλφκελε. Καη εδψ φκσο,
ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλνηθηά, ελζαξξχλνπλ ηελ
δηεξεχλεζε θαη παξαθηλνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαηχπσζεο πξνζσπηθήο γλψκεο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν/ε θηιφινγνο πξνηείλεη κηα «γλσζηηθή ζθαισζηά», παξέρνληαο
ζηαδηαθά απμαλφκελν βαζκφ απηνλνκίαο. Ζ ελαιιαγή κεηαμχ ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ
θαη ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα έρεη σο ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ. Ζ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηελ, θαηά ην
δπλαηφ αηηηνινγεκέλε, έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ.
Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε
επίγλσζε ηνπ ηη γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζπληζηνχλ ζηνηρεία κηαο
ηδηαίηεξα ρξήζηκεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, ε νπνία νηθνδνκείηαη παξάιιεια κε ηελ
επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, κέζα ζην κάζεκα. Απηφλ ηνλ ξφιν έρεη θαη ε ζχληνκε
αλαζθφπεζε πνπ πξνηείλεηαη κεηά ηε κειέηε ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ.
ηα επφκελα θείκελα ηεο ελφηεηαο, νη καζεηέο/ηξηεο απηελεξγνχλ πεξηζζφηεξν. Σν
δεχηεξν θείκελν είλαη επίζεο θνηλφ γηα φιε ηελ ηάμε, ζηα επφκελα φκσο ππάξρεη
κεγαιχηεξνο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη νδεγίεο ηνπ δηδάζθνληνο
πξέπεη λα είλαη ζαθείο σο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο εξγαζίαο πνπ δίλνπλ αιιά αλνηρηέο σο
πξνο ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο.
Καηά ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε, νη καζεηέο/-ηξηεο εθθξάδνπλ επίζεο ειεχζεξα ηε γλψκε
ηνπο, ηφζν επί ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο ησλ
θεηκέλσλ. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηεο θάζε νκάδαο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαη
ηηο καζήηξηεο λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν γηα ηα θείκελα ελψ ν/ε θηιφινγνο
ζα εθηηκήζεη ηνλ βαζκφ νηθείσζεο ηνπο κε ην κειεηψκελν πιηθφ.
Ζ εξγαζία πνπ ζα εθπνλήζεη ε ηάμε ζηε Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη ζην ζέκα ηεο
ζρνιηθήο δσήο δίλεη φκσο κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν, ζηα κέζα δηαρείξηζεο
θαη ζην ηειηθφ πξντφλ. Δλζαξξχλεηαη ε έθθξαζε πξνζσπηθνχ θξηηηθνχ / δεκηνπξγηθνχ
ιφγνπ θαη ν επηηπρήο ζπλδπαζκφο πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (εηθφλα, θείκελν, ήρνο
θιπ.).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο είλαη δπλαηή ε επέθηαζε πξνο άιιεο αλαγλσζηηθέο
ή/θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
γ) Πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
(έληππα, θχιια εξγαζίαο, αλαιψζηκν πιηθφ, εμνπιηζκφο θ.ά.).
1) Ζ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία
2) Σα ινγνηερληθά θείκελα, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 1-2.
3) Φχιια εξγαζίαο (κε ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα «Πεξηγξαθή ησλ
επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ»)
4) Πίλαθαο (θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα)
5) Αλαιψζηκν πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ
6) Δξγαζηήξην ε/π.
ε) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ
Αθξίβνο Κ., Να καζαίλσ γξάκκαηα… Σν ζρνιείν ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία,
Μεηαίρκην, Αζήλα, 2003.
Απνζηνιίδνπ Β. θαη Υνληνιίδνπ Δ. (επηκ.), Λνγνηερλία θαη Δθπαίδεπζε, Σππσζήησ, Γ.
Γαξδαλφο, Αζήλα, 1999.
Απνζηνιίδνπ Β. , Καπιάλε Β. θαη Υνληνιίδνπ Δ. (επηκ.), Γηαβάδνληαο ινγνηερλία ζην
ζρνιείν, κηα λέα πξφηαζε δηδαζθαιίαο, Σππσζήησ, Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα, 2000.
Βεξηζέηεο Αζ. Β., Γηδαθηηθή, η. Α΄, Γεληθή δηδαθηηθή, Αζήλα, 1999.
Bloom B.S., Krathwohl D.R., Σαμηλνκία δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, Σ. Α΄ - Γλσζηηθφο ηνκέαο,
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Μεη. Α. Λακπξάθε – Παγαλνχ, Κψδηθαο, Αζήλα, 1986.
Γαλαζζήο – Αθεληάθεο Α., Γηδαθηηθή, η. Α΄, Αζήλα, 1981.
Μαξκαξηλφο Η. Γ., Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα, Αζήλα, 2000.
Μαηζαγγνχξαο Ζ., Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, η. Α΄ θαη Β΄, Αζήλα, 1993.
Μαηζαγγνχξαο Ζ., ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο: Η θξηηηθή ζθέςε ζηε δηδαθηηθή πξάμε,
Αζήλα, Gutenberg, 2002.
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δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Μεηαίρκην, Αζήλα, 2005.
Παπαθσλζηαληίλνπ Θ. θαη Λακπξάθε – Παγαλνχ Αι. (επηκ.), Πξφγξακκα πνπδψλ θαη
εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα
Φ.Π.Φ., Αζήλα, 2004.
παλφο Γ. θαη Φξπδάθε Δπ. (επηκ.), Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Δθπαίδεπζε, Ίδξπκα
Γνπιαλδξή – Υνξλ, Αζήλα, 2001.
Φξάγθνο Υ., Φπρνπαηδαγσγηθή, Αζήλα, Gutenberg, 1994.
Φξπδάθε Δ. Πέληε κειεηήκαηα γηα ηελ ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα,
1999.
Φξπδάθε Δ. Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα, Κξηηηθή,
2003.
Φξπδάθε Δ. Η δηδαζθαιία ζηελ ηνκή ηε λεσηεξηθήο θαη ηεο κεηαλεσηεξηθήο ζθέςεο,
Αζήλα, Κξηηηθή, 2009.
ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Ππιαξηλφο Θ., Υαηδεδεκεηξίνπ ., Βαξειάο Λ.,
Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, Αζήλα.
ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Γαξαληνχδεο Δ., Υαηδεδεκεηξίνπ ., Μέληε Θ.,
Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Γπκλαζίνπ, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, Αζήλα.
ΤΠΓΒΜΘ, Σκήκα Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ
καζεκάησλ ζην Γπκλάζην.
Φεθηαθφ ρνιείν, Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Γπκλάζην: Γιψζζα θαη Λνγνηερλία
(πηινηηθή εθαξκνγή).
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα α) πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ζηελ ηάμε ή ζε άιιν
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη β) πξφζβαζε ζην εξγαζηήξην ε/π.

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν παξφλ ζελάξην ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ βάζεη νκαδνζπλεξγαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε, ν/ε θηιφινγνο ιακβάλεη ππφςε α) ηνλ
βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, β) ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ εξγαζία ηεο νκάδαο, γ) ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ
(πξνθνξηθνχ/ γξαπηνχ). Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο ελφηεηαο:
a. Οη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ δηαθνξεηηθέο
πιεπξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζε ινγνηερληθά θείκελα θαηάιιεια γηα
ηελ ειηθία ηνπο.
b. Να κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρψξνπ, ηνπ
ρξφλνπ θαη ην ηζηνξηθφ/ θνηλσληθφ πιαίζην, εθφζνλ απηά
δηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζηα θείκελα.
c. Να αλαγλσξίδνπλ ηε «θσλή» ησλ θεηκέλσλ θαη λα ζρνιηάδνπλ
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
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Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ηεο
νκάδαο (θαη ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ, κέζα ζ‘ απηήλ ) έρεη ελδηαθέξνλ θαη είλαη
πξφζθνξε δηδαθηηθά (αλάπηπμε δηαδηθαζηηθήο γλψζεο).

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Βελεηία Μπαιηά
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
«Με ηνλ ηξφπν ηεο πνίεζεο: πλαληήζεηο κε θείκελα, ζπγγξαθείο, επνρέο»
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:

Νενειιεληθή

Λνγνηερλία, Α΄ Λπθείνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ Ζ ελφηεηα Παξάδνζε θαη
κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε.
Μειεηψκελα θείκελα: «Οη κνηξαίνη» ηνπ Κ. Βάξλαιε θαη «Ζγεκψλ εθ Γπηηθήο Ληβχεο»
ηνπ Κ. Καβάθε απφ ην εγρεηξίδην Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ·
[Δίκαζηε θάηη…] ηνπ Κ. Καξπσηάθε θαη «Δπί αζπαιάζσλ» ηνπ Γ. εθέξε απφ ην
αληίζηνηρν εγρεηξίδην ηεο Β΄ Λπθείνπ.
Γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο, πξνηείλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ αθφινπζσλ
θεηκέλσλ: ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Ζ λχθε πνπ θαθνπάζεζε», «Δξσηφθξηηνο» ηνπ Β.
Κνξλάξνπ, «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» ηνπ Γ. νισκνχ, «Σν παλεγχξη ζηα ζπάξηα» ή
«Αγνξά» ηνπ Κ. Παιακά (απφ ην εγρεηξίδην ηεο Α΄ Λπθείνπ), «Ρσκηνζχλε» ηνπ Γ.
Ρίηζνπ, «Πνχζη» ηνπ Ν. Καββαδία «Νέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ηζπαλνχ πνηεηνχ …» ηνπ
Ν. Δγγνλφπνπινπ, [ηα ρηήκαηα βαδίδακε φιε κέξα…] ηνπ Ο. Διχηε, απφ ην εγρεηξίδην
ηεο Β΄ Λπθείνπ.
Δάλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ
πξνζσπηθή δηεξεχλεζε θαη αλάγλσζε ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνηεηή ή
κηαο πνηεηηθήο αλζνινγίαο. Μπνξνχλ επίζεο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ δηεξεχλεζε
δηαθνξεηηθψλ εθθάλζεσλ ελφο θαιιηηερληθνχ ξεχκαηνο (π.ρ. δσγξαθηθή, κνπζηθή). ε
θάζε πεξίπησζε, ζα ελζαξξπλζνχλ λα παξνπζηάζνπλ πιεπξέο ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο ζηε
ζρνιηθή ηάμε.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. Σν ζελάξην είλαη ζπκβαηφ κε ην Πξφγξακκα
πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο δηφηη ε δηδαζθαιία ιεηηνπξγεί σο κηα δηακεζνιαβεηηθή πξάμε
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηα κειεηψκελα ινγνηερληθά
θείκελα θαη ππνζηεξίδεη ηελ ζρέζε πνπ θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κε
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απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θξηηηθψλ
αλαγλσζηψλ, πνπ θαηαλννχλ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν, ζπλδηαιέγνληαη κε απηφλ, θαηαζέηνπλ
ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξκελεία θαη αθνχλ κε πξνζνρή ηνλ αηηηνινγεκέλν εξκελεπηηθφ
ιφγν ησλ άιισλ. «Ζ ινγνηερλία … απνηειεί έλαλ ηφπν ζπλάληεζεο, φρη απιψο ελφο
ζπγγξαθέα θαη ηνπ αλαγλψζηε, αιιά, θπξίσο, ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ
ηνπο· γηαηί, επίζεο, ην ινγνηερληθφ θείκελν ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε άιισλ ηξφπσλ
δσήο εθηφο ηνπ δηθνχ καο.»65
Οη αμηνπνηνχκελεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δίλνπλ πξσηίζησο ην ιφγν ζηνπο
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη πξνσζνχλ α) ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ κε ηα θείκελα θαη
κεηαμχ ηνπο θαη β) ηελ θαηάζεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ
αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, κέζα απφ ηελ νκαδηθή
θαη αηνκηθή εξγαζία.
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο Να πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνηεηηθά θείκελα ζπγγξαθέσλ
δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε κνξθή θαη ηα ζέκαηα
ελαζρφιεζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ επνρή ζε επνρή, ζην πιαίζην
γεληθφηεξσλ θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ξεπκάησλ, ζε αληαπφθξηζε κε ηα
ηζηνξηθά/ θνηλσληθά δεδνκέλα θάζε επνρήο.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
Α. Γλψζεηο
Οη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε:
Να εληνπίδνπλ, λα θαηαγξάθνπλ, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ α) ην ζέκα/ ηα
ζέκαηα ηνπ πνηήκαηνο, β) ζηνηρεία ηερληθήο θαη νξγάλσζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή ζηφρεπζε ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ηελ πξνζιακβάλνπλ κέζσ ηεο
αλάγλσζεο.
Να θαηαλννχλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηε ζρέζε ηνπ πνηεηή πξνο ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά
δξψκελα ηεο επνρήο ηνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ σο δεκηνπξγνχ.
Να παξαηεξνχλ ζηα πνηήκαηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη λεφηεξεο
πνίεζεο θαη λα πξνρσξνχλ ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο.
Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο: Να ελεκεξσζνχλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ινγνηερληθνχ θηλήκαηνο
θαη ηε ζρέζε ελφο ινγνηερληθνχ θηλήκαηνο κε ηελ επνρή ηνπ.
Να πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθά θαιιηηερληθά θηλήκαηα (ξνκαληηζκφο,
παξλαζζηζκφο, ζπκβνιηζκφο, κνληεξληζκφο, ππεξξεαιηζκφο) πνπ επεξέαζαλ ηνλ
πνηεηηθφ ιφγν θαη ηε ινγνηερλία γεληθφηεξα. ην πιαίζην απηφ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
ην κέγεζνο ηεο ξήμεο κε ηελ παιαηφηεξε πνίεζε πνπ ζπληζηά ν κνληεξληζκφο.
Β. Γεμηφηεηεο:
Βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηνρνζεζίαο θαη ησλ αμηνπνηνχκελσλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο
65

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, ζει. 79.
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πξνζέγγηζεο, ην ζελάξην ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ απφ ηηο εμήο ηθαλφηεηεο:
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (άζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν),
ζπλεξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα, θξηηηθή ζθέςε, πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη
έθθξαζε, δεκηνπξγηθφηεηα.
Σν ζελάξην ζπκβάιιεη επίζεο α) ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ δηαδηθαζηηθήο γλψζεο θαη β)
ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηηο ΣΠΔ, εθφζνλ αμηνπνηεζεί
ην εξγαζηήξην Ζ/Τ ή θαη άιινη ςεθηαθνί πφξνη, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.
Γ. ηάζεηο:
Οη καζεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, λα ζπγθξνηήζνπλ θαη
λα παξνπζηάζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θξηηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ιφγν, ζε ζρέζε κε ην
κειεηψκελν πιηθφ.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Σν ζελάξην πξνβιέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ: α)
αλαδήηεζε πιηθνχ γηα ην ζέκα (πνηήκαηα, ιήκκαηα, δνθίκηα θιπ.), απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ή ζε ζπλεξγαζία κε νξηζκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο·, β) εξγαζία ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζηε Γ΄ θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, γ) αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ηάμεο ζε
δηθηπαθνχο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν ή έρεη δεκηνπξγήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο
(ηζηνζειίδα, ηζηνιφγην, wiki).
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ, ε πξνζέγγηζε
ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ελζσκαηψλεη θαη αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ηε κέζνδν θαη ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ελφο project. Ζ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ πξνρσξά κέζα απφ
νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο, βάζεη θχιισλ εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
αλαγλσζηηθέο νδεγίεο, ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη πξνβιέπνπλ δξαζηεξηφηεηεο. ην πιαίζην
απηφ, αθνινπζνχληαη βαζηθά βήκαηα ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηε
ζπλεμέηαζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλνπλ ηελ έθθξαζε ηεο
πξνζσπηθήο ζθέςεο.
Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ πεξηιακβάλεη επηκέξνπο ζηάδηα θαη πξνβιέπεη ζπδεηήζεηο ζηελ
νινκέιεηα, ζχλζεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα, αλαηξνθνδφηεζε, θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε
αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ. Ζ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ είλαη επνκέλσο
θαζνδεγνχκελε, σζηφζν ζε θζίλνληα ξπζκφ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε (δηακνξθσηηθή θαη
ηειηθή), κε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ/ηξηψλ, επηδηψθεηαη ν αλαζηνραζκφο
γηα ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο. Σέινο ην ζελάξην είλαη αλνηρηφ ζε πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
• Ώξα έλαξμεο: Με ηελ αξρή κηαο δηδαθηηθήο ψξαο.
Δηάξθεηα: 24 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ην ζχλνιν ηεο ελφηεηαο: ηξεηο ψξεο γηα ηελ Α΄
θάζε, ηξεηο ψξεο γηα ηε Γ΄ θάζε, δεθανθηψ ψξεο γηα ηελ Β΄ θάζε (επεμεξγαζία
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη άιινπ πιηθνχ). ηε θάζε απηή αλήθεη ε κειέηε ηνπ
πνηήκαηνο ηνπ Κ. Βάξλαιε, πνπ παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά εδψ θαη κπνξεί λα
νινθιεξσζεί ζε ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο.

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Πεξηγξαθή επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ.
Α΄ Φάζε δηδαζθαιίαο (ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο)
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ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κέρξη ηελ Α΄ Λπθείνπ, νη καζεηέο/ηξηεο, έρνπλ επαλεηιεκκέλα
πξνζεγγίζεη θαη επεμεξγαζηεί πνηεηηθά θείκελα, ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θαη
φρη κφλν ζ‘ απηφ. Δμάιινπ, ζπρλά ε πνίεζε ζπγθηλεί ηδηαίηεξα ηελ εθεβηθή ειηθία.
Δίλαη πηζαλφ, κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα ππάξρνπλ αλαγλψζηεο θαη
αλαγλψζηξηεο πνηεηηθψλ θεηκέλσλ αιιά θαη παηδηά πνπ εθθξάδνληαη γξάθνληαο
ζηίρνπο. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ νπνία καο ελδηαθέξεη ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ηάμεο, ζα επηδηψμνπκε αθξηβψο λα θέξνπκε
ζηελ επηθάλεηα θαη λα αμηνπνηήζνπκε ππάξρνπζεο εκπεηξίεο, ζθέςεηο,
ζπλαηζζήκαηα θαη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Ζ ελφηεηα «παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηελ ειιεληθή πνίεζε» κπνξεί λα μεθηλήζεη κε
ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πνηεηηθφ ιφγν θαη ζπλδένληαη γεληθφηεξα
κε ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Πξνηείλνπκε ζηελ ηάμε λα αθηεξψζνπκε ιίγν ρξφλν
ζηελ πνίεζε θαη, ρσξίο άιιε πξνεηνηκαζία, πξνρσξάκε ζηελ αλάγλσζε, ζηελ
νινκέιεηα, ηξηψλ πνηεκάησλ: ηνπ Α. Δκπεηξίθνπ «Ζ πνίεζηο είλαη αλάπηπμη
ζηίιβνληνο πνδειάηνπ…66», ηνπ Γ. αξαληάξε «Γελ είκαζηε πνηεηέο ζεκαίλεη…»67
θαη ηνπ Σ. Λεηβαδίηε «Κξηηηθή ηεο πνίεζεο»68. Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο λα εθθξάζνπλ ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο ζε φ,ηη άθνπζαλ. Ση ηνπο
άξεζε, ηη ηνπο πξνβιεκάηηζε, ηη ηνπο θάλεθε ελδηαθέξνλ, ηη είλαη αζαθέο ή δελ
θαηαλννχλ θαζφινπ… Οη παξαηεξήζεηο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα κνξθήο
ή πεξηερνκέλνπ ή λα ηα δηαπιέθνπλ. ιεο νη απφςεηο είλαη εππξφζδεθηεο θαη
γίλνληαη ελδερνκέλσο αληηθείκελν πεξαηηέξσ ζπδήηεζεο. Μαο ελδηαθέξεη λα
απνθηήζεη ε ηάμε, κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ηεο λεφηεξεο πνίεζεο, κηα
πξψηε αληίιεςε γηα ην ηη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ νη φξνη πνίεζε θαη πνηεηήο γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνχο –θάπνηνπο απφ απηνχο. Μαο ελδηαθέξεη επίζεο λα
θαηαζέζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη πνίεζε,
πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ πνηεηή, πνηα ζέζε έρεη ελδερνκέλσο ε πνίεζε ζηελ
αλζξψπηλε δσή, πψο ζπλδηαιέγεηαη ν πνηεηήο κε ηελ επνρή ηνπ θαη αληαπνθξίλεηαη
ζ‘ απηήλ. Καη βέβαηα, πνηα ζέζε παίξλνπλ νη ίδηνη/εο σο αλαγλψζηεο/ζηξηεο
απέλαληη ζην πνηεηηθφ θείκελν θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ. Σέηνηα δεηήκαηα ζα καο
απαζρνιήζνπλ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ
πιηθνχ καο. Πξνβάιινπκε ηνπο πίλαθεο ηνπ Δγγνλφπνπινπ «Μεζνγεηαθή Μνχζα»,
«Πνηεηήο θαη ήξσαο»69 θαη ζπλερίδνπκε ηε ζπδήηεζε κε βάζε ηελ αληαπφθξηζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ. Μαο ελδηαθέξεη λα αλαδεηρζνχλ ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
γεληθφηεξα ζε επηινγέο ησλ δεκηνπξγψλ θαη ζε ηξφπνπο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο.
ηε ζπλέρεηα, αλαθνηλψλνπκε θαη ζπδεηάκε βαζηθνχο ζηφρνπο απφ ηε κειέηε ηεο
ελφηεηαο: εθθηλψληαο απφ πνηεηηθά θείκελα ηνπ 20νπ αηψλα, λα γλσξίζνπκε
νξηζκέλεο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο πνίεζεο· γπξλψληαο πην πίζσ
ζην ρξφλν, λα απνθηήζνπκε κηα γεληθφηεξε, ζπλνπηηθή βέβαηα εηθφλα γηα ηελ
εμέιημε ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο, δνπιεχνληαο θαη πάιη, θπξίσο, κε ινγνηερληθά
θείκελα· λα γλσξίζνπκε πνηεηέο, ηάζεηο, ξεχκαηα θαη λα ζπδεηήζνπκε γη‘ απηά. Ζ
δνπιεηά καο, ζε θακηά πεξίπησζε, δελ εμαληιεί ην ζέκα· αληίζεηα, επηδηψθεη λα
δψζεη ελαχζκαηα γηα πεξαηηέξσ πξνζσπηθή δηεξεχλεζε. Γηεπθξηλίδνπκε φηη έλα
κεγάιν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο ζα γίλεη κε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο. Κάζε
νκάδα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηε δηθή ηεο ζθέςε θαη ην δηθφ ηεο ιφγν
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γηα ηα πνηήκαηα πνπ ζα κειεηήζεη. Ζ θαηαλνκή ζηηο νκάδεο θαη νη ξφινη ζην
εζσηεξηθφ θάζε νκάδαο70 απνθαζίδνληαη απφ θνηλνχ. Δλζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο
θαη ηηο καζήηξηεο, αλ δηαβάδνπλ πνίεζε, λα θέξνπλ ζηελ ηάμε θείκελα πνπ ηνπο
αξέζνπλ. Αλ γξάθνπλ θαη επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο, ηνπο
παξαθηλνχκε επίζεο λα ην θάλνπλ. πκθσλνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
εξγαζίαο ζα γίλεη ζην ζρνιείν. Ζ δνπιεηά γηα ην ζπίηη, αηνκηθή θπξίσο, ζα
ζηεξίδεηαη ζε πεξαηηέξσ αλάγλσζε θεηκέλσλ (ινγνηερληθψλ ή άιισλ), απφ ην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη άιιεο πεγέο, έληππεο ή ςεθηαθέο. Σέινο, αλαθνηλψλνπκε φηη,
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, νη καζεηέο/ηξηεο ζα εθπνλήζνπλ κηα εξγαζία.
Θα επηιέμνπλ θάπνην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη απφ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ, πνπ ζα
γίλνπλ απφ ηνλ/ηελ θηιφινγν θαη ζην νπνίν ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο
ζπλδηακφξθσζεο.
Β΄ Φάζε δηδαζθαιίαο (δεθανθηψ δηδαθηηθέο ψξεο)
Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ηνπ άιινπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δδψ ζα παξνπζηαζηεί δηεμνδηθά ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπ
πξψηνπ απφ ηα πξνηεηλφκελα πνηήκαηα, απηφ ηνπ Κ. Βάξλαιε (ηξεηο ψξεο) θαη ζα
δνζνχλ νη θχξηνη άμνλεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ άιισλ θεηκέλσλ.
Σα παηδηά παίξλνπλ ζέζε ζηηο νκάδεο ηνπο κε ην θείκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
κπξνζηά ηνπο. Πξνηείλνπκε λα αθνχζνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Κ. Βάξλαιε,
απφ ην πνπδαζηήξην ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ.71 Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ε
αλάγλσζε ζα γίλεη απφ ηνλ/ηελ θηιφινγν. Μεηά απφ κηα πνιχ ζχληνκε επηβεβαίσζε
ηεο γεληθήο θαηαλφεζεο, νη καζεηέο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζηηο νκάδεο ηνπο.
Δπεμεξγάδνληαη ην θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί θαη ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο
γηα ηε ζπγθξφηεζε θάζε απάληεζεο.
Οη εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ
παξνπζηάδνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο κεηά απφ κία γεληθή αλαγλσζηηθή νδεγία πνπ
δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Έλα ινγνηερληθφ θείκελν θαη θπξίσο έλα πνίεκα δελ
απνθαιχπηεη ακέζσο ηα κπζηηθά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ φρη φια. Οη δηαδνρηθέο
πξνζεθηηθέο αλαγλψζεηο ζα καο βνεζήζνπλ λα βξνχκε έλα – έλα ηα θιεηδηά ηνπ
λνήκαηνο θαη λα θαηαλνήζνπκε πξαγκαηηθά ην θείκελν. Δπνκέλσο, πξηλ απαληήζηε
ζηα εξσηήκαηα, μαλαδηαβάζηε δπν - ηξεηο θνξέο ην πνίεκα ζηελ νκάδα ζαο θαη
ζπδεηήζηε αξθεηά κεηαμχ ζαο. Πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζε θνηλά απνδεθηέο
απαληήζεηο. Γηα λα ηεθκεξηψζεηε ηηο απφςεηο ζαο, μαλαγπξίζηε ζην θείκελν. Απηφ
ζα ζαο ζηεξίμεη. Δάλ, ζε θάπνηα ζεκεία, δελ κπνξείηε λα θαηαιήμεηε ζε θνηλή
απάληεζε, θαηαγξάςηε ηηο δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο ζαο.»
1. Μπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ην πνίεκα ζηνλ ρξφλν; ε πνηα ρξνληθή πεξίνδν
ππνζέηεηε φηη αλαθέξεηαη; Να ηεθκεξηψζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία απφ ην ίδην ην θείκελν.
2. Τπάξρνπλ ζην πνίεκα αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο; Να ηηο εληνπίζεηε.
Με πνηεο ιέμεηο απνδίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη θάζε ρψξνο; Χο αλαγλψζηεο θαη
αλαγλψζηξηεο ηνπ πνηήκαηνο πνηα αίζζεζε απνθνκίδεηε απφ θάζε ρψξν;
3. Ξαλαδηαβάζηε ην πνίεκα, ζηξνθή - ζηξνθή. Τπάξρεη ελαιιαγή ζην πξφζσπν
πνπ αθεγείηαη; Να εληνπίζεηε πνηνο κηιάεη ζε θάζε ζηξνθή. Ση λνκίδεηε φηη
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επηδηψθεη ν πνηεηήο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ην πξφζσπν ηεο αθήγεζεο;
4. πδεηήζηε γηα ην ηη ιέεη ην πνίεκα. Απνδψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπ ζε ιίγεο
πξνηάζεηο.
5. Παξαηεξήζηε ηε κνξθή ηνπ πνηήκαηνο. Τπάξρνπλ ζηξνθέο, κέηξν,
νκνηνθαηαιεμία; Γψζηε παξαδείγκαηα. Πξνζθέξνπλ θάηη, θαηά ηε γλψκε ζαο,
ηα ζηνηρεία απηά ζην πνίεκα;
Οη πέληε απηέο εξσηήζεηο είλαη θνηλέο ζηα θχιια εξγαζίαο φισλ ησλ νκάδσλ, δηφηη
επηηξέπνπλ κηα πξψηε γεληθή πξνζπέιαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Οη
επφκελεο πέληε δηαθνξνπνηνχληαη αλά νκάδα αιιά κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ ζε
πεξηζζφηεξα απφ έλα θχιια εξγαζίαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ
ηάμε.
1. Παξαηεξήζηε ηηο ιέμεηο ηνπ πνηήκαηνο. Πνηεο αλήθνπλ ζην θαζεκεξηλφ
ιεμηιφγην; Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη πεξηζζφηεξν πνηεηηθέο; Πνηεο ππεξηεξνχλ
πνζνηηθά; ε ηη λνκίδεηε φηη απνζθνπεί κε ηελ επηινγή ηνπ απηή ν πνηεηήο; Ση
είδνπο αηκφζθαηξα επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη ζην πνίεκα;
2. Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηηο εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζην πνίεκα. Δπηιέμηε
απηήλ πνπ ζαο δεκηνπξγεί ηελ πην ηζρπξή εληχπσζε. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε
ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ζαο;
3. Γηαβάζηε θαη πάιη ηελ πέκπηε ζηξνθή. Ση παξαηεξήζεηο κπνξείηε λα θάλεηε γηα
ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί εδψ ν πνηεηήο; Ση λνκίδεηε
φηη επηδηψθεη; Πξνηείλεη θαηά ηε γλψκε ζαο ην ίδην ην πνίεκα θάπνηα απάληεζε
ζην εξψηεκα πνπ θπξηαξρεί ζ‘ απηή ηελ ζηξνθή;
4. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε ζεκαζία ηεο ιέμεο «κνηξαίνη» πνπ ππάξρεη
ζηνλ ηίηιν; Πξηλ απαληήζεηε, πξνζέμηε α) ηε δσή ησλ πξνζψπσλ, φπσο
απεηθνλίδεηαη ζην πνίεκα, β) ηνπο δχν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο. [Πξφθεηηαη γηα ηελ
πξψηε εξψηεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ]
5. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε έλαλ άιιν ηίηιν γηα ην πνίεκα;
Μέρξη ηψξα, θάζε νκάδα έρεη λα απαληήζεη ζε έμη εξσηήζεηο. Οη δχν ηειεπηαίεο
ελαιιάζζνληαη θαη πάιη ζηηο νκάδεο. Δπνκέλσο, θάζε θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη
επηά εξσηήζεηο θαη φιεο ζα γίλνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα.
1. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε επηρεηξήζαηε λα απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν
ηνπ πνηήκαηνο. Σψξα, πνπ έρεηε αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε ην θείκελν,
πξνζπαζήζηε λα εξκελεχζεηε ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ. Πνην λφεκα
λνκίδεηε φηη ήζειε λα δψζεη ζην πνίεκά ηνπ; Ση επηδίσθε;
2. Πψο θξίλεηε ην πνίεκα; Έρεη θάηη λα πεη γηα ηελ επνρή καο;
Γηα ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο ζηηο νκάδεο δηαηίζεληαη δχν
δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα πξνβιέπεηαη λα
νινθιεξσζεί ζε κηα ψξα. Δδψ, ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ απάληεζή ηεο ζε έλα
απφ ηα εξσηήκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Οη ππφινηπεο νκάδεο ή μερσξηζηά θάζε
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καζεηήο/ηξηα κπνξνχλ λα παξέκβνπλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα θαηαζέζνπλ κηα
δηαθνξεηηθή άπνςε.
Ζ εξγαζία γηα ην ζπίηη πεξηιακβάλεη ππνεξσηήκαηα θαη είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο.
ην εζσηεξηθφ θάζε νκάδαο, νη καζεηέο/ηξηεο ζα κνηξάζνπλ ηε δνπιεηά, γηα λα
αλαιάβνπλ έλα ηκήκα ηεο ν θαζέλα, ζα ηελ παξαδψζνπλ φκσο σο ζχλνιν. Ζ
εξγαζία δηαηππψλεηαη εδψ ζε δχν εθδνρέο. Ζ πξψηε ζηεξίδεηαη ζην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην, ε δεχηεξε αμηνπνηεί ςεθηαθφ πιηθφ.
Πξψηε εθδνρή: Α) Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα βηνγξαθηθά ηνπ ζπγγξαθέσο ζην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην θαη ππνγξακκίζηε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο. Με πνην ηξφπν θαηαλνείηε ηε
θξάζε «ηα πνηήκαηα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ε ζάηηξα θαη ν ζαξθαζκφο
ελαιιάζζνληαη κε ηνπο ιπξηθνχο ηφλνπο ελψ ν αλζξψπηλνο πφλνο είλαη έλα απφ ηα
θπξίαξρα ζέκαηά ηνπ»; Β) Να αλαδεηήζεηε ζην Λεμηθφ ινγνηερληθψλ φξσλ (ην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην) ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ Παξλαζζηζκφο. Γ) Γηαβάζηε ην πνίεκα
ηνπ Κ. Βάξλαιε [Πάιη κεζπζκέλνο είζαη] πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην θαη απαληήζηε ζε κηα απφ ηηο εξσηήζεηο, φπνηα ζέιεηε. Γ) Να
αλαδεηήζεηε θαη λα θέξεηε ζηελ ηάμε κηα κεινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ πνηήκαηνο.
Γεχηεξε εθδνρή:
Α) Αλαδεηήζηε ηα βηνγξαθηθά ηνπ ζπγγξαθέσο, φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηελ Wikipedia, θαη εηνηκάζηε έλα ζχληνκν δηθφ ζαο θείκελν, κε
ηηο ζεκαληηθφηεξεο, θαηά ηε γλψκε ζαο πιεξνθνξίεο. Β) Παξαθνινπζήζηε ην video
ηνπ αξρείνπ «Δπνρέο θαη ζπγγξαθείο» ηεο ΔΡΣ (δηάξθεηα 35΄). Πνηα είλαη ηα
ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα ηνλ ζπγγξαθέα; Γ) Αλαδεηήζηε θαη δηαβάζηε
ηνλ
πξφινγν
απφ
«θιάβνη
Πνιηνξθεκέλνη»,
ζηε
δηεχζπλζε
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=231&author_id=56.
Με
πνηνπο
ηξφπνπο ζπζρεηίδεηαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ην πνίεκα απηφ κε ηνπο «Μνηξαίνπο»; Γ)
Αλαδεηήζηε θαη δηαβάζηε ηα πνηήκαηα ηνπ Κ. Βάξλαιε, πνπ δεκνζηεχνληαη ζην
πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ, κέζα απφ ηε δηαδξνκή: Αξρηθή ζειίδα/
Αλζνιφγην Λνγνηερλίαο/ Βάξλαιεο. Πνην ζεσξείηε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ
ζχγρξνλν αλαγλψζηε θαη γηαηί; Δ) Να αλαδεηήζεηε θαη λα θέξεηε ζηελ ηάμε κηα
κεινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ πνηήκαηνο.
Ζ κειέηε ησλ ηξηψλ επφκελσλ θεηκέλσλ γίλεηαη επίζεο κε νκαδνζπλεξγαηηθέο
δηαδηθαζίεο ζηελ ηάμε. Δμεηάδνληαη δηαδνρηθά ηα πνηήκαηα «Ζγεκψλ εθ Γπηηθήο
Ληβχεο» ηνπ Κ. Καβάθε, [Δίκαζηε θάηη…] ηνπ Κ. Καξπσηάθε θαη «Δπί
αζπαιάζσλ» ηνπ Γ. εθέξε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ
πνηήκαηνο ηνπ Καβάθε, επηρεηξείηαη καδί κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο
ηάμεο έλαο πξψηνο απνινγηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δνπιεηάο θαη ηνπο ζηφρνπο
ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο. πδεηάκε γηα φ,ηη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ παξαηεξήζακε θαη
ελδερνκέλσο απνθαζίδνπκε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.
Κάζε έλα απφ ηα θείκελα απαζρνιεί ηελ ηάμε γηα ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο: δχν ψξεο γηα
ηελ επεμεξγαζία ζηηο νκάδεο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο, κία ψξα
γηα ηελ παξνπζίαζε. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα
ηα ζεκεία πνπ ηνπο θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην πεξηερφκελν
θαη ηνπο πηζαλνχο ζηφρνπο ηνπ πνηήκαηνο, λα παξαηεξήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο
ηξφπνπο ηελ άξξεθηε ζρέζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ θαη λα πάξνπλ θξηηηθή ζέζε
σο αλαγλψζηεο/ζηηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ. Οη εξγαζίεο πνπ δίλνληαη γηα ην
ζπίηη παξαθηλνχλ ζε ελέξγεηεο αλάινγεο κε απηέο πνπ πξνηάζεθαλ γηα ην θείκελν
ηνπ Κ. Βάξλαιε. Αλαζέηνπκε δειαδή ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα
δηαβάζνπλ θαη άιια πνηήκαηα ησλ ίδησλ ζπγγξαθέσλ, λα αζρνιεζνχλ κε ην
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θάζε ινγνηέρλε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ
ζπγγξαθέα κε ηελ επνρή ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζηε ινγνηερλία, λα αλαδεηήζνπλ ηε
ζεκαζία ζπγθεθξηκέλσλ ινγνηερληθψλ φξσλ. Μαο ελδηαθέξεη λα ςάμνπκε ηνπο
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φξνπο ζπκβνιηζκφο θαη λεφηεξε πνίεζε. Χο πεγέο πιεξνθνξηψλ αμηνπνηνχκε ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη/ή έγθπξεο δηεπζχλζεηο ζην δηαδίθηπν.
ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, κεηά απφ δψδεθα δηδαθηηθέο ψξεο, νη καζεηέο/ηξηεο ζα
έρνπλ επεμεξγαζηεί ζπζηεκαηηθά ηέζζεξα πνηήκαηα δηαθνξεηηθψλ ζπγγξαθέσλ, ζα
έρνπλ γλσξίζεη ηέζζεξα αμηφινγα δείγκαηα πνηεηηθήο έθθξαζεο απφ ην ζχλνιν ηεο
ειιεληθήο πνηεηηθήο παξαγσγήο ηνπ 20νπ αηψλα: έλα κηθξφ δείγκα απφ έλα επξχ
θάζκα δεκηνπξγίαο. πγρξφλσο ζα έρνπλ ελζαξξπλζεί λα δηαβάζνπλ θαη άιια
θείκελα ησλ ίδησλ ζπγγξαθέσλ ελψ παξάιιεια ζα έρνπλ θαηαθηήζεη νξηζκέλεο
βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, πνπ ζα ηνπο
επηηξέςνπλ λα θηλεζνχλ ζηε ζπλέρεηα κε κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη πην γξήγνξν
ξπζκφ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα βήκαηα, δηαζέηνπκε δχν δηδαθηηθέο ψξεο
γηα κηα πξψηε ζχλζεζε ζηελ νινκέιεηα. Βαζηθέο ελέξγεηεο, θαηά ην δίσξν απηφ,
είλαη νη αθφινπζεο:
Σνπνζεηνχκε θείκελα θαη ζπγγξαθείο ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ. Με ηε ζπλεξγαζία ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ, πξνρσξάκε ζε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο άμνλεο
ελδηαθέξνληνο, ηε ζεκαηνινγία θαη ηελ αθνινπζνχκελε ηερληθή. Καη πάιη απφ
θνηλνχ κε ηελ ηάμε, επηρεηξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ζρέζε θεηκέλσλ θαη πνηεηψλ
κε ηελ επνρή ηνπο. Γηεπξχλνπκε ην πεδίν, δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο λα ζπκεζνχλ πνηήκαηα θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ, ζχγρξνλσλ ή
παιηφηεξσλ. Πψο ζα ηνπνζεηνχζακε π.ρ. ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ, ηνπο ζπγγξαθείο
κε ηνπο νπνίνπο μεθηλήζακε ηελ ελφηεηα γηα ηελ πνίεζε, ηνλ Δκπεηξίθν, ηνλ
αξαληάξε, ηνλ Λεηβαδίηε; Πνηα ζέζε ζα δίλακε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ή ζηνλ Γ.
νισκφ; Δκπινπηίδνπκε ηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ, φζν γίλεηαη, αμηνπνηψληαο
πξνεγνχκελεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
πδεηάκε γηα ηνπο ινγνηερληθνχο φξνπο, ηε ζεκαζία ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαδεηήζεη νη
καζεηέο/ηξηεο ζην ιεμηθφ. Δπηδηψθνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ ξεχκαηνο,
ηεο ηάζεο, ηνπ θηλήκαηνο ζηε ινγνηερλία αιιά θαη ηα φξηά ηνπο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο. Δκπινπηίδνπκε ηε ζπδήηεζε α) κε
επηπιένλ πνηεηηθά θείκελα θαη β) κε άιια είδε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο
(δσγξαθηθή, κνπζηθή…), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην
πεξηερφκελν ησλ φξσλ, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο.
Οξίδνπκε ηνλ άμνλα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ επφκελσλ ελεξγεηψλ καο: Θα δηαβάζνπκε θαη
άιια πνηεηηθά θείκελα· κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο,
επηδηψθνπκε ηελ θαηαλφεζε θαη απφιαπζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. Δπηδηψθνπκε φκσο
ζπγρξφλσο λα ζπγθξνηήζνπκε κηα εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο πνίεζεο.
Δπνκέλσο ηα θείκελα δε καο ελδηαθέξνπλ κφλν απηνηειψο· ζα αλαδεηήζνπκε θαη
πάιη ηε ζρέζε κε ηελ επνρή ηνπο, ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην. Θα καο
απαζρνιήζνπλ επίζεο θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο ηερληθήο θαη ζα
επηδηψμνπκε κηα γεληθή θαηάηαμε /θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ζε δχν νκάδεο:
παξαδνζηαθή πνίεζε / λεφηεξε πνίεζε.
Κάζε νκάδα ηψξα αλαιακβάλεη έλα δηαθνξεηηθφ ζπγγξαθέα θαη πξνρσξά κε κεγάιε
απηνλνκία, ζηε κειέηε. Πξνηείλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ αθφινπζσλ θεηκέλσλ: «Σεο
λχθεο πνπ θαθνπάζεζε» (δεκνηηθφ ηξαγνχδη), απφζπαζκα απφ ηνλ «Δξσηφθξηην» ηνπ Β.
Κνξλάξνπ, «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» ηνπ Γ. νισκνχ (Α΄ ζρεδίαζκα θαη 1,2,3 απφ ην
Β΄ ζρεδίαζκα), «Σν παλεγχξη ζηα ζπάξηα» ή «Αγνξά» ηνπ Κ. Παιακά (φια απφ ην
εγρεηξίδην ηεο Α΄ Λπθείνπ), «Ρσκηνζχλε» ηνπ Γ. Ρίηζνπ, «Πνχζη» ηνπ Ν. Καββαδία
«Νέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ηζπαλνχ πνηεηνχ …» ηνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ, [ηα ρηήκαηα
βαδίδακε φιε κέξα…] ηνπ Ο. Διχηε (απφ ην εγρεηξίδην ηεο Β΄ Λπθείνπ). . Έξγν ηεο
νκάδαο είλαη ε νξγάλσζε κηαο δεθάιεπηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ηνπ πνηήκαηνο θαη
ηνπ ζπγγξαθέσο ζηελ ηάμε (αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο ή θάπνησλ απνζπαζκάησλ,
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αλάδεημε ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη ελδηαθέξνληα, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, σο πξνο ην ζέκα
θαη ηελ αθνινπζνχκελε ηερληθή /ηνπο ηξφπνπο πξαγκάησζήο ηνπ, ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ
θαη ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ, θαηάηαμε ηνπ πνηήκαηνο ζηνλ άμνλα
παξαδνζηαθή / λεφηεξε κνληέξλα πνίεζε). ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο, ν ξφινο
ηνπ / ηεο θηινιφγνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε θάζε
νκάδα θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο
ηελ εξγαζία απηή δηαηίζεληαη ζπλνιηθά ηέζζεξηο ψξεο (δχν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
πιηθνχ θαη ηελ φιε πξνεηνηκαζία, δχν γηα ηελ παξνπζίαζε) θιείλεη κε ζχλζεζε εθ
κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νινκέιεηα.
Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο (ηξεηο ψξεο)
Οη ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο αθηεξψλνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο εξγαζίαο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Έρνληαο ιάβεη ππφςε δπλαηφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη επηζπκίεο
ηεο ηάμεο, ν/ ε θηιφινγνο δηακνξθψλεη έλα κηθξφ θαηάινγν ζεκάησλ θαη
απνδέρεηαη εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο. Κάζε καζεηήο/ηξηα επηιέγεη λα επεμεξγαζηεί έλα ζέκα. Οη εξγαζίεο
αμηνινγνχληαη θαη αλαξηψληαη ζηελ ηάμε θαη/ή ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Δλδεηθηηθά:
1. Να επηιέμεηε έλαλ πνηεηή απφ φζνπο κειεηήζακε θαη λα επηρεηξήζεηε κηα
πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
2. Να ζπγθξνηήζεηε έλα κηθξφ ςεθηαθφ ιεμηθφ κε ηνπο ινγνηερληθνχο φξνπο:
ξνκαληηζκφο, ζπκβνιηζκφο, παξλαζζηζκφο, κνληεξληζκφο, παξαδνζηαθή πνίεζε,
λεφηεξε πνίεζε. Να εκπινπηίζεηε ηελ παξνπζίαζή ζαο, κε αλαθνξέο ζε πνηεηηθά
θείκελα, εηθφλεο, ήρν.
3. Να πξνρσξήζεηε ζε κηα γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνηεκάησλ πνπ
κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία απηήο ηεο ελφηεηαο, κε
βάζε ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηνπο.
4. Να πξνρσξήζεηε ζε κηα γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνηεκάησλ πνπ
κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία απηήο ηεο ελφηεηαο, κε
βάζε ζηνηρεία ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο.
5. Να αλαδεηήζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε εξκελεπηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ
πνπ κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία απηήο ηεο
ελφηεηαο.
6. Να αλαδεηήζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε κεινπνηήζεηο ησλ πνηεκάησλ πνπ
κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία απηήο ηεο ελφηεηαο.
7. Να επηιέμεηε έλα πνίεκα παξαδνζηαθήο ηερληθήο θαη λα επηρεηξήζεηε ηε
κεηαγξαθή ηνπ ζε ειεχζεξν ζηίρν.
8. Να θαηαηάμεηε ηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ
επεμεξγαζία απηήο ηεο ελφηεηαο ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ θαη λα ηα ζπλδέζεηε κε
ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο.
β) Πεξηγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
θαζεκίαο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Σν παξφλ ζελάξην ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία
πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, κε δηπιφ ζηφρν: ηελ θαηαλφεζε ηνπο σο απηφλνκσλ ζπλζέζεσλ
θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην
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νπνίν αλήθνπλ. Με ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο, ε δηδαθηηθή πξαθηηθή επηδηψθεη α) λα
ελζαξξχλεη ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ έξγσλ σο ζπιινγηθή ελέξγεηα ζηε ζρνιηθή
ηάμε θαη σο αηνκηθή ελέξγεηα εθηφο ζρνιείνπ β) λα ζπλδέζεη ηελ αλάγλσζε θαη
επεμεξγαζία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ κε δηαδηθαζίεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο νη νπνίεο
αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά. Ζ πξφζιεςε, επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζε γξακκαηνινγηθψλ
θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζπληζηνχλ, ζην Λχθεην, ρξήζηκε παξάκεηξν ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο. Ζ παξάκεηξνο απηή δελ αληηκεησπίδεηαη σο κηα
αλεμάξηεηε ζπληζηψζα. ηεξίδεηαη ζηα κειεηψκελα θείκελα, ιεηηνπξγεί ζε άκεζε
ζπλάξηεζε πξνο απηά θαη επηδηψθεη λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζε
δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο ηνπ αμηνπνηνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπληζηά πξάμε
επηθνηλσλίαο θαη ζπλαληήζεσλ, ζε πνιιά επίπεδα θαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Χο πξνο ηελ
πνίεζε, επηδηψθεη ηελ πνιχπιεπξε θαηαλφεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ
ηξφπσλ νξγάλσζεο ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ζηαδηαθά νη
καζεηέο/-ηξηεο κεγαιχηεξε αλαγλσζηηθή απηνλνκία θαη επάξθεηα. ηελ πνξεία απηή, ε
εξγαζία ζε νκάδεο κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά θαζψο ελεξγνπνηεί
πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, κεηψλεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην άγρνο ηεο
θαηαλφεζεο, ζπκβάιιεη ζηελ εκβάζπλζε ζε φια ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα.
χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, ε αλαγλσζηηθή απηνλνκία θαη ε
ζπλεξγαηηθή πνξεία κάζεζεο θαηαθηψληαη ζηαδηαθά, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο
δηδαθηηθέο ελέξγεηεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα εμήο: Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ
θεηκέλσλ, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο/-ηξηεο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλεξγάηεο. Οη ζαθείο
αλαγλσζηηθέο νδεγίεο παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζε επηιεθηηθή
αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηνπο. Ο ιφγνο πνπ εθθέξνπλ
αληηκεησπίδεηαη κε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ απφ φινπο/-εο. ε θάζε πεξίπησζε,
ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ θεηκεληθψλ δεδνκέλσλ
θαη δίλεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ απάληεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ
έρνπλ ηεζεί ζε ζπδήηεζε.
Ζ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη απφ ηελ αξρή νκαδνζπλεξγαηηθά. Σα ηέζζεξα
πξψηα πνηεηηθά έξγα γίλνληαη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ζπδήηεζεο,
κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηα αλαγθαία κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα
ηνπο επηηξέςνπλ λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απηφλνκεο
επεμεξγαζίαο. Καη εδψ επνκέλσο, ν/ε θηιφινγνο πξνηείλεη κηα «γλσζηηθή ζθαισζηά»,
κε θζίλνπζα θαζνδήγεζε. Ζ ελαιιαγή κεηαμχ ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ηεο
ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα έρεη σο ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ. Ζ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηελ, θαηά ην
δπλαηφ αηηηνινγεκέλε, έθθξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκεληθψλ ζέζεσλ.
Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε επίγλσζε
ηνπ ηη γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζπληζηνχλ ζηνηρεία κηαο ηδηαίηεξα
ρξήζηκεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, ε νπνία νηθνδνκείηαη παξάιιεια κε ηελ επεμεξγαζία
ησλ θεηκέλσλ, κέζα ζην κάζεκα. Απηφλ ηνλ ξφιν έρεη θαη ε ζχληνκε αλαζθφπεζε πνπ
πξνηείλεηαη κεηά ηε κειέηε ησλ δχν πξψησλ θεηκέλσλ θαη πνιιέο απφ ηηο παξαηεξήζεηο
πνπ γίλνληαη ζηελ νινκέιεηα ή φηαλ ν / ε εθπαηδεπηηθφο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο
νκάδεο.
Καηά ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε, νη καζεηέο/-ηξηεο εθθξάδνπλ επίζεο ειεχζεξα ηε γλψκε
ηνπο, ηφζν επί ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο ησλ
θεηκέλσλ. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηεο θάζε νκάδαο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαη
ηηο καζήηξηεο λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν γηα ηα θείκελα ελψ ν δηδάζθσλ ζα
εθηηκήζεη ηνλ βαζκφ νηθείσζεο ηνπο κε ην κειεηψκελν πιηθφ.
Ζ εξγαζία πνπ ζα εθπνλήζεη ε ηάμε ζηελ ηειεπηαία θάζε δηδαζθαιίαο ππεξεηεί ηελ
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φιε ζηνρνζεζία δίλεη φκσο κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν, ζηα κέζα δηαρείξηζεο
θαη ζην ηειηθφ πξντφλ. Δλζαξξχλεηαη ε έθθξαζε πξνζσπηθνχ θξηηηθνχ / δεκηνπξγηθνχ
ιφγνπ θαη ν επηηπρήο ζπλδπαζκφο πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ (εηθφλα, θείκελν, ήρνο
θιπ.).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο είλαη δπλαηή ε επέθηαζε πξνο άιιεο αλαγλσζηηθέο
ή/θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
γ) Πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
(έληππα, θχιια εξγαζίαο, αλαιψζηκν πιηθφ, εμνπιηζκφο θ.ά.).
1) Σα ινγνηερληθά θείκελα, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 1-2.
2) Φχιια εξγαζίαο (κε ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα «Πεξηγξαθή ησλ
επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ»)
3) Πίλαθαο (θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ νινκέιεηα)
4) Δπηπιένλ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επηκέξνπο
δξαζηεξηφηεηεο.
ε) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ
Απνζηνιίδνπ Β. θαη Υνληνιίδνπ Δ. (επηκ.), Λνγνηερλία θαη Δθπαίδεπζε, Σππσζήησ, Γ.
Γαξδαλφο, Αζήλα, 1999.
Απνζηνιίδνπ Β. , Καπιάλε Β. θαη Υνληνιίδνπ Δ. (επηκ.), Γηαβάδνληαο ινγνηερλία ζην
ζρνιείν, κηα λέα πξφηαζε δηδαζθαιίαο, Σππσζήησ, Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα, 2000.
Βεξηζέηεο Αζ. Β., Γηδαθηηθή, η. Α΄, Γεληθή δηδαθηηθή, Αζήλα, 1999.
Bloom B.S., Krathwohl D.R., Σαμηλνκία δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, Σ. Α΄ - Γλσζηηθφο ηνκέαο,
Μεη. Α. Λακπξάθε – Παγαλνχ, Κψδηθαο, Αζήλα, 1986.
Γαλαζζήο – Αθεληάθεο Α., Γηδαθηηθή, η. Α΄, Αζήλα, 1981.
Μαξκαξηλφο Η. Γ., Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα, Αζήλα, 2000.
Μαηζαγγνχξαο Ζ., Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, η. Α΄ θαη Β΄, Αζήλα, 1993.
Μαηζαγγνχξαο Ζ., ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο: Η θξηηηθή ζθέςε ζηε δηδαθηηθή πξάμε,
Αζήλα, Gutenberg, 2002.
Μπαιάζθαο Κ. θαη Αγγειάθνο Κ. (επηκ.), Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Μεηαίρκην, Αζήλα, 2005.
Παπαθσλζηαληίλνπ Θ. θαη Λακπξάθε – Παγαλνχ Αι. (επηκ.), Πξφγξακκα πνπδψλ θαη
εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα
Φ.Π.Φ., Αζήλα, 2004.
παλφο Γ. θαη Φξπδάθε Δπ. (επηκ.), Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζηελ Δθπαίδεπζε, Ίδξπκα
Γνπιαλδξή – Υνξλ, Αζήλα, 2001.
Φξάγθνο Υ., Φπρνπαηδαγσγηθή, Αζήλα, Gutenberg, 1994.
Φξπδάθε Δ. Πέληε κειεηήκαηα γηα ηελ ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα,
1999.
Φξπδάθε Δ. Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα, Κξηηηθή,
2003.
Φξπδάθε Δ. Η δηδαζθαιία ζηελ ηνκή ηε λεσηεξηθήο θαη ηεο κεηαλεσηεξηθήο ζθέςεο,
Αζήλα, Κξηηηθή, 2009.
Φεθηαθφ ρνιείν, Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Λχθεην: Γιψζζα θαη Λνγνηερλία.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα α) πξνβνιή εηθνληζηηθνχ πιηθνχ ζηελ ηάμε ή ζε άιιν ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ θαη β) πξφζβαζε ζην εξγαζηήξην ε/π.

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν παξφλ ζελάξην ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ βάζεη νκαδνζπλεξγαηηθψλ
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δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε, ν/ε θηιφινγνο ιακβάλεη ππφςε α) ηνλ
βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, β) ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εξγαζία ηεο
νκάδαο, γ) ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ (πξνθνξηθνχ/ γξαπηνχ). Ζ
ηειεπηαία εξγαζία είλαη αηνκηθή θαη αμηνινγείηαη σο ηέηνηα.
Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ηεο
νκάδαο (θαη ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ, κέζα ζ‘ απηήλ ) έρεη ελδηαθέξνλ θαη είλαη
πξφζθνξε δηδαθηηθά (αλάπηπμε δηαδηθαζηηθήο γλψζεο).

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Βελεηία Μπαιηά
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
«Πξνζεγγίδνληαο ηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ: θείκελα, παξαζηάζεηο, δεκηνπξγνί»
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:

Νενειιεληθή

Λνγνηερλία, Α΄ Λπθείνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ Ζ ελφηεηα Θέαηξν.
Πξνβιέπεηαη ε παξαθνινχζεζε κηαο ηνπιάρηζηνλ ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.
Μειεηψκελα θείκελα: «Ο Αξρνληνρσξηάηεο» ηνπ Μνιηέξνπ θαη ν «Βαζηιηάο Λεξ» απφ
ην εγρεηξίδην Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ· «Σν κπζηηθφ ηεο
θνληέζζαο Βαιέξαηλαο» ηνπ Γξ. Ξελφπνπινπ απφ ην αληίζηνηρν εγρεηξίδην ηεο Β΄
Λπθείνπ· «Σν παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηνπ Η. Κακπαλέιιε θαη «Ο ζπηνχλνο» (Σξφκνο θαη
αζιηφηεηα ζην Γ΄ Ράηρ) ηνπ Μπ. Μπξερη.
Μεηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνζπαζκάησλ θαη αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν
ρξφλν, γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ, νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάγλσζε νιφθιεξσλ
ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ή λα ζηξαθνχλ ζηε κειέηε άιισλ θεηκέλσλ ησλ ίδησλ
ζπγγξαθέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ελδεηθηηθά, πξνηείλνληαη ηα εμήο: Ο θαηά θαληαζίαλ
αζζελήο ή Ο θηιάξγπξνο ηνπ Μνιηέξνπ, Ο Πνπνιάξνο ή Ο Πεηξαζκφο ηνπ Ξελφπνπινπ,
Η απιή ησλ ζαπκάησλ ή Οδπζζέα γχξλα ζπίηη ηνπ Κακπαλέιιε, Ο θαιφο άλζξσπνο ηνπ
ε Σζνπάλ ή Ο θχθινο κε ηε θηκσιία ηνπ Μπξερη. Δλαιιαθηηθά, κε αθεηεξία
παξαζηάζεηο πνπ παίδνληαη θαη / ή πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε ηάμε
κπνξεί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθά θείκελα θαη λα δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηεο άμνλεο
κειέηεο.
ε θάζε πεξίπησζε, νη καζεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα δηαβάζνπλ ή λα αθνχζνπλ
πεξηζζφηεξα ζεαηξηθά θείκελα, λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ παξαζηάζεηο,
λα πξνρσξήζνπλ ζε δξακαηνπνηήζεηο. Πιεπξέο απηήο ηεο ελαζρφιεζεο κπνξνχλ λα
παξνπζηαζηνχλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. Σν ζελάξην είλαη ζπκβαηφ κε ην Πξφγξακκα
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πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο δηφηη ε δηδαζθαιία ιεηηνπξγεί σο κηα δηακεζνιαβεηηθή πξάμε
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ «θαιιηέξγεηα κηαο πιαηεηάο πνηθηιίαο αλαγλσζηηθψλ θαη
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ» κέζσ ηεο κειέηεο θεηκέλσλ απφ έλα επξχ θάζκα
πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο72 (ινγνηερληθά θείκελα, ζρφιηα θαη θξηηηθέο, δνθίκηα θ.ά.). Με
ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ελζαξξχλεηαη ε
δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ε δηακφξθσζε ή θαη δηεχξπλζε εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ην ζέαηξν
ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ινγνηερλία απνηειεί έλαλ θαηεμνρήλ
«δηαπνιηηηζκηθφ ηφπν»73.
Οη αμηνπνηνχκελεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δίλνπλ πξσηίζησο ην ιφγν ζηνπο
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη πξνσζνχλ α) ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ κε ηα θείκελα θαη
κεηαμχ ηνπο θαη β) ηελ θαηάζεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ
αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, κέζα απφ ηελ νκαδηθή
θαη αηνκηθή εξγαζία.
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο θνπφο Να δηακνξθψζνπλ ή λα δηεπξχλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ πξνζσπηθή
ηνπο εκπεηξία ζρεηηθά κε ην ζέαηξν, πξνζεγγίδνληαο ζεαηξηθά θείκελα δηαθνξεηηθψλ
ζπγγξαθέσλ θαη επνρψλ. Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλάγλσζεο ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ,
παξαθνινχζεζεο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζπδήηεζεο γηα ην ζέαηξν θαη απφπεηξαο
δξακαηνπνίεζεο α) λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη ζεάηξνπ, β) λα
εληνπίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ, γ)
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε απνηειεί έλα ζχλζεην θαιιηηερληθφ
γεγνλφο πνπ πξνηείλεη κηα εξκελεία γηα ην κειεηψκελν θείκελν.
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
Α. Γλψζεηο
Οη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε:
Να εληνπίδνπλ, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ α) ην ζέκα/ ηα ζέκαηα ηνπ
ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, β) νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηερληθήο θαη νξγάλσζεο ηνπ
ζεαηξηθνχ ιφγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή ζηφρεπζε ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ηελ
πξνζιακβάλνπλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη / ή ηεο ζεαηξηθήο ηεο απφδνζεο.
Να παξαηεξνχλ ζηα θείκελα ζηνηρεία ηεο δνκήο ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ.
Να εληνπίδνπλ ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο.
Να ελεκεξσζνχλ γηα ζεκαληηθνχο Έιιελεο θαη μέλνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο. ην
πιαίζην απηφ, λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ζρέζε
θαη ηε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα πξνο ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο επνρήο ηνπ.
Β. Γεμηφηεηεο:
Βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηνρνζεζίαο θαη ησλ αμηνπνηνχκελσλ ηερληθψλ δηδαθηηθήο
πξνζέγγηζεο, ην ζελάξην ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ απφ ηηο εμήο ηθαλφηεηεο:
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (άζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν),
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Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, ζει. 73.
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ζπλεξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα, θξηηηθή ζθέςε, πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη
έθθξαζε, δεκηνπξγηθφηεηα.
Σν ζελάξην ζπκβάιιεη επίζεο α) ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ δηαδηθαζηηθήο γλψζεο θαη β)
ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηηο ΣΠΔ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη
ε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ πφξσλ, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.
Γ. ηάζεηο:
Οη καζεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ αλάγλσζε, ζπδήηεζε θαη εξκελεία ησλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ,
λα ζπγθξνηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θξηηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ
ιφγν, ζε ζρέζε κε ην κειεηψκελν πιηθφ.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Σν ζελάξην πξνβιέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ: α)
αλαδήηεζε πιηθνχ γηα ην ζέκα (πιεξνθνξίεο γηα παξαζηάζεηο, θξηηηθέο, ζρφιηα ζεαηψλ
θιπ.), απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ζε ζπλεξγαζία κε νξηζκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο· β)
εξγαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θπξίσο ζηελ Α΄ θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη, εθφζνλ ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα γ) αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ηάμεο ζε δηθηπαθνχο ρψξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν ή έρεη δεκηνπξγήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο (ηζηνζειίδα, ηζηνιφγην,
wiki).
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ, ε πξνζέγγηζε
ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ελζσκαηψλεη θαη αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ηε κέζνδν θαη ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ελφο project. ε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, ε ζπδήηεζε θαη
επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πξνρσξά κέζα απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ έρνπλ
σο ζηφρν ηελ εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. ην πιαίζην απηφ,
ελζαξξχλεηαη ηδηαίηεξα ε έθθξαζε πξνζσπηθήο ζθέςεο, αηηηνινγεκέλσλ θξίζεσλ θαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα.
Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ πεξηιακβάλεη επηκέξνπο ζηάδηα θαη πξνβιέπεη ζπδεηήζεηο ζηελ
νινκέιεηα, ζχλζεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα, αλαηξνθνδφηεζε, θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε
αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ. Ζ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ είλαη θαζνδεγνχκελε,
ζε θζίλνληα ξπζκφ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε (δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή), κε ζπκκεηνρή
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ/ηξηψλ, επηδηψθεηαη ν αλαζηνραζκφο γηα ην ζχλνιν ηεο
δηαδηθαζίαο. Σέινο ην ζελάξην είλαη αλνηρηφ ζε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.
1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
• Ώξα έλαξμεο: Με ηελ αξρή κηαο δηδαθηηθήο ψξαο.
Δηάξθεηα: δεθαέμη δηδαθηηθέο ψξεο γηα ην ζχλνιν ηεο ελφηεηαο: ηξεηο ψξεο
εξγαζίαο ζηελ ηάμε γηα ηελ Α΄ θάζε, δχν ψξεο γηα ηε Γ΄ θάζε, έληεθα ψξεο γηα
ηελ Β΄ θάζε (επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη άιινπ πιηθνχ). Χζηφζν,
ζα δηαηεζεί ρξφλνο θαη εθηφο ζρνιείνπ, εθφζνλ, φπσο πξνηείλεηαη, νη
καζεηέο/ηξηεο απνθαζίζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Πεξηγξαθή επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ.
Γηεπθξίληζε: ην ζελάξην, ζε επηκέξνπο επηινγέο ηνπ, θπξίσο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη ηηο πξνηάζεηο γηα παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ
ιακβάλεη ππφςε δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο (ρεηκεξηλή ζεαηξηθή
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πεξίνδνο 2011-12). Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θαη κπνξνχλ λα
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Δάλ, γηα πνηθίινπο ιφγνπο,
δελ είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κηα παξάζηαζε εθηφο
ζρνιείνπ, κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ξαδηνθσληθφ πιηθφ ή θάπνην DVD. Ζ
ξαδηνθσληθή απφδνζε ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ θαη θξηηηθήο ζθέςεο. ε θάζε
πεξίπησζε, ε πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζεαηξηθνχ
έξγνπ, ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηελ επνρή θαζψο θαη ε δηακφξθσζε βαζηθψλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο ηεο παξάζηαζεο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ αλαγθαίεο δηδαθηηθέο
πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο.
Α΄ Φάζε δηδαζθαιίαο (ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο)
Μέρξη ηελ Α΄ Λπθείνπ, νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ δηακνξθψζεη κηα κηθξή εκπεηξία
ζεάηξνπ74, ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Διέλεο ηνπ
Δπξηπίδε ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ελδερνκέλσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε
θαη παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζην πιαίζην πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ, επίζεκσλ ζρνιηθψλ ενξηψλ θιπ. Δίλαη φκσο πηζαλφ, αξθεηνί/έο απφ
απηνχο/έο λα κελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεαηξηθή παξάζηαζε επαγγεικαηηθνχ
επηπέδνπ ή, απφ ηελ άιιε πιεπξά, λα ππάξρνπλ, κέζα ζηελ ηάμε θάπνηνη/εο πνπ λα
αγαπνχλ ηδηαίηεξα ην ζέαηξν. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ νπνία
καο ελδηαθέξεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηεο ηάμεο θαη λα «ρηίζνπκε
γέθπξεο»75 επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε θείκελα θαη καζεηέο/ηξηεο, ζα επηδηψμνπκε λα
δηνξγαλψζνπκε ηελ απφ θνηλνχ παξαθνινχζεζε κηαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ
ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θνηλφ ζε φινπο
πεδίν εκπεηξηψλ, αμηνπνηψληαο ηπρφλ ήδε ππάξρνπζεο.
Ζ ελφηεηα κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ηελ παξαθνινχζεζε ζηελ ηάμε (κε πξνηδέθηνξα) ή
ζην εξγαζηήξην ε/π απνζπάζκαηνο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Δξσηφθξηηνπ76 ή ηεο
Φφληζζαο77. Γηα ηελ επηινγή ησλ απνζπαζκάησλ ειήθζεζαλ ππφςε ε πνηφηεηα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη παξαζηάζεσλ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε ηάμε κπνξεί
λα έρεη ήδε γλσξίζεη θάπνην απφ απηά, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνεγνχκελσλ
ελνηήησλ ηεο ινγνηερλίαο. Δίηε ην θείκελν είλαη γλσζηφ είηε φρη, καο ελδηαθέξεη λα
αληρλεχζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε
φ,ηη είδαλ. Ση ηνπο θάλεθε ελδηαθέξνλ, ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε, ηη ηνπο άξεζε θαη ηη
φρη, ηη ηνπο πξνβιεκάηηζε θαη ζα ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ πεξηζζφηεξν.
Γηεπθξηλίδνπκε φηη εδψ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα δξακαηνπνηεκέλε
ινγνηερλία, θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ έρνπλ γξαθεί εμ αξρήο,
κε ζηφρν λα αλέβνπλ ζηε ζθελή. Εεηάκε επίζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο
λα αλαθαιέζνπλ φ,ηη ζπκνχληαη απφ ην αξραίν δξάκα θαζψο θαη πξνζσπηθέο
εκπεηξίεο ζεάηξνπ. Γεληθφηεξα, επηδηψθνπκε λα αλαδεηρζεί πξνβιεκαηηζκφο γηα ην
ηη είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπο ζέαηξν, πνηα ζέζε κπνξεί λα έρεη ζηε δσή ηνπ
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Σα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηε Λνγνηερλία ζην Γπκλάζην (ζε πηινηηθή εθαξκνγή θαηά ην
ζρνι. έηνο 2011-12), πξνβιέπνπλ ελφηεηα γηα ην ζέαηξν ζηε Β΄ ηάμε.
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Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ, ζει. 80.
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ε ζθελνζεζία η. Ληβαζελνχ. http://www.youtube.com/watch?v=IJ-RTDBzfoM
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Δπίζεο ζε ζθελνζεζία η. Ληβαζελνχ.
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αλζξψπνπ, γηαηί θάπνηνη αθηεξψλνληαη ζ‘ απηφ θιπ.
ηε ζπλέρεηα, ζπδεηάκε νξηζκέλεο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο καο
γηα ην ζέαηξν ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα78 θαη πξνηείλνπκε ηελ παξαθνινχζεζε
κηαο παξάζηαζεο, θαηά πξνηίκεζε απηήο απφ ηελ νπνία ήδε παξαθνινπζήζακε ην
κηθξφ απφζπαζκα. Απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί αλαγθαίν, κηαο θαη κηα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο ελφηεηαο ζα είλαη ε ζπγγξαθή κηαο
θξηηηθήο απφ ζεαηξηθή παξάζηαζε. Δίλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ ελαιιαθηηθέο
πξνηάζεηο, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ έξγνπ, ηηο νπνίεο θαη ζπδεηάκε πξνθεηκέλνπ
λα θαηαιήμνπκε απφ θνηλνχ ζε κηα απφθαζε. Αλαδεηθλχνπκε ηα βαζηθά θξηηήξηα
ηεο φπνηαο επηινγήο: ελδηαθέξεη ε πνηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο παξάζηαζεο, ην
είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ελδερνκέλσο θάπνηνη εζνπνηνί θ.ά. Δάλ δελ είλαη εχθνιν λα
θαηαιήμνπκε ακέζσο, νξηζκέλνη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ λα ςάμνπλ
πεξηζζφηεξν (ζην δηαδίθηπν, ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θιπ.) θαη λα θέξνπλ
εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο. Αθνχ ζπκθσλήζνπκε γηα ην έξγν, πξνηείλνπκε λα
αλαδεηήζνπκε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ παξάζηαζε πξηλ ηελ παξαθνινχζεζή
ηεο, ψζηε λα πάκε ζην ζέαηξν κε έλα ζπγθεθξηκέλν νξίδνληα πξνζδνθηψλ.
Αο ππνζέζνπκε φηη απνθαζίδνπκε λα δνχκε ηνλ Δξσηφθξηην. Οη καζεηέο/ηξηεο ζα
εξγαζηνχλ πιένλ ζε κηθξέο νκάδεο, ζην εξγαζηήξην ε/π ηνπ ζρνιείνπ, κε ζηφρνπο
ηελ αλαδήηεζε, ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηελ
παξάζηαζε79. Απηφ ζα απνηειέζεη ηελ πξψηε χιε γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε,
πξψηα ζηηο νκάδεο θαη κεηά ζηελ νινκέιεηα. Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο ησλ
νκάδσλ ζα νδεγήζεη ζηε ζχλζεζε ελφο «ζεαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο», ην νπνίν ζα
νινθιεξσζεί κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο, κε ηε ζπγγξαθή
ζρνιηαζκνχ εθ κέξνπο ηεο θάζε νκάδαο.
Κηλνχκαζηε κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο, πνπ ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα
εξγαζίαο γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο: 1) ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο, 2) ην θείκελν,
3) ν ζπγγξαθέαο θαη ε επνρή ηνπ, 4) ζρφιηα ζεαηψλ γηα ηελ παξάζηαζε, 5) θξηηηθέο
ζεάηξνπ. Πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη θαζνδεγνχκε, φζν
απηφ είλαη αλαγθαίν, ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Οη καζεηέο/ηξηεο ζπγθεληξψλνπλ ην πιηθφ πνπ ζεσξνχλ ρξήζηκν γηα ην ζέκα ηνπο θαη
ην επεμεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζην
«πξφγξακκα». ζνη εξγάδνληαη γηα ηνπο ζπληειεζηέο, ζα παξνπζηάζνπλ ηα
ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα, ζα εμεγήζνπλ ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
(ζθελνζέηεο, ζθελνγξάθνο θιπ.) θαη ζα ζπγθεληξψζνπλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. ζνη
έρνπλ αλαιάβεη ην θείκελν, ζα παξνπζηάζνπλ κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηεο ππφζεζεο,
ε νκάδα γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηελ επνρή ζα βνεζήζεη ζην λα ηνπνζεηεζεί ην
θείκελν ζην ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην. ζνη αλαδήηεζαλ ζρφιηα
ζεαηψλ ζα παξνπζηάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο αληηηηζέκελεο απφςεηο αιιά θαη ηηο
ζθέςεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ίδηνπο, κε βάζε φζα δηάβαζαλ. ζνη
αζρνιήζεθαλ κε εκπεξηζηαησκέλεο θξηηηθέο ζα επηιέμνπλ κηθξά ραξαθηεξηζηηθά
απνζπάζκαηα θαη ζα ηα αλαθνηλψζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο. Πέξα απφ ηε ζπιινγή
θαη παξνπζίαζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελεκέξσζε,
ζεκαζία έρεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ηα θξηηήξηα (ζπλήζσο
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χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζει. 2, ελφηεηα 1.3, κε απιφ ηξφπν, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ, ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο, ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ
κειέηεο.
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Δλδεηθηηθά: Γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξάζηαζε θαη ζρφιηα ζεαηψλ:
http://www.athinorama.gr/theatre/data/categories/?vgn=10000218. Γηα θξηηηθή ζε εθεκεξίδα (απφ ηελ
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εκπεηξηθά/ ππνθεηκεληθά) βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαηίζεληαη ηα ζρφιηα ησλ ζεαηψλ θαη
γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ θαη πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αληηκεησπίδνπλ κηα παξάζηαζε νη δφθηκεο θξηηηθέο. πλνιηθά φκσο, ν ζηφρνο ηεο
δνπιεηάο είλαη απιφο, κηα κηθξή πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
παξάζηαζεο, επνκέλσο ην ζέκα δε γίλεηαη αληηθείκελν εμαληιεηηθήο επεμεξγαζίαο.
Σν πιηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη θάζε νκάδα δηακνηξάδεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο,
θαζψο ζα βνεζήζεη ζηε ζπγγξαθή ηνπ ζρνιηαζκνχ ζηελ επφκελε θάζε.
Β΄ θάζε δηδαζθαιίαο (έληεθα δηδαθηηθέο ψξεο)
Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάζηαζεο, γίλεηαη θαη πάιη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, ζε
νινκέιεηα θαη νη καζεηέο/ηξηεο θαηαζέηνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηελ θξίζε ηνπο γηα φζα
είδαλ θαη έλησζαλ. Μπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα φπσο είλαη ν ζχλζεηνο
ραξαθηήξαο κηαο παξάζηαζεο, ε έλλνηα ηεο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ηεο
παξάζηαζεο, νη ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο θαη ν ξφινο ηνπο. Αλαθεξφκαζηε θαη πάιη ζηε
ζρέζε ινγνηερλίαο θαη ζεάηξνπ, ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θάζε θνξά πνπ
έλα ινγνηερληθφ θείκελν κεηαθέξεηαη ζην ζέαηξν.
Με ηε βνήζεηα ηνπ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Α΄ θάζε θαη έρνληαο πιένλ ηελ
εκπεηξία ηεο παξάζηαζεο, θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη ην πξφγξακκά
ηεο, κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ δηθνχ ηεο, θαηά ην δπλαηφλ ηεθκεξησκέλνπ, ζρνιηαζκνχ.
Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ε νδεγία φηη εάλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
απφςεηο ζα πξέπεη λα ηηο ζπδεηήζνπλ θαη, εάλ είλαη δπλαηφ, λα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ
ζε κηα εληαία ζχλζεζε. Αιιηψο, ζα θαηαζέζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θξίζεηο. Χο ηειηθφ
πξντφλ, ην πξφγξακκα θάζε νκάδαο ζπληζηά έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν, ην νπνίν
κπνξεί λα θαηαηεζεί ζε έληππε ή ςεθηαθή κνξθή θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηάμε ή /θαη
ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηελ εξγαζία απηή (πξψηε ζπδήηεζε ζηελ
νινκέιεηα, επεμεξγαζία ηεο θξηηηθήο ζηηο νκάδεο, δηακφξθσζε πνιπηξνπηθνχ
θεηκέλνπ) δηαηίζεληαη ζπλνιηθά δχν ή ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο.
ηε ζπλέρεηα, θαη πάιη ζε νινκέιεηα, ζπδεηνχληαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο εξγαζίαο γηα ην
ππφινηπν ηεο ελφηεηαο. Οη καζεηέο/ηξηεο ζα δηαβάζνπλ ζηελ νκάδα ηνπο, απφ ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα, απνζπάζκαηα ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ, δηαθνξεηηθψλ ζπγγξαθέσλ
θαη επνρψλ. Πξφθεηηαη γηα πέληε θείκελα80, επνκέλσο, εάλ νη νκάδεο είλαη
πεξηζζφηεξεο, νξηζκέλεο ζα έρνπλ θνηλφ θείκελν. Καηά ηελ παξνπζίαζε, νη εξγαζίεο
ζα αιιεινζπκπιεξσζνχλ. Χο δηδαθηηθνί ζηφρνη γηα ηελ εξγαζία απηή ζεσξνχληαη ε
δηαζθάιηζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, ε αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην
ζηήζηκν κηαο παξάζηαζεο θαη ε αλαδήηεζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ
ζπγγξαθέα θάζε θεηκέλνπ θαη ηελ επνρή. Δάλ ππάξρεη επηζπκία εθ κέξνπο ησλ
νκάδσλ, θάπνηνη/εο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ
ζε κηα δξακαηνπνίεζε.
Κάζε νκάδα δηαβάδεη θαη επεμεξγάδεηαη ην θείκελφ ηεο απηφλνκα, κε ηελ βνήζεηα ελφο
ζχληνκνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ/ηεο θηινιφγνπ, φηαλ απηφ είλαη
αλαγθαίν. Πην ζπγθεθξηκέλα:
ην απφζπαζκα γηα ηνλ «Βαζηιηά Λεξ» ηνπ αίμπεξ, ην θχιιν εξγαζίαο κπνξεί λα
ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαγξάθνληαη νη
ραξαθηήξεο (ν βαζηιηάο, νη αδειθέο, ν δνχθαο), ζηηο αληηζέζεηο πνπ δηαθαίλνληαη
ζηηο δχν ζθελέο θαη ζηελ δηαθνξνπνηνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ βαζηιηά απφ ηε κηα
ζθελή ζηελ άιιε. Χο πξνο ηε δνκή, νη καζεηέο/ηξηεο ζα θιεζνχλ λα εξκελεχζνπλ
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Θπκίδνπκε: «Ο Αξρνληνρσξηάηεο» ηνπ Μνιηέξνπ θαη ν «Βαζηιηάο Λεξ» απφ ην εγρεηξίδην Κείκελα
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ· «Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο» ηνπ Γξ.
Ξελφπνπινπ απφ ην αληίζηνηρν εγρεηξίδην ηεο Β΄ Λπθείνπ· «Σν παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηνπ Η.
Κακπαλέιιε θαη «Ο ζπηνχλνο» (Σξφκνο θαη αζιηφηεηα ζην Γ΄ Ράηρ) ηνπ Μπ. Μπξερη.
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ηνπο φξνπο πξάμε θαη ζθελή.
ην απφζπαζκα απφ ηνλ «Αξρνληνρσξηάηε» ηνπ Μνιηέξνπ, ελδηαθέξνπλ: α) ε αλάδεημε
ησλ αληηζέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθελήο, β) έλαο θαηά ην
δπλαηφ ηεθκεξησκέλνο
ραξαθηεξηζκφο ηνπ θεληξηθνχ πξνζψπνπ θαη γ) ε
αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ γέιην (ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
πξνεγνχκελα). Καη εδψ νη καζεηέο/ηξηεο ζα θιεζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ έλλνηα
ηεο ζθελήο.
Ζ νκάδα πνπ επεμεξγάδεηαη «Σν κπζηηθφ ηεο θνληέζζαο Βαιέξαηλαο» ζα αζρνιεζεί κε
ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ, ηελ βαζηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηελ θνληέζζα θαη ηνπο
ππφινηπνπο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη θάζε πξφζσπν,
επηρεηξψληαο λα αλαδείμεη ζπγθιίζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ
ηνπο. Ζ νκάδα ζα αλαδεηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ζθελήο.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Μπξερη, νη εξσηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απηνχζηεο. Σελ νκάδα ζα απαζρνιήζνπλ επίζεο νη φξνη
κνλφπξαθην θαη ζθελή.
Σέινο, ην απφζπαζκα απφ ην «Παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηνπ Κακπαλέιιε, εθηφο απφ ηε
ζπδήηεζε γηα ηνπο ραξαθηήξεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ην ζέκα ηεο
ζάηηξαο, ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ηξαγνπδηψλ θαη, απφ ηε δνκή, ηελ έλλνηα ηεο
εηθφλαο.
ηελ νινκέιεηα, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην απφζπαζκα πνπ κειέηεζε, κε φπνην ηξφπν
ζεσξεί πεξηζζφηεξν πξφζθνξν, ζέηεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο θαη απαληά ζηα
εξσηήκαηα ησλ άιισλ καζεηψλ/ηξηψλ. πγθεληξψλνληαη θαη ζπδεηνχληαη ηα
ζηνηρεία δνκήο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ θεηκέλσλ. Με
βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα θείκελα
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ. ην ζεκείν απηφ, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ
φζα επηπιένλ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηηο γεληθέο γλψζεηο ησλ ίδησλ ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ (π.ρ. Κξεηηθφ ζέαηξν, άιια θείκελα, άιινη ζπγγξαθείο θιπ.). Χο
αηνκηθή εξγαζία, θάπνηνη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ λα θέξνπλ ζηνηρεία
γηα ην ειηζαβεηηαλφ ζέαηξν, γηα ην γαιιηθφ ζέαηξν ηνπ 17νπ αηψλα, γηα ην επηθφ
ζέαηξν θαη ηελ έλλνηα ηεο απνζηαζηνπνίεζεο πνπ εηζήγαγε ν Μπξερη, γηα ηε ζέζε
ηνπ Ξελφπνπινπ θαη ηνπ Κακπαλέιιε ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ. Γηα ηελ
επεμεξγαζία, παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηίζεληαη ηξεηο δηδαθηηθέο
ψξεο.
Ζ ηάμε κπνξεί ηψξα λα επαλέιζεη ζηελ εκπεηξία ηεο παξάζηαζεο πνπ παξαθνινχζεζε
θαη λα πξνζπαζήζεη λα δεη δχν απφ ηα απνζπάζκαηα (π.ρ. απηφ ηνπ Μνιηέξνπ
[θσκσδία] ή ηνπ Μπξερη [επηθφ ζέαηξν, κε δξακαηηθφ πεξηερφκελν]) ζηελ
πξννπηηθή ελφο ζθεληθνχ αλεβάζκαηνο. Πψο θαληάδνληαη θάζε έλα απφ ηα θείκελα
απηά σο θνκκάηη κηαο παξάζηαζεο; Μπνξνχλ λα δνπλ ηα πξάγκαηα απφ ηελ πιεπξά
ηνπ ζθελνζέηε; Ση νδεγίεο ζα έδηλαλ ζηνπο εζνπνηνχο; Απφ ηελ πιεπξά θάπνηνπ
άιινπ ζπληειεζηή ηεο παξάζηαζεο; Πνηεο ζα ήηαλ νη επηινγέο ηνπο γηα ηε κνπζηθή
ηεο παξάζηαζεο, ηε ζθελνγξαθία, ηελ ελδπκαηνινγία; Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη
γηα κηα αθφκε θνξά ζε νκάδεο. Καηά ηελ παξνπζίαζε, ζπδεηηνχληαη φιεο νη
ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γηα ηελ εξγαζία απηή δηαηίζεληαη δχν δηδαθηηθέο ψξεο
(κία ψξα πξνεηνηκαζία, κία ψξα ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα).
Γηα ηηο ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο (δχν ή ηξεηο, αλάινγα πσο έρεη θαηαλεκεζεί
πξνεγνπκέλσο ν ρξφλνο), νη καζεηέο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε λέα θείκελα, ζε
νκάδεο, ζχκθσλα κε φζα πξνηείλνληαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ81.
Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά κηα
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παξάζηαζε ειιεληθνχ ή μέλνπ ξεπεξηνξίνπ ζε DVD ή κηα ξαδηνθσληθή κεηαθνξά.
Μπνξνχλ επίζεο λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κηα θηλεκαηνγξαθηθή
ηαηλία, κε ζέκα ην ζέαηξν. Δλδεηθηηθά: Ο έκπνξνο ηεο Βελεηίαο82, Ο εξσηεπκέλνο
αίμπεξ83, Ηιέθηξα ή Ιθηγέλεηα ελ Απιίδη84.
Γ΄ θάζε δηδαζθαιίαο (δχν ψξεο)
Οη ψξεο απηέο αθηεξψλνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ. Έρνληαο ιάβεη ππφςε δπλαηφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη επηζπκίεο ηεο
ηάμεο, ν/ ε θηιφινγνο δηακνξθψλεη έλα κηθξφ θαηάινγν ζεκάησλ θαη απνδέρεηαη
εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.
Κάζε καζεηήο/ηξηα επηιέγεη λα επεμεξγαζηεί έλα ζέκα. Οη εξγαζίεο αμηνινγνχληαη
θαη αλαξηψληαη ζηελ ηάμε θαη/ή ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Δλδεηθηηθά ζέκαηα εξγαζηψλ:
Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα ηέιια Βηνιάληε ηνπ Γξ.
Ξελφπνπινπ θαη λα ην κεηαηξέςεηε ζε ζεαηξηθή ζθελή, κε δηάινγν θαη ηηο
αλαγθαίεο νδεγίεο (απφ ην εγρεηξίδην ηεο Β΄ Λπθείνπ).
Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηα απνζπάζκαηα απφ ηε λνπβέια Η ηηκή θαη ην ρξήκα ηνπ Κ.
Θενηφθε, λα επηιέμεηε δχν απφ απηά θαη λα ηα κεηαηξέςεηε ζε ζεαηξηθέο ζθελέο, κε
δηάινγν θαη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο (απφ ην εγρεηξίδην ηεο Β΄ Λπθείνπ).
Να επηιέμεηε έλα ζπγγξαθέα απφ φζνπο κειεηήζακε θαη λα εηνηκάζεηε κηα
πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηνπ.
Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηξέρνπζεο παξαζηάζεηο
Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Να ζπλζέζεηε έλα θείκελν κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηά ηε
γλψκε ζαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαζηάζεηο απηέο, αθνχ πξνρσξήζεηε ζε θάπνηα
κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο. Πνηα απ‘ φιεο ζα πξνηείλαηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο λα
δνπλ; Με πνηα θξηηήξηα δηακνξθψλεηε ηελ πξφηαζή ζαο;85
Να παξαθνινπζήζεηε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο επηινγήο ζαο θαη λα επηρεηξήζεηε
ηελ θξηηηθή ηεο απνηίκεζε.
β) Πεξηγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
θαζεκίαο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζέαηξν πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο εθεβηθήο
ειηθίαο έλα λέν πεδίν ςπραγσγίαο, δηεξεχλεζεο, πξνβιεκαηηζκνχ πνπ κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα πνιηηηζηηθά
δξψκελα θαη ελδερνκέλσο ζπκκεηνρήο ζε απηά. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε αλάπηπμε
πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην κειεηψκελν ζέκα ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε
γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν,
ν /ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη απφ ηελ αξρή, φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηε ζπκκεηνρή
ηεο ηάμεο ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία θαη ηηο επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο ηεο φιεο
εξγαζίαο.
Με ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο, ε δηδαθηηθή πξαθηηθή επηδηψθεη α) λα ελζαξξχλεη ηελ
παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ αλάγλσζε ζεαηξηθψλ έξγσλ
θαη θεηκέλσλ γηα ην ζέαηξν, σο ζπιινγηθή ελέξγεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη εθηφο
ζρνιείνπ β) λα ζπλδέζεη ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ κε
δηαδηθαζίεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά. Σα ζρεηηθά
γξακκαηνινγηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία δε ζπληζηνχλ απηφλνκε ελφηεηα ηεο φιεο
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ζπγγξαθείο θαη θείκελα, παηδηθφ ζέαηξν, θσκσδία, δξάκα θιπ.
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πξνζέγγηζεο αιιά αλαδεηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε κέηξν ζην βαζκφ πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ.
Ζ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη απφ ηελ αξρή νκαδνζπλεξγαηηθά. Σα πέληε
απνζπάζκαηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γίλνληαη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο
επεμεξγαζίαο θαη ζπδήηεζεο, κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θάπνηα πξψηα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα θηλεζνχλ κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα
σο απηφλνκνη αλαγλψζηεο θαη ζεαηέο. Καη εδψ επνκέλσο, ν/ε θηιφινγνο πξνηείλεη κηα
«γλσζηηθή ζθαισζηά», κε θζίλνπζα θαζνδήγεζε. Ζ ελαιιαγή κεηαμχ ηεο εξγαζίαο ησλ
νκάδσλ θαη ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα έρεη σο ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ζ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηελ, θαηά ην
δπλαηφ αηηηνινγεκέλε, έθθξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκεληθψλ ζέζεσλ.
Καηά ηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο/ηξηεο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλεξγάηεο. Οη αλαγλσζηηθέο νδεγίεο παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο
θαη ηηο καζήηξηεο ζε πξνζεθηηθή αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ
ηνπο. Ο ιφγνο πνπ εθθέξνπλ αληηκεησπίδεηαη κε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ απφ φινπο/-εο.
ε θάζε πεξίπησζε, ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη
εξκελείαο ησλ θεηκεληθψλ δεδνκέλσλ θαη δίλεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ απάληεζε θαη
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ζπδήηεζε.
Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε
επίγλσζε ηνπ ηη γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζπληζηνχλ ζηνηρεία
δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, ε νπνία νηθνδνκείηαη παξάιιεια κε ηελ επεμεξγαζία ησλ
θεηκέλσλ, κέζα ζην κάζεκα.
Καηά ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε, νη καζεηέο/-ηξηεο εθθξάδνπλ επίζεο ειεχζεξα ηε γλψκε
ηνπο, ηφζν επί ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο ησλ
θεηκέλσλ. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηεο θάζε νκάδαο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαη
ηηο καζήηξηεο λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν γηα ηα θείκελα ελψ ν δηδάζθσλ ζα
εθηηκήζεη ηνλ βαζκφ νηθείσζεο ηνπο κε ην κειεηψκελν πιηθφ.
Ζ εξγαζία πνπ ζα εθπνλήζεη ε ηάμε ζηελ ηειεπηαία θάζε δηδαζθαιίαο ππεξεηεί ηελ
φιε ζηνρνζεζία δίλεη φκσο κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν, ζηα κέζα δηαρείξηζεο
θαη ζην ηειηθφ πξντφλ. Δλζαξξχλεηαη ε έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο ζθέςεο θαη ε
αλαδήηεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξκελεία ελφο ζεαηξηθνχ
θεηκέλνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία κηαο παξάζηαζεο.
γ) Πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
(έληππα, θχιια εξγαζίαο, αλαιψζηκν πιηθφ, εμνπιηζκφο θ.ά.).
1) Σα ινγνηερληθά θείκελα, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 1-2.
2) Φχιια εξγαζίαο κε ζχληνκεο αλαγλσζηηθέο νδεγίεο, ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο
παξαηεξήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα «Πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο
δξαζηεξηνηήησλ»
3) Πίλαθαο (θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ νινκέιεηα)
4) Τιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο.
ε) Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ
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Φεθηαθφ ρνιείν, Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Λχθεην: Γιψζζα θαη Λνγνηερλία.
http://www.theatroedu.gr/ (δηθηπαθφο ηφπνο γηα ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε)
http://www.nt-archive.gr/ (Δζληθφ Θέαηξν, ςεθηνπνηεκέλν αξρείν)
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα α) πξνβνιήο ζηελ ηάμε ή ζε άιιν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη β)
πξφζβαζε ζην εξγαζηήξην ε/π.

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν παξφλ ζελάξην ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ βάζεη νκαδνζπλεξγαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε, ν/ε θηιφινγνο ιακβάλεη ππφςε α) ηνλ
βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, β) ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εξγαζία ηεο
νκάδαο, γ) ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ (πξνθνξηθνχ/ γξαπηνχ). Ζ
ηειεπηαία εξγαζία είλαη αηνκηθή θαη αμηνινγείηαη σο ηέηνηα.
Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο ηεο
νκάδαο (θαη ηνπ δηθνχ ηνπο έξγνπ, κέζα ζ‘ απηήλ ) έρεη ελδηαθέξνλ θαη είλαη
πξφζθνξε δηδαθηηθά (αλάπηπμε δηαδηθαζηηθήο γλψζεο).

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ
κηα ππεχζπλε δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
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αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr
Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ
ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1.Σίηινο-ζέκα ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Ζ Θεζζαινλίθε (ε Διιάδα) ηεο πεξηφδνπ ηεο δηθηαηνξίαο κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ
Αλαγλσζηάθε. Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ
ην 1940 σο ην 1974, έηζη φπσο ηελ απνδίδεη ε πνηεηηθή γξαθή.
1.2.Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Γ΄ Δληαίνπ Λπθείνπ
Ιδηαίηεξε πεξηνρή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
Μαλφιε Αλαγλσζηάθε, Θεζζαινλίθε, κέξεο ηνπ 1969 κ.Υ.
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ θαη ην ΓΠΠ:
Ζ παξαπάλσ ελφηεηα είλαη ζπκβαηή κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ εθφζνλ:
α) αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ΑΠ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηέγεξζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηε ινγνηερλία, ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο
αλάγλσζεο, εξκελείαο θαη θξηηηθήο ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, θαζψο θαη
αμηνπνίεζεο ησλ ζεκαηηθψλ θαη εμσθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Δπίζεο
πξνζθέξεηαη γηα εξκελεπηηθή, αηζζεηηθή θαη πθνινγηθή πξνζέγγηζε θαη
θαηαλφεζε ηεο πνιπζεκίαο ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο.
β) πξνζθέξεηαη γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαζψο ε εξκελεία ηνπ ζρεηίδεηαη κε
ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο λεφηεξεο Διιάδαο (ηζηνξία), αιιά θαη κε ηα
βηψκαηα ηνπ πνηεηή (βηνγξαθία).
γ) πξνζθέξεη πεδίν αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ πιηθψλ ηεο
ινγνηερλίαο, φπσο είλαη νη ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν.
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δ) ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο, φπσο ην project θαη νη νκάδεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εξκελεπηηθή κέζνδν.
1.3. θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο ζθνπφο είλαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπλαηζζαλζνχλ νη καζεηέο ηελ
Διιάδα ηεο δηθηαηνξίαο κέζα απφ ην πξίζκα ελφο πνηεηή πνπ βίσζε ηνλ Β΄
παγθφζκην πφιεκν θαη ηνλ εκθχιην θαη είρε ελεξγφ θνηλσληθή δξάζε θαη θαη‘
επέθηαζε λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα γεγνλφηα θάζε επνρήο, ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ απηά πξνθαινχλ ζηνπο αλζξψπνπο,
αιιά θαη λα εκβαζχλνπλ ζην ξφιν ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζηελ
εμσηεξίθεπζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, κε αηζζεηηθά
πςεινχ επηπέδνπ ιφγν.
Δπηκέξνπο ζηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία
Γηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη:
1. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηη ζεκαίλεη αληηζηαζηαθή-θνηλσληθή πνίεζε.
2. Να πξνζεγγίζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ πνηήκαηνο.
3. Να δηαπηζηψζνπλ ην ξφιν ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ ζηελ πνίεζε ηνπ
Αλαγλσζηάθε.
4. Να επηζεκάλνπλ ηελ αληίζεζε παξειζφληνο-παξφληνο θαη ηε δηάςεπζε ησλ
πξνζδνθηψλ ηεο γεληάο ηνπ Αλαγλσζηάθε.
5. Να αηηηνινγήζνπλ ην θαηαγγειηηθφ χθνο ηνπ πνηήκαηνο.
6. Να εληνπίζνπλ ηε ζρέζε Αλαγλσζηάθε-Καβάθε-εθέξε.
7. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ
Αλαγλσζηάθε.
8. Να αζθεζνχλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ην ζρέδην έξεπλαο.
9. Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηε
ζπλδπαζηηθή ζθέςε.
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Δλδείθλπηαη ε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη κεραλψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην
δηαδίθηπν.
1.4. Πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Πξνηείλεηαη κεζνδνινγηθά ην project, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο θαη
πξνζσπηθήο έξεπλαο ζηνπο καζεηέο, κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο πνπ
πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη αζθεί ηνπο καζεηέο ζηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ
αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν κέζσ ηεο ηερληθήο ησλ
εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο
ηζηνξίαο, ηνπ γξακκαηεηαθνχ είδνπο ηεο βηνγξαθίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ
πνιπκέζσλ θαη ησλ ΣΠΔ.
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1.5. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: Ζ έλαξμε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεηνηκαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο.
Γηάξθεηα: Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο.
2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1. Γεληθή πεξηγξαθή
α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο
Α θάζε δηδαζθαιίαο (1ε δηδαθηηθή ψξα): παξνπζίαζε θαη πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ
πνηήκαηνο πνπ ζα δηδαρηεί.
Ζ δηδαζθαιία μεθηλά κε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο απφ ηελ εηζαγσγή ζηε
κεηαπνιεκηθή πνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ψζηε λα αλαζπξζεί ε
πξνεγνχκελε ζρεηηθή γλψζε ησλ καζεηψλ. Αθνχ πξνζαλαηνιηζηεί ε ηάμε ζην
γξακκαηνινγηθφ πιαίζην, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ
πνηήκαηνο.
Β θάζε δηδαζθαιίαο (1ε δηδαθηηθή ψξα): πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πνίεκα
«Θεζζαινλίθε, κέξεο ηνπ 1969 κ. Υ.».
Ο θηιφινγνο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ην πνίεκα κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ γηα λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη καζεηέο λα αθνχζνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο απφ
ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ηνπο δεηεζεί λα δηαβάδνπλ
παξάιιεια ην πνίεκα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη λα ππνγξακκίδνπλ ηα ζεκεία
ζηα νπνία δίλεη έκθαζε ν ίδηνο ν πνηεηήο ζηελ αλάγλσζε πνπ αθνχλ.
Οινθιεξψλνληαο ηε θάζε απηή ν δηδάζθσλ αθνχ απεπζπλζεί κε ηηο θαηάιιειεο
εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο, ηνπο δεηά λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηφπν, ηα ρξνληθά
επίπεδα ηνπ πνηήκαηνο θαη ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη
αλαθαιψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, θαζψο θαη ηελ
νκνηφηεηα ηνπ ηίηινπ ηνπ πνηήκαηνο κε ηνπο ηίηινπο ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε,
αιιά θαη λα επηζεκάλνπλ ηελ ππνζεκείσζε πνπ αθνξά ζην ζηίρν ηνπ εθέξε ν
νπνίνο ππάξρεη ζην πνίεκα. Ο ηφπνο θαη ηα ρξνληθά επίπεδα κε ηηο ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ κπνξνχλ λα γξαθνχλ απφ ην δηδάζθνληα ζηνλ
πίλαθα.
Γ θάζε δηδαζθαιίαο(1ε δηδαθηηθή ψξα): Γηάθξηζε νκάδσλ θαη θαηαλνκή ζεκάησλ
εξγαζίαο ζε θάζε νκάδα
Ζ ηάμε δηαθξίλεηαη ζε 5 νκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη ηε
ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα:
1ε νκάδα: ζπγθέληξσζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Διιάδα ηνπ Β΄
παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ηεο Καηνρήο, ηεο Αληίζηαζεο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ
(1946-1949).
2ε νκάδα: πγθέληξσζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Διιάδα ηεο δηθηαηνξίαο
(1967-1974).

234

3ε νκάδα: Βηνγξαθία-εξγνγξαθία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ
Μαλφιε Αλαγλσζηάθε.
4ε νκάδα: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ Καβάθε-νκνηφηεηεο κε ηελ
πνηεηηθή γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε.
5ε νκάδα: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ εθέξε-νκνηφηεηεο κε ηελ
πνηεηηθή γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε.
ε θάζε νκάδα παξέρεηαη ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα πνπ θαιείηαη λα
επεμεξγαζηεί.
Γ θάζε δηδαζθαιίαο (2ε δηδαθηηθή ψξα): παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
εξγαζίαο ησλ νκάδσλ.
Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο, ελψ νη ππφινηπεο
νκάδεο ζρνιηάδνπλ, ξσηνχλ, ζπκπιεξψλνπλ.
Δ θάζε δηδαζθαιίαο (3ε δηδαθηηθή ψξα): Δπεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο ζηελ ηάμε
ηε θάζε ν δηδάζθσλ αλαιχεη κε ηνπο καζεηέο ην πνίεκα ζηελ ηάμε, ηφζν απφ
άπνςε πεξηερνκέλνπ φζν θαη απφ κνξθνινγηθή άπνςε, αμηνπνηψληαο φζα έρνπλ
απνθνκίζεη νη καζεηέο απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ, κε ηελ
εξκελεπηηθή κέζνδν θαη ηε ρξήζε ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ.
β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη-ηερληθέο
ηελ πξψηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε εξκελεπηηθή κέζνδνο θαη ε ηερληθή ησλ
ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα
ηεζνχλ ζηνπο καζεηέο απφ ην δηδάζθνληα είλαη: Ση είλαη ε αληηζηαζηαθήθνηλσληθή πνίεζε; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; Πνηνη είλαη νη
ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνί ηεο;
ηε δεχηεξε θάζε ελδείθλπηαη ε ρξήζε πνιπκέζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εξκελεπηηθή κέζνδν.
ηελ Σξίηε θάζε πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ζρεδίνπ δξάζεο (project) κε ηελ ηερληθή
ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Ζ ηάμε δηαθξίλεηαη ζε νκάδεο, νη νπνίεο
πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ, νη καζεηέο θαινχληαη λα επηδείμνπλ
ζπλεξγαηηθφηεηα, εξεπλεηηθή δηάζεζε θαη θξηηηθή ζθέςε.
ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ νκαδηθή
εξγαζία ηνπο. ζνη παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο αζθνχληαη ζηελ
πξνθνξηθφηεηα θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ, ελψ φζνη παξαθνινπζνχλ ηηο
παξνπζηάζεηο ησλ άιισλ αζθνχληαη ζηελ αθξφαζε θαη ην δηάινγν.
ηελ πέκπηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάιη ε εξκελεπηηθή κέζνδνο κε ηε ρξήζε
ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ απφ ην δηδάζθνληα θαη απαληήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο.
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ ζηνπο καζεηέο είλαη:
Χο πξνο ην πεξηερφκελν
1. ε πνηεο ελφηεηεο κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ην πνίεκα;
2. Ση ζπκβνιίδεη ε Θεζζαινλίθε;
3. Πνηα είλαη ε ζθνπηκφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ζηνλ ηίηιν;
4. Πνηα νξάκαηα ελέπλεπζαλ ηε γεληά ηνπ Αλαγλσζηάθε κε βάζε ηα βηψκαηά
ηεο;
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5. Γηαηί ν πνηεηήο αηζζάλεηαη φηη απηά ηα νξάκαηα δηαςεχζηεθαλ;
6. Ση εηξσλεχεηαη θαη ηη θαηαγγέιιεη ν πνηεηήο;
7. Γηαηί ε Διιάδα ηνλ πιεγψλεη;
8. Ση ζεκαίλεη ε ηειεπηαία θξάζε ηνπ πνηήκαηνο «Ζ Διιάο ησλ Διιήλσλ»;
Χο πξνο ηε κνξθή-ηερληθή
1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο σο πξνο ηε ζηηρνπξγηθή;
2. ε πνηα ζεκεία κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηνλ ππαηληθηηθφ ηφλν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζηελ πνίεζή ηνπ ν Αλαγλσζηάθεο;
3. Πνηεο είλαη θαη ηη λφεκα απνθηνχλ νη ηξηαδηθέο ζρέζεηο θαη νη ηξηπιέο
επαλαιήςεηο: Σψξα πηα δε γεινχλ, δελ ςηζπξίδνπλ κπζηηθά, δελ εκπηζηεχνληαη.
Η Διιάδα κε ηα σξαία λεζηά, ηα σξαία γξαθεία, / ηηο σξαίεο εθθιεζηέο. Πσο
εληάζζεηαη ζην ίδην ζρήκα θαη ζε ηη απνζθνπεί ν πνηεηήο κε ηελ θιίζε δχν
ξεκάησλ, ην έλα ζηα ηξία πξφζσπα εληθνχ θαη ην άιιν ζηα ηξία πξφζσπα
πιεζπληηθνχ; Γηαηί επαλαιακβάλεηαη ηξεηο θνξέο ην επίζ. σξαίνο θαη ηη
ζεκαζίεο απνθηά;: Η Διιάδα κε ηα σξαία λεζηά, ηα σξαία γξαθεία, ηηο σξαίεο
εθθιεζηέο. Πσο εξκελεχεηαη ε «ελνριεηηθή» επαλάιεςε: ζηα παηδηά ησλ
παηδηψλ ηνπο ή ζηα παηδηά ησλ παηδηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο;
4. Γηαθεηκεληθά ζηνηρεία: 1. Δηεξναλαθνξέο: Ο θαβαθηθφο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο.
Βι. θαη εθέξεο, «Μέξεο ηνπ Ηνπλίνπ ‘41» θαη «Μέξεο η‘ Απξίιε ‘43» απφ ην
Ηκεξνιφγην Καηαζηξψκαηνο, Β΄. Ζ θαηαιεθηηθή αλαθνξά ζηνλ Πνηεηή (κε
θεθαιαίν Π, γηαηί;) πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Γηψξγν εθέξε. Σν
παξάζεκα είλαη απηνχζην. 2. Απηναλαθνξέο: Ζ νδφο Αηγχπηνπ αλαθέξεηαη ζε
δχν αθφκα πνηήκαηα: «Πφιεκνο» (απφ ηηο πξψηεο Δπνρέο) θαη ζην «ηαλ
απνραηξέηεζα» (απφ ηε πλέρεηα 2). Ζ εηθφλα κε ηα παηδάθηα πνπ «δελ
κπνξνχλε πηα λα παίμνπλε ρσξίο θαλέλα θίλδπλν απφ ηα ηφζα θάξα πνπ
πεξλνχλε» ππάξρεη ήδε ζην πνίεκα «VΗ» (απφ ηηο Δπνρέο 2).
5. Πνην ξφιν παίδεη ην γξακκαηηθφ «παηρλίδη» ηνπ Αλαγλσζηάθε κε ηελ θιίζε
ησλ ξεκάησλ ζπλαιιάζζνκαη θαη κεηαλαζηεχσ;
6. Πνηνο ξεκαηηθφο ρξφλνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε ρξνληθφ επίπεδν ηνπ
πνηήκαηνο;
7. Πσο ιεηηνπξγεί ε κεησλπκία ζηελ πνίεζε: ζσξαθηζκέλνη ζηξαηηψηεο;
8. Πψο ζα ραξαθηεξίδακε ηε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπ πνηήκαηνο;
γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ
ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηείηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, θαη
ζπγθεθξηκέλα ην θεθάιαην ηεο Δηζαγσγήο ζηε Μεηαπνιεκηθή πνίεζε.
ηε δεχηεξε θάζε αμηνπνηνχληαη ηα πνιπκέζα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αθνχλ ην πνίεκα απφ ην CD «Ο
Αλαγλσζηάθεο δηαβάδεη Αλαγλσζηάθε», Lyra, 1999.
ηελ Σξίηε θάζε δηαλέκνληαη ζε θάζε κηα απφ ηηο 5 νκάδεο νη αθφινπζεο νδεγίεο
εξγαζίαο:
1ε νκάδα: Ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Διιάδα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ,
ηεο Καηνρήο, ηεο Αληίζηαζεο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ.
Απνζηνιή: πγθέληξσζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο
1940-1950 ζηελ Διιάδα, πνπ ζεκάδεςαλ ηε γεληά ηνπ Μαλφιε Αλαγλσζηάθε θαη
θαζφξηζαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηα νξάκαηά ηεο.
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Γηαδηθαζία: Καιφ είλαη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλάζεζε ξφισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ:
α) Έλαο ζπληνληζηήο (θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο)
β) Γχν εξεπλεηέο (αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πνπ
δίλεηαη, ή ζην δηαδίθηπν).
γ) Έλαο δηακεζνιαβεηήο (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη απεπζχλεηαη ζην
δηδάζθνληα)
δ) Έλαο παξνπζηαζηήο (παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο).
2. Αλαδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο.
3. πδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε θαη επηιέγεηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαη
θαηάιιειεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο.
4. Γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηηο πεγέο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζαο (βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν).
5. Παξνπζηάδεηε ηελ εξγαζία ζαο ζηελ ηάμε θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ νκάδσλ.
6. Παξαδίδεηε ηελ εξγαζία ζαο.
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο 15, Δθδνηηθή Αζελψλ, 1976.
2. Κ. Παπαξξεγφπνπινπ, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο 25, National
Geographic.
3. Ρνχζζνο Γεψξγηνο, Νεψηεξε Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνχ έζλνπο, Διιεληθή
Μνξθσηηθή Δζηία, 1975.
2ε νκάδα: Ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974)
Απνζηνιή: πγθέληξσζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα γεγνλφηα ηεο επνρήο ηεο
δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αληίδξαζε
ησλ πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ, φπσο ν Αλαγλσζηάθεο θαη ν εθέξεο.
Γηαδηθαζία: Καιφ είλαη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλάζεζε ξφισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ:
α) Έλαο ζπληνληζηήο (θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο)
β) Γχν εξεπλεηέο (αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πνπ
δίλεηαη, ή ζην δηαδίθηπν).
γ) Έλαο δηακεζνιαβεηήο (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη απεπζχλεηαη ζην
δηδάζθνληα)
δ) Έλαο παξνπζηαζηήο (παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο).
2. Αλαδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο.
3. πδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε θαη επηιέγεηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαη
θαηάιιειεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο.
4. Γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηεο θαη ηηο πεγέο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζαο (βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν).
5. Παξνπζηάδεηε ηελ εξγαζία ζαο ζηελ ηάμε θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ νκάδσλ.
6. Παξαδίδεηε ηελ εξγαζία ζαο.
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο 16, Δθδνηηθή Αζελψλ.
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2. Aζαλαζάηνπ, Γ., Pήγνο, Aι., εθεξηάδεο, . (επηκ.), H δηθηαηνξία 1967-1974.
Πνιηηηθέο πξαθηηθέο-Iδενινγηθφο ιφγνο, Aζήλα, Eιιεληθή Eηαηξεία Πνιηηηθήο
Eπηζηήκεο/Kαζηαληψηεο, 1999.
3. Aιηβηδάηνο, N., Oη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε. ςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο.
1922-1974, Aζήλα, Θεκέιην, 1983.
3ε νκάδα: Βηνγξαθία-εξγνγξαθία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ
Μαλφιε Αλαγλσζηάθε
Απνζηνιή: πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε δσή, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
δξάζε, ην έξγν ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε θαζψο θαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πνηεηηθήο ηνπ γξαθήο (πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ηνπ, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πνηεηηθνχ ηνπ ιφγνπ).
Γηαδηθαζία: Καιφ είλαη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αλάζεζε ξφισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ:
α) Έλαο ζπληνληζηήο (θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο)
β) Γχν εξεπλεηέο (αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πνπ
δίλεηαη, ή ζην δηαδίθηπν).
γ) Έλαο δηακεζνιαβεηήο (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη απεπζχλεηαη ζην
δηδάζθνληα)
δ) Έλαο παξνπζηαζηήο (παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο).
2. Αλαδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο.
3. πδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε θαη επηιέγεηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαη
θαηάιιειεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο.
4. Γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηεο θαη ηηο πεγέο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζαο (βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν).
5. Παξνπζηάδεηε ηελ εξγαζία ζαο ζηελ ηάμε θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ νκάδσλ.
6. Παξαδίδεηε ηελ εξγαζία ζαο.
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Φξαληδή Άληεηα, «Οχησο ή άιισο: Αλαγλσζηάθεο, Δγγνλφπνπινο,
Καρηίηζεο, Υαηδήο», Αζήλα, Πνιχηππν, 1988.
2. Μαξσλίηεο Γεκήηξεο, «Πνηεηηθή θαη Πνιηηηθή Ζζηθή: Πξψηε κεηαπνιεκηθή
γεληά, Αιεμάλδξνπ, Αλαγλσζηάθεο, Παηξίθηνο», Αζήλα, Κέδξνο, 1976.
3. Παπαβαζηιείνπ-Υαξαιακπάθε Ησάλλα, « Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
κέζα απφ ηε ινγνηερλία: Μηα δηδαθηηθή εθαξκνγή», ζην βηβιίν: Λνγνηερλία,
γιψζζα θαη εθπαίδεπζε, Αζήλα 2006: Δθδφζεηο Παηάθε, ζζ. 144-159.
4. Σδνχκα Άλλα, «Ο ρξφλνο. Ο ιφγνο. Ζ πνηεηηθή δνθηκαζία ηνπ Μαλφιε
Αλαγλσζηάθε/κηα νπηηθή», Αζήλα, Νεθέιε, 1982.
Γηαδηθηπαθνί ηφπνη
1. Πνίεζε θαη Ηζηνξία, εθεκεξίδα Απγή, 24/6/2005
2. Κείκελν ηνπ Γεκήηξε Μαξσλίηε, Νέεο Δπνρέο, εθεκεξίδα Σν Βήκα,
3/7/2005, ζει. Β46.
4ε νκάδα: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ Καβάθε-νκνηφηεηεο κε ηελ
πνηεηηθή γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε
Απνζηνιή: Ζ αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πνηεηηθήο γξαθήο
ηνπ Καβάθε, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ησλ «ηζηνξηθψλ»
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πνηεκάησλ ηνπ θαη ηελ «θαβαθηθή εηξσλεία» θαη ν εληνπηζκφο ησλ νκνηνηήησλ
κε ηελ πνηεηηθή γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε.
Γηαδηθαζία: Καιφ είλαη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
2. Αλάζεζε ξφισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ:
α) Έλαο ζπληνληζηήο (θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο)
β) Γχν εξεπλεηέο (αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πνπ
δίλεηαη, ή ζην δηαδίθηπν).
γ) Έλαο δηακεζνιαβεηήο (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη απεπζχλεηαη ζην
δηδάζθνληα)
δ) Έλαο παξνπζηαζηήο (παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο).
2. Αλαδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο.
3. πδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε θαη επηιέγεηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαη
θαηάιιειεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο.
4. Γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηεο θαη ηηο πεγέο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζαο (βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν).
5. Παξνπζηάδεηε ηελ εξγαζία ζαο ζηελ ηάμε θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ νκάδσλ.
6. Παξαδίδεηε ηελ εξγαζία ζαο.
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Νάηζηλα Αλαζηαζία, «εκαζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Καβαθηθψλ
δηαζθειηζκψλ. Μίκεζε θαη εηξσλεία». Ζ λενηεξηθφηεηα ζηε Νενειιεληθή
ινγνηερλία θαη θξηηηθή ηνπ 19νπ θαη 20νχ αηψλα. Πξαθηηθά ηεο ΗΒ
επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο ηνπ ηνκέα Μεζαησληθψλ θαη Νέσλ Διιεληθψλ
πνπδψλ αθηεξσκέλεο ζηε κλήκε ηεο νθίαο θνπεηέα (Θεζζαινλίθε, 2729 Μαξηίνπ 2009), Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, Β΄12,
Θεζζαινλίθε. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2010, 159-172.
2. Κνπθνπινκάηεο Γεκήηξηνο, «Γλσξηκία κε ηελ πνίεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Καβάθε». ηνραζηηθέο πξνζαξκνγέο: δηαπνιηηηζκηθέο θαη δηδαθηηθέο φςεηο
ηεο Καβαθηθήο πνίεζεο». Πξαθηηθά εκεξίδαο, επηκ. Νηθφιανο Δ.
Παπαδνγηαλλάθεο, Αλδξέαο Φνπληνπιάθεο, Ρέζπκλν: Παλεπηζηήκην
Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο, 2007. 37-54.
3. Μαξσλίηεο Γ.Ν., «Κ.Π. Καβάθεο, Μειεηήκαηα. Γξαθή θαη Αλάγλσζε».
Αζήλα, Παηάθεο, 2007.
4. Μπεθαηψξνο ηέθαλνο, "Μαλψιεο Αλαγλσζηάθεο, Ζ επνρή θαη ην πξφζσπν"
Αζήλα Μπνπθνπκάλεο, 1974.
5ε νκάδα: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ εθέξε-νκνηφηεηεο κε ηελ
πνηεηηθή γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε
Απνζηνιή: Ο εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνίεζεο ηνπ εθέξε
κε έκθαζε ζηνλ ππαηληθηηθφ ιφγν, ηε ζηηρνπξγηθή θαη ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν
ηεο πνίεζήο ηνπ θαη ε επηζήκαλζε ησλ νκνηνηήησλ ηεο κε ηελ πνίεζε ηνπ
Αλαγλσζηάθε.
Γηαδηθαζία: Καιφ είλαη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
3. Αλάζεζε ξφισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Πξνηείλεηαη λα νξηζηνχλ:
α) Έλαο ζπληνληζηήο (θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο)
β) Γχν εξεπλεηέο (αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πνπ
δίλεηαη, ή ζην δηαδίθηπν).
γ) Έλαο δηακεζνιαβεηήο (ζπγθεληξψλεη ηηο απνξίεο θαη απεπζχλεηαη ζην
δηδάζθνληα)
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δ) Έλαο παξνπζηαζηήο (παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο).
2. Αλαδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο.
3. πδεηάηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε θαη επηιέγεηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαη
θαηάιιειεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο.
4. Γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο ηεο θαη ηηο πεγέο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζαο (βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν).
5. Παξνπζηάδεηε ηελ εξγαζία ζαο ζηελ ηάμε θαη αθνχηε πξνζεθηηθά ηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ νκάδσλ.
6. Παξαδίδεηε ηελ εξγαζία ζαο.
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Βαγελάο Νάζνο, Ο πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο. Μηα εμέηαζε ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο
πνίεζεο ηνπ εθέξε. Αζήλα, Κέδξνο, 1979.
2. Γηα ηνλ εθέξε. Σηκεηηθφ αθηέξσκα ζηα ηξηάληα ρξφληα ηεο ηξνθήο. Αζήλα,
Δξκήο, 1981. (αλαηχπσζε)
3. Γαζθαιφπνπινο Γεκήηξεο (επηκέιεηα), Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε:
Δπηινγή θξηηηθψλ θεηκέλσλ. Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο,
1996.
4. Μπεθαηψξνο ηέθαλνο, "Μαλψιεο Αλαγλσζηάθεο, Ζ επνρή θαη ην πξφζσπν",
Αζήλα Μπνπθνπκάλεο, 1974.
2.2. Τιηθνηερληθή ππνδνκή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα
πνιπκέζα, ε βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν.
2.3. Αμηνιφγεζε
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη εξσηήζεηο ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ή λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο
εξσηήζεηο πνπ ζα ηηο επεμεξγαζηνχλ ζηελ ηάμε ή ζην ζπίηη θαη κπνξεί λα
αθνξνχλ ζην ζρνιηαζκφ θάπνηνπ ζηίρνπ, ζηε ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηνπ πνηήκαηνο
κε θάπνην παξάιιειν θείκελν, θ.ά.
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Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ
ΔΝΑΡΗΟ-ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ-ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1.1.Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή θνηλσλία θαη νη αθξφηεηεο ζηηο
νπνίεο νδεγεί κηα απιή γπλαίθα ηνπ ιανχ ε ρξφληα ζπζζψξεπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο
αδηθίαο θαη ηεο θαηαπίεζεο ην νπνίν βηψλεη φρη κφλν σο πξνζσπηθή θαηαδίθε, αιιά
θαη σο θνηλή γπλαηθεία κνίξα.
1.2. Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθζιίαο:
Νενειιεληθή ινγνηερλία Β΄ εληαίνπ ιπθείνπ
Ηδηαίηεξε πεξηνρή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
«Ζ θφληζζα» ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ:
Ζ ελφηεηα απηή βξίζθεηαη ζε ζπκβαηφηεηα κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ γηαηί:
α) πκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ
καζεηψλ κέζσ ηεο ινγνηερληθήο πξνζέγγηζεο ηεο παξαδνζηαθήο ειιεληθήο
θνηλσλίαο.
β) Καιιηεξγεί θαη εκπινπηίδεη ηε γιψζζα ησλ καζεηψλ, θαζψο δίλεη δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κε ηε γιψζζα ηνπο, ηηο κνξθέο θαη ηελ εμέιημή ηεο ζην ρξφλν.
γ) Γίλεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ‗φπσο ε
νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη εξσηήζεηο-απαληήζεηο, ε εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία,
ε δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ε δξακαηνπνίεζε.
δ) Δπλνεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζήο ηνπο, θαζψο θαη
ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο.
ε) Γίλεη πξφζθνξν έδαθνο αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ πιηθψλ φπσο
ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα.
1.3. θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο ζθνπφο είλαη λα βηψζνπλ νη καζεηέο ηε καγεία ηνπ έξγνπ ηνπ Παπαδηακάληε
θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ πνπ επαλαζηαηεί ελάληηα ζηελ
αδηθία πνπ πθίζηαηαη, κπεξδεχνληαο φκσο ην θαιφ κε ην θαθφ, κε απνηέιεζκα λα
εγθιεκαηεί θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ νδεγνχλ ηε
Φξαγθνγηαλλνχ ζ‘ απηή ηε ζχγρπζε θαη ηειηθά ζην έγθιεκα.
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Δπηκέξνπο ζηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
ε επίπεδν γλψζεσλ
α) Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζνγξαθίαο θαη ηνπ
ξεαιηζκνχ
β) Να εληνπίζνπλ νη καζεηέο κε βάζε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηηο ηερληθέο
ηεο λνπβέιαο (Γιψζζα, χθνο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηξφπνη).
γ) Να ζπλδέζνπλ ηηο ηερληθέο απηέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν
θείκελν.
δ) Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πψο ε ζπζζψξεπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αδηθίαο θαη ηεο
θαηαπίεζεο πνπ βηψλεη ε εξσίδα ηελ νδεγεί ζηνλ παξαινγηζκφ θαη ην έγθιεκα.
ε) Να είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζθηαζίηηθεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο
αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ.
ε επίπεδν δεμηνηήησλ
α) Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε ζθηαγξάθεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ
ινγνηερληθψλ εξψσλ αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ.
β) Να αζθεζνχλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
γ) Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε επηιεθηηθή
αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ε άζθεζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο, ε
αλάιεςε ξφισλ.
δ) Να είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά θείκελα θαη λα εμάγνπλ
ζπκπεξάζκαηα.
ε επίπεδν ζηάζεσλ
Να δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ην πψο νη ζπλζήθεο δσήο, νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο, νη
αληημνφηεηεο θαη ε θνηλσληθή αδηθία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη
ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζε αθξφηεηεο.
1.4. Πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Μεζνδνινγηθά πξνηείλνληαη ε εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, πνπ εληζρχεη ηελ
αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο «αλάγλσζεο» ηεο Λνγνηερλίαο, ε εξκελεπηηθή κέζνδνο, πνπ
δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θξηηηθνί αλαγλψζηεο ηνπ ινγνηερληθνχ
θεηκέλνπ, νη ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ,
ην project, ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ηε
βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ε δξακαηνπνίεζε
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θξηηηθήο
εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ ηέρλε πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο κέζα απφ ηηο
πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ,θαη νη εξσηήζεηο-απαληήζεηο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο γηα
λα δηαπηζηψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο
καζεηέο.
1.5. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Δίλαη ζθφπηκν νη καζεηέο λα έρνπλ ήδε αζθεζεί ζηε ρξήζε ηεο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ
λα κελ ππάξμεη απψιεηα ρξφλνπ, αιιά θαη λα ππάξρεη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζην
ζρνιείν πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιπκέζσλ θαη ζα επηηξέςεη ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο, θαζψο
θαη ηελ παξαθνινχζεζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.
Γηάξθεηα:10 ψξεο
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ-ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1. Γεληθή πεξηγξαθή
α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο
Α θάζε: 1ε δηδαθηηθή ψξα: Αθφξκεζε. Αξρηθά κε ηε κέζνδν ησλ ζηνρεπκέλσλ
εξσηήζεσλ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αλαζχξνπλ πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο απφ
ηελ εηζαγσγή ζρεηηθά κε ην ξεαιηζκφ, ην λαηνπξαιηζκφ θαη ηελ εζνγξαθία θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. ηε
ζπλέρεηα, πξνβάιιεηαη ζηνπο καζεηέο βίληεν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο απφ ην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα βηνγξαθηθά
ζηνηρεία θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ Παπαδηακάληε απφ ηνλ πνηεηή
Οδπζζέα Διχηε θαζψο θαη κηα νπηηθνπνηεκέλε πεξίιεςε ηνπ έξγνπ «Φφληζζα». ην
ηέινο ηεο πξνβνιήο δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα πνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ζπγθξάηεζαλ ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα, θαζψο θαη ηηο
βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ πξνβνιή.
Β θάζε 2ε -3ε δηδαθηηθή ψξα: Ο δηδάζθσλ μεθηλά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ
δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην, αθνχ πξψηα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα ππνγξακκίδνπλ
θαηά ηελ αλάγλσζε ηα ζεκεία πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθά, αιιά θαη απηά πνπ ηνπο
δπζθνιεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε, δεδνκέλνπ φηη ην θείκελν είλαη γξακκέλν ζηελ
θαζαξεχνπζα. Με δεδνκέλν φηη ην θείκελν είλαη ζρεηηθά κεγάιν, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα
δηαθφπηεηαη ε αλάγλσζε φηαλ ηειεηψλεη ην θάζε θεθάιαην θαη λα γίλεηαη γισζζηθή
εμνκάιπλζή ηνπ πξηλ αλαγλσζηεί ην επφκελν, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο ( ηειεπηαία
ιεπηά ηεο ηξίηεο ψξαο) ν δηδάζθσλ δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ
ηφπν, ην ρξφλν θαη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα.
Γ θάζε 4ε-5ε δηδαθηηθή ψξα: Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ κε δηάθξηζε νκάδσλ.
Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε πέληε νκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα πξνζεγγίζεη
δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ πξψηε νκάδα, νη «Φπρνιφγνη», θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηεο Φξαγθνγηαλλνχο, λα δηεηζδχζνπλ ζηελ ςπρή ηεο θαη λα απνθαιχςνπλ ηα αίηηα
θαη ηα θίλεηξα ησλ πξάμεψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ε εξσίδα ζπγρέεη ην
θαιφ κε ην θαθφ θαη λα εξκελεχζνπλ έηζη ηνλ παξαινγηζκφ ηεο.
Ζ δεχηεξε νκάδα, νη «Κνηλσληνιφγνη», θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ζην θείκελν ηα
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθηαζίηηθεο θνηλσλίαο, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζε απηήλ
ηνλ ηξφπν θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ απιψλ αλζξψπσλ ηεο θαη γεληθά ηνπο
θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα νδεγεζεί ε Φξαγθνγηαλλνχ ζηνλ
παξαινγηζκφ θαη ην έγθιεκα, αιιά θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πψο
δηαρξνληθά νη αληημνφηεηεο θαη νη αδηθίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε αθξφηεηεο.
Ζ ηξίηε νκάδα, νη «Φηιφινγνη», θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ξεαιηζκνχ θαη ηεο εζνγξαθίαο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν, αιιά θαη ηα ζηνηρεία
ηερληθήο ηεο λνπβέιαο σο πξνο ηε γιψζζα (θαζαξεχνπζα κε ζθηαζίηηθνπο
ηδησκαηηζκνχο), ην χθνο (απιφ, παξαζηαηηθφ, γιαθπξφ), ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή
(παληνγλψζηεο αθεγεηήο, ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε, κεδεληθή εζηίαζε, αλαδξνκηθή
θαη γξακκηθή αθήγεζε, πξνζεκάλζεηο), ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο (δηήγεζε,
πεξηγξαθή, εζσηεξηθφο κνλφινγνο, δηάινγνο), ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν θαη ηα
εθθξαζηηθά κέζα ηνπ έξγνπ (εηθφλεο, κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο θιπ).
Ζ ηέηαξηε νκάδα, νη «Κξηηηθνί αλαγλψζηεο» θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο Φξαγθνγηαλλνχο κε ην απφζπαζκα απφ ην έξγν «Αδεξθνί
Καξακαδφθ» ηνπ Νηνζηνγηέθζθη πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθφ ηνπο εγρεηξίδην θαη λα
εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ
2.
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απζεληηθφηεηα ησλ εξψσλ ηεο αθήγεζεο θαη ηνλ παξαινγηζκφ ζηνλ νπνίν
νδεγνχληαη, ηελ ηδηαίηεξε ςπρνινγία ηνπο, ηηο θηινζνθηθέο θαη ππαξμηαθέο
αλαδεηήζεηο ηνπο, ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα
ησλ εξψσλ θαη ηνπ Παπαδηακάληε θαη ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, ηηο ζξεζθεπηηθέο
αληηιήςεηο πνπ δηαθξίλνληαη ζηα δχν έξγα (θνηλφ ζεκείν ε νξζνδνμία), αιιά θαη ηε
ρξήζε ησλ εζσηεξηθψλ κνλνιφγσλ γηα ηελ ςπρνγξάθεζε ησλ εξψσλ θαη ηα ζηνηρεία
ξεαιηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηα δχν έξγα.
Ζ πέκπηε νκάδα, νη «ελαξηνγξάθνη-εζνπνηνί» θαινχληαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ην
έξγν κεηαγξάθνληάο ην ζηε ζχγρξνλε γιψζζα θαη αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζθελνζεηηθέο νδεγίεο θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
Γ θάζε 6ε-7ε δηδαθηηθή ψξα: παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ησλ
ηεζζάξσλ πξψησλ νκάδσλ, ζρνιηαζκφο θαη εξσηήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο.
Δ θάζε 8ε δηδαθηηθή ψξα: Γξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πέκπηε νκάδα,
ζρνιηαζκφο θαη παξαηεξήζεηο απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηελ παξάζηαζε θαη
ηελ απφδνζε ησλ ξφισλ απφ ηνπο εζνπνηνχο-καζεηέο.
η θάζε 9ε-10ε δηδαθηηθή ψξα: Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Φφληζζα» ηνπ Κψζηα Φέξξε
πνπ βαζίδεηαη ζην νκψλπκν έξγν ηνπ Παπαδηακάληε.
β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη-ηερληθέο
Ζ θπξηφηεξε κέζνδνο πνπ θπξηαξρεί ζην ζελάξην είλαη απηή ηνπ project, ε νπνία
αζθεί ηνπο καζεηέο ζηελ απηελέξγεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο
θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο, ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ.
ηελ πξψηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα αλαζπξζνχλ πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ, αιιά θαη λα εληνπηζηνχλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ Παπαδηακάληε θαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ηα πξφζσπα
ηνπ έξγνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ηα πνιπκέζα, γηα λα δνζεί βησκαηηθή
δηάζηαζε θαη λα εληζρπζεί ε αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο «αλάγλσζεο» ηεο ινγνηερλίαο.
ηε δεχηεξε θάζε νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ
θαη ζηελ επηινγή ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.
ηελ ηξίηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη νη καζεηέο θαη νη
καζεηέο θαινχληαη λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο απηή ηεο αλαδήηεζεο κέζα
ζην ινγνηερληθφ θείκελν ηεο ςπρνινγίαο ησλ εξψσλ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπο, ησλ
θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ θαη αληηιήςεσλ θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ απηέο αζθνχλ ζηνπο
αλζξψπνπο, ησλ ζηνηρείσλ πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο, ηεο ζχλδεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ κε ην ινγνηερληθφ ξεχκα ζην νπνίν αλήθεη, αιιά θαη ηεο
ζχγθξηζήο ηνπ
κε άιια ινγνηερληθά θείκελα, θαζψο θαη ηεο αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ην ππφ επεμεξγαζία θείκελν. Δπίζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ε δξακαηνπνίεζε γηα λα ελζαξξπλζεί ν δεκηνπξγηθφο δηάινγνο ησλ
καζεηψλ κε ην θείκελν, ε απηελέξγεηα θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε απηφ.
ηελ ηέηαξηε θάζε νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ πξνθνξηθφηεηα, ηελ παξνπζίαζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο κπξνζηά ζε θνηλφ θαη ηελ θξηηηθή αθξφαζε.
ηελ πέκπηε θάζε νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ θαη παίδνπλ ξφινπο, απνθηψληαο
ελζπλαίζζεζε θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
ηελ έθηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ ηέρλε, έηζη
ψζηε λα εληζρπζεί ην βίσκα ησλ καζεηψλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ
δηάθνξσλ κνξθψλ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, έηζη ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ην
θαιιηηερληθφ γεγνλφο.
γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ
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ηελ πξψηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ν πίλαθαο
ηεο ηάμεο θαη ηα πνιπκέζα.
ηε δεχηεξε θάζε αμηνπνηείηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
ηελ ηξίηε θάζε δίλνληαη ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θχιια εξγαζίαο θαη
αμηνπνηνχληαη ην δηαδίθηπν, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ κε ηα
παξάιιεια θείκελα πνπ δίλεηαη ζηελ ηέηαξηε νκάδα.
ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ
1ε Οκάδα: Οη Φπρνιφγνη
ηφρνο: Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο Φξαγθνγηαλλνχο θαη ησλ
ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νδεγείηαη ζηνλ παξαινγηζκφ.
Γηαδηθαζία:
1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη θαη
ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη ηηο
ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν θαη πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο: 1) Να
εληνπίζεηε ζην θείκελν ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ηε Φξαγθνγηαλλνχ
ζην έγθιεκα θαη ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο παξάινγεο ηδέαο ηεο θαη
ζρεηίδνληαη κε: α) ηηο αηνκηθέο ηεο εκπεηξίεο β) ην ραξαθηήξα ηεο θαη γ) ηελ
θαηάζηαζε πνπ δεη δίπια ζην άξξσζην βξέθνο θαη ηε ιερψλα θφξε ηεο 2) Πνηα
ζπλαηζζήκαηα νδεγνχλ ηε Φξαγθνγηαλλνχ λα δεηήζεη «ζετθφ ζεκάδη» έγθξηζεο
ηεο πξάμεο ηεο, πνην ζηνηρείν ηειηθά ε ίδηα εξκελεχεη σο ζεκάδη θαη γηαηί; Να
εληνπίζεηε ηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ δείρλνπλ φηη ε εξσίδα ζπγρέεη ηειηθά ην
θαιφ κε ην θαθφ. 3) Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αληηδξάζεηο ηεο
Φξαγθνγηαλλνχο φηαλ νη αξρέο ηελ ππνπηεχνληαη θαη πψο εξκελεχνληαη απηέο; 4)
Πνηεο ήηαλ νη ηειεπηαίεο ιέμεηο ηεο Φξαγθνγηαλλνχο πξηλ ην ζάλαην θαη πνηα
ζπλαηζζήκαηά ηεο αληηπξνζσπεχνπλ; 5) Πψο ζπλδέεηαη ν ηξφπνο ζαλάηνπ ηεο
εξσίδαο κε ηα εγθιήκαηα πνπ έρεη δηαπξάμεη; 6) Να ζθηαγξαθήζεηε ζπλνιηθά ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηεο Φξαγθνγηαλλνχο. Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο, κπνξείηε λα
αμηνπνηήζεηε θαη ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: e-Alexandria Ζ
θφληζζα,mikrosapoplous.gr/…/fragogiannou,theatrofcrime.gr/…/fonissapapadiam
anti.
3. πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη θηάζηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4. Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5. Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7. Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
2ε νκάδα: Οη Κνηλσληνιφγνη
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζθηαζίηηθεο θνηλσλίαο θαη ησλ
θνηλσληθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ηελ θνηλσληθή
αδηθία θαη νδήγεζαλ ηε Φξαγθνγηαλλνχ ζηνλ παξαινγηζκφ θαη ην έγθιεκα.
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Γηαδηθαζία:
1.
Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη
ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2.
Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν θαη πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο: 1)
Πνηα ήηαλ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ηεο θηάζνπ; Πψο
αληηκεηψπηδαλ νη γνλείο ηα θνξίηζηα θαη γηαηί; 2)Πνηεο ζξεζθεπηηθέο
αληηιήςεηο δηαθξίλνπκε ζην θείκελν; Με πνηεο απφ απηέο έξρνληαη ζε
ζχγθξνπζε νη πξάμεηο ηεο Φξαγθνγηαλλνχο; 3) Ζ εξσίδα ελζηεξλίδεηαη απηέο
ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο; Πψο δηθαηνινγεί ε ίδηα ηηο πξάμεηο ηεο ζε ζρέζε
κε απηέο; 4) Πνηα κνξθή έρνπλ νη θνηλσληθνί ζεζκνί πνπ εληνπίδνληαη ζην
θείκελν (γάκνο, πξνίθα, νηθνγέλεηα) θαη πψο απηνί επηδξνχλ ζηε δσή θαη ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηεο εξσίδαο; 5) Πνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθηαζίηηθεο
θνηλσλίαο δηαθξίλνπκε ζην θείκελν; 6) Πνηα ήηαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία κεγάισζε ε Φξαγθνγηαλλνχ θαη απηήο ηελ νπνία
δεκηνχξγεζε; 7) Πψο λνκίδεηε ηειηθά φηη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη νη
ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ εξσίδα; Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο, κπνξείηε λα
αμηνπνηήζεηε θαη ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: e-Alexandria Ζ
θφληζζα,
mikrosapoplous.gr/…/fragogiannou,
tovima.gr/opinions/article//…/?aid Ζ θφληζζα.
3.
πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη θηάζηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4.
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5.
Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
6.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7.
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
3ε νκάδα: Οη Φηιφινγνη
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ εζνγξαθηθψλ, ξεαιηζηηθψλ θαη λαηνπξαιηζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην έξγν θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο λνπβέιαο.
Γηαδηθαζία:
1.
Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη
ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2.
Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν αιιά θαη ηηο ζειίδεο ηεο εηζαγσγήο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ εζνγξαθία, ην ξεαιηζκφ, ην λαηνπξαιηζκφ θαη ηε Νέα Αζελατθή ρνιή
ηνπ ζρνιηθνχ ζαο εγρεηξηδίνπ θαη απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο: 1) Γηαηί ην
θείκελν ραξαθηεξίδεηαη σο εζνγξαθηθφ; 2) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ξεαιηζκνχ θαη ηνπ λαηνπξαιηζκνχ απαληψληαη ζην έξγν; (εληνπίζηε ζρεηηθά
ζεκεία). 3) Γηεξεπλείζηε ζην θείκελν Α) ηε γιψζζα, Β) ην χθνο, Γ) ηηο
αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, Γ) ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, Δ) ηνλ ηφπν, η) ην
ρξφλν, Ε) ηα εθθξαζηηθά κέζα. Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο, κπνξείηε λα
αμηνπνηήζεηε θαη ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: e-Alexandria Ζ
θφληζζα, mikrosapoplous.gr/…/fragogiannou.
246

3.
4.
5.

6.
7.

πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη θηάζηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.

4ε νκάδα: Οη Κξηηηθνί Αλαγλψζηεο
ηφρνο:Ζ ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηεο «Φφληζζαο» ηνπ Παπαδηακάληε κε έλα
απφζπαζκα απφ ηνπο «Αδεξθνχο Καξακαδφθ» ηνπ Νηνζηνγηέθζθη σο πξνο ην
πεξηερφκελν, ην ινγνηερληθφ είδνο, ην ινγνηερληθφ ξεχκα θαη ηε κνξθή.
Γηαδηθαζία:
1.
Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη
ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2.
Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν θαη κειεηήζηε ην απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα
«Αδεξθνί Καξακαδφθ» πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθφ ζαο εγρεηξίδην, θαζψο θαη ηηο
ζειίδεο ηεο εηζαγσγήο ηεο Νεφηεξεο Πεδνγξαθίαο ηνπ ζρνιηθνχ ζαο
εγρεηξηδίνπ θαη πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο: 1) Χο πξνο ην
πεξηερφκελν: α) πνηεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κπνξείηε λα εληνπίζεηε
αλάκεζα ζηνπο ήξσεο ηνπ Παπαδηακάληε θαη ηνπ Νηνζηνγηέθζθη; β) κέζα απφ
πνηα δηαδηθαζία νδεγνχληαη νη ήξσεο θαη ησλ δχν έξγσλ ζηνλ παξαινγηζκφ; γ)
πνηνη θηινζνθηθνί θαη ππαξμηαθνί πξνβιεκαηηζκνί ηνπο απαζρνινχλ; δ) πψο
επηδξνχλ νη θνηλσληθέο παξάκεηξνη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο; ε) πνηεο
ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο δηαθξίλνληαη ζηα δχν έξγα θαη πψο απηέο επηδξνχλ
ζηνπο ήξσεο; 2) Χο πξνο ην ινγνηερληθφ είδνο: πνηεο δηαθνξέο δηεγήκαηνοκπζηζηνξήκαηνο κπνξείηε λα εληνπίζεηε κειεηψληαο ηα δχν θείκελα; 3) Χο
πξνο ην ινγνηερληθφ ξεχκα: πνηα θνηλά ζηνηρεία ξεαιηζηηθήο γξαθήο κπνξείηε
λα εληνπίζεηε ζηα δχν θείκελα; 4) Χο πξνο ηε κνξθή: πνηεο θνηλέο
αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δχν θείκελα θαη πσο απηέο
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηήξσλ;
3.
πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη θηάζηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4.
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5.
Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
6.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7.
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
5ε νκάδα: Οη ελαξηνγξάθνη-Ζζνπνηνί
ηφρνο: Ζ κεηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζηε δεκνηηθή γιψζζα θαη ε πξνεηνηκαζία κηαο
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ ζα απνδίδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Γηαδηθαζία:
1.
Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη
ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), γ) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα
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ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο) δ) ηνπ ζθελνζέηε (ζα θαζνδεγεί ηελ νκάδα ησλ
εζνπνηψλ), ε) ησλ εζνπνηψλ.
Ξαλαδηαβάδνληαο ην θείκελν ην κεηαγξάθεηε ζηε ζχγρξνλε δεκνηηθή γιψζζα.
ηε ζπλέρεηα: α) ην ρσξίδεηε ζε ζθελέο κε βάζε ην ρψξν θαη ηα πξφζσπα θαη
δίλεηε έλα ηίηιν ζε θάζε ζθελή β) Οξίδεηε ηνπο ξφινπο θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα
ηνπο ππνδπζνχλ. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δξακαηνπνίεζεο κπνξείηε λα
βνεζεζείηε παίξλνληαο ηδέεο απφ ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο:
dailymotion.com/videoxgr Ζ θφληζζα, pmsaitoliko.blogspot.com Αιέμαλδξνπ
Παπαδηακάληε Ζ θφληζζα, materiaartgroup Ζ θφληζζα.
Αλαδεηήζηε ζην θείκελν ιέμεηο ή εθθξάζεηο πνπ πξέπεη νη εζνπνηνί λα ιάβνπλ
ππφςε ηνπο.
Παξνπζηάζηε ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηηο άιιεο νκάδεο θαη αθνχζηε ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.

Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζελαξίνπ
Λνγνηερλία, Καιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο- Μεζνδνινγία, Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ,
Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, Σφκνο Β, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011.
Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, Βαζηθφ Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ, Σφκνο Α,
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011.
Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λχθεην, ΟΔΓΒ,
2008.
2.2. Τιηθνηερληθή ππνδνκή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη ηφζν ηα ΣΠΔ φζν θαη ην
δηαδίθηπν.
3.ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Με δεδνκέλν φηη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ απνξίεο ή λα
ζπκπιεξψζνπλ απηά πνπ αθνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ,
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν έρνπλ θαηαλνήζεη
φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ αιιά θαη θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί νη
ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε νη εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ην λα δνζνχλ σο
εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ζηνπο καζεηέο.

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

248

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr
Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ
ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ
1.1. Σίηινο-ζέκα ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο
Ζ κνίξα ησλ ηπξάλλσλ δηαρξνληθά, έηζη φπσο ηελ πξνζιακβάλεη κέζα απφ ηελ
θαιιηηερληθή ηνπ επαηζζεζία ν εθέξεο, κε αθνξκή έλα πιαησληθφ ρσξίν θαη
αηηία ηνπο ζχγρξνλνπο ηνπ πνηεηή ηπξάλλνπο: ε ηειηθή ηηκσξία θαη θαηαζηξνθή
ηνπο σο αλαπφθεπθηε θαηάιεμε ηεο αιαδνλίαο θαη απζαηξεζίαο ηνπο ζχκθσλα κε
ηελ αξραία αιιεινπρία: χβξηο-ηίζηο-λέκεζηο πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα
δηαπίζησζε, επρή θαη πξνθεηεία ηνπ πνηεηή ζηνπο ζχγρξνλνπο θαη
κεηαγελέζηεξνχο ηνπ.
1.2. Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Νενειιεληθή ινγνηερλία Β΄ εληαίνπ ιπθείνπ
Ηδηαίηεξε πεξηνρή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
«Δπί αζπαιάζσλ» ηνπ Γηψξγνπ εθέξε
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ:
Ζ ελφηεηα απηή βξίζθεηαη ζε ζπκβαηφηεηα κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ γηαηί:
α) πκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ
καζεηψλ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο πνίεζεο.
β) Καιιηεξγεί θαη εκπινπηίδεη ηε γιψζζα ησλ καζεηψλ, θαζψο δίλεη δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κε ηελ πνηεηηθή γιψζζα.
γ) Γίλεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ‗φπσο ε
νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη εξσηήζεηο-απαληήζεηο, ε εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία,
ε δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ ηέρλε.
δ) Δπλνεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζήο ηνπο, θαζψο θαη
ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο.
ε) Γίλεη πξφζθνξν έδαθνο αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ πιηθψλ φπσο
ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα.

1.3. θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
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Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηεο πνίεζεο αιιά θαη ηεο ηέρλεο
γεληθφηεξα κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη, επνκέλσο, ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχκε αιιά θαη ηνπ εαπηνχ καο.
Δπηκέξνπο ζηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
ε επίπεδν γλψζεσλ
α) Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεφηεξεο πνίεζεο, ηνπ
ζπκβνιηζκνχ θαη ηνπ ππεξξεαιηζκνχ
β) Να εληνπίζνπλ κε βάζε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηηο πνηεηηθέο ηερληθέο
(ζηηρνπξγηθή, εθθξαζηηθά κέζα, γιψζζα, χθνο).
γ) Να εκπεδψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κπζηθήο κεζφδνπ ζηελ πνίεζε ηνπ Γ. εθέξε
θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε βαζηά ζρέζε ηεο κε ηελ ηζηνξία
δ) Να παξαθνινπζήζνπλ ηνπο ζπλεηξκνχο ηνπ εθέξε θαη λα δηαθξίλνπλ γηαηί ην
πνίεκα απνηειεί κηα ηζηνξηθή αλαθνξά θαη κηα επρή ζηνλ παξφληα ηνπ πνηεηή ρξφλν.
ε) Να είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ πνηήκαηνο θαη λα
ελλνήζνπλ γηαηί απηφ απνηειεί κηα αιιεγνξηθή πξνθεηεία.
ε επίπεδν δεμηνηήησλ
α) Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ εμαγσγή λνεκάησλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ.
β) Να αζθεζνχλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
γ) Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε επηιεθηηθή
αλάγλσζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ε άζθεζε ηεο
πξνθνξηθφηεηαο.
δ) Να είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθά πνλήκαηα ηνπ ίδηνπ δεκηνπξγνχ θαη
λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα.
ε επίπεδν ζηάζεσλ
Να δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ην πψο ε απζαηξεζία θαη ν απηαξρηζκφο ζε πνιηηηθφ θαη
θνηλσληθφ επίπεδν πξνθαινχλ ηελ αγαλάθηεζε θαη ηελ νξγή θαη επηζείνπλ ηε
ζθιεξφηεξε ηηκσξία δηαρξνληθά.
1.4. Πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Μεζνδνινγηθά πξνηείλνληαη ε εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, πνπ εληζρχεη ηελ
αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο «αλάγλσζεο» ηεο Λνγνηερλίαο, ε εξκελεπηηθή κέζνδνο, πνπ
δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θξηηηθνί αλαγλψζηεο ηνπ ινγνηερληθνχ
θεηκέλνπ, νη ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ,
ην project, ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ηε
βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη ε
δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ ηέρλε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο κέζα απφ ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ,θαη νη εξσηήζεηοαπαληήζεηο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ην
βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο.
1.5. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Δίλαη ζθφπηκν νη καζεηέο λα έρνπλ ήδε αζθεζεί ζηε ρξήζε ηεο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ
λα κελ ππάξμεη απψιεηα ρξφλνπ, αιιά θαη λα ππάξρεη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζην
ζρνιείν πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιπκέζσλ θαη ζα επηηξέςεη ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο, θαζψο
θαη ηελ παξαθνινχζεζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.
Γηάξθεηα: 5 ψξεο
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2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ-ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1 Γεληθή πεξηγξαθή
α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο
Α θάζε: 1ε δηδαθηηθή ψξα: Αθφξκεζε. Αξρηθά κε ηε κέζνδν ησλ ζηνρεπκέλσλ
εξσηήζεσλ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αλαζχξνπλ πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο απφ
ηελ εηζαγσγή ζρεηηθά κε ηε λεφηεξε πνίεζε, ην ζπκβνιηζκφ, ηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. ηε
ζπλέρεηα, γίλεηαη απφ ην δηδάζθνληα κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ
πνηήκαηνο (δηθηαηνξία) θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηνπ (εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνχενξηαζκφο ηεο εζλεγεξζίαο).
Β θάζε: 1ε δηδαθηηθή ψξα: Ο δηδάζθσλ μεθηλά ηελ αλάγλσζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ
πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην, αθνχ πξψηα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα
ππνγξακκίδνπλ θαηά ηελ αλάγλσζε ηηο ιέμεηο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθέο. ην ηέινο
ηεο αλάγλσζεο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηφπν, ην
ρξφλν θαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ πνηήκαηνο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζηνλ
πίλαθα. Γίλνληαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Αξδηαίν θαη ηελ αλαθνξά ηνπ ζην
ζρεηηθφ ρσξίν ηνπ Πιάησλα πνπ απνηειεί πεγή έκπλεπζεο ηνπ εθέξε θαη κπνξεί
θαη λα αλαγλσζηεί ζηνπο καζεηέο απφ ην δηδάζθνληα (ην ζρεηηθφ απφζπαζκα ππάξρεη
ζε κεηάθξαζε ηνπ Κ. Γεσξγνχιε ζην βηβιίν «ρφιην γηα ην πνίεκα Δπί αζπαιάζσλ»,
ηνπ Γ. Βαιέηα).
Γ θάζε 2ε -3ε δηδαθηηθή ψξα: Δπεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο κε δηάθξηζε νκάδσλ.
Ζ ηάμε δηαθξίλεηαη ζε πέληε νκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα πξνζεγγίζεη
κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ πξψηε νκάδα, νη θηιφινγνη, θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ πνηήκαηνο
κε ην ζπκβνιηζκφ θαη ηνλ ππεξξεαιηζκφ, ην γηαηί ην πνίεκα απνηειεί αιιεγνξία, ζε
ηη ζπλίζηαηαη ε κπζηθή κέζνδνο ηνπ εθέξε, ηνπο ζπκβνιηζκνχο, ηηο ζπλεηξκηθέο
αιιεινπρίεο θαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο (ηξεηο ελφηεηεο,
ειεχζεξνο ζηίρνο, επίζεηα, κεηαθνξέο, πξνζσπνπνηήζεηο, απνζησπήζεηο, εηθφλεο,
χθνο ιηηφ, ζπγθξαηεκέλν αιιά θαη πεδνινγηθφ θαη δσεξφ).
Ζ δεχηεξε νκάδα, νη ηζηνξηθνί, αλαδεηνχλ ηε ζρέζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ κε ηελ
αξραία ηζηνξία ηεο Διιάδαο (Αξδηαίνο, αξραίνη ηχξαλλνη), ηε λεφηεξε ειιεληθή
ηζηνξία (επαλάζηαζε ηνπ 1821) θαη ηε ζχγρξνλε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα
(δηθηαηνξία 1967-74) ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία γξάθεηαη ην πνίεκα θαη ην πψο ε
ηζηνξηθή γλψζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα βηψκαηα ηνπ πνηεηή κεηαπιάζεηαη ζε πνηεηηθή
δεκηνπξγία.
Ζ Σξίηε νκάδα, νη θηιφζνθνη, δηεξεπλνχλ ηηο ηδέεο πνπ δηαπεξλνχλ ην πνίεκα θαη
ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ πνηεηή ( ε δηαηάξαμε ηεο εζηθήο ηάμεο απφ ηελ απζαηξεζία,
ηελ αιαδνλεία θαη ηνλ απηαξρηζκφ, απνθαηάζηαζή ηεο κέζα απφ ηε ζθιεξή ηηκσξία
ησλ ηπξάλλσλ, νη πνηλέο θαη ακνηβέο ηνπ δηθαίνπ θαη αδίθνπ σο ξπζκηζηηθφο
παξάγνληαο ηεο ζπκπαληηθήο ηζνξξνπίαο , ε ζρέζε ηνπ εθεξηθνχ ζηνραζκνχ κε ηελ
αξραία θηινζνθία θαη ηελ αξραία ηξαγσδία).
Ζ ηέηαξηε νκάδα, νη δεκνζηνγξάθνη κειεηνχλ ηε ζρέζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ κε ηα
γεγνλφηα ηεο επνρήο ζηελ νπνία γξάθηεθε θαζψο θαη απηά πνπ πξνεγήζεθαλ θαη
αθνινχζεζαλ,(δηθηαηνξία, πξνεγνχκελα πλεπκαηηθά πνλήκαηα ηνπ πνηεηή, ζάλαηνο
θαη θεδεία ηνπ) αιιά θαη ζπγθξίλεη απηά κε αληίζηνηρα γεγνλφηα άιισλ
επνρψλ,(ζάλαηνο θαη θεδεία ηνπ Παιακά ζηελ Καηνρή) θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα
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γηα ην ξφιν ησλ πνηεηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ζε δχζθνιεο
ζηηγκέο.
Ζ Πέκπηε νκάδα, νη εζνπνηνί-ζελαξηνγξάθνη αλαιακβάλνπλ κε αθνξκή ην πνηεηηθφ
θείκελν λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία γηα ηελ ηηκσξία ησλ ηπξάλλσλ θαη λα ηελ
παξνπζηάζνπλ δξακαηνπνηεκέλε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
Γ θάζε 4ε -5ε δηδαθηηθή ψξα: παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ησλ
νκάδσλ, ζρνιηαζκφο θαη εξσηήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο.
Δ θάζε 5ε δηδαθηηθή ψξα: Γξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πέκπηε νκάδα,
ζρνιηαζκφο θαη παξαηεξήζεηο απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηελ παξάζηαζε θαη
ηελ απφδνζε ησλ ξφισλ απφ ηνπο εζνπνηνχο-καζεηέο.
β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη-ηερληθέο
ηελ πξψηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ ζηνρεπκέλσλ εξσηήζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα αλαζπξζνχλ
πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη επεμεξγαζία
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ε κεησπηθή δηδαζθαιία
πξνθεηκέλνπ λα θαηαηνπηζηνχλ ζε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ
πιαίζην ηνπ πνηήκαηνο (10 ιεπηά).
ηε δεχηεξε θάζε νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ θαη
ζηελ επηινγή ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.
ηελ ηξίηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη νη καζεηέο
θαινχληαη λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο απηή ηεο αλαδήηεζεο κέζα ζην
ινγνηερληθφ θείκελν ησλ ζεκάησλ ηνπ, ησλ ζηνηρείσλ πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο, ηεο
ζχλδεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ κε ην ινγνηερληθφ ξεχκα ζην νπνίν αλήθεη,
ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ησλ ηδεψλ πνπ ην
δηαπεξλνχλ θαζψο θαη ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ην
ππφ επεμεξγαζία θείκελν. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηερληθή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ
ηελ ηέρλε, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ην βίσκα ησλ καζεηψλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ
επηθνηλσλία ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, έηζη ψζηε λα
πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ην θαιιηηερληθφ γεγνλφο. Σέινο, ρξεζηκνπνηείηαη ε
δξακαηνπνίεζε γηα λα ελζαξξπλζεί ν δεκηνπξγηθφο δηάινγνο ησλ καζεηψλ κε ην
πνίεκα, ε απηελέξγεηα θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε απηφ.
ηελ ηέηαξηε θάζε νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ πξνθνξηθφηεηα, ηελ παξνπζίαζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο κπξνζηά ζε θνηλφ θαη ηελ θξηηηθή αθξφαζε.
ηελ πέκπηε θάζε νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ θαη παίδνπλ ξφινπο, απνθηψληαο
ελζπλαίζζεζε θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
ηελ πξψηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ν
πίλαθαο ηεο ηάμεο.
ηε δεχηεξε θάζε αμηνπνηείηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
ηελ ηξίηε θάζε δίλνληαη ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θχιια εξγαζίαο θαη
αμηνπνηνχληαη ην δηαδίθηπν, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ηα πνιπκέζα.
ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ
1Ζ ΟΜΑΓΑ: ΟΗ ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζπκβνιηζηηθψλ, ππεξξεαιηζηηθψλ θαη αιιεγνξηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζην πνίεκα, θαζψο θαη ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ.
Γηαδηθαζία:
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1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη θαη
ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη ηηο
ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), γ) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη δ) ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν, ηελ εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη
ζπκβνπιεπηείηε
ηνπο
παξαθάησ
δηαδηθηπαθνχο
ηφπνπο:
www.netschoolbook.gr/eleni/b1-eleni-techn.html,
angitan.blogspot.com/2011/.../blog-post.ht. «Δπί αζπαιάζσλ» .θαη πξνζπαζήζηε
λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο: 1) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ηνπ
ππεξξεαιηζκνχ απαληψληαη ζην πνίεκα; (εληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία) 2) Γηαηί ην
πνίεκα ραξαθηεξίδεηαη σο αιιεγνξία; 3) Υσξίζηε ην πνίεκα ζε ελφηεηεο θαη
δψζηε έλαλ ηίηιν ζε θαζεκηά. 4) Πψο πηζηεχεηε φηη ε κπζηθή κέζνδνο ηνπ εθέξε
εθαξκφδεηαη ζην πνίεκα «Δπί αζπαιάζσλ»; 5) Γηεξεπλείζηε ζην πνίεκα: α) ηα
εθθξαζηηθά κέζα (εηθφλεο, παξνκνηψζεηο, κεηαθνξέο θιπ) β) ηε γιψζζα γ) ην
χθνο.
3. πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη λα θαηαιήμεηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4. Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5. Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7. Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
2Ζ ΟΜΑΓΑ: ΟΗ ΗΣΟΡΗΚΟΗ
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ηεο αξραίαο θαη λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, θαζψο θαη ηεο
ζχγρξνλεο ηνπ εθέξε ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο γελεζηνπξγψλ παξαγφλησλ ηνπ
πνηήκαηνο «Δπί αζπαιάζσλ» θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
ηζηνξηθφηεηα ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο.
Γηαδηθαζία:
1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη θαη
ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη ηηο
ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), γ) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη δ) ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην πνίεκα, ηηο ζειίδεο 93-94 ηνπ βηβιίνπ «Ηζηνξία ηνπ αξραίνπ
θφζκνπ» Α ηάμε εληαίνπ ιπθείνπ θαη 26-27, 154-156 ηνπ βηβιίνπ «Νεφηεξε θαη
χγρξνλε Ηζηνξία» Γ Γπκλαζίνπ θαζψο θαη ην 616 θεθάιαην απφ ηελ «Πνιηηεία»
ηνπ Πιάησλα (Αξραία Διιεληθά, Φηινζνθηθφο Λφγνο, Γ ηάμε Δληαίνπ ΛπθείνπΘεσξεηηθή θαηεχζπλζε, ζει. 127-131) θαη απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο: 1) Πνηα
ήηαλ ε ηχρε ησλ ηπξάλλσλ ζηελ αξραηφηεηα θαη γηαηί; 2) Πνηα ήηαλ ηα αηηήκαηα
ησλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ηνπ 1820-21 θαη ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο; 3)
Πνην ήηαλ ην πνιηηηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα ηελ επνρή πνπ γξάθηεθε ην
πνίεκα; 4) Πψο ε ζπγθεθξηκέλε κέξα ηεο επίζθεςεο ηνπ πνηεηή ζην νχλην θαη νη
αζπάιαζνη ιεηηνχξγεζαλ ζηε ζθέςε ηνπ εθέξε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ
πνηήκαηνο θαη γηαηί; 5) Πψο ζπλδένληαη ε αξραία, λεφηεξε θαη ζχγρξνλε επνρή
ζην πνίεκα «Δπί αζπαιάζσλ»; 6) Γηαηί ην «Δπί αζπαιάζσλ» ραξαθηεξίδεηαη σο
αιιεγνξηθή πξνθεηεία; 7) Πνηα δηαρξνληθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ απφ ην πνίεκα;
3. πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη θαηαιήμεηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4. Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
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5. Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7. Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
3Ζ ΟΜΑΓΑ: ΟΗ ΦΗΛΟΟΦΟΗ
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ πνπ δηαπεξλνχλ ην πνίεκα θαη ησλ ζηνραζκψλ ηνπ
πνηεηή ζρεηηθά κε ην δίθαην θαη ην άδηθν, ηελ εζηθή ηάμε θαη ηζνξξνπία, θαζψο θαη
ηεο ζρέζεο ηεο ζθέςεο ηνπ εθέξε κε ηελ αξραία θηινζνθία θαη ηελ αξραία
ηξαγσδία.
Γηαδηθαζία:
1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη θαη
ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη ηηο
ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), γ) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη δ) ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην πνίεκα θαζψο θαη ηηο ζειίδεο 77-78 θαη 135-138 ηνπ βηβιίνπ
«Αξρέο Φηινζνθίαο» Β εληαίνπ ιπθείνπ ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο 2003, ην 616
θεθάιαην απφ ηελ «Πνιηηεία» ηνπ Πιάησλα (Αξραία Διιεληθά, Φηινζνθηθφο
Λφγνο, Γ ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ-Θεσξεηηθή θαηεχζπλζε, ζει. 127-131),
ζπκβνπιεπηείηε ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο www.netschoolbook.gr/eleni/b1eleni-techn.html,
http://www.youtube.com/watch?v=yabh_GAAk58
θαη
απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο: 1) Πνην είλαη ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ζρήκαηνο
«χβξηο-ηίζηο-λέκεζηο» έηζη φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ αξραία ειιεληθή
ζθέςε; 2) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ φξν «θάζαξζηο»; 3) Ση πίζηεπε ν
Πιάησλαο ζρεηηθά κε ην δίθαην θαη ην άδηθν; 4) Πψο ζρεηίδνληαη απηέο νη ζέζεηο
κε ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο «Δπί αζπαιάζσλ»; 5) Πνηεο επηδξάζεηο
θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζην πνίεκα απφ ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη
ηξαγσδία; 6) Πνηα ήηαλ ε άπνςε ηνπ πνηεηή ηειηθά γηα ηελ πνιηηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ θαη πνην ήηαλ ην ηδενινγηθφ ηεο ππφβαζξν;
3. πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη λα θαηαιήμεηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4. Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5. Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7. Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
4Ζ ΟΜΑΓΑ: ΟΗ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΗ
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο κε ηε ζηάζε ηνπ
εθέξε απέλαληη ζηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ θαη ε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ πνηεηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πλεπκαηηθψλ
αλζξψπσλ ζε δχζθνιεο ζηηγκέο.
Γηαδηθαζία:
1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη θαη
ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη ηηο
ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), γ) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη δ) ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο
ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε
ην
πνίεκα.
Δπηζθεθζείηε
ην
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
http://www.youtube.com/watch?v=yabh_GAAk58 θαη αθνχζηε ηε δήισζε ηνπ
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3.
4.
5.
6.
7.

πνηεηή Γ. εθέξε θαηά ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ ειιεληθή ππεξεζία ηνπ BBC, ζηηο
28
Μαξηίνπ
ηνπ
1969.
Δπίζεο
επηζθεθζείηε
ηελ
ηζηνζειίδα
http://www.hri.org/E/1996/96-09-20.dir/keimena/greece/greece1.htm
γηα
λα
δηαβάζεηε ην άξζξν ηνπ Βαζίιε Καιακάξα πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ
Διεπζεξνηππία ζηηο 20/09/1996 θαη αλαθέξεηαη ζηελ θεδεία ηνπ πνηεηή,
ζηαρπνινγψληαο ζηνηρεία απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο. Παξαθνινπζείζηε ηέινο απφ
ην
αξρείν
ηεο
ΔΡΣ
http://www.ert-archives.gr/V3/public/popview.aspx?tid=0000026807&tsz=0&act=mMainView ην βίληεν-καξηπξία γηα ηελ
θεδεία ηνπ Κσζηή Παιακά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη απαληήζηε ζηηο
εξσηήζεηο: 1) Πψο ε δήισζε ηνπ εθέξε θαηά ηεο δηθηαηνξίαο ζπλδέεηαη κε ην
κειεηψκελν πνίεκα πνπ γξάθηεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα; 2) Πνην είλαη ην θνηλφ
ζηνηρείν αλάκεζα ζηελ θεδεία ηνπ εθέξε θαη ηνπ Παιακά θαη πψο απηφ
ζρεηίδεηαη κε ηα γεγνλφηα ησλ επνρψλ πνπ πέζαλαλ νη δπν πνηεηέο; 3) Πνηνο είλαη
θαηά ηε γλψκε ζαο ν ξφινο ησλ πνηεηψλ ζε δχζθνιεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο; Πψο
ζπζπεηξψλνπλ ηνλ ιαφ, ψζηε λα εθδειψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο πφζνπο
ηνπ; 4) Να γξάςεηε ην δηθφ ζαο θείκελν-ξεπνξηάδ γηα ηηο θεδείεο ησλ δχν
πνηεηψλ φπνπ κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ζα εξκελεχζεηε ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο πήξαλ παιιατθφ ραξαθηήξα θαη εμειίρζεθαλ ζε δηαδειψζεηο
δηακαξηπξίαο.
πδεηήζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη θαηαιήμεηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη ρξήζηκν.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.

5Ζ ΟΜΑΓΑ: ΟΗ ΖΘΟΠΟΗΟΗ-ΔΝΑΡΗΟΓΡΑΦΟΗ
ηφρνο: Ζ νπηηθνπνίεζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, ε ζπγγξαθή θαη ε πξνεηνηκαζία
ελφο ζεαηξηθνχ δξψκελνπ πνπ ζα απνδίδεη κηα ηζηνξία γηα ηελ ηηκσξία ησλ ηπξάλλσλ
κε αθνξκή ην πνίεκα.
Γηαδηθαζία:
1.
Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη
ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), γ) ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα
ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο) δ) ηνπ ζθελνζέηε (ζα θαζνδεγεί ηελ νκάδα ησλ
εζνπνηψλ), ε) ησλ εζνπνηψλ.
2.
Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν, κειεηήζηε ην 616 θεθάιαην απφ ηελ «Πνιηηεία» ηνπ
Πιάησλα (Αξραία Διιεληθά, Φηινζνθηθφο Λφγνο, Γ ηάμε Δληαίνπ ΛπθείνπΘεσξεηηθή θαηεχζπλζε, ζει. 127-131) θαη επηζθεθζείηε ην δηαδηθηπαθφ ηφπν
http://www.youtube.com/watch?v=cjusg4UCeDg, γηα λα παξαθνινπζήζεηε ηελ
ηαηλία-καξηπξία ηνπ Παληειή Βνχιγαξε, Σν ρξνληθφ ηεο δηθηαηνξίαο 19671974. ηε ζπλέρεηα, 1) Γξάςηε κηα ηζηνξία γηα ηελ ηηκσξία ησλ ηπξάλλσλ κε
βάζε ηα φζα κειεηήζαηε θαη παξαθνινπζήζαηε. 2) Οξίζηε ηνπο ξφινπο θαη ηα
πξφζσπα πνπ ζα ηνπο ππνδπζνχλ.
3.
Αλαδεηήζηε ζην θείκελν ιέμεηο ή εθθξάζεηο πνπ πξέπεη νη εζνπνηνί λα ιάβνπλ
ππφςε ηνπο.
4.
Παξνπζηάζηε ην δξψκελν ζηηο άιιεο νκάδεο θαη αθνχζηε ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπο.
5.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
6.
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
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ηελ ηέηαξηε θάζε νη καζεηέο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο βαζηδφκελνη ζην πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
επεμεξγαζία ησλ θχιισλ εξγαζίαο.
ηελ Πέκπηε θάζε νη καζεηέο ηεο πέκπηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ ην δξψκελν πνπ
εηνίκαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζελαξίνπ
Λνγνηερλία, Καιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο- Μεζνδνινγία, Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ,
Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, Σφκνο Β, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011.
Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, Βαζηθφ Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ, Σφκνο Α,
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011.
Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λχθεην, ΟΔΓΒ,
2008.
2.2. Τιηθνηερληθή ππνδνκή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη ηφζν ηα ΣΠΔ φζν θαη ην
δηαδίθηπν.
3.ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Με δεδνκέλν φηη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ απνξίεο ή λα
ζπκπιεξψζνπλ απηά πνπ αθνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ,
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν έρνπλ θαηαλνήζεη
φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ αιιά θαη θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί νη
ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε νη εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ην λα δνζνχλ σο
εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ζηνπο καζεηέο.

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr
Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ
ΔΝΑΡΗΟ-ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ-ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.2. Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο-Β Λπθείνπ
Ηδηαίηεξε πεξηνρή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ:
Δλφηεηα: Νέα Αζελατθή ρνιή-Πεδνγξαθία, «Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα»,
Κσλζηαληίλνπ Θενηφθε
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ:
Σν θείκελν θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο είλαη ζπκβαηφ κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ,
δηφηη:
Α) πκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ
καζεηψλ κέζα απφ ηε κειέηε εζνγξαθηθψλ θεηκέλσλ.
Β) Πξνζθέξεη αηζζεηηθή απφιαπζε θαη δίλεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε κειέηε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη ζηελ
αθχπληζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο.
Γ) Πξνζθέξεηαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γιψζζαο ησλ καζεηψλ
Γ) Γίλεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθψλ
ηερληθψλ, φπσο ην project, ηα ΣΠΔ, ην δηαδίθηπν.
1.3.θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθφο ζθνπφο
Ζ θαηαλφεζε θαη βίσζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπσλ ηεο
θνηλσλίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, ησλ δηιεκκάησλ ηνπο, ησλ
αιιεινζπγθξνπφκελσλ αμηψλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζε απηήλ θαη ηνπ πψο απηέο
επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Δπηκέξνπο ζηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία
ε επίπεδν γλψζεσλ
1. Να εληνπίζνπλ νη καζεηέο κε βάζε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηηο
ηερληθέο ηεο λνπβέιαο (Γιψζζα, χθνο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηξφπνη).
2. Να θαηαλνήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαηνπξαιηζκνχ θαη ηεο εζνγξαθίαο.
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3. Να ζπλδέζνπλ ηηο ηερληθέο απηέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν
θείκελν.
ε επίπεδν δεμηνηήησλ
1. Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε ζθηαγξάθεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ
ινγνηερληθψλ εξψσλ αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ.
2. Να αζθεζνχλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
3. Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε επηιεθηηθή
αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ε άζθεζε ηεο
πξνθνξηθφηεηαο.
ε επίπεδν ζηάζεσλ
Να δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ην πψο νη αμίεο αιιά θαη νη ζπλζήθεο δσήο ζε κηα
θνηλσλία εξκελεχνπλ ηελ αλζξψπηλε δξάζε αιιά θαη λα θάλνπλ αλαγσγέο ζε
αληίζηνηρα θαηλφκελα ζηε ζχγρξνλε ή θαη ζε άιιεο επνρέο.
1.4. Πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Μεζνδνινγηθά πξνηείλνληαη ε εξκελεπηηθή κέζνδνο, πνπ δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε
δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θξηηηθνί αλαγλψζηεο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ν
θαηαηγηζκφο ηδεψλ, κε ηνλ νπνίν ελεξγνπνηνχληαη ε ζπκκεηνρή, ε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία ησλ καζεηψλ, ην project, ην νπνίν εμππεξεηεί
ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ
αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη ε δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ
ηέρλε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο
κέζα απφ ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ, θαη νη εξσηήζεηο-απαληήζεηο ζην ζηάδην ηεο
αμηνιφγεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ
θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο.
1.5. Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Δίλαη ζθφπηκν νη καζεηέο λα έρνπλ ήδε αζθεζεί ζηε ρξήζε ηεο νκάδαο,
πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ απψιεηεο ρξφλνπ, αιιά θαη λα ππάξρεη ε
πιηθνηερληθή ππνδνκή ζην ζρνιείν πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα δηεξεπλήζνπλ κέζσ
δηαδηθηχνπ ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ, θαζψο θαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξνβνιή κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.
Γηάξθεηα: 8 ψξεο
2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ-ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.1. Γεληθή πεξηγξαθή
Α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο
Α θάζε: 1ε δηδαθηηθή ψξα: Αθφξκεζε. Ζ αθφξκεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηε κέζνδν
ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. Έηζη, ν δηδάζθνληαο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ζε δχν ζηήιεο
ηηο δχν έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ: ηηκή θαη ρξήκα θαη δεηά απφ
ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ φ,ηη ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ γη‘ απηέο θαη θαηαγξάθεη
ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη δεηά απφ απηνχο λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο.
Β θάζε: 1ε-2ε δηδαθηηθή ψξα: Ο δηδάζθσλ μεθηλά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ,
πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην. Με δεδνκέλν φηη ην θείκελν είλαη ζρεηηθά κεγάιν,
ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δηαθφπηεηαη ε αλάγλσζε φηαλ ηειεηψλεη ην θάζε θεθάιαην
θαη λα γίλεηαη γισζζηθή εμνκάιπλζή ηνπ πξηλ αλαγλσζηεί ην επφκελν, έηζη ψζηε
νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. ην ηέινο
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ηεο αλάγλσζεο (ηειεπηαία ιεπηά ηεο δεχηεξεο ψξαο) ν δηδάζθσλ δεηά απφ ηνπο
καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηφπν, ην ρξφλν θαη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ ηα
νπνία θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα.
Γ θάζε:3ε -4ε δηδαθηηθή ψξα: Δπεμεξγαζία ηεο ελφηεηαο κε δηάθξηζε νκάδσλ.
Ζ ηάμε δηαθξίλεηαη ζε πέληε νκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα
πξνζεγγίζεη κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ θεηκέλνπ.
Ζ πξψηε νκάδα δηεξεπλά ηηο αμίεο πνπ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ
έξγνπ, ην πψο απηέο παξνπζηάδνληαη κέζα ζην θείκελν, θαη ζε πνηα ζεκεία ηνπ: ε
ηηκή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ππφιεςε ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ ηηκή ηεο θνπέιαο, ην ιφγν
ηνπ άλδξα, ελψ ην ρξήκα παξνπζηάδεηαη σο θηλεηήξηνο δχλακε ηεο θνηλσλίαο,
ζίγεηαη ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο θαη παξάιιεια γίλεηαη κηζεηφ απφ ηα βαζηθά
πξφζσπα ηνπ έξγνπ («παλάζεκα ηα ηάιαξα»). Δπηπξφζζεηα, ε πξψηε νκάδα
θαιείηαη λα ζπγθξίλεη ηηο αμίεο απηέο φπσο παξνπζηάδνληαη κέζα ζην έξγν κε ην
πεξηερφκελν πνπ ηνπο έδσζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ αθφξκεζε.
Ζ δεχηεξε νκάδα αλαιακβάλεη λα δηεξεπλήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
λαηνπξαιηζκνχ θαη ηεο εζνγξαθίαο πνπ απαληψληαη ζην θείκελν θαζψο θαη απηά
ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη: πνιηηηθά (πειαηεηαθέο ζρέζεηο),
εζηθά (θνηλσληθή δηαθζνξά), θνηλσληθά (ηάμεηο: αξηζηνθξάηεο, ιαφο), νηθνλνκηθά
(νηθνλνκηθή δπζπξαγία, παξανηθνλνκία, ιαζξεκπφξην) θαη λα ηα ζπζρεηίζεη κε
ηελ πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ Θενηφθε..
Ζ ηξίηε νκάδα αλαιακβάλεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ: ηεο
Δπηζηήκεο, ηνπ Αληξέα, ηεο Ρήλεο, ηνπ Σξίλθνπινπ θαη ησλ ππνινίπσλ (ζείνο
πχξνο, θίινο Αληψλεο, γεηηφληζζεο).
Ζ ηέηαξηε νκάδα δηεξεπλά ηελ ηερληθή ηεο λνπβέιαο σο πξνο ηε γιψζζα
(δεκνηηθή κε θεξθπξατθνχο ηδησκαηηζκνχο), ην χθνο (απιφ, ιηηφ), ηελ
αθεγεκαηηθή ηερληθή (παληνγλψζηεο αθεγεηήο, ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε,
κεδεληθή εζηίαζε, γξακκηθή αθήγεζε), ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο (δηήγεζε,
δηάινγνο), ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν.
Ζ πέκπηε νκάδα αλαιακβάλεη λα δηεξεπλήζεη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ
θνηλσλία ηεο επνρήο αιιά θαη λα ζπγθξίλεη ηε Ρήλε κε ηε ηέιια Βηνιάληε ηνπ
Γξεγφξε Ξελφπνπινπ, θαη λα εληνπίζεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο
δχν εξσίδεο.
Γ θάζε: 5ε -6ε δηδαθηηθή ψξα: παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ησλ
νκάδσλ, ζρνιηαζκφο θαη εξσηήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο.
Δ θάζε: 7ε -8ε δηδαθηηθή ψξα: πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα» πνπ
βαζίδεηαη ζηε λνπβέια ηνπ Θενηφθε.
Β) Κπξηφηεξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη-ηερληθέο
Ζ θπξηφηεξε κέζνδνο πνπ θπξηαξρεί ζην ζελάξην είλαη απηή ηνπ project, ε νπνία
αζθεί ηνπο καζεηέο ζηελ απηελέξγεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αλάπηπμε ηεο
αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο, ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ.
ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξψηε πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ κε ηηο αμίεο πνπ
θπξηαξρνχλ ζην αθήγεκα θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ επαθή κε ην θείκελν.
ηε δεχηεξε θάζε νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ
θεηκέλνπ.
ηελ ηξίηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη νη καζεηέο
θαινχληαη λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο απηή ηεο αλαδήηεζεο κέζα ζην
ινγνηερληθφ θείκελν ζηνηρείσλ πεξηερνκέλνπ ή ηερληθήο, ηεο ζχλδεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ κε ην ινγνηερληθφ ξεχκα ζην νπνίν αλήθεη, ηεο
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δηάθξηζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζεκάλζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα
θείκελν, ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ινγνηερληθψλ εξψσλ, αιιά θαη ηεο ζχγθξηζεο
δχν δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
ηελ ηέηαξηε θάζε νη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ πξνθνξηθφηεηα, ηελ παξνπζίαζε
ηεο εξγαζίαο ηνπο κπξνζηά ζε θνηλφ θαη ηελ θξηηηθή αθξφαζε.
ηελ πέκπηε θάζε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ
ηέρλε, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ην βίσκα ησλ καζεηψλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ
επηθνηλσλία ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, έηζη ψζηε λα
πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ην θαιιηηερληθφ γεγνλφο.
Γ) Γηδαθηηθφ πιηθφ
ηελ πξψηε θάζε αμηνπνηείηαη ν πίλαθαο ηεο ηάμεο.
ηε δεχηεξε θάζε αμηνπνηείηαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ν πίλαθαο.
ηελ ηξίηε θάζε δίλνληαη ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θχιια εξγαζίαο θαη αλ ε
ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ην επηηξέπεη, αμηνπνηείηαη επίζεο ην δηαδίθηπν, ελψ νη
νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
Φχιια εξγαζίαο
1ε νκάδα
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ αμηψλ πνπ δηέπνπλ ην έξγν.
Γηαδηθαζία:
1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο
θαη ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην
απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε
δνπιεηά ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν θαη πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο: Α)
Ζ ηηκή: ζε πνηα ζεκεία ηνπ έξγνπ δηαθαίλεηαη θαη ηνλίδεηαη; Β) ην ρξήκα: ζε
πνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ δηαθξίλνπκε ηε ζεκαζία ηνπ; Γ) Πψο
αληηκεησπίδνπλ νη ήξσεο ηνπ έξγνπ απηέο ηηο αμίεο θαη πψο επεξεάδνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο; Γ) Αμηνπνηψληαο ην θείκελν αιιά θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ
θξαηήζαηε απφ ηνλ πίλαθα, λα ζπγθξίλεηε ην πεξηερφκελν ησλ αμηψλ απηψλ
ζην θείκελν θαη ζηε ζχγρξνλε δσή. Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο, κπνξείηε λα
αμηνπνηήζεηε θαη ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: α. e-Alexandria,
Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, Βηνγξαθηθά-Λνγνηερληθή αλάιπζε, β.
Netschoolbook.gr, Κ. Θενηφθεο, γ. Φηινινγηθά: Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, δ.
latistor.blogspot.com Κ. Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα.
3. πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη λα νδεγεζείηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4. Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5. Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7. Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
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2ε νκάδα
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ εζνγξαθηθψλ θαη λαηνπξαιηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
πνπ ππάξρνπλ ζην έξγν θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο.
Γηαδηθαζία:
1. . Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή
(θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή
(ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ
(θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή
(παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν, αιιά θαη ηηο ζειίδεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζρνιηθνχ
ζαο εγρεηξηδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εζνγξαθία θαη ην λαηνπξαιηζκφ, θαη
πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο: Α) Γηαηί ην θείκελν
ραξαθηεξίδεηαη σο εζνγξαθηθφ; Β) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαηνπξαιηζκνχ
απαληψληαη ζην έξγν; (εληνπίζηε ζρεηηθά ζεκεία). Γ) Πνηα πνιηηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζην έξγν; Γ) Πνηα
εζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζην έξγν; Δ)
Πνηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηεο θνηλσληθέο ηάμεηο δηαθξίλνληαη ζην
έξγν; η) Πνηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο κπνξνχκε λα
εληνπίζνπκε ζην έξγν; Ε) Πψο κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ηα πνιηηηθά, εζηθά,
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίζακε κε ηελ πνιηηηθή
ηδενινγία ηνπ Θενηφθε; (γηα ην εξψηεκα απηφ λα αμηνπνηήζεηε θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ Θενηφθε ζην
ζρνιηθφ ζαο εγρεηξίδην). Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο, κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε
θαη ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: α. e-Alexandria, Θενηφθεο, Ζ
Σηκή θαη ην Υξήκα, Βηνγξαθηθά-Λνγνηερληθή αλάιπζε, β. Netschoolbook.gr,
Κ. Θενηφθεο, γ. Φηινινγηθά: Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, δ. latistor.blogspot.com
Κ. Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα.
3. πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη λα νδεγεζείηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4. Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5. Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7. Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
3ε νκάδα
ηφρνο: Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ
Γηαδηθαζία:
1. . Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή
(θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή
(ζπγθεληξψλεη απνξίεο θαη ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ
(θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή
(παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν θαη πξνζπαζήζηε λα ραξαθηεξίζεηε ηα πξφζσπα:
Α) Δπηζηήκε, Β) Αληξέαο, Γ) Ρήλε, Γ) Σξίλθνπινο, Δ) Άιινη: ζείνο πχξνο,
θίινο Αληψλεο, γεηηφληζζεο. Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο, κπνξείηε λα
αμηνπνηήζεηε θαη ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: α. e-Alexandria,
Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, Βηνγξαθηθά-Λνγνηερληθή αλάιπζε, β.
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Netschoolbook.gr, Κ. Θενηφθεο, γ. Φηινινγηθά: Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, δ.
latistor.blogspot.com Κ. Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα.
πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη λα νδεγεζείηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.

4ε νκάδα
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λνπβέιαο
Γηαδηθαζία:
1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο
θαη ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην
απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε
δνπιεηά ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν, αιιά θαη ηηο ζειίδεο ηεο εηζαγσγήο ηεο Νέαο
Αζελατθήο ρνιήο ηνπ ζρνιηθνχ ζαο εγρεηξηδίνπ θαη εληνπίζηε σο πξνο ην
έξγν: Α) ηε γιψζζα, Β) ην χθνο, Γ) ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, Γ) ηνπο
αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, Δ) ηνλ ηφπν, η) ην ρξφλν. Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο,
κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε θαη ηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: α. eAlexandria, Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, Βηνγξαθηθά-Λνγνηερληθή
αλάιπζε, β. Netschoolbook.gr, Κ. Θενηφθεο, γ. Φηινινγηθά: Ζ Σηκή θαη ην
Υξήκα, δ. latistor.blogspot.com Κ. Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα.
3. πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη λα νδεγεζείηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
4. Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
5. Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
6. Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
7. Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.
5ε νκάδα
ηφρνο: Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ
έξγνπ θαη ε ζχγθξηζε ηεο Ρήλεο κε ηε ηέιια Βηνιάληε ηνπ Γ. Ξελφπνπινπ.
Γηαδηθαζία:
1. Αλαζέζηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο απφ έλα ξφιν: α) ηνπ ζπληνληζηή (θαηεπζχλεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία), β) ηνπ δηακεζνιαβεηή (ζπγθεληξψλεη απνξίεο
θαη ηηο ζέηεη ζηνλ θαζεγεηή), ηνπ πξαθηηθνγξάθνπ (θαηαγξάθεη ην
απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο) θαη ηνπ παξνπζηαζηή (παξνπζηάδεη ηε
δνπιεηά ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα).
2. Ξαλαδηαβάζηε ην θείκελν, αιιά θαη ην απφζπαζκα απφ ηε «ηέιια
Βηνιάληε» ηνπ Γξεγφξε Ξελφπνπινπ πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθφ ζαο εγρεηξίδην
θαη πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο: Α) Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο
γπλαίθαο ηεο επνρήο φπσο δηαθαίλεηαη ζην έξγν «Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα»; Β) Ζ
Ρήλε σο εξσίδα, ππαθνχεη ζην γπλαηθείν πξφηππν ηεο επνρήο ηεο; ε πνηα
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ζεκεία ηνπ έξγνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ απηφ θαη γηαηί; Γ) Πνηεο νκνηφηεηεο
κπνξείηε λα εληνπίζεηε σο πξνο ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο έηζη φπσο
παξνπζηάδεηαη, ηφζν ζηελ «Σηκή θαη ην Υξήκα», φζν θαη ζηε «ηέιια
Βηνιάληε»; Γ) Να βξείηε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ηέιια θαη ηε
Ρήλε. Καηά ηε δηεξεχλεζή ζαο, κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε θαη ηνπο
αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: α. e-Alexandria, Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην
Υξήκα, Βηνγξαθηθά-Λνγνηερληθή αλάιπζε, β. Netschoolbook.gr, Κ.
Θενηφθεο, γ. Φηινινγηθά: Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα, δ. latistor.blogspot.com Κ.
Θενηφθεο, Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα.
πδεηείζηε ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίζαηε θαη λα νδεγεζείηε ζε ζπκπεξάζκαηα.
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν.
Αλαθνηλψζηε ζηηο άιιεο νκάδεο ηελ εξγαζία ζαο, αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξψζηε φ,ηη ζαο θαίλεηαη
ρξήζηκν.
Πξνηείλεηε άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο
Παξαδψζηε ην θχιιν εξγαζίαο.

Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ζελαξίνπ
Λνγνηερλία, Καιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο- Μεζνδνινγία, Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ,
Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, Σφκνο Β, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011.
Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, Βαζηθφ Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ, Σφκνο Α,
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011.
Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λχθεην,
ΟΔΓΒ, 2008.
2.2. Τιηθνηερληθή ππνδνκή
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη ηφζν ηα ΣΠΔ φζν
θαη ην δηαδίθηπν.
3.ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Με δεδνκέλν φηη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ απνξίεο ή λα
ζπκπιεξψζνπλ απηά πνπ αθνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν έρνπλ θαηαλνήζεη φιεο ηηο πηπρέο
ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ αιιά θαη θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ.
Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε νη εξσηήζεηο πνπ
ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ην λα δνζνχλ σο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ηνπο.

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ. ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ
Δ.Κ.Γηαλλαθόπνπινο
Μsc-PhD Eπξσπατθήο Θζηνξίαο
π. Πάξεδξνο Π.Θ.
«Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ην Νέν ρνιείν». Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο
Ηζηνξίαο ζπληζηά πεδίν δσηηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο επειημίαο
θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλδηακνξθσηηθνχ ξφινπ ηνπ ζην Νέν ρνιείν. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο επηηξέπνπλ ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη, κέζσ
απηήο, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαίξην ζηφρν φισλ ησλ πξνεγκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηζηνξηθή γλψζε, εμάιινπ, έρνληαο σο άμνλα
αλαθνξάο ηε δηαρξνληθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, πξνζδηνξίδεη
αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν φκσο ηηο δηακνξθψλεη θαζνξηζηηθά ζηελ
αγψγηκε ειηθία, θαηά νπνία εθπαηδεχνληαη νη κειινληηθνί πνιίηεο.
Σν ζεκεξηλφ

πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ. Σελ ηειεπηαία 10/εηία έρεη ζπληειεζηεί ζεκαληηθή πξφνδνο
σο πξνο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηε δηδαθηηθή θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Ζ πξφνδνο απηή απνηππψλεηαη :


ην πλεχκα ζπγγξαθήο θαη ζην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ



ηελ νξγαληθή έληαμε ζηε δηδαζθαιία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ηζηνξηθψλ
πεγψλ θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο



ηελ εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ δηεζλψο απνδεθηψλ, φπσο ε Σνπηθή
Ιζηνξία 86

86

Πεδίν ζεζκνζεηεκέλεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο, ε Σνπηθή Ηζηνξία ζην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην,
απνηππψλεη ζηε κεζνδνινγία θαη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηεο ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηνπ Νένπ
ρνιείνπ, φπσο ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ε απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δηακφξθσζε καζεηνθεληξηθνχ - εξεπλεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε, π.
Αζσλίηεο Θ.Παππάο, Σνπηθή Ιζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ, Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, Ο.Δ.Γ.Β. 2006, ζ. 5-6,
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/history/00.%20PROTOSELIDA-PROLO.%2017x2.pdf θαη
Λενληζίλεο, Μαπξίθηνο, Μπαινδήκνο, Υξπζνρφο, Γξαθφπνπινο, Παληηψξαο, CD – ROM
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/topiki_istoria_c/ , Ο.Δ.Γ.Β. 2006
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ηελ πξφβιεςε ηεο αλάζεζεο ζηνπο καζεηέο εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο, φπσο
ρεδίσλ εξγαζίαο, δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επξχηεξσλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ



ηε δεκηνπξγία πηζηνπνηεκέλνπ ειεθηξνληθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ (CDRΟΜ).

Απηέο νη ηνκέο

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο. Ζ θαηάζεζε, εμάιινπ, απφ
ηνπο ίδηνπο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε κέρξη ηψξα εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο
ηεο Ηζηνξίαο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή.
Μία θνηλή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πξνεγνχκελε πξφνδνο, ζεζκηθή
πεξηζζφηεξν, δελ έρεη ζπληειέζεη ζε κία νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη
ζε έλαλ πξαγκαηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ καζήκαηνο. Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Π.Η. γηα
φιεο ηηο παξακέηξνπο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηε βαζκίδα ηνπ Λπθείνπ (έηνο
δεκνζίεπζεο 2009) ην απέδεημε87.
Κξίλεηαη, επνκέλσο,

αλαγθαίν νη επηκνξθνχκελνη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη

φπνηεο εθζπγρξνληζηηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ επέιζεη ζε επίπεδν δηδαθηηθήο θαη
αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, δελ έρνπλ εηζρσξήζεη ζηε δηδαθηηθή
πξάμε. πσο ζε φια ηα δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε,
έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζηνξίαο ε πηνζέηεζε ησλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζην
κάζεκα απφ ηνλ κέζν εθπαηδεπηηθφ, ν εκπινπηηζκφο θαη ε εμέιημή ηνπο είλαη θαηά
έλα κεγάιν κέξνο δήηεκα εθπαηδεπηηθήο ζηάζεο. Ζ επηκφξθσζε δηαδξακαηίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ηεο.
Οη ζχγρξνλεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο σο πξνο ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο
Ηζηνξίαο. Χο γλσζηφλ, θεληξηθφο θαη δηαρξνληθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο
ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε ηζηνξηθή θξίζε, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηζηνξηθήο
87

Οη Αληηιήςεηο ησλ Καζεγεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζην Λχθεην :Πξφγξακκα πνπδψλ.
Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία. Αμηνιφγεζε ηνπ Μαζήκαηνο. Δπηκφξθσζε. Κξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα
ηε ράξαμε ηεο παξνχζαο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηα ζπκπεξάζκαηα
ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ιφγσ ησλ βαζηθψλ ηεο αμφλσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο ζπληειεζηέο ζηελ
εηζαγσγή: (…) Θεσξήζεθε, θαηαξράο, φηη νη θαζεγεηέο κε ηε δηδαζθαιία ηνπο εθθξάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε
αληίιεςε γηα ηνλ ξφιν θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ εάλ νη θαζεγεηέο αλακέλνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε απφ ηνπο καζεηέο ή ηνπο
αληηκεησπίδνπλ σο παζεηηθνχο απνδέθηεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο ηελ νπνία ηνπο παξέρνπλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ
ην εάλ νη θαζεγεηέο ζεσξνχλ πσο νη ίδηνη δηακνξθψλνπλ ην κάζεκα κε βάζε ηα κέζα πνπ ηνπο παξέρεη ε πνιηηεία
(βηβιία, επνπηηθά κέζα, πιηθνηερληθή ππνδνκή, Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ)
ή απιψο «πινπνηνχλ» ηνπο πξνγξακκαηηζκνχο πνπ έρνπλ θάλεη άιινη. Σέινο, αληρλεχνληαη θαη νη πξνζσπηθέο
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (…)http://www.pischools.gr/download/programs/erevnes/erevn_istor_lykeio/erevna.pdf , ζ.3.
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ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. Ζ Ηζηνξία βνεζά ηε ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο
κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο εηεξφηεηαο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ θαη ε ζεκεξηλή ειιεληθή
θνηλσλία θέξεη έληνλα πνιππνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Ζ αλάπηπμε φκσο ηζηνξηθήο θξίζεο ζηνπο καζεηέο πξνυπνζέηεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ηθαλφηεηαο, απηνί λα ζθέθηνληαη ηζηνξηθά. Πξφθεηηαη γηα θνκβηθφ ζεκείν ζην νπνίν
εζηηάδνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο νη ζρεηηθέο κε ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ Ηζηνξία. Έηζη:


Αληηκεησπίδνληαη σο βαζηθέο νη δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα θαζνδεγεί
Projects, λα πξνσζεί ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη λα θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα
ηνπ καζεηή λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ηζηνξηθή γλψζε



Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζην
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα πεδία αξρηθήο
επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

θαη

ελδνυπεξεζηαθήο

επηκφξθσζεο

ησλ

δαζθάισλ ηεο Ηζηνξίαο


Πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο, απνηειεί ε αλάπηπμε
ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη θξίζεο ζηνπο καζεηέο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε
ηεο εηεξφηεηαο, ηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ απνδνρή ησλ
πνιιαπιψλ πξνζεγγίζεσλ



Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ απιφ έιεγρν
γλψζεσλ απνθηψκελσλ κε απνζηήζηζε θαη κεηαβαίλεη ζε είδε ηππνπνηεκέλεο
αμηνιφγεζεο ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ



Ζ απνηίκεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο εξκελείαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ
πιηθνχ απφ κέξνπο ηνπο88.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνηθίιεο πξνέιεπζεο ζε κία επνρή πνπ νη πεγέο άληιεζήο
ηνπο είλαη πάξα πνιιέο θαη πξνζηηέο ζηνπο καζεηέο (Γηαδίθηπν, ειεθηξνληθφ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, media, πξνθνξηθέο καξηπξίεο, θιπ). Ο εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ,
88

Council of Europe :History Teaching in the new Europe Report (1998) - Lessons in History (2000),
The Initial and in-Service Training of History Teachers of European countries in democratic transition
(1998), The Initial and in-Service Training of History Teachers, Recommendations 15 (2001) – Ann
Low Beer, The Council of Europe and School history, Strasburg (1997). ηε 10/εηία ηνπ 1990, κεηά
ηελ ηζηνξηθή επαλαζχλδεζε ηεο Αλαηνιηθήο κε ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη κε ηελ επθαηξία ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ αλαηνιηθψλ θαη δπηηθψλ ρσξψλ ζηε λέα εμέιημε,
ζπληειέζηεθε πξαγκαηηθή θνζκνγνλία σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο
Ηζηνξίαο
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δηαζέηεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζήκεξα ψζηε λα απηελεξγήζεη θαη λα κεηαηξαπεί ζε
δεκηνπξγφ ελφο δηδαθηηθνχ πιηθνχ πξνζηηνχ ζηνπο καζεηέο, δηδάμηκνπ θαη
παηδαγσγηθά ελδεδεηγκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο επνκέλσο ηεο επηκφξθσζεο σο πξνο ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο
είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δεκηνπξγηθφ ηνπο ξφιν σο
απηφλνκσλ δαζθάισλ, θπξίαξρσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηθαλψλ λα
αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ζηνπο καζεηέο ηνπο, κέζσ ηεο θαζνδήγεζήο ηνπο
ζηελ αλαθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο.
Δθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία. Ζ απηνλνκία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απνδεηθλχεηαη θαη΄ αξρήλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ
δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Σα ζεκεξηλά εγρεηξίδηα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ
Λπθείνπ έρνπλ νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηελ χιε, ψζηε ηα πάζεο θχζεσο
παξαζέκαηα φρη κφλν λα εληάζζνληαη νξγαληθά ζηελ ελφηεηα, αιιά θαη λα
βξίζθνληαη «ζε δηάινγν» κε ηελ αθήγεζε. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο λα
ππεξεηήζεη απηήλ ηελ παηδαγσγηθή δηάξζξσζε ηεο χιεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα αλαδεηθλχεη ηνλ «επαγγεικαηηζκφ» ηνπ σο
επηζηήκνλα θαη παηδαγσγνχ. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, φπνπ ν επνηθνδνκεηηζκφο ζηε γλψζε πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ απξφβιεπηε δξάζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.
1.Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ

Δπηζήκαλζε ηεο θχζεο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο (ζπκβαληνινγηθή,
πνιηηηζκηθή, πνζνηηθή, αλζξσπνγεσγξαθηθή θιπ)
Καζνξηζκφο θεληξηθνχ δηδαθηηθνχ άμνλα θαη επηκέξνπο αμφλσλ
―Γηαρείξηζε‖ ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ηνπ βηβιίνπ (θεηκεληθέο θαη κε
πεγέο, δει. ράξηεο, εηθφλεο θαη πίλαθεο), ψζηε ε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ηνπ
λα είλαη ζχκκεηξε κε ην δηδαθηηθφ ρξφλν
Δληνπηζκφο ηπρφλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ειιείςεσλ ηνπ βηβιίνπ
(κεησκέλε επνπηηθφηεηα, ειιηπήο ηεθκεξίσζε θιπ)
Γηαζεκαηηθέο επηινγέο
Γφκεζε ηνπ καζήκαηνο κεζνδνινγηθή / ηερλεηή ή θπζηθή / θαηά ηελ
αιιεινπρία ησλ ηζηνξνχκελσλ γεγνλφησλ
Πξφζζεηνη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο επηινγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
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Απφ ηε κειέηε ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1. Σν δηδαθηηθφ βηβιίν απνηειεί «εξγαιείν» ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαη απφ ηε δηθή ηνπ παηδαγσγηθή επάξθεηα εμαξηάηαη ε κεγηζηνπνίεζε
ησλ δπλαηψλ ηνπ ζεκείσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αδχλαησλ
ζεκείσλ. Σν βηβιίν απεπζχλεηαη ζηνλ καζεηή («Βηβιίν ηνπ Μαζεηή»),
ζπληζηά ηνλ νδεγφ ηεο κάζεζεο γηα κία ηδεαηή κέζε ηάμε θαη βέβαηα
νη επηζηεκνληθνί νξίδνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ επξχηεξνη
απφ απηνχο πνπ ζέηεη ην εγρεηξίδην.
2. Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ζα επηηξέςεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ
επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηεο χιεο, ηελ πεξηνδνινγηθή ηεο ηνπνζέηεζε
θαη ηoλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ θάιπςή ηεο.
3. Σν «Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ», απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη
ππνζηεξηθηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ηνπ έξγνπ ηνπ, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε
πεξηπηψζεηο αμηνπνίεζεο πξφζζεηνπ πιηθνχ, πξνζαξκνδφκελνπ φκσο
πάληα ζην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο
4. Oη πξνεγνχκελεο επηζεκάλζεηο επζπγξακκίδνληαη κε ηελ αξρή ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο /εμαηνκηθεπκέλεο αγσγήο ε νπνία ζην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο ππαγνξεχεη αμηνπνίεζε ηφζσλ θαη ηέηνησλ παξαζεκάησλ,
φζσλ είλαη ζε ζέζε θαη ε ηάμε (ιφγσ ηνπ επηπέδνπ ηεο) λα
παξαθνινπζήζεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο (κε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα)
λα ππνζηεξίμεη.
5. ηελ πεξίπησζε αζπκβαηφηεηαο ηνπ δεδνκέλνπ πιηθνχ ηνπ βηβιίνπ κε
ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο παξάγνληεο ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη
ηελ πξσηνβνπιία λα πξνζθνκίζεη ζηελ ηάμε πξφζζεηα / ελαιιαθηηθά
παξαζέκαηα, ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο θαη κε θξηηήξηα πάληα ην επίπεδν
ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο.
2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΗΟΛΟΓΗΑ



Απαηηεηηθέο γηα κία ηάμε σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ηνπο
γξαπηέο πεγέο (λφεκα δπζλφεην ή ιφγηα γιψζζα, θιπ).
Δπηβάιιεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
απφ άιιεο απινχζηεξεο, ίζσο θαη απφ κία εηθφλα
εληαζζφκελε ζεκαηηθά ζην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο ηνπ
βηβιίνπ (π.ρ. θσηνγξαθία, έξγν ηέρλεο ή γεινηνγξαθία)
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Διιηπέο απφ πιεπξάο επνπηηθήο θαη αθεγεκαηηθήο
ηεθκεξίσζεο πεξηερφκελν κηαο ελφηεηαο. Πεξηγξάθνληαη
π.ρ. γεγνλφηα κε αλαθνξέο ζην ρψξν ή ηνλ ρξφλν ρσξίο λα
παξαπέκπνληαη νη καζεηέο ζε θάπνην ηζηνξηθφ ράξηε ή ζε
ρξνλνινγηθφ πίλαθα ή νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ
αλαθέξνληαη ζηηο απφςεηο πξνζψπσλ ρσξίο λα παξαζέηνπλ
απηνχζην δείγκα ηνπο ψζηε νη καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ
άκεζε αληίιεςε ησλ ζέζεσλ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο
πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηα θελά απηά, κε ράξηεο, ρξνλνιφγην
θαη ηπρφλ πεξηθνπέο απφ ην ιφγν ησλ πξνζψπσλ ησλ
νπνίσλ ηζηνξείηαη ε δξάζε. Σνλ ίδην ζθνπφ ππεξεηεί θαη ε
εηθφλα ελφο έξγνπ ηέρλεο πνπ ιείπεη, αλ θαη απνηππψλεη
κία θαιιηηερληθή εμέιημε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην βηβιίν.



Μνλνδηάζηαηε έθζεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Ο καζεηήο έρεη ηελ γλσζηηθή θαη παηδαγσγηθή αλάγθε λα
θαηαλνήζεη ηηο αληηζέζεηο, δηαθνξέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο
ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία θαη
δελ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηή, εθφζνλ ε παξάζεζε
ησλ απφςεσλ ζην βηβιίν ηνπ είλαη κνλφπιεπξε. Ο
εθπαηδεπηηθφο ελεξγψληαο φρη κφλν παηδαγσγηθά, αιιά θαη
επηζηεκνληθά νθείιεη λα ζέζεη ππφςε ηνπ καζεηή ηνπ θαη
ηελ άιιε / αληίζεηε / δηαθνξεηηθή /άπνςε.



Γηαζεζηκφηεηα απζεληηθνχ ηζηνξηθνχ πιηθνχ (απφ
πξσηνγελείο πεγέο ηεο Ηζηνξίαο) θαη βησκαηηθή
ζπκκεηνρή ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο αηζζεηνπνηνχλ ην θιίκα
ηεο επνρήο, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπο ή
ηνπο

νδεγήζεη

θσηνγξαθίεο,

λα

εληνπίζνπλ

δεκνζηεχκαηα

ληνθνπκέληα,

εθεκεξίδσλ,

φπσο

κνπζεηαθά

εθζέκαηα θιπ.
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3. ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ
Ζ απηνλνκία ηνπ δαζθάινπ ζηελ νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο Ηζηνξίαο, φπσο
ζθηαγξαθήζεθε πξνεγνπκέλσο, νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε απφ κέξνπο ηνπ κηαο
κεζνδνινγίαο δηδαθηηθήο επεμεξγαζίαο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά:
•

Σνλ Δπνηθνδνκεηηζκφ (Αμηνπνίεζε ηεο πξνγελέζηεξεο γλψζεο)

•

Σνλ Αλαζηνραζκφ

θαη ηε δηακνξθσηηθή δηαδηθαζία (ζηε δηδαθηηθή

επεμεξγαζία θαη ηελ αμηνιφγεζε)
•

Σελ Αλαθαιππηηθή / δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηε δηαδηθαζία «Δπίιπζεο
πξνβιήκαηνο»

•

Σελ πξνψζεζε ηνπ «Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ»

Κπξηφηεξεο Γηδαθηηθέο Μέζνδνη θαη Σερληθέο νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ απηέο ηηο
δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη εθαξκφδνληαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο
είλαη νη αθφινπζεο:
1. Ζ Δκπινπηηζκέλε Γηδαζθαιία
2. Σν Δθπαηδεπηηθφ ελάξην (Educational Scenario)
3. Ζ Αλάπηπμε ζελαξίσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ / Γηδαζθαιία κε ΣΠΔ
4. Σν ρέδην Δξγαζίαο (Project)
5. Σν Φχιιν Αμηνιφγεζεο / Δξγαζίαο (Work sheet)
1.Η Δκπινπηηζκέλε Γηδαζθαιία


Δκπινπηηζκέλε ζεσξείηαη θάζε δηδαζθαιία κε πξφζζεην πιηθφ (π.ρ.
νπηηθναθνπζηηθφ ή πξσηνγελέο) θαη ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εηδηθψλ
ηερληθψλ

(φπσο

π.ρ.

ε

ηζηνξηθή

αλάιπζε

Φσηνγξαθηψλ

θαη

Γεινηνγξαθηψλ)89, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξε δηδαθηηθή ζηφρεπζε, πέξαλ απηήο
ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ.


Σν πξφζζεην πιηθφ θαη ε κεζνδνινγία είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα θνηλψλ
αλαδεηήζεσλ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, ησλ δχν κεξψλ ελεξγνχλησλ
σο κία κηθξή «θνηλφηεηα κάζεζεο» επηπέδνπ ηάμεο



πρλφηεξα απαληψκελα ζηνηρεία απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζπλεξγαζία
νκάδσλ θαη ε δξακαηνπνίεζε, κε ηε κνξθή αλάιεςεο ξφισλ ηζηνξηθψλ
πξνζψπσλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Δδψ κπνξεί λα εληάζζνληαη θαη νη

89

Stradling, R. (2000). Teaching 20th-century European History. Council of Europe.”Reading”
Visual Archive material, ζ.109-124.
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πξνζνκνηψζεηο ηζηνξηθψλ δξάζεσλ, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή πξνυπνζέηεη
ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν.
2.Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην :
•

πλδπάδεη ηελ

απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο

ζθέςεο ζηνπο καζεηέο
•

Δίλαη καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο έκπλεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε εζηηαζκέλν
γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο

•

Δληάζζεηαη γλσζηηθά ζην πιαίζην πξνθαζνξηζκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ή
ελνηήησλ

•

H εθαξκνγή ηνπ είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ σο απηάξθνπο επηζηήκνλα θαη παηδαγσγνχ (βι. πξνεγνπκέλσο
πεξηπησζηνινγία) θαη ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα

•

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα εκπιέθεη ππνζηεξηθηηθά ηηο ΣΠΔ, κε ηελ έλλνηα ηεο
θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο ζηε βάζε ηνλ ηζηνξηθφ πάληνηε
ππξήλα (π.ρ. έξεπλα ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην δηαδίθηπν ή απην /αμηνιφγεζε σο
πξνο ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο κέζσ δηάδξαζεο κε ρξνλνθιίκαθεο ή ράξηεο
(πηζηνπνηεκέλσλ πάληα) εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ.

3. ελάξηα Δθπαηδεπηηθψλ Λνγηζκηθψλ / Γηδαζθαιία κε ΣΠΔ90


Βαζίδνληαη ζηε δηδαζθφκελε χιε ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή



Απνηεινχλ

ζρέδηα

καζεκάησλ

ζηεξηδφκελα

απνθιεηζηηθά

ζηηο

πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Λνγηζκηθνχ (βάζε δεδνκέλσλ,
εζσηεξηθνί ζχλδεζκνη θαη πξνηεηλφκελνη ππεξζχλδεζκνη, θ.ά) ή ζηηο ΣΠΔ


Δίλαη δπλαηφ λα δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε βάζε ηηο
δπλαηφηεηεο

πνπ

παξέρνπλ

ηα

αληίζηνηρα

πεξηβάιινληα

ή

λα

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο, νπφηε θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο
λα ηα εθαξκφζεη αθνινπζψληαο ηα σο ππφδεηγκα

90

http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/soft_theor.aspx , http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/,
http://kirki.cti.gr/3rdProductGroup/Centennia.htm
http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/Edusoft_files/edusoft_files/Programs_files/Tutorials/Centennia_S
tudent.pdf
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Δηδηθά, ηα ζελάξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην βαζκφ πνπ
πεξηιακβάλνπλ πξνζνκνηψζεηο, εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη tests
ειεθηξνληθήο απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (εμάζθεζε ησλ γλψζεσλ ζε
«θιεηζηφ πεξηβάιινλ» κε ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο) ζπκπιεξψλνπλ
ηθαλνπνηεηηθά ηηο

κεζφδνπο

εκπέδσζεο

ηζηνξηθψλ γλψζεσλ

θαη

θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ.


Ζ εκπεηξία, πάλησο, έρεη δείμεη φηη ε «αλάκεημε» ζελαξίνπ ινγηζκηθνχ κε
ζπκβαηηθφ δηδαθηηθφ ζελάξην («δηά δψζεο» επηθνηλσλία κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ) είλαη δηδαθηηθά ρξνλνβφξα θαη παηδαγσγηθά
αλαπνηειεζκαηηθή.

4. Σν ρέδην Δξγαζίαο


Χο δηδαθηηθή κέζνδνο αιιά θαη κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ην
ρέδην Δξγαζίαο, ζην βαζκφ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζσζηά, αλαδεηθλχεη
ηελ πνιπζεκαηηθφηεηα πνπ θαη΄ εμνρήλ δηαθξίλεη ην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο



ηελ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο εμάιινπ ήδε εθαξκφδεηαη, ή
ηνπιάρηζηνλ πξνβιέπεηαη, εθφζνλ ζπληζηά απνθιεηζηηθή κέζνδν
δηδαζθαιίαο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ζε Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην Σνπηθήο
Ηζηνξίαο91



Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ην .Δ νθείιεη λα είλαη
δπλακηθφ (λα αμηνινγεί εμειηζζφκελε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή)
δηαζεκαηηθφ (λα εμεηάδεη ηηο δηεπηζηεκνληθέο πξνεθηάζεηο ελφο
ηζηνξηθνχ

ζέκαηνο)

νκαδνζπλεξγαηηθφ

(λα

βαζίδεηαη

ζηε

δξαζηεξηφηεηα αληίζηνηρσλ νκάδσλ καζεηψλ) θαη ςπρνθηλεηηθφ (λα
θηλεηνπνηεί ην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη λα αλαδεηθλχεη «θξπθά ηαιέληα»)


Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ .Δ. έρεη ζεκαζία ε επηινγή ηνπ
ζέκαηνο λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο καζεηέο, ή απηνί λα έρνπλ
θαζνδεγεζεί παηδαγσγηθά ζηελ επηινγή ηνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ



θφπηκν επίζεο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ .Δ λα δηαπλέεηαη θαη απφ ηελ
αληίιεςε ηνπ «Αλνηρηνχ ζηελ Κνηλσλία ρνιείνπ». ηελ πεξίπησζε
ελφο ρεδίνπ Δξγαζίαο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ε αληίιεςε απηή

91

π. Αζσλίηεο- Θ.Παππάο, φ.π., ζ. 7
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γίλεηαη πξάμε, φηαλ π.ρ. νη καζεηέο «αζθνχλ» ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία
θαη ηελ ηζηνξία απφ ηα θάησ θαη ν εθπαηδεπηηθφο πηνζεηεί πξαθηηθέο
κνπζεηνπαηδαγσγηθήο


Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ρέδην Δξγαζίαο παξέρεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο
δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ε
ζπζηεκαηηθή

εθαξκνγή

ηνπ

ζπκβάιιεη

ζηελ

εμάιεηςε

ηεο

επαγγεικαηηθήο πεξηραξάθσζεο ε νπνία δηαθξίλεη ηνλ Έιιελα
εθπαηδεπηηθφ.
5. Σν θχιιν αμηνιφγεζεο


Πξφθεηηαη

γηα

ζχλζεηε

αιιά

πνιπδχλακε

κέζνδν

αμηνιφγεζεο.

Απνζθνπεί ζην λα αμηνινγήζεη ηαπηφρξνλα, γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. Απφ ηελ άπνςε απηή ζπλδπάδεη εξσηήζεηο
αλνηρηνχ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (π.ρ. ηα θχξηα ζεκεία ηεο
εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ελφο εγέηε αιιά θαη ε ρξνληθή ζεηξά νξηζκέλσλ
γεγνλφησλ), κειέηε δηαγξακκάησλ θαη εξκελεία δεδνκέλσλ (π.ρ. εμήγεζε
πνιηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε βάζε νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο), παξαηήξεζε
ραξηψλ θαη επηζήκαλζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο (π.ρ.
αιιαγέο ζηνλ πνιηηηθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο κεηά ην 1918 θαη ην 1989,
δηαδνρή θξαηψλ απφ άιια θαη λέεο πξσηεχνπζεο), επεμεξγαζία ζχληνκσλ
θεηκέλσλ θαη εμαγσγή ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ


Λφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, έλα ζσζηφ «θχιιν
αμηνιφγεζεο» είλαη κέζνδνο απαηηεηηθή απφ πιεπξάο πξνεηνηκαζίαο ηεο.
Πξνυπνζέηεη πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ πιηθνχ, κεγαιχηεξν αξηζκφ
εξσηήζεσλ θαη κεγαιχηεξε δηαθξηηηθφηεηά ηνπο, δει. επξεία θιηκάθσζε
ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηνπο.



Με εληαίν ζπλήζσο ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, επηιέγεηαη γηα αμηνινγήζεηο
αλαθεθαιαησηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Ο Διιεληζηηθφο Κφζκνο

ή Ο Α΄

Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο), ψζηε λα επηηεπρζεί ε
πνιχπιεπξε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ
πιηθνχ.


Δίλαη κέζνδνο εχρξεζηε βαζκνινγηθά (εθφζνλ ζηελ πεξίπησζή ηεο
θαηαλέκεηαη επαθξηβψο ε πνζνηηθή βαξχηεηα ηεο θάζε εξψηεζεο ζηε
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ρξεζηκνπνηνχκελε βαζκνινγηθή θιίκαθα) θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή
γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη.
4. ΦΑΚΔΛΟ (PORTFOLIO) ΜΑΘΖΣΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
ην ζχγρξνλν ζρνιείν ε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε φια ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα (θαη επνκέλσο θαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο), θαηαλέκεηαη
ζπζηεκαηνπνηεκέλε ζην «Φάθειν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ» θαη ζην «Φάθειν ηνπ
Μαζεηή», αληίζηνηρα.
Ζ ζεκαζία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη θαη ζην
καζεηή

θαη

ζηνλ

εθπαηδεπηηθφ

γηα

απηναμηνιφγεζε,

αλαζηνραζκφ

θαη

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Ηδηαίηεξα ρξήζηκε απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε ηνπ «θαθέινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» ζην
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ην γλσζηηθφ πιηθφ ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε
ζπλεθηηθφηεηα. ε έλα ζπεηξνεηδέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Ηζηνξίαο φπσο είλαη ην
ειιεληθφ, απνθηά εμαηξεηηθή ζεκαζία ε νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο γηα θάζε
ηάμε δηδαθηέαο χιεο, ψζηε νη καζεηέο λα κεηαβαίλνπλ ρσξίο πεξηνδνινγηθά θελά ζηε
δηδαζθφκελε ζηελ επφκελε ηάμε. Ζ επνπηεία απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ
«θαλφλα / γλσζηηθνχ ππξήλα» ηεο ηζηνξηθήο χιεο θάζε ηάμεο απνθηά έηζη
θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ην έξγν ηνπ.
Αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ «Φαθέινπ» ηνπ, επνκέλσο, σο πξνο ην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο, πξέπεη λα απνηειεί ν κεζν / καθξν / πξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο ηε
δηδαζθαιίαο ψζηε θαηά ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θάιπςεο ηεο πξνβιεπφκελεο
χιεο

o

εθπαηδεπηηθφο

λα

πξνβαίλεη

ζηηο

αλαγθαίεο

αλαζηνραζηηθέο

θαη

αλαηξνθνδνηηθέο παξεκβάζεηο , πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνπ.
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«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr
ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
«Αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
ησλ καζεηψλ κε ηελ επεμεξγαζία ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ζπλδπαζκφ
θεηκεληθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ πεγψλ»
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο): Ηζηνξία ηνπ
Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Δλφηεηα 32. Η Ειιάδα ζηνλ Α΄ Παγθόζκην. Ο Εζληθόο Δηραζκόο (ζει.92-93)*
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ.
Ζ επηιεγκέλε ελφηεηα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ην ΑΠ/ΓΔΠΠ ,
εθφζνλ εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε απηφ (ΦΔΚ 303/13-3-03, η.Β΄ ζ. 3954) ζηε
ζεκαηηθή πεξηνρή «Η δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηεο Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πνιέκνπ θαη νη ζπλέπεηέο ηεο γηα ηε ρψξα. Η επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ», γηα ηελ
νπνία πξνβιέπεηαη σο δηδαθηηθφο ζηφρνο: Να γλσξίζνπλ (νη καζεηέο) ηηο ζπλζήθεο
εκπινθήο ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν θαη ηηο πνιηηηθέο ζπλέπεηέο ηεο. Δπίζεο ζηε παξ.3
(Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία) αλαθέξεηαη φηη (…) ε ελαζρφιεζε κε ηηο πεγέο κπνξεί λα
αθνινπζεί ηελ εμήο πνξεία Παξνπζίαζε ζχληνκσλ θεηκέλσλ (…)αλαδήηεζε
πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα, επηρεηξεκαηνινγία θιπ (…), ελψ ζηελ παξ.5, β
(Γηδαθηηθφ πιηθφ. πκπιεξσκαηηθφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ) αλαθέξεηαη: (…)
Δηθαζηηθά έξγα, θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ, ρψξσλ, θηηζκάησλ, γεγνλφησλ, ζθίηζα,
γεινηνγξαθίεο, αθίζεο θιπ δσληαλεχνπλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε θαη βνεζνχλ ηνπο
καζεηέο λα ηελ θαηαλνήζνπλ πιεξέζηεξα. Σν πιηθφ απηφ, φπσο θαη νη γξαπηέο πεγέο
θαη ζε κεγαιχηεξν ζπρλά βαζκφ απφ απηέο, πξνζθέξεηαη επίζεο γηα ηελ θξηηηθή
πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ, δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη
ζρνιηαζκνχ ηεο ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ηνλ θαιιηηέρλε
πνπ ην παξήγαγε (…).
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
1.Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην βαζίδεηαη ζηελ απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη


Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη ζηελ Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο Γ΄ Λπθείνπ, θεθ.3 ζει. 81-84
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καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο δηθήο ηνπ έκπλεπζεο, κε εζηηαζκέλν γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Δληάζζεηαη γλσζηηθά
ζην πιαίζην πξνθαζνξηζκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ή ελνηήησλ.
2.Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα είλαη δνκεκέλε ζηε βάζε ηεο
αληηπαξαβνιήο ησλ απφςεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Αλψηαηνπ Άξρνληα
ζην επίπεδν θαη ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. Ζ
αληηπαξαβνιή ησλ απφςεσλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο ησλ δχν
ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ γηα ηε δηπισκαηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
3. Χζηφζν ε αληηπαξαβνιή δελ επεθηείλεηαη θαη ζην πνιχ πην νπζηαζηηθφ
πνιηηηθφ πεδίν, κνινλφηη:
 εκαηνδνηείηαη κε ηελ ππνελφηεηα «Ζ ζχγθξνπζε Βεληδέινπ –
Κσλζηαληίλνπ».
 Τπνλνείηαη κε ην δηδαθηηθφ ζηφρν ηνπ Βηβιίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
(ζ.90) «Να κάζνπλ (νη καζεηέο) ηη ήηαλ ν Δζληθφο Γηραζκφο θαη πνηα ηα
απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή δσή ηεο επνρήο»
Σίζεηαη επνκέλσο ζέκα απηελέξγεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηε ρνξήγεζε
πξφζζεηνπ πιηθνχ ζηνπο καζεηέο
4. Σν πιηθφ απηφ ζα νξγαλσζεί ζηε ινγηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πνπ
πεξηγξάθηεθε
Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
•
•
•
•

Οη καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην πνιηηηθφ θαη
πνιηηεηαθφ
ππφβαζξν ηεο δηαθσλίαο Βεληδέινπ – Κσλζηαληίλνπ
(γλσζηηθφο)
Να αμηνπνηήζνπλ ηελ πξνγελέζηεξε γλψζε ηνπο γηα ην ζέκα
(επνηθνδνκεηηθφο)
Να ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθά είδε ηζηνξηθψλ πεγψλ (θεηκεληθφ θαη
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ) θαη λα εμαζθήζνπλ ηθαλφηεηεο, φπσο ε
παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε ζχγθξηζε (ςπρνθηλεηηθφο)
Να αηζζεηνπνηήζνπλ ην θιίκα ηεο επνρήο (βησκαηηθφο)

εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Υξήζε πνιπκέζσλ απφ ηελ έξεπλα ζην Γηαδίθηπν
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Οπσζδήπνηε πξφθεηηαη γηα εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία, εθφζνλ βαζίδεηαη ζε
πξφζζεην δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο έκπλεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί
ζηε ινγηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ σο «δάζθαινο δεκηνπξγφο». Ζ
εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – ηερληθή πνπ επηιέγεηαη ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ
Αλαθαιππηηθή /δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηε «κειέηε πεξίπησζεο» (πεξίπησζε
αλαγθαηφηεηαο επέθηαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ κηαο ελφηεηαο), απφ ηελ
εξσηαπφθξηζε, απφ ηε Γηδαζθαιία κέζα απφ ηηο πεγέο (θεηκεληθέο, εηθαζηηθέο θαη
νπηηθναθνπζηηθέο), απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε (ζχλδεζε κε Κνηλσληθή θαη
Πνιηηηθή Αγσγή, Γιψζζα θαη Σέρλεο), απφ ηελ Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ Σέρλε
(«Αλάγλσζε Δηθφλαο»), θαη απφ ηε Γξακαηνπνίεζε (ελαιιαγή νκηιεηψλ ζε επζχ
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ιφγν, Γηάινγνο κεηαμχ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ)

•

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: Με ηελ έλαξμε δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο 32

•

Δηάξθεηα: Γχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο
2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ ηειείηαη ζε δχν θάζεηο:
1ε θάζε Αθφξκεζε θαη Δπνηθνδνκεηηζκφο :
 χλδεζε κε ηα γεγνλφηα ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ (Δλφηεηα 31, ζ.8991), πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ κεηαμχ Βεληδέινπ θαη
Κσλζηαληίλνπ γηα ηε δηπισκαηηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαη αλαθνξά ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπο


Πξφθιεζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ
πνηφλ ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ πνιηηεχκαηνο (ηνπ
ππεχζπλνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ ζπληαγκαηηθά αλεχζπλνπ Μνλάξρε)

«-Ο θαζέλαο ηνπο είρε δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν θαη ήζειε λα ηελ
επηβάιεη ζηνλ άιινλ, γηαηί; - Πίζηεπε φηη νη εμνπζίεο ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξεο. Πνην πξάγκα ξπζκίδεη ηηο
εμνπζίεο φζσλ θπβεξλνχλ ζε κηα ρψξα; - Σν χληαγκα, πνπ νξίδεη πνην πνιίηεπκα έρνπκε»



Αλάθιεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο
ζηελ Διιάδα (1864, Καζηέξσζε Βαζηιεπφκελεο Γεκνθξαηίαο θαη 1875 ηεο
Αξρήο ηεο Γεδεισκέλεο, 4ν θεθ. ηνπ βηβιίνπ)

2ε θάζε Δπεμεξγαζία ηνπ πξφζζεηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε ηε «δηαδηθαζία
επίιπζεο πξνβιήκαηνο» (―πψο απφ ηε ζπλεξγαζία ηελ πεξίνδν ηεο Βαιθαληθψλ
πνιέκσλ θηάζακε ζηε δηάξξεμε ηεο ζρέζεο’‖).Οη καζεηέο θαζνδεγνχληαη κε
θαηάιιειεο εξσηήζεηο επί γξαπηήο πεγήο, εηθνληζηηθνχ πιηθνχ θαη πνιπκέζσλ
(απηνζρέδηα ζχλζεζε ηξαγνπδηνχ ηεο επνρήο ζε ζχγρξνλε εθηέιεζε) λα ζπλζέζνπλ
ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο ζχγθξνπζεο Βαζηιηά θαη Πξσζππνπξγνχ :
a. Πξνζδηνξίδνληαο ηελ θχξηα αηηία ηεο πνιηηεηαθήο θξίζεο ηνπ 1915 17 θαη αλαπαξάγνληάο ηε κε δηθά ηνπο ιφγηα
b. Παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο ζρέζεο κεηαμχ Βεληδέινπ θαη
Κσλζηαληίλνπ, αμηνινγψληαο ηε δχλακε ηνπ κελχκαηνο ηεο εηθφλαο
θαη εμαζθψληαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο
c. Αηζζεηνπνηψληαο ηελ απήρεζε ηεο θνξπθαίαο δηακάρεο ζην ιατθφ
αίζζεκα
β) Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
 Ζ ηάμε λα ρσξηζηεί ζε νκάδεο, αληίζηνηρεο ηνπ είδνπο ησλ πεγψλ


ή λα εκπιαθεί ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία εμνηθείσζεο κε ηελ
ηεθκεξίσζε ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, θαηφπηλ δηαζηαχξσζεο
πιεξνθνξηψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο
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1.

Γξαπηή πεγή («Γηάινγνο») , έληππν ζπλνδεπφκελν απφ εξσηήζεηο
Βεληδέινο

Κσλζηαληίλνο

Αληαπάληεζε Βεληδέινπ

Μεγαιεηφηαηε, κε ππνρξεψλεηε λα
ζαο νκηιήζσ σο εθπξφζσπνο ηεο
ιατθήο θπξηαξρίαο. Γελ
δηθαηνχζζε ηελ θνξάλ απηήλ λα
δηαθσλήζεηε καδί κνπ. Σελ
πνιηηηθήλ κνπ ε πιεηνςεθία ηνπ
ιανχ ηελ ελέθξηλε ξεηψο. Έρεηε
θαζήθνλ λα ηελ ζεβαζζήηε. Δθηφο
πιένλ αλ θαηαξγήηε ην
πνιίηεπκα…

Τπαθνχσ εηο ηελ ιατθήλ εηπκεγνξίαλ
πξνθεηκέλνπ πεξί εζσηεξηθψλ δεηεκάησλ.
Γηα ηα κεγάια εζληθά δεηήκαηα, εάλ έρσ
ηελ αληίιεςηλ φηη έλα πξάγκα είλαη
ζσζηφλ ή φρη, νθείισ λα επηκείλσ λα γίλε
ή λα κε γίλε, δηφηη εγψ είκαη ππεχζπλνο
απέλαληη ηνπ Θενχ.

Γελ ζαο έθεξελ ν Θεφο
Μεγαιεηφηαηε, εηο ηελ Διιάδα.
΄Ηιζαηε απφ ηνλ παηέξα ζαο, ν
νπνίνο εμειέγε βαζηιεχο δηα ηεο
ςήθνπ ησλ Διιήλσλ...Μελ ην
ιεζκνλήηε... Αιινίκνλνλ!
Δθζάζακελ εηο ηελ ζεσξίαλ ηεο
ειέσ Θενχ βαζηιείαο. Γπζηπρήο
Διιάο!

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ηνπ Μαίνπ 1915, Πεγή:Γ. Βεληήξε, Η Διιάο ηνπ 1910-1920, η.Β΄ζ.20

Δξσηήζεηο:
α) Απφ ην δηάινγν κεηαμχ ηνπ Αλψηαηνπ ΄Αξρνληα θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ λα
ζπκπεξάλεηε ηελ θχξηα αηηία ηεο πνιηηεηαθήο θξίζεο ηνπ 1915-1917 θαη λα ηε
δηαηππψζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα.
β) Πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο επηθαιείηαη ζηελ αληαπάληεζή ηνπ ν Βεληδέινο;
πκβνπιεπηείηε ην πεξηερφκελν ηνπ 4νπ θεθαιαίνπ ηνπ βηβιίνπ
[ ηε ζ.61 ην βηβιίν έρεη πιεξνθνξήζεη ηνπο καζεηέο φηη: (…)ηαλ ν Γεψξγηνο έθηαζε ζηελ
Διιάδα (1863), είρε ήδε ζπγθιεζεί Δζλνζπλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ ςήθηζε ζπληάγκαηνο. Σν λέν
ζχληαγκα ηνπ 1864 ζεκειησλφηαλ ζηε δεκνθξαηηθή αξρή, δειαδή αλαγλψξηδε ηνλ ιαφ σο θπξίαξρν
παξάγνληα ηνπ πνιηηεχκαηνο. Έηζη ζεζπηδφηαλ ην πνιίηεπκα ηεο βαζηιεπφκελεο δεκνθξαηίαο (…)]

2. Δηθαζηηθφ πιηθφ, ζπλνδεπφκελν απφ εξσηήζεηο :
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Δξσηήζεηο :
1) Να θαηαηάμεηε ηηο εηθφλεο θαηά ρξνληθή δηαδνρή
 1ε θσηνγξαθία (πάλσ αξηζηεξά):

 Απφ πνηα ρξνληθή πεξίνδν πξνέξρεηαη ε θσηνγξαθία θαη πνηα
πξφζσπα εηθνλίδεη
 Πψο αμηνινγείηε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πξνζψπσλ, φπσο
απνηππψλεηαη ζην ζηηγκηφηππν ;
 Δίλαη κία θπζηθή θσηνγξαθία ή κία «ζηεκέλε» θσηνγξαθία;
 Πνηεο άιιεο ηζηνξηθέο πεγέο (π.ρ. αθήγεζε ηνπ βηβιίνπ ή γξαπηά
παξαζέκαηα) ζα κπνξνχζαλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα επηβεβαηψζεηε ηηο
πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ζαο ;


Γεινηνγξαθία
 ε πνηα ρξνληθή πεξίνδν εληάζζεηαη ε γεινηνγξαθία;
 Πνηα πξφζσπα αλαγλσξίδεηε ;
 Πνηα ε ζηάζε ηνπ γεινηνγξάθνπ σο πξνο ην ζέκα ηεο γεινηνγξαθίαο
ηνπ (ζεηηθή – αξλεηηθή, θνιαθεπηηθή – επηθξηηηθή) ;
 ε πνην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ γεγνλφο αλαθέξεηαη ε γεινηνγξαθία;

Ζ δηαθσκψδεζε ηνπ Βεληδέινπ κε απηή ηε γεινηνγξαθία, ηελ πξνεξρφκελε απφ
ηνλ αληηβεληδειηθφ / θηινβαζηιηθφ Σχπν δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ,
αξρίδνληαο απφ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ δχν πξνζψπσλ ηεο «Σξηαλδξίαο»
(ηνπ ζηξαηεγνχ Γαγθιή θαη ηνπ λαπάξρνπ Κνπληνπξηψηε, νη νπνίνη δελ είλαη
γλσζηνί ζηνπο καζεηέο) λα ελψζεη ην λήκα ησλ εμειίμεσλ:
 Απψιεηα ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Κσλζηαληίλν
θαη
ζπγθξφηεζε ησλ «επηζηξάησλ» (1916 θ. ε.)





Κάιπςε ηνπ θελνχ ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Βεληδέιν, ζρεκαηηζκφο
ηεο Κπβέξλεζεο «Δζληθήο Άκπλαο» ζηε Θεζζαινλίθε θαη
γεσπνιηηηθή δηάζπαζε ηεο Διιάδαο (1917)



Έμσζε ηνπ Κσλ / λνπ κε επέκβαζε ηεο Entente, αλάιεςε ηεο
εμνπζίαο απφ ηνλ Βεληδέιν θαη είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν
(1917-1918)

2ε Φσηνγξαθία :
 Πνηα πξφζσπα εηθνλίδνληαη ζηελ πξψηε ζεηξά θαη πνηα ε κεηαμχ ηνπο
ζρέζε;
 Αλαγλσξίδεηε θάπνηα ζρέζε κε ηα πξφζσπα ηεο γεινηνγξαθίαο;
 Μπνξείηε λα ρξνλνινγήζεηε ηε θσηνγξαθία;
 Δίλαη κία θπζηθή ή κία «ζηεκέλε» θσηνγξαθία;
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 Πνηεο άιιεο ηζηνξηθέο πεγέο ζα ζαο βνεζνχζαλ λα επηβεβαηψζεηε ηηο
πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ζαο

2) ε πνηα απφ ηηο (3) εηθφλεο αληηζηνηρεί ν δηάινγνο;. πκθσλείηε κε ην κήλπκα
πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη ν δεκηνπξγφο ηεο εηθφλαο πνπ επηιέμαηε;
3. Πνιπκέζα: «Σεο Ακχλεο ηα παηδηά» :
http://www.youtube.com/watch?v=xTS4n5M1jRY&feature=related θαη lyrics ζε
έληππε κνξθή
Δξψηεζε:
Πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο αλαγλσξίδεηε ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη κε βάζε
πνηεο θξάζεηο θαηαιήγεηε ζηελ απάληεζή ζαο;
δ) Υξήζε ππνινγηζηή θαη παξνπζίαζε ζε Power – point
ε) Δπηιεγκέλεο Πεγέο
-Initial Training for history Teachers : structures and Standards , Council of Europe
(2003)
- Council of Europe, Lessons in History (2000)
- Stradling, R. (2000). Teaching 20th-century European History. Council of
Europe.
- http://www.venizelos-foundation.gr
- ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Σεχρνο 1 (Γεληθφ Μέξνο)

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Πεξηβάιινλ Γηαδηθηχνπ
3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ – ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
4. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη
δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο
πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα
πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν
ζα ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα
δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή
ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο
έληππν ή ειεθηξνληθφ»
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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
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ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γηδαθηηθή ζεψξεζε θαη Οξγάλσζε κηαο Γηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο.
Γηδαζθαιία ελφηεηαο κε νξγαληθή έληαμε γξαπηψλ πεγψλ θαη άιισλ παξαζεκάησλ ζηε
δηδαθηηθή επεμεξγαζία
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) :Ηζηνξία Γεληθήο
Παηδείαο Β΄ Λπθείνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ: 4.Η Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε
Ναπνιεφληεηα πεξίνδνο: 1789 –1815 , ζη. Η επνρή ηνπ Ναπνιένληα 1799-1815, δ. Ο
ραξαθηήξαο θαη ην έξγν ηεο Δπαλάζηαζεο (ζει. 181-183)
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζέκαηνο εληάζζεηαη ζην
Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηελ Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο Β΄ Λπθείνπ θαη
ζηελ VII ελφηεηα «Απφ ηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ έσο ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο(1815)»
ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ ηα πεξηερφκελα: «Γαιιηθή Δπαλάζηαζε» θαη «Ναπνιεφληεηα
πεξίνδνο» (ζ.40-41).
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθφο θνπφο: Να αληηιεθηεί ν εθπαηδεπηηθφο ηελ παηδαγσγηθή ηδηαηηεξφηεηα νξηζκέλσλ
ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ψζηε λα νξγαλψλεη αλάινγα ηε δηδαζθαιία ηνπ.
Σν πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο νξηνζεηεί ην ηέινο ηεο Μέζεο θαη ηελ αξρή ηεο
Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, εθφζνλ αλαθέξεηαη ζηελ νινθιήξσζε κηαο θνζκντζηνξηθήο δηαδηθαζίαο,
ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, αιιά θαη ζηηο άκεζεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο γηα
ηελ Δπξψπε θαη ηνλ Κφζκν. πλδέεηαη εμάιινπ ζηελά κε ηε λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία,
νπζηαζηηθά κε ηελ ίδηα ηε γέλεζε ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ θξάηνπο, ε νπνία απνηέιεζε ηελ
αθεηεξία ηεο.
Ο Μαζεηήο ηνπ Λπθείνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηβάιιεηαη λα εμαζθήζεη ηελ ηζηνξηθή
ζθέςε θαη θξίζε κέζα απφ γξαπηέο πεγέο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αθήγεζε θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνπζηάδνπλ πιήξσο, φπσο απνπζηάδεη
θαη ην κέζν
αηζζεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ (ηζηνξηθφο ράξηεο) ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίν εθηπιίζζνληαη ηα
ηζηνξνχκελα γεγνλφηα
Ζ πιήξεο έληαμε ησλ πεγψλ ζηελ επεμεξγαζία ηεο ελφηεηαο θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο κπνξεί
λα θαιχςεη παηδαγσγηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο, φπσο απηέο πνπ επηζεκάλζεθαλ
πξνεγνπκέλσο
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Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
 Να δηαθξίλνπλ νη καζεηέο ηηο πνιηηηθέο / δηπισκαηηθέο ζπλέπεηεο
(βξαρππξφζεζκεο) ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο απφ ηηο ηδενινγηθέο
(καθξνπξφζεζκεο) ζπλέπεηέο ηεο γηα ηελ Δπξψπε θαη ηνλ Κφζκν
 Να γλσξίζνπλ ηα θπξηφηεξα ζηξαηησηηθά θαη δηπισκαηηθά γεγνλφηα θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο θιίκαηνο θαηά ηελ επνρή
ηεο Παιηλφξζσζεο.
 Να πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηεο Ναπνιεφληεηαο πεξηφδνπ ζηελ πνιπζχλζεηε
επαλαζηαηηθή δηεξγαζία κεηαμχ 1789 θαη 1815.
 Να ζπλδέζνπλ ην ραξαθηήξα θαη ην έξγν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο κε ηελ
ειιεληθή ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα.
 Να ελεξγνπνηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή ζθέςε ηνπο, αλαιχνληαο επηζηεκνληθέο θξίζεηο
ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Αμηνπνίεζε ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο δχν ραξηψλ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ «Ηζηνξηθφο Άηιαληαο Centennia» (θηλνχκελνη δηαδξαζηηθνί ηζηνξηθνί ράξηεο). Σν
ζπγθεθξηκέλν Λνγηζκηθφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ζηελ νζφλε δχν ηζηνξηθψλ
ραξηψλ ηνπ ίδηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή (κε αθξίβεηα κήλα).
Δπνκέλσο πξνζθέξεηαη γηα ηε κειέηε ηεο κεηαβνιήο εδαθηθψλ θαζεζηψησλ ζηνλ άμνλα ηνπ
ρξφλνπ
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο εκπινπηηζκέλεο δηδαζθαιίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο δηδαζθαιίαο κέζα
απφ πεγέο (αμηνπνίεζε πξφζζεηνπ πιηθνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε πεξίπησζεο (ειιηπέο
ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ κηαο ελφηεηαο, ηδηαίηεξεο παηδαγσγηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαη κε δηαθξηηφ
ην γλσζηηθφ απφ ην ηδενινγηθφ κέξνο). Αμηνπνηείηαη επίζεο ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαη ε
εξσηαπφθξηζε ( αθφξκεζε θαη πξνψζεζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηηο πεγέο), θαζψο θαη ε
νκαδηθή εξγαζία ( ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε), ελψ ην πεξηερφκελν πξνζθέξεηαη γηα
δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο πξνο ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή θαη ηελ Κνηλσληνινγία

•

•

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: Με ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο
ψξαο………………………………………………………………………………………
…
Δηάξθεηα: Γχν (02) δηδαθηηθέο
ψξεο……………………………………………………………………………

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
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2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
α) Ζ δηδαζθαιία δηεμάγεηαη ζε δχν κέξε, αληίζηνηρα ησλ δχν ππνελνηήησλ ηνπ Βηβιίνπ, ην
δηαθξηηφ πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ (γλσζηηθφ θαη ηδενινγηθφ) επηβάιιεη, αληί κηαο εληαίαο
εμέηαζεο, ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο:
1ε ππνελφηεηα: Γλσζηηθφ : Έθζεζε κηαο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο (νη ξπζκίζεηο ηεο
κεηαλαπνιεφληεηαο επνρήο απφ ηνπο κνλάξρεο ληθεηέο ηνπ Γάιινπ Απηνθξάηνξα )
2ε ππνελφηεηα: Ηδενινγηθφ: Αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ ελφο γεγνλφηνο (ηεο Γαιιηθήο
Δπαλάζηαζεο) ζηηο ζχγρξνλέο ηνπ θαη κεηαγελέζηεξεο θνηλσλίεο (ηηο πνιπεζληθέο θαη
αλειεχζεξεο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ζην λεφηεξν θηιειεχζεξν θξάηνο, σο θαηάθηεζε ηνπ
20νπ αηψλα)
Σελ επεμεξγαζία ηεο θάζε ππνελφηεηαο δηαηξέρνπλ δχν αληίζηνηρνη δηδαθηηθνί άμνλεο:
1ε : Οη Ναπνιεφληεηνη πφιεκνη, ε έθβαζή ηνπο θαη ε δηακφξθσζε ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο
Δπξψπεο.
2ε: Ζ δηεηζδπηηθφηεηα ησλ ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηελ αληηδξαζηηθή επξσπατθή
θνηλσλία, ε πνιχκνξθε επίδξαζή ηνπο θαη νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο πνπ δξνκνιφγεζε

β) Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ησλ δχν κεξψλ επεμεξγαδφκελνη
ζχληνκα γξαπηά παξαζέκαηα πνπ ηνπο δίλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πξνζπαζνχλ λα
ηεθκεξηψζνπλ ην πιηθφ ηεο αθήγεζεο ηνπ βηβιίνπ, απαληψληαο ζε θαηάιιειεο εξσηήζεηο :
1ν κέξνο/1ε ππνελφηεηα/1ε ψξα
 Αθφξκεζε απφ ηελ ηειεπηαία θξάζε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο «Ο Ναπνιένληαο
δηαθήξπμε ην ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο».
Καινχληαη νη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ, κε ηε βνήζεηα κίαο ελαιιαθηηθήο, ζε ζρέζε κε
ηελ νπηηθή ηνπ βηβιίνπ, ηζηνξηθήο πεγήο, θαηά πφζν κπνξεί λα ηαπηηζηεί ε πξφζιεςε ηεο
ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο (θαη ελ πξνθεηκέλσ απφ ηνλ
Ναπνιένληα) κε ηε θπζηθή ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ηελ απνθαιχπηεη ε ηζηνξηθή
εξκελεία :
« Ζ Δπνρή ηνπ Ναπνιένληα ηεξκαηίδεη πξάγκαηη ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ;»
Σελ επνρή ηεο Απηνθξαηνξίαο (ζ.ζ. ηνπ Ναπνιένληα 1800-1814) ε πνιηηηθή ειεπζεξία, πνπ έρεη
ππνζηεί ζνβαξά πιήγκαηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζηξαγγαιίδεηαη ηειεησηηθά- αιιά ε
«ειεπζεξία κέζα απφ ηελ ηζφηεηα» παξακέλεη. Απηή ε ηειεπηαία δηάζηαζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε Απηνθξαηνξία ζπλερίδεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο επαλάζηαζεο,
θαηνρπξψλνληαο –θαη δηεπξχλνληαο- ηα δηθαηψκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο (…).
(…) Δμάιινπ φρη κφλν ε θνηλσληθή ζπγθξφηεζε –κε ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο αζηηθήο ηάμεο –
παξέκεηλε ε ίδηα θάησ θαη απφ ηα δχν δηαδνρηθά θαζεζηψηα (ζ.ζ.ησλ πλειεχζεσλ ηεο
Δπαλάζηαζεο θαη ηεο εμνπζία ηνπ Ναπνιένληα), αιιά θαη ν πόιεκνο πνπ γξήγνξα ζα γίλεη ν
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο Γαιιίαο- αιιά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαη ηεο
Δπξψπεο – θιεξνδνηήζεθε απφ ηελ Δπαλάζηαζε, γηα λα ζπλερηζηεί, κε πην πνιιή νξκή θαη ζε
κεγαιχηεξε έθηαζε, απφ ηελ Απηνθξαηνξία
Η.Γ. Γεκάθε « Φηιειεπζεξηζκφο, νζηαιηζκφο θαη Δζληθηζκφο ζηε Νεφηεξε Δπξψπε», 1982 , ζ. 23
 Δπηζεκαίλεηαη ν πφιεκνο σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ναπνιεφληεηαο
Απηνθξαηνξίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη πάιη ε πξνεγνχκελε πεγή, φπνπ
ν πφιεκνο αλαθέξεηαη σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ δχν θάζεσλ, ηεο Δπαλάζηαζεο
θαη ηεο Απηνθξαηνξίαο.

Πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Δπξψπε, θαη αλαθέξνληαη
ε επέθηαζε (ξσζηθή εθζηξαηεία 1812) θαη νη κάρεο (Λεηςίαο 1813 θαη Βαηεξιφ 1815)
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(Αμηνπνίεζε ηνπ εθπ/θνπ ινγηζκηθνχ
Centennia πξνο ζχγθξηζε ησλ δχν
εδαθηθψλ θαζεζηψησλ)



πζρεηίδεηαη ε ζηξαηησηηθή ήηηα ηνπ Ναπνιένληα κε ηε βνχιεζε ησλ ηζρπξψλ ληθεηψλ ηνπ,
φπσο απνηππψζεθε ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο, ην 1815.



Αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ ηεο κεηαλαπνιεφληεηαο πεξηφδνπ, ηζνξξνπία ησλ
δπλάκεσλ, λνκηκφηεηα, θαη status quo θαη ζπληίζεηαη ε ηζηνξηθή έλλνηα ηεο
«Παιηλφξζσζεο»
Αμηνινγείηαη απφ ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα κηαο πεγήο ην ίδην ηζηνξηθφ γεγνλφο (πλέδξην
ηεο Βηέλλεο) :



 Βησκαηηθά θαη αξλεηηθά ( σο πξνο ηηο βξαρππξφζεζκεο ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ ηφηε
θνηλσλία θαη ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπο σο κειψλ ηεο ζεκεξηλήο αλεθηηθήο
θνηλσλίαο).
 Απζηεξά ηζηνξηθά θαη ζεηηθά (σο πξνο ηελ καθξνπξφζεζκε επίδξαζή ηνπ ζηηο δηεζλείο
ζρέζεηο ).
Γελεζηνπξγηθή αηηία, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ησλ δηαδνρηθψλ θξίζεσλ πνπ ζπγθιφληζαλ απ’ άθξν ζ’
άθξν ηελ Δπξψπε γηα καθξέο δεθαεηίεο, ε άηεγθηε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο
απφ ηηο Γπλάκεηο ηεο Ιεξήο πκκαρίαο δελ απνδεηθλπφηαλ ηθαλή λα αλαζηείιεη ηε δηθαίσζε ησλ
εζληθψλ πφζσλ ησλ επξσπατθψλ ιαψλ. Η βαζκηαία θαηαμίσζε ηεο αξρήο ησλ εζλνηήησλ, ζε βάξνο
ηνπ δφγκαηνο ηεο «λνκηκφηεηαο», ζα ζπλαξηεζεί κε ηελ πξνψζεζε ησλ επηκέξνπο εζληθψλ
δηεθδηθήζεσλ ζε ηξία επίπεδα: ηελ απαιιαγή εζλψλ ή εζληθψλ νκάδσλ απφ ην θαζεζηψο ηεο μέλεο
θπξηαξρίαο, ηε ζπλέλσζε ζε εληαίν πνιηηεηαθφ ζρήκα ησλ θαηεζπαξκέλσλ ζε πιήζνο θξαηηδίσλ
εζληθψλ νκάδσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ
(…)Σν πλέδξην ηεο Βηέλλεο επηηέιεζε αμηνκλεκφλεπην έξγν ζην ζεζκηθφ πεδίν. Ιδηαίηεξα ζεηηθή


ην βηβιίν πεξηγξάθεηαη, ρσξίο λα δειψλεηαη ν φξνο
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ππήξμε ε νξγάλσζε ησλ δηπισκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αληηπξνζσπεηψλ ησλ θξαηψλ πάλσ ζε θνηλά
απνδεθηή βάζε.
Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο, νη δηπισκαηηθέο ππεξεζίεο αλαγλσξίδνληαλ σο ηδηαίηεξνο θιάδνο ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε θάζε ρψξαο θαη ην επάγγεικα ηνπ δηπισκάηε βαζηδφηαλ πάλσ ζε ζηαζεξνχο θαλφλεο,
απνδεθηνχο ζε δηεζλή θιίκαθα.

Κ. βνιφπνπινο «Ζ νξγάλσζε ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο», 1996, ζει. 37-38, 40
2ν κέξνο/2ε ππνελφηεηα/2ε ψξα







Αλαθαιείηαη ε γλψζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο Δπαλάζηαζεο, ζρεηηθά
κε ηηο ξηδνζπαζηηθέο ιατθέο θαηαθηήζεηο(θαηάξγεζε ηεο Μνλαξρίαο, χληαγκα θ.α.) θαη
ζπλδένληαη απηέο κε ηηο ζεζκηθέο ηνκέο ηνπ λαπνιεφληεηνπ θαζεζηψηνο (Αζηηθφο Κψδηθαο
θ.α)
Πξνβάιιεηαη έηζη ε επξχηεηα ηνπ έξγνπ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο (θνηλσληθφ θαη
πνιηηηθφ)
Σνλίδνληαη νη θπξηφηεξεο έλλνηεο πνπ είηε εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά κεηά ηε Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε, είηε πξνζέιαβαλ ηφηε ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ θαη ζήκεξα θαη νη λέεο δπλάκεηο
πνπ αλαδείρζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο Ηζηνξίαο κεηά ην 1789.
 ΄Δζλνο
 Πνιίηεο
 Κνηλή Γλψκε
 Μάδεο
Γίλνληαη παξαζέκαηα απφ πεγέο, φπσο νη αθφινπζεο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα
επηζεκάλνπλ απηέο αθξηβψο ηηο έλλνηεο θαη ηηο ηζηνξηθέο δπλάκεηο

(1)Γεκνθξαηία χζηεξα απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ζήκαηλε, αλ κε ηη άιιν, πσο νη αξηζκνί
ήηαλ ε κεγαιχηεξε πξφζνδνο ηεο πνιηηηθήο. Μεηξνχζε ε πνζφηεηα, είηε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ
ςήθσλ είηε ζηα ζπιιαιεηήξηα . «Η πνηφηεηα» -είηε ήηαλ θιεξνλνκηθή αξηζηνθξαηία είηε
κφξθσζε- κπνξεί λα γνήηεπε, αιιά, ζεσξεηηθά, δελ κπνξνχζε λα απνιακβάλεη θαλέλα εηδηθφ
πξνλφκην. «Γεκνθξαηία, Σν ηαμίδη πνπ δελ ηειείσζε 508 π.Υ -1993 κ.Υ» Δπηκέιεηα John
Dunn , ειι. κεηάθξαζε 1997, ζει. 177
(2)Η Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (…) ζεσξνχζε παηξηψηεο εθείλνπο πνπ έδεημαλ ηελ αγάπε γηα ηε ρψξα ηνπο
επρφκελνη λα ηελ αλαλεψζνπλ κε ηε κεηαξξχζκηζε ή ηελ επαλάζηαζε. Καη ε παηξίδα πξνο ηελ νπνία
έδεηρλαλ ηελ αθνζίσζή ηνπο (νη παηξηψηεο), ήηαλ ην αληίζεην κηαο πξνυπάξρνπζαο κνλάδαο, δειαδή έλα
έζλνο δεκηνπξγεκέλν απφ ηελ πνιηηηθή επηινγή ησλ κειψλ ηνπ πνπ, κε ηελ πξάμε ηνπο απηή, δηέξξεμαλ, ή
ηνπιάρηζηνλ ππνβάζκηζαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο ζεζκνχο αθνζίσζήο ηνπο ….πσο ην δηαηχπσζε ν
Lavisse: Σν έζλνο πνπ ζπλαηλεί, πνπ ππάξρεη γηαηί ην ζέιεη ην ίδην. Απηή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο
Γαιιίαο ζηελ ηζηνξία. E. Hobsbawm, Έζλε θαη Δζληθηζκφο ζηε Νεφηεξε Δπξψπε , ειι. κεη.

1994, ζει. 125-126
γ) Οη πεγέο ζε έληππε κνξθή είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο καζεηέο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο,
ζπλνδεπφκελεο απφ εξσηήζεηο
Δπηιεγκέλεο πεγέο:
Peyrot J (επηκ). H δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ζηελ Δπξψπε, 20021
Arthur J & Phillips R. (επηκ.) Issues of history teaching 20032
Moniot Ζ. Η δηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο 20021
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
θφπηκε θξίλεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηή γηα ηελ αληηπαξαβνιή ησλ ζρεηηθψλ ραξηψλ (ηεο
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Ναπνιένληεηαο θαη ηεο κεηα- λαπνιεφληεηαο Δπξψπεο) ηνπ Ηζηνξηθνχ Άηιαληα Centennia

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σειηθή Αμηνιφγεζε:
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο:
1ε Οκάδα :Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε αθφινπζε πεγή θαη ηνπο δεηείηαη λα εξκελεχζνπλ ην
γεγνλφο ζην νπνίν αλαθέξεηαη :
(…) ηαλ ν Κάξνινο ν δέθαηνο ηεο Γαιιίαο αλαβίσζε ηελ αξραία ηειεηή ηεο ζηέςεο ζηε Rheims
ην 1825 θαη (επηθπιαθηηθά) ηελ ηειεηή ηεο καγηθήο ηάζεσο, κφλν 120 άηνκα παξνπζηάζηεθαλ γηα
λα ζεξαπεπηνχλ απφ ηε θπκαηίσζε κε ην βαζηιηθφ άγγηγκα. ηελ ηειεπηαία ζηέςε πξηλ απφ ηε
δηθή ηνπ, ην 1774, ππήξραλ 2.400 άηνκα.
(E. Hobsbawm, φ.π., ζ. 39-40)

2ε Οκάδα: Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηελ αθφινπζε πεγή απφ ηελ επφκελε ελφηεηα ηνπ
βηβιίνπ θαη κεηαηξέπνπλ ηηο απφςεηο ηνπ ζπληάθηε ηεο ζε ηζηνξηθέο θξίζεηο:
(…) Η Γαιιηθή επαλάζηαζηο θαη ν Ναπνιέσλ έθακε, θαηά ηελ γλψκελ κνπ, λα αλνίμνπλ ηα
κάηηα ηνπ θφζκνπ. Πξσηήηεξα ηα έζλε δελ εγλσξίδνλην, ηνπο βαζηιείο ηνπο ελφκηδνλ σο
ζενχο ηεο γεο, θαη φ,ηη θαη αλ έθακλαλ, ην έιεγαλ θαιά θακσκέλν. Γη’ απηφ, θαη είλαη
δπζθνιψηεξνλ λα δηνηθήζεο ηψξα ιαφλ (…) (Θ. Κνινθνηξψλεο Απνκλεκνλεχκαηα)

3ε Οκάδα :
Οη καζεηέο ζπζρεηίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πεγψλ θαη εμάγνπλ
ηζηνξηθά ζπκπεξάζκαηα
4ε Οκάδα:Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζπλζεηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο ησλ
ηξηψλ πξνεγνχκελσλ νκάδσλ, ηε λέα γλψζε ηεο ελφηεηαο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο απφ
πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θαη ζρνιηάδνπλ ηελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ βηβιίνπ: «Η Γαιιηθή
επαλάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο απνηέιεζε ηελ αζηείξεπηε πεγή ελφο γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ
πνπ ζα ιάκβαλε ζάξθα θαη νζηά ζην κέιινλ…»

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ
παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί
θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή
λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή
ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε
πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ»
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ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ Γηδαθηηθνχ ελαξίνπ ν νπνίνο ζα απνηππψλεη ηνλ ζθνπφ θαη ζα
πξνζδηνξίδεη ηελ αξρηθή κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο.
Γηδαθηηθή επεμεξγαζία ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε αμηνπνίεζε
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθφ/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Ηζηνξία Β΄ Γπκλαζίνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ΟΗ ΣΑΤΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟ. 1. Οη
ηαπξνθνξίεο θαη ε πξψηε άισζε ηεο πφιεο (ζ.59-61)
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. (ζε πνηα ελφηεηα ηνπ ΑΠ εληάζζεηαη ν
θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζέκαηνο θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην ΓΔΠΠ): ΑΠ «VIII.
1081 κ.Υ. - 1204 κ.Υ. Τζηεξνβπδαληηλή Πεξίνδνο», ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ζεκαηηθή
ελφηεηα ηνπ ΓΔΠΠ «Πεξίνδνο ηεο ζηαδηαθήο παξαθκήο ηνπ Βπδαληίνπ (1025-1453)»
θαη εηδηθφηεξα ηηο ελφηεηεο «Οη ζηαπξνθνξίεο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ ηχρε ηνπ
Βπδαληίνπ. Οη ζηαπξνθνξίεο. Ζ Γ΄ ζηαπξνθνξία θαη ε πξψηε Άισζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο».
1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθφο θνπφο : Να αηζζεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηελ θαηαιπηηθή ζεκαζία
ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ ζε κία ρξνληθή ζπγθπξία θαη
λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ ζην ρψξν
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Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
 Nα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γπηηθνχ θαη Αλαηνιηθνχ Κφζκνπ
ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηψλ
 Να δηαρσξίζνπλ ηα αίηηα απφ ηνπο ζθνπνχο ησλ ζηαπξνθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ
ηεο Γχζεο
 Να αληηιεθηνχλ ηελ εθηξνπή ηνπ ραξαθηήξα ηεο Γ΄ ηαπξνθνξίαο
 Να εθηηκήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ ηαπξνθνξίαο γηα ηε Βπδαληηλή
Απηνθξαηνξία.
 Nα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο έληαμεο ησλ γεγνλφησλ ζηνλ ρσξνρξνληθφ άμνλα
εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Δπξεία Αμηνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ―θιεηζηνχ‖ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ
Centennia (ΜLS Πιεξνθνξηθή—Δ.Α Η.Σ.Τ) ην νπνίν πξέπεη λα έρεη ήδε γλσξίζεη ν
εθπαηδεπηηθφο σο ειεθηξνληθφ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Πξφθεηηαη γηα κία εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία ε νπνία ζπλδπάδεη νκαδνζπλεξγαηηθέο
ηερληθέο, εξσηαπφθξηζε, δηδαζθαιία κέζα απφ πεγέο θαη παηρλίδη ξφισλ

•

1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο: Με ηελ έλαξμε δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο

•

Δηάξθεηα: Γχν (02) δηδαθηηθέο ψξεο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

2)

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Α. Οξγαλψλνληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη επηζθνπψληαο δηδαθηηθά ηελ ελφηεηα, ν
εθπαηδεπηηθφο ζα δηαπηζηψζεη φηη ηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ηεο ζα πξέπεη λα
δηαηξέμνπλ δχν άμνλεο:
1.Κνηλσληθννηθνλνκηθφο
 Οη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ηνπ αλψλπκνπ ρξηζηηαληθνχ πιήζνπο,


νη πνιηηηθέο βιέςεηο ηνπ Πάπα, ησλ εγεηψλ ησλ ηαπξνθφξσλ θαη ησλ
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Απηνθξαηφξσλ ηνπ Βπδαληίνπ


ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Γχζεο

2. Γεσπνιηηηθφο
 Ζ δεκηνπξγία ζηαπξνθνξηθψλ θξαηηδίσλ /«βαζηιείσλ» ζηε Μ. Αλαηνιή,


Ζ ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο απψιεηαο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κχπξν
θαη ε έλαξμε γηα ην λεζί κηα ζπλερνχο μελνθξαηίαο κέρξη ην 1960



Ζ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο θαη ε
έλαξμε ηεο καθξά πεξηφδνπ ηεο Λαηηλνθξαηίαο ζηελ ειιεληθή
ρεξζφλεζν.

Β. Γλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη ζε απηήλ ηελ ειηθία νη καζεηέο κπνξνχλ λα
πξνζεγγίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά γη΄ απηνχο ηα ηζηνξηθά
γεγνλφηα, κε επνπηηθφ ηξφπν θαη ζπγθεθξηκέλα κε θηλνχκελνπο ειεθηξνληθνχο ράξηεο,
ελαιιαζζφκελνπο ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ.
Έλα πξφζθνξνο ηξφπνο, επνκέλσο, είλαη λα ηνπο θαιέζεη λα ζπλζέζνπλ εξεπλεηηθά ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο άμνλεο, ζην πεξηβάιινλ ησλ ραξηψλ ηνπ
Centennia, απ‘ φπνπ κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ δεμηφηεηεο θαη λα απνθνκίζνπλ γλψζεηο,
σο εμήο:
α) Παξαηεξψληαο ην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ ζε νιφθιεξν ην κεζνγεηαθφ θφζκν
κεηαμχ ηέινπο 11νπ θαη αξρψλ 13νπ αηψλα
β) Παξαθνινπζψληαο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηαπξνθνξηψλ ζηα Βπδαληηλά εδάθε θαη ηε Μ. Αλαηνιή
γ) Δκπινπηίδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην γεληθφηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην απφ ηηο
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ Λνγηζκηθνχ (π.ρ. γηα ηε 2ε 1147-1149 θαη ηελ 3ε 1189-1192
ηαπξνθνξίεο, ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεη ην βηβιίν),
δ)πλδπάδνληαο ηηο γλψζεηο απηέο κε εθείλε ηνπ βηβιίνπ θαη απαληψληαο πιεξέζηεξα
ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
1ε Γηδαθηηθή Ώξα:
Α. Αθφξκεζε- χλδεζε:
Αλαθαινχληαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο
βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ζηε Μ. Αζία θαη ηε Μ. Αλαηνιή απφ ηελ πξνέιαζε ησλ
ειηδνχθσλ Σνχξθσλ θαη θαζνδεγνχληαη απηνί, κε ηε βνήζεηα ηεο πξψηεο
γξαπηήο πεγήο ηνπ βηβιίνπ (ζ.59), λα θαηαλνήζνπλ ην ζπλδπαζκφ ησλ
παξαγφλησλ πνπ νδήγεζε ζηελ Α΄ ηαπξνθνξία (1096)
(Πξφζθιεζε ηνπ Αιέμηνπ Α΄ Κνκλελνχ πξνο ηηο δπηηθέο αξρέο, ζπλνδεπφκελε
απφ πιηθφ δέιεαξ - ζξεζθεπηηθή επαηζζεζία ησλ Λαηίλσλ γηα ηελ θαηνρή ησλ
Αγ. Σφπσλ απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο)
Β. χλζεζε γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
1. Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί σο θνκβηθά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηέζζεξηο
ρξνλνινγίεο ηνπ βηβιίνπ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαγξάςεη θαη ζηνλ πίλαθα, πξνο θνηλή
ζέα θαη αλαδξνκή ηεο ηάμεο:
 1096 (Έλαξμε Α΄ ηαπξνθνξίαο),


1192 (Καηάιεςε ηεο Κχπξνπ απφ ηνλ Άγγιν Βαζηιέα Ρηράξδν
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Λενληφθαξδν )


1204 (Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο),

θαη (απφ ηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα):
 Σν 1261 (Αλαζχζηαζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ππφ ηνλ Μηραήι
Ζ΄ Παιαηνιφγν)

2. Τπνδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο ηελ επηζήκαλζε ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ απφ ην
Λνγηζκηθφ Centennia:

1.Σν βπδάληην θαη ε Γχζε ην 1096

2. Σν Βπδάληην κεηά ηηο ηξεηο ηαπξνθνξίεο, ηελ ίδξπζε
ηαπξνθνξηθψλ θξαηψλ ζηνπο Αγ. Σφπνπο (1198)
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3. Ζ Λαηηλνθξαηία κεηά ηελ Γ΄ ηαπξνθνξία (1204-1261)

4. Ζ αλάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε
αλαζπζηεκέλε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία (1261 θ.ε)

2ε Γηδαθηηθή Ώξα
Α. Απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ηζάξηζκεο κε ηνπο ράξηεο, ζηηο νπνίεο
δηαλέκνληαη ηα αθφινπζα θχιια εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ιίγεο θαη απιέο
εξσηήζεηο:
1ε Οκάδα:
1.Δληνπίζηε ζηνλ πξψην ράξηε ηηο δπλάκεηο ηεο Γχζεο απ‘ φπνπ εθπνξεχηεθε ε Α‘
ηαπξνθνξία
2.Απαληήζηε ζηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ βηβιίνπ αληιψληαο πιεξνθνξίεο θαη απφ ην
αληίζηνηρν θείκελν ηνπ ράξηε Centennia
2ε Οκάδα
Πνηεο δηαθνξέο δηαπηζηψλεηε ζηνλ δεχηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην ράξηε;
πκβνπιεπηείηε θαη ην αληίζηνηρν θείκελν ηνπ Λνγηζκηθνχ
πζρεηίζηε ηηο δηαθνξέο απηέο κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πξψηεο γξαπηήο πεγήο ηνπ
βηβιίνπ (ζ.59)
3ε Οκάδα:
1.Πεξηγξάςηε κε αθξίβεηα ηηο εδαθηθέο ζπλέπεηεο ηεο άισζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο ζηνλ ηξίην ράξηε
2. πζρεηίζηε ηηο εδαθηθέο απψιεηεο ηνπ Βπδαληίνπ κε ην πεξηερφκελν ηεο δεχηεξεο
γξαπηήο πεγήο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο (γ) ππνελφηεηαο ηνπ βηβιίνπ (ζ.60)
4ε Οκάδα
1.πγθξίλεηε ηελ έθηαζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ζηνλ ηέηαξην ράξηε κε απηήλ
ζηνπο ηξεηο πξνεγνχκελνπο θαη εληνπίζηε ηηο δηαδνρηθέο αιιαγέο
2.Έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ έθβαζε ηεο Γ΄ ηαπξνθνξίαο πψο ζα εμεγνχζε έλαο
ηαπξνθφξνο ζε έλαλ Άξαβα γηαηί πήξε κέξνο ζηελ επηρείξεζε απηή; ( Γηαζθεπή
εξψηεζεο ηνπ βηβιίνπ)
Β. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ησλ Οκάδσλ ηελ νπνία ζπλνςίδεη ν
εθπαηδεπηηθφο, θξνληίδνληαο κε εξσηαπνθξίζεηο λα εθκαηεχζεη απφ ηνπο καζεηέο ηελ
αιιαγή ησλ ζηφρσλ ηεο 4εο ηαπξνθνξίαο πνπ εμεγεί θαη ηελ θαηάιεμή ηεο, κε ηελ α΄
Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 1204.ία...Γη' απηφ ην ιφγν αλαιάβεηε απηφ ην ηαμίδη γηα ηελ
άθεζε ησλ ακαξηηψλ ζαο θαη εμαζθαιίζηε ηελ αζάλαηε δφμα ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Ο

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ε απεηθφληζε ηνπ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη
ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηψλ, κέζα απφ ην
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Centennia. To ινγηζκηθφ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε 4
ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ
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απαζρνιεζνχλ ηζάξηζκεο νκάδεο καζεηψλ, ή είλαη δηαζέζηκν ζε ηέζζεξα lap-top
ζηελ ηάμε, κε θεληξηθφ (ηνπ εθπαηδεπηηθνχ) ζπλδεδεκέλν κε πξνβνιέα.

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ελζσκαηψλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζσ ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ηεο αληαπφθξηζήο
ηνπο ζηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο επηηπγράλεηαη κία δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε
ησλ καζεηψλ θαη ν απαξαίηεηνο αλαζηνραζκφο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο
επξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ πνξεία ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ, αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ηεο ηάμεο.

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί
ηνπ παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ
Γεκήηξηνο Κ.Γηαλλαθφπνπινο

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
www.epimorfosi.edu.gr

ΔΝΑΡΗΟ – ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ - ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Αλάπηπμε ρεδίνπ Δξγαζίαο :Η επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία ηνπ Α΄
Παγθόζκηνπ πνιέκνπ. Θζηνξηθέο ζπγθπξίεο -Τιηθά – Μέζα θαη Μέζνδνη
1.2 Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:
Ηζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ – Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ – Υεκεία Γ΄ Γπκλαζίνπ – Κνηλσληθή θαη
Πνιηηηθή Αγσγή Γ΄ Γπκλαζίνπ
Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Ηζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ Ζ ΡΧΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ
(1914-1918).Δλφηεηα 31. Σα αίηηα, ε έθξεμε θαη ηα κέησπα ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ
πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. ΑΠ : Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε Ρσζηθή
Δπαλάζηαζε
ΓΔΠΠ θαη ΑΠ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο η.Α. Π.Η., 2002. ηε ζ. 272 πξνβιέπεηαη ζέκα
ρεδίνπ Δξγαζίαο: Η Δπηζηήκε θαη ε Σερλνινγία ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιέκνπ: Καηαγξαθή ησλ
πιηθψλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν.
Δπίζεο, ζηε ζ. 91 ηνπ Βηβιίνπ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ «Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Ηζηνξία» πεξηιακβάλεηαη ε δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα: Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία γηα
ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ
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1.3 θνπφο & ηφρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
•

Γεληθφο θνπφο : Ζ γλψζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ρξήζεο ηεο
ηερλνινγίαο γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Οη ζπγρξνληθέο θαη δηαρξνληθέο εζηθέο
δηαζηάζεηο ηεο

Δπηκέξνπο ηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
•
•
•

Να αμηνινγήζνπλ νη καζεηέο ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζε ε Αλζξσπφηεηα απφ ηα λέα
ηερληθά κέζα ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ ηξφπν ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ φπισλ (Ιζηνξηθή
Γλψζε)
Να εληάμνπλ ζηε γλψζε ηνπο γηα ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ηελ ηερλνινγηθή
δηάζηαζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ εξκελεχζνπλ κε βάζε ηηο
ζπλζήθεο ηεο επνρήο (κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα)
Να ζπλεξγαζηνχλ θαηά νκάδεο, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο γλψζεηο
ηνπο απφ ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηνλ
ηζηνξηθφ ππξήλα ηνπ ζέκαηνο (δεμηφηεηα νκαδηθήο επίηεπμεο ζηφρνπ)

εκεηψζηε αλ αμηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ (κέζσ ππνδεηθλχνκελσλ ππεξζπλδέζκσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε
πιηθφ ηζηνξηθψλ πεγψλ, π.ρ. animated maps) θαη πνιπκέζσλ (π.ρ. trailer απφ
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο)
1.4 Πξνηεηλφκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Χο γεληθή δηδαθηηθή κέζνδνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Project θαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ:
 θαηαηγηζκφο ηδεψλ,
 νκαδηθή εξγαζία,
 εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ ηέρλε,
 δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε


1.5 Δθηηκψκελε δηάξθεηα
Ώξα έλαξμεο:
Δπηινγέο:
1) Καηφπηλ δηδαζθαιίαο ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο ηνπ βηβιίνπ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ΄
Γπκλαζίνπ
2) Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ,
ε νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο
πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη νη καζεηέο
(θαη ελ πξνθεηκέλσ απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ)

•

Δηάξθεηα: Έλα ηξίκελν (γηα ην Γπκλάζην) ή έλα ηεηξάκελν (γηα ην Λχθεην)
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2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΑΡΗΟΤ- ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Μία απηφ - νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ ηνπ «θαθέινπ» ηνπ
(portfolio ηνπ εθπαηδεπηηθνχ) θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Project. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο
ζεκεία:
• ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΖ ΤΛΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
•

ΒΑΘΜΟ ΔΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΗΜΟΤ (ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΖ ΓΝΧΖ
ΜΑΘΖΣΧΝ)

ΣΧΝ

•

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ ΣΖ ΣΑΞΖ (ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΔ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ)

•

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΤΠΟΒΑΘΡΟ
ΣΟΤ
ΥΔΓΗΟΤ
ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ
ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟΣΖΣΑ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΥΟΛΗΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ
ΦΑΔΗ

Α΄ θάζε : Παηδαγσγηθή Πξνεξγαζία ζηε ηάμε – Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ (2 ψξεο).
ηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Project ζηελ Ηζηνξία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, ε θάζε απηή
ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηελ εμήο κνξθή:
• Οξγαλψλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δνζνχλ απφ ηελ
αξρή ηα εξεζίζκαηα εθείλα ηα νπνία ζα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ πξνο
ηελ ηερληθή πιεπξά ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
•

Σνλίδνληαη νη αηηίεο (γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα λέα πνιεκηθά κέζα), ν
ηφπνο ( ζε πνηα ζεκεία ησλ κεηψπσλ), ν ρξφλνο (ζε πνην έηνο ηνπ πνιέκνπ) θαη ν
αλζξψπηλνο παξάγνληαο ( απφ πνην εκπφιεκν κέξνο)

•

Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αλαθνξά ηνπ βηβιίνπ κε ηνλ πιαγηφηηηιν «Ο Μηιηηαξηζκφο»,
φπσο επίζεο θαη ζην εηθνληζηηθφ πιηθφ (ράξηεο θαη θσηνγξαθίεο)

Β΄ Φάζε : Αθφξκεζε – Αθχπληζε ηεο πεξηέξγεηαο ησλ καζεηψλ – Γεκηνπξγία
εξεπλεηηθνχ ππφβαζξνπ (1 ψξα)
«Αλ Θπκεζνύκε ιίγν όζα έρνπκε κάζεη κέρξη ηώξα από ηελ Θζηνξία, ζα
δηαπηζηώζνπκε όηη ζηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν είλαη ε πξώηε θνξά πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη όπια καδηθήο θαηαζηξνθήο»
• πλδέεηαη απηό ην θαηλόκελν κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηνπ 19νπ αηώλα πνπ
έρνπκε γλσξίζεη;
•

Θα ζέιαηε λα ςάμεηε πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε
απηόλ ηνλ πόιεκν;
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•

Θα ζαο ελδηέθεξε λα δείηε πνπ, πώο θαη γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα λέα όπια;

•

Δελ ζα πξέπεη αθόκε λα καο πξνβιεκαηίζνπλ νη επηπηώζεηο ηνπο ζηνπο
ζηξαηηώηεο ηεο επνρήο αιιά θαη ζηελ Αλζξσπόηεηα κεηαγελέζηεξα;

Γ΄ Φάζε : Καηαηγηζκφο Ηδεψλ (1 ψξα)
• Μεξηθνί καζεηέο ζα πνπλ φηη έρνπλ δεη ζρεηηθά εθζέκαηα θαη νκνηψκαηα
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν
•

Άιινη, φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θηλεκαηνγξαθηθά ληνθνπκέληα ζηελ
ηειεφξαζε

•

Θα βξεζνχλ ίζσο θάπνηνη πνπ ζα ζειήζνπλ λα δηεγεζνχλ ηελ ππφζεζε απφ
ηζηνξηθέο ηαηλίεο, φπσο «ηαπξνί ζην Μέησπν», «Οπδέλ λεφηεξν απφ ην Γπηηθφ
Μέησπν

•

Οξηζκέλνη πηζαλφλ λα ζπκεζνχλ φ,ηη άθνπζαλ απφ ηνλ Καζεγεηή ηνπο ή
δηάβαζαλ ζην βηβιίν ηνπο ή είδαλ ζηελ ηειεφξαζε ξεπνξηάδ γηα ηε ρξήζε
δειεηεξησδψλ αεξίσλ θαη ρεκηθψλ φπισλ θιπ

Ζ ζπδήηεζε απηή ζα γνληκνπνηήζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αιιά
ζα πξέπεη λα νδεγήζεη θαη ζηε ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπ
Γ΄ Φάζε : πζηεκαηνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο ηάμεο θαη καζεζηαθνί άμνλεο (2
ψξεο):

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - ΤΣΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ
Α΄ Παγθφζκηνο
Υαξαθψκαηα
πια
καδηθήο θαηαζηξνθήο
Φπρηθή ηζνξξνπία
Σσλ ζηξαηησηψλ

Δηξελεπηηθνί
νξγαληζκνί 19191939

έξκαην ησλ ηζρπξψλ θαη
αθχξσζή ηνπο ζηελ πξάμε

Β΄
Παγθφζκηνο
Πφιεκνο

Ση ζπκβαίλεη
ζήκεξα;

Δ΄ Φάζε: Δπηζήκαλζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ πιεπξψλ ηνπ ζέκαηνο – Γεκηνπξγία
αληίζηνηρσλ Οκάδσλ κε ζθνπφ ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, Οιηζηηθή Πξνζέγγηζή ηνπ, (3
ψξεο) :
1ε Οκάδα .Σεθκεξίσζε - πγθέληξσζε ηνπ ζρεηηθνχ έληππνπ, δηαδηθηπαθνχ θαη
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νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ
2ε Οκάδα : Δηεπηζηεκνληθόηεηα- ύλδεζε κε ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο
Υεκείαο
3ε Οκάδα. πλέπεηεο ζηε ζπιινγηθή κλήκε ηεο Αλζξσπόηεηαο – ύλδεζε κε ην
κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο
4ε Οκάδα Ο αληηπνιεκηθόο πξνβιεκαηηζκόο ζηελ Σέρλε (ΖσγξαθηθήΚηλεκαηνγξάθνο- Λνγνηερλία)
(Οη καζεηέο θαηαηάζζνληαη, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηελ επίγλσζε ησλ
ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, θαηάηαμε ε νπνία κπνξεί λα
δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε νκάδαο).
η΄ θάζε: Έλαξμε θαη Δμέιημε ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Οκάδσλ – Παξαθνινχζεζε
ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπο
(ηνπιάρηζηνλ κία δηδαθηηθή ψξα αλά εβδνκάδα θαη κέρξη νινθιήξσζεο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ην Γπκλάζην θαη 2-3 ψξεο αλά εβδνκάδα γηα ην ηκήκα
Project ηεο Α΄ Λπθείνπ, εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ)
β) Δλδεηθηηθφ πξνζδνθψκελν πιηθφ πνπ κπνξνχλ λα εξεπλήζνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ
νη καζεηέο θαηά νκάδεο:
 Απηνξξπζκηδφκελεο θαη κε απηελέξγεηα ησλ κειψλ ηνπο


Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

1ε Οκάδα
 πλζέηνπλ ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηεο ζπγθπξίαο πνπ επέηξεςε ηελ επηλφεζε θαη
ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερληθψλ κέζσλ δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ
Δθηεηακέλν ην θαίξην Γπηηθφ Μέησπν

αλάγθε νρπξψζεσλ
(ραξαθσκάησλ)
αζχκθνξε παξάηαζε ηνπ πνιέκνπ
εμαλαγθαζκφο ησλ ζηξαηησηψλ λα πνιεκήζνπλ κε

1.Ππξνβφια κεγάινπ βειελεθνχο
2.Υεκηθά φπια (δειεηεξηψδε αέξηα
Αληηαζθπμηνγφλνο κάζθα)
3.Άξκαηα κάρεο
5.Βνκβαξδηζκφ κε αεξνπιάλν

Yπεξνπιία ηεο Entente ζηε ζάιαζζα
Ζ Γεξκαλία λαπηηθά απνθιεηζκέλε
Τπνβξπρηαθφο πφιεκνο απφ ηε
Γεξκαλία
είζνδνο ησλ Ζ.Π.Α ζηνλ
πφιεκν (Βχζηζε ηνπ εκπνξηθνχ «Λνπδηηάληα», 1917)



Δπηιέγνπλ δηαδηθηπαθέο πεγέο :
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www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_ani_western_front.shtml



(Γηαδξαζηηθφο Υάξηεο ηνπ Γπηηθνχ Μεηψπνπ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Ηζηνζειίδα BBC)
Δληνπίδνπλ Δηθνληζηηθφ πιηθφ:

Σν πξψην «επηζηεκνληθφ» βήκα ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλζξψπηλνπ
γέλνπο έγηλε ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν
http://europeanhistory.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fwww.artww1.com%2Fgb%2Findex2.html

Σα πξψηα πξντφληα ηεο εμειηγκέλεο πνιεκηθήο ηερλνινγίαο (Σαλθ, Τπνβξχρην,
αεξνπιάλν) θαη ε λενεκθαληδφκελε αληηαζθπμηνγφλνο
κάζθα, σο ακπληηθή
θαηαζθεπή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξρέγνλσλ ρεκηθψλ φπισλ (δειεηεξησδψλ
αεξίσλ)
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ηα ραξαθψκαηα. Ρψζνη, πεξηκέλνληαο ηε γεξκαληθή επίζεζε
(αξηζηεξά) θαη Γεξκαλνί πεξηκέλνληαο ηε γαιιηθή επίζεζε. Άγγινη
πνιπβνινχλ Γεξκαλνχο

•

Δπηζεκαίλνπλ ηηο Θέζεηο ησλ κεηψπσλ φπνπ έγηλε ρξήζε ησλ λέσλ φπισλ
(Ypres, Somme, Verdun, Camprais)

•

Καηαζθεπάδνπλ πίλαθεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα κε ηηο απψιεηεο κάρηκσλ
θαη ακάρσλ θαη κε ηνπο πνιεκηθνχο εμνπιηζκνχο θαηά ρψξα

•

Aλεπξίζθνπλ ζηνηρεία γηα ηε γέλεζε ησλ πνιεκηθψλ βηνκεραληψλ (π.ρ.
κηινη Krupp , Σhyssen θαη IG Farben, Δξγνζηάζην Zeppelin)

2ε νκάδα χλδεζε κε ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο
•

Αεξφπινην - Αεξνπιάλν

Σξίηνο Νόκνο ηνπ Νεύησλα- Δπλακηθή ΄Αλσζε- Άλησζε ( Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ).
• Σαλθ
Πίεζε ( Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ
• Τπνβξχρην
Άλσζε - Πιεύζε - Απμνκείσζε ππθλόηεηαο (Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ
• Γειεηεξηψδε Αέξηα
1,2΄- δηρισξνδηαηζπινζνπιθίδην ClCH2- S- CH2 Cl2Cl
Αινγφλα, ριψξην θαη θσζγέλην COCl2 ( Xεκεία Γ΄ Γπκλαζίνπ).
• Μάζθα Αεξίσλ
Δλεξγφο άλζξαθαο (Υεκεία Γ΄ Γπκλαζίνπ)
• Πξνέιεπζε ηεο εκπεηξηθήο νλνκαζίαο «Τπεξίηεο – Αέξην ηεο Μνπζηάξδαο»
Απφ ηε βειγηθή ηνπνζεζία Ypres, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηελ νζκή κνπζηάξδαο
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πνπ αλέδηδε, φηαλ εθηνμεπφηαλ κε εηδηθνχο ζσιήλεο
3ε Οκάδα To Ηζηνξηθφ Μήλπκα .Οη πλέπεηεο ζηε ζπιινγηθή κλήκε ηεο
Αλζξσπφηεηαο
•

Δληνπίδεη ηηο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ην Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ θαη ηνλ
έιεγρν ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζηηο απνθάζεηο ησλ δηεζλψλ
Οξγαληζκψλ (Π.ρ. πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, Κ.Σ.Δ. (1919), χκβαζε
ηεο Γελεχεο 1925, Οξγαληζκφο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ O.H.E,
Γηεζλήο Ακλεζηία θιπ).

•

Αλαιχεη ην ζέκα: «Η εμέιημε ηεο πνιεκηθήο ηερλνινγίαο σο κνξθή
θαηάρξεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο» πξνβάιινληαο ηελ επηθαηξφηεηα
θαη ηε δηαρξνληθφηεηα ηεο απάλζξσπεο πιεπξάο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ (Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ζχγρξνλα θαηλφκελα)

•

Παξνπζηάδεη αληηπνιεκηθά ινγνηερληθά έξγα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη
κεηαγελέζηεξα

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ

4ε Οκάδα
 Παξαθνινπζνχλ ζρεηηθά θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, αηζζεηνπνηνχλ ηε
θξηθαιεφηεηα ηνπ πνιέκνπ,
θαηαγξάθνπλ ηηο θξηηηθέο θαη εμάγνπλ ην
ηδενινγηθφ κήλπκα.
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http://www.cine.gr/film.asp?id=706056
(Κηλεκαηνγξαθηθή Σαηλία
«ηαπξνί ζην Μέησπν» (The paths of Glory, 1957) ηνπ Stanley
Kubrick)
(Πεξηιακβάλεηαη ζην δηαζεκαηηθφ πιηθφ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ)
Απφζπαζκα απφ θξηηηθή ηεο ηαηλίαο:
(…)H ηζηνξία ηεο ηαηλίαο δηαδξακαηίδεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ ζηα ραξαθώκαηα κεηαμύ
γαιιηθώλ θαη γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ. Η επίζεζε ηνπ γαιιηθνύ ζηξαηνύ πνπ μεθηλά,
θαληάδεη σο κηα απόπεηξα νκαδηθήο απηνθηνλίαο αιιά θαηαιήγεη ζε έλα έθηαθην
ζηξαηνδηθείν. Ο Kirk Douglas πεηζηηθόο ζην ξόιν ηνπ, όκσο ηελ παξάζηαζε θιέβεη ν
George Macready πνπ ππνδύεηαη ηνλ ηξαηεγό Mireau.(…).To έξγν Paths of Glory
(πξσηόηππνο ηίηινο), κηα από ηηο όρη θαη ηόζν γλσζηέο ηαηλίεο ηνπ ζθελνζέηε ,
απνηππώλεη ηελ αληηπνιεκηθή θαη αληη-ζηξαηησηηθή καηηά ελόο κεγάινπ δεκηνπξγνύ.
Η ηαηλία πεξηέρεη αληηπνιεκηθά ςήγκαηα ζ' όιε ηε δηάξθεηά ηεο κε απνθνξύθσκα ην
ηειεπηαίν πεληάιεπην.(…)
 Δληνπίδνπλ δηάθνξεο εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο, εκπλεπζκέλεο απφ ηνλ Α΄ ή ηνλ Β΄
Παγθφζκην Πφιεκν θαη πξνβαίλνπλ ζε «αλάγλσζε εηθφλαο». πζρεηίδνπλ ηηο
θαιιηηερληθέο αληηιήςεηο κε ηηο θπξίαξρεο ηδενινγίεο (π.ρ. αληηπνιεκηθά
δσγξαθηθά έξγα ζεσξήζεθαλ «εθθπιηζκέλε ηέρλε» απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο
θαη νη δεκηνπξγνί ηνπο ππνρξεψζεθαλ ζε εμνξία, ελψ φζα εμπκλνχζαλ ηελ
αλζξψπηλε επηβνιή απνζεψζεθαλ ζε φια ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα ηνπ
Μεζνπνιέκνπ)
Δλδεηθηηθά:
Πηθάζν, Ζ βνκβαξδηζκέλε Γθνπέξληθα (1937)
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ΣΔΥΝΖ

Έλαο “ζχγρξνλνο" πφιεκνο θαη ε εκπεηξία ηνπ
Gino Severini, Plastic Synthesis
of the Idea of War, 1915






George Grosz
Grey Day. 1921

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Υξήζε ppt θαη video -projector γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νκάδσλ
χλδεζε κε internet
Πινήγεζε δηαδξαζηηθνχ ράξηε
Πνιπκέζα (πξνβνιή απνζπάζκαηνο ηαηλίαο απφ ην Γηαδίθηπν)

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Αμηνιφγεζε ηνπ Μαζεηή:
1. Οη θαζεγεηέο θαηεπζχλνπλ ηηο νκάδεο ζηελ επηινγή ζρεηηθνχ θαη
αληηπξνζσπεπηηθνχ πιηθνχ θαη ν ζπληνληζηήο θαζνδεγεί ηελ εξγαζία
ηνπο
2. Ζ θαζνδήγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
ππφδεημε ηεο δεκηνπξγίαο ππννκάδσλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ νπνίσλ ηελ
επζχλε ζα έρεη ε ίδηα ε νκάδα (απηνξξχζκηζε)
3. Οξίδνπλ ρξνλνδηάγξακκα κε ηαθηά δηαζηήκαηα ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηεο
εξγαζίαο ηνπο
4. Πξνβαίλνπλ ζε δηαθξηηηθή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε:
 Σεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε καζεηή ζην έξγν ηεο νκάδαο
 Σεο ζπλεηζθνξάο ηεο θάζε νκάδαο ζην θνηλφ ζέκα
 Σεο επζπγξάκκηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ νκάδσλ κε ηνπο πξναπνθαζηζκέλνπο
άμνλεο
 Πξνρσξνχλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ, θαηφπηλ
ηεο παξνπζίαζήο ηεο εληφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
Αλαζηνραζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ:
 Δλεξγνπνηήζεθε ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, εθφζνλ:
 ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο δηαζπλδέζεθε κε ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ
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επηζηεκψλ (κε ζεσξεηηθψλ / ζεηηθψλ), ηα νπνία πξνζειθχνπλ
δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα
 Σν Project αμηνπνίεζε φρη κφλν γλψζεηο, αιιά θαη ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο (αλάιπζε, ζχλζεζε, έξεπλα , ―αλάγλσζε εηθφλαο‖ θιπ)
 Δπηηεχρζεθε βησκαηηθή κάζεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ
 Δκπεδψζεθε ζηνπο καζεηέο ε θαηάρξεζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ
γηα πνιεκηθνχο ζθνπνχο θαη θαηαλνήζεθε πιεξέζηεξα ε
θνηλσληθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα.
 Αηζζεηνπνηήζεθε ν αληηπνιεκηθφο πξνβιεκαηηζκφο σο
θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο
 Γεκηνπξγήζεθε ζπλεξγαηηθφ / δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην ζηε ρνιηθή Μνλάδα
κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα
 ηελ πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ Project ζηελ Α΄ Λπθείνη απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ
παξφληνο εληχπνπ, δειψλνπκε φηη:
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν
δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί
θαηά ηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή
λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή
ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε
πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.»
Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.)
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