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της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
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∆ιεύθυνση

Συµβουλευτικής,

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού

και

∆ραστηριοτήτων

Επιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Υπεύθυνος Πράξης
Προϊστάµενος Μονάδας Α1-Ειδική Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ-ΥπΕΠΘ.

Εκπαιδευτικών

Επιµορφωτικό υλικό για το Ειδικό µέρος του
Προγράµµατος Σπουδών
Ειδικότητα ΠΕ02
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Μαρία Καλλιάδου
Ανδρέας Παπαδαντωνάκης
Λάµπρος Πόλκας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα

πλαίσια

του

εγχειρήµατος

ενσωµάτωσης

και

αξιοποίησης

των

σύγχρονων

τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία των µαθηµάτων στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση,
σχεδιάστηκε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, σε µια προσπάθεια να αξιοποιήσει τις
σύγχρονες τάσεις, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα πορίσµατα της παιδαγωγικής
εµπειρίας και έρευνας των τελευταίων ετών
Το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ02 -Φιλολόγων, διαρθρώνεται σε:
1.

Γενικό Μέρος: ΤΠΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΟΙ ΤΠΕ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ∆ΡΑΣΗ.

2.

Ειδικό Μέρος: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
Το Ειδικό µέρος του Προγράµµατος για τους Φιλολόγους αναφέρεται στα µαθήµατα της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας
και της Ιστορίας.
Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν ήδη ενταχθεί στην
εκπαιδευτική διαδικασία τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο µε σκοπό

τη

δηµιουργία νέων περιβαλλόντων µάθησης.
Προτεραιότητα στο πλαίσιο της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αποτελεί η
διασαφήνιση του ρόλου των εκπαιδευτικών καθώς η εισαγωγή των ΤΠΕ προβλέπεται να
µεταβάλλει την τυπική εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο
των εκπαιδευτικών στο µαθησιακό γίγνεσθαι καθώς και να αλλάξει τον χαρακτήρα της
σχέσης εκπαιδευτικού - µαθητή. Οι εκπαιδευτικοί, καλούνται πλέον να είναι κατάλληλα
εφοδιασµένοι έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόµενες προκλήσεις της κοινωνίας
της γνώσης, αλλά και να συµµετέχουν ενεργά σε αυτή και να προετοιµάζουν τους µαθητές
για τη διά βίου µάθηση.
H επιµόρφωση των εκπαιδευτικών επιβάλλεται να τους δίνει τη δυνατότητα να
παρακολουθούν τις εξελίξεις σε θέµατα διδακτικής, παιδαγωγικής και επιστηµολογικής
φύσης, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις της τεχνολογίας, να προσαρµόζονται στις
σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελµατικές απαιτήσεις, να αντιλαµβάνονται τις ανάγκες του
µαθητή και του σχολείου και να αξιολογούν συνεχώς τα επιτεύγµατα και τις ανάγκες, τόσο
των ίδιων όσο και των µαθητών.
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Αντικείµενο της επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β΄ επιπέδου είναι η εκµάθηση των
αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, για την παιδαγωγική
αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του
τρίπτυχου: γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Απαραίτητη κρίνεται η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέµατα χρήσης των ΤΠΕ ώστε να µπορούν οι
ίδιοι να δηµιουργούν δραστηριότητες µε τη χρήση των Λογισµικών. Ως συνέπεια αυτού
απαιτείται παράλληλα µε την επιµόρφωση στις ΤΠΕ και η επιµόρφωση σε θέµατα που να
συνδυάζουν τις ΤΠΕ µε τις θεωρίες µάθησης σε συνδυασµό µε βασικές αρχές σχεδιασµού
και διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών που αξιοποιούν τις ΤΠΕ
Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πρακτική συνεπάγεται µοιραία µία αλλαγή
στον ρόλο του µαθητή και του δασκάλου. Οι δάσκαλοι µπορούν να είναι τροφοδότες
«µετα»-πληροφοριών και σηµαντικοί υποστηρικτές της διαδικασίας, παρέχοντας την
σηµαντική εµπειρία τους, χωρίς να εµποδίζουν τη µάθηση του µαθητή από πολλαπλές
πηγές πληροφοριών, να συνεργάζονται µε συναδέλφους από όλο τον κόσµο στη συλλογή
και παραγωγή µαθησιακού υλικού, καθώς και στη σχεδίαση αλλά και στην διεκπεραίωση
ενός µαθήµατος σε διαφορετικές χώρες. Οι µαθητές τοποθετούνται πλέον στο κέντρο της
µαθησιακής διαδικασίας και έχουν πολλαπλά εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία για την
απόκτηση της γνώσης και την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων.
Οι ΤΠΕ προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές πηγές πληροφόρησης, µέσα
επικοινωνίας, νέους τρόπους αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, εργαλεία διερεύνησης και
έκφρασης και διαµορφώνουν ένα πλαίσιο για την ανανέωση των πρακτικών της
διδασκαλίας και των στρατηγικών µάθησης και για τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης και
των ρόλων εκπαιδευτικού- µαθητή. Και το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης στις ΤΠΕ σχεδιάζεται
προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για την προσαρµογή τους
στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες που διαµορφώνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας
και της Γνώσης.
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3.7 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες και να χρησιµοποιούν µε
ευχέρεια

τα

περιβάλλοντα

γενικής

χρήσης

(Προγράµµατα

Επεξεργασίας

Κειµένου,

Παρουσίασης, Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, Φυλλοµετρητές, Λογιστικά Φύλλα), καθώς και
να είναι σε θέση να τα αξιοποιούν στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων.

Επεξεργαστής Κειµένου και γλωσσική διδασκαλία
Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν τις δυνατότητες των προγραµµάτων
Επεξεργασίας Κειµένων να επηρεάσουν θετικά τη γλωσσική διδασκαλία καταδεικνύουν τα
εξής:
∆υνατότητες
Αντιµετώπιση

του

γραψίµατος

ως

µιας

δυναµικής

–

µη

στατικής

διαδικασίας

(αλληλοεγκιβωτισµός των σταδίων παραγωγής γραπτού λόγου). Η ευκολία παραγωγής
διαδοχικών κειµένων και διόρθωσής τους δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να οδηγείται
από το αρχικό σχεδιάγραµµα στο τελικό κείµενο, διαµορφώνοντάς το και εµπλουτίζοντάς
το συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται να το γράφει από την αρχή.
Συνεργατική παραγωγή λόγου. Με την ύπαρξη της οθόνης το κείµενο είναι ορατό σε όλα
τα µέλη µιας οµάδας και έτσι παύει να είναι απολύτως προσωπικό. ∆ηµιουργούνται έτσι
προϋποθέσεις για διάλογο, συνεργασία και συλλογική παραγωγή λόγου. Η συνεργατική
παραγωγή λόγου, άλλωστε, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε µαθητές που βρίσκονται σε
άλλο φυσικό χώρο, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η υπηρεσία του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Θετική στάση και διάθεση των µαθητών για εργασία µε Επεξεργαστή Κειµένου. Οι
διευκολύνσεις που παρέχει ο ΕΚ κατά την παραγωγή λόγου (ευκολία διορθώσεων,
µορφοποιήσεων, ύπαρξη ορθογράφου), το καλό αισθητικό αποτέλεσµα που µπορεί να
αντικαθιστά την κακή εικόνα του γραπτού ενός κακογράφου µαθητή, η δυνατότητα
συνεργασίας και η γοητεία του νέου µέσου συµβάλλουν στη θετική αντιµετώπιση του
προγράµµατος αυτού από τους µαθητές. Ιδιαίτερα θετική καταγράφεται η αντίδραση
µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες.
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∆εκτικότητα στις διορθωτικές παρεµβάσεις του διδάσκοντος. Η ύπαρξη γραµµατοσειράς
και όχι προσωπικού γραφικού χαρακτήρα οδηγεί στη µερική αποστασιοποίηση του
γράφοντος από το δηµιούργηµά του, γεγονός που τον καθιστά θετικότερο στις υποδείξεις
του καθηγητή.
Γνωριµία µε τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειµένου. Τα προγράµµατα επεξεργασίας
κειµένου προσφέρουν στον διδάσκοντα τη δυνατότητα να ασκήσει τους µαθητές στην
αποτελεσµατική παραγωγή λόγου σε ψηφιακή µορφή µε τη δηµιουργία κειµένων
πολυτροπικών

και

ταξινοµηµένων

σε

διαφορετικά

επίπεδα

µε

τη

βοήθεια

των

υπερσυνδέσεων.
Υιοθέτηση επικοινωνιακής προσέγγισης. Το ψηφιακό κείµενο που παράγεται µε τον
Επεξεργαστή κειµένου µπορεί να στοχεύσει στην κάλυψη αυθεντικής επικοινωνιακής
ανάγκης µε την αποστολή του σε πραγµατικό αποδέκτη µέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή µέσω της δηµοσίευσής του σε κάποιο διαδικτυακό τόπο.
Ωστόσο οι διδάσκοντες που θα αξιοποιήσουν τον ΕΚ προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
της γλωσσικής διδασκαλίας, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το πρόγραµµα του
Επεξεργαστή Κειµένου δηµιουργήθηκε για την κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών των
δυτικών κοινωνιών και όχι για διδακτικούς σκοπούς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι
τα κειµενικά πρότυπα που προτείνονται, καθώς και η περιορισµένη εγκυρότητα του
γραµµατικού ελέγχου και του «θησαυρού» (Κουτσογιάννης, 2002). Ως εκ τούτου ο
διδάσκων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζει τα στοιχεία του προγράµµατος
στη διδακτική διαδικασία και στην ελληνική κουλτούρα και να ασκεί τους µαθητές στην
κριτική χρήση του.

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Με το λογισµικό του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου δηµιουργούνται οι συνθήκες για την
παραγωγή λόγου σε πραγµατικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί και οι
µαθητές, µε στόχο την κάλυψη αυθεντικής επικοινωνιακής ανάγκης, συντάσσουν µε
ιδιαίτερη επιµέλεια κείµενο του οποίου ο αποδέκτης είναι πραγµατικός.
Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές του ίδιου ή και διαφορετικών σχολείων µπορούν να
δηµιουργήσουν ένα συλλογικό κείµενο µε την αφορµή κοινής θεµατικής ενότητας ή στα
πλαίσια κάποιου σχολικού προγράµµατος (πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Σχολικού

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού,

Αγωγής

Υγείας

κτλ.).Η

δυνατότητα

ανταλλαγής υλικού µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διευκολύνει επιπλέον τη
συνεργασία και τη συµµετοχή σε κοινότητες µάθησης.
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Φυλλοµετρητές
Η αξιοποίηση των φυλλοµετρητών του παγκόσµιου ιστού δίδει τη δυνατότητα για την
προώθηση

της

µάθησης

µέσω

διερεύνησης,

καθώς

η

φύση

του

διαδικτυακού

περιβάλλοντος µε την πληθώρα των πληροφοριών, την αµφίβολη αξιοπιστία τους και τη
µορφή παρουσίασής τους (µη γραµµική παρουσίαση, πολλοί τρόποι - φορείς νοήµατος)
καθιστά απαραίτητη την επιλεκτική αναζήτηση.
Οι διαφορετικές επικοινωνιακές συνθήκες που η χρήση του ∆ιαδικτύου και γενικότερα οι
ΤΠΕ επέβαλαν, οδήγησαν σε αλλαγές στη γλώσσα και συνακόλουθα στην ανάδειξη µιας
νέας µορφής γραµµατισµού, του ψηφιακού γραµµατισµού. Ο διδάσκων καλείται να
αξιοποιήσει τους φυλλοµετρητές του παγκόσµιου ιστού, για να ασκήσει τους µαθητές σε
νέες δεξιότητες.
Συγκεκριµένα:
• στη δεξιότητα κριτικής αναζήτησης πληροφοριών. ο µαθητής πρέπει να
αποκτήσει την ικανότητα της γρήγορης αναζήτησης της ζητούµενης πληροφορίας και
του ελέγχου της αξιοπιστίας της.
• στην κατάλληλη χρήση γλωσσικού κώδικα για την αποτελεσµατική αναζήτηση
των πληροφοριών.
• στον αποτελεσµατικό χειρισµό του ψηφιακού κειµένου του ∆ιαδικτύου. ο
µαθητής πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της µορφής αυτής κειµένου:
o

∆ιακειµενικότητα:

το

κείµενο

δεν

παρουσιάζεται

γραµµικά,

αλλά

οργανωµένο σε διαφορετικά επίπεδα
o

Πολυτροπικότητα: το νόηµα φέρεται µε πολλούς τρόπους (γραπτός
λόγος, εικόνα, video, ήχος κλπ.)

o

Χρήση συµβολικών κωδίκων (π.χ. εικονίδια).

Λογιστικά φύλλα
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει πίνακες και γραφήµατα, που είναι χρήσιµα στη
διδασκαλία της Ιστορίας αλλά και της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (πίνακες γλωσσικού
υλικού, χρονολογικοί πίνακες, πίνακες συγχρονιών, γραφήµατα στατιστικών στοιχείων
στην οικονοµική και κοινωνική ιστορία, κτλ.).
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Λογισµικό παρουσίασης
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει και να χειριστεί παρουσιάσεις, για τις ανάγκες
τόσο της επιµόρφωσης όσο και της διδακτικής διαδικασίας, στις οποίες θα αξιοποιεί τις
δυνατότητες του λογισµικού (δηµιουργία διαφανειών προβολής του γνωστικού υλικού µε
ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο) και ταυτόχρονα θα ενσωµατώνει σε αυτές παραποµπές
σε ειδικό εκπαιδευτικό λογισµικό και εργαλεία γενικής χρήσης, υπερδεσµούς µε
διαδικτυακούς τόπους και κάθε είδους εκπαιδευτικό υλικό.
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4.4 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Παρουσίαση, συγκριτική µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών λογισµικών για
κάθε διδακτικό αντικείµενο.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:
Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και τα εγκεκριµένα
από το ΥΠΕΠΘ λογισµικά για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων.
Να είναι άριστα καταρτισµένοι στη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού ειδικότητας, να
γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των λογισµικών.
Να διαµορφώσουν απόψεις σχετικά µε την καταλληλότητα, το βαθµό ένταξης των
λογισµικών στο συνολικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό , και αναφορικά µε την επίτευξη µέσω
αυτού των στόχων του συγκεκριµένου Προγράµµατος Σπουδών στο οποίο αναφέρεται.
Να είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τον παιδαγωγικό προβληµατισµό και
τις θεωρίες µάθησης που κάθε λογισµικό υιοθετεί, καθώς και τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που µπορεί αυτό να υποστηρίξει.
Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν υπάρχοντα σενάρια διδασκαλίας αλλά και να
σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν νέα σενάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε την
αξιοποίηση των λογισµικών της ειδικότητάς τους.
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1.«∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
Βαθµίδα εκπαίδευσης: Γυµνάσιο
Γνωστικό Αντικείµενο: Αρχαία ελληνική γραµµατεία σε µετάφραση. Όµηρος, Ανθολόγιο,
∆ραµατική Ποίηση.
∆ιαθεµατικό εύρος: Αρχαία ελληνική γραµµατεία - Αρχαία ελληνική ιστορία.
Ένταξη στο Πρόγραµµα Σπουδών: Το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας από µετάφραση στην Α΄ και στη Β΄
Γυµνασίου, καθώς και σε επιλεγµένα µέρη του, όπως αυτό του θεάτρου, στην Γ΄ τάξη.
∆υνατή ακόµη είναι η χρήση του ως συνοδευτικού υλικού για την ερµηνευτική προσέγγιση
των αρχαιοελληνικών κειµένων από το πρωτότυπο και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου.
Τέλος,

µπορεί

να

αξιοποιηθεί

στην

ανάπτυξη

διαθεµατικών

σχεδίων

εργασίας

ή

συνθετικών εργασιών στο µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας σε µετάφραση.
Προοριζόµενος ρόλος τελικού χρήστη: µαθητές/τριες των τριών τάξεων Γυµνασίου.
Παιδαγωγική αρχή: Παρουσίαση-επίδειξη του πληροφοριακού υλικού, που µπορεί να
εµπλουτίσει τη διαδικασία της µάθησης. Ωστόσο, το λογισµικό, κρατάει παθητικό το
µαθητή καθώς παίζει το ρόλο του παντογνώστη δασκάλου. Ευνοείται επίσης θεωρητικά, η
καθοδηγούµενη διερεύνηση και διδασκαλία, σε περιπτώσεις κυρίως που ο µαθητής
αναζητά στοιχεία για εργασίες ή προσπαθεί να κρίνει την εγκυρότητα µιας παρουσίασηςαναπαράστασης και να προτείνει µε βάση κάποιο υλικό µια άλλη δική του.
Γενική Περιγραφή
Το λογισµικό προορίζεται να βοηθήσει τους µαθητές:
o Να προσεγγίσουν τον αρχαίο κόσµο σε όλες τις εκφάνσεις του και τον αρχαίο
Έλληνα ως ενεργό άτοµο και πολίτη.
o Να ενεργοποιηθούν απέναντι στο µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας µε
διαφορετικό τρόπο, παρακολουθώντας το πληροφοριακού τύπου εικονικό υλικό και
αξιοποιώντας στοιχεία για τις εργασίες τους.
o Να συνειδητοποιήσουν ότι µε βάση στοιχεία που προκύπτουν από τα γραπτά κείµενα
και το εικαστικό υλικό µπορούν να επιχειρήσουν να αναπαραστήσουν όψεις της
δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής στην Αρχαία Ελλάδα.
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Η όλη παρουσίαση βασίζεται σε αποσπάσµατα κειµένων από την αρχαία ελληνική
γραµµατεία και σε αναπαραστάσεις που εµφανίζονται σε αγγεία και σε σαρκοφάγους, σε
επιγραφές και αλλού. Η παρουσίαση βέβαια είναι θεµατική (για παράδειγµα ∆ηµόσιος βίος:
θρησκεία, γράµµατα-επιστήµες, µουσική-θέατρο…, Ιδιωτικός βίος: Ένδυση, Εφηβική
ηλικία, εκπαίδευση…) ενώ σε ορισµένα σηµεία παρατίθενται οι πηγές (αποσπάσµατα
κειµένων στα οποία ακούγεται η µετάφραση). Οι θεµατικές αυτές αναπαραστάσεις
συνοδεύονται από:
α) το χρονολόγιο, µε βάση το οποίο οι µαθητές θα µπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να
εντάξουν το υλικό που προσεγγίζουν στο χρόνο, και
β) παιχνίδι, διαδραστικού σε κάποιο βαθµό τύπου, που επιτρέπει στους µαθητές να
αντλήσουν κάποιες πληροφορίες παίζοντας.

Συνολική αποτίµηση


Το λογισµικό είναι χρήσιµο για την επένδυση του µαθήµατος µε εικαστικό υλικό, που
µπορεί να προσδώσει αµεσότητα στην προσέγγιση του αρχαίου κόσµου.



Είναι αρκετά γενικό στην παρουσίαση των περιεχοµένων του, παρέχει ωστόσο κάποτε
και εξειδικευµένα στοιχεία στις επιµέρους ενότητες, οι οποίες θα µπορούσαν να µας
αποµακρύνουν και από το στόχο µας (πρβλ. για παράδειγµα τις θαυµαστές γεννήσεις
στην Ενότητα «Το παιδί και ο κόσµος του»).



Τα στοιχεία που παραθέτει το λογισµικό είναι έγκυρα, και επιχειρείται αναπλαισίωση
της γνώσης, προκειµένου να είναι προσιτή σε µαθητές αυτής της ηλικίας.



Η επιλογή των κειµένων, παρότι εύστοχη για κάθε θεµατική ενότητα, δεν παρέχει τη
δυνατότητα να αντιληφθούν οι µαθητές ότι τόσο η καθηµερινή όσο και η δηµόσια ζωή
δεν ήταν η ίδια σε όλες τις εποχές ούτε σε όλες τις πόλεις. ∆εν παρουσιάζονται,
δηλαδή, οι εξελικτικές φάσεις του αρχαίου κόσµου ούτε οι εντάσεις και οι
διαφοροποιήσεις.



Τόσο το εικαστικό υλικό όσο και ο ήχος είναι καλής ποιότητας.



Το λογισµικό γενικότερα είναι εύκολο στην πλοήγησή του.



Όµως, το υλικό που παρατίθεται είναι κατά βάση πληροφοριακό και συνοδευτικό της
διδασκαλίας ενώ δε παρέχει παρά σε µικρό βαθµό τη δυνατότητα για διάδραση.
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Αξιοποίηση κατά τη διδασκαλία
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει το λογισµικό σχεδόν και στις τρεις γυµνασιακές
τάξεις. Στο συνοδευτικό υλικό µπορούν οι µαθητές να ανατρέχουν µε αφορµή παρόµοια
θέµατα που προκύπτουν κατά την προσέγγιση των κειµένων στην τάξη (ποικιλία κατά την
προσέγγιση, πολυτροπικότητα).
Οι θεµατικές επίσης κατηγορίες µπορούν να αποτελέσουν αφορµές για συνθετικές
εργασίες, που θα αναλάβουν οι µαθητές (για παράδειγµα: «Το οµηρικό σπίτι», «η
ένδυση», «η κοινωνική ζωή στην οµηρική Ιθάκη»…). Οι µαθητές επίσης µπορούν να
αντλήσουν στοιχεία για να επιχειρήσουν δικές τους αναπαραστάσεις (για παράδειγµα: «η
περιγραφή και η εικονική αναπαράσταση ενός εφήβου στην Αθήνα του Περικλή», «Μια
µέρα στο αρχαίο θέατρο παρακολουθώντας τραγωδίες του Ευριπίδη»…).
Χρειάζεται, τέλος, προσοχή στην αξιοποίηση του λογισµικού µέσα στην τάξη, ώστε να µην
καταλήξει η προσέγγιση ενός θέµατος αποκλειστικά «πολιτισµική».

2. ΣΕΙΡΑ «ΘΥΜΗΣΙΣ»

Φορέας υλοποίησης:
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ, http://www.ilsp.gr/thymisis.html ), σε συνεργασία µε τον
Τοµέα κλασικής φιλολογίας ΑΠΘ, την Ελληνογερµανική αγωγή Παναγέα Σάββα Α.Ε. και
τον εκδοτικό οίκο Παπασωτηρίου Α.Ε.
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ+
Ηρόδοτος+, για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, εµπλουτισµένη µε στοιχεία
ιστορίας, πολιτισµού, αρχαιολογίας και βασισµένη σε κείµενα του Ηροδότου.
Έκδοση: 1.0.
Μορφή: 1 CD-ROM
Προοριζόµενος ρόλος τελικού χρήστη: οι µαθητές/τριες Γυµνασίου
∆ιαθεµατικό εύρος / ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών: (κυρίως) αρχαία ελληνική
γλώσσα και γραµµατεία - αρχαία ελληνική ιστορία - νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
Βασικά περιεχόµενα-θεµατικές ενότητες:
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Ι. Εισαγωγή:
α. Βιβλιογραφία για τον Ηρόδοτο
β. Βίος και έργο του ιστορικού
γ.

Χαρτογραφική

αναπαράσταση

των

αρχαίων

ελληνικών

διαλέκτων

µε

σχετικές

πληροφορίες.
ΙΙ. Τα ταξίδια: ∆ωδώνη, ∆ελφοί, Θερµοπύλες, Σαλαµίνα, Σάρδεις, Νείλος. Οδηγούν σε
αποσπάσµατα αρχαιοελληνικών κειµένων, τα οποία αντικρίζονται µε τη νεοελληνική τους
απόδοση. Στην κύρια αυτή ενότητα του λογισµικού προσφέρονται, επίσης, εισαγωγικά
πληροφοριακά κείµενα, αφήγηση των κειµένων, λεξιλογικά ερµηνεύµατα (από το
ενσωµατωµένο αρχαιοελληνικό λεξικό), µορφολογικές αναλύσεις λέξεων, γλωσσικές
παρατηρήσεις

σε

επιλεγµένες

αρχαιοελληνικές

λέξεις

και

γραµµατικο-συντακτικές

ασκήσεις, διακειµενικές αναφορές σε κείµενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, σύνδεσµοι µε
πραγµατολογικό και εικονικό υλικό,

εικονικές ξεναγήσεις µε βίντεο σε αρχαιολογικές

τοποθεσίες και µουσεία (∆ελφοί), χαρτογραφικές αναπαραστάσεις µαχών (Θερµοπύλες,
Σαλαµίνα).
ΙΙΙ. Βιβλιοθήκη: Περιλαµβάνεται το µεγαλύτερο µέρος του υλικού, το οποίο µοιράζεται
στις εξής θεµατικές ενότητες:
•

αρχαία κείµενα (κύρια και υποστηρικτικά) και αποδόσεις (Κροίσος και Σόλων, 1.2933, ο Κροίσος στην πυρά, 1.86-87, ο Νείλος και η Αίγυπτος 2.19-27, το µαντείο
της ∆ωδώνης, 2.52-58, η ναυµαχία των Θερµοπυλών, 7.206-212, η ναυµαχία της
Σαλαµίνας, 8.56-64)

•

σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία

•

τεχνολογία

•

εγκυκλοπαίδεια

•

«µέµνησο» (επιλεγµένες, αποφθεγµατικές ρήσεις)

•

αρχαία και σύγχρονη τέχνη

•

γλωσσικές παρατηρήσεις (όπου και οι ασκήσεις που αναφέρονται στα αποσπάσµατα
των αρχαιοελληνικών κειµένων).
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ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
Οµηρικά Έπη, για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία ιστορίας,
πολιτισµού, αρχαιολογίας και µε βάση τα κείµενα του Οµήρου.
Έκδοση: 1.0.
Μορφή: 1 CD-ROM
Προοριζόµενος ρόλος τελικού χρήστη: οι µαθητές/τριες (κυρίως) της Α′ και Β′
Γυµνασίου.
∆ιαθεµατικό εύρος / ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών: (κυρίως) Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραµµατεία στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου.
Βασικά περιεχόµενα-θεµατικές ενότητες:
Ι. Εισαγωγή:
α. Η ζωή και το έργο του Οµήρου
β. Το οµηρικό ζήτηµα
γ. Η επική ποίηση
ΙΙ. Ιλιάδα:
α. το προοίµιο της Ιλιάδας µε επιµέρους περιεχόµενα τις εισαγωγικές πληροφορίες και το
αρχαιοελληνικό κείµενο (Α 1-83), αντικριζόµενο µε τη νεοελληνική του απόδοση
β. Η Ελένη στα τείχη της Τροίας, που περιλαµβάνει: εισαγωγικές πληροφορίες και το
αρχαιοελληνικό κείµενο (Γ 146-244), αντικριζόµενο µε τη νεοελληνική του απόδοση.
γ. Μυκηναϊκός κόσµος: εικονική ξενάγηση σε χώρους του µουσείου των Μυκηνών.
ΙΙΙ. Οδύσσεια:
α. Το προοίµιο της Οδύσσειας, µε επιµέρους περιεχόµενα τις εισαγωγικές πληροφορίες και
το αρχαιοελληνικό κείµενο (α 1-62) µε τη νεοελληνική του απόδοση.
β. Ο Οδυσσέας στο νησί της Κίρκης, που περιλαµβάνει: εισαγωγικές πληροφορίες και
απόσπασµα από τη συνάντηση του πρωταγωνιστή της Οδύσσειας µε την Κίρκη (κ 480540), αντικριζόµενο µε τη νεοελληνική του απόδοση.
γ. Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα: χαρτογραφική αναπαράσταση µε αφήγηση των
ταξιδιών του Οδυσσέα.
Προσφέρονται επίσης: ακροαµατική αφήγηση των κειµένων, λεξιλογικά ερµηνεύµατα (από
το ενσωµατωµένο αρχαιοελληνικό λεξικό), µορφολογικές αναλύσεις των αρχαίων λέξεων,

σελίδα 17

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

γλωσσικές παρατηρήσεις σε επιλεγµένες αρχαιοελληνικές λέξεις, γραµµατικο-συντακτικές
ασκήσεις στα αρχαιοελληνικά κείµενα, διακειµενικές αναφορές σε κείµενα νεοελληνικής
λογοτεχνίας, σύνδεσµοι µε πραγµατολογικό και εικονικό υλικό.
IV. Βιβλιοθήκη: Περιλαµβάνεται το µεγαλύτερο µέρος του υλικού, το οποίο µοιράζεται
στις εξής θεµατικές ενότητες:
•

βιβλιογραφία

•

εγκυκλοπαίδεια

•

σύγχρονη λογοτεχνία

•

αρχαία κείµενα και αποδόσεις

•

χάρτες και σχέδια

•

αρχαία και σύγχρονη τέχνη

•

γλωσσικές παρατηρήσεις (όπου και οι γλωσσικές ασκήσεις των αρχαιοελληνικών
κειµένων).

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
Ανθολόγιο, για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία ιστορίας,
πολιτισµού, αρχαιολογίας βασισµένη σε κείµενα αρχαίων συγγραφέων.
Έκδοση: 1.0.
Μορφή: 1 CD-ROM
Προοριζόµενος ρόλος τελικού χρήστη: οι µαθητές/τριες Γυµνασίου
Βασικά περιεχόµενα-θεµατικές ενότητες:
Ι. Θέµατα (από την αρχαία Ελλάδα): Αθλητισµός, άθλα και έπαθλα, η αγορά της αρχαίας
Αθήνας, εκπαίδευση, µουσική, µύθοι του Αισώπου, οικογενειακές σχέσεις, το µουσείο της
αρχαίας Ολυµπίας.
ΙΙ. Βιβλιοθήκη: Περιλαµβάνεται το µεγαλύτερο µέρος του υλικού, το οποίο µοιράζεται
στις εξής θεµατικές ενότητες: βιβλιογραφία, εγκυκλοπαίδεια, γλωσσικές παρατηρήσεις (µε
τις ασκήσεις στα αρχαιοελληνικά κείµενα), αρχαία κείµενα (κύρια και υποστηρικτικά) µε
αποσπάσµατα των: Αισώπου (Αλώπηξ και βοτρεύς, Λύκος και γραυς, ποιµήν παίζων,
χελώνη και λαγωός, Αριστοτέλη (Πολ. 1336α), Ευριπίδη (Άλκηστις, 280-299), Ξενοφάνη
(2D=B2D-K=2W), Ξενοφώντα (Οικον. 7.28-31), Παυσανία (Ελλάδος περιήγησις, Αττικά
3.1-5, 17.1) Πινδάρου (7ος Ολυµπ. 77-95), Πλάτωνα (Νόµοι 643-644, Πολιτεία Γ 401b-d),
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Σαπφούς (Ωδή στην Αφροδίτη) και του Σηµωνίδη του Αµοργίνου (Ίαµβοι κατά γυναικών),
µαζί µε τις νεοελληνικές τους αποδόσεις.
Γενικές παρατηρήσεις:
Τα τρία λογισµικά της σειράς «Θύµησις» αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, σε ανάγκες και σε
στόχους του µαθήµατος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας στο Γυµνάσιο.
∆ιέπονται από την ίδια σχεδιαστική λογική και εκπαιδευτική φιλοσοφία για το µάθηµα των
αρχαίων ελληνικών στο Γυµνάσιο, επιχειρώντας µε άφθονα τεχνολογικά εργαλεία (ήχο,
εικόνα, βίντεο, υπερκείµενα, χάρτες κλπ.) να συστεγάσουν τις παραδοσιακά διακεκριµένες
περιοχές της αρχαίας γλώσσας µε τη γραµµατεία.της. Και τα τρία ηλεκτρονικά εργαλεία
εντάσσονται στην κατηγορία των «κλειστών» λογισµικών, που δεν επιτρέπουν στον
χρήστη να τροποποιήσει το υπάρχον µαθησιακό υλικό, ενώ προσφέρονται είτε για
αυτοδιδασκαλία είτε για καθοδηγούµενη διδασκαλία. Η διασύνδεση ποκίλων πληροφοριών
σε µια θεµατική περιοχή δεν αναιρεί ζητήµατα επάρκειας και ποιοτικής στάθµης των
περιεχοµένων.
Οι θεµατικές περιοχές στις οποίες αναφέρονται τα τρία λογισµικά, καθώς έχουν µακρά
διδακτική παράδοση στο Γυµνάσιο, δηµιουργούν προσδοκίες για µια περισσότερο
συστηµατική

επεξεργασία,

τουλάχιστον

στα

αρχαία

κείµενα,

των

οποίων

οι

φιλοξενούµενες «αποδόσεις» δεν αντιστοιχούν µε τους τρέχοντες προβληµατισµούς για
την ευστοχία και την ποιότητα της «σχολικής» µετάφρασης.
Ο καθηγητής οφείλει να επινοήσει ευέλικτες µεθόδους και ευρετικές τεχνικές µε τις οποίες
τα στιγµιότυπα αρχαιογνωστικής και αρχαιογλωσσικής µάθησης των τριών λογισµικών θα
µπορούσαν να εµπλουτιστούν µε ερµηνευτικές εκδοχές, ώστε να αναδεικνύονται, εκτός
από την πραγµατολογική τους διάσταση, η λογοτεχνική αξία των φιλοξενούµενων
κειµένων.
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3. «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ανάδοχοι υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πληροφορική Τεχνογνωσία
Ε.Π.Ε., Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Τοµέας Παιδαγωγικής Τµ. Φ.Π.Ψ. Παν/µίου
Αθηνών, Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών
Ηµεροµηνία έκδοσης: ∆εκέµβριος 2000
Σχέση µε το Πρόγραµµα Σπουδών:
Οι θεµατικές ενότητες από το πρόγραµµα σπουδών της Β΄ Γυµνασίου που µπορούν να
αναπτυχθούν µέσω του λογισµικού, είναι:


Κτίση Κων/πολης



Αγία Σοφία



Μονές Αγίου Όρους – Μοναχισµός



Η άλωση της Πόλης



Μιστράς – Λατινοκρατία

Το λογισµικό προτείνεται να αποτελέσει διδακτική ενότητα του αναλυτικού προγράµµατος
διότι:
1. υιοθετεί τις παιδαγωγικές αρχές της διερευνητικής µάθησης και της οµαδικής
διδασκαλίας
2. αξιοποιεί τις πολλαπλές αναπαραστάσεις και την ανάδειξη γνωστικών συγκρούσεων για
την οικοδόµηση της γνώσης
3. γενικότερα στηρίζεται στα πορίσµατα του εποικοδοµητισµού.
Στο επίπεδο της πλοήγησης , η εφαρµογή έχει ενσωµατώσει, εκείνα τα χαρακτηριστικά,
που και ένα βαθµό ελευθερίας παρέχουν στο χρήστη αλλά και διασφαλίζουν την οµαλή και
όσο το δυνατόν χωρίς «λάθη», πορεία προς το τελικό στάδιο.
Αρκετά σηµαντικό είναι το υλικό σε εικόνες και η αξιόλογη βάση δεδοµένων σε µνηµεία
και φωτογραφικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος και του παρόντος.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
α) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαχείριση Λογισµικού


Οι οδηγίες για το «τρέξιµο» του προγράµµατος είναι σαφείς και δεν παρουσιάζεται
πρόβληµα λειτουργίας ή εγκατάστασης.



Υπάρχει

αναλυτικό

εγχειρίδιο

σε

µορφή

.doc

µε

την

παρουσίαση

του

προγράµµατος, που συνοδεύεται από πλούσιο υλικό εικόνων µε οθόνες, ώστε να
µπορεί κανείς να πει ότι στο επίπεδο αυτό η εφαρµογή αγγίζει τα όρια της
αρτιότητας.


Υπάρχουν διαφορετικά εγχειρίδια για το δάσκαλο και το µαθητή και ένα ακόµα για
την αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, και των εφαρµογών που
χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του λογισµικού.



Υπάρχουν ακόµη προτάσεις των σχεδιαστών για διαχείριση της τάξης σε ατοµικό ή
οµαδικό επίπεδο.

β) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ
Η στρατηγική διδασκαλίας είναι η διερευνητική διαδικασία µαθητοκεντρική διδασκαλία,
που επιφυλάσσει για τον εκπαιδευτικό περισσότερο το ρόλο του διευκολυντή,
καθοδηγητή στην

προσπάθεια

των

µαθητών

να κατακτήσουν έννοιες και να

διατυπώσουν συµπεράσµατα µε βάση τις αρχές του εποικοδοµητισµού, πάνω στις
οποίες έχει στηριχτεί η ανάπτυξη του συγκεκριµένου λογισµικού.
γ) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Επειδή το πρόγραµµα βασίζεται στη διερευνητική µάθηση, ωθεί τους µαθητές στον
πειραµατισµό και στον έλεγχο των συµπερασµάτων µέσα από την αναζήτηση και την
επιλογή του πρωτογενούς υλικού.Το λογισµικό δηλαδή επιφυλάσσει ένα ενεργητικό
ρόλο για το µαθητή που υλοποιείται µέσα από µια καθοδηγούµενη διερεύνηση, χωρίς
αυτό να αποκλείει και τη δυνατότητα εφαρµογής του αυτοδύναµου διερευνητικού
µοντέλου.
Περιγραφή σεναρίων- διδακτικής πορείας
Στο λογισµικό προτείνονται πέντε σενάρια που βασίζονται σε πέντε αντίστοιχα θεµατικές
ενότητες από το βιβλίο της B΄ Γυµνασίου.
Τα σενάρια αυτά ακολουθούν µια πορεία που θα µπορούσε να επιµεριστεί στα εξής στάδια:
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στάδιο αφόρµησης, µε την παρατήρηση ενός µνηµείου του παρελθόντος, όπως το
βλέπουµε σήµερα.



στάδιο προβληµατισµού, µε το συσχετισµό µνηµείου και συγκεκριµένων ιστορικών
γεγονότων, καταστάσεων ή φαινοµένων.



στάδιο διερεύνησης του προς επίλυση προβλήµατος.



στάδιο ελέγχου της διερευνητικής διαδικασίας

1. Κάθε σενάριο αρχίζει µε την παρουσίαση ενός µνηµείου, µέσα από την παρατήρηση του
οποίου επιδιώκεται η σύνδεση µε συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα της περιόδου που
εξετάζεται. Στο επίπεδο αυτό είναι δυνατή και η χρήση διαδραστικών χαρτών που
επιτρέπει τη συσχέτιση των µεταβολών στην έκταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, µε
ιστορικά γεγονότα.


Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι:



Οι εικόνες εξυπηρετούν τις σεναριακές απαιτήσεις της αφόρµησης.



Υπάρχει ποικιλία στη θεµατολογία τους.



Ανταποκρίνονται

στις

απαιτήσεις

της

βασικής

αναπαράστασης

µνηµείων

του

παρελθόντος, ανάλογα βέβαια µε τη θεµατική ενότητα που επιλέγεται.
2. Στη φάση της διατύπωσης του προς επίλυση ιστορικού προβλήµατος γίνεται µια
προσπάθεια αναπαράστασης περιβάλλοντος τάξης, (κιµωλιοπίνακας, χάρακας, σπόγγος
κ.λ.π.)Αν και η υλοποίηση είναι µάλλον «φτωχή» στο δηµιουργικό της κοµµάτι, ωστόσο
επιτυγχάνει να είναι φιλική απλή και κατανοητή.
Επισηµαίνεται –σε σχέση µε την επεκτασιµότητα των σεναρίων,- ότι τα προβλήµατα και οι
προς

διερεύνηση

υποθέσεις

µπορούν

να

τροποποιηθούν/

εµπλουτιστούν

µε

τη

δηµιουργική παρέµβαση του δασκάλου ή και του µαθητή.
3. Στο στάδιο της έρευνας, ο µαθητής οδηγείται στην οθόνη του «γραφείου του
ιστορικού».
Στη φάση αυτή, θετικά σηµεία είναι:


Η οπτικοποίηση των λειτουργιών µέσα από τα κατάλληλα εικονίδια.



Η άµεση πρόσβαση σε οθόνη βοήθειας.



Η ύπαρξη επεξηγηµατικών σχολίων στα εικονίδια.



Η ποικιλία των διακλαδώσεων,
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όµως, η συνθετότητα των υπερσυνδέσµων, απαιτεί κάποια εξοικείωση.
Εδώ ο µαθητής έχει τη δυνατότητα:


Να οργανώσει την αναζήτηση λύσεων µε βάση τις θεµατικές ενότητες.



Να έρθει σε επαφή µε πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές, να τις µελετήσει
και να τις αξιολογήσει.



Να αξιολογήσει και να τροποποιήσει – επεκτείνει τα αποτελέσµατα της ιστορικής
έρευνας.

4. Το σενάριο ολοκληρώνεται µε τη συζήτηση των ευρηµάτων στην τάξη, τον έλεγχο και
την ανάπτυξη των επιχειρηµάτων.
∆ιδακτική προσέγγιση
Το λογισµικό µπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά, στο βαθµό που θα υιοθετηθούν
συγκεκριµένες διδακτικές αρχές, όπως:


Έµφαση στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης



Πρόκληση κινήτρων µάθησης



Οµαδική εργασία



∆ιαθεµατική προσέγγιση



Πολλαπλές αναπαραστάσεις – ανάδειξη γνωστικών συγκρούσεων



Ανταλλαγή απόψεων.
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4. «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ» (ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Ανάδοχοι υλοποίησης: Αναπτύχθηκε από το ΥπΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ , Ενέργεια 1.1.1 Α,
Προγράµµατα-Βιβλία) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε τη συνδροµή των εκδόσεων
Καστανιώτη-Interactive.
Ηµεροµηνία έκδοσης: Μάιος 2000
Σχέση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα: Αναφέρεται στην ύλη της Ιστορίας Α΄ Γυµνασίου.
Μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά και στην Ιστορία Α΄ Λυκείου.
Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που προωθεί την ενεργητική, διερευνητική µάθηση.
Οι

µαθητές,

εµπλεκόµενοι

µε

τρόπο

προσοµοιωτικό

στην

επίλυση

προβληµάτων,

υποβοηθούνται στην οικοδόµηση της γνώσης µέσω (γνωστικών) συγκρούσεων µε τις
προϋπάρχουσες αναπαραστάσεις τους (εποικοδοµητισµός). Ένας σηµαντικός αριθµός
αξιόλογων πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, σε µορφή κειµένων και εικόνων, είναι
στη διάθεση των µαθητών οι οποίοι αυτενεργώντας επιλέγουν και επεξεργάζονται τις
πηγές, ενώ ο διδάσκων αρκείται σε ρόλο διευκολυντή της µαθησιακής διαδικασίας.
Η αισθητική της σχεδίασης είναι πολύ καλή, ενώ υπάρχει ισορροπία και επάρκεια στη
χρήση των συµβόλων και των εικονιδίων, των χρωµάτων, των εικόνων των γραφικών και
βίντεο. Η πλοήγηση είναι εύκολη και ο χρήστης έχει περιθώρια ευελιξίας ως προς την
πορεία που θα ακολουθήσει.
Στο λογισµικό περιέχονται πέντε σενάρια που αναφέρονται σε αντίστοιχες ενότητες του
Προγράµµατος Σπουδών: Η εποχή του Λίθου, Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα, Τα
Γεωµετρικά χρόνια και ιδιαίτερα η ενότητα: Τα Γράµµατα, Η πόλις-κράτος και Η αθηναϊκή
συµµαχία

γίνεται

αθηναϊκή

ηγεµονία.

Θα

µπορούσε

κάλλιστα

το

λογισµικό

να

χρησιµοποιηθεί και στη διδασκαλία της Ιστορίας της Α’ Λυκείου, καθώς τα σενάρια που
προτείνονται δεν θα µπορούσαν σε καµία περίπτωση να χαρακτηριστούν απλοϊκά για το
µαθητή του Λυκείου.
Μέσω των σεναρίων προτείνονται οι ακόλουθες φάσεις διδασκαλίας: αφόρµηση, γνωριµία
µε το πρόβληµα, διερεύνηση (σε πηγές µε τη χρήση λέξεων- κλειδιών), επινόηση
(διατύπωση νέας υπόθεσης και επιβεβαίωσή της από τις πηγές), έλεγχος (έκφραση
συµπερασµάτων,

απόψεων,

διενέργεια

διαλόγου),

προέκταση

(µελέτη

νέων

προς

διερεύνηση προβληµάτων).
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Το λογισµικό συνοδεύεται από εγχειρίδιο µαθητή και καθηγητή στα οποία περιγράφεται
αναλυτικά η λειτουργία του προγράµµατος, οι στόχοι του και οι διδακτικές µέθοδοι που
υιοθετήθηκαν για το σχεδιασµό του. Επίσης αναλύονται τα ερευνητικά προβλήµατα και οι
επιµέρους υποθέσεις τους και παρέχονται ενδεικτικά φύλλα εργασίας.

5. «ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ CENTENNIA»

Πλαίσιο ανάπτυξης: Έργο Κίρκη «Κοινωνία της Πληροφορίας»,ΥΠΕΠΘ,
Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο,

Ινστιτούτο

Τεχνολογίας

Υπολογιστών,

Multimedia

Mls

Πληροφορική Α.Ε.
Σχέση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα: Ιστορία Β΄ Γυµνασίου και Γ΄ Γυµνασίου, Ιστορία
Β΄Λυκείου και Γ΄Λυκείου.
Θεµατικές ενότητες: Ιστορία της Ευρώπης και δευτερευόντως της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής από το 1000 µ.Χ. ως το 1997 µ.Χ.
Γενική περιγραφή
Ο Ιστορικός Άτλαντας Centennia είναι ένα λογισµικό διαδραστικών χαρτών, που
οπτικοποιεί τις εδαφικές µεταβολές των κρατών της Ευρώπης µέσα σε µια χιλιετία, από το
1000 µ.Χ. έως το 1997 µ.Χ. Η οπτικοποίηση των εδαφικών διαφοροποιήσεων γίνεται
δυνατή µέσω µιας αλληλουχίας χαρτών που απεικονίζουν περισσότερες από 9000 αλλαγές
συνόρων. Οι χάρτες, -που αφορούν την Ευρώπη και ένα µέρος της Βόρειας Αφρικής και
της Μέσης Ανατολή-, συνδέονται µε χρονοµηχανή και µε βάση δεδοµένων που δίδει
συνοπτικά πληροφορίες για κύρια γεγονότα, τόπους και πρόσωπα της περιόδου. Όταν
ενεργοποιηθεί η χρονοµηχανή, οι χάρτες εµφανίζονται να µεταβάλλονται στην οθόνη
καθώς ο χρόνος τρέχει, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε από
τις χρονολογίες για να µελετήσει τη διαµόρφωση των συνόρων σε επιλεγµένο τµήµα του
χάρτη και να πάρει συµπληρωµατικές πληροφορίες για τοποθεσίες, σηµαντικά πρόσωπα
και ιστορικά γεγονότα

που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη χρονολογία. Επιπλέον

παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων

σε πίνακες προσώπων, τόπων και
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γεγονότων, ενώ τα λήµµατα που εµφανίζονται σε αυτό το µενού, συνδέονται µε τους
αντίστοιχους χάρτες που εµφανίζονται αυτόµατα στην οθόνη.
Στο λογισµικό, εκτός από το CD, περιλαµβάνονται και τα εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Χρήσης
Λογισµικού, β) Βιβλίο για τον Καθηγητή, γ) Βιβλίο για τον Μαθητή
Ένταξη στο Πρόγραµµα Σπουδών
Το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία της Ιστορίας Β΄

και Γ΄

Γυµνασίου και για τη διδασκαλία της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αφού αφορά την Ύστερη
Βυζαντινή και Νεότερη Ελληνική Ιστορία καθώς και τη Μεσαιωνική και Νεότερη Ευρωπαϊκή
Ιστορία .
Σενάρια διδασκαλίας
Τα συνοδευτικά εγχειρίδια του µαθητή και του καθηγητή παρέχουν σηµαντικό αριθµό
σεναρίων

διδασκαλίας,

δραστηριότητες,

οι

σχεδιασµένων

οποίες

οδηγούν

για
το

σύντοµες

µαθητή

ή

στη

γεωπολιτικών αλλαγών και των ιστορικών εξελίξεων

εκτεταµένες

µελέτη

και

διερευνητικές

κατανόηση

των

της περιόδου που αναφέρονται,

µέσω της διερεύνησης των χαρτών και των κειµένων, µέσω της σύγκρισης και της
συσχέτισης χρονολογιών, γεγονότων και γεωγραφικών περιοχών.
Συνολική αποτίµηση
Το λογισµικό, ακολουθώντας τις αρχές της διερευνητικής οικοδόµησης της γνώσης,
µεταβάλλει το ρόλο του µαθητή από παθητικό δέκτη της γνώσης σε ενεργό υποκείµενο
που δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη του γνωστικού του αντικειµένου. Ο µαθητής –
στο βαθµό που δεν κατευθύνεται από αυστηρά καθοδηγητικά σενάρια διδασκαλίας- έχει τη
δυνατότητα να θέσει ερωτήµατα, να αναζητήσει απαντήσεις παρατηρώντας, συγκρίνοντας
και αξιοποιώντας τα εργαλεία του λογισµικού, να οδηγηθεί σε συµπεράσµατα, να οξύνει
την κρίση του, να καλλιεργήσει την αφαιρετική σκέψη, να αναλάβει την ευθύνη της
γνώσης που θα προσεγγίσει µε την ενεργητική συµµετοχή του. Σε αυτή τη διερευνητική
προσέγγιση, ο καθηγητής συµµετέχει επικουρικά, καθοδηγεί και εποπτεύει τη µαθησιακή
διαδικασία.
Η οπτική απεικόνιση των γεγονότων µέσα από τους χάρτες διευκολύνει στην αφοµοίωση
της γνώσης, επιτρέπει τη σύνδεση του χώρου µε το χρόνο και συµβάλλει στην κατανόηση
των γεωπολιτικών µεταβολών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και των αλλαγών στο
ιστορικό γίγνεσθαι.
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6. «ΚΑΣΤΑΛΙΑ»

Πλήρης τίτλος: Μαθησιακό Περιβάλλον ∆ιαλογικών Πολυµέσων για τη ∆ιερευνητική
Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης µε τη Χρήση των Ιστορικών Πηγών.
Πλαίσιο ανάπτυξης: ΥΠΕΠΘ, ΕΑΙΤΥ, Π Ι, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών,
Τοµέας Υπολογιστικών Συστηµάτων και Εφαρµογών Παν/µιο Θεσσαλίας, ΠΤ∆Ε,

01

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Σχέση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα: Ιστορία Α΄ Γυµνασίου και Ιστορία Α΄ Λυκείου και
Β΄ Λυκείου
Θεµατικές ενότητες: Αρχαϊκή Κόρινθος και Αρχαϊκή Αθήνα
Γενική περιγραφή
Το

λογισµικό

υποστηρίζει

τη

µελέτη

του

αρχαϊκού

κόσµου,

µε

διδακτικό

υλικό

κατανεµηµένο σε ενότητες που αφορούν την αρχαϊκή Κόρινθο και την αρχαϊκή Αθήνα.
Αποτελεί ένα

µαθησιακό περιβάλλον διαλογικών

πολυµέσων,

που υποστηρίζει τη

διερευνητική προσέγγιση στην Ιστορία µε την αξιοποίηση πηγών.
Παρέχει µία σειρά εργαλείων (βιβλιοθήκες, εικονικό µουσείο, χάρτες, ευρετήρια) για την
επεξεργασία των πηγών, ενώ παράλληλα έχει δυνατότητες εµπλουτισµού της βάσης
δεδοµένων του µε νέες θεµατικές ενότητες και ιστορικές πηγές. Επιπλέον, παρέχει τη
δυνατότητα χρήσης δικτύου για ενδοσχολική και διασχολική επικοινωνία.
Στο λογισµικό, εκτός από το CD, περιλαµβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α)
Εγχειρίδιο Χρήσης, β) Βιβλίο Καθηγητή, γ) Τετράδιο Μαθητή
Ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών
Οι θεµατικές ενότητες του λογισµικού αφορούν κυρίως τη διδασκαλία της Ιστορίας στην
Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, µπορεί όµως να αξιοποιηθεί το λογισµικό και στην Α΄ τάξη
του Γυµνασίου, µε κατάλληλα προσαρµοσµένες δραστηριότητες.
Σενάρια διδασκαλίας
Το λογισµικό σχεδιάσθηκε επί τη βάσει σεναρίων που αποτελούν τους άξονες για τον
προσανατολισµό της µελέτης και επιτρέπουν να φωτισθούν διάφορες όψεις των θεµατικών
ενοτήτων, µέσω εργασιών και δραστηριοτήτων. Για τη µελέτη κάθε θεµατικής ενότητας
έχουν αναπτυχθεί σενάρια βαθµιαία αυξανόµενης πολυπλοκότητας. Επιπλέον, παρέχονται
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δυνατότητες εµπλουτισµού µε νέες θεµατικές ενότητες - σενάρια - δραστηριότητες και
αντίστοιχο υλικό ιστορικών πηγών.
Συνολική αποτίµηση
Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ είναι ένα µαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυµέσων, υποστηριζόµενο
από υπολογιστές και δίκτυο, για τη διερευνητική µελέτη της ιστορίας µε τη χρήση των
ιστορικών πηγών. Παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού του ιστορικού υλικού µέσα από την
µελέτη των πηγών, ώστε οι µαθητές να εµπλακούν σε συνθήκες ιστορικής έρευνας, να
καλλιεργήσουν την ιστορική κρίση και να οικοδοµήσουν διερευνητικά την ιστορική γνώση.

7. «ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Πλήρης τίτλος: Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα µε δυνατότητες εκµετάλλευσης του
internet, και αντικείµενο την µελέτη του Μυκηναϊκού πολιτισµού µέσα από αρχαιολογικά
ευρήµατα. Το λογισµικό έχει υλοποιηθεί µε το µαθησιακό περιβάλλον E-Slate.
Πλαίσιο ανάπτυξης: ΕΑΙΤΥ, ΠΙ
Σχέση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα: Ιστορία Α΄ Γυµνασίου και Ιστορία Α΄ Λυκείου
Γενική περιγραφή
Το λογισµικό είναι ένας µικρόκοσµος που σχεδιάσθηκε µε το e-slate για να διευκολύνει τη
διερευνητική µάθηση στο µάθηµα της Ιστορίας. Ο µαθητής τίθεται στο ρόλο του
αρχαιολόγου-ερευνητή και διενεργεί πλασµατικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους
της επιλογής του, αναζητώντας αρχαιολογικά ευρήµατα που θα τον οδηγήσουν σε
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τον µυκηναϊκό πολιτισµό. Τα εργαλεία του
µικρόκοσµου επιτρέπουν την αναζήτηση και εύρεση αρχαιολογικών ευρηµάτων, την
επεξεργασία τους, τη διατύπωση απλών ή σύνθετων ερωτηµάτων που θα οδηγήσουν σε
πρόσθετη πληροφορία για την οικοδόµηση της ιστορικής γνώσης. Επιπλέον παρέχονται
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δυνατότητες πρόσθεσης αρχαιολογικών ευρηµάτων και οργάνωσης των σηµειώσεων του
µαθητή σε τετράδιο, καθώς επίσης και δυνατότητες διασχολικής επικοινωνίας.
Ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών
Το λογισµικό αξιοποιείται διδακτικά στις ενότητες της Αρχαίας Ιστορίας της Α Γυµνασίου
και της Α Λυκείου, που αφορούν τον Μυκηναϊκό Πολιτισµό.
Σενάρια διδασκαλίας
Τα σενάρια που προτείνει το εγχειρίδιο του λογισµικού, εστιάζουν σε διαφορετικές όψεις
της ζωής των Μυκηναίων, που καλούνται να διερευνήσουν οι µαθητές, αναλαµβάνοντας
εικονικές ανασκαφές στο χάρτη, ώστε να ανακαλύψουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα που θα
τους οδηγήσουν σε εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε διάφορες πτυχές του µυκηναϊκού
πολιτισµού.
Συνολική αποτίµηση
Το λογισµικό είναι σχεδιασµένο για την ενεργοποίηση των µαθητών στη µαθησιακή
διαδικασία,

για

την

υποστήριξη

της

διερευνητικής

µάθησης

και

της

διασχολικής

επικοινωνίας. Η διδασκαλία που υποστηρίζει το λογισµικό είναι µαθητοκεντρική και ο
ρόλος που επιφυλάσσει στο δάσκαλο είναι αυτός του καθοδηγητή, που συντονίζει και
διευκολύνει την πορεία της µάθησης για την οικοδόµηση της ιστορικής γνώσης µέσα από
την επεξεργασία πρωτογενούς ιστορικού υλικού.
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8. «ΤΟ ΄21 ΕΝ ΠΛΩ»

Πλήρης τίτλος: Τα πλοία του 1821: Ο Ναυτικός Αγώνας στον Πόλεµο της Ανεξαρτησίας.
Πλαίσιο ανάπτυξης: ΙΤΥ, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, Παν/µιο Αθήνας, Τµήµα ΜΜΕ,
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, Finatec A.E.
Σχέση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα: Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου και Ιστορία Γ΄Λυκείου
Θεµατικές ενότητες: Ο ελληνικός ναυτικός κόσµος προ και κατά τη διάρκεια της
Επανάστασης του 1821.
Γενική περιγραφή
Το λογισµικό έχει τη µορφή ηλεκτρονικού βιβλίου που επιχειρεί να προσεγγίσει τον
Ελληνικό αγώνα

της ανεξαρτησίας του 1821, µέσα από την περιήγηση στη νησιώτικη

Ελλάδα και τα πλοία της, στις παραµονές και στη διάρκεια του αγώνα. Η ναυσιπλοΐα και ο
ναυτικός κόσµος του νησιωτικού κυρίως χώρου (τα πλοία στην ειρήνη και στον πόλεµο, η
ζωή, τα ήθη και το εµπόριο, τα λιµάνια και οι ασχολίες των ναυτικών), χρησιµοποιούνται
ως µέσο σύνδεσης των ιστορικών γεγονότων µεταξύ τους και µε την κοινωνική
πραγµατικότητα της εποχής. Περιλαµβάνει ευρετήριο γεγονότων, ιστορική αφήγηση,
οπτικοακουστικό υλικό και σηµειωµατάριο του µαθητή.
Στο λογισµικό, εκτός από το CD, περιλαµβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α)
Εγχειρίδιο Τεχνικού, β) Εγχειρίδιο Καθηγητή, γ) Εγχειρίδιο Μαθητή.
Ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών
Το λογισµικό αξιοποιείται στη διδασκαλία της Νεότερης Ιστορίας της Γ τάξης του
Γυµνασίου και της Γ τάξης του Λυκείου, σε ενότητες που αφορούν τα ιστορικά γεγονότα
και παράλληλα την ελληνική ναυτική παράδοση, από την εποχή της άλωσης της
Κωνσταντινούπολης και της Τουρκοκρατίας µέχρι την Ελληνική Επανάσταση και την
ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους.

Συνολική αποτίµηση
Η παιδαγωγική προσέγγιση που επιχειρεί το λογισµικό έγκειται στην παρουσίαση των
γεγονότων και των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών της εποχής που πραγµατεύεται, µε
τρόπο που να τονίζεται η µεταξύ τους σχέση, αλλά και µε ανοιχτή ιεράρχηση των
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γεγονότων, ώστε να ενισχύεται η ενεργοποίηση και η πρωτοβουλία του µαθητή και του
δασκάλου για τη διαχείριση του υλικού και την προσέγγιση της γνώσης. Το λογισµικό
αποτελεί ένα καλό και αξιόπιστο ηλεκτρονικό βιβλίο που µπορεί να αξιοποιηθεί σε
δραστηριότητες αναζήτησης και επεξεργασίας του υλικού που παρέχει.

σελίδα 31

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

Β. ΤΟΠΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Παρουσίαση

επιλεγµένων

διαδικτυακών

τόπων

(θεµατικών

καταλόγων,

ψηφιακών

βιβλιοθηκών µαθησιακών πόρων, on-line λογισµικού, εκπαιδευτικών πυλών) για την
αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των Φιλολογικών µαθηµάτων.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:
Να γνωρίσουν το περιεχόµενο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των διαδικτυακών
τόπων και τις δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησής τους στα φιλολογικά µαθήµατα.
Να κατανοήσουν τις θεωρίες µάθησης και τις αρχές που εφαρµόζονται, καθώς και το είδος
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που µπορούν να υποστηρίξουν αυτοί.
Να είναι σε θέση να εκτιµήσουν τη διδακτική καταλληλότητα των διαδικτυακών τόπων και
τους πιθανούς κινδύνους-προβλήµατα της χρήσης τους στο σχολικό περιβάλλον.
Να

κατανοήσουν

τον

επικοινωνιακό

ρόλο

του

διαδικτύου

και

τις

δυνατότητες

διαµόρφωσης και διαχείρισης κοινοτήτων µάθησης.
Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν υπάρχοντα σενάρια διδασκαλίας αλλά και να
σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν νέα σενάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε την
αξιοποίηση των διαδικτυακών τόπων που αναφέρονται στην ειδικότητά τους.
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Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία
Σε διεθνές επίπεδο για τη διδακτική της κλασικής γραµµατείας θεωρητικά προσφέρεται η
ελεύθερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του «Περσέα» (http://www.perseus.tufts.edu/), ενώ οι
ερευνητές κλασικοί φιλόλογοι έχουν στη διάθεσή τους τον «Θησαυρό της Ελληνικής
Γλώσσας»

(http://www.tlg.uci.edu/),

ο

οποίος

ανανεώνεται

πλέον

ως

προς

τα

περιεχόµενα κείµενά του µόνο µέσω του διαδικτύου. Για τα δύο αυτά πανίσχυρα
(αρχαιογνωστικά

και

αρχαιογλωσσικά)

εργαλεία

υπάρχουν

σχετικά

άρθρα

στην

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ (http://www.e-yliko.gr/).
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν σε θέµατα έρευνας και µελέτης του αρχαίου
κόσµου και της γραµµατείας του εµφανίζονται στον κόµβο The Digital Classicist
(http://www.digitalclassicist.org/), ενώ κάθε είδους αρχαιογνωστικές πηγές (ερευνητικές
και διδακτικές) περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων στις εξής διευθύνσεις:


Electronic Resources for Classicists: The Second Generation (στην αγγλική γλώσσα)
o



http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html

KIRKE (στα γερµανικά)
o

http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html

Αντιπροσωπευτική εικόνα για το πώς εννοείται σήµερα η διδακτική της κλασικής γλώσσας
και γραµµατείας µέσω των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο παρέχονται:


στο

συνεργατικό

διδακτικό

περιβάλλον

για

τα

λατινικά

VROMA

(http://www.vroma.org/)




στην ευρωπαϊκή πύλη του έργου Circe
(http://www.circe.be/component/option.com_frontpage/Itemid,244/lang.gr
στις ιστοσελίδες του Classics Technology Center
(http://ablemedia.com/ctcweb/guide.html)



στο επονοµαζόµενο «κοινωνικό δίκτυο» “eLatin, eGreek, eLearn” του Andrew
Reinhard (http://eclassics.ning.com/ )

Οι εφαρµογές αυτές µπορούν να συγκριθούν µε αντίστοιχες ελληνικές, που φιλοξενούνται
στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (http://www.e-yliko.gr/).
Στον ελλαδικό χώρο χρήσιµο είναι το υλικό που περιέχεται στην Πύλη για
ελληνική

γλώσσα

Περιλαµβάνονται,

του

ΚΕΓ

µεταξύ

την

(http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html).

άλλων,

κείµενα

αρχαιοελληνικής

γραµµατείας

µε

τις
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νεοελληνικές τους µεταφράσεις, βασικό λεξικό της αρχαιοελληνικής γλώσσας, θέµατα και
σχετικά κείµενα για την ενδογλωσσική µετάφραση και την αρχαϊκή λυρική ποίηση, σώµατα
κειµένων και ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για τη δοµή του αρχαιοελληνικού λόγου.
Αρχαιοελληνικά κείµενα φιλοξενούνται επίσης στην ιστοσελίδα του «Μικρού
Απόπλου»

(http://www.mikrosapoplous.gr/)

µε

παλαιές

ωστόσο

µεταφράσεις.

Το

πραγµατολογικό περιεχόµενο σε θέµατα κυρίως αρχαιοελληνικής ιστορίας και κλασικού
πολιτισµού του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr ) είναι ωφέλιµο και
στη διδακτική της αρχαιοελληνικής γραµµατείας.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

http://www.snhell.gr
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού
Ηλεκτρονικό ανθολόγιο κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αρχείο Καβάφη, Κατάλογος
σχετικών συνδέσεων.
Είναι αξιοποιήσιµο στην τάξη το πλούσιο ανθολόγιο αναγνώσεων και οι φωνοληψίες
ποιητών που απαγγέλλουν έργα τους και που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ιστορικά
ντοκουµέντα. Επίσης ο κατάλογος συνδέσεων µε άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες, σελίδες για
την Ελληνική λογοτεχνία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ηλεκτρονικά περιοδικά είναι από τους
πιο πλήρεις και χρήσιµους για το συγκεκριµένο αντικείµενο.
http://www.greek-language.gr/
Η «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» είναι διαδικτυακό
περιβάλλον που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Παρέχει
µια σειρά ηλεκτρονικά εργαλεία (ηλεκτρονικά λεξικά, σώµατα κειµένων) και πλούσιο
υποστηρικτικό υλικό για τη µελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην
πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και για κάθε µορφή άτυπης
διδασκαλίας

της

ελληνικής

στο

εσωτερικό

της

χώρας

και

στο

εξωτερικό.

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm
Υποστηρικτικό υλικό κυρίως για τη διδασκαλία της νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας.
Φάκελοι για λογοτεχνικές σχολές, ρεύµατα, τάσεις καθώς και µελέτες για την ιστορία και
τη θεωρία της λογοτεχνίας.
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http://www.elia.org.gr/
Ε.Λ.Ι.Α. Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο.
http://www.ekebi.gr/
Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών της ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: Βιογραφίες,
Εργογραφίες και Βιβλιογραφία για το έργο ελλήνων λογοτεχνών.
http://pegasos.fhw.gr/projects/cooperations/byzantine_literature/gr/index.html
Ιστοσελίδα του ιδρύµατος Μείζονος

Ελληνισµού για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Πλούσιο

γνωστικό υλικό για ρητορικά, επιστολικά, αγιολογικά και ιστοριογραφικά κείµενα καθώς
και για τη λόγια και εκκλησιαστική ποίηση. Παιδαγωγικά αξιοποιήσιµος, κύρια ως προς τις
αναφορές στη δηµώδη λογοτεχνία της περιόδου.
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html
Ανθολόγιο ποιηµάτων και ποιητών.Παρουσίαση λογοτεχνικών περιοδικών.
Η

ιστοσελίδα

φιλοξενείται

στον

κόµβο

του Τοµέα

Τηλεπικοινωνιών

του

Τµήµατος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.
http://www.mpa.gr/
Αφιερώµατα του µακεδονικού πρακτορείου ειδήσεων στους Σεφέρη, Ρίτσο, Αναγνωστάκη.
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
Νίκος Εγγονόπουλος
http://www.embiricos2001.gr/intro.html
Εµπειρίκος
∆ικτυακός

τόπος

του

Yπουργείου

πολιτισµού

και

του

Eθνικού

κέντρου

βιβλίου.

Βιογραφικό, εργογραφία, ανθολόγιο κειµένων, αρχείο φωτογραφιών και στοιχεία για τον
υπερρεαλισµό.
http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/index.html
Σελίδες Νίκου Καζαντζάκη
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
http://www.lsa.umich.edu/kelsey/galleries/exhibits/cavafy/cavafy.html
Κ. Καβάφης
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Η έκθεση “Cavafy’s World” στο αρχαιολογικό µουσείο του Kelsey (Μίσιγκαν), σε
συνεργασία µε το Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ε.Λ.Ι.Α.
http://nobelprize.org/literature/laureates/1963/
Γ. Σεφέρης
http://nobelprize.org/literature/laureates/1979/
Ο. Ελύτης
http://gym-platan.chan.sch.gr/pap/start.htm
Αλ. Παπαδιαµάντης
Μια αξιόλογη εφαρµογή µε πλούσιο υλικό για τον Αλ. Παπαδιαµάντη από το Γυµνάσιο
Πλατανιά Χανιών.
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Νεοελληνική Γλώσσα

∆ικτυακός Κόµβος του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου, http://www.ilsp.gr .
Αξιόλογο πληροφοριακό υλικό αναφορικά κυρίως µε το θέµα της Γλωσσικής Τεχνολογίας
για την ελληνική γλώσσα. Προσφέρεται ιδιαίτερα για αξιοποίηση στο µάθηµα της γλώσσας
η εφαρµογή Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για µια πλούσια συλλογή
κειµένων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ποικίλων κειµενικών ειδών και θεµατολογίας. Στο
χρήστη προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης βάσει κριτηρίων (µίας έως τριών λέξεων µε προσδιορισµό της µεταξύ τους απόστασης, ληµµάτων και γραµµατικών προσδιορισµών)
λέξεων µέσα στο κειµενικό τους περιβάλλον και µελέτης της λειτουργίας τους µέσα στο
περικείµενο.

«Ηλεκτρονικός Κόµβος» για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα,
http://www.komvos.edu.gr του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Αποτελεί µια ηλεκτρονική Πύλη υποστήριξης των διδασκόντων την ελληνική κυρίως
γλώσσα. Παρέχει θεωρία για τη γλώσσα και τη Λογοτεχνία, διδακτικές δοκιµές,
λεξικογραφικά εργαλεία, υλικό για την ενδογλωσσική και τη διαγλωσσική µετάφραση, online

το

περιοδικό

"Γλωσσικός

Υπολογιστής",

και

τη

δυνατότητα

συµµετοχής

σε

επιστηµονικές συζητήσεις. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το πόνηµα των ψηφιοποιηµένων
λεξικών και των δυνατοτήτων που προσφέρονται για γλωσσική διερεύνηση καθώς και για
θεώρηση των λέξεων µέσα στο περιβάλλον τους µε την αξιοποίηση των σωµάτων
κειµένων που τα συνοδεύει.
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Ιστορία

http://www.pi-schools.gr ΠΙ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Σχολικά βιβλία, ∆ΕΠΠΣ, έρευνες, προγράµµατα, υλικό για την Κοινωνία της Πληροφορίας,
Βιβλιοθήκη, αρθρογραφία, εκδόσεις, καινοτοµίες.
http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/material.htm

ΠΙ

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

-

Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης
Eπιµορφωτικό υλικό για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση –σενάρια µαθηµάτων,
εκπαιδευτικό λογισµικό, εργαλεία των νέων τεχνολογιών.
http://www.cti.gr
ΕΑΙΤΥ Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
http://www.culture.gr «Οδυσσεύς» Κόµβος του Υπουργείου Πολιτισµού.
Με θέµατα ιστορίας, τέχνης, αρχαιολογίας και πολιτισµού. Παρέχει αλφαβητικούς
καταλόγους µνηµείων, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας
http://e-yliko.sch.gr Η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ
Παρέχει προτάσεις διδασκαλίας, άρθρα, υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των
µαθηµάτων, χρήσιµες διευθύνσεις, µηχανή αναζήτησης, ελεύθερο λογισµικό, δωρεάν
βοηθητικό λογισµικό και πληροφορίες για πιστοποιηµένα λογισµικά.
http://www.ime.gr/chronos/gr/ Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού – Η Ελληνική Ιστορία στο
∆ιαδίκτυο.
Η Ελληνική Ιστορία σε 14 περιόδους, από την Προϊστορία, µέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Αξιόλογη

τράπεζα

πληροφοριών,

περιλαµβάνει

κείµενα,

εικονογραφικό

υλικό,

διαδραστικούς και απλούς χάρτες, χρονολόγια, εικονικές αναπαραστάσεις µουσείων και
αρχαιολογικών χώρων, πηγές, βιβλιογραφία.
http://alexander.macedonia.culture.gr/welcome_gr.html
Υπουργείου

Πολιτισµού

στο

Αρχαιολογικό

Μουσείο

Aλέξανδρος

-

Θεσσαλονίκης

Κόµβος
µε

του

µουσεία,

αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία της Κεντρικής Μακεδονίας.
http://www.theodoros.ime.gr/ ΙΜΕ - Η ιστορία ενός µοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο.
Εκπαιδευτικό λογισµικό on-line, που µε αφορµή τις περιπέτειες και τα ταξίδια ενός
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µοναχού, καταγράφει την καθηµερινή ζωή στη Βυζαντινή αυτοκρατορία του 10ου αι., σε
συνάρτηση προς τα ιστορικά γεγονότα της εποχής.
http://www.it.uom.gr/project/monuments/page.htm Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ιστορία
της Θεσσαλονίκης και παρουσίαση των µνηµείων και των εκκλησιών της.
http://www.perseus.tufts.edu/art&arch.html

«Περσέας»

-

Τέχνη

και

αρχαιολογία

-

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αντικειµένων τέχνης και κτηρίων, ταξινοµηµένων σε καταλόγους.
http://www.myriobiblos.gr/

ΜυριόβιβλοςΗλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της

Ελλάδας.
http://www.elia.org.gr/ Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Βιβλιοθήκη µε συλλογές αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ου αι., το οποίο
αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευµατική ανάπτυξη της Ελλάδας.
http://www.parliament.gr Βουλή των Ελλήνων
Με πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία, τη σύνθεση και τις εργασίες

της

Βουλής, το Σύνταγµα και τη Συνταγµατική Ιστορία της χώρας, τις Εκλογές, την ιστορία
του κτηρίου, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα.
http://www.icom.org/vlmp Κόµβος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων
Με καταλόγους πρόσβασης σε µουσεία του εξωτερικού, στην Εικονική Βιβλιοθήκη
Μουσείων που διαθέτει.
http://europa.eu.int/abc/history/index_el.htm ∆ικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σηµαντικά γεγονότα κάθε έτους από το 1946 ως
σήµερα.
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6.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η διάδοση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών επηρεάζει την εκπαίδευση και επιβάλλει τον
εκσυγχρονισµό του σχολείου ως προς τα µέσα και τις τεχνικές διδασκαλίας. Οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι εφαρµογές τους δεν είναι µόνο «εργαλεία» αλλά
γνωστικά

αντικείµενα

που

προετοιµάζουν

τους

µαθητές

για

την

εκπαίδευση

και

επαγγελµατική τους ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πηγές πληροφόρησης,
ως νοητικά εργαλεία (mindtools), δηλαδή µαθησιακά εργαλεία που χρησιµοποιούν
γνωστικές δοµές και διαδικασίες µε τις οποίες διευκολύνεται η ανακαλυπτική µάθηση1.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής εµπειρίας από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων.
Βασικά στάδια κατά την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύνδεση της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία µε την Κοινωνία της
Γνώσης και τις νέες δεξιότητες.
Σύνδεση των ΤΠΕ µε τον γραµµατισµό και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων.

1

S. Turner , M. Land, Tools for schools . Applications software for the classroom, Wadsworth 1988 USA, σσ. 2-3.
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Λογοτεχνία
Η επίδραση της εξέλιξης των Τ.Π.Ε. γίνεται φανερή σε σχέση µε τη λογοτεχνία, όχι µόνον
ως προς την ευκολία που παρέχουν για την εφαρµογή νέων διδακτικών και µαθησιακών
µοντέλων, αλλά και ως προς την παραγωγή και διάδοσή της.
Η χρήση του διαδικτύου σε αυτό το επίπεδο, φέρνει στο προσκήνιο τη µορφή και τις
χρήσεις του υπερκειµένου ως νέου τρόπου γραφής- παραγωγής- πρόσληψης κειµένου και
ειδικότερα τις αλλαγές που αυτό επιφέρει στις αναγνωστικές συνήθειες, αλλά και στη
δηµιουργία νέων µορφών επικοινωνίας και µάθησης.
Η δοµή των υπερκειµένων καθορίζεται µορφολογικά από ακουστικές, οπτικές και
υπερκειµενικές βάσεις δεδοµένων και αποτελείται τόσο από «δυναµικούς» φορείς
δεδοµένων, δηλαδή από ήχο (audio), κινούµενο σχέδιο (animation) και εικόνα (video),
όσο και από «στατικά» στοιχεία όπως εικόνες, σχέδια γραφιστικής και ταµπέλες.2
Στη βάση αυτή αλλάζουν, τόσο ο ρόλος του κειµένου όσο και του αναγνώστη, ο οποίος
µπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να αποφασίσει για το πώς θα συνεχιστεί η ανάγνωσή του.
Στο προσκήνιο βρίσκεται εδώ όχι τόσο το κείµενο ως ολοκληρωµένο προϊόν, όσο η
δυναµική προοπτική της ανάγνωσης (ή αντίστοιχα της συγγραφής) του κειµένου, κατά την
οποία δεν είναι απαραιτήτως καθορισµένη µια σειρά ή ακολουθία.
Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να βρίσκονται σε αρµονία µε τη σύγχρονη –µεταµοντέρναθεωρία της λογοτεχνίας όπου θεωρείται πλέον δεδοµένο ότι δεν ενυπάρχει στα κείµενα
κάποια

αντικειµενική,

οντολογικά,

“σηµασία”

και

ότι

η

κατανόηση

του κειµένου

σχηµατίζεται µε βάση την προσωπική εµπειρία του αναγνώστη κατά τη διαδικασία της
λογοτεχνικής επεξεργασίας (Weskamp 1997, Overmann 1999).
Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία της λογοτεχνίας παύει να αποτελεί µέληµα του µαθήµατος
να αποτελεί η ανεύρεση ενός γενικής ισχύος νοήµατος µέσα στο κείµενο.
Η εξέλιξη των µέσων δηµιουργεί νέες µαθησιακές συνθήκες αφού τόσο ο διδάσκων όσο
και οι µαθητές, έχουν πλέον στη διάθεσή τους πλούσιες βάσεις κειµενικών δεδοµένων
αλλά και σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης και αξιοποίησης κειµένων και πληροφοριών
σε:


2

ηλεκτρονικά αρχεία

Θεοδωροπούλου Παυλίνα: Μικρή εισαγωγή στην έννοια και τη θεωρία του υπερκειµένου
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ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες



δικτυακούς τόπους εκδοτικών οίκων



ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία



ηλεκτρονικά ανθολόγια κειµένων



ιστοσελίδες των συγγραφέων.

Σε ό,τι αφορά στους ρόλους των µαθητών µέσα στο νέο περιβάλλον, αυτοί µεταβάλλονται
ουσιαστικά:
Ο µαθητής, µέσα στο «Ηλεκτρονικό Λογοτεχνικό Εργαστήριο» µπορεί να λειτουργεί όχι
µόνο ως αναγνώστης των τυπωµένων πληροφοριών αλλά και ως δηµιουργός του δικού
του κειµένου. Η δυνατότητα παραγωγής κειµένου ενεργοποιεί την παρωθητική διαδικασία.
Ο µαθητής από το «κείµενο καθ΄ εαυτό» συντάσσει ένα «κείµενο για µένα» όπου χωρίς
την καθηγητική παρέµβαση προβάλλει δικούς του συνειρµούς και επιχειρεί να πληρώσει τα
κενά απροσδιοριστίας του κειµένου. Η δηµιουργικότητα δεν περιορίζεται αλλά ενισχύεται,
η αυτενέργεια προωθείται.3
Η εξέλιξη των Τ.Π.Ε. και των εργαλείων τους βρίσκουν σήµερα λαµπρό πεδίο εφαρµογής
στο χώρο της λογοτεχνίας.
Η λογοτεχνία του κυβερνοχώρου ή κυβερνολογοτεχνία, καλύπτει διάφορα πεδία δράσης
όπως:


Ηλεκτρονικά εργαλεία που βοηθούν τους συγγραφείς στην παραγωγή ιδεών ή στη
δηµιουργία µιας ιστορίας.



Ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, κτλ.



Καινοτόµο

αφήγηση

ιστοριών

(συµπεριλαµβανοµένου

του

υπερκειµένου,

των

πολυµέσων και των παιχνιδιών).


Περιβάλλοντα φαντασίας σε δίκτυα µε δυνατότητα αλληλεπίδρασης πολλών χρηστών.

Η πολυτροπικότητα και η πολυσηµία του κειµένου όµως, ο πλούτος και η ποικιλία της
πληροφορίας, που επιβάλλουν την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της αναζήτησης της
επιλογής και της αξιολόγησης, οι νέοι επικοινωνιακοί κώδικες που αναπτύσσονται στο
διαδίκτυο καθώς και η ανάπτυξη σοβαρών και αξιόλογων δικτυακών τόπων σχετικών µε τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας και των γλωσσικών µαθηµάτων (www.komvos.edu.gr,
3

Μαρία Νέζη: e-διδακτική: νέες τεχνολογίες και διδασκαλία της λογοτεχνίας
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www.snhell.gr, κ.ά.) αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της ένταξης των νέων µέσων στη
διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων.
Συµπερασµατικά η τεράστια µεταβολή στην τεχνολογία της πληροφόρησης µετά την
ανάπτυξη του έντυπου βιβλίου θα επηρεάσει αποφασιστικά τη λογοτεχνία, και τη
διδασκαλία της.

Νεοελληνική Γλώσσα

Με την εξέλιξη των εργαλείων των Τ.Π.Ε. υποστηρίζεται ότι ευνοείται η δηµιουργία
συνθήκών για µάθηση µε την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων και
συγκεκριµένα

για

το

µάθηµα

της

Γλώσσας,

των

νεότερων

γλωσσοδιδακτικών

προσεγγίσεων. Ειδικότερα, οι Τ.Π.Ε. µπορούν να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για την
υλοποίηση των σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών αντιλήψεων που υποστηρίζουν την
κατάκτηση της γλώσσας σε συνεργατικά περιβάλλοντα, υπογραµµίζοντας τον κοινωνικό
χαρακτήρα της. Η κατάλληλη αξιοποίηση των προγραµµάτων παραγωγής ψηφιακού
κειµένου µπορεί να συµβάλλει στη συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου. Με την ύπαρξη
της οθόνης το κείµενο παύει να είναι αυστηρά προσωπικό, γεγονός που επιτρέπει το
διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.
Επιπλέον, οι δυνατότητες των νέων µέσων µπορούν να αξιοποιηθούν για την υιοθέτηση
της ανακαλυπτικής και διερευνητικής µάθησης στη διδασκαλία της γλώσσας. Το
περιβάλλον του διαδικτύου µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µπορεί να αξιοποιηθεί προς
την κατεύθυνση αυτή. Η πληροφορία δεν υπάρχει σε συγκεκριµένες σελίδες του ενός,
αξιόπιστου σχολικού εγχειριδίου πρέπει να αναζητηθεί στον παγκόσµιο ιστό, κάτι που
καθιστά αναγκαίο την καλλιέργεια από τους µαθητές δεξιοτήτων κριτικής αναζήτησης και
αξιοποίησης των πληροφοριών (πληροφοριακός γραµµατισµός). Οι µαθητές, για να
καταλήξουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα, πραγµατοποιούν σύνθετες αναζητήσεις µε
συνδυασµούς λέξεων – κλειδιών (µε τη βοήθεια τελεστών ΒΟΟL) και µε επιλογή
κριτηρίων. Επιπλέον, ασκούνται στον έλεγχο της ιδιότητας του συντάκτη του δικτυακού
τόπου (εκπαιδευτικό ίδρυµα, δηµόσιος φορέας, εµπορική επιχείρηση, ιδιώτης), του σκοπού
δηµιουργίας του, της αντικειµενικότητας, αξιοπιστίας και επικαιρότητας του περιεχοµένου.
Το γεγονός, επίσης, ότι η µεγάλη πλειοψηφία των δηµοσιευµένων στο διαδίκτυο
πληροφοριών προέρχεται από ισχυρές βιοµηχανικά χώρες και η κυρίαρχη γλώσσα είναι η
αγγλική

καθιστά

απαραίτητη

για

τους

µαθητές

την

καλλιέργεια

της

δεξιότητας
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αναγνώρισης του πολιτισµικού χρωµατισµού (Κουτσογιάννης ∆., Βαλετόπουλος Φ.,
Γεωργιάδης Μ. και Ντίνας Κ, 2000) των πληροφοριών του ∆ιαδικτύου και της
προσαρµογής τους στη δική τους πολιτισµική πραγµατικότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
µορφή αυτής της διερεύνησης είναι ελκυστική για τους µαθητές η άρση των πρακτικών
δυσκολιών της αναζήτησης πληροφοριών (χωρίς κάποιος να µετακινηθεί από τη βολή του
γραφείου του έχει πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης) καθώς και το γοητευτικό
πολυµεσικό υλικό του ∆ιαδικτύου τους κινητοποιεί για τη διερεύνηση της κατάλληλης
πληροφορίας.
Με τις Τ.Π.Ε. δηµιουργούνται, τέλος, κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της
κυρίαρχης σύγχρονης αντίληψης για τη διδασκαλία της γλώσσας, της Επικοινωνιακής, η
οποία δίνει έµφαση κυρίως στην ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών και δεξιοτήτων.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εµπλοκή των µαθητών σε δραστηριότητες κατά τις οποίες η
γλώσσα χρησιµοποιείται µε στόχο την κάλυψη πραγµατικών επικοινωνιακών αναγκών. Οι
υπηρεσίες

του

∆ιαδικτύου

(Ηλεκτρονικό

Ταχυδροµείο,

Υπηρεσία

∆ηµοσίευσης

Ιστοσελίδων, Υπηρεσία συγχρονικής επικοινωνίας και τηλεσυνδιάσκεψης) επιτρέπουν την
υλοποίηση

της

επικοινωνιακής αντίληψης για

τη

γλώσσα

µέσω

της δηµιουργίας

αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας µε προσωπικό νόηµα για το µαθητή.
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Αρχαία Ελληνικά
Οι κλασικές σπουδές (κατά παράδοση «συντηρητικός» ακαδηµαϊκός κλάδος, στον βαθµό
που αναφέρεται στη µελέτη του γλωσσικού/πολιτισµικού παρελθόντος), δεν φηµίζονται
για την ικανότητά τους να υιοθετούν εύκολα «νεοτερικές» µεθόδους και πρακτικές. Για
τους ειδικούς ωστόσο σε θέµατα σχέσεων της ιστορίας των ανθρωπιστικών και των
κλασικών σπουδών µε τις µηχανές η προηγούµενη άποψη είναι σκέτη φήµη. Έτσι κάποιοι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο αυτοµατισµός δεν ήταν άγνωστος στον Όµηρο (πρβλ. τα
«αυτόµατα» πλοία των Φαιάκων στην Οδύσσεια, που µεταφέρουν τον Οδυσσέα στην
πατρίδα του), ενώ άλλοι, πιο ορθολογικοί, µας θυµίζουν ότι, ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο
Αριστοτέλης

οργάνωνε,

καταλογραφούσε

σε

πίνακες

και

επεξεργαζόταν

κειµενικά

δεδοµένα (επιστηµονικά και λογοτεχνικά), ορίζοντας έτσι έννοιες και εγκαινιάζοντας
µεθόδους και πρακτικές που χρησιµοποιούν, λίγο πολύ, σήµερα οι κλασικοί φιλόλογοι
δουλεύοντας µε τους υπολογιστές. Αφήνοντας κατά µέρος την «αρχαιολογία» των
σχέσεων ανάµεσα στις µηχανές και τη φιλολογία, µέσα από την οποία εύκολα
διατυπώνονται υποθέσεις και συνάγονται συµπεράσµατα συχνά µε σαφή ιδεολογική
σκόπευση, αναφέρονται εδώ κάποια αποσπασµατικά, σχετικά παραδείγµατα του 20ου
αιώνα.
Το ιδρυτικό παράδειγµα συµβίωσης των φιλολόγων µε τις υπολογιστικές µηχανές
εντοπίζεται στο 1949, στη συνεργασία του κληρικού Roberto Busa και του τότε προέδρου
της ΙΒΜ Thomas J. Watson, προκειµένου να παραχθεί ο Index Thomisticus: µια
αναγνώσιµη από τον υπολογιστή εκδοχή, υπό τον τύπο συµφραστικού πίνακα λέξων
(concordance), των έργων του Θωµά Ακινάτη. Η είσοδος των δεδοµένων στον υπολογιστή
ολοκληρώθηκε το 1967, ενώ άλλα 13 περίπου χρόνια χρειάστηκαν για να ελεγχθεί η
αξιοπιστία των κειµενικών δεδοµένων, που οδήγησαν αρχικά στην παραγωγή 60 περίπου
έντυπων τόµων και περιελάµβαναν 70.000 σελίδες µε πίνακες των έργων του Θωµά
Ακινάτη. Το έργο του Roberto Busa απετέλεσε τη βάση για να δηµιουργηθεί αργότερα το
έργο Thomae Aquinatis Opera Omnia cum hypertextibus in CD-ROM.
Η επόµενη σηµαντική φιλολογική προσπάθεια έγινε το 1957 από τον John Ellison, ο
οποίος πέρασε τη Βίβλο στον υπολογιστή και δηµοσίευσε σε έντυπη µορφή τον
συµφραστικό

της

πίνακα.

Τη

δεκαετία

του

1960

αρκετοί

κλασικοί

φιλόλογοι

δηµιούργησαν µηχανικές εκδόσεις συµφραστικών πινάκων λέξεων σε κείµενα της
κλασικής αρχαιότητας, ενώ το 1964, η εταιρεία IBM χρηµατοδότησε το πρώτο συνέδριο
για

την

επεξεργασία

παρακαλούθησαν

το

κειµενικών
εν

λόγω

δεδοµένων.
συνέδριο

Από

τότε

συµµετείχαν

οι
στη

150

φιλόλογοι

δηµιουργία

που

πολλών
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ηλεκτρονικών προγραµµάτων. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα: τo 1968 κυκλoφόρησε η
τετράτoµη Concordance to Livy τoυ κλασικού φιλολόγου από το Harvard, David Packard
(ενός από τους γιους του ιδρυτή της γνωστής εταιρείας υπολογιστών Hewlett-Packard) –
επεξεργαστικός άθλος για τα δεδοµένα της εποχής, δουλεµένος µε την τεχνική του KWIC
(= Key Word In Context), ενώ το 1976 ο Leonard Brandwood δηµοσίευσε τον έντυπο
συµφραστικό πίνακα των έργων του Πλάτωνα µε υπολογιστή 16K µνήµης.
Η απάντηση που δίνουν οι ειδικοί στο ερώτηµα γιατί οι πρώτες προσπάθειες αξιοποίησης
της τεχνολογίας στον κλάδο της φιλολογίας περιορίστηκε στο «πέρασµα» των κειµένων
στον υπολογιστή και στη δηµιουργία αποκλειστικά πινάκων λέξεων (index verborum) και
συµφραστικών πινάκων (πάντως όχι στη δηµιουργία σχολίων ή ιστορικών-πολιτιστικών
πληροφοριών για τα κείµενα της κλασικής αρχαιότητας) είναι ίσως απλή. Καταρχάς, οι
υπολογιστές προσφέρονται κατεξοχήν για υπολογιστικές διεργασίες, καθώς ένα κείµενο
µπορεί εύκολα να αναπαρασταθεί αριθµητικά, να αρχειοθετηθεί, κ.ο.κ. Ύστερα, το κείµενο
έπαιζε και παίζει κεντρικό ρόλο, ενώ ο χειρισµός του και η προσβασιµότητά του είναι έργο
κλειδί για τον κλασικό φιλόλογο. Τέλος, οι κλασικοί φιλόλογοι µε τα υπολογιστικά
εργαλεία απαλλάσσονται από το βάρος της παραγωγής αυτών των σηµαντικών έργων
αναφοράς
Tα πρώτα ηλεκτρονικά προγράµµατα ήταν µικρής εµβέλειας και αµφισβητούµενης
ποιότητας/αξιοπιστίας,

ενώ

κάθε

µελετητής

χρησιµοποιούσε

ξεχωριστό κώδικα.

Οι

υπολογιστές θεωρούνταν περισσότερο εργαλεία για τη δηµιουργία αποτελεσµατικότερων
κειµένων σε έντυπη µορφή παρά ηλεκτρονικά µέσα που να εξασφαλίζουν άµεση
πρόσβαση στα ίδια τα κείµενα. Η ολοένα αυξανόµενη τελειοποίηση των υπολογιστών, ήδη
από τη δεκαετία του 1970, άρχισε να τροποποιεί άρδην το τοπίο στον χώρο της
υπολογιστικής φιλολογίας (νεότερης και κλασικής), το οποίο τη δεκαετία του ’80-90, µε
την προοδευτική κυκλοφορία/κατανάλωση των υπολογιστικών µηχανηµάτων, εξερράγη.
Πρώτο, σύγχρονο (ερευνητικό κυρίως) σταθµό απετέλεσε η ίδρυση του TLG (Thesaurus
Linguae Grecae = Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας) το 1972. Πρόκειται για συνεχώς
εµπλουτιζόµενη ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η οποία περιλαµβάνει στην πρωτότυπη
µορφή τους τα σωζόµενα αρχαία ελληνικά κείµενα από τον 8ο αι. π.Χ. έως το 600 µ.Χ.,
καθώς επίσης λεξικογραφικά, ιστοριογραφικά κείµενα και σχόλια από το 600 µ.Χ. µέχρι
και το 1453. Η διαθέσιµη σήµερα και τελευταία σε έναν ψηφιακό δίσκο πέµπτη έκδοση του
προγράµµατος (TLG E), που κυκλοφορεί από το 2000, περιλαµβάνει περισσότερες από
75.000.000 λέξεις κειµένων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 10.000 έργα και συλλογές έργων
3.000 περίπου συγγραφέων. Συµπληρωµατικό κατόρθωµα του προγράµµατος εκτιµάται ο
ενσωµατωµένος στον ηλεκτρονικό θησαυρό Kανόνας των Eλλήνων συγγραφέων και των
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έργων τους, που συνιστά βιβλιογραφικό οδηγό για τους συγγραφείς και τα έργα που
περιέχονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη στη λατινική γλώσσα. Η εκπόνηση του ερευνητικού
προγράµµατος έχει την έδρα του στο Πανεπιστήµιο Irvine της Kαλιφόρνιας και διευθύνεται
σήµερα από την καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο ίδιο πανεπιστήµιο Mαρία Παντελιά.
Kοιτάζοντας προς τα πίσω, η ακµή των πρώιµων συµφραστικών πινάκων µε τη βοήθεια
των υπολογιστικών µηχανών φαίνεται σήµερα σε πολλούς εφήµερο κατόρθωµα, επειδή οι
µεταγενέστερες εφαρµογές και η αυξανόµενη πρόοδος των υπολογιστών, τούς έχουν
καταστήσει λίγο πολύ ξεπερασµένους. Έτσι, το κοινόχρηστο ερώτηµα που συχνά τίθεται
είναι: ποιος χρειάζεται ένα, πολύτοµο πράγµατι, συµφραστικό πίνακα σήµερα για ένα
αρχαίο συγγραφέα, όταν ολόκληρη η ελληνική, αλλά και η λατινική λογοτεχνία (βλ. και
τον σχετικό ψηφιακό δίσκο «The Packard Humanities Institute, PHI, CD-ROM #5.3») είναι
προσιτή σε ένα και µόνο CD-ROM, που πιάνει λιγότερο χώρο, είναι ευκολότερο στη χρήση,
πιθανώς κοστίζει φθηνότερα και ανοίγει νέες δυνατότητες για την ανάλυση των κειµένων
υπερβαίνοντας την αναζήτηση µεµονωµένων λέξεων;
∆εύτερος σηµαντικός σταθµός είναι ο «Περσέας». Αποτελεί µια συνεχώς εξελισσόµενη
ψηφιακή βιβλιοθήκη (διαδικτυακή και σε ψηφιακό δίσκο), που περιλαµβάνει στο
αρχαιογνωστικό της µέρος πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές µε τα εξής βασικά
περιεχόµενα:

(1)

την

κρίσιµη

µάζα

από

κείµενα

συγγραφέων

της

κλασικής,

αρχαιοελληνικής γραµµατείας, διαθέσιµα στο αρχαιοελληνικό πρωτότυπο και σε αγγλική
µετάφραση·

(2)

συνοδευτικά

σχόλια

για

µεγάλο

µέρος

του

φιλοξενούµενου

γραµµατειακού corpus· (3) το ελληνοαγγλικό λεξικό των Liddell–Scott-Jones· (4)
εργαλεία µορφολογικής και στατιστικής ανάλυσης των αρχαίων λέξεων· (5) εγχειρίδια
αρχαιοελληνικής γραµµατικής και σύνταξης· (6) συλλογή µε εικόνες, πάνω από 33.000,
αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, αγγείων, νοµισµάτων και τοποθεσιών· (7) λεξικό των
κλασικών αρχαιοτήτων, συλλογές και εγκυκλοπαίδειες µε γραµµατολογικές πληροφορίες
για ιστορικά πρόσωπα, µυθολογικές µορφές, τόπους και όρους· (8) άτλαντες µε
σχηµατικούς, δορυφορικούς και τοπογραφικούς χάρτες· (9) χρονολογική επισκόπηση των
σηµαντικότερων, ιστορικών και πολιτιστικών, γεγονότων της αρχαίας Eλλάδας από την
αρχαϊκή περίοδο µέχρι τον Mέγα Aλέξανδρο· (10) βιβλιογραφική βάση δεδοµένων µε
2.630 περίπου τίτλους έργων· (11) παιδαγωγικά εκθέµατα σχετικά µε τους ολυµπιακούς
αγώνες και τη µορφή του Ηρακλή· (12) βάσεις δεδοµένων µε παπύρους και κείµενα (στο
πρωτότυπο και σε αγγλική µετάφραση) της λατινικής γραµµατείας, κυρίως της ύστερης
ρωµαϊκής και πρώιµης αυτοκρατορικής περίοδου· (13) γραµµατειακό και εικονικό υλικό
από τη νεότερη και σύγχρονη πολιτισµική ιστορία.
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Tο σχέδιο εκπόνησης του «Περσέα» άρχισε να υλοποιείται το 1987 από οµάδα
ακαδηµαϊκών του κύκλου του Πανεπιστηµίου Harvard, οι οποίοι ήθελαν να δώσουν έναν
περισσότερο παιδαγωγικό προσανατολισµό στον ηλεκτρονικό Θησαυρό της Eλληνικής
Γλώσσας (TLG). Το ανθρωπιστικό πρόγραµµα, µε ακάµατο διευθυντή-εκδότη, τον κλασικό
φιλολόγο Gregory Crane, σήµερα απασχολεί ολιγοµελή οµάδα εργασίας φιλολόγων και
προγραµµατιστών, υποστηρίζεται ωστόσο από ευρύ δίκτυο ερευνητών σε διάφορα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και οργανισµούς κυρίως των ΗΠΑ. Η χρηµατοδότησή του
εξασφαλίστηκε κατά καιρούς, και ενισχύεται σήµερα, από ποικίλους φορείς: αµερικανικά
πανεπιστήµια, κολλέγια, ιδρύµατα, εταιρείες υπολογιστών και πληροφορικής αλλά και
ιδιώτες. Έτσι, ο «Περσέας» εµπλουτίζει και επεκτείνει συνεχώς το υλικό του είτε µε
συνεργασίες είτε µε την ad hoc εργασία των σχεδιαστών του. Xάρη στην ευέλικτη
κατασκευαστική του δοµή, λειτουργεί ανεξάρτητα από λειτουργικά συστήµατα και
προγράµµατα, έτσι ώστε να θεωρείται ένα από τα δηµοφελέστερα ηλεκτρονικά,
αρχαιογνωστικά εργαλεία. Xρησιµοποιείται από ερευνητές, ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς
και φοιτητές σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (κολλέγια και πανεπιστήµια), φιλοξενείται
ως «δεσµός» (link) σε όλους σχεδόν τους ανθρωπιστικούς και αρχαιογνωστικούς κόµβους
του διαδικτύου, διαθέτει «καθρέφτες» (mirror sites) στην Oξφόρδη και στο Bερολίνο, για
αµεσότερη πρόσβαση των ευρωπαίων χρηστών, ενώ αναπτύσσει συνεργασίες και µε
ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, όπως το Ινστιτούτο Max Plank του Βερολίνου.
Στην πλειοψηφία τους οι αξιόπιστες, υψηλού κύρους, ηλεκτρονικές εφαρµογές στον χώρο
των κλασικών σπουδών σήµερα στηρίζονται, εξαρτώνται ή έχουν ως πρότυπό τους τα δύο
προαναφερθέντα προγράµµατα (πρβλ. για παράδειγµα το Lectrix του Πανεπιστηµίου
Καίµπριτζ), ενώ πολλοί οραµατίζονται ότι το µέλλον της κλασικής έρευνας και εκπαίδευσης
θα κριθεί σε ικανό βαθµό από τη βελτιωτική εκδοχή της συνδυαστικής τους εφαρµογής.
Υπολογίζοντας

τον

χώρο

της

εκπαίδευσης,

τα

προαναφερθέντα

προγράµµατα

θα

µπορούσαν να ενταχθούν στον πρώτο, γενικό τύπο του «εκπαιδευτικού» λογισµικού, και
να εκτιµηθούν ειδικότερα ως «εργαλεία αναφοράς» σε σχέση προς τα εργαλεία
«παραγωγής» (λ.χ. τα αυτόνοµα προγράµµατα για πολυτονικές γραµµατοσειρές, για τη
λειτουργία του ψηφιακού δίσκου του TLG, κλπ.). Στη διεθνή αγορά άφθονα ωστόσο είναι
και τα λογισµικά του δεύτερου τύπου, της «καθοδήγησης και διδασκαλίας», στη µορφή
του drill and practice, των tutorials ή των προσοµοιώσεων, και τα οποία αποσκοπούν στην
υποβοήθηση της άσκησης στις αρχαίες γλώσσες και τον κλασικό πολιτισµό. Ανεξάρτητα
από

τον

βαθµό

και

το

είδος

της

αξιοπιστίας,

της

διαλειτουργικότητας

και

της

διαδραστικότητας, ο δεύτερος τύπος λογισµικών υποφέρει κατά κύριο λόγο από την
υποταγή της σε λογικές και τεχνικές της αγοράς που µπορεί να εµφανίζονται ως
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καινοτοµικές ή να είναι ελκυστικές, αµφισβητείται ωστόσο το κατά πόσο προάγουν την
κριτική αρχαιογνωστική µάθηση.
Στον τόπο µας ως προς την αξιοποίηση των υπολογιστών στον κλάδο της έρευνας και της
εκπαίδευσης στις κλασικές γλώσσες και τον κλασικό πολιτισµό βρισκόµαστε σε πρώιµο και
µεταβατικό ακόµη στάδιο. Με εξαίρεση ίσως την Πύλη του ΚΕΓ λείπουν οι συγκροτηµένες
(αρχαιογλωσσικές και αρχαιογνωστικές) βάσεις δεδοµένων, ενώ µε τα αυτόνοµα λογισµικά
της «Οδύσσειας» διανύουµε µια φάση πειραµατισµού µάλλον και δοκιµασίας, που
τροφοδοτούν ήδη τον δηµιουργικό προβληµατισµό του κλασικού φιλολόγου για την
αποτελεσµατικότητά

τους

και

υποστηρίζουν

την

ανάληψη

περισσότερο

κριτικών

πρωτοβουλιών για το µέλλον. Η περισσότερο αλληλεπιδραστική γενιά του Web 2.0 (από
τα πάσης φύσεως ιστολόγια, «κοινωνικά λογισµικά», συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης
µέχρι την αρχαιογνωστική και αρχαιογλωσσική παιδεία τύπου «βίκι», οξύνει µάλλον παρά
αµβλύνει ζητήµατα που σχετίζονται µε το κατά πόσο και πώς το ηλεκτρονικό µέσο (και η
παιδαγωγική του χρήση) θα εξακολουθεί να απορροφά ολότελα το (κάποιο) µήνυµα, για
όσους/όσες βέβαια θεωρούν ότι αυτό πράγµατι εξακολουθεί να υπάρχει.
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Ιστορία
Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική και η διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα εστιάζει τις δράσεις
της στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα. Η διδακτική του µαθήµατος
της Ιστορίας, αφοµοιώνει τις νέες τάσεις και ενσωµατώνει τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τις
διαδικασίες µάθησης. Και ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει και να εντάξει τις Τ.Π.Ε.
στην πρακτική του, άλλοτε ως απλό µέσο επικοινωνίας και ως πηγή πληροφόρησης και
άλλοτε ως εργαλείο καινοτόµων δράσεων –όπως η προσοµοίωση, ο πειραµατισµός, η
αναπαράσταση ιδεών,και εννοιών, η διερεύνηση, η ανακάλυψη.
Ο σχεδιασµός της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Ιστορίας οργανώνεται από τον
υπεύθυνο διδάσκοντα και µπορεί να αναλυθεί (∆ηµητρακοπούλου, 2002), στους εξής
βασικούς θεµατικούς άξονες διαχείρισης:


Επιλογή της κατάλληλης εφαρµογής και µαθησιακής δραστηριότητας.



Ένταξη στο σχολικό πρόγραµµα.



Οργάνωση άλλων παράλληλων ενεργειών.



Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση.



Αξιολόγηση.

Η ενσωµάτωση εφαρµογών λογισµικών και διαδικτύου στη διδακτική της Ιστορίας,
συµβάλλει στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας, καθώς επιτρέπουν αυτά σε µαθητές του
ίδιου ή και διαφορετικών σχολείων και περιοχών (ακόµη και χωρών) να συνεργάζονται για
την εκπόνηση projects σχετικών µε ιστορικά ζητήµατα τοπικής και γενικής ιστορίας.
Η δηµιουργική σκέψη προάγεται ακόµη µέσα από τη δυνατότητα που εξασφαλίζουν οι
Τ.Π.Ε. στους µαθητές να παράγουν δικά τους ιστορικά κείµενα, συνδυάζοντας λόγο
προφορικό και γραπτό, εικόνα και ήχο.
Η εξέλιξη των µέσων δηµιουργεί νέες µαθησιακές συνθήκες αφού τόσο ο διδάσκων όσο
και οι µαθητές έχουν πλέον στη διάθεσή τους πλούσιες βάσεις

δεδοµένων αλλά και

σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης και αξιοποίησης κειµένων και πληροφοριών σε
ιστορικές πηγές όπως:


ηλεκτρονικά αρχεία



ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες



δικτυακούς τόπους εκδοτικών οίκων, µουσείων, πανεπιστηµίων, οργανισµών
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ιστοσελίδες συγγραφέων, κ.α.

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδακτική του µαθήµατος της Ιστορίας,
γίνεται µε πολλαπλές εφαρµογές: το διαδίκτυο είναι πηγή της ιστορικής γνώσης, είναι
µέσο επικοινωνίας για µαθητές και διδάσκοντες, και είναι ακόµη µέσο έκφρασης µέσω της
κατασκευής ιστοσελίδας και µέσω της συµµετοχής σε «fora» συζητήσεων ή σε
συνεργατικά προγράµµατα σχολείων.
Έτσι δίδεται η δυνατότητα για την πολυπρισµατική προσέγγιση και ερµηνεία του ιστορικού
γεγονότος, που διευκολύνει την ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης. Επιπλέον, οι
δυνατότητες των νέων µέσων µπορούν να αξιοποιηθούν για την υιοθέτηση της
ανακαλυπτικής και διερευνητικής µάθησης στη διδασκαλία της Ιστορίας, αφού παρέχουν
τη δυνατότητα προσέγγισης της ιστορικής πληροφορίας µέσα από ένα πλούτο κειµενικού
και εικαστικού υλικού που προσφέρεται στο διαδίκτυο και στα εκπαιδευτικά λογισµικά.
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6.2 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Επισκόπηση του σύγχρονου θεωρητικού πλαισίου, παρουσίαση βασικών αρχών στη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
και Γραµµατείας και της Ιστορίας.

Λογοτεχνία
Οι σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες παιδαγωγικές,
συνηγορούν

στον

αναγκαίο

επαναπροσδιορισµό,

όχι

µόνον

του

µαθήµατος

της

Λογοτεχνίας αλλά και της διδακτικής πράξης συνολικά.
Η ροµαντική θεωρία του 19ου αιώνα, αντιµετωπίζοντας τη λογοτεχνία ως ιστορία
προσωπικοτήτων,

έδωσε

έµφαση

στη

σχέση

βιογραφίας

–

λογοτεχνίας

και

στο

λογοτεχνικό κανόνα, επιβάλλοντας προγράµµατα σπουδών µε εθνικούς και ιστορικούς
στόχους.
Η µετατόπιση από τη θέση αυτή, γίνεται µε τους φορµαλιστές, τους δοµιστές και τους
µεταδοµιστές, για να καταλήξει στις θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης και της
αισθητικής της πρόσληψης.
Οι νεότερες λογοτεχνικές θεωρίες, της αναγνωστικής ανταπόκρισης, µε τη µετατόπιση του
ενδιαφέροντος, από τον συγγραφέα στο κείµενο και στη συνέχεια στον αναγνώστη,
σηµατοδοτούν µια αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης του αναγνώστη και της διαδικασίας
ανάγνωσης.
Με το να υπογραµµίζεται ο ενεργητικός ρόλος του αναγνώστη υπονοµεύεται και η πίστη
στην ορθή ερµηνεία. ∆εν υπάρχουν πλέον ορθές ή λανθασµένες ερµηνείες, αφού δεν
υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια να αξιολογηθούν. Απλώς υπάρχουν αναγνώστες που
ερµηνεύουν και η ερµηνεία τους είναι βασισµένη στις εκάστοτε συµβάσεις ανάγνωσης και
ερµηνείας.4

4

Γκιόκα Ασπασία: οι σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες στη διδακτική πράξη
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Ο αναγνώστης µέσα από το δικό του διάβασµα, δηµιουργεί τα προσωπικά του νοήµατα .
Το διάβασµα αντιµετωπίζεται ως µια ρευστή, δυναµική διαδικασία. Στο επίπεδο αυτό οι
µαθητές διαµορφώνουν τη δική τους φωνή και καλούνται να αναλάβουν το ρόλο του
δηµιουργού είτε µε διάφορες µορφές δηµιουργικού γραψίµατος είτε χρησιµοποιώντας
άλλες µορφές έκφρασης και επικοινωνίας.
Ο Θεωρητικός λόγος για τη λογοτεχνία, µπορεί να ανανεώσει τη διδακτική πράξη και αυτή
η ανανέωση µπορεί να εξυπηρετηθεί από µία κατάλληλα ενταγµένη χρήση των προϊόντων
και εργαλείων των Τ.Π.Ε.

Νεοελληνική Γλώσσα
∆ιδακτικές προσεγγίσεις γλωσσικής διδασκαλίας
Παραδοσιακή προσέγγιση
Η αντίληψη αυτή δίνει προτεραιότητα στην επίσηµη γλωσσική νόρµα χωρίς να λαµβάνει
υπόψη τη λειτουργική διαφοροποίηση της γλώσσας, στην καλλιέργεια του γραπτού λόγου,
στην εκµάθηση των µορφοσυντακτικών δοµών και της µεταγλώσσας µε διάθεση
ρυθµιστική. Βασική µονάδα λόγου θεωρεί τη λέξη. Η διδακτική που υποστηρίζει είναι
επίσης παραδοσιακή, δασκαλοκεντρική µε το µαθητή σε ρόλο παθητικό να αποµνηµονεύει
κανόνες γραµµατικής και ορολογία.
∆οµιστική προσέγγιση
Η προσέγγιση αυτή υιοθετεί αντιλήψεις της γλωσσολογικής σχολής του δοµισµού (η
γλώσσα – σύστηµα, προτεραιότητα στον προφορικό λόγο) και της ψυχολογικής σχολής
του Συµπεριφορισµού (η κατάκτηση της γλώσσας επιτυγχάνεται µέσω της µίµησης). Η
γλώσσα διδάσκεται ως ενιαίο σύνολο και όχι διαιρεµένη σε τοµείς (παραδοσιακή
αντίληψη), ενώ βασική µονάδα λόγου θεωρείται η πρόταση. ∆ίνεται ωστόσο έµφαση στην
καλλιέργεια της επίσηµης µορφής γλώσσας χωρίς να αναγνωρίζεται η ποικιλία που
απορρέει από τις διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Κυριαρχούν οι µηχανιστικές
ασκήσεις και τα οπτικοακουστικά µέσα αξιοποιούνται βάσει αυτής της λογικής.
Επικοινωνιακή προσέγγιση
Η θεωρητική της βάση ανιχνεύεται στη Γενετική – Μετασχηµατιστική θεωρία του
Chomsky, σε κοινωνικές θεωρίες (κοινωνική θεωρία Vygotsky - ζώνη επόµενης εξέλιξης,
κοινωνική

θεωρία

του

Bernstein),

σε

νέους

διεπιστηµονικούς

τοµείς

όπως

η
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κοινωνιογλωσσολογία η ψυχογλωσσολογία, η εθνογραφία της επικοινωνίας και η
κειµενική γλωσσολογία και σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Υποστηρίζει την
ύπαρξη ανοιχτών αναλυτικών προγραµµάτων και τη διδασκαλία της γλώσσας µέσω άλλων
µαθηµάτων, την ενεργή κατάκτηση της γλώσσας και εξισώνει τη γλωσσική ικανότητα µε
την επικοινωνιακή ικανότητα. Βασική µονάδα λόγου θεωρείται το κείµενο. Προωθείται η
ανακαλυπτική – διερευνητική µάθηση και η µαθητοκεντρική διδασκαλία µε την αλλαγή του
ρόλου του διδάσκοντος σε διευκολυντή της µαθησιακής διαδικασίας. Οι µαθητές
εµπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες, στα πλαίσια των οποίων πρέπει να
καλύψουν αυθεντικές επικοινωνιακές ανάγκες µε την κατάλληλη χρήση της γλώσσας.
Καθοριστικές για την ενίσχυση της επικοινωνιακής προσέγγισης υπήρξαν οι θεωρίες των
Hymes

και

Halliday.

O

Ηymes

όρισε

τους

παράγοντες

που

διαµορφώνουν

το

επικοινωνιακό πλαίσιο και τον τρόπο που επηρεάζουν τη χρήση της γλώσσας. Ο Halliday
υποστήριξε ότι η γλώσσα πρέπει να εκλαµβάνεται ως ένα αδιαχώριστο σύνολο (Whole
Language) και να θεωρείται πάντα σε συνάρτηση µε την κοινωνία.

Αρχαία Ελληνικά
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική διδασκαλία της Αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και γραµµατείας (ΑΕΓΓ) είναι η γνώση και η εφαρµογή από τον εκπαιδευτικό των
µεθόδων που αναφέρονται στην ανάγνωση, την πρόσληψη και την ερµηνεία των
κλασικών κειµένων (Τσάφος, 2004). Αναφέρονται ενδεικτικά εδώ οι εξής:


Γλωσσοκεντρική µέθοδος: ταυτίζει και εξισώνει την αξία της γραµµατείας µε αυτή της
γλώσσας, επιµένοντας στην εκµάθηση του λεξιλογίου, της γραµµατικής και του
συντακτικού, µε απόληξη την «πιστή» µετάφραση του πρωτοτύπου. Η γραµµατειακή
και πολιτισµική προοπτική των αρχαίων ελληνικών έχει δευτερεύουσα σηµασία.



∆οµολειτουργική µέθοδος: επικεντρώνεται στην εκµάθηση βασικών µόνο µερών της
γραµµατικής και του συντακτικού και δίνει έµφαση στον ρόλο που διαδραµατίζει η
φράση στην ευρύτερη ενότητα του αρχαίου λόγου.



Παράλληλισµός της αρχαίας µε τη νέα γλώσσα: συγκριτική εξέταση των δύο µορφών
της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και νέας) µε επισήµανση των οµοιοτήτων και των
διαφορών τους.
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Από τη µετάφραση στο πρωτότυπο: αρχική προσέγγιση του µεταφρασµένου κειµένου,
και στη συνέχεια µετάβαση στο πρωτότυπο, µε απώτερο στόχο να προσπελαστούν
φαινόµενα της αρχαίας γλώσσας µέσα από γλωσσικούς παραλληληλισµούς µε τη
νεοελληνική.



Κειµενοκεντρική µέθοδος: δίνεται έµφαση στο ίδιο το αρχαίο κείµενο, ως σύνολο, και
στη χρήση, την πραγµατική εφαρµογή της αρχαίας γλώσσας, όπως αυτή εµφανίζεται
στο κείµενο και σε παραδείγµατα προτάσεων από κείµενα. Στόχος η θεµατική
προσέγγιση του αρχαίου κειµένου, η κατανόηση των θεµατικών του κέντρων, η άµεση
και

βιωµατική

του

πρόσληψη

του

περιεχοµένου

του,

χωρίς

απαραίτητα

να

προϋποτίθεται η δοµική ή η λεκτική του επεξεργασία.


Αρχαιογνωστική/κουλτουραλιστική

προοπτική:

το

αρχαίο

κείµενο

(κυρίως

σε

µετάφραση) αντιµετωπίζεται ως ανασύνθεση της εικόνας του αρχαιοελληνικού
πολιτισµού, ενταγµένο στα χωροχρονικά και ιστορικοπολιτισµικά του συµφραζόµενα.
Απώτερος στόχος η συνειδητοποίηση από τον µαθητή των διαδικασιών µέσα από τις
οποίες πορεύτηκε ο αρχαιοελληνικός λόγος και πολιτισµός.


∆ιερευνητική προοπτική: µετακινεί το κέντρο ενδιαφέροντος από το ίδιο το κείµενο
στις τεχνικές ανάγνωσης/πρόσληψής του από τον µαθητή. Η διδακτική αυτή
προοπτική ευνοείται µε τα «σχέδια δράσης».



«Κατασκευαστική» προοπτική: επιµένει στη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο τα
αρχαιοελληνικά κείµενα όχι µόνο αποτελούν κατασκευές, υπάγονται δηλαδή σε
συγκεκριµένες τεχνικές λόγου, αλλά και «κατασκευάζουν» πολιτιστικά νοήµατα, τα
οποία διαχέουν σε σύγχρονους και µεταγενέστερους αναγνώστες



Επικοινωνιακή/ Κειµενογλωσσολογική προοπτική: τα αρχαία κείµενα, όπως όλα τα
κείµενα, συνιστούν γλωσσικές µονάδες µε νόηµα, το οποίο προκύπτει από τη χρήση
τους

σε

συγκεκριµένες

περιστάσεις.

Οι

γλωσσικές

αυτές

νοηµατικές

µονάδες

βρίσκονται σε αντιστοιχία µε το άµεσο επικοινωνιακό πλαίσιο παραγωγής των αρχαίων
κειµένων, αλλά και µε το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό τους περιβάλλον.
Ειδικότερα, ως προς την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο µάθηµα των
αρχαίων ελληνικών και των λατινικών, ο φιλόλογος εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει και
να δικαιολογεί: την αναγκαιότητα καταρχάς της ενσωµάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία
και τη µάθηση, τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα προβληµατικά ζητούµενά της. Ύστερα,
καθώς οι σχέσεις της διδακτικής της ΑΕΓΓ µέσω των Τ.Π.Ε. δεν είναι αυτονόητες, ο
εκπαιδευτικός οφείλει να επισηµαίνει τις οποιεσδήποτε αντιστοιχίες ή διαφορές που
υπάρχουν ανάµεσα στις γενικές θεωρίες και µεθόδους µάθησης µε τις αντίστοιχες που
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αναφέρονται στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Τέλος, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
ότι η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών µέσω των Τ.Π.Ε., ενταγµένη στον ευρύτερο
πλαίσιο του ψηφιακού γραµµατισµού, επηρεάζει και επηρεάζεται από ετερόκλητες
συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος (Κουτσογιάννης, 2001).
Επειδή σε ένα µεγάλο ποσοστό οι ηλεκτρονικές πηγές και τα εργαλεία που έχει στη
διάθεσή του ο φιλόλογος δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη λογική τους από τα έντυπα
µέσα, προς προβληµατισµό κρίνεται χρήσιµο να δικαιολογείται η απάντηση στα επόµενα
ερωτήµατα:
(1) σε ποιες ακριβώς περιοχές της διδασκαλίας της ΑΕΓΓ η τρέχουσα παιδαγωγική έχει
αποτύχει, είναι προβληµατική ή ξεπερασµένη; ή, αντίστροφα, ποιο συγκεκριµένο
πρόβληµα έρχεται να επιλύσει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ή αξιοποίηση µιας ηλεκτρονικής
πηγής;
(2) οι ανάγκες που έρχονται να καλύψουν οι Τ.Π.Ε. στη διδακτική της ΑΕΓΓ είναι οι
επαρκέστερες µε βάση τις δυνατότητες (πολυµέσα, υπερκείµενο, συνδεσιµότητα) που
παρέχουν σήµερα οι υπολογιστές στην υποστήριξη της διδασκαλίας; ή, αντίστροφα: οι
συγκεκριµένες

δυνατότητες

ενός

ηλεκτρονικού

εργαλείου

ή

πηγής

µπορούν

να

διορθώσουν ένα τρέχον διδακτικό πρόβληµα της ΑΕΓΓ;

Σχετική εργογραφία:
Β. Τσάφος, (2004). Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και γλώσσας. Για µια
εναλλακτική µαθητεία στον αρχαίο κόσµο. Αθήνα: Μεταίχµιο.
∆. Κουτσογιάννης (επιµ.), (2001). Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική
αγωγή: η διεθνής εµπειρία. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,.
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Ιστορία
Η διδακτική διαδικασία του µαθήµατος της Ιστορίας προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από
την επιλογή του µοντέλου διδασκαλίας. Όταν εφαρµόζεται ένα στοχοθετικό µοντέλο
διδασκαλίας, ο σχεδιασµός της διδασκαλίας γίνεται από τον διδάσκοντα στη βάση της
διατύπωσης των διδακτικών στόχων. Στην περίπτωση επιλογής ενός διαδικαστικού
µοντέλου διδασκαλίας, ο διδάσκων αντίστοιχα προσδιορίζει τους σκοπούς, τις αρχές και
τα κριτήρια της διδακτικής διαδικασίας. Η επιλογή των διδακτικών στόχων είναι ανάγκη να
εστιάζει στην επίτευξη των γενικών και ειδικών σκοπών της διδασκαλίας της Ιστορίας.
Οι µέθοδοι διεξαγωγής της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας είναι ποικίλες, µε
κοινό χαρακτηριστικό ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι µαθητές. Οι
µαθητοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας ανταποκρίνονται στο βασικό σκοπό διδασκαλίας του
µαθήµατος της Ιστορίας, αφού επιτρέπουν την ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στις
διδακτικές και µαθησιακές διαδικασίες. Η αφήγηση από τον διδάσκοντα παρέχει µε
συντοµία και ακρίβεια τις απαραίτητες πληροφορίες για την κινητοποίηση και τον
προβληµατισµό των µαθητών. Ο συνδυασµός της αφήγησης µε το διάλογο, καθιστά τους
µαθητές ενεργούς συµµετόχους στη µαθησιακή διαδικασία (ανάλυση-σύγκριση-σύνθεση
ιστορικών γεγονότων, κατανόηση της πολυπλοκότητάς τους). Μέσω των διδακτικών
διαδικασιών οι µαθητές οδηγούνται στην κατανόηση

της σύνδεσης των ιστορικών

στοιχείων συγχρονικά και διαχρονικά.
Τα ποικίλα εποπτικά µέσα, παραδοσιακά (εικόνες, χάρτες, κ.α.) και νεότερα τεχνολογικά
(διαδίκτυο,

εκπαιδευτικό

λογισµικό,

κ.α.),

στοχεύουν

στην

αισθητοποίηση

των

αφηρηµένων ιστορικών εννοιών, κινούν το ενδιαφέρον του µαθητή και διευκολύνουν την
ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης.
Η έρευνα των πηγών επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση εκ µέρους των µαθητών των
ιστορικών ζητηµάτων και την υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι σε πρόσωπα και
πράγµατα, ενώ η επεξεργασία τους (αντιπαραβολή, έλεγχος της αξιοπιστίας, αναζήτηση
κινήτρων κ.α.) φέρνει τους µαθητές σε επαφή µε την ουσία της ιστορικής έρευνας.
Σχετικά µε τη διδακτική αξιοποίηση των γραπτών πηγών επισηµαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη για την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των µαθητών η σύγκριση ανάµεσα σε
πηγές που προσεγγίζουν το ίδιο ζήτηµα από διαφορετική οπτική και η αναζήτηση των
λόγων αυτής της διαφοράς.
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Οι ατοµικές ή οµαδικές εργασίες ή οι εργασίες τύπου project στοχεύουν στην ανάπτυξη και
δεξιοτήτων των µαθητών και στην ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες της µάθησης.
Η διδακτική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας, η οποία κινεί συνήθως ευκολότερα το
ενδιαφέρον των µαθητών, υπηρετεί τους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας της
ιστορίας και παράλληλα ενισχύει την ταυτότητα των µαθητών και τους δεσµούς τους µε
την τοπική κοινότητα.
Οι επισκέψεις σε µουσεία και σε χώρους µε αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον είναι
συµπλήρωµα της διδασκαλίας στην τάξη, που όχι µόνο διευκολύνει την εµπέδωση των
γνώσεων, αλλά και προάγει ουσιαστικά την κρίση του µαθητή µέσω της ενίσχυσης ή του
µετριασµού των εντυπώσεων που έχει ήδη σχηµατίσει καθώς και τη συνειδητοποίηση νέων
πτυχών των ενδιαφερόντων του.
Επιπλέον, η έµφαση στις έννοιες του χώρου και του χρόνου, επιτρέπει στους µαθητές να
εντάσσουν τα γεγονότα σε οργανικά σύνολα και να καλλιεργούν την ιστορική σκέψη.
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6.3 ΡΟΛΟΙ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟ
ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Ο αναδυόµενος ρόλος του εκπαιδευτικού και ο χαρακτήρας της παρέµβασής του στη
διδακτική πράξη, καθορίζεται από τα δύο ρεύµατα που εµφανίζονται τα τελευταία χρόνια
στην επιστηµονική παιδαγωγική κοινότητα: το ένα ρεύµα προσεγγίζει τις σύγχρονες
τεχνολογίες ως νοητικά εργαλεία και το άλλο τις προσεγγίζει ως πηγές πληροφόρησης και
µέσα επικοινωνίας ( Κυνηγός & ∆ηµαράκη, 2002).
Το πρώτο ρεύµα που προσεγγίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες ως νοητικά εργαλεία, αφορά
σε εξειδικευµένες εφαρµογές στις οποίες δόθηκε το όνοµα «διερευνητικό λογισµικό». Με
αυτά

τα

εργαλεία

οι

µαθητές

διερευνούν

και

ανακαλύπτουν,

εκφράζονται,

προσοµοιώνουν, αναπαριστούν ιδέες και έννοιες. Συνεργάζονται κατά οµάδες και
ανταλλάσσουν απόψεις προκειµένου να επεξεργαστούν κριτικά το υλικό που δίνεται.
Έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν τις δηµιουργικές τους δυνάµεις, αναπτύσσοντας
πρωτοβουλία, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το καινούριο, να το
αµφισβητήσουν και να συµβάλουν δυναµικά στη διαδικασία της µάθησης.
Αξιοποιώντας τα νοητικά εργαλεία, ο εκπαιδευτικός µεταβάλλει το ρόλο του που γίνεται
πιο σύνθετος συγκριτικά µε τον παραδοσιακό (ρόλος διεκπεραιωτή της ύλης – αξιολογητή)
και παράλληλα αναπτύσσει νέες πρακτικές που τον καθιστούν συντονιστή, συνερευνητή
και συνεργάτη των οµάδων που µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν.Το δεύτερο ρεύµα που
προσεγγίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες ως πηγές πληροφόρησης και µέσα επικοινωνίας
θέτει τον εκπαιδευτικό στην ανάγκη να οργανώσει την πρακτική του, προκειµένου να
καλλιεργήσει νέες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Η πρόσβαση στην πληροφορία, η
διαχείρισή της

και η επικοινωνία αποτελούν τους κύριους άξονες των δραστηριοτήτων

που θα σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός. Ο ρόλος του προσαρµόζεται στις ανάγκες της νέας
κατεύθυνσης για τη µάθηση (Computer Supported Collaborative Learning), καθώς το
σχολείο καλείται να προετοιµάσει τους µαθητές καλλιεργώντας νέες δεξιότητες, σύµφωνα
µε τις επιταγές της Κοινωνίας της Γνώσης.
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Λογοτεχνία
Κάποια

από

τα

καταγεγραµµένα

προβλήµατα

στη

διδασκαλία

των

Κ.Ν.Λ.

στη

δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι:


Η ποσοτικά περιορισµένη και υποβαθµισµένη επαφή των µαθητών µε τα λογοτεχνικά
κείµενα.



Η υποταγή του σκοπού του λογοτεχνικού κειµένου, στο σχολικό περιβάλλον, µε
αποτέλεσµα την έµφαση στην απόκτηση της γνώσης και την υποβάθµιση αντίστοιχα
της αισθητικής απόλαυσης (G.Haas 1983).



Η απουσία διεπιστηµονικής προσέγγισης των γνώσεων µε τη χρησιµοποίηση του
µαθήµατος της Λογοτεχνίας σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Η Λογοτεχνία, έκφραση
κατεξοχήν αισθητική, θα µπορούσε να διεγείρει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα
των µαθητών, στα µαθήµατα αισθητικής αγωγής, ή να χρησιµεύσει στην προσέγγιση
φαινοµένων στο µάθηµα της Ιστορίας.



Η µέθοδος της «ελεγχόµενης ανάγνωσης» κατά τη διδακτική πράξη, καθιστά το
µαθητή παθητικό δέκτη της µιας και µοναδικής «ορθής» ερµηνείας του κειµένου.



Σε σχέση µε το προηγούµενο, ο δάσκαλος συνήθως βρίσκεται σε ένα κυριαρχικό ρόλο
κατόχου ενός γενικής ισχύος νοήµατος µέσα στο κείµενο.



Συχνά η λογοτεχνική γλώσσα χρησιµοποιείται ως όργανο για την εκµάθηση της
αναφορικής.

Μια γενικότερη προβληµατική που έχει αναπτυχθεί σχετικά µε τα εγχειρίδια έχει να κάνει
µε:


την αποσπασµατικότητα των κειµένων που οδηγεί σε παραµορφώσεις (Θ. Φιλάρετος –
Ε. Χοντολίδου, 1999) και την υπαγωγή του µαθήµατος της Λογοτεχνίας στη
διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας



την απουσία εναλλακτικού εγχειριδίου.

Ένας νέος διδακτικός σχεδιασµός που θα διαµορφώνει αποτελεσµατικές συνθήκες
µάθησης, εξυπηρετείται και από την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών µέσων και ειδικότερα

σελίδα 61

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

παό τη χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε., που παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα
παραδοσιακά µέσα:


έλεγχος του ρυθµού παρουσίασης του γνωστικού αντικειµένου



ενεργή συµµετοχή µαθητή



προσοµοίωση φαινοµένων



ποικιλότροπη παρουσίαση



άµεση απόκριση και διαθεσιµότητα



αλληλεπιδραστικότητα.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο µαθητής µετατοπίζεται από τον ρόλο του αναγνώστη σε αυτόν
του δηµιουργού, ενισχύεται η δηµιουργικότητα και προωθείται η αυτενέργεια ενώ ο ρόλος
του δασκάλου συνίσταται σε αυτόν του συντονιστή – µεσολαβητή ανάµεσα στον µαθητή
και στο κείµενο5
Ωστόσο όπως προκύπτει από σχετικά ερευνητικά ευρήµατα οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν
περισσότερο και χρησιµοποιούν τις δυνατότητες του υπολογιστή για επεξεργασία κειµένου
και

για

άντληση

εκπαιδευτικού

υλικού

και

αποθήκευση

πληροφοριών.

Ελάχιστοι

εκπαιδευτικοί της Α΄/θµιας εκπαίδευσης έχουν κάποια εξοικείωση µε εκπαιδευτικό
λογισµικό ή χρησιµοποιούν τέτοια περιβάλλοντα για τη διδασκαλία κάποιου µαθήµατος. Τα
αντίστοιχα ποσοστά των εκπαιδευτικών της Β΄/θµιας εκπαίδευσης διαφοροποιούνται, όχι
όµως σηµαντικά, δεδοµένου ότι πιλοτικές προσπάθειες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
στη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού πραγµατοποιήθηκαν στη Β΄/θµια εκπαίδευση.6

5

Μαρία Νέζη: e-διδακτική: νέες τεχνολογίες και διδασκαλία της λογοτεχνίας
Μαρία Νέζη: Ηλεκτρονικός αλφαβητισµός: η άσκηση στην e-ανάγνωση πρόκληση για το ελληνικό σχολείο

6
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Αρχαία Ελληνικά
Η διεθνής εµπειρία όσον αφορά το ζήτηµα της επίδρασης που έχει η διδασκαλία των
κλασικών γλωσσών µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. στους µαθητές/ τριες δεν έχει µέχρι σήµερα
αποδείξει ότι υπάρχει πράγµατι κάποια σηµαντική, ποιοτική διαφορά όταν µαθαίνει
κάποιος/α αρχαία ελληνικά ή λατινικά µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Εξάλλου, τα
δείγµατα των µέχρι τώρα ερευνών είναι αποκλειστικώς ποσοτικά και τοπικής εµβέλειας,
που

συχνά

οδηγούν

σε

ανεκδοτολογικού

τύπου

συµπεράσµατα.

Μεµονωµένες

πρωτοβουλίες κλασικών φιλολόγων εκπαιδευτικών (λ.χ. Landi, 2006) δηµιουργούν την
αισιόδοξη εντύπωση ότι το ελλειµµατικό, παροντικό κλίµα µπορεί να ανατραπεί.
Η ίδια λίγο πολύ κατάσταση επικρατεί στην Ελλάδα: απουσία επίσηµων ποσοτικών και
ποιοτικών δεικτών για την επίδραση που έχουν οι Τ.Π.Ε. στη διδακτική της ΑΕΓΓ και κλίµα
ευφορίας από µεµονωµένες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών. Ωστόσο, το ειδικότερο ζήτηµα
ως προς τους ρόλους, τις αντιλήψεις και παραδοχές κυρίως των εκπαιδευτικών αναφορικά
µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στον κλάδο της ΑΕΓΓ επηρεάζεται από τις
κοινωνικές τους αναπαραστάσεις (Feldman, 1997) όσον αφορά το εν λόγω µάθηµα.

Σχετική εργογραφία:
A. Feldman, (1997). «Varieties of Wisdom in the Practice of Teachers». Teaching and
Teacher Education 24.3. 229- 236.
Hardwick, L. (2000). Electrifying the Canon. The Impact of Computing on Classical
Studies. Computers and the Humanities, 34: 279-295.
L. Landi, (2006). “Didactic Laboratory in Classics at SSIS Veneto, Italy”, The Classical
Journal 101.3: 319-327.
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Ιστορία
Οι Τ.Π.Ε. αντικατοπτρίζουν περισσότερο από κάθε άλλο µέσο τον πλουραλισµό των
χαρακτηριστικών της σπουδής της σύγχρονης ιστορίας, καθώς διευκολύνουν µια
πολυπρισµατική προσέγγιση της ιστορίας, παρέχουν άπειρες ευκαιρίες πρόσβασης για
διερεύνηση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, επιτρέπουν τη διατύπωση και
διερεύνηση ερωτηµάτων για την εξαγωγή συµπερασµάτων, συµβάλλουν στην κατανόηση
του ιστορικού γίγνεσθαι και στην ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης.
Η ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της Ιστορίας, δίδει τη δυνατότητα να αντιληφθεί
ο µαθητής ότι η Ιστοριογραφία είναι «ανακατασκευή» του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε
πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία. Βοηθούν το µαθητή να εµπλακεί στη
διατύπωση ερωτηµάτων, στο να αναλύει και να σκέπτεται κριτικά, να διασταυρώνει τις
πληροφορίες του, να επιχειρεί πολυπρισµατική ερµηνεία και έλεγχο της αξιοπιστίας των
παρεχόµενων πηγών στο διαδίκτυο και στα εκπαιδευτικά λογισµικά. Να αναγνωρίζει ότι η
διαθέσιµη µαρτυρία ίσως να είναι ατελής και αντιφατική ή προκατειληµµένη, να
αντιλαµβάνεται ότι η µαρτυρία είναι ανοιχτή σε περισσότερες από µια ερµηνείες. Να
διαµορφώνει τελικά, µέσω αυτής της διαδικασίας, ιστορική ενσυναίσθηση, κριτική ιστορική
σκέψη και ιστορική συνείδηση.
Ακόµη, η δυνατότητα αναζήτησης της γνώσης, µέσα από µια ποικιλία τεχνολογικών µέσων
και δραστηριοτήτων, εθίζει το µαθητή στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναζήτηση
και κατάκτηση της γνώσης, δεξιότητα απαραίτητη στην Κοινωνία της Γνώσης. Έτσι ο
µαθητής µαθαίνει πώς να µαθαίνει µε δική του πρωτοβουλία, -µια δεξιότητα αναγκαίαώστε να κάνει πράξη τη «δια βίου εκπαίδευση».
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6.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Παρουσίαση, σύγκριση και προβληµατισµός αναφορικά µε τη διαµόρφωση της διδακτικής
των φιλολογικών µαθηµάτων µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Λογοτεχνία
Οι νεότερες λογοτεχνικές θεωρίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση νέων τάσεων για τη
διδακτική του γνωστικού αντικειµένου και νέων διδακτικών µεθόδων αξιοποίησης των
εκπαιδευτικών εργαλείων και τη σκοποθεσία των αναλυτικών προγραµµάτων για το
µάθηµα της Λογοτεχνίας.
Οι νέες αυτές τάσεις διακρίνονται τόσο στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. όσο και στα Α.Π.Σ.:
Στους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας του µαθήµατος της Λογοτεχνίας αναφέρονται «η
ενδυνάµωση

της

µορφωτικής

επάρκειας,

της

επικοινωνιακής

ικανότητας

και

της

συναισθηµατικής ανάπτυξης των µαθητών».
Επίσης, η «ανάγνωση και η ερµηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων διεγείρει τη
βιωµατική συµµετοχή των µαθητών, καλλιεργεί µία σταθερή σχέση µε τη λογοτεχνία και
την ανάγνωση, ευαισθητοποιεί, εµπλουτίζει την εµπειρία, αναπτύσσει την φαντασία,
καλλιεργεί την γλώσσα και αφυπνίζει καλλιτεχνικές δεξιότητες.»
Αν και στα παραπάνω, µπορεί κανείς να διακρίνει την επίδραση περισσότερων από µιας
θεωρητικών

προσεγγίσεων,

Λογοτεχνίας

για

το

οι

ειδικοί

Γυµνάσιο,

αλλά

σκοποί
και

η

του

µαθήµατος

προτεινόµενη

της

διδακτική

Νεοελληνικής
µεθοδολογία

αποκαλύπτουν την βασική επίδραση των νεότερων:
Οι µαθητές πρέπει να µπορούν:


Να προσλαµβάνουν το λογοτεχνικό κείµενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόµενο
στενά δεµένο µε την εποχή του



Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον µεταφορικό και
συµβολικό χαρακτήρα της και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της
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Να κατακτήσουν την ικανότητα της συναισθηµατικής συµµετοχής



Να ερµηνεύουν µε δηµιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα



Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.

Στο επίπεδο της διδακτικής µεθοδολογίας προτείνονται:


Η ερµηνευτική µέθοδος προσέγγισης του κειµένου µε τη σύγχρονη αναφορά στα
εξωκειµενικά στοιχεία που φωτίζουν το κείµενο



Η διαθεµατική προσέγγιση που βασίζεται στην ανακαλυπτική – διερευνητική µάθηση
και στον εµπλουτισµό του ρόλου του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή
και συνερευνητή της σχολικής εργασίας.

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, µπορεί να συµβάλει:
α) στην άρση των δυσχερειών – περιορισµών στη διδακτική προσέγγιση των Κ.Ν.Λ.
β) Στην υποστήριξη των θεωρητικών προσεγγίσεων και στην επίτευξη των στόχων του
Α.Π.
Στην εκπαιδευτική πράξη ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί :


Να λειτουργήσει ως µια βάση κειµενικών δεδοµένων µέσα από την οποία ο µαθητής
µπορεί να έρθει σε επαφή µε µια ποικιλία λογοτεχνικών κειµένων αλλά και µε το
συνολικότερο

έργο,

ικανοποιώντας

έτσι

το

ζητούµενο

της

άρσης

της

αποσπασµατικότητας αλλά και της περιορισµένης ποσοτικής και ποιοτικής επαφής µε
τα λογοτεχνικά κείµενα.


Να συµβάλει στην αναβάθµιση της αισθητικής απόλαυσης µε την αξιοποίηση
διαφορετικών αναπαραστατικών µορφών και τη συσχέτιση της λογοτεχνίας µε άλλες
µορφές τέχνης.



Στο επίπεδο αυτό, να διευκολύνει τη διαθεµατική προσέγγιση αφού µπορεί να
αξιοποιήσει παράλληλα και σχετικά εύκολα, βιώµατα και γνώσεις που έχουν αποκτηθεί
από άλλα γνωστικά αντικείµενα.



Να ανανεώσει τις στρατηγικές ανάγνωσης και ερµηνείας, καθώς γίνεται ευκολότερη η
αποδόµηση του κειµένου και η αποδέσµευση του αναγνώστη από γραµµικούς
περιορισµούς γεγονός που µπορεί να τον αναδείξει σε δηµιουργό – συνδηµιουργό του
κειµένου.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε µαθησιακές διαδικασίες, κατά τις οποίες:
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Ο δάσκαλος µετατοπίζεται στο ρόλο του συντονιστή – διεκπεραιωτή στη διαδικασία
ερµηνευτικής προσέγγισης του κειµένου από τους µαθητές.



Ο µαθητής:
o

Ασκείται στην επιλογή και αξιολόγηση της πληροφορίας, συµµετέχοντας σε µια
διερευνητική διαδικασία µάθησης.

o Ανασυνθέτει, αναδηµιουργεί µε την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε.
(ευκολία παραγωγής και διαµόρφωσης διαδοχικών κειµένων µέσα από τον
επεξεργαστή κειµένου)
o Συνεργάζεται, επικοινωνεί, ανταλλάσσει σκέψεις όχι µόνον σε περιβάλλον
σχολικής

τάξης

αλλά

και

ευρύτερα

εκµεταλλευόµενος

τις

δυνατότητες

δηµοσίευσης και επικοινωνίας που προσφέρουν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και
το διαδίκτυο.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διάδοση του διαδικτύου, δηµιουργεί επίσης νέες µορφές
λογοτεχνίας και προκαλεί γενικότερες αλλαγές στην παραγωγή, διάδοση αλλά και στη
διδασκαλία του αντικειµένου.
Το υπερκείµενο για παράδειγµα - όρος που εφευρέθηκε από τον Theodor H. Nelson το
1960-, είναι ένας νέος τρόπος γραφής, παραγωγής και πρόσληψης κειµένου.
« Με τον όρο «υπερκείµενο», εξηγεί ο Nelson, «εννοώ τη µη – συνεχόµενη γραφή – το
κείµενο που επεκτείνεται και επιτρέπει επιλογές στον αναγνώστη, καλύτερη ανάγνωση σε
µία αλληλεπιδραστική οθόνη. Όπως είναι κοινώς αποδεκτό, πρόκειται για µία σειρά από
αποσπάσµατα κειµένων που ενώνονται µε συνδέσµους οι οποίοι προσφέρουν στον
αναγνώστη διαφορετικά µονοπάτια διάσχισης».
Τα υπερκείµενα διαφοροποιούνται από τα συµβατικά τυπωµένα κείµενα ως προς το ότι
µπορούν να παρουσιάσουν τις πληροφορίες που περιέχουν µη γραµµικά, σε πολλά
κανάλια και µε ποικίλους τρόπους. Το υπερκείµενο µπορεί να συνδέει τη λεκτική και µη
λεκτική πληροφορία καθώς µπορεί να επεκτείνει τη µορφή του κειµένου περιλαµβάνοντας
οπτικές πληροφορίες, ήχο, κίνηση και άλλες µορφές στοιχείων.
Οι συνδέσεις ανάµεσα στα επιµέρους κείµενα ή υπερµέσα, ενεργοποιούνται από τον
αναγνώστη, που έτσι συνθέτει ο ίδιος το δρόµο της αναγνωστικής του διαδροµής, µέσα
από επιλογές πιθανών αναγνώσεων.
Η επιλογή αυτή, φέρνει στο προσκήνιο όχι το ίδιο το κείµενο αλλά τη δυναµική του
ανάγνωση για την οποία δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιας ακολουθίας.
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Μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει τη θεωρία σύµφωνα µε την οποία η κατανόηση του κειµένου
σχηµατίζεται µε βάση την προσωπική εµπειρία του αναγνώστη, ο οποίος έτσι δεν αναζητά
κάποια «αλήθεια» στο κείµενο, αλλά εισάγει ο ίδιος νόηµα σε αυτό.
Ένα σηµαντικό επίσης χαρακτηριστικό, είναι η πολυσηµία του κειµένου που εµφανίζεται
και

ως

αποτέλεσµα

της

πολυτροπικότητάς

του.

Η

ύπαρξη

πολλών

σηµειωτικών

συστηµάτων που δεν είναι δευτερεύοντα ούτε παραπληρωµατικά στο γλωσσικό σηµειωτικό
σύστηµα αναδεικνύει το πρόβληµα της ένταξης τους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο
σχολείο σήµερα, στο βαθµό που η σπουδαιότητα της γραπτής γλώσσας έναντι όλων των
άλλων τρόπων επικοινωνίας και σηµειωτικών συστηµάτων αντανακλάται έντονα και στο
σχεδιασµό των σχολικών εγχειριδίων (Χοντολίδου, 1999).
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λογοτεχνία και τη διδασκαλία της.
Σακκελαριάδη Ε., (1999). «Ο Μυστικός κήπος: Λογοτεχνική κριτική και θεωρία, η άλλη
διάσταση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας» στο B.Αποστολίδου & Ε.Χοντολίδου (επιµ.),
Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, σσ.43-51, Τυπωθήτω/Γιώργος ∆αρδανός, Αθήνα.
Χατζησαββίδης, Σ., ( 1999). «Γλώσσα και Λογοτεχνία: Ο Λογοτεχνικός και ο µη
Λογοτεχνικός Λόγος στη ∆ιδακτική Πράξη», στο B.Αποστολίδου & Ε.Χοντολίδου (επιµ.),
Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, σσ.103-117. Τυπωθήτω/Γιώργος ∆αρδανός, Αθήνα.
Χοντολίδου Ε., (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, Γλωσσικός
υπολογιστής, στο Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τοµ 1, τευχ.1, σ. 115-117, Θεσσαλονίκη.
Eagleton T., (1989). Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, εισαγωγή, θεώρηση
µετάφρασης: ∆ηµήτρης Τζιόβας, Οδυσσέας, Αθήνα.
Fokkema D. - Ibsch E., (1998). Θεωρίες λογοτεχνίας του Εικοστού Αιώνα. ∆οµισµός,
Μαρξισµός, Αισθητική της πρόσληψης, Σηµειωτική, µτφρ.: Γ. Παρίσης, επιµ.: Γ.
Καψωµένος, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.
Πάντειο Πανεπιστήµιο
ΚοινωνικώνκαιΠολιτικώνΕπιστηµών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
http://www.panteion.gr/~dionysos/aesthetics/translations.htm


G. P. Landow - "Το Υπερκείµενο" - Επαναπροσδιορίζοντας τον όρο κείµενο.
Μετάφραση: Μαρία Μπαρούχα.



G. P. Landow - "Το Υπερκείµενο" - Ο Υπολογιστής ως νέος τρόπος γραφής".
Μετάφραση: Ελένη Κυρίτση.



V. Bush - "As We May Think". Μετάφραση: Χριστίνα Μπονάρου - Γιώργος
Σαρηγιαννίδης.
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Νεοελληνική Γλώσσα
Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της διδασκαλίας της γλώσσας που είναι η
αποτελεσµατική επικοινωνία χρειάζεται να ληφθούν νέοι παράγοντες υπόψη, καθώς αυτή
πραγµατώνεται πλέον σε συνθήκες που προσδιορίζει η χρήση των ΤΠΕ. Τα χαρακτηριστικά
της επικοινωνίας συναρτώνται πάντα µε το µέσο που χρησιµοποιείται. Η ανάπτυξη των
Τ.Π.Ε. συνετέλεσε στην αλλαγή των δεδοµένων της επικοινωνίας και συνακόλουθα
οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου γραµµατισµού (δεξιότητα γραφής και ανάγνωσης), του
τεχνολογικού ή ψηφιακού γραµµατισµού, η διδασκαλία του οποίου είναι απαραίτητη για
τον

αποτελεσµατικό

χειρισµό

του

λόγου

που

χρησιµοποιείται

στα

ηλεκτρονικά

περιβάλλοντα.
Στα νέα περιβάλλοντα παραγωγής λόγου οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για τη διδασκαλία του
γραψίµατος ως µιας δυναµικής – µη στατικής διαδικασίας (αλληλοεγκιβωτισµός των
σταδίων παραγωγής γραπτού λόγου) (Κουτσογιάννης, 1998). Η ευκολία παραγωγής
διαδοχικών κειµένων και διόρθωσής τους δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να οδηγείται
από το αρχικό σχεδιάγραµµα στο τελικό κείµενο, διαµορφώνοντάς το και εµπλουτίζοντάς
το συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται να το γράφει από την αρχή. Μπορεί έτσι να
πειραµατίζεται περισσότερο µε το κείµενό του τροποποιώντας το αρκετές φορές µέχρι να
καταλήξει στην επιθυµητή µορφή. Εστιάζει, επίσης, περισσότερο στην ποιότητα του λόγου,
καθώς έχει επιλύσει πολλές πρακτικές δυσκολίες. Ο καθηγητής µπορεί να παρέµβει σε όλα
τα στάδια της παραγωγής λόγου µε την πρόσθετη ευκολία της αποθήκευσης των
διαφορετικών «εκδόσεων» της εργασίας του µαθητή και την εισαγωγή διευκρινιστικών
σχολίων.
Γενικότερα θετική καταγράφεται η στάση και διάθεση των µαθητών για εργασία σε
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής γραπτού λόγου. Οι διευκολύνσεις που παρέχονται
(ευκολία

διορθώσεων,

µορφοποιήσεων,

ύπαρξη

ορθογράφου),

το

καλό

αισθητικό

αποτέλεσµα που µπορεί να αντικαθιστά την κακή εικόνα του γραπτού ενός κακογράφου
µαθητή, η δυνατότητα συνεργασίας και η γοητεία του νέου µέσου συµβάλλουν στη θετική
αντιµετώπιση των προγραµµάτων αυτών από τους µαθητές. Ιδιαίτερα θετική καταγράφεται
η αντίδραση µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες.
Ως θετική συνέπεια των συνθηκών παραγωγής λόγου που δηµιουργούν οι Τ.Π.Ε. έχει
παρατηρηθεί και η δεκτικότητα στις διορθωτικές παρεµβάσεις του διδάσκοντος. Η ύπαρξη
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όχι

προσωπικού

γραφικού

χαρακτήρα

οδηγεί

στη

µερική

αποστασιοποίηση του γράφοντος από το δηµιούργηµά του, γεγονός που τον καθιστά
θετικότερο στις υποδείξεις του καθηγητή.
Επιπλέον. τα λογισµικά επεξεργασίας κειµένου, παρουσίασης και συγγραφής ιστοσελίδων
προσφέρουν στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να ασκήσει τους µαθητές στην παραγωγή
λόγου

σε

ψηφιακή

µορφή,

κάτι

που

αποτελεί

αντικείµενο

εξίσου

σηµαντικής

προτεραιότητας µε την άσκηση στην παραγωγή έντυπων κειµένων (Κουτσογιάννης,
2002). Οι

µαθητές είναι αναγκαίο να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του ψηφιακού

κειµένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δηµιουργούν λόγο κατάλληλο για τα ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα. Ειδικότερα, ο λόγος που καλούνται να δηµιουργήσουν στην ψηφιακή του
µορφή χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, πολυτροπικότητα, µη γραµµική οργάνωση του
περιεχοµένου, διαδραστικότητα.
Με την αξιοποίηση, επίσης, των ηλεκτρονικών µέσων παραγωγής γραπτού λόγου
(Επεξεργαστής

κειµένου,

λογισµικό

παρουσίασης

και

δηµιουργίας

ιστοσελίδων)

δηµιουργείται η δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας της ανάγνωσης, γραφής οµιλίας και
κατανόησης του προφορικού λόγου (Sally Wicks στο Κουτσογιάννης 2001). Όταν οι
µαθητές συντάσσουν συνεργατικά ένα κείµενο, διατυπώνουν προφορικά τους στόχους και
τις προτάσεις τους, ακούν τις αντιπροτάσεις, διαβάζουν ό,τι έχουν γράψει, συζητούν
ενδεχόµενες αλλαγές.
Ωστόσο, οι διδάσκοντες που θα αξιοποιήσουν τα ηλεκτρονικά µέσα παραγωγής γραπτού
λόγου προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της γλωσσικής διδασκαλίας, ιδίως οι
διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα προγράµµατα
αυτά δηµιουργήθηκαν για την κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών των δυτικών κοινωνιών
και όχι για διδακτικούς σκοπούς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα κειµενικά πρότυπα
που προτείνονται, καθώς και η περιορισµένη εγκυρότητα του γραµµατικού ελέγχου και
του «θησαυρού» του ΕΚ (Κουτσογιάννης, 2002). Ιδιαίτερα αξίζει να τονιστεί η σηµασία
της κριτικής αντιµετώπισης των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. για την αναβάθµιση της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Οι διδάσκοντες είναι ανάγκη να προσαρµόζουν τα
µέσα στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού σχολείου, της ελληνικής κοινωνίας και πολιτισµού
κυρίως της ελληνικής γλώσσας και να ασκούν τους µαθητές στην κριτική χρήση του. Η
διαπίστωση ότι το µέσο µόνο του δεν έχει τη δύναµη να συµβάλει στην αναβάθµιση της
διδασκαλίας,

αν

δεν

αξιοποιηθεί

στα

πλαίσια

του

κατάλληλου

εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος (Κουτσογιάννης, 1999) είναι καλό να λαµβάνεται υπόψη στο στάδιο του
σχεδιασµού της ενσωµάτωσης των Τ.Π.Ε. στη γλωσσική διδασκαλία .
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
∆ηµητρακοπούλου

Α.,

(1999).

Η

εκπαιδευτική

αξιοποίηση

του

Ηλεκτρονικού

Ταχυδροµείου: Πώς, πότε, γιατί, στο Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τοµ 1, τευχ.1, σ.
131-145, Θεσσαλονίκη.
Κουτσογιάννης ∆., (1998). Περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών
υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε µαθητές Α΄ Γυµνασίου,
διδακτορική διατριβή, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµατος Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
Κουτσογιάννης ∆., (1999). Πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή
στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση: προκαταρκτικές παρατηρήσεις, Ανακοίνωση
στη ∆ιεθνή Ηµερίδα: Πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η
διεθνής εµπειρία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη.
Κουτσογιάννης ∆., (1999). Πληροφορική – Επικοινωνιακή Τεχνολογία και Γλωσσική
Αγωγή, στο Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τοµ 1, τευχ.1, σ. 125-129, Θεσσαλονίκη.
Κουτσογιάννης ∆., (2000). Το διαδίκτυο ως διεθνής χώρος πρακτικής γραµµατισµού στο
Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη
Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τοµ 2, τευχ.1-2 σ. 239-248, Θεσσαλονίκη.
Κουτσογιάννης ∆. (επιµ.), (2001). Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική
αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη.
Κουτσογιάννης ∆., (2001). Νέες Τεχνολογίες και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας:
δυνατότητες και περιορισµοί, Ανακοίνωση στο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα:

Η ελληνική

γλώσσα, η συµβολή της στο παγκόσµιο γίγνεσθαι: µέθοδοι και εργαλεία για την εκµάθησή
της, Ηράκλειο.
Κουτσογιάννης ∆., (2001). Τ.Π.Ε. και γλωσσική διδασκαλία: προς την αναζήτηση
εναλλακτικής κριτικής προσέγγισης, Ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συµπόσιο: Γλωσσικός
Πλουραλισµός

και

γλωσσική

πολιτική

ξένων

γλωσσών

στην

Ελλάδα,

Εθνικό

και

Επικοινωνίας

και

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα.
Κουτσογιάννης

∆.,

(2002).

Τεχνολογίες

της

Πληροφορικής

και

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Από το εκπαιδευτικό λογισµικό στον κριτικό
τεχνογραµµατισµό

στο

∆ηµαράκη

Ε.,

και

Κυνηγός

Χρ.,

Νοητικά

Εργαλεία

και

Πληροφοριακά Μέσα, σ.393- 420, Καστανιώτης, Αθήνα.
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Κουτσογιάννης ∆., (2002). Ελληνική γλώσσα και πληροφορική τεχνολογία: πρόταση για
τη διαµόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 34, σ.26-43.
Κουτσογιάννης ∆., (2004). Η διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών για την
απόκτηση γνώσεων για τη γλώσσα, στο: Ι. Περυσινάκης & Α. Τσαγγαλίδης (επιµ.).
Γλώσσα και λογοτεχνία στη ∆ευτεροβάθµια , σ. 149-166, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τµήµα
Φιλολογίας, Ιωάννινα.
Κουτσογιάννης ∆., Βαλετόπουλος Φ., Γεωργιάδης Μ. και Ντίνας Κ., (2000). Ο γλωσσικός
– πολιτισµικός χρωµατισµός του διαδικτύου ως µέσου αναζήτησης επιµορφωτικού υλικού,
ανακοίνωση στο Β’ Πανελλήνιο Συνέριο: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
στην Εκπαίδευση, Πάτρα.
Κουτσογιάννης ∆. & Μανουηλίδου Χ., (2001). Ο αυτόµατος ορθογραφικός έλεγχος ως
µέρος των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων παραγωγής και διδασκαλίας του γραπτού λόγου,
ανακοίνωση στην Ετήσια Συνάντηση του Τοµέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
Μυρογιάννη Ε., και Μαυροσκούφης ∆., (2004). Φιλόλογοι στον υπολογιστή, σ. 39-47,
Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.
Σκούρτου Ε., (2000). Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο ∆ιαδίκτυο: Μάθηση µέσω
ηλεκτρονική σύνδεσης, στο Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τοµ 2, τευχ.1-2 σ. 239-248,
Θεσσαλονίκη.
Χαραλαµπόπουλος Α., και Χατζησαββίδης Σ., (1997).

Η διδασκαλία της λειτουργικής

χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρµογή, Κώδικας, Θεσσαλονίκη.
Χοντολίδου Ε., (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, στο Γλωσσικός
Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη Γλώσσα και τη
Γλωσσική αγωγή, Τοµ 1, τευχ.1, σ. 115-118,Θεσσαλονίκη.
Χοντολίδου Ε., (2001). Ο παιδαγωγικός λόγος του Ηλεκτρονικού Κόµβου του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας. Ανακοίνωση στην 22η Συνάντηση του Τοµέα Γλωσσολογίας της
Φιλοσοφικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
Χριστίδης, Α.-Φ. (επίµ.), (1999). «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή
ένωση, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Halliday M.A.K., (2000). Ανοιχτή επιστολή: «Η γραµµατική στη σχολική εκπαίδευση»,
στο: Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη
Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τόµος 2, (1-2), σ. 47-55, Θεσσαλονίκη.
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Lankshear C. & Snyder I., with Green B., (2000). Teachers and technoliteracy. Managing
literacy, technology and learning in schools, Allen & Unwin, Sydney.

Αρχαία Ελληνικά
Στη διδακτική της ΑΕΓΓ είναι πλέον ευδιάκριτα τα σήµατα της µετάβασης από τα
παραδοσιακά

µέσα

(έντυπα)

στα

ηλεκτρονικά

εργαλεία

αρχαιογλωσσικής

και

αρχαιογνωστικής µάθησης. ∆ιαδικτυακές πύλες και βάσεις δεδοµένων µε κείµενα της
κλασικής αρχαιότητας, υπερκειµενικές διασυνδέσεις µε εικονογραφικό υλικό, ηλεκτρονικά
λεξικά

και

αυτόνοµες

πλατφόρµες

πολυµεσικών

λογισµικών

ανατρέπουν

τόσο

την

παραδοσιακή σχέση του εκπαιδευτικού φιλολόγου µε το γνωστικό του αντικείµενο (τα
αρχαία και τα λατινικά) όσο και τον τρόπο µετάδοσης των σχετικών πληροφοριών/ γνώσεων
στους µαθητές.
Υποστηρίζεται, γενικότερα, ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά στην ανάδειξη της πολιτισµικής και κοινωνικής
δύναµης των κλασικών κειµένων. Ειδικότερα, µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.:


Εξασφαλίζεται η άµεση πρόσβαση σε πλούσιο αρχαιογνωστικό υλικό, κυρίως µέσω του
διαδικτύου, το οποίο είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε έντυπη µορφή.



Εξοικονοµείται χρόνος και µόχθος στην προετοιµασία και στην επιτέλεση µιας διδακτικής
δραστηριότητας.



Η διδακτική των αρχαίων κειµένων εµπλουτίζεται µε τα πολυµέσα. Έτσι, η γνώση
ανταποκρίνεται στα διαφορετικά µαθησιακά στυλ των εκπαιδευοµένων, η κειµενική
πληροφορία γίνεται περισσότερο αναπαραστατική.



Αυξάνονται τα περιθώρια για την ανάπτυξη διερευνητικών δραστηριοτήτων στον τύπο
των «σχεδίων δράσης».



Ο εκπαιδευτικός υποχρεώνεται σε ρόλους σαφέστερα καθοδηγητικούς, οργανώνοντας
και συντονίζοντας τη µαθησιακή πορεία παρά βαθµολογώντας το τελικό αποτέλεσµα µιας
δραστηριότητας.



Με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. ευνοείται η συνεργατική δράση των εκπαιδευοµένων και
επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση των απόψεων και των δραστηριοτήτων τους.
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Τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά προϊόντα και εργαλεία αρχαιογλωσσικής και αρχαιογνωστικής
µάθησης, που έχει στη διάθεσή του ο κλασικός φιλόλογος, συστήνουν εναλλακτικές πτυχές
της κλασικής αρχαιότητας και έρχονται να βοηθήσουν στην ανασύνθεση του αρχαίου
κόσµου, εντάσσοντας τα αρχαία κείµενα στα πολιτισµικά τους συµφραζόµενα. Ωστόσο,
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επόµενοι προβληµατισµοί:


Τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο, δεν υπάρχουν τεκµηριωµένες
συστηµατικές και ευρείας κλίµακας έρευνες, που να πιστοποιούν τις οποιεσδήποτε
επιδράσεις από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στον κλάδο της διδακτικής των κλασικών
κειµένων.



Το διαθέσιµο ηλεκτρονικό υλικό για τη διδακτική της ΑΕΓΓ αναφέρεται περισσότερο στο
Γυµνάσιο παρά στο Λύκειο, µε υπερέχουσα την προβολή της αρχαιογνωσίας έναντι της
αρχαιογλωσσίας. Ο ενδεχόµενος κίνδυνος στην προκειµένη περίπτωση είναι διπλός: ο
περιορισµός αφενός (µέσω των λογισµικών κυρίως του τύπου drill and practice) της
διδακτικής της αρχαίας γλώσσας σε παραδοσιακές, µηχανιστικού τύπου, ασκήσεις
γραµµατικής ή σύνταξης, και η µετατροπή των αρχαίων σε µάθηµα κουλτουραλιστικό.
Χρειάζεται, εποµένως, ιδιαίτερος µόχθος από τον εκπαιδευτικό στο να εντοπίσει πηγές
και να επινοήσει ευέλικτες στρατηγικές διδασκαλίας, ώστε να ισοσκελίσει συνδυάζοντας
το περιεχόµενο µε τη µορφή των κειµένων, και στις δύο, κατά το δυνατόν, βαθµίδες της
µέσης εκπαίδευσης. Όσο για το υποβαθµισµένο στην ελληνική εκπαίδευση µάθηµα των
Λατινικών, ο εκπαιδευτικός µπορεί να το εµπλουτίσει εκµεταλλευόµενος επιλεκτικά
παραδείγµατα από το διαδίκτυο.



Tο επίπεδο ανάπτυξης των Τ.Π.Ε. στον χώρο της διδακτικής της ΑΕΓΓ δεν έχει επιτρέψει,
µέχρι σήµερα, να γίνει πλήρως κατανοητή η ποιοτική διαφορά στο να προσεγγίζει
κάποιος ένα αρχαίο κείµενο χρησιµοποιώντας τα βιβλία του παρά ένα, περιορισµένου
συχνά θεµατικού εύρους, λογισµικό. Ο εκπαιδευτικός, αν θέλει να πετύχει τον
µαθησιακό ή παιδαγωγικό του στόχο, χρειάζεται, αφενός, να συνδυάσει το έντυπο µε το
ηλεκτρονικό εργαλείο και, αφετέρου, να συνειδητοποιήσει ότι ένα προβληµατικό, ως
προς τον σχεδιασµό και το περιεχόµενό του, λογισµικό, ένας αµφισβητούµενης σηµασίας
πόρος για τα αρχαία ελληνικά δεν βελτιώνεται, επειδή έχει µεταφερθεί στον υπολογιστή
ή στο διαδίκτυο.



Η διδακτική της ΑΕΓΓ µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. παίρνει χρόνο και χρειάζεται επιπρόσθετο
µόχθο ειδικά για τον εκπαιδευτικό φιλόλογο, ο οποίος πρέπει να προσαρµόσει τον λόγο
του στη λογική του µηχανήµατος. Απώτερος στόχος παραµένει η διαµόρφωση κριτικής
σκέψης και αυτόνοµης µάθησης των εκπαιδευόµενων, ώστε, εµπιστευόµενοι τις δικές
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τους γνωστικές και µεταγνωστικές ικανότητες, να µπορούν να διακρίνουν το παλιό από
το νέο, το πραγµατικά ωφέλιµο από το εντυπωσιακώς ανώφελο.
Οι προηγούµενες σκέψεις θα µπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο γονιµότερου διαλόγου για
µια πιο ουσιαστική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της ΑΕΓΓ υπό την προϋπόθεση ότι,
αντί να ξεκινάµε τη διερεύνηση του όλου ζητήµατος εστιάζοντας στο πώς µπορούµε να
προσαρµόσουµε την υπάρχουσα τεχνολογία στη διδακτική των αρχαίων ελληνικών,
αναρωτιόµαστε

αντίστροφα:

σε

ποιες

ακριβώς

περιοχές

η

διδασκαλία

της

ΑΕΓΓ

αποδεικνύεται σήµερα ελλειµµατική; Κατ’ επέκταση, η βελτίωση των ελλειµµατικών
περιοχών µπορεί να καλυφθεί επαρκώς από τα υπάρχοντα εργαλεία των Τ.Π.Ε.; και µε ποιες
ακριβώς µεθόδους; Τα ερώτηµατα αυτά θα µπορούσαν να φέρουν στο προσκήνιο το έργο
του φιλολόγου αντί να το εξαρτούν από την τεχνολογία, υποδεικνύοντας παράλληλα νέες
κατευθύνσεις προς τις οποίες τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα µπορούσαν να αναπτυχθούν,
προκειµένου να υποστηρίξουν καινοτόµες παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές. Αυτό βέβαια
σηµαίνει ότι οι φιλόλογοι έχουν πράγµατι κάτι νέο και ερεθιστικό να προτείνουν για την
τύχη του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών στον σύγχρονο κόσµο.

Σχετική εργογραφία:
D. H. Jonassen, (2000). Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking
(2nd ed.). New York: Prentice Hall.
Latchaw, J. (2001). Reform or Mythos? Integrating Technology into College Classrooms.
Kairos Journal 6 < http://kairos.technorhetoric.net/6.2/coverweb.html>
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Ιστορία
Η αναζήτηση και επιλογή της κατάλληλης εφαρµογής και µαθησιακής δραστηριότητας
γίνεται αφενός σε συνδυασµό µε το γνωστικό αντικείµενο και αφετέρου σε συνδυασµό µε
τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός. Η επιλογή ενός ή
περισσοτέρων λογισµικών και υπολογιστικών εργαλείων γίνεται µε το κριτήριο όχι µόνο να
καλύπτει τις ανάγκες σχεδιασµού του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου, αλλά και µε
το κριτήριο της προστιθέµενης αξίας από τη χρήση τους (συγκριτικά µε τη χρήση των
παραδοσιακών εποπτικών µέσων διδασκαλίας) (∆ηµητρακοπούλου, 2002).
Η παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση του µαθήµατος της Ιστορίας µε τις ΤΠΕ, αφορά τις
στρατηγικές που θα εφαρµόσει ο εκπαιδευτικός. Οι γενικές στρατηγικές διδακτικής
διαχείρισης µπορεί να είναι καθοδηγητικές, καθοδηγούµενης ανακάλυψης, διερεύνησης, ή
απλά µετάδοσης γνώσης ή και αξιολόγησης. Η επιλογή αυτή σχετίζεται µε τον τρόπο που ο
εκπαιδευτικός αντιλαµβάνεται το ρόλο του και την αλλαγή (ή όχι) αυτού του ρόλου,
παράλληλα προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε (∆ηµητρακοπούλου, 2002).
Οι δραστηριότητες που µπορεί να σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός µε τις Τ.Π.Ε., παρουσιάζουν
µια µεγάλη ποικιλία. Το ίδιο λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικούς
εκπαιδευτικούς, για το σχεδιασµό διαφορετικών δραστηριοτήτων. Οι διάφορες κατηγορίες
εκπαιδευτικών

εφαρµογών

των

Τ.Π.Ε.

προσφέρονται

για

διαφορετικά

είδη

δραστηριοτήτων.
Οι βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε τις οποίες

µπορεί να ενδυναµωθεί η

µαθησιακή ικανότητα των µαθητών στο µάθηµα της Ιστορίας µε τη χρήση των Τ.Π.Ε.
είναι:


∆ιερευνητικές δραστηριότητες µε λογισµικά προσοµοίωσης, µοντελοποίησης και
διερεύνησης.



Συµβολικής έκφρασης, µε προγραµµατιζόµενα περιβάλλοντα.



Συνεργασίας, µε συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης.



Σύνθεσης, µε εργαλεία εννοιολογικών χαρτών, εργαλεία web publishing και λογισµικά
παρουσίασης.



Αναζήτησης πληροφοριών, µε εργαλεία internet browser, µηχανές αναζήτησης,
υπερκείµενα, και λογισµικά.
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Καταχώρησης, ταξινόµησης, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, µε βάσεις
δεδοµένων, επεξεργαστές κειµένου και λογιστικά φύλλα.



Επικοινωνίας, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, fora, και net meeting.



Γραπτής έκφρασης, µε επεξεργαστές κειµένου και λογισµικά υποστήριξης γραπτού
λόγου.



Καλλιτεχνικής έκφρασης, µε προγράµµατα ζωγραφικής και µουσικής σύνθεσης.

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εµπλακεί σε δραστηριότητες που εξυπηρετούν τη
διερεύνηση µιας διδακτικής ενότητας ή σε δραστηριότητες

εστιασµένες σε ιστορικές

έννοιες, που αξιοποιούν κατάλληλα εργαλεία (νοητικοί χάρτες, χάρτες συγχρονιών,
διατύπωση υποθέσεων και επαλήθευση, ανάληψη ρόλων, διαδικτυακή αναζήτηση,
µικρόκοσµοι,

διαδραστικοί

χάρτες,

πολλαπλές

αναπαραστάσεις,

κατασκευή

βάσης

δεδοµένων, διασταύρωση πηγών, σύνθεση ιστορικού ψηφιακού κειµένου, ενδοσχολικός
και

εξωσχολικός

διάλογος

σε

κοινότητες

µάθησης).

Ακόµη,

µπορεί

να

επιλέξει

διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις, όπως η διαθεµατικότητα, η µικρή ιστορία, η τοπική
ιστορία.
Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέµβασης, αφορά την αποτίµηση της διδασκαλίας από το
δάσκαλο ή αφενός από το δάσκαλο και αφετέρου από τους µαθητές. Η αξιολόγηση είναι
σηµαντική για την εκτίµηση της µαθησιακής αξίας της δραστηριότητας που σχεδιάστηκε µε
τις Τ.Π.Ε. Μπορεί να οδηγήσει σε επανασχεδιασµό, αλλαγές, και βελτίωση της όλης
διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκε.
Η αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τον εκπαιδευτικό. Γιατί, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδοµένα,
είναι αυτός που µορφοποιεί την εισαγόµενη καινοτοµία µε βάση τις προσωπικές του
πεποιθήσεις και την πρακτική την οποία διαµορφώνει.
Έτσι ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην προσπάθεια ένταξης των σύγχρονων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση και µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχή
έκβαση του εγχειρήµατος διαµόρφωσης και ανανέωσης της εκπαίδευσης του µέλλοντος,
µε τις σύγχρονες τεχνολογίες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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6.5 ΣΧΕ∆ΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
Τ.Π.Ε.
Α. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στη Λογοτεχνία
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κ.Π. Καβάφης
«Ιθάκη»
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ
 Να ανακαλύψουν την επικοινωνία της
Καβαφικής ποίησης µε την ιστορική
παράδοση.
 Να αξιοποιήσουν συγκεκριµένα εξωκειµενικά
στοιχεία στην ερµηνευτική προσέγγιση του
ποιήµατος.
 Να προσεγγίσουν το ποίηµα µέσα από την
αισθητοποίηση.
 Να έλθουν σε επαφή µε τον Καβάφη µέσα από
εικονικό ταξίδι στις φάσεις της ζωής και του
έργου του.
 Να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη φαντασία
τους µέσα από την αισθητοποίηση του
κειµένου.
 Να εξασκηθούν στην παρατήρηση της εικόνας
και την άντληση πληροφοριών από αυτήν.
∆ιερεύνηση της γλώσσας του κειµένου:
 Να προσεγγίσουν τη γλωσσοτεχνική σύνθεση,
µέσα από τη διερεύνηση της λειτουργίας των
λέξεων σε σχέση µε το περικείµενο.
 Να τους δοθούν κίνητρα για προσωπική
ποιητική έκφραση.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 Οι µαθητές προσεγγίζουν το ποίηµα µέσα από
το άκουσµα της απαγγελίας από Λογοτέχνες.
 Αξιοποιούν εξωκειµενικά στοιχεία,
(χειρόγραφο), για την εξαγωγή συµπερασµάτων.
 Περιηγούνται στην έκθεση αρχαιολογικών
ευρηµάτων και αποκαλύπτουν τη σύνδεση της
Καβαφικής ποίησης µε αυτά.
 Αναζητούν και επιλέγουν πληροφορίες για τα
γενικότερα χαρακτηριστικά του υπερρεαλισµού,
και τα συσχετίζουν µε στοιχεία του ποιήµατος.
 Εµπλέκονται ενεργητικά σε ένα εικονικό ταξίδι
στη ζωή του ποιητή µέσα από την περιήγηση
στους σχετικούς δικτυακούς τόπους.
 Παρατηρούν σχετικές εικόνες, αναζητούν
προσωπογραφίες του ποιητή και συνθέτουν
γραπτό κείµενο ενταγµένο σε συγκεκριµένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
 Ηχογραφούν τη δική τους απαγγελία.
 Mε τη βοήθεια του Κόµβου της Νεοελληνικής
Γλώσσας, προσεγγίζουν το αισθητικό νόηµα
συγκεκριµένων λέξεων του ποιήµατος, και
επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα µέσα από
δοκιµές σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

http://www.lsa.umich.edu
/kelsey/galleries/exhibits/
cavafy/cavafy.html
http://cavafis.compupress.
gr/index.htm
www.snhell.gr
Επεξεργαστής κειµένου
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Η νεότερη
λογοτεχνία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Οδ. Ελύτης

∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 Να προσεγγίσουν τον ποιητή και το έργο του
συνολικά.
 Με τη βοήθεια του υλικού που συγκέντρωσαν,
να αναγνωρίσουν το αξιακό σύστηµα του ποιητή
µε συγκεκριµένες αναφορές στο ποίηµα.
 Να εντάξουν το ποίηµα στο ιστορικό πλαίσιο
µέσα από τη διερεύνηση της περιόδου.
 Να αναζητήσουν τις επιδράσεις στις απόψεις και
τα συναισθήµατα του ποιητή µέσα από τις
προσωπικές του µαρτυρίες, που επιλέγουν κατά
την περιήγησή τους στους σχετικούς δικτυακούς
τόπους.
 Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα
χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύµατος ή
της σχολής, εντοπίζοντας τις αλλαγές στη µορφή
και στην εξέλιξη του συγκεκριµένου είδους.

 Να γνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο δηµιουργήθηκαν τ’ ακριτικά τραγούδια.
 Να καταλάβουν την ξεχωριστή λογοτεχνική
τους αξία µέσα στην (ηρωική) ποίηση.
 Να κατανοήσουν ότι αποτελούν πνευµατικά
κτήµατα του λαού.
 Να εντοπίσουν την ιδιοµορφία της δηµοτικής
τέχνης στο ιστορικό και λογοτεχνικό γίγνεσθαι.
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 Σχολιάζουν την κατασκευή στίχων και στροφών
και αναζητούν από δικτυακούς τόπους στοιχεία
για την ένταξη του ποιήµατος σε συγκεκριµένη
σχολή ή ρεύµα.
 Αναζητούν και αξιοποιούν δηµοσιευµένες στο
διαδίκτυο κριτικές και µελέτες για τον ποιητή
και το έργο του.
 ∆ιερευνούν το ιστορικό πλαίσιο µέσα από τους
σχετικούς δικτυακούς τόπους και προσεγγίζουν
ερµηνευτικά το ποίηµα µε βάση ιστορικά
στοιχεία.
 Αξιοποιούν ποικίλες αναπαραστατικές µορφές
(εικόνα , ήχος) στην αισθητική προσέγγιση του
ποιήµατος.
 Συνθέτουν µια προσωπογραφία του ποιητή µέσα
από την περιήγησή τους στο πολυτροπικό υλικό.
 Αξιοποιούν τις σελίδες του κόµβου για τη
διαγλωσσική µετάφραση, για την αναζήτηση και
επιλογή των χαρακτηριστικών της λογοτεχνικής
σχολής.(Απαιτείται κωδικός πρόσβασης)

http://lykvrachn.ach.sch.gr/parmelpoi/sld050.htm

http://nobelprize.org/li
terature/laureates/1979
/
http://cgi.di.uoa.gr/~gr
am/elitis.html
http://www.komvos.ed
u.gr/diaglossiki/diaglo
ssiki.htm
Επεξεργαστής κειµένου
http://www.ime.gr/chron
os/12/gr/1833_1897/civil
ization/language/index.h
tml
http://www.myriobiblos.
gr/afieromata/dimotiko/t
exts.html
http://pegasos.fhw.gr/pro
jects/cooperations/byzan
tine_literature/gr/000.ht
ml
Επεξεργαστής κειµένου
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Ο 19ος αιώνας  Να κατανοήσουν τη διαφορά µεταξύ συγγενών
ειδών λόγου (αποµνηµονεύµατα,
ως το 1880
αυτοβιογραφία, βιογραφία, ηµερολόγιο).
 Να συσχετίσουν το λογοτεχνικό τρόπο µε την
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
αποδεικτικότητα του κειµένου.
«Αποµνηµονεύµ  Να ερµηνεύσουν το κείµενο µέσα από τη
διερεύνηση και κατανόηση των κοινωνικών και
ατα
πολιτικών συνθηκών της περιόδου.
Μακρυγιάννη»
 Να προσεγγίσουν την ιστορική περίοδο και το
συγγραφέα, µέσα από τη χρήση ποικίλων
αναπαραστατικών µορφών.
 Να ανακαλύψουν τη συνέχεια της λαϊκής
παράδοσης, µέσα από το συσχετισµό διαφόρων
µορφών της.
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 Αντλούν από τους επιλεγµένους δικτυακούς
τόπους πληροφορίες για τα συγγενή είδη λόγου.
 Ακούν ηχητικά ντοκουµέντα από τα
αποµνηµονεύµατα, εντοπίζουν τις
ιδιαιτερότητες του ύφους και τις «αποκλίσεις»
ως εκφραστικό µέσο.
 Αισθητοποιούν το κείµενο µέσα από την
περιήγηση στο υλικό των εικόνων.
 Συγκροτούν την προσωπικότητα του
Μακρυγιάννη, µέσα από την αναζήτηση
προσθέτων πληροφοριών και πηγών.
 Αντλούν πληροφορίες για τις κοινωνικό,
πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της περιόδου
και εντάσσουν το κείµενο σε αυτό.
∆ιαβάζουν από τους δικτυακούς τόπους κριτικές
για το Μακρυγιάννη και εντοπίζουν τις
 αναφορές σε αυτόν σε σχέση µε τη λαϊκή
παράδοση.
 Περιηγούνται στο υλικό των πηγών και
συνθέτουν κείµενο για τη λαϊκή παράδοση, µέσα
από το συσχετισµό και την αναζήτηση κοινών
στοιχείων για τα δηµοτικά τραγούδια,το Θεόφιλο
και το Μακρυγιάννη.

http://book.culture.gr/Fa
keloi/makrygiannis/defa
ult.htm
http://www.myriobiblos.
gr/texts/greek/seferis_ma
krygiannis_1.html
http://theofilos.iolkos.gr/
theofilos.htm
http://book.culture.gr/Fa
keloi/makrygiannis/xron
olo.htm
Επεξεργαστής κειµένου
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 Να έρθουν σε επαφή µε το δηµιουργό και το
έργο του, µέσα από µια διερευνητική
διαδικασία, στο πλούσιο υλικό των δικτυακών
πηγών.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 Να προσεγγίσουν αισθητικά το έργο µέσα από
την αξιοποίηση κειµενικών και εξωκειµενικών
Ν. Καζαντζάκης
στοιχείων.
 Να έρθουν σε επαφή µε τη χρήση του
υπερκειµένου και την ελεύθερη επιλογή στη
µαθησιακή διαδικασία.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πεδία αναφοράς κειµένου:
 Να γνωρίσουν τον ποιητή και το έργο του µέσα
από τη διερεύνηση των πηγών.
 Να ερµηνεύσουν συναισθήµατα και απόψεις, µε
αναφορές στις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής, στο
κοινωνικό περιβάλλον.
Αλ.Παπαδιαµάν
 Να ανακαλύψουν τη σχέση της
της
Παπαδιαµαντικής περιγραφής µε τη λαϊκή
παράδοση και µε άλλες µορφές τέχνης π.χ.
ζωγραφική), µέσα από τη διερεύνηση του
πλούσιου αρχειακού υλικού.
Νέα Αθηναϊκή
σχολή
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στοιχεία τεχνικής:
 Να αιτιολογήσουν τις γλωσσικές και αισθητικές
επιλογές, εντάσσοντας το έργο σε συγκεκριµένο
λογοτεχνικό περιβάλλον
 Να προσεγγίσουν τη γλωσσοτεχνική σύνθεση
του κειµένου, µέσα από δοκιµές µε τη χρήση του
κόµβου ελληνικής γλώσσας.
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 Οι µαθητές περιηγούνται στο πλούσιο υλικό του
ιστορικού µουσείου Κρήτης, αντλούν στοιχεία
και φωτογραφίες, επιλέγουν και συνθέτουν
πολυτροπικό κείµενο για τη ζωή του συγγραφέα.
 Ανατρέχουν στην εργογραφία του, αναζητούν
και παρουσιάζουν πληροφορίες για το
µυθιστόρηµα από το οποίο προέρχεται το
συγκεκριµένο απόσπασµα κειµένου.
 Αναζητούν, επιλέγουν και αξιοποιούν
πληροφορίες στο διαδίκτυο, εντάσσουν το έργο
σε συγκεκριµένο ιδεολογικό και πολιτιστικό
πλαίσιο, ανιχνεύουν τις επιδράσεις.
 Συνθέτουν κείµενο που το εντάσσουν σε
συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
 Ανακαλύπτουν την επίδραση του περιβάλλοντος
στην προσωπική έκφραση του συγγραφέα.


http://www.kazantzakismuseum.gr/viewer.php?
param=2&lang=el
http://www.historicalmuseum.gr/kazantzakis/
gr/
Επεξεργαστής κειµένου

http://gymplatan.chan.sch.gr/pap/st
art.htm
http://www.nskiathos.gr/html/logioi/p
apadiamantis_1.html
http://www.phys.uoa.gr/
~nektar/arts/tributes/alex
andros_papadiamantis/
http://www.culture.gr/2/
21/213/21305n/g213en0
4.html
http://www.komvos.edu.
gr/
Επεξεργαστής κειµένου
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Β. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα
1. Λόγοι ένταξης των Τ.Π.Ε. στην προτεινόµενη δραστηριότητα / Εισαγωγικά
O προβληµατισµός ο οποίος λογικά εγείρεται σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, σχετίζεται µε
το όφελος που η επιλογή αυτή αποφέρει στη µαθησιακή διαδικασία. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις προτεινόµενες
ενότητες αποβλέπει στην επίτευξη τριών ευρέων στόχων: Κατ’ αρχάς στην εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των
Τ.Π.Ε. για τη δηµιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου η οικοδόµηση της γνώσης να
πραγµατώνεται µέσω της ενεργητικής εµπλοκής σε διαθεµατικές δραστηριότητες µε νόηµα για το µαθητή, της
ανακάλυψης, της

διερεύνησης, και της συνεργασίας. Επιπλέον, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που οι Τ.Π.Ε.

προσφέρουν για την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για τη διδασκαλία της γλώσσας (επικοινωνιακή προσέγγιση,
παραγωγή λόγου σε συνεργατικό περιβάλλον). Ο τρίτος στόχος, τέλος, επιβάλλεται από την κειµενική πραγµατικότητα
που οι Τ.Π.Ε. δηµιουργούν και αφορά στη διεύρυνση του γραµµατισµού των µαθητών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
µε επιτυχία στις επικοινωνιακές ανάγκες που διαµορφώνουν οι Τ.Π.Ε., αλλά και στην υιοθέτηση κριτικής στάσης
απέναντι στον ιδεολογικό και πολιτισµικό χρωµατισµό των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων.
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ΘΕΜΑ / ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:
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ΣΤΟΧΟΙ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Οι µαθητές, εργαζόµενοι σε οµάδες,
Οι µαθητές:
παράγουν συνεργατικά κείµενο µε θέµα την
 Να ασκηθούν στη συγκέντρωση υλικού από
περιγραφή ενός µουσείου της περιοχής τους,
διάφορες πηγές και στην κατάλληλη
ή έργου τέχνης. Το κείµενο αυτό θα
Παραγωγή γραπτού
επεξεργασία
του
για
τη
σύνθεση
µιας
αποσταλεί
σε µαθητές σχολείου άλλης
λόγου για την
εργασίας.
περιοχής
µε
σκοπό να τους ενηµερώσει και
περιγραφή/ χώρου/

Να
αναπτύξουν
τη
δεξιότητα
παραγωγής
να
τους
προσκαλέσει
και σε µια φυσική
έργων τέχνης.
περιγραφικού κειµένου επιλέγοντας τις
ξενάγηση.
απαιτούµενες, ανάλογα µε τη περίσταση,
 Εναλλακτικά το κείµενο µπορεί να
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
πληροφορίες,
ιεραρχώντας
και
δηµοσιευθεί στη σχολική ιστοσελίδα και να
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣΣΧΕ
οργανώνοντάς
τις
κατάλληλα.
σταλεί
στο προσκαλούµενο σχολείο
ΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Να
είναι
σε
θέση
να
παράγουν
περιγραφικό
ηλεκτρονικό
µήνυµα, που να παραπέµπει σε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
λόγο, ακριβή και σαφή.
αυτήν.
 Να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο
 Για το σκοπό αυτό οι µαθητές αναζητούν
Περιγραφή χώρου/
ύφος ανάλογα µε τους στόχους της
πολυµεσικό υλικό σε δικτυακούς τόπους
κτιρίου & περιγραφή
περιγραφής.
µουσείων ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
έργου τέχνης
 Να µπορούν να επιλέγουν τις κατάλληλες
Επίσης µπορούν να αιτηθούν µέσω
(Έκφραση- Έκθεση
λέξεις για την πιστή απόδοση των
ηλεκτρονικής επιστολής προς τους
Λυκείου,
χαρακτηριστικών του αντικειµένου.
υπευθύνους του µουσείου, την αποστολή
Νεοελληνική
 Να γνωρίσουν τις κατηγορίες των µουσείων,
ψηφιακού υλικού.
Γλώσσα Γυµνασίου)
τα είδη των εκθεµάτων και τον τρόπο
έκθεσής τους.

ΜΕΣΑ Τ.Π.Ε./
∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
Επεξεργαστής κειµένου
Λογισµικό συγγραφής
ιστοσελίδων
Φυλλοµετρητής
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ, ∆ικτυακός
κόµβος του Υπουργείου
Πολιτισµού,
http://www.culture.gr
Επίσηµος Κατάλογος
Μουσείων, υπό την αιγίδα
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου
Μουσείων,
http://www.icom.org/vlmp
Πανελλήνιο Σχολικό
∆ίκτυο, http://www.sch.gr
(∆/νσεις δικτυακών τόπων
και ηλεκτρονικών θυρίδων
σχολείων).

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση
αναλαµβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό
ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία.
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µέσω της
ανακάλυψης – διερεύνησης.
 Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες.
 Να δηµιουργήσουν κείµενο υπηρετώντας τις
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αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης /σε
επικοινωνιακό πλαίσιο.
 Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή
λόγου.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά σε
αυθεντικές, επικοινωνιακές ανάγκες που οι
Τ.Π.Ε. δηµιουργούν.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσµατικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και επιλογής της
κατάλληλης πληροφορίας.
 Να µπορούν να χρησιµοποιούν επιτυχώς τις
µηχανές αναζήτησης, ασκούµενοι στην
κατάλληλη επιλογή του γλωσσικού κώδικα
που απαιτείται (λέξεις κλειδιά και τελεστές).
 Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι
στον πολιτισµικό και ιδεολογικό
χρωµατισµό του περιβάλλοντος του
∆ιαδικτύου (Κουτσογιάννης, 1999).
 Να γνωρίσουν και να εκµεταλλευτούν τις
δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν
τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου στη
διαδικασία παραγωγής λόγου αλλά και να τα
αντιµετωπίζουν κριτικά.
 Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του
ψηφιακού κειµένου και να αναπτύξουν τη
δεξιότητα δηµιουργίας κειµένου για τα
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.
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Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Να µπορούν να συντάσσουν επιστολές
απευθυνόµενοι, στα πλαίσια αυθεντικών
Σύνταξη επιστολής µε
επικοινωνιακών περιστάσεων, σε επίσηµα
αποδέκτη επίσηµο
πρόσωπα/ φορείς.
πρόσωπο
 Να µπορούν να συντάσσουν κείµενο
Θέµα: Ειρήνη
χρησιµοποιώντας βασικές αρχές της
επιχειρηµατολογίας.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
 Να προβληµατιστούν αναφορικά µε το
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ
θέµα των συνεπειών του πολέµου.
ΜΕ ΤΟ
 Να προβληµατιστούν όσον αφορά στην
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ασυνέπεια όσων υπογράφουν τις διεθνείς,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ανθρωπιστικές συµβάσεις.
Ειρήνη (Νεοελληνική
 Να προβληµατιστούν ως προς τη στάση
Γλώσσα Γυµνασίου)
που πρέπει να κρατούν οι πολίτες σε
κρίσιµες για την ανθρωπότητα περιόδους.
 Να ασκηθούν στην «ανάγνωση» έργων
τέχνης.
 Να αναπτύξουν προβληµατισµό ως προς το
ρόλο των πνευµατικών ανθρώπων στο
θέµα του πολέµου.

 Οι µαθητές, σε οµάδες, περιηγούνται
δικτυακούς τόπους και ερευνούν και
καταγράφουν αιτίες του πολέµου,
συνέπειες και τρόπους αντίδρασης.
 Αναζητούν αντιπολεµικά έργα και
µελετούν πώς απεικονίζεται ο πόλεµος
στην τέχνη.
 Μελετούν τη στάση των πνευµατικών
ανθρώπων απέναντι στο θέµα του πολέµου
και της ειρήνης.
 Συντάσσουν ηλεκτρονική επιστολή (ή
επιστολή συνηµµένη σε ηλεκτρονικό
µήνυµα) µε αποδέκτη πνευµατικό άνθρωπο
που µάχεται υπέρ της ειρήνης και εκθέτουν
τις προτάσεις τους για την εδραίωση της
ειρήνης.

Λογισµικό Παρουσίασης,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο,
∆ικτυακοί κόµβοι:
ελληνικός δικτυακός τόπος
της UNICEF και
συγκεκριµένα,
http://www.unicef.gr/symbs
.php ,
∆ραστηριότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα
http://europa.eu.int/pol/righ
ts/index_el.htm

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε τρόπο
ενεργητικό και διερευνητικό.
 Να συντάξουν κείµενο για την κάλυψη
αυθεντικής επικοινωνιακής ανάγκης.
 Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να διευρύνουν το γραµµατισµό τους, µε
τον αποτελεσµατικό χειρισµό του
υπερκειµένου.
 Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή
λόγου µε τον Επεξερ-γαστή κειµένου.
 Να ασκηθούν στη δεξιότητα κριτικής
αναζήτησης και επιλογής της κατάλληλης
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πληροφορίας στο διαδίκτυο.
 Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι
στον πολιτισµικό και ιδεολογικό
χρωµατισµό του περιβάλλοντος του
∆ιαδικτύου.
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Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Να µπορούν να διερευνούν υλικό σε
διάφορες πηγές, να το αξιολογούν και να
Παραγωγή κειµένου
το αξιοποιούν για τη σύνθεση ενός
για την ανταπόκριση
κειµένου.
σε αυθεντική
επικοινωνιακή
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
ανάγκη
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
αναλαµβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ
ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία.
ΜΕ ΤΟ
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µέσω της
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ανακάλυψης – διερεύνησης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
 Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες.
 Να δηµιουργήσουν κείµενο, υπηρετώντας
Οικολογία
τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης.
(Έκφραση – Έκθεση
Λυκείου, Γυµνασίου)  Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή
λόγου.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά σε
αυθεντικές επικοινωνιακές ανάγκες.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
αποτελεσµατικής αναζήτησης στο
∆ιαδίκτυο και επιλογής της κατάλληλης
πληροφορίας.
 Να µπορούν να χρησιµοποιούν επιτυχώς
τις µηχανές αναζήτησης.
 Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι
στον πολιτισµικό και ιδεολογικό
χρωµατισµό του περιβάλλοντος του
∆ιαδικτύου.
 Να γνωρίσουν και να εκµεταλλευτούν τις
δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν
τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου
στη διαδικασία παραγωγής λόγου.

 Οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες για
το οικολογικό πρόβληµα, σε επιλεγµένες
ιστοσελίδες.
 Αναζητούν τρόπους αντιµετώπισής του και
προβληµατίζονται για τη δυναµική της
δικής τους δράσης.
 Συντάσσουν κείµενο µε την παρουσίαση
περιβαλλοντικού προβλήµατος της
περιοχής τους, προβληµατισµούς,
προτάσεις, και το απευθύνουν σε
επίσηµους φορείς και στα ΜΜΕ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος
Χωροταξίας & ∆ηµοσίων
Έργων,
http://www.minenv.gr/
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & τροφίµων,
http://www.minagric.gr/
EUROPA ∆ραστηριότητες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Περιβάλλον,
http://europa.eu.int/pol/env/
index_el.htm
Κέντρο ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας,
http://www.cres.gr
Ελληνικό κέντρο
περίθαλψης άγριων ζώων,
http://www.ekpaz.gr
Ελληνικό κέντρο βιοτόπων
υγροτόπων,
http://www.ekby.gr
Εργαστήριο ∆ασικής
Οικονοµικής Α.Π.Θ.,
http://aeiforia.for.auth.gr
Επεξεργαστής κειµένου
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Σύνταξη είδησης
Θέµα: Σύνταξη
ειδήσεων για τη
σχολική ιστοσελίδα
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η
είδηση (ΈκφρασηΈκθεση Λυκείου),
Τύπος –
δηµοσιογραφία,
Μ.Μ.Ε.
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Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να είναι σε θέση να συντάσσουν µια
είδηση επιλέγοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και οργανώνοντάς τις
κατάλληλα.
 Να µάθουν να διαφοροποιούν το γεγονός
από το σχόλιο και να αναγνωρίζουν τα
διαφορετικά είδη σχολίου.
 Να µπορούν να διακρίνουν την οπτική
γωνία του δηµοσιογράφου που συντάσσει
την είδηση.
 Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του
ηλεκτρονικού τύπου.
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση
αναλαµβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό
ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία.
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µέσω της
ανακάλυψης / διερεύνησης.
 Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες
 Να δηµιουργήσουν κείµενο υπηρετώντας
τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης.
 Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή
λόγου.

 Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες
αναζητούν ειδήσεις στο διαδίκτυο και
διακρίνουν τα σχόλια και τις µορφές τους
 Κρατούν σηµειώσεις για τις πληροφορίες
που παρουσιάζονται σε µία είδηση και τον
τρόπο οργάνωσής τους.
 Προβληµατίζονται για τον τρόπο που
διαφοροποιεί την είδηση η οπτική γωνία
του δηµοσιογράφου.
 ∆ιερευνούν αν εφαρµόζεται ο κώδικας
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας.
 ∆ηµιουργούν συνεργατικά ειδήσεις για τη
σχολική τους ιστοσελίδα τους
λαµβάνοντας υπόψη και τις σηµειώσεις
που έχουν κρατήσει για τα χαρακτηριστικά
του ψηφιακού κειµένου και του
ηλεκτρονικού τύπου.

Επεξεργαστής κειµένου
Λογισµικό συγγραφής
ιστοσελίδων
Φυλλοµετρητής
Ηλεκτρονικές πύλες
ενηµέρωσης, ιστοσελίδες
εφηµερίδων και καναλιών
∆ικτυακός τόπος της
ΕΣΗΕΑ: www.esiea.gr
∆ικτυακός κόµβος του
Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων,
http://www.ana.gr/anaweb/
Υπουργείο Τύπου και
Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης,
http://www.minpress.gr

Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά σε
αυθεντικές επικοινωνιακές ανάγκες.
 Να ασκηθούν στην κριτική αναζήτηση και
την εύστοχη επιλογή της πληροφορίας στο
∆ιαδίκτυο.
 Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι
στον πολιτισµικό και ιδεολογικό
χρωµατισµό του περιβάλλοντος του
∆ιαδικτύου.
 Να γνωρίσουν και να εκµεταλλευτούν τις
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Πειθώ στη
∆ιαφήµιση
Θέµα: Ηλεκτρονική
∆ιαφήµισηπρόσκληση σε
εκδήλωση
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Μορφές Πειθούς/ Η
πειθώ στη διαφήµιση
(Έκφραση- Έκθεση
Λυκείου)
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δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν
τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου
στη διαδικασία παραγωγής κειµένου.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να αναζητήσουν τους τρόπους και τα µέσα
πειθούς της διαφήµισης και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του διαφηµιστικού
µηνύµατος.
 Να προσδιορίσουν τα στοιχεία που
διαφοροποιούν το διαφηµιστικό µήνυµα
ανάλογα µε το επικοινωνιακό µέσο (µε
εστίαση στο ηλεκτρονικό).
 Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της
αθέµιτης και παραπλανητικής διαφήµισης.
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να µάθουν ενεργώντας και διερευνώντας
µέσω κριτικής αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο.
 Να αποκτήσουν συνεργατικές δεξιότητες.
 Να δηµιουργήσουν κείµενο για την
κάλυψη αυθεντικής επικοινωνιακής
ανάγκης.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να διευρύνουν το γραµµατισµό τους µε
τον αποτελεσµατικό χειρισµό του
υπερκειµένου (ρευστότητα, έλλειψη
γραµµικότητας, πολυτροπικότητα).
 Να ασκηθούν στην κριτική αναζήτηση της
ζητούµενης πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο.
 Να κατανοήσουν ότι η δηµοσίευση
πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο δε
συνεπάγεται τον προηγούµενο έλεγχο της
αξιοπιστίας τους.
 Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή
λόγου µε τον ΕΚ.

 Οι µαθητές, σε οµάδες, αναζητούν
διαδικτυακές διαφηµίσεις, καταγράφουν τα
χαρακτηριστικά τους, µελετούν το
διαφηµιστικό κώδικα και τα
χαρακτηριστικά της αθέµιτης και
παραπλανητικής διαφήµισης στην
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Καταναλωτών
και της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή.
 ∆ηµιουργούν τέλος πρόσκληση –
διαφήµιση του ετήσιού τους χορού η οποία
δηµοσιεύεται στη σχολική ιστοσελίδα.

Επεξεργαστής κειµένου
Λογισµικό συγγραφής
ιστοσελίδων
Φυλλοµετρητής
Ινστιτούτο καταναλωτών:
www.inka.org.gr υπουργείο
Εµπορίου
Γενική Γραµµατεία
Καταναλωτή, του
Υπουργείου Ανάπτυξης
www.efpolis.gr
Συνήγορος του πολίτη,
http://www.synigoros.gr
Γενική γραµµατεία
εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης,
http://www.gge.gr
Ιστοσελίδες εµπορικών
εταιρειών.
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2. Προτεινόµενες διδασκαλίες µε την αξιοποίηση του δικτυακού κόµβου της ελληνικής γλώσσας

ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιδασκαλία
Λεξιλογίου για τον
αθλητισµό
( ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΣΤΟΧΟΙ
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να κατακτήσουν το λεξιλόγιο της
ενότητας.
 Να το χρησιµοποιήσουν σε κείµενα,
µε σαφή και πραγµατικό
επικοινωνιακό στόχο.
 Να κατανοήσουν τις σηµασίες των
λέξεων µέσα στο κειµενικό τους
περιβάλλον και να αντιληφθούν πώς
διαφοροποιείται το νόηµα ανάλογα
µε το περικείµενο.
 Να αναζητήσουν την καταγωγή
κάποιων λέξεων.







Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να κατακτήσουν τη γνώση
ενεργώντας και διερευνώντας µε τη
βοήθεια ενός ευέλικτου εργαλείου.
 Να αναπτύξουν τη συνεργατική τους
δεξιότητα.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να εξοικειωθούν µε την κριτική
χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού.

ΡΙΖΙΚΕΣΠΑΡΑΓΩΓΕΣΣΥΝΘΕΤΕΣ

Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο:
 Να αντιληφθούν τους κυριότερους
µηχανισµούς λεξιλογικής

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι µαθητές αναζητούν λέξεις
σχετικές µε τον αθλητικό τοµέα.
Επισηµαίνουν και µελετούν τις
άγνωστες σ’ αυτούς λέξεις, σε
κειµενικό περιβάλλον. Στη
συνέχεια διαβάζουν και την
ερµηνεία που δίνει το λεξικό.
Εστιάζουν µε την καθοδήγηση
του καθηγητή σε λέξεις που στα
σώµατα κειµένων τις
συναντούµε και σε άλλα πλην
των αθλητικών πεδία, π.χ. το
δίχτυ.
Στη συνέχεια αναζητούν ποιες
από τις λέξεις που έχουν βρει
έχουν ξενική προέλευση και
συζητούν τα αποτελέσµατα.
Παροτρύνονται να
αντιµετωπίσουν µε ιδιαίτερα
κριτική µατιά τα αποτελέσµατα
των αναζητήσεων.
Καταγράφουν τα αποτελέσµατα
της µελέτης τους στον ΕΚ. Με
αυτό το λεξιλογικό υλικό
δηµιουργούν κείµενα για την
κάλυψη επικοινωνιακής
ανάγκης.

 Οι µαθητές, αξιοποιώντας
τις δυνατότητες διερεύνησης που
τους προσφέρονται από το

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Επεξεργαστής Κειµένου
∆ικτυακός τόπος του Κόµβου Ελληνικής
Γλώσσας : www.komvos.edu.gr και
συγκεκριµένα η Σύνθετη χρήση των
λεξικών και το Εργαλείο λεξικού Κοινής
Νεοελληνικής

Επεξεργαστής Κειµένου
∆ικτυακός τόπος του Κόµβου Ελληνικής
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ΛΕΞΕΙΣ
(Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ )
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δηµιουργίας, µέσω της παραγωγής
και της σύνθεσης.
 Να διασαφηνίσουν τη διαφορά
µεταξύ ριζικών, παράγωγων και
σύνθετων λέξεων.
 Να γνωρίσουν πότε επιβάλλεται η
παρουσία του συνδετικού φωνήεντος
στις σύνθετες λέξεις.
 Να αντιληφθούν τους τρόπους
παραγωγής των λέξεων.

περιβάλλον του Κόµβου, µελετούν
τους τρόπους παραγωγής και
σύνθεσης.

Γλώσσας : www.komvos.edu.gr και
συγκεκριµένα η Σύνθετη χρήση των
λεξικών και το Εργαλείο λεξικού Κοινής
Νεοελληνικής

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας, µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο.
 Να υιοθετήσουν ενεργό ρόλο στην
αναζήτηση της γνώσης.
 Να αποκτήσουν συνεργατικές
δεξιότητες.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να ασκηθούν στην κριτική χρήση
του ηλεκτρονικού λεξικού.
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Γ. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στην Ιστορία
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ανάπτυξη της
Πόλης-Κράτους

ΣΤΟΧΟΙ7

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να εκτιµήσουν οι µαθητές τη
συµβολή των πόλεων-κρατών στη
διαµόρφωση της αυτοσυνειδησίας
των Ελλήνων.
 Να προσδιορίσουν το κοινωνικό και
πολιτικό πλαίσιο των πόλεωνκρατών.
 Να γνωρίσουν την κοινωνική και
πολιτική δοµή των δύο κυρίαρχων
πόλεων, της Αθήνας και της
Σπάρτης.
 Να συνθέσουν τεκµηριωµένο
ιστορικό κείµενο, βασισµένοι στην
αξιοποίηση πηγών.

 Να διερευνήσουν την εµφάνιση
και ανάπτυξη της πόληςκράτους, αξιοποιώντας
ιστορικό υλικό από λογισµικά
και από το διαδίκτυο.
 Να συνθέσουν ψηφιακό
ιστορικό κείµενο στον
επεξεργαστή κειµένου.
 Να ετοιµάσουν πίνακα
συγχρονιών, µε τις κύριες πόλεις
κράτη, στον αιώνα της ακµής
τους.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
«Κασταλία»
«∆ηµόσιος και Ιδιωτικός βίος στην
Αρχαία Ελλάδα»

«Στα ίχνη των αρχαίων µας προγόνων»
http://ime.gr/chronos/gr

Η Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο
Επεξεργαστής κειµένου

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική
και δηµιουργική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικά.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης.
7

Λογιστικό φύλλο

Για τη διατύπωση των στόχων έχουν ληφθεί υπόψη και οι ειδικοί σκοποί του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών και τα ΑΠΣ της Ιστορίας.
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Η κυριαρχία της
Αθήνας και η ακµή
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Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συνεργατικής σύνθεσης ψηφιακού
κειµένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικά.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
χρήσης του λογιστικού φύλλου.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να εκτιµήσουν οι µαθητές τη
σηµασία της διαµόρφωσης του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος στην
αρχαία Αθήνα και να επεξεργαστούν
τα χαρακτηριστικά του.
 Να εντοπίσουν το ρόλο της
∆ηλιακής συµµαχίας.
 Να εκτιµήσουν την πολιτική και
πολιτιστική ισχύ της αθηναϊκής
ηγεµονίας.
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν τη δηµιουργική
σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικά.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συνεργατικής σύνθεσης ψηφιακού

 Να διερευνήσουν σε ιστορικές
πηγές στο διαδίκτυο και σε
λογισµικά, τη σηµασία της
διαµόρφωσης του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος καθώς και το ρόλο
και τη σηµασία της Αθηναϊκής
ηγεµονίας
 Να συνθέσουν τεκµηριωµένο
ιστορικό ψηφιακό κείµενο στον
επεξεργαστή κειµένου.

«∆ηµόσιος και Ιδιωτικός βίος στην
Αρχαία Ελλάδα»

«Στα ίχνη των αρχαίων µας προγόνων»
http://ime.gr/chronos/gr
Η Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
Κλασική περίοδος.
Επεξεργαστής κειµένου
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κειµένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικά.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να γνωρίσουν οι µαθητές το
στρατιωτικό, πολιτικό και διοικητικό
έργο του Μ. Αλεξάνδρου.
 Να γνωρίσουν την πολιτισµική
προσφορά του.
 Να εκτιµήσουν το ρόλο του ηγέτη
στο ιστορικό γίγνεσθαι.
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν δηµιουργική και
κριτική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης.

 Να διερευνήσουν το έργο του
Μ. Αλεξάνδρου σε ιστορικές
πηγές, από το διαδίκτυο και από
λογισµικό
 Να επεξεργαστούν κριτικά το
ιστορικό υλικό τους και να
κατανοήσουν το ρόλο του ηγέτη
στο ιστορικό γίγνεσθαι.
 Να ετοιµάσουν σε λογισµικό
παρουσίασης, µια παρουσίαση
του έργου του Μ. Αλεξάνδρου
και της σηµασίας του.

«Κλεοπάτρα», ΙΕΛ
http://ime.gr/chronos/gr
Η Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
Ελληνιστική περίοδος.
Λογιστικό φύλλο

Λογισµικό παρουσίασης

 Να ετοιµάσουν πίνακα µε τα
σηµαντικότερα ιστορικά
γεγονότα των εκστρατειών του.

Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
χρήσης του λογιστικού φύλλου και
του λογισµικού παρουσίασης.
σελίδα.100
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Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να κατανοήσουν οι µαθητές τους
λόγους που οδήγησαν στη µεταφορά
της πρωτεύουσας από τη Ρώµη στην
Κωνσταντινούπολη, και τη σηµασία
αυτού του γεγονότος.
 Να κατανοήσουν τη µετεξέλιξη του
ανατολικού ρωµαϊκού κράτους στη
Βυζαντινή αυτοκρατορία.

 Να διερευνήσουν σε
διαδικτυακές ιστορικές πηγές
και σε ιστορικά λογισµικά, το
πλαίσιο και τη σηµασία της
µεταφοράς της πρωτεύουσας
στην Κωνσταντινούπολη.
 Να συνθέσουν τεκµηριωµένο
ψηφιακό ιστορικό κείµενο στον
επεξεργαστή κειµένου.

«Βυζαντινή Ιστορία, Από το παρόν στο
παρελθόν»
http://ime.gr/chronos/gr
Η Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
Πρώιµη Βυζαντινή Περίοδος.
Επεξεργαστής κειµένου

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική
και δηµιουργική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης.

Η Φιλική Εταιρία
και ο ρόλος της στην
Ελληνική
Επανάσταση.

Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
σύνθεσης ψηφιακού κειµένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικό.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να γνωρίσουν οι µαθητές τις
συνθήκες της σύστασης και τη
δράση της Φιλικής Εταιρίας.
 Να γνωρίσουν τα κύρια πρόσωπα.
 Να κατανοήσουν το ρόλο της στην
προετοιµασία της Ελληνικής

 Να διερευνήσουν διαδικτυακά
και σε λογισµικό τη σύσταση,
τη δράση και τη σηµασία της
Φιλικής Εταιρίας για την
Ελληνική Επανάσταση.

«Το 21 εν πλω»
http://ime.gr/chronos/gr
Η Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
Οθωµανική περίοδος – Η συγκρότηση

 Να συνθέσουν τεκµηριωµένο,
σελίδα.101
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Επανάστασης.

ιστορικό, ψηφιακό κείµενο στον
επεξεργαστή κειµένου.

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική
και δηµιουργική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης.

Ο Μικρασιατικός
πόλεµος. Τα
πολεµικά γεγονότα
και οι συνέπειες.

Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συνεργατικής σύνθεσης ψηφιακού
κειµένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικό.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να γνωρίσουν οι µαθητές τα κύρια
γεγονότα του πολέµου.
 Να παρακολουθήσουν σε
διαδραστικό χάρη τις αλλαγές των
συνόρων της Ελλάδας, στη διάρκεια
του πολέµου.
 Να κατανοήσουν τις πολιτικές,
κοινωνικές και οικονοµικές
συνέπειες του πολέµου για την
ελληνική κοινωνία
 Να γνωρίσουν το προσφυγικό
πρόβληµα και να κατανοήσουν τη
συνεισφορά των προσφύγων στην

του Ελληνικού Κράτους.
Επεξεργαστής κειµένου

 Να κάνουν διερεύνηση σε
διαδικτυακούς τόπους και
λογισµικά, προκειµένου να
συγκεντρώσουν ιστορικό υλικό
για τα γεγονότα και τη σηµασία
του Μικρασιατικού πολέµου.

http://ime.gr/chronos/gr
Η Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο, Η
Επέκταση του Ελληνικού Κράτους.
«Centennia»
Λογιστικό φύλλο

 Να ετοιµάσουν πίνακα µε τα
σηµαντικότερα ιστορικά
γεγονότα κάθε έτους.

Επεξεργαστής κειµένου

 Να συνθέσουν τεκµηριωµένο
ψηφιακό ιστορικό κείµενο στον
επεξεργαστή κειµένου µε τα
σελίδα.102
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οικονοµική και πολιτιστική
ανάπτυξη της Ελλάδας.

συµπεράσµατά τους, σχετικά µε
τις συνέπειες του πολέµου.

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική
και δηµιουργική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης

Η Ελλάδα στο Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο.

Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συνεργατικής σύνθεσης ψηφιακού
κειµένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
ανάγνωσης και αξιοποίησης
διαδραστικών χαρτών.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να γνωρίσουν οι µαθητές τις
συνθήκες της έκρηξης του πολέµου
και της συµµετοχής της Ελλάδας.
 Να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν
τη συµβολή της Ελλάδας και τις
συνέπειες που δέχθηκε εξαιτίας
αυτής.
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία

 Να κάνουν διερεύνηση σε
διαδικτυακούς τόπους
προκειµένου να συγκεντρώσουν
υλικό για τη συµβολή της
Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσµιο
πόλεµο και τις συνέπειες που
δέχτηκε.

http://ime.gr/chronos/gr
Η Ελληνική Ιστορία στο
∆ιαδίκτυο, Η Ελλάδα του Μεσοπολέµου
και του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.
«Centennia»
Επεξεργαστής κειµένου

 Να µελετήσουν στο λογισµικό
διαδραστικών χαρτών την
σελίδα.103
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 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική
και δηµιουργική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης .

Αρχαιολογικοί χώροι
και µνηµεία της
πόλης/ του νοµού
µου.

Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συνεργατικής σύνθεσης ψηφιακού
κειµένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
ανάγνωσης και αξιοποίησης
διαδραστικών χαρτών, για την
εξαγωγή συµπερασµάτων.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να γνωρίσουν οι µαθητές την τοπική
ιστορία τους.
 Να δραστηριοποιηθούν στην
καταγραφή και µελέτη

αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων του τόπου τους.
Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να αναπτύξουν δεξιότητες
συνεργατικής µάθησης .
 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε

ανακατανοµή των εδαφών και
την αλλαγή των συνόρων – µε
έµφαση στον ελληνικό χώροστη διάρκεια και µετά το τέλος
του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου.
 Να συνθέσουν τεκµηριωµένο
ιστορικό ψηφιακό κείµενο στον
επεξεργαστή κειµένου.

 Να συνεργαστούν µε άλλα
σχολεία της πόλης ή του νοµού,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες
διαδικτυακής επικοινωνίας.

http://ime.gr/chronos/gr

 Να κάνουν διερεύνηση σε
διαδικτυακούς τόπους
προκειµένου να συγκεντρώσουν
υλικό.

http://www.culture.gr
Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία της
Ελλάδας

Η Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο

Φυλλοµετρητής
 Να αναπτύξουν παράλληλες
δράσεις επισκέψεων στους
αρχαιολογικούς χώρους, για την

Επεξεργαστής κειµένου
σελίδα.104
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τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική
και δηµιουργική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικό.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε
λογισµικό.
 Να αναπτύξουν κανάλι ασύγχρονης
ή σύγχρονης επικοινωνίας,
αξιοποιώντας το διαδίκτυο.
 Να αναπτύξουν διάλογο σε
κοινότητες µάθησης.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συνεργατικής παραγωγής ψηφιακού
κειµένου.
Α΄ Ως προς το Γνωστικό αντικείµενο
 Να γνωρίσουν οι µαθητές τους
κυριότερους σταθµούς της
ευρωπαϊκής ενοποίησης και τα κύρια
πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε
αυτούς.
 Να γνωρίσουν την πορεία της
ένταξης της Ελλάδας στην πολιτική
και οικονοµική ενοποίηση.
 Να κατανοήσουν την κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική σηµασία
της ενοποίησης για την Ευρώπη και
ειδικότερα για την Ελλάδα.
 Να επεξεργαστούν τις έννοιες της
διάρκειας, της εξέλιξης, της
οµοιότητας.

καταγραφή και τη µελέτη τους.
 Να συνθέσουν ψηφιακό
κείµενο στον επεξεργαστή
κειµένου, µε το υλικό που
εντόπισαν, συνδυάζοντας το
γραπτό λόγο µε εικόνες.
 Να αναρτήσουν στην

ιστοσελίδα του σχολείου ή
του δήµου τους, το υλικό
που κατέγραψαν.

 Να κάνουν διερεύνηση σε
διαδικτυακούς τόπους
προκειµένου να συγκεντρώσουν
υλικό για την ένταξη της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

http://www.mfa.gr/greek/foreign_policy/
eu/greece/
Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών
µε το ιστορικό ένταξης, θέµατα
κοινοτικού δικαίου, εσωτερικών και
εξωτερικών σχέσεων.

 Να συνθέσουν ψηφιακό
κείµενο στον επεξεργαστή
κειµένου µε το υλικό που
εντόπισαν, συνδυάζοντας το
γραπτό λόγο µε εικόνες.

http://europa.eu.int/index_el.htm Η
δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Να δηµοσιεύσουν στην
ιστοσελίδα του σχολείου την
εργασία τους.

http://europa.eu.int/abc/history/index_el.
htm Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Σηµαντικά γεγονότα κάθε έτους από το
1946 ως σήµερα.
http://ime.gr/chronos/gr
σελίδα.105

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

Β΄ Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία
 Να αναπτύξουν δεξιότητες

συνεργατικής µάθησης .

H Ελληνική Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
Σύγχρονη Ελλάδα.
Επεξεργαστής κειµένου

 Να οικοδοµήσουν τη γνώση µε
τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική
και δηµιουργική σκέψη.
 Να µάθουν ενεργώντας και
διερευνώντας µέσω κριτικής
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και σε
λογισµικό.
Γ΄ Ως προς την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της κατάλληλης
πληροφορίας στο διαδίκτυο.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες
συνεργατικής σύνθεσης ψηφιακού
κειµένου.

σελίδα.106
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∆. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στην Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα και Γραµµατεία
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ
ΤΗΣ ΙΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ
Α΄ , Β΄ Γυµνασίου

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
1. «ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ»
για τη διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία
ιστορίας, πολιτισµού, αρχαιολογίας
και µε βάση τα κείµενα του
Οµήρου.
2. ∆ιαδίκτυο

ΣΤΟΧΟΙ
 Να µπορούν οι µαθητές να
αναγνωρίζουν τις τυπικές
ενότητες από τις οποίες
αποτελούνται τα προοίµια της
Ιλιάδας και της Οδύσσειας,
σύµφωνα µε τις παραδοσιακές
συµβάσεις της υµνολογικής
ποίησης στην οποία αυτά
εντάσσονται.
 Να είναι σε θέση να εντοπίζουν
τις αναλογίες αλλά και τις
διαφορές ανάµεσα στα δύο
οµηρικά προοίµια, που
ανακλούν τη γενικότερη
συνεκτική φυσιογνωµία των δύο
επών.
 Να αντιληφθούν ότι τα δύο
οµηρικά προοίµια, αποτελούν
«µικρόκοσµο» της Ιλιάδας και
της Οδύσσειας.
 Να κατανοήσουν τον ρόλο που
διαδραµατίζει η Μούσα στην
εκκίνηση µιας µακράς και
εκτενούς αφήγησης όπως είναι η

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Με την υποστηρικτική καθοδήγηση
του καθηγητή, οι µαθητές ξεναγούνται
στα εισαγωγικά χαρακτηριστικά της
οµηρικής ποίησης. Αποµονώνοντας τις
πληροφορίες για την προφορική
παράδοση, γνωρίζουν τα δύο προοίµια
της Ιλιάδας και της Οδύσσειας (στη
νεοελληνική τους µετάφραση).
Μελετούν το σχετικό δοκίµιο για το
«προοίµιο» (Βιβλιοθήκη>
Εγκυκλοπαίδεια). Ανταποκρίνονται σε
σχετικές δραστηριότητες (προφορικές
ή και γραπτές).
 Οι µαθητές ξεναγούνται πρώτα στα
εισαγωγικά δοκίµια για τα δύο
προοίµια και, ύστερα, µεταβαίνουν
στα σχετικά κείµενα. Με την
καθοδήγηση και τα σχόλια του
καθηγητή, σηµειώνουν τις πλέον
αντιπροσωπευτικές, θεµατολογικές
διαφορές και οµοιότητες που
παρατηρούν. Συνδέουν και εντάσσουν
τα θέµατα των δύο προοιµίων µε τα
κεντρικά επεισόδια της Ιλιάδας και της
Οδύσσειας.
 Μελετούν κυρίως το εισαγωγικό
δοκίµιο για το προοίµιο της Μούσας,
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ιλιαδική και η οδυσσειακή.
 Να αντιληφθούν τη σηµασία και
τη λειτουργία των προοιµίων
στο ευρύτερο σώµα της
αρχαιοελληνικής γραµµατείας
(λ.χ. στην ιστορία).
 Να είναι σε θέση να συγκρίνουν
αντιπροσωπευτικές λέξεις και
έννοιες του αρχαίου κειµένου µε
τη νεοελληνική του εκδοχή,
συνειδητοποιώντας τις διαφορές
και τις αναλογίες που εµφανίζει
η ελλληνική γλώσσα στη
µακραίωνη εξέλιξή της από τον
Όµηρο µέχρι σήµερα.
 Να αντιληφθούν τη ξεχωριστή
σηµασία αλλά και την ισοτιµία
της αρχαίας και της νέας
ελληνικής γλώσσας.

µεταβαίνουν στην ιστοσελίδα του
∆ιαδικτύου «Οι Μούσες»
(http://www.educnet.education.fr/musa
gora/muses/grec.htm και συλλέγουν
σχετικές πληροφορίες. Συντάσσουν
µικρό δοκίµιο για τη σχέση της
Μούσας µε την ποίηση και τη
µουσική.
 Μεταβαίνουν στον ηλεκτρονικό κόµβο
του ΚΕΓ
(http://www.komvos.edu.gr/endoglwss
iki/systimatiko/protaseis/protaseis.htm
), µελετούν το δοκίµιο «Προοίµια
ιστοριογραφίας» και προβαίνουν σε
συγκρίσεις µε τα οµηρικά προοίµια.
 Με την καθοδήγηση του καθηγητή, οι
µαθητές: εντοπίζουν και καταγράφουν
λέξεις ή φράσεις του αρχαίου
κειµένου, που είτε µένουν
αµετάφραστες είτε ελαφρά
παραλλάσσονται είτε ολο-κληρωτικά
τροποποιούνται. Συγκρίνουν, τέλος, τη
µετάφραση των προοιµίων των δύο
επών, που υπάρχει στο εκπαιδευτικό
λογισµικό, µε άλλες, παραδοσιακές ή
νεότερες.
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1. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ +
Για τη διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας
εµπλουτισµένη µε στοιχεία ιστορίας,
πολιτισµού, αρχαιολογίας και
βασισµένη σε κείµενα του Ηροδότου.
2. ∆ιαδίκτυο

 Να κατανοήσουν οι µαθητές τον
σηµαντικό ρόλο που
διαδραµατίζουν οι διάλεκτοι στη
διαµόρφωση κάθε γλώσσας και
ειδικότερα της ελληνικής
(αρχαίας και κοινής
νεοελληνικής).
 Να συνειδητοποιήσουν τους
βασικούς λόγους που
συµβάλλουν στη δηµιουργία
των διαλέκτων, καθώς επίσης τη
συνεισφορά τους στη
δηµιουργία της κοινής γλώσσας
(λ.χ. της αττικής/ιωνικής στα
αρχαία χρόνια, της
πελοποννησιακής στα νεότερα).
 Να εξοικειωθούν µε τις βασικές
οµάδες των αρχαιοελληνικών
διαλέκτων και να γνωρίσουν τα
βασικά τους χαρακτηριστικά.
 Να κατανοήσουν τις σχέσεις
ανάµεσα στις διαλέκτους και
στα γραµµατειακά είδη της
ελληνικής αρχαιότητας.
 Να µπορούν να αναγνωρίζουν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των αρχαιοελληνικών
διαλέκτων µέσα στα κείµενα.

Οι µαθητές συγκεντρώνουν γενικές
πληροφορίες για την ιστορία των
ελληνικών διαλέκτων:
(α) από τις ιστοσελίδες του
ηλεκτρονικού κόµβου του ΚΕΓ
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odi
gos/thema_a8/a_8_thema.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odi
gos/thema_d5/d_5_thema.htm
(β) από το Abnet:
http://abnet.agrino.org/htmls/D/D001.h
tml
http://abnet.agrino.org/htmls/D/D003.h
tml
http://abnet.agrino.org/htmls/D/D013.h
tml ,
(γ) από το λογισµικό Ηρόδοτος+ >
Εισαγωγή> Βιβλιογραφία > Μ.
Κοπιδάκης:Ιστορία της Ελληνικής
Γλώσσας.
Απαντούν σε φύλλα εργασίας σε
σχετικά ζητούµενα. Συντάσσουν
κριτικό δοκίµιο για το πώς οι
διάλεκτοι (αρχαίες και νεότερες)
συνέβαλαν και συµβάλλουν στη
διαµόρφωση της ελληνικής γλώσσας.
 Από το προηγούµενο πληροφοριακό
υλικό αποµονώνουν τα ιστορικά
στοιχεία που οδήγησαν στον
σχηµατισµό της κοινής γλώσσας (στην
αρχαία και στη νεότερη εποχή).
 Από το λογισµικό Ηρόδοτος+>
Εισαγωγή > Ιστορία των αρχαίων
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ελληνικών διαλέκτων, αναγνωρίζουν
στον χάρτη της Ελλάδος τις βασικές
ταξινοµήσεις τους, και πληροφορούνται για τα βασικά τους
χαρακτηριστικά. Με την καθοδήγηση
του καθηγητή, εξηγούν πώς
απόµακρες γεωγραφικές περιοχές (λ.χ.
η Πελοπόννησος και η Κύπρος)
εντάσσονται στην ίδια διάλεκτο (την
Αρκαδο-κυπριακή).
 Από το λογισµικό Ηρόδοτος+ >
Εισαγωγή > Βιογραφία, γνωρίζουν τον
βίο, το έργο και τη γλώσσα του
Ηρόδοτου, και εξηγούν πώς η ιωνική
διάλεκτος αποτέλεσε τη διάλεκτο
σύνταξης των Ιστοριών. Για τα
χαρακτηριστικά της ιωνικής διαλέκτου
συµβουλεύονται τις παρατηρήσεις που
υπάρχουν στην Εισαγωγή >
Βιβλιογραφία > Μ. Κοπιδάκης:
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας.
 Επιλέγουν ένα απόσπασµα αρχαίου
κειµένου από τις Ιστορίες του
Ηροδότου (λ.χ. από τη συνάντηση
Κροίσου και Σόλωνα 1. 29-33) και
αναγνωρίζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά της ιωνικής
διαλέκτου, µε βάση την οποία το
κείµενο αυτό έχει συνταχθεί.

σελίδα.110

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΑΘΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α

«ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ»
για τη διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας
µε στοιχεία ιστορίας, πολιτισµού,
αρχαιολογίας
Αρχαία ελληνική
γλώσσα και γραµµατεία βασισµένη σε κείµενα αρχαίων
συγγραφέων.
Γυµνασίου, Αρχαία
Ιστορία, Λογοτεχνία,
Εικαστικές τέχνες
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 Να γνωρίσουν οι µαθητές
διαχρονικές όψεις του
αθλητισµού, µε ερµηνευτικές
αναγωγές στον αρχαιοελληνικό
κόσµο.
 Να κατανοήσουν βασικές
αναλογίες και διαφορές του
αρχαιοελληνικού προς τον
µεταγενέστερο και σύγχρονο
αθλητισµό.
 Να εξοικειωθούν µε
χαρακτηριστικές όψεις των
αθληµάτων και των αγώνων
στην αρχαία Ελλάδα.
 Να µελετήσουν µορφές και
τρόπους ανάκλασης του
αθλητισµού στη γραµµατεία και
τέχνη.

 Οι µαθητές συλλέγουν
πληροφορίες για τους ολυµπιακούς
αγώνες στην αρχαία Ελλάδα από:
(α) τις ιστοσελίδες του ΙΜΕ
http://olympics.ime.gr/
(β) του Υπουργείο πολιτισµού
http://www.culture.gr/2/21/211/21107a
/og/games_gr.html
κα (γ) του Ανθολογίου > Θέµατα >
Αθλητισµός στην αρχαία Ελλάδα,
Θέµατα και Άθλα και έπαθλα στην
αρχαία Ελλάδα, Βιβλιοθήκη >
Σύγχρονη Λογοτεχνία, Αρχαία και
Σύγχρονη Τέχνη και Εγκυκλοπαίδεια.
Χωρισµένοι σε τρεις οµάδες, εκπονούν
project µε βάση τρεις θεµατικούς
άξονες:
(α) τα αθλήµατα, οι πρωταγωνιστές
και οι τόποι των αγώνων στον
αρχαιοελληνικό κόσµο,
(β) η αναβίωση των ολυµπιακών
αγώνων και η σηµερινή τους θέση και
χρησιµότητα στον ελληνικό και
παγκόσµιο πολιτισµό,
(γ) επιδράσεις των ολυµπιακών
αγώνων στα (αρχαιοελληνικά και
νεότερα) γράµµατα και στις τέχνες.
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∆ιαδίκτυο

 Να ενηµερωθούν οι µαθητές για
τις υπάρχουσες σήµερα
δυνατότητες που παρέχουν τα
λειτουργικά συστήµατα και τα
λογισµικά εργαλεία στην
αξιοποίηση του ελληνικού
πολυτονικού συστήµατος
γραφής στους υπολογιστές.
 Να γνωρίσουν τους παράγοντες
που εµπλέκονται στη χρήση του
ελληνικού πολυτονικού
συστήµατος γραφής και,
ειδικότερα, στην παραγωγή
αρχαιοελληνικών κειµένων.
 Να διαµορφώσουν κριτική
άποψη για την απήχηση που
έχουν σήµερα τα ελληνικά
πολυτονικά συστήµατα γραφής
στην κυκλοφορία των
αρχαιοελληνικών κειµένων στο
διαδίκτυο και στα αυτόνοµα
εκπαιδευτικά λογισµικά.
 Να συνειδητοποιήσουν ότι η
χρήση του ελληνικού
πολυτονικού συστήµατος
γραφής στους υπολογιστές δεν
είναι ζήτηµα µόνο τεχνικό αλλά
και πολιτιστικό, µε την έννοια
ότι συνδέεται, αφενός, µε
ζητήµατα ηλεκτρονικού
γραµµατισµού και, αφετέρου, µε
την παρουσία της ελληνικής
γλώσσας και του ελληνικού

 Παρουσίαση δοκιµαστικών
εφαρµογών
 Τεχνικές ρύθµισης των λειτουργικών
συστηµάτων για την παραγωγή του
πολυτονικού συστήµατος γραφής.
 Λογισµιά εργαλεία (αυτόνοµα ή
διαδικτυακά) που υποστηρίζουν την
παραγωγή του ελληνικού, πολυτονικού
συστήµατος γραφής.
 Παλαιότερα και σύγχρονα πρότυπα
ελληνικών, πολυτονικών
γραµµατοσειρών.
 Χρησιµοποιούµενες εφαρµογές (λ.χ.
επεξεργαστές κειµένου).
 ∆υνατότητες και περιορισµοί των
σχετικών εφαρµογών
 Σχετικοί προβληµατισµοί.
 ∆ιερεύνηση στο διαδίκτυο τόπων
(ελληνικών και ξένων), που παρέχουν
οδηγίες και πληροφορίες για τη χρήση
και την εγκατάστα-ση ελληνικών
πολυτονικών γραµµατοσειρών.
 Η χρήση του ελληνικού πολυτονικού
συστήµατος γραφής στο εκπαιδευτικό
λογισµικό για τα αρχαία ελληνικά.
Ζητήµατα λειτουργικότητας και
ποιότητας. Σχετικοί προβληµατισµοί.
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πολιτισµού στο διαδίκτυο.
 Να εξοικειωθούν µε τη χρήση
του πολυτονικού συστήµατος
γραφής στους υπολογιστές, για
την παραγωγή αρχαιοελληνικών
µικροκειµένων.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΗΝΙΚΑ

Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα
Λυκείου

Λογισµικό παρουσίασης

 Να κατανοήσουν οι µαθητές
σύνθετα ζητήµατα σύνταξης του
αρχαιοελληνικού λόγου (λ.χ. το
φαινόµενο της παράλλαξης του
αιτίου).

 Οι βασικοί κανόνες για την παραγωγή
αρχαιοελληνικού λόγου µε το
πολυτονικό σύστηµα γραφής.
Ασκήσεις στην παραγωγή
αρχαιοελληνικών µικροκειµένων.

 Να συνειδητοποιήσουν ότι το
Συντακτικό στο µάθηµα των
Αρχαίων ελληνικών αναφέρεται
σε σχέσεις (απλές ή σύνθετες)
εννοιών, σηµασιών και
νοηµάτων, που ακολουθούν µια
ιεραρχική διάρθρωση.
 Να διευκολυνθούν στην
αναγνώριση και στην
κατανόηση σύνθετων
συντακτικών φαινοµένων,

 Με την υποστηρικτική διαµεσολάβηση
του καθηγητή, οι µαθητές,
αξιοποιώντας εργαλεία και λειτουργίες
του λογισµικού παρουσίασης,
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χρησιµοποιώντας
αναπαραστατικές µορφές
άρθρωσης του αρχαιοελληνικού λόγου µε
διαγράµµατα ιεραρχίας, ροής
κτλ.
 Να αποκτήσουν την ικανότητα
να οργανώνουν το µαθησιακό
τους υλικό, ώστε να µπορούν να
το κατανοούν και να το
ελέγχουν µέσω της εποπτείας.
 Να ασκηθούν στη χρήση

του πολυτονικού
συστήµατος γραφής και
στην αξιοποίηση του
λογισµικού παρουσίασης
στις δραστηριότητές τους.

αναπαριστούν τα αρθρωτικά µέρη ενός
µακροπερίοδου αρχαιοελληνικού
λόγου σε διάγραµµα ροής.
Εναλλακτικά:
1. Οι µαθητές διορθώνουν µια
ελλειµµατική διαγραµµατική
αναπαράσταση της δοµής µιας
αρχαιοελληνικής περιόδου ή ενός
µικροκειµένου, που τους παρουσιάζει
ο καθηγητής.
2. Μετασχηµατίζουν τη διαγραµµατική
αναπαράσταση µιας αρχαιοελληνικής
περιόδου ή ενός µικροκειµένου, σε
σειριακή, κειµενική µορφή.
3. Συνδέουν, συνθέτουν και σχεδιάζουν
σε διαγραµµατική µορφή,
µεµονωµένες λέξεις φράσεις και
προτάσεις από ένα αρχαιοελληνικό
κείµενο.
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6.6 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΑ ΑΠΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ
ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση υπαρχόντων σεναρίων διδασκαλίας µε τις ΤΠΕ για
κάθε φιλολογικό αντικείµενο (Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραµµατεία, Ιστορία).
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:
Να γνωρίσουν τη σηµασία και τη λειτουργία των σεναρίων στο σχεδιασµό και την
υλοποίηση της διδασκαλίας στα φιλολογικά µαθήµατα µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Να είναι σε θέση να κατανοούν την παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση κάθε σεναρίου
διδασκαλίας µε τις ΤΠΕ, την πρόσθετη παιδαγωγική του αξία.
Να γνωρίσουν τις βασικές ενότητες ενός σεναρίου διδασκαλίας µε τις ΤΠΕ και να
κατανοήσουν τα ζητήµατα διδακτικής που προκύπτουν κατά τη σχεδιασµό του.
Να είναι σε θέση να δοµούν και να εφαρµόζουν σενάρια διδασκαλίας των φιλολογικών
µαθηµάτων µε τις ΤΠΕ, ώστε αυτά να διέπονται από συνοχή και συνέπεια παιδαγωγικών
αρχών, στόχων και εφαρµογών.
Να διαµορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης, και καταλληλότητας των σεναρίων διδασκαλίας
µε τις ΤΠΕ.
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Η διδασκαλία της εκµάθησης των λογισµικών (παρουσίαση, εξοικείωση, αξιοποίηση)
πρέπει να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευτικούς να φτάσουν στο σηµείο που θα
αξιοποιήσουν το περιβάλλον του λογισµικού στη διδασκαλία και τη µάθηση σχεδιάζοντας
και εφαρµόζοντας σενάρια διδασκαλίας. Ο όρος «σχεδιασµός σεναρίου» χρησιµοποιείται
για να περιγράψει την προκαταρκτική και σε βάθος µελέτη που πρέπει να κάνει ο
διδάσκων, προκειµένου να εµπλέξει τους µαθητές του σε µια µαθησιακή διαδικασία µε την
οποία θα έχουν τα µέγιστα δυνατά οφέλη. Η µελέτη και περιγραφή ενός σεναρίου αφορά
το ίδιο το θέµα που πρόκειται να διδαχθεί και την επιστηµολογία του, τη διδακτική
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο διδάσκων, τα µέσα και τα εργαλεία που πρέπει να
χρησιµοποιήσει, τις δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να εµπλέξει τους µαθητές του, τις
ενδεχόµενες µαθησιακές συγκρούσεις που πρέπει να προκαλέσει στους µαθητές του µε
αυτές κ.ά.
Ως σενάριο θα µπορούσε να οριστεί µία δοµηµένη, πλήρης και εφαρµόσιµη διδακτική
πρόταση. Ο όρος «δοµηµένη» αναφέρεται στη µορφή του σεναρίου, η οποία είναι σαφής,
διακρίνεται σε θεµατικές ενότητες και στηρίζεται σε ένα µοντέλο συγγραφής σεναρίων. Ο
όρος «πλήρης» αναφέρεται στο σύνολο των παιδαγωγικών και γνωστικών πτυχών της
µαθησιακής

διαδικασίας

που

προτείνει

το

σενάριο.

Τέλος

ο

όρος

«εφαρµόσιµο»

προσδιορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρµογής του σεναρίου σε πραγµατικές
συνθήκες διδασκαλίας.
Τα σενάρια και οι συνοδευτικές δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρµογή
των σχετικών λογισµικών στα φιλολογικά µαθήµατα θα πρέπει να:


προϋποθέτουν οικονοµηµένο και οργανωµένο σχεδιασµό



έχουν σαφή και ευδιάκριτη δοµή, µε βάση τις γενικότερες προδιαγραφές του ΑΠΣ για
τη διδακτική των φιλολογικών µαθηµάτων



αξιοποιούν µε ισορροπία και οικονοµία τα µέσα και τα εργαλεία µάθησης



προωθούν τις συνεργατικές δραστηριότητες



ενισχύουν

την

κατευθυνόµενη

ανακάλυψη

και

την

ενεργό

συµµετοχή

των

συµµετεχόντων στη µαθησιακή διαδικασία


υποστηρίζουν την οικοδόµηση της νέας γνώσης µε βάση τις προϋπάρχουσες
αντιλήψεις και εµπειρίες των εκπαιδευοµένων



καθιστούν σαφείς τους επιδιωκόµενους µαθησιακούς στόχους
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επιµένουν στον διερευνητικό χαρακτήρα της µάθησης



επικοινωνούν µε τις ειδικότερες θεωρίες και µεθόδους που εφαρµόζονται στη
διδακτική των φιλολογικών µαθηµάτων



συµµορφώνονται σε κριτικές µαθησιακές διαδικασίες και τεχνικές µάθησης



προσφέρονται για αξιολόγηση.

Τα σενάρια διδασκαλίας, προτείνεται να έχουν την ακόλουθη δοµή:
1. Επισκόπηση


Σύντοµη παρουσίαση του σεναρίου και της ιδέας που το διέπει.

2. Στόχοι


Αναλυτική περιγραφή των µαθησιακών, διδακτικών και τεχνολογικών στόχων.



Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο οι καινοτόµες προσεγγίσεις µε τη χρήση
τεχνολογικών εργαλείων, µπορούν να διαµορφώσουν τη µαθησιακή διαδικασία και τη
διδακτική παρέµβαση.

3. Προσδοκώµενη διαδικασία µάθησης


Περιγραφή της διαδικασίας µάθησης που επιλέγει το σενάριο στο συγκεκριµένο
γνωστικό αντικείµενο, καθώς και του ρόλου των τεχνολογικών εργαλείων στη
δηµιουργία

ευνοϊκών

µαθησιακών

συνθηκών

ή

αυθεντικών

επικοινωνιακών

περιστάσεων.
4. ∆ιδακτική διαδικασία
Περιγραφή:


Των διδακτικών µεθόδων που επιλέγονται στα πλαίσια υλοποίησης του σεναρίου,



Των πιθανών αλλαγών που αυτές προκαλούν στους ρόλους που αναλαµβάνουν οι
µαθητές και οι διδάσκοντες,



Των δυνατοτήτων επιλογής της µαθησιακής διαδροµής από τους ίδιους τους µαθητές,



Του συνεργατικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο υλοποιείται η διδακτική διαδικασία,



Του τρόπου εργασίας των µαθητών (µόνοι, σε οµάδες),



Του τρόπου µε τον οποίο αξιοποιούνται οι προσωπικές εµπειρίες και τα βιώµατα των
µαθητών,
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Των διαφορών και των πλεονεκτηµάτων σε σχέση µε την «παραδοσιακή» διδακτική
διαδικασία.

5. Εφαρµογή στη σχολική µονάδα.


Παρουσίαση θεµατικών ενοτήτων και χρονισµός εφαρµογής. (∆ιδακτικές ώρες, χώρος,
συνεργασία µε άλλους καθηγητές του σχολείου, απαιτούµενες τροποποιήσεις στο
ωρολόγιο πρόγραµµα).



Περιγραφή προετοιµασίας – προαπαιτούµενων: αν είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί
συµβατική

προπαρασκευαστική

δεξιότητες

που

πρέπει

να

διδασκαλία

διαθέτουν

στην

µαθητές

επιλεγµένη
–

θεµατική

διδάσκοντες,

ενότητα,

προετοιµασία

εξυπηρετητή και τοπικών σταθµών για την υλοποίηση του σεναρίου, συµπληρωµατικό
διδακτικό υλικό και µέσα.


Αναλυτική περιγραφή των σταδίων υλοποίησης. (Χωρισµός των µαθητών σε οµάδες,
παρουσίαση των στόχων της διδασκαλίας από το διδάσκοντα, κατανοµή των φύλλων
εργασίας, περιγραφή του έργου κάθε οµάδας, ανάλυση – σύνθεση αποτελεσµάτων,
εξέλιξη όλης της διδακτικής διαδικασίας.)

6. Αξιολόγηση


Περιγραφή των δυνατοτήτων αξιολόγησης που παρέχει το σενάριο, των κριτηρίων και
του είδους αξιολόγησης των µαθητών και της διαδικασίας.

7. Κριτική προσέγγιση


Περιγραφή των δυνατοτήτων τροποποίησης – επέκτασης του σεναρίου.



∆υνατότητα διαθεµατικής – διεπιστηµονικής προσέγγισης.



Κριτική των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων ως προς τις προσδοκώµενες
διδακτικές – µαθησιακές διαδικασίες.

8. Φύλλα εργασίας


Φύλλα για τους µαθητές που καταγράφουν τη διαδικασία, τα ερωτήµατα και τις
εργασίες των µαθητών, που σχετίζονται µε την περιγραφόµενη από το σενάριο
δραστηριότητα.
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Σενάριο διδασκαλίας [Αρχαία Ελληνικά]
«Ελένη του Ευριπίδη: Από το Κείµενο στην Όψη»
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1. «Ελένη του Ευριπίδη: Από το Κείµενο στην Όψη»
Βασική ιδέα:
Να διερευνήσουν οι µαθητές τη σχέση του κειµένου µε την παράστασή του, όπως αυτή
αποτυπώνεται σε ποικίλες σύγχρονες παραστάσεις της Ελένης του Ευριπίδη. Να
ανιχνεύσουν τις διαφορές ανάµεσα στην αρχαία παράσταση και τις σύγχρονες αναβιώσεις
της. Να µελετήσουν τέλος τις ποικίλες εικονικές αναπαραστάσεις του µύθου της Ελένης
και να τις συσχετίσουν µε τις µυθολογικές αναφορές στο έργο.

Σύντοµη περιγραφή:
Οι µαθητές εργάζονται παράλληλα µε την προσέγγιση του κειµένου στην τάξη και
αξιοποιούν στοιχεία από το λογισµικό «∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα»,
από

διαδικτυακούς

τόπους

αλλά

και

φωτογραφίες

από

παραστάσεις

βιβλιογραφική έρευνα ή ανατρέχοντας σε Θεατρικούς Οργανισµούς.

µετά

από

Η όλη διαδικασία

τους επιτρέπει να αντιληφθούν ότι το έργο ολοκληρώνεται στην παράστασή του, αλλά και
το ρόλο της εικόνας και του οπτικού γενικά υλικού στην προσέγγιση τόσο του έργου όσο
και του µύθου και της διαδροµής τους ανά τους αιώνες.

Στοιχεία σεναρίου:
Τάξη: Γ' Γυµνασίου
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνικά από µετάφραση, Ευριπίδη Ελένη
∆ιδακτική ενότητα: Σχέδιο εργασίας (project), µακράς διάρκειας για την Ελένη του
Ευριπίδη.
Τόπος διεξαγωγής σχεδίου εργασίας: Σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήριο πληροφορικής.
Αριθµός µαθητών: Όλοι οι µαθητές του Τµήµατος.
Προβλεπόµενος χρόνος: 2ωρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για παράδειγµα ένα δίωρο
µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής και από ένα δίωρο µετά την ολοκλήρωση κάθε κατά
ποσόν µέρους – ένα 2ωρο στο τέλος για συνολική παρουσίαση.
Εργαλεία (έντυπα και ηλεκτρονικά):


Σχολικό εγχειρίδιο: Ευριπίδη Ελένη Aθήνα: OE∆B.



Προγράµµατα Παραστάσεων



Θεατρικά Λευκώµατα



∆ιαδίκτυο (φυλλοµετρητής )
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Επεξεργαστής κειµένου



Λογισµικό παρουσίασης



Λογισµικό «∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος».

Προαπαιτούµενα µαθήµατος:


Η προηγούµενη γνώση από τους/τις µαθητές/τριες της εισαγωγής στο Αρχαίο δράµα



Ο επαρκής χειρισµός του διαδικτύου και του σαρωτή.

Θέµα Η διερεύνηση της όψης του δράµατος
Παιδαγωγικοί στόχοι
Μέσα από µια τέτοιου είδους προσέγγιση επιδιώκουµε οι µαθητές:


Να αντιµετωπίσουν τα αρχαιοελληνικά κείµενα ως κείµενα ζωντανά, που συνεχίζουν
να διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στο πολιτισµικό περιβάλλον µας.



Να συνειδητοποιήσουν τα κριτήρια ανάγνωσης και αποτίµησης ενός θεατρικού έργου,
αποκτώντας θεατρική παιδεία.



Να συνειδητοποιήσουν ότι τα λογοτεχνικά κείµενα προκαλούν ποικίλες αναγνώσεις και
να συνειδητοποιήσουν τη δική τους ερµηνευτική στρατηγική.



Να περάσουν από τη βιωµατική προσέγγιση και σε πιο απαιτητικές µορφές στοχασµού
και

αποτίµησης

ενός

θεατρικού

/

λογοτεχνικού

έργου

(σύγκριση,

ερµηνεία,

αξιολόγηση, στήριξη απόψεων, επιχειρηµατολογία, διαχείριση της διαφωνίας…).


Να µάθουν να εργάζονται οµαδικά συνεργατικά συνειδητοποιώντας

την αξία αυτής

της συνεργασίας.


Να προσεγγίζουν κριτικά το υλικό που συλλέγουν και να αρχίσουν να αντιλαµβάνονται
την αξία της διερεύνησης, της κριτικής αποτίµησης και της σύγκρισης.

Γνωστικοί Στόχοι


Να κατανοήσουν την ιδιοσυστασία του γραµµατειακού είδους.



Να συσχετίσουν οι µαθητές το δραµατικό κείµενο µε την αναπαράστασή του (όψη).



Να επισηµάνουν οι µαθητές τις διαφορές ανάµεσα στην αρχαία παράσταση και την
αναβίωση του έργου από σύγχρονες Θεατρικές Σκηνές.



Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη δυνατότητα πολλαπλών σκηνοθετικών
αποδόσεων και να τις συσχετίσουν µε τις πολλαπλές ερµηνείες.
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Να συσχετίσουν το γραπτό κείµενο µε την εικόνα και να αντιληφθούν τους πολλούς
και συµπληρωµατικούς τρόπους (πολυτροπικότητα) µε τους οποίους µπορεί να δοθεί
ένα περιεχόµενο.

Τεχνολογικοί στόχοι


Να εξοικειωθούν µε την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, που σχετίζονται µε το
θέµα που διερευνούν.



Να αντιληφθούν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς που θέτει το ηλεκτρονικό
µέσο στην αναζήτηση και στον εντοπισµό δεδοµένων για ένα θέµα.



Να προβληµατιστούν για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδοµένων που
περιέχονται σε κάποιο λογισµικό και του τρόπο µε τον οποίο τα διαχειρίζεται ο
κατασκευαστής του λογισµικού.

Εφαρµογή του σεναρίου
Συµµετέχει το σύνολο των µαθητών κάθε τµήµατος. Ο εκπαιδευτικός αναφερόµενος στην
ιδιαιτερότητα

του

συγκεκριµένου

γραµµατειακού

είδους

καλεί

τους

µαθητές

να

συµµετέχουν σε ένα µακράς διαρκείας σχέδιο εργασίας (project). Στόχος ενός τέτοιου
σχεδίου εργασίας µπορεί να είναι η δηµιουργία µιας εικονικής εγκυκλοπαίδειας µε ποικίλα
θέµατα (η αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου, η παρουσία του Χορού στην αρχαιότητα
και στις σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράµατος, οι σκηνοθεσίες και τα σκηνικά και οι
ερµηνευτικές τους προεκτάσεις…) και η παρουσίαση µε λογισµικό παρουσίασης κάποιων
βασικών σκηνογραφικών και σκηνοθετικών παραµέτρων.
Τα θέµατα που θα απασχολήσουν τις οµάδες είναι τα εξής:


αναζήτηση φωτογραφιών από σύγχρονες παραστάσεις της Ελένης,



αναζήτηση φωτογραφιών από σύγχρονες παραστάσεις τραγωδιών που θα µπορούσαν
να συσχετισθούν µε κάποιο µοτίβο (από µηχανής θεός) ή µε κάποιο τρόπο
αναπαράστασης του συγκεκριµένου δράµατος (κίνηση χορού, απόδοση κοµµού),



αναζήτηση αγγειογραφιών που σχετίζονται µε κάποιο µυθολογικό θέµα, το οποίο
αναφέρεται στο κείµενο, ή µε τον τρόπο παράστασης,



αναζήτηση

φωτογραφιών

αρχαίων

θεάτρων

και

σχηµατικών

ή

εικονικών

αναπαραστάσεων αρχαίου θεάτρου,


αναζήτηση σύγχρονων φωτογραφιών που σχετίζονται µε τα θέµατα που θίγονται στην
Ελένη (π.χ. προσφυγιά, προσευχή, µαντεία…)



αναζήτηση πινάκων ή γλυπτών σχετικά µε την Ελένη ή πρόσωπα που αναφέρονται
στο έργο.
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Οι µαθητές, αφού επιλέξουν την οµάδα στην οποία θα εργαστούν και καθορίζουν τους
στόχους της διαδικασία και τα βήµατα που θα ακολουθήσουν, αρχίζουν να εργάζονται ανά
οµάδα και υπό το συντονισµό του εκπροσώπου, που οι ίδιοι έχουν εκλέξει, και τη
διακριτική παρουσία του διδάσκοντος, που βρίσκεται εκεί περισσότερο για να διευκολύνει
και να στηρίξει τη διερευνητική πορεία παρά για να καθοδηγήσει, αρχίζουν κατά την Α’
Φάση τη διερεύνηση και τη συλλογή στοιχείων. Σε µια Β’

Φάση προσπαθούν να

ερµηνεύσουν και να ταξινοµήσουν το υλικό µε τη βοήθεια και των φύλλων εργασίας και
σε µια Γ’ Φάση ετοιµάζουν την έκθεση του υλικού και την παρουσίαση του µε λογισµικό
παρουσίασης. Τελικός στόχος όλης αυτής της προσπάθειας µπορεί να είναι η παρουσίαση
του εικονογραφικού αυτού υλικού που βρίσκεται σε διάλογο µε το κείµενο σε συµµαθητές
τους άλλων τµηµάτων µε βάση κριτήρια που ίδιοι έχουν καθορίσει.

Σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα
Η προτεινόµενη διδακτική δραστηριότητα ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους που έχει
θέσει το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Συγκεκριµένα:


Καλούνται σε µια θεατρική ανάγνωση της Ελένης



Συνειδητοποιούν τις δυνατότητες διαφορετικών σκηνικών ερµηνειών (βλ. Αναλυτικό
Πρόγραµµα σελ. 128)

Συγκεκριµένα:
1ο δίωρο
(αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής):
Περιδιάβαση του λογισµικού Ο ∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων
και των διαδικτυακών τόπων:
didaskalia.net/studyarea/virtual_resourses/virtualresousurces.htlm
o

theatron.co.uk/athens.htm

o

fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2300theater

o

epyna.gr

o

didaskalia.open.ac.uk/index.shtml

o

culture.gr

o

national-theater.gr

o

ntng.gr/performances_galery

o

istosnet.gr/theatro
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όπου οι µαθητές αναζητούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρχαίο θέατρο και
προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα Σενάριο: Παρακολουθώντας την Ελένη του Ευριπίδη
τότε και σήµερα.

Α΄ Φάση
Οι µαθητές συλλέγουν α) εικονογραφικό υλικό για την αρχιτεκτονική των αρχαίων
θεάτρων, τα σωζόµενα αρχαία θέατρα, όπου ανεβαίνουν και σήµερα ακόµη παραστάσεις
β) υλικό [ακόµη και αποσπάσµατα από κείµενα] για το ιστορικό, κοινωνικό και πνευµατικό
κλίµα το 412 π. Χ. (διδασκαλία της Ελένης) και
γ) στοιχεία και αγγειογραφικό ή φωτογραφικό υλικό για τον τρόπο διεξαγωγής των
παραστάσεων (στάση θεατών, παρουσία υποκριτών και χορού…).

Β΄ Φάση
Συνεργασία των οµάδων για κατηγοριοποίηση του υλικού, ταξινόµηση και σύνθεσή του.
Καθορισµός κριτηρίων κατηγοριοποίησης του υλικού και ταξινόµηση και σχολιασµός του.
Γ΄ Φάση
Αξιοποίηση λογισµικού παρουσίασης για την παρουσίαση του υλικού.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1. Συλλέξτε φωτογραφικό υλικό από αρχαία θέατρα και παρουσιάστε διαγραµµατικά την
αρχιτεκτονική και τα µέρη του αρχαίου θεάτρου
2. Παρουσιάστε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αρχαίων θεάτρων, όπου θα είναι δυνατόν
να σηµειωθούν οι θέσεις ή ακόµη και οι κινήσεις υποκριτών και χορευτών.
3. Περιγράψτε την πορεία ενός νέου από τον οίκο στο θέατρο του ∆ιονύσου, όπου
κατευθύνεται µαζί µε τον πατέρα του για να παρακολουθήσει την παράσταση της
Ελένης. Μπορείτε να παρεµβάλετε και διάλογο ανάµεσα στους δύο.
4. Συλλέξτε φωτογραφικό υλικό από σκηνικά σε σύγχρονες παραστάσεις της Ελένης και
µεταφερόµενοι στο παρόν καταγράψτε τις σκέψεις σας και τα συναισθήµατά σας
καθώς πηγαίνετε σήµερα πια να παρακολουθήσετε µια παράσταση της Ελένης.
5. Αξιοποιώντας

φωτογραφικό

υλικό

από

παραστάσεις

της

Ελένης

ή

και

από

αγγειογραφίες κατασκευάστε προγράµµατα για σύγχρονες παραστάσεις της Ελένης και
παρουσιάστε τα σχολιασµένα.
2ο δίωρο:
Α΄ Φάση
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Συλλογή από το διαδίκτυο και το έντυπο υλικό φωτογραφιών ή αναπαραστάσεων.
Καθορισµός του συνοδευτικού υλικού για κάθε κατά ποσόν µέρος:
Για παράδειγµα για τον Πρόλογο:
α) Φωτογραφίες από αρχαία θέατρα άδεια και γεµάτα µε θεατές,
β) φωτογραφίες από σύγχρονες παραστάσεις Προλόγων τραγωδιών π.χ. η Ιφιγένεια σε
Πρόλογο της Ιφιγένειας στη Χώρα των Ταύρων,
γ) φωτογραφίες από σκηνικά σύγχρονων παραστάσεων της Ελένης
δ) φωτογραφίες από τον Πρόλογο σε σύγχρονες παραστάσεις της Ελένης (η Ελένη µόνη
στη σκηνή, η Ελένη µε τον Τεύκρο…),
ε) ζωγραφικοί πίνακες και γλυπτά που να σχετίζονται µε τα πρόσωπα του δράµατος ή µε
το µυθολογικό περιεχόµενο του µονολόγου της Ελένης ( γέννηση Ελένης, Τεύκρος, η
κρίση περί της καλλίστης, αρπαγή της Ελένης)
στ) συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού από σύγχρονα γεγονότα που σχετίζονται µε
κάποιες αναφορές της Ελένης στο µονόλογό της ή του Τεύκρου στις δικές του
παρεµβάσεις (προσφυγιά-ξενιτιά, πόλεµος…)
ζ) δηµιουργία ηλεκτρονικής πινακοθήκης για τον Πρόλογο & κατάταξη του υλικού µε βάση
προκαθορισµένα κριτήρια.
Β΄ Φάση
Συνεργασία των οµάδων για κατηγοριοποίηση του υλικού, ταξινόµηση και σύνθεσή του.
Καθορισµός κριτηρίων κατηγοριοποίησης του υλικού και ταξινόµηση και σχολιασµός του.

Γ΄ Φάση
Αξιοποίηση λογισµικού παρουσίασης για την παρουσίαση του υλικού.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1. Συλλέξτε φωτογραφικό υλικό από σύγχρονες παραστάσεις της Ελένης και κατατάξτε
τις χρονολογικά. Ας παρατηρήσουµε τα σκηνικά:
α) Ως προς τι διαφέρουν; [εντοπίστε τις διαφορές]
β) Σχετίζεται η διαφοροποίηση µε τη χρονολογία διδασκαλίας κάθε παράστασης; [Εθνικό
Θέατρο 1962 και 1977, Κ.Θ.Β.Ε. 1982, Θέατρο του Νότου 1996, Αµφιθέατρο 1999].
γ) Σε ποιο στοιχείο βασίστηκε κάθε σκηνογράφος για να κατασκευάσει το σκηνικό του;
Σχετίζεται αυτό µε την ερµηνεία του δράµατος;
δ) Κατά πόσο βασίστηκε στις σκηνογραφικές πληροφορίες (σκηνογραφικούς δείκτες) του
δραµατικού κειµένου;
Ας παρατηρήσουµε τη σκευή (κοστούµι) των υποκριτών και την κίνησή τους.
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Συσχετίστε την παρουσία των υποκριτών µε τους ποικίλους χαρακτηρισµούς που έχουν
δοθεί στο δράµα (τραγωδία, τραγικωµωδία, ροµαντικό δράµα…).
2. Στις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αρχαίων θεάτρων, σηµειώστε τη θέση της Ελένης
και τις κινήσεις Ελένης και Τεύκρου µετά τη συνάντησή τους.
3. Παρουσιάστε τα διάφορα σκηνικά και φωτογραφίες Προλόγου από διαφορετικές
παραστάσεις της Ελένης µε ένα συνοπτικό σχολιασµό δίπλα σε κάθε φωτογραφία.
Προσοχή, καθορίστε τον άξονα µε βάση τον οποίο θα σχολιάσετε κάθε φωτογραφία.
∆΄ Φάση: Παρουσίαση των εργασιών των οµάδων και σύνθεση του λογισµικού
παρουσίασης
Στη φάση αυτή οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Κάθε οµάδα παρουσιάζει το
θέµα µε το οποίο ασχολήθηκε και οι υπόλοιποι µαθητές διατυπώνουν ερωτήµατα, ζητούν
διευκρινίσεις και εκφράζουν κρίσεις. Μέσα από αυτές τις απόψεις που αντιπαρατίθενται οι
µαθητές µπορούν να επιχειρήσουν µια τη σύνθεση για το τελικό κείµενο ως προς το
περιεχόµενο, τη δοµή και τη µορφή του. Ο διδάσκων µπορεί να είναι πιο παρεµβατικός στο
σηµείο αυτό.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και ως το τέλος της προσέγγισης του δράµατος, έως ότου
φτάσουν σε µια συνολική παρουσίαση της Ελένης και παράλληλα της εργασίας τους.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση δεν αφορά µόνο το τελικό προϊόν, αλλά κυρίως τη συµµετοχή κάθε µαθητή/
µαθήτριας στη διαδικασία.
Καλό ωστόσο θεωρείται να αξιολογείται η όλη διαδικασία και από τους ίδιους τους
µαθητές. Γι’ αυτό ενδείκνυται στο τέλος κάθε 2ώρου να τους δίνουµε να συµπληρώνουν
ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης.
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Σενάριο διδασκαλίας [Αρχαία Ελληνικά]
«Ποιητικός λόγος και εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της
οµηρικής Οδύσσειας (ραψωδία µ 37-54 και 166-200)»

σελίδα.128

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

2α. «Ποιητικός λόγος και εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της
οµηρικής Οδύσσειας (ραψωδία µ 37-54 και 166-200)»
Βασική ιδέα
Η συγκριτική διερεύνηση και µελέτη του οδυσσειακού επεισοδίου των Σειρήνων καθώς
επίσης επιλεγµένων, µεταγενέστερων κειµενικών του εκδοχών µε εικονικές
αναπαραστάσεις από την αρχαία ελληνορωµαϊκή και τη νεότερη τέχνη, οι οποίες
αναφέρονται, άµεσα ή έµµεσα, στο µυθολογικό θέµα.Σύντοµη περιγραφή
Οι µαθητές, µε βάση τις γνώσεις που έχουν για το οδυσσειακό επεισόδιο των Σειρήνων,
εντοπίζουν σχετικό εικονικό υλικό από διάφορες πηγές του ∆ιαδικτύου (µουσεία,
πινακοθήκες, κ.ά.), το ταξινοµούν, το διερευνούν και το ερµηνεύουν κυρίως ως προς τις
σχέσεις (αναλογίες, αποκλίσεις και διαφορές) που εµφανίζει είτε προς το οµηρικό κείµενο
είτε προς τις µεταγενέστερες κειµενικές του παραλλαγές.
Στοιχεία σεναρίου
Γνωστικό αντικείµενο: Αρχαία Ελληνικά από µετάφραση, Οµήρου Οδύσσεια.
∆ιδακτική ενότητα: ραψωδία µ, Σειρήνες (στ. 37-54, 166-200).
Αποδέκτες του σεναρίου: οι µαθητές / τριες του Γυµνασίου, που
διδάσκονται την οµηρική Οδύσσεια σε νεοελληνική µετάφραση.
∆ιαθεµατικό εύρος σεναρίου: Αρχαία ελληνικά από µετάφραση, εικαστικές
τέχνες, αρχαία ελληνική ιστορία, µουσική.
Τόπος διεξαγωγής µαθήµατος: σχολικό εργαστήριο.
Προβλεπόµενος χρόνος: δύο (2) διδακτικές ώρες.
Χρησιµοποιούµενα εργαλεία (έντυπα και ηλεκτρονικά):


Σχολικό εγχειρίδιο



∆ιαδίκτυο



Επεξεργαστής κειµένου



Λογισµικό παρουσίασης



Προβολέας



Εκπαιδευτικό λογισµικό «Οµηρικά Έπη» (έκδ. 1.0, σειρά «Θύµησις»).
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Στόχοι
Γνωστικοί-µαθησιακοί:


Να εµβαθύνουν οι µαθητές στη µελέτη των αρχαιοελληνικών κειµένων µέσα από τον
συσχετισµό τους µε ποικίλες εκφάνσεις του κλασικού πολιτισµού, αποτυπωµένες σε
εικονογραφικές αναπαραστάσεις.



Να αναγνωρίζουν τις σύνθετες σχέσεις που συντηρούνται ανάµεσα στα αρχαία κείµενα
και στις εικονικές αναπαραστάσεις, οι οποίες παραπέµπουν στο περιεχόµενό τους.



Να συνειδητοποιήσουν ότι οι εικόνες που αναφέρονται στα αρχαία κείµενα δεν
λειτουργούν διακοσµητικά, αλλά εµπλουτίζουν και διαφωτίζουν την εξήγηση και την
ερµηνεία των κειµένων αυτών.



Να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους στον οπτικό γραµµατισµό, ώστε να είναι σε
θέση:
o

να αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά (µορφής και περιεχοµένου) των
εικονικών αναπαραστάσεων

o

να διατυπώνουν προτάσεις ερµηνείας για τη σηµασία και το περιεχόµενό
τους

o

να αναζητούν τις επιδράσεις τους

o

να τις συγκρίνουν µεταξύ τους

o

να τις εντάσσουν στο ευρύτερο ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο
οποίο δηµιουργήθηκαν.



Να εξοικειωθούν µε τη βασική ορολογία που χρησιµοποιείται για τη δήλωση και τον
χαρακτηρισµό αναπαραστατικών µορφών της αρχαίας και της νεότερης τέχνης.

Παιδαγωγικοί:


Να γνωρίσουν οι µαθητές τον πολύσηµο χαρακτήρα της εικόνας και του κειµένου και
να εξοικειωθούν µε αντιπροσωπευτικές όψεις της διαλεκτικής τους σχέσης.



Να συνειδητοποιήσουν ότι τόσο τα κείµενα όσο και οι εικόνες, από την αρχαιότητα
µέχρι σήµερα, αποκτούν νόηµα µέσω του διαλόγου των δηµιουργών τους, και ότι η
επιβίωσή τους εξαρτάται από τον τρόπο που τα προσλαµβάνουν οι αναγνώστες
/αποδέκτες τους.



Να ασκηθούν στην οµαδική εργασία δουλεύοντας σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης
που ευνοούν την κριτική διερεύνηση.
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Να επικοινωνούν µε άλλους συµµαθητές τους και να µοιράζονται τις απόψεις τους στο
πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων.



Παράλληλα µε την αναγνωστικές τους ικανότητες, να καλλιεργήσουν οπτικές και
αντιληπτικές ικανότητες για τον χώρο, τα πράγµατα, τα χρώµατα, των έργων τέχνης.



Να αναπτύξουν την κρίση και την αισθητική τους µέσα από τη συνανάγνωση κειµένων
και εικόνων.

Τεχνολογικοί:


Να εξοικειωθούν µε την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, που σχετίζονται µε το
θέµα που διερευνούν.



Να αντιληφθούν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς που θέτει το ηλεκτρονικό
µέσο στην αναζήτηση και στον εντοπισµό ενός θέµατος.



Να είναι σε θέση να αξιοποιούν και να διαπραγµατεύονται, σε συνεργασία µε τον
διδάσκοντα, τις πηγές πληροφόρησης που εντοπίζουν.



Να αποκτήσουν επίγνωση για το περιεχόµενο και τον τρόπο µάθησης µέσω των
ηλεκτρονικών µέσων, ώστε να εκµεταλλεύονται τις δυνατότητές τους µε δηµιουργικό
και κριτικό τρόπο.



Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ευκολίες που παρέχουν τα ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να
µειώνουν τον µόχθο τις αναζήτησης πληροφοριών, δηµιουργούν ωστόσο νέα
ζητούµενα, που σχετίζονται κυρίως µε την αξιοπιστία, την κριτική τους επεξεργασία
και τη σύνθεσή τους.

Προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες
Από την πλευρά των µαθητών / τριών:


Η προηγούµενη γνώση του οδυσσειακού επεισοδίου των Σειρήνων στη νεοελληνική
του µετάφραση.



Ο επαρκής χειρισµός του υπολογιστή και του φυλλοµετρητή, καθώς επίσης η βασική
γνώση εργαλείων του MS Office.

Από την πλευρά του καθηγητή:


Η γνώση ειδικών θεµάτων που αναφέρονται στις σχέσεις των αρχαιοελληνικών
κειµένων,

ειδικότερα

της

οµηρικής

Οδύσσειας,

µε

τις

εικονογραφικές

της

αναπαραστάσεις.
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Η συστηµατική προεργασία και οργάνωση του µαθησιακού υλικού (έντυπου και
ηλεκτρονικού) που θα κατατεθεί στους µαθητές προς διερεύνηση.

Οργάνωση της διδασκαλίας
∆ιαχείριση / οργάνωση της τάξης σε οµάδες:
Οι µαθητές, σε συνεργασία µε τον καθηγητή, επιλέγουν να διακριθούν σε 6 οµάδες των
τριών σύµφωνα µε τους επόµενους όρους:


Οι οµάδες διακρίνονται κατά το δυνατόν ως προς το φύλο, τις γνωστικές τους
ικανότητες και το στυλ µάθησης.



Σε κάθε οµάδα ένα τουλάχιστον µέλος της πρέπει να γνωρίζει βασικές λειτουργίες του
υπολογιστή και του διαδικτύου, καθώς επίσης βασικά στοιχεία της αγγλικής γλώσσας.



Κάθε οµάδα εκλέγει έναν εκπρόσωπό της. Ο εκπρόσωπος κάθε οµάδας ανταλλάσσει
απόψεις και απορίες για τη δραστηριότητα της οµάδας του µε τον εκπρόσωπο της
άλλης οµάδας που έχει οριστεί να επικοινωνεί.



Οι δραστηριότητες που εκτελούνται και τα ζητούµενα των φύλλων εργασίας είναι
κοινά ανά δύο οµάδες (1 και 2, 3 και 4, 5 και 6). Η συνεργασία επιτρέπεται µόνο
µεταξύ των οµάδων που έχουν διαφορετικά υπό διερεύνηση θέµατα.



Με την παρεµβατική καθοδήγηση του καθηγητή, έχει οριστεί η οµάδα 1 να επικοινωνεί
µε την 4, η 2 µε την 6, η 3 µε την 5.



Οι µαθητές έχουν εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους, προκειµένου να συλλέξουν το
εικονογραφικό υλικό, να το ταξινοµήσουν, να διαβάσουν τα δεδοµένα που περιέχονται
στα φύλλα εργασίας τους, να ζητήσουν εξηγήσεις από τον καθηγητή και να
εκτελέσουν τις δραστηριότητες.



Ο διδάσκων κινητοποιεί τους µαθητές να υποβάλουν ερωτήσεις και απορίες,
διευκολύνει τη διαδικασία εντοπισµού και µελέτης του µαθησιακού υλικού και
παρεµβαίνει στην περίπτωση που κάποια οµάδα ή µέλος της αντιµετωπίσει πρόβληµα.

Προετοιµασία της διδασκαλίας:
Ο καθηγητής ενηµερώνει τα µέλη των οµάδων για:


Την εξέλιξη της πορείας της διδασκαλίας σε 4 φάσεις:
(α) Αναζήτηση και εντοπισµό του εικονικού υλικού µέσω του διαδικτύου
(β) Συνεργατική διερεύνησή του από τους µαθητές
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(γ) Προφορική παρουσίαση (µε λογισµικό παρουσίασης) µιας δραστηριότητας στο
εργαστήριο, κατ’ επιλογή, από αυτές που περιέχονται στο φύλλο εργασίας
(δ) Γραπτή ανταπόκριση στα ζητούµενα των φύλλων εργασίας.
Στην τελευταία δραστηριότητα οι µαθητές ανταποκρίνονται µε κατ’ οίκον εργασία, την
οποία θα παραδώσουν στον καθηγητή σε επόµενη συνάντηση.


Την κοινή σκοποθεσία των ζητουµένων στα φύλλα εργασίας και τις επιµέρους
διαφορές

τους

ως

προς

τα

περιεχόµενά

τους.

Αυτό

σηµαίνει,

οι

µαθητές

πληροφορούνται ότι συνεργάζονται για να πετύχουν τους ίδιους γενικούς στόχους,
χρησιµοποιώντας όµως διαφορετικά παραδείγµατα.


Την

ενσωµάτωση

του

εντοπισµένου

από

το

διαδίκτυο

υλικού

σε

λογισµικό

παρουσίασης (power point), στο οποίο οι µαθητές θα προσθέτουν, εκτός από τις
εικόνες τους, σηµειώσεις ή σχόλια που τις συνοδεύουν καθώς επίσης κωδικοποιηµένες
τις ερµηνευτικές τους παρατηρήσεις.


Τις κειµενικές πληροφορίες που οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους, προκειµένου να
υποστηρίξουν τα ζητούµενα των δραστηριοτήτων τους. Σε ηλεκτρονικό φάκελο των
σταθµών εργασίας έχουν αποθηκευτεί προς χρήση από όλες τις οµάδες τρία αρχεία
κειµένων σε νεοελληνική µετάφραση. Οι µαθητές επιβεβαιώνουν αν υπάρχουν στους
σταθµούς εργασίας τους οι επόµενες µεταφράσεις που περιέχουν:
(α) το πέρασµα του Οδυσσέα από τις Σειρήνες όπως αυτό εµφανίζεται στην
οµηρική

Οδύσσεια

(ραψωδία

µ,

στίχοι

37-54

και

166-200)

[αρχείο

Odysseia_Seirenes.doc].
(β) το πέρασµα του Ορφέα από τις Σειρήνες όπως το αποδίδει ο Απολλώνιος
Ρόδιος

(Αργοναυτικά,

βιβλίο

4,

στίχοι

891-919)

[αρχείο

Apollonios_Seirenes.doc].
(γ) την ερµηνευτική εκδοχή του Λυκόφρονα για την τύχη των Σειρήνων, όταν
τις προσπέρασε µε επιτυχία ο ήρωας Οδυσσέας (Αλεξάνδρα, στίχοι 712-716)
[αρχείο Lykofron_Seirenes.doc].
Σηµείωση:
Το κειµενικό υλικό, κοινό για όλες τις οµάδες, θα αποτελέσει, µε την καθοδήγηση του
καθηγητή,

αντικείµενο

συνεργατικής

διερεύνησης

και

µελέτης

σε

σχέση

µε

το

εικονογραφικό υλικό που θα συλλεχθεί από το διαδίκτυο, το οποίο δεν προσφέρει
αξιόπιστες και σύγχρονες νεοελληνικές µεταφράσεις. Γι’ αυτό δίνονται στους µαθητές σε
αρχεία κειµένων.
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Τις οδηγίες µε βάση τις οποίες οι µαθητές θα πλοηγηθούν στην αναζήτηση και στον
εντοπισµό του εικονογραφικού υλικού από το διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, σε κάθε
σταθµό εργασίας υπάρχει αρχείο κειµένου (odigies.doc) που περιέχει:
(α) τα βήµατα αναζήτησης και εντοπισµού του εικονογραφικού υλικού από το
διαδίκτυο
(β) στοιχεία χαρακτηρισµού του εικονογραφικού υλικού, τα οποία οι µαθητές
θα εντάξουν στις σηµειώσεις του λογισµικού παρουσίασης
(γ) σχόλια που αφορούν στις εικονογραφικές αναπαραστάσεις, ώστε να
µπορούν οι µαθητές να διευκολυνθούν στις δικές τους ερµηνείες
(δ) ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου οι µαθητές µπορούν να εντοπίσουν
υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο
(ε) πρόσθετες εικονογραφικές αναπαραστάσεις, οι οποίες θα συγκριθούν µε τις
ήδη υπάρχουσες.

Οι µαθητές επιβεβαιώνουν αν υπάρχουν ήδη οι οδηγίες στους σταθµούς εργασίας τους. Ο
καθηγητής έχει επιλέξει ώστε τα βήµατα αναζήτησης που θα ακολουθήσει κάθε οµάδα για
να εντοπίσει το εικονογραφικό υλικό από το διαδίκτυο να ανταποκρίνονται στο επίπεδο
του ηλεκτρονικού τους γραµµατισµού. Εξηγεί από την αρχή τα βασικά στοιχεία
χαρακτηρισµού του εικονογραφικού υλικού, που περιέχονται στις οδηγίες, και τη
χρησιµότητά τους. ∆ηλώνει ωστόσο ότι δεν θα χρειαστεί, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, οι
µαθητές να δοκιµαστούν σε τεχνικά θέµατα των αγγείων και των εικόνων. Εποµένως, το
σχετικό υποστηρικτικό υλικό έχει επεξηγηµατικό χαρακτήρα.

Οι µαθητές υποβάλλουν

τυχόν απορίες τους στον καθηγητή.


Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Οµηρικά Έπη», που είναι εγκατεστηµένο στους σταθµούς
εργασίας, το οποίο θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για τις δραστηριότητες τους. Οι
µαθητές δοκιµάζουν αν πράγµατι λειτουργεί το λογισµικό.



Τον υποχρεωτικό αριθµό των εικονογραφικών αναπαραστάσεων που οι οµάδες θα
αναζητήσουν στο διαδίκτυο, θα αποθηκεύσουν στους σταθµούς εργασίας τους και, στο
τέλος, µε βάση τα ζητούµενα των φύλλων εργασίας θα σχολιάσουν. Ο αριθµός των
εικονογραφικών αναπαραστάσεων είναι 3 + 1 προς σύγκριση και για τις τρεις οµάδες.



Τον τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεων τους από τον καθηγητή. Ανακοινώνεται στους
µαθητές ότι η αξιολόγησή τους στην προφορική παρουσίαση της µιας δραστηριότητας,
που θα γίνει στο εργαστήριο, θα είναι κυρίως συλλογική και ότι, µέσα σε αυτό το
συνεργατικό πλαίσιο, κάθε µαθητής κρίνεται από τον τρόπο συνεισφοράς του στο έργο
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της οµάδας. Η ατοµική αξιολόγηση αφορά στις γραπτές απαντήσεις που θα δώσουν
στα υπόλοιπα ζητούµενα των φύλλων εργασίας δουλεύοντας στο σπίτι.


Την αξιολόγηση του σεναρίου από τους µαθητές, µε ερωτηµατολόγιο που οι ίδιοι θα
συµπληρώσουν και θα το παραδώσουν στον καθηγητή τους κατά την επόµενη
συνάντηση.

Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης-πρόκληση ενδιαφέροντος
Ανακεφαλαίωση της διδαχθείσας ύλης του επεισοδίου των Σειρήνων από την έντυπη
οµηρική Οδύσσεια, µε τρόπον ώστε να συνδεθεί µε τις δραστηριότητες που θα
ακολουθήσουν.


Για να ανακαλέσουν στη µνήµη τους οι µαθητές τη θέση που έχει το επεισόδιο των
Σειρήνων στους οδυσσειακούς Απολόγους, πλοηγούνται µε το λογισµικό «Οµηρικά
Έπη», που είναι εγκατεστηµένο στους σταθµούς εργασίας τους, στις «Περιπλανήσεις
του Οδυσσέα».



Με τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων εκµαιεύονται θέµατα και ζητούµενα που
σχετίζονται µε τη δοµή, τις ιδέες του επεισοδίου και κυρίως µε τον αινιγµατικό του
χαρακτήρα. ∆ίνεται έµφαση, ειδικότερα, στις κυριολεκτικές και συµβολικές διαστάσεις
του επεισοδίου των σειρήνων όπως:
• η εξαιρετικά ελλειπτική περιγραφή των σειρήνων από τον Όµηρο,
• η ακαταµάχητη τέρψη/ θέλξη της αοιδής των σειρήνων και, γενικότερα, της
ποίησης,
• οι λανθάνουσες σχέσεις των Σειρήνων µε τις Μούσες,
• οι σχέσεις των Σειρήνων µε άλλες, γυναικείες κυρίως υπάρξεις, στην Οδύσσεια
και ο ρόλος που διαδραµατίζουν στο έπος,
• η στάση και η συµπεριφορά του Οδυσσέα και των εταίρων του στο επεισόδιο,
• ο κίνδυνος που διαγράφεται για τον Οδυσσέα και τους εταίρους ως προς την
έκβαση του νόστου τους,
• το µυστηριακό περιβάλλον µέσα στο οποίο εξελίσσεται το επεισόδιο,
• οι µυθολογικές καταβολές του επεισοδίου,
• η σιωπή του ποιητή για την τύχη των Σειρήνων όταν τις προσπερνά ο Οδυσσέας.



Τίθεται, τέλος, ως υπόθεση εργασίας το ερώτηµα για το πώς θα µπορούσε να µιλήσει
κάποιος για το οµηρικό επεισόδιο όχι πλέον µε λέξεις αλλά µε εικόνες.
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Υλοποίηση σεναρίου
Φάση Α: 1η διδακτική ώρα
Συλλογή και ταξινόµηση υλικού ανά οµάδες
Σε αυτή τη φάση οι µαθητές, υπό τη συνεχή καθοδήγηση του διδάσκοντα, συλλέγουν το
εικονογραφικό υλικό, το διαµορφώνουν στο λογισµικό παρουσίασης, συνεργάζονται, µέσω
του εκπροσώπου τους, µε την «οµάδα-αδελφάκι», και προβαίνουν στις οποιεσδήποτε
διορθώσεις.

Οµάδες 1 και 2
Ι. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο φωτογραφικής αναπαράστασης αγγείου µε
θέµα «Οδυσσέας και Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
1. Μηχανή αναζήτησης: Google: Ιστός: λέξεις κλειδιά: demodokos odyssey > The
Odyssey > book twelve: The Sirens.
2. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» της φωτογραφικής αναπαράστασης αγγείου
που

βρίσκεται

στην

ηλεκτρονική

σελίδα

Sirens

(διεύθυνση:

http://www.philipresheph.com/demodokos/odyssey/od20b.htm) και έχει τίτλο «Odysseus
and the Sirens, Corinthian black figure aryballos, c. 560 BC».
3.

Άνοιγµα

του

λογισµικού

παρουσίασης

και

ενσωµάτωση

της

φωτογραφικής

αναπαράστασης [εικόνα 1].
4. Στοιχεία της φωτογραφικής αναπαράστασης:


Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες. Η Κίρκη παρατηρεί το επεισόδιο; ».



Ρυθµός: υστερο-κορινθιακός µελανόµορφος



Σχήµα: αρύβαλλος



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Βοστώνη, Μουσείο Καλών Τεχνών



Τόπος προέλευσης: Ελλάδα



Χρονολογία: γύρω στο 560 π.Χ.

5. Υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο:
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5.1. Για τη µελανόµορφη κορινθιακή τέχνη και τον αρύβαλλο:
http://users.thess.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/ar.ag.mel.htm#Κορινθια
κή
5.2. Για τους ρυθµούς, γενικότερα, στη διεύθυνση του Ιδρύµατος Ελληνισµού:
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index_100.html
5.3. Για να εντοπίσουν οι µαθητές το αγγείο από το οποίο προέρχεται η φωτογραφική
αναπαράσταση: Μηχανή αναζήτησης: Google: Ιστός: λέξεις κλειδιά: Perseus > Perseus
Library > Search: Odysseus and the Sirens > Greek and Roman Materials > More >
Boston 01.8100
6. Για σύγκριση µε τη φωτογραφική αναπαράσταση προσφέρεται η ρωµαϊκή τοιχογραφία
µε θέµα «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες»:

Μηχανή αναζήτησης: Google: Ιστός: λέξεις

κλειδιά: The British Museum > Welcome to the British Museum > Compass > Search the
Collections: Sirens > Wall paintings of Ulysses and the Sirens.
6.1. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» της τοιχογραφίας
6.2. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση της τοιχογραφίας [εικόνα 2].
6.3. Στοιχεία της εικόνας 2:


Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες».



Είδος: Ρωµαϊκή τοιχογραφία



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο



Τόπος προέλευσης: Ποµπηία, Ιταλία



Χρονολογία: µέσα του 1ου αι. µ.Χ.

6.4.

Σχόλια:

Η τοιχογραφία δείχνει τη στιγµή που ο Οδυσσέας και το πλήρωµά του περνάνε από τις
Σειρήνες. Μία σειρήνα παίζει δίδυµους αυλούς, µια άλλη λύρα, και µια τρίτη προφανώς
τραγουδάει. Το καράβι του Οδυσσέα, µια πολεµική γαλέρα, διακρίνεται πιο καθαρά σε
σχέση µε τους βράχους και τους εφιαλτικούς σκελετούς ανθρώπων.
6.5.

Στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

«οι

<http://www.educnet.education.fr/musagora/muses/musesgr/mousike.htm>

Μούσες»
υπάρχουν

γενικά στοιχεία για τις Μούσες και τη µουσική, που µπορείτε να συµβουλευτείτε για να
εκτελέσετε σχετική δραστηριότητα που περιέχεται στο φύλλο εργασίας.
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ΙΙ. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο αναπαράστασης αγγείου µε θέµα
«Οδυσσέας και Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
1. Μετάβαση στην ιστοσελίδα http://www.theoi.com/IllustrationO1.html (Gallery, Myth in
Greek Art). Εντοπισµός της εικόνας µε τον τίτλο «O21.4 Seiren, Odysseus».
2. Αποθήκευσή της στο αρχείο «οι εικόνες µου»
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση της εικονικής αναπαράστασης
[εικόνα 3].
4. Στοιχεία της αναπαράστασης:


Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας, δεµένος σε κολόνα (που συνεκδοχικά παραπέµπει στο
κατάρτι του καραβιού του) ανάµεσα σε σειρήνες που παίζουν λύρα και αυλό» (στη
σχετική εικόνα εµφανίζεται µόνο η µία σειρήνα).



Ρυθµός: αττικός µελανόµορφος µε υπόλευκο βάθος



Ζωγράφος: αποδίδεται στον ζωγράφο του Εδιµβούργου.



Σχήµα: λήκυθος



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών



Τόπος προέλευσης: Ελλάδα



Χρονολογία: γύρω στο 500 π.Χ.

5. Υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο:
5.1. Για τη αττική µελανόµορφη τεχνική και τη λήκυθο:
http://users.thess.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/ar.ag.mel.htm
5.2. Για τους ρυθµούς, γενικότερα, στη διεύθυνση του Ιδρύµατος Ελληνισµού:
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index_100.html

III. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο πίνακα ζωγραφικής µε θέµα «Οδυσσέας
και Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
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1. Μηχανή αναζήτησης: Google: Ιστός: λέξεις κλειδιά: demodokos odyssey > The
Odyssey > book twelve: The Sirens.
2. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» του πίνακα ζωγραφικής, που βρίσκεται στην
πρώτη

ηλεκτρονική

σελίδα

http://www.philipresheph.com/demodokos/odyssey/od20.htm

(διεύθυνση:
)

και

έχει

τίτλο

«The

Sirens, John Flaxman 1805».
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση του πίνακα [εικόνα 4].
4. Στοιχεία του πίνακα:




Τίτλος-σύνοψη: «Οι Σειρήνες» (1805)
Σχήµα: γκραβούρα
Ζωγράφος: John Flaxman (1755-1806)

5. Σχόλια:
Ο άγγλος, γλύπτης, χαράκτης και σχεδιαστής, John Flaxman (1755- 1806) ανήκει στο
κίνηµα του Νεοκλασικισµού, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη νοσταλγική επιστροφή σε
θέµατα της κλασικής εποχής. Το 1787 ο Flaxman ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου σχεδίασε
γκραβούρες µε οµηρικά θέµατα (παράδειγµα οι «Σειρήνες» του) για έντυπες εκδόσεις της
Ιλιάδας και της Οδύσσειας, που δηµοσιεύτηκαν στη Ρώµη του 1793.

Οµάδες 3 και 4
Ι.

Θέµα:

Αναζήτηση-εντοπισµός

στο

διαδίκτυο

αναπαράστασης

αγγείου

µε

θέµα

«Οδυσσέας και Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες, και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
Μετάβαση

στην

ιστοσελίδα

http://www.kzu.ch/fach/as/gallerie/myth/odysseus/odysseus_03.htm#11
(Odysseus III: Von den Sirenen bis nach Ithaka).
2. Επιλογή για αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» της τέταρτης εικόνας «Odysseus
und die Sirenen».
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση της εικονικής αναπαράστασης
[εικόνα 1].
4. Στοιχεία της αναπαράστασης:
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Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες».



Ρυθµός: αττικός µελανόµορφος



Σχήµα: οινοχόη



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Βερολίνο, Αρχαιολογικό µουσείο (Antikensammlung).



Τόπος προέλευσης: Ελλάδα



Χρονολογία: γύρω στο 520 π.Χ.

5. Υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο:
5.1. Για τη αττική µελανόµορφη τεχνική:
http://users.thess.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/ar.ag.mel.htm
5.2. Για τους ρυθµούς γενικότερα, στη διεύθυνση του Ιδρύµατος Ελληνισµού:
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index_100.html
6. Για σύγκριση µε την προηγούµενη αναπαράσταση προσφέρεται το σύµπλεγµα γλυπτών
από το Μουσείο Πολ Γκετί http://www.getty.edu/art/collections/objects/o8398.html.
6.1. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» της εµφανιζόµενης αναπαράστασης.
6.2. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση της αναπαράστασης [εικόνα
2].
6.3. Στοιχεία της αρχαίας αναπαράστασης:


Τίτλος-σύνοψη: «Καθισµένος ποιητής; και δύο σειρήνες».



∆ηµιουργός: άγνωστος



Σχήµα: σύµπλεγµα γλυπτών από τερακότα (ψηµένο πηλό).



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Μουσείο Πολ Γκετί, Η.Π.Α.



Τόπος προέλευσης: Ελλάδα, Κάτω-Ιταλία



Χρονολογία: γύρω στο 350-300 π.Χ.

6.4. Σχόλια:
Ένας καθισµένος άντρας περιβάλλεται από δύο σειρήνες που εδώ έχουν ολότελα γυναικεία
όψη. Στο σύµπλεγµα υπάρχουν επικήδειες υποδηλώσεις, καθώς στη µυθολογία οι σειρήνες
παραπλανούσαν τους ναυτικούς και τους οδηγούσαν στον θάνατο. Ο άντρας πιθανόν να
είναι αοιδός, όπως φαίνεται από το ανοιχτό του στόµα και τη λύρα, που προφανώς
κρατούσε στο αριστερό του χέρι (εδώ απουσιάζει). Ίσως όµως ο άντρας αυτός να είναι και
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ο Ορφέας, ο οποίος σύµφωνα µε τον µύθο νίκησε τις Σειρήνες και µπόρεσε να επιστρέψει
ζωντανός από τον Άδη. Μπορεί, τέλος, να είναι ένας κοινός θνητός, κάποιος που έχει
πεθάνει, µε την όψη ποιητή ή αοιδού.

ΙΙ. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο αναπαράστασης αγγείου µε θέµα
«Οδυσσέα και Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες, και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
1. Μηχανή αναζήτησης: Google: Ιστός: λέξεις κλειδιά: Perseus > Perseus Library >
Search: Odysseus and the Sirens > Greek and Roman Materials > Berlin V.I. 4532.
2. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» της αναπαράστασης µε τα στοιχεία Berlin V.I.
4532 (πρβλ. και Berlin V.I. 4532)
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση των δύο αναπαραστάσεων
[εικόνα 3].
4. Στοιχεία των αναπαραστάσεων:


Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες».



Ρυθµός: υστερο-κλασικός ερυθρόµορφος.



Σχήµα: κωδωνόσχηµος κρατήρας.



Ζωγράφος: αποδίδεται στον Πύθωνα



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Βερολίνο Αρχαιολογικό µουσείο (Antikenmuseen).



Τόπος προέλευσης: Κάτω-Ιταλία



Χρονολογία: γύρω στο 340 π.Χ.

5. Υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο:
5.1. Για τον κρατήρα:
http://users.thess.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/aggeia.htm
5.2. Για την ερυθρόµορφη αγγειογραφία σε διάφορες περιόδους, στη διεύθυνση του
Ιδρύµατος Ελληνισµού:
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index_100.html
6.Στηνηλεκτρονικήδιεύθυνση«οιΜούσες»
<http://www.educnet.education.fr/musagora/muses/musesgr/mousike.htm>

υπάρχουν
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γενικά στοιχεία για τις Μούσες και τη µουσική, που µπορείτε να συµβουλευτείτε για να
εκτελέσετε σχετική δραστηριότητα που περιέχεται στο φύλλο εργασίας για την εικόνα 3.
ΙΙΙ. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο ζωγραφικού πίνακα µε θέµα «Ο
Οδυσσέας και οι Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες, και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
1.Μετάβαση

στην

ιστοσελίδα

http://www.palettesofvision.com/Reproductions/herbert_draper/index1.html.
2. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» του ζωγραφικού πίνακα του Herbert J. Draper
«Ulysses and the Sirens».
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση του ζωγραφικού πίνακα [εικόνα
4].
4. Στοιχεία του ζωγραφικού πίνακα:


Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες» (1909)



Ζωγράφος: Herbert James Draper (1864-1920)



Σχήµα: πίνακας σε ζωγραφική



Υλικό: λάδι σε καµβά



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Ferens Art Gallery, Hull, Αγγλία.

5. Σχόλια:
Ο άγγλος Herbert James Draper (1864-1920) θεωρείται ένας από τους πλέον διάσηµους
ζωγράφους σε θέµατα εµπνευσµένα από την κλασική µυθολογία. Tα έργα του, όπως στον
Οδυσσέα και τις Σειρήνες, χαρακτηρίζονται για τη δραµατικότητα και την αισθησιακότητα
που αποπνέουν ήρωες και νεράιδες.

Οµάδες 5 και 6
Ι. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο αναπαράστασης αγγείου µε θέµα «Ο
Οδυσσέας και οι Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες, και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
1. Μηχανή αναζήτησης: Google: Ιστός: λέξεις κλειδιά: Perseus > Perseus Library >
Search: Odysseus and the Sirens > Beazley Archive > Luzern, Market, Ars Antiqua
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2. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» των δύο αναπαραστάσεων του ίδιου αγγείου
(της τρίτης από αριστερά και της τέταρτης).
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση των αναπαραστάσεων [εικόνα
1].
4. Στοιχεία των αναπαραστάσεων:


Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας, δεµένος στο κατάρτι του πλοίου του, και οι
Σειρήνες στα βράχια»



Ρυθµός: αττικός µελανόµορφος



Σχήµα: οινοχόη



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Νέα Υόρκη, Συλλογή Γρηγ. Καλλιµανόπουλου



Τόπος προέλευσης: Ελλάδα



Χρονολογία: 525-475 π.Χ.

5. Υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο:
5.1. Για τη µελανόµορφη αγγειογραφία:
http://users.thess.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/aggeia.htm
5.2. Γενικότερα στοιχεία στη διεύθυνση του Ιδρύµατος Ελληνισµού:
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index_100.html
6. Για σύγκριση µε την προηγούµενη αναπαράσταση προσφέρεται ο ασκός µε τη µορφή
Σειρήνας,

που

βρίσκεται

στο

Μουσείο

Πολ

Γκετί:

http://www.getty.edu/art/collections/objects/o22026.html
6.1. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου»
6.2. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωσή της [εικόνα 2].
6.3. Στοιχεία της εικόνας:


Τίτλος-σύνοψη: «Ασκός µε τη µορφή σειρήνας».



Υλικό: µπρούντζος



∆ηµιουργός: άγνωστος



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Μουσείο Πολ Γκετί, Η.Π.Α.



Τόπος προέλευσης: Ελλάδα, Κάτω Ιταλία
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Χρονολογία: 480- 450 π.Χ.

6.4. Σχόλια:
Στον µπρούτζινο αυτό ασκό, που έχει τη µορφή σειρήνας (µισό πουλί και µισή γυναίκα),
συντηρούσαν αρωµατισµένα έλαια. Η σειρήνα φαίνεται να κρατάει ένα ρόδι και την
ονοµαζόµενη σύριγγα του Πάνα. Στην αρχαιοελληνική τέχνη το ρόδι συνδέεται µε
επικήδειες τελετές, ενώ ο αυλός παραπέµπει στη µουσική ικανότητα της σειρήνας. Ως
χερούλι του ασκού λειτουργεί η µορφή ενός µικρόσωµου νεαρού άντρα, που βρίσκει
στήριγµα στο σώµα της σειρήνας.
6.5.

Στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

«οι

<http://www.educnet.education.fr/musagora/muses/musesgr/mousike.htm>

Μούσες»
υπάρχουν

γενικά στοιχεία για τις Μούσες και τη µουσική, που µπορείτε να συµβουλευτείτε, για να
εκτελέσετε σχετική δραστηριότητα που περιέχεται στο φύλλο εργασίας σχετικά µε την
εικόνα 1.
ΙΙ. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο αρχαίας αναπαράστασης που σχετίζεται µε
το θέµα των σειρήνων.
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες, και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
1. Μηχανή αναζήτησης: Google: Ιστός: λέξεις κλειδιά: Perseus > Perseus Library >
Search: Odysseus and the Sirens > Greek and Roman Materials > Beazley Archive >
London, British Museum, E440
2. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» των δύο πρώτων, από τα αριστερά,
εναλλακτικών αναπαραστάσεων (Α και Β) του ίδιου αγγείου.
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση των αναπαραστάσεων [εικόνα 3
Α και Β].
4. Στοιχεία των αναπαραστάσεων:


Τίτλος-σύνοψη (όψη Α): «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες, καράβι και βράχια» (όψη
Β): «Οι Έρωτες πετώντας πάνω από το νερό».



Ρυθµός: αττικός ερυθρόµορφος



Σχήµα: στάµνος



Ζωγράφος: αποδίδεται στον ζωγράφο της Σειρήνας.



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο.



Τόπος προέλευσης: Ετρουρία
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Χρονολογία: γύρω στο 475 π.Χ.

5. Υποστηρικτικό υλικό από το διαδίκτυο:
5.1. Για την ερυθρόµορφη τεχνική και στάµνο:
http://users.thess.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/ar.ag.ery.htm
5.2. Γενικότερα στοιχεία στη διεύθυνση του Ιδρύµατος Ελληνισµού:
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index_100.html
ΙΙΙ. Θέµα: Αναζήτηση-εντοπισµός στο διαδίκτυο ζωγραφικού πίνακα µε θέµα «Ο
Οδυσσέας και οι Σειρήνες».
Βήµατα (µε βάση τις οδηγίες, και υπό την επίβλεψη του καθηγητή):
1.

Μετάβαση

στην

ιστοσελίδα

της

Εθνικής

Πινακοθήκης

της

http://www.ngv.vic.gov.au/collection/international/painting/w/ipa00246.html

Μελβούρνης
(National

Gallery of Victoria).
2. Αποθήκευση στο αρχείο «οι εικόνες µου» του ζωγραφικού πίνακα του J. W.
WATERHOUSE «Ulysses and the Sirens».
3. Άνοιγµα του λογισµικού παρουσίασης και ενσωµάτωση του ζωγραφικού πίνακα [εικόνα
4].
4. Στοιχεία του ζωγραφικού πίνακα:


Τίτλος-σύνοψη: «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες» (1890)



Σχήµα: πίνακας σε ζωγραφική



Ζωγράφος: J.W. Waterhouse (Ρώµη 1849– Αγγλία 1917)



Υλικό: λάδι σε καµβά



Συλλογή-έδρα αντικειµένου: Εθνική Πινακοθήκη Μελβούρνης (Αυστραλία)

5. Σχόλια:
Ο άγγλος ζωγράφος John William Waterhouse επηρεάστηκε από θέµατα της κλασικής
εποχής, ιστορικά και λογοτεχνικά. Παράδειγµα ο πίνακας «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες»
(1890), που παραπέµπει, µε αρκετές πρόσθετες λεπτοµέρειες, στην οµηρική Οδύσσεια.
Είναι πιθανόν ότι ο ζωγράφος επηρεάστηκε στην έµπνευσή του από το οµόθεµο αγγείο
που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο της εικόνας 1.
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Φάση Β: 2η διδακτική ώρα
Ταξινόµηση υλικού- προφορική παρουσίαση µιας δραστηριότητας στο εργαστήριο
Στη δεύτερη φάση

οι µαθητές, µε βάση το υλικό που έχουν συγκεντρώσει, µελετούν

συγκριτικά τα κείµενα µε τις εικονογραφικές τους αναπαραστάσεις, συνεργαζόµενοι ανά
οµάδες και υποβάλλοντας τις απορίες τους στον καθηγητή. Από τα ζητούµενα των φύλλων
εργασίας, που τους έχουν δοθεί, επιλέγουν να παρουσιάσουν µία µόνο δραστηριότητα, µε
λογισµικό παρουσίασης, µέσα στο εργαστήριο. Φροντίζουν ώστε οι δραστηριότητες που θα
παρουσιαστούν να είναι διαφορετικές για κάθε οµάδα. Τα υπόλοιπα ζητούµενα των
φύλλων εργασίας θα απαντηθούν γραπτά από κάθε µαθητή χωριστά σε κατ’ οίκον
εργασία. Με το τέλος του µαθήµατος, όλοι οι µαθητές παραλαµβάνουν ερωτηµατολόγιο
αξιολόγησης του σεναρίου, για να το επιστρέψουν συµπληρωµένο στην επόµενη
συνάντηση µε τον καθηγητή.
Επεκτασιµότητα του σεναρίου / περιορισµοί
Σε µεγαλύτερη χρονική διάρκεια το σενάριο θα µπορούσε να επεκταθεί και σε πιο τεχνικά
ή ειδικά θέµατα, προς την κατεύθυνση των εικαστικών τεχνών, της αρχαιολογίας και της
µουσικής.

Περιορίστηκε

ωστόσο,

στην

προκειµένη

περίπτωση,

µόνο

σε

θέµατα

συγκριτικού ελέγχου κειµένων και εικόνων, αποφεύγοντας να ορίσει, µε πιο αυστηρό
τρόπο, ζητήµατα πολυτροπικότητας των κειµένων.
Ενδεικτική εργογραφία
D. Buitron – O. and Beth Cohen, «Between Skylla and Penelope. The Female Characters
of the Odyssey in Archaic and Classical Art», στον τόµο B. Cohen (επιµ.), The Distaff
Side. Representing the Female in Homer’s Odyssey. Νέα Υόρκη-Οξφόρδη: Oxford
University Press 1995, σσ. 29-58.
A. ∆. Βολτής, Απολλωνίου Ρόδιου, Αργοναυτικά. Μεταφορά στη νεοελληνική γλώσσα των
4 βιβλίων των Ραψωδιών. Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1988.
Κ. Γρύλλος, «Όψεις της ποιητικής γοητείας. Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες στο µ της
Οδύσσειας», Φιλόλογος 97 (1999) 322-336.
G. Kress, and

T. van Leeuwen, Reading images. The Grammar of Visual Design.

Λονδίνο: Routledge 1996.
G. Kress, «Imagination, the World of Image and the New Media», στον τόµο Ο.
Κωνσταντινίδου Σέµογλου (επιµ.), Εικόνα και παιδί. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου.
Θεσσαλονίκη: Cannot not Design Publ. 2005.
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S. Lowenstam, «The Use of Vase-Depictions in Homeric Studies», TAPhA 112 (1992)
165-198.
∆. Ν. Μαρωνίτης, Οµήρου Οδύσσεια. Μετάφραση. Αθήνα: Καστανιώτης 2001-2
Γ.

Μεταξιώτης,

«Η

εικόνα

στην

εκπαίδευση»,

ηλεκτρονικό

περιοδικό

Γλωσσικός

υπολογιστής 2 (2000):
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/3/1.htm
Φ. Παιδής, Λυκόφρονος, Αλεξάνδρα. Μετάφραση-σηµειώσεις. Αθήνα: Στιγµή 2004.
Λ. Πόλκας, «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες στην οµηρική Οδύσσεια και στον Κάφκα», στον
ηλεκτρονικό κόµβο του ΚΕΓ:
<http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/methodology/Anakoinoseis_Eisigiseis/perie
chom.htm>
Μ. Τιβέριος, Ελληνική τέχνη. Αρχαία Αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 1996.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι
ΟΜΑ∆ΕΣ 1 και 2
Θέµα σεναρίου: «Ποιητικός λόγος και εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της οµηρικής
Οδύσσειας (µ 37-54 και 166-200).
Ηµεροµηνία:
Τάξη:
Ονοµατεπώνυµα µαθητών/τριών:
1..........................................................................................
2..........................................................................................
3..........................................................................................
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.Η εικόνα 1 είναι από τις πρωιµότερες που αναφέρονται στο οµηρικό επεισόδιο των
Σειρήνων. Περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο οµηρικό κείµενο, ωστόσο µερικά
παραλλάσσονται, ή προστίθενται νέα που δεν υπάρχουν στο οµηρικό κείµενο.
Προσπαθήστε να περιγράψετε τις µορφές, τα αντικείµενα και το περιβάλλον που βλέπετε
στην εικόνα 1 και, στη συνέχεια, να συγκρίνετε τα στοιχεία αυτά µε τις πληροφορίες που
δίνει ο Όµηρος.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........
1.1. Η µορφή που βρίσκεται πίσω από τις Σειρήνες στην εικόνα 1 λέγεται ότι είναι η
µητέρα τους Χθων (Γη). Μερικοί ωστόσο ερµηνευτές υποστηρίζουν ότι η µορφή αυτή είναι
η Κίρκη, και ότι πίσω της (στο δικτυωτό πλαίσιο) βρίσκεται το παλάτι της. Έτσι θα
µπορούσε να δοθεί ο εξής τίτλος στην εικόνα 1 ««Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες. Η Κίρκη
παρατηρεί το επεισόδιο». Με βάση τις πληροφορίες που δίνει ο Όµηρος για το επεισόδιο
των Σειρήνων, εξηγήστε πώς είναι δυνατόν η Κίρκη να εµπλέκεται στο επεισόδιο αυτό και
έτσι να δικαιολογείται η παρουσία της στην εικόνα 1.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........
2. Η εικόνα 2, µε τη ρωµαϊκή τοιχογραφία από την Ποµπηία, περιέχει ευχάριστα αλλά και
αρνητικά στοιχεία. Προσπαθήστε να περιγράψετε τα στοιχεία αυτά. Στη συνέχεια, µε βάση
το κείµενο του Οµήρου, βρείτε αν το αρνητικό στοιχείο υπάρχει και στην οµηρική
αφήγηση. Να αναφέρετε τους οµηρικούς στίχους, καθώς επίσης το υποκείµενο που τους
διηγείται.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
2.1. Η εικόνα 2 χρονολογείται στα µέσα του πρώτου µεταχριστιανικού αιώνα. Φαίνεται
λοιπόν ότι ο ζωγράφος αυτής της τοιχογραφίας, που κοσµούσε µια βίλα στην αρχαία
Ποµπηία της Ιταλίας έχει προσαρµόσει την εικόνα στο περιβάλλον της δικής του εποχής.
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Αναφέρετε, λοιπόν, µερικά στοιχεία που κατά τη γνώµη σας δείχνουν ότι ο ζωγράφος έχει
προσαρµόσει την εικόνα στη δική του εποχή;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........
2.2. Στην εικόνα 2, σε σχέση µε την εικόνα 1, οι Σειρήνες όχι µόνο τραγουδούν αλλά και
παίζουν µουσικά όργανα. Σύµφωνα µε τα όσα γνωρίζετε από το κείµενο του Οµήρου,
εξηγήστε µε ποια λογική ο ανώνυµος ζωγράφος της τοιχογραφίας βάζει τις Σειρήνες να
παίζουν µουσική (συµβουλευτείτε τη σχετική ιστοσελίδα των οδηγιών σας
<http://www.educnet.education.fr/musagora/muses/musesgr/mousike.htm>,
όπου
υπάρχουν γενικά στοιχεία για τις Μούσες και τη µουσική). Τί είδους επίδραση νοµίζετε ότι
έχει το τραγούδι και η µουσική των Σειρήνων στον Οδυσσέα και στους συντρόφους του;
αρνητική, θετική ή και τα δύο µαζί, και γιατί;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................
3. Στην εικόνα 3, που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, ο Οδυσσέας έρχεται
αντιµέτωπος µε δύο Σειρήνες (στην εικόνα σας εµφανίζεται µόνο η µία). Με βάση τα όσα
γνωρίζετε για το επεισόδιο των Σειρήνων, προσπαθήστε να καταγράψετε την ψυχολογική
κατάσταση του Οδυσσέα και τις διαθέσεις της Σειρήνας στην εικόνα αυτή; Πώς
δικαιολογείτε την παρουσία στην εικόνα του δελφινιού;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................
4. Στη εικόνα 4 (γκραβούρα του John Flaxman) προβάλλονται περισσότερο οι Σειρήνες
παρά ο Οδυσσέας και το καράβι του. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα χαρακτηριστικά των
Σειρήνων που θέλει να προβάλει εδώ ο Flaxman; ∆ιαφέρουν τα χαρακτηριστικά αυτά των
Σειρήνων ή µοιάζουν µε τα όσα τις αποδίδει ο Όµηρος; Σε ποιους κατά τη γνώµη σας
λόγους οφείλονται οι διαφορές ανάµεσα στην εικόνα και στο οµηρικό κείµενο;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
5. Οι τρεις από τις τέσσερις εικόνες, τις οποίες σχολιάσατε, φιλοξενούνται σήµερα σε
τόπους (κυρίως µουσεία) εντελώς διαφορετικούς και µακρινούς από τα µέρη όπου
βρέθηκαν. Πώς δικαιολογείτε εσείς το φαινόµενο αυτό; ∆ιατυπώστε µια υπόθεση που να
µπορεί να πείσει.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ
ΟΜΑ∆ΕΣ 3 και 4
Θέµα σεναρίου: «Ποιητικός λόγος και εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της οµηρικής
Οδύσσειας (µ 37-54 και 166-200).
Ηµεροµηνία:
Τάξη:
Ονοµατεπώνυµα µαθητών/ τριών:
1..........................................................................................
2..........................................................................................
3..........................................................................................
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η εικόνα 1, που βρίσκεται στο αρχαιολογικό µουσείο του Βερολίνου, φαίνεται να
υπολογίζει στα όσα αναφέρονται στον Όµηρο σχετικά µε τη συνάντηση του Οδυσσέα µε
τις Σειρήνες. Στην οινοχόη ωστόσο αυτή, σε σχέση µε την οµηρική αφήγηση, υπάρχουν
παραλλαγές, προσθέσεις ή και αφαιρέσεις στοιχείων. Μπορείτε να τις εντοπίσετε;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
1.1. Στην εικόνα 1 είναι χαρακτηριστική η στάση του Οδυσσέα. Αν σας καλούσαν να
βάζατε λόγια στο στόµα του ήρωα, τί νοµίζετε ότι θα µπορούσε να πει; και προς ποιους;
προς τις Σειρήνες ή προς τους συντρόφους του; Καταγράψτε την άποψή σας. Μπορείτε να
συµβουλευτείτε το οµηρικό κείµενο.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
2. Η εικόνα 2, µε τον άνδρα που περιβάλλεται από δύο Σειρήνες, εµφανίζει σηµαντικές
διαφορές από τη συνάντηση του Οδυσσέα µε τις Σειρήνες στην οµηρική Οδύσσεια. Με
βάση και τα σχόλια της εικόνας 2, που περιέχονται στις οδηγίες, να αναφέρετε τις
διαφορές αυτές.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
2.1. Σύµφωνα µε τα σχόλια τις εικόνας 2, µια υπόθεση σχετικά µε την ταυτότητα του
άντρα της εικόνας υποστηρίζει ότι πρόκειται για τον Ορφέα. ∆ιαβάστε το απόσπασµα από
τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου, που αναφέρεται στις Σειρήνες, και εξηγήστε αν
πράγµατι µπορεί ο άντρας της εικόνας 2 να είναι ο Ορφέας και γιατί.
............................................................................................................................
..........
............................................................................................................................
..........
............................................................................................................................
...........
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............................................................................................................................
..........
3 Οι ερµηνευτές της εικόνας 3 παρατηρούν ότι έχει µάλλον εύθυµο, σχεδόν κωµικό
χαρακτήρα. Ποια είναι τα στοιχεία της εικόνας που θα µπορούσαν να στηρίξουν την άποψη
αυτή; Ύστερα, συγκρίνετε τις Σειρήνες της εικόνας 1 µε τις Σειρήνες της εικόνας 3. Ποιες
διαφορές παρατηρείτε;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
3.1. Στην εικόνα 3 οι Σειρήνες παίζουν µουσικά όργανα. Πιστεύετε ότι το στοιχείο αυτό
των Σειρήνων της εικόνας 3 αποκλίνει ριζικά από τα χαρακτηριστικά που αποδίδει ο
Όµηρος στις δικές του Σειρήνες, ή είναι απλά µια προέκταση; (συµβουλευτείτε τη σχετική
ιστοσελίδα
των
οδηγιών
σας
<http://www.educnet.education.fr/musagora/muses/musesgr/mousike.htm>
όπου
υπάρχουν γενικά στοιχεία για τις Μούσες και τη µουσική). Από όσες πληροφορίες έχετε,
νοµίζετε ότι ταίριαζε την αρχαία εποχή σε γυναίκες να παίζουν µουσική;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................
4. ∆ραµατική ένταση και αισθησιακότητα είναι δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη
ζωγραφική του άγγλου Herbert J. Draper. Νοµίζετε ότι τα στοιχεία αυτά υπάρχουν και
στον πίνακά του «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες»; ∆ικαιολογήστε την άποψη σας.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................
5. Ο πίνακας ζωγραφικής του Herbert J. Draper «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες»
παρουσιάζει ριζικές διαφορές σε σχέση µε το οµηρικό κείµενο. Οι διαφορές αυτές µπορεί
να οφείλονται:
α. στο ότι ο ζωγράφος αγνοεί ή έχει εσφαλµένη γνώση του οµηρικού ποιήµατος,
β. στην επονοµαζόµενη «καλλιτεχνική άδεια»: οι ζωγράφοι, δηλαδή, δεν είναι
διακοσµητές κειµένων αλλά καλλιτέχνες, που δουλεύουν σε ένα διαφορετικό µέσο και
επιθυµούν να µεταδώσουν διαφορετικά συναισθήµατα από ό,τι οι ποιητές,
γ. στο ότι µπορεί οι ζωγράφοι να επηρεάζονται από διαφορετικές λογοτεχνικές ή
προφορικές πηγές του µύθου των Σειρήνων. Εξάλλου, δεν επινόησε τις Σειρήνες ο
Όµηρος.
Εσείς µε ποια από τις προηγούµενες τρεις εκδοχές συµφωνείτε; και γιατί;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙΙ
ΟΜΑ∆ΕΣ 5 και 6
Θέµα σεναρίου: «Ποιητικός λόγος και εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της οµηρικής
Οδύσσειας (µ 37-54 και 166-200).
Ηµεροµηνία:
Τάξη:
Ονοµατεπώνυµα µαθητών/ τριών:
1..........................................................................................
2..........................................................................................
3..........................................................................................
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η εικόνα 1, µε τις τρεις Σειρήνες που παίζουν µουσική, φαίνεται να υπολογίζει στα όσα
αναφέρονται στον Όµηρο σχετικά µε τη συνάντηση του Οδυσσέα µε τις αινιγµατικές αυτές
γυναικείες µορφές. Στην οινοχόη ωστόσο αυτή, σε σχέση µε την οµηρική αφήγηση,
προστίθενται αρκετά στοιχεία στις Σειρήνες. Μπορείτε να τα εντοπίσετε;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
1.1. Είπαµε ότι στον Όµηρο οι Σειρήνες συνδέονται κατά κάποιον τρόπο µε τη Μούσα, που
στο προοίµιο της Οδύσσειας καλείται από τον ποιητή να τον βοηθήσει στην εκτενή
διήγηση του νόστου του Οδυσσέα. Με ποια λογική εδώ ο αγγειογράφος συνδέει τις
Σειρήνες µε τη µουσική, βάζοντάς τες να παίζουν µουσικά όργανα; Μπορείτε να
βοηθηθείτε στην απάντησή σας, αν µεταβείτε στη διεύθυνση «οι Μούσες»
<http://www.educnet.education.fr/musagora/muses/musesgr/mousike.htm>
και
διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
2. Παρατηρώντας τη µορφή της σειρήνας στην εικόνα 2, προσπαθήστε, µε βάση και τα
σχόλια που σας έχουν δοθεί, να την περιγράψετε. Στη συνέχεια, εντοπίστε, αν υπάρχουν,
οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα σε αυτή τη σειρήνα και στις Σειρήνες που εµφανίζονται
στον Όµηρο.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
2.1. Ο ασκός της σειρήνας στην εικόνα 2 χρησιµοποιούνταν ενδεχοµένως ως κτέρισµα σε
τάφους. Πιστεύετε ότι συνδέεται µε τις Σειρήνες της εικόνας 1 που παίζουν µουσική;
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................
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3. Στην Α όψη της διάσηµης εικόνας 3, που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, εµφανίζεται
τουλάχιστον µία χαρακτηριστική απόκλιση από τα όσα αναφέρονται σχετικά µε τις
Σειρήνες στον Όµηρο. Καθώς τις προσπερνά ο δεµένος στο κατάρτι Οδυσσέας, µια
Σειρήνα βυθίζεται στο νερό. ∆ιαβάστε το απόσπασµα από την Αλεξάνδρα του Λυκόφρονα
και συνδέστε τις πληροφορίες που µας δίνει µε την πτώση της σειρήνας στην εικόνα αυτή.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................
3.1. Η Β όψη του αγγείου στην εικόνα 3, κοσµείται µε τους Έρωτες που πετάνε πάνω από
το νερό. Πιστεύετε ότι η Β όψη του αγγείου συνδέεται µε την Α όψη του, την οποία
κοσµούν οι Σειρήνες µε τον Οδυσσέα; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................
4. Παρατηρώντας τον πίνακα ζωγραφικής του Waterhouse, προσπαθήστε να περιγράψετε
τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωµίας των Σειρήνων, του Οδυσσέα και των συντρόφων
του, την ένδυσή τους αλλά και το καράβι του Οδυσσέα. Να διακρίνετε τα παραδοσιακά
στοιχεία, που ενδεχοµένως δείχνουν ότι ο ζωγράφος έχει επηρεαστεί και από τις
περιγραφές του Οµήρου, από τα νέα στοιχεία που ο ίδιος προσθέτει.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................
4.1 Να συγκρίνετε τον ζωγραφικό πίνακα του Waterhouse µε το αγγείο του Βρετανικού
Μουσείου (εικόνα 1) και να αναφέρετε δύο διαφορές που παρατηρείτε.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........
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2β. Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση του σεναρίου «Ποιητικός λόγος και
εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της οµηρικής Οδύσσειας»

Παρακαλείστε να συµπληρώσετε αυτό το ερωτηµατολόγιο, σηµειώνοντας τις απαντήσεις
σας
στα αντίστοιχα πλαίσια, ή τσεκάροντας τα αντίστοιχα τετραγωνάκια, και
να το επιστρέψετε στον καθηγητή: Sarantos
ΜΑΘΗΜΑ:

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΘΕΜΑ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Ονοµατεπώνυµο µαθητή (προαιρετικά):

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Στις απαντήσεις 1-4 να χρησιµοποιήσετε την κλίµακα 1 έως 5, όπου το 5 αντιστοιχεί στον
άριστο χαρακτηρισµό ως προς το προς αξιολόγηση στοιχείο.

1

2

3

4

5

1. Είχατε τις κατάλληλες, προαπαιτούµενες γνώσεις
για την εκτέλεση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων;
2. Ποια είναι η γνώµη σας για την οργάνωση του µαθήµατος;
3. Βρήκατε το υλικό του σεναρίου ενδιαφέρον;
4. Κατανοήσατε ποια ήταν η σηµασία των δραστηριοτήτων στο
µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών;
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Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Σας βοήθησαν στο έργο σας το υποστηρικτικό υλικό και τα
ηλεκτρονικά εργαλεία;
2. Ο τρόπος οργάνωσης του µαθήµατος;

Στις απαντήσεις 3-7 να χρησιµοποιήσετε την κλίµακα 1 έως 5,
όπου το 5 αντιστοιχεί στον άριστο χαρακτηρισµό ως προς το
προς αξιολόγηση στοιχείο.

Ναι

Όχι

Ναι
1

Όχι
2

3

4

5

3. Πόσο δηµιουργικές ήταν για σας οι δραστηριότητες;
4. Πιστεύετε ότι οι συµµαθητές σας ανταποκρίθηκαν στις
απαιτήσεις του µαθήµατος;
5. Ήταν σαφής στις εξηγήσεις του ο καθηγητής;
6. Είχε µεταδοτικότητα;
7. Βοήθησε όλες ή µερικές µόνο οµάδες µαθητών;

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Μπόρεσες να παρακολουθήσεις τις δραστηριότητες από την
αρχή µέχρι το τέλος;
2. Πιστεύεις ότι οι δραστηριότητες ήταν εύκολες;

Ναι
Ναι

Όχι
Όχι

3. Ποια ακριβώς δραστηριότητα σε δυσκόλεψε περισσότερο;

∆. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Σηµείωσε οποιαδήποτε παρατήρηση, σχόλιο ή επισήµανση σχετικά µε το συγκεκριµένο
µάθηµα και τον καθηγητή (χρησιµοποίησε και νέα σελίδα αν ο παρακάτω χώρος δεν σου
αρκεί).

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
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Σενάριο διδασκαλίας [Λογοτεχνία]
« Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» - Η ποίηση του Καβάφη
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3. «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» - Η ποίηση του Καβάφη
Τάξη: Α΄ Λυκείου
Η διδακτική πρόταση επιδιώκει την κινητοποίηση των µαθητών στα πλαίσια της
διερεύνησης, επιλογής και αξιοποίησης γνωστικού υλικού από διαδικτυακές πηγές, και της
συνεργασίας στα πλαίσια της οµάδας στην κατεύθυνση της ερµηνευτικής προσέγγισης του
ποιήµατος και της παραγωγής κειµένου ενταγµένου σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό
πλαίσιο.
Η συγκεκριµένη επιδίωξη ενισχύεται από την ιδέα του σεναρίου και την αυθεντικότητα της
επικοινωνιακής περίστασης που αυτό δηµιουργεί.
Οι προσδοκώµενοι µαθησιακοί στόχοι είναι η επαφή και η γνωριµία των µαθητών µε τον
ποιητή, το συγκεκριµένο και το συνολικό έργο του, µέσα από την αναζήτηση, ανακάλυψη,
επιλογή και σύνθεση των διαθέσιµων πληροφοριών.
Παιδαγωγικά, στόχοι είναι η εξοικείωση µε ανοικτά περιβάλλονται µάθησης, η οµαδική
συνεργασία, η ανάπτυξη της ικανότητας αυτενέργειας και της ατοµικής οικοδόµησης της
γνώσης.
Οι διδακτικές µέθοδοι επικεντρώνονται στη διερευνητική- ανακαλυπτική µάθηση, και στην
αξιοποίηση της συνεργασίας και των προσωπικών βιωµάτων και γνώσεων του µαθητή, στο
προσδοκώµενο µαθησιακό αποτέλεσµα.
Ο δάσκαλος παράλληλα µετατοπίζεται από το ρόλο του «κατέχοντος» ενός γενικής αξίας
νοήµατος, στο ρόλο του διευκολυντή, συντονιστή της µαθησιακής διαδικασίας.
Το σενάριο αυτό που ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για τη
Λογοτεχνία» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω στόχους:
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Η Γνωριµία µε τον ποιητή και το έργο του.



Η αξιοποίηση συγκεκριµένων εξωκειµενικών στοιχείων, - π.χ. τα χειρόγραφα του
ποιητή -, στην κατεύθυνση της απόκτησης µιας καλύτερης επαφής µε τον ποιητή και
το έργο του.



Η αισθητική απόλαυση και η συναισθηµατική προσέγγιση του ποιήµατος µε τη
συµβολή διαφορετικών αναπαραστατικών µορφών.



∆ηµιουργία κινήτρων για προσωπική ποιητική έκφραση του µαθητή.



Να κινητοποιήσουν οι µαθητές τη σκέψη και τη φαντασία τους.



Να καταδειχθεί από τους µαθητές µέσα από τη διερευνητική περιήγηση- κύρια στην
ιστοσελίδα

της

έδρας

Κλασικών

Σπουδών

και

Συγκριτικής

Φιλολογίας

«Κ.Π.

Καβάφης», του πανεπιστήµιου του Μίσιγκαν, και ειδικότερα της έκθεσης Cavafy’s
World -, η επικοινωνία της Καβαφικής ποίησης µε συγκεκριµένα αρχαιολογικά
ευρήµατα.
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Να συνθέσουν την εµπειρία της ενεργητικής συµµετοχής, σε ένα γραπτό κείµενο
ενταγµένο σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο.



Να εξοικειωθούν µε την παρατήρηση της εικόνας και την άντληση πληροφοριών από
αυτή.



Μέσα από τη συγκριτική αντιµετώπιση ποιηµάτων να επιτευχθεί η αναγωγή στο
«όλον».

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ


Να αξιοποιήσουν οι µαθητές την οµαδική συνεργασία.



Να εξοικειωθούν

µε τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών µέσα από το πλούσιο

υλικό του διαδικτύου.


Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική – βιωµατική µάθηση.



Να προσεγγίσουν δηµιουργικά το ποίηµα µε κατευθυνόµενη αυτενέργεια.



Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιµότητά
τους.



Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να µάθουν να οικοδοµούν µόνοι τους τη γνώση.



Να ενεργοποιήσουν, µέσα από εµπειρίες και βιώµατα, ατοµικές και κοινωνικές αξίες
και αρχές.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ


Να εξοικειωθούν µε ανοικτά περιβάλλοντα µάθησης.



Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και αξιοποίησης πληροφοριών στο
διαδίκτυο.



Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου µε την αξιοποίηση του επεξεργαστή
κειµένου.



Να εξοικειωθούν µε την αξιοποίηση των πολυµέσων στην αισθητική απόλαυση και
στην ερµηνευτική προσέγγιση του ποιήµατος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Η χρήση των προϊόντων και εργαλείων των Τ.Π.Ε., στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση,
υποστηρίζει την αυτόνοµη πορεία του µαθητή προς τη γνώση, τη διερευνητική βιωµατική
συνεργατική µάθηση,

τον εµπλουτισµό

του ρόλου του δασκάλου από αυτόν του

καθοδηγητή, σε εκείνον του συντονιστή- διευκολυντή, και διευκολύνει την προσέγγιση
του ποιήµατος, µετασχηµατίζοντας την παραδοσιακή διδακτική πράξη, διότι:
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Παρέχει τη δυνατότητα άµεσης και εύκολης πρόσβασης σε πλήθος πληροφοριών,
γεγονός που λειτουργεί παρωθητικά για το µαθητή και διευκολύνει την προσέγγιση
του λογοτεχνικού κειµένου.



Αξιοποιεί εµπειρίες και βιώµατα του µαθητή από άλλα γνωστικά αντικείµενα, καθώς
καθιστά άµεσα δυνατή τη συσχέτιση µε αυτά.



∆ίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να επιλέξει το δικό του δρόµο προς τη µάθηση, µέσα
από µια ποικιλία εναλλακτικών επιλογών.



∆ιευκολύνει τη συνάντηση του µαθητή µε το κείµενο, µε την πολυµεσική πληροφορία
και µε την ανάδειξη διαφορετικών σηµειωτικών τρόπων.



Ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής εµπειρίας µέσα από συνεργατικά
περιβάλλοντα.



Βελτιώνει τη δυνατότητα παραγωγής λόγου µέσα από περιβάλλοντα που επιτρέπουν
τον πειραµατισµό, τη δοκιµή, τον έλεγχο.



Υποστηρίζει τη δηµιουργική έκφραση του µαθητή, καθώς ενσωµατώνει ποικίλες
µορφές έκφρασης και επικοινωνίας.

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ- ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Η ενεργητική εµπλοκή των µαθητών σε µια διερευνητική µαθησιακή διαδικασία

µε την

παράλληλη αξιοποίηση προσωπικών βιωµάτων και εµπειριών, η σχετική ελευθερία στην
επιλογή της µαθησιακής διαδροµής και η διαµόρφωση ευνοϊκών µαθησιακών συνθηκών
και συνεργατικού περιβάλλοντος ανατρέπει τις παραδοσιακές σχέσεις και µετασχηµατίζει
το ρόλο του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και διεκπεραιωτή της
σχολικής εργασίας. Οι µαθητές ασκούνται στην επιλογή και στην αξιολόγηση της
πληροφορίας, ανασυνθέτουν και αναδηµιουργούν εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες των
Τ.Π.Ε., συνεργάζονται, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν σκέψεις, συναντώνται µε το
κείµενο και ολοκληρώνουν τη διδασκαλία ως συλλογική ανάγνωση. Αναπτύσσουν τη
σκέψη, τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους, αυτοκαθορίζουν την πορεία προς τη
γνώση.
Η συνεργατική – βιωµατική προσέγγιση υλοποιείται µέσα από την εργασία σε οµάδες και
την ανάληψη ρόλων από τους µαθητές, που δίνει προσωπικό νόηµα στην αναζήτηση της
γνώσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Θεµατική ενότητα: «Αθηναϊκή σχολή»
Απαιτούµενες διδακτικές ώρες: 5
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Σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα:
Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται στο ισχύον Πρόγραµµα της
διδασκαλίας της Λογοτεχνίας.
Η διδασκαλία αυτή, µε τροποποιήσεις µπορεί να ενταχθεί και σε άλλες τάξεις του Λυκείου,
όπως επίσης και στη Γ΄ Γυµνασίου.

∆ιδακτικό υλικό – Τεχνολογικά εργαλεία


Σχολικά εγχειρίδια: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου Αρχαία Ιστορία
Α΄Λυκείου



Φυλλοµετρητής
o

www.snhell.gr

o

http://www.kavafis.gr

o

http://www.lsa.umich.edu/kelsey/galleries/Exhibits/cavafy/cavafy.html

o

http://www.fhw.gr/chronos/13/gr/civilization/people/02.html

o

http://www.e-yliko.gr/Fyyl/glossa/fikavkrit1.htm

o

www.komvos.edu.gr

o

http://cavafis.compupress.gr/index.htm



Επεξεργαστής Κειµένου



Λογισµικό παρουσίασης

Προαπαιτούµενα:


Να έχει προηγηθεί διδασκαλία µιας ώρας σε σχέση µε τα γενικά χαρακτηριστικά της
αθηναϊκής σχολής και τις ιδιαιτερότητες της Καβαφικής ποίησης.



Να υπάρχει εξοικείωση δασκάλου – µαθητών στη χρήση γενικών εργαλείων των
Τ.Π.Ε. και ειδικότερα του Φυλλοµετρητή.



Ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραµµα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η ∆ιδασκαλία χωρίζεται σε πέντε φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα στην τάξη)
Η φάση αυτή της διδασκαλίας, περιλαµβάνει:

σελίδα.160

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

1. Εξηγήσεις προς τους µαθητές, ιδιαίτερα των σηµείων εκείνων της διδασκαλίας που
είναι απαραίτητα προκειµένου να κατανοήσουν το σκοπό και τους στόχους της και να
συµβάλουν στη διαµόρφωση ενός «συµβολαίου», που θα τηρηθεί από το διδάσκοντα
και τους µαθητές στη διάρκειά της. Στο µέρος αυτό εξηγείται η διαδικασία, οι ρόλοι
που θα κληθούν να αναλάβουν και το πόσο σηµαντική είναι η δική τους συµµετοχή
στη βελτίωση της διδασκαλίας του µαθήµατος.
2. Τη δηµιουργία κινήτρων και ευνοϊκών µαθησιακών συνθηκών. Ο βαθµός ανταπόκρισης
των µαθητών στις λειτουργίες που πρόκειται να αναλάβουν καθώς και η κινητοποίηση
τους και η δηµιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος, ενισχύονται σε κάποιο βαθµό και
από τις περιστάσεις που η ιδέα του σεναρίου δηµιουργεί. Μπορούµε λοιπόν να
εντάξουµε τη συγκεκριµένη διδασκαλία σε ένα γενικότερο project. H δηµοσίευση όσων
παραχθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στην σχολική ή τοπική εφηµερίδα, η
δηµιουργία µιας έκθεσης για τον ποιητή σε επίπεδο σχολικής µονάδας ή και ευρύτερα
µε τη συµµετοχή τοπικών φορέων και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µελέτης
των µαθητών σε αυτή, λειτουργεί παρωθητικά στη µαθησιακή διαδικασία, αλλά και
εξυπηρετεί συγκεκριµένους στόχους της διδασκαλίας (παραγωγή λόγου, ενταγµένου
σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο).
Στη φάση αυτή δεν είναι αναγκαία η διεξαγωγή του µαθήµατος στο εργαστήριο, ούτε
κάποια συγκεκριµένη οργάνωση της τάξης.
Β΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα - εργαστήριο)
Αφόρµηση – ανάγνωση– εξοµάλυνση - πρώτες προσεγγίσεις.
Στη φάση αυτή οι µαθητές έρχονται στο εργαστήριο και χωρίζονται σε οµάδες των τριών.


Στο στάδιο αυτό ο διδάσκων µε βάση την παιδαγωγική αρχή της αφόρµησης

παρουσιάζει σε µια ολιγόλεπτη εισήγηση, µε τη χρήση λογισµικού παρουσίασης και
βιντεοπροβολέα, συνοπτικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο του ποιητή, επιλεγµένες
φωτογραφίες και χειρόγραφα από το αρχειακό υλικό του Ε.Λ.Ι.Α. και του σπουδαστηρίου
Νέου Ελληνισµού, τις ιστορικές αναφορές στο έργο του Καβάφη, µελέτες και αναφορές
στον ποιητή και το έργο του και επιλεγµένα ποιήµατα τα οποία θα εξετασθούν συγκριτικά
στην τρίτη φάση της διδασκαλίας.
Οι αφαιρετικές αυτές αναφορές, στοχεύουν στη διέγερση του ενδιαφέροντος των
µαθητών, αλλά και στη συµπλήρωση γνώσεων που είναι απαραίτητες για την ενασχόλησή
τους –στο επόµενο στάδιο- µε τα συγκεκριµένα ερωτήµατα των φύλλων εργασίας.
Το αρχείο της παρουσίασης, πρέπει να βρίσκεται και σε κάθε σταθµό εργασίας, ώστε να
µπορεί να γίνει χρήση του από κάθε οµάδα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους
µαθητές.
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Ιδιαίτερη σηµασία έχει η παρουσίαση να είναι σύντοµη (όχι πάνω από δέκα λεπτά) ώστε
να µην κουράζει και όπως αναφέρθηκε αρκετά αφαιρετική για να µην στρέφει τουλάχιστον
σε αυτή τη φάση τους µαθητές σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. Σίγουρα πάντως δεν
πρέπει να περιλαµβάνει «έτοιµες» απαντήσεις.


Ακολουθεί η ανάγνωση του ποιήµατος για την οποία

µπορεί

εναλλακτικά να

χρησιµοποιηθεί η ιστοσελίδα του Σ.Ν.Ε. (αναγνώσεις Σαββίδη και Χορν). Το άκουσµα της
ανάγνωσης στην τάξη γίνεται από έναν µόνον υπολογιστή στον οποίο για λόγους
οικονοµίας χρόνου έχουµε αποθηκεύσει το αντίστοιχο mp3 αρχείο.


Στη συνέχεια ο διδάσκων δίνει σύντοµες πληροφορίες για τον τίτλο του ποιήµατος και

την ιστορική αφόρµηση του ποιητή.


Τέλος βοηθά στον αποσυµβολισµό συγκεκριµένων όρων (θίασος, ∆ιόνυσος ).

Χωρίς να δοθούν άλλες πληροφορίες, ζητείται από τους µαθητές να επιχειρήοουν µια
πρώτη ερµηνευτική προσέγγιση στο ποίηµα και να καταγράψουν τα συµπεράσµατά τους,
σε ένα αρχείο word το οποίο και αποθηκεύουν στους υπολογιστές τους.
Αυτή η -χωρίς περαιτέρω πληροφορία- απόπειρα των µαθητών να καταγράψουν την
επαφή τους µε το κείµενο, λειτουργεί ως ενδιάµεση αξιολόγηση και θα βοηθήσει στην
τελική αξιολόγηση των διδακτικών ενεργειών, στο βαθµό που οι µαθητές αξιοποιώντας τις
οδηγίες των φύλλων εργασίας θα οδηγηθούν σε µια πιο γόνιµη συνάντηση µε το ποίηµα,
εµπλουτίζοντας ή και αλλάζοντας – σε επόµενο στάδιο - το αρχικό τους κείµενο.
Γ΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα - εργαστήριο)
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και επιχειρούν την ερµηνευτική προσέγγιση µέσα από τις
οδηγίες. Κάθε οµάδα έχει σε φωτοτυπία αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή (σε επεξεργαστή
κειµένου) ένα φύλλο εργασίας. Σε κάθε φύλλο εργασίας υπάρχουν υπερσύνδεσµοι που
οδηγούν σε διευθύνσεις στο διαδίκτυο από όπου οι µαθητές θα αντλήσουν το υλικό για τις
απαντήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ο/η εκπαιδευτικός κινείται ανάµεσα στις οµάδες,
βοηθώντας τους µαθητές στη διερεύνη, σε ρόλο συµβουλευτικό.

1η ΟΜΑ∆Α


Κινείται στην κατεύθυνση της διερεύνησης των ιστορικών αφορµήσεων του ποιητή. Οι

µαθητές της οµάδας αυτής, αξιοποιούν εµπειρίες και γνώσεις από το µάθηµα της Ιστορίας
και έρχονται σε επαφή µε τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου από την οποία αντλεί την
έµπνευσή του ο ποιητής.
2Η ΟΜΑ∆Α
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Κινείται περισσότερο στην κατεύθυνση της αποκόµισης πληροφοριών για το έργο

γενικά και τη ζωή του ποιητή. Μέσα από µια διερευνητική διαδικασία, οι µαθητές
αποκοµίζουν πληροφορίες που χρησιµοποιούν για την κατανόηση του κειµένου και
συνθέτουν το δικό τους γραπτό σχόλιο για τη στάση ζωής του ποιητή, όπως καταγράφεται
στο συγκεκριµένο ποίηµα, επιβεβαιώνοντας την µέσα από το βιογραφικό σηµείωµα στο
σπουδαστήριο Νέου ελληνισµού.
3η ΟΜΑ∆Α


Η οµάδα αυτή επιχειρεί µια ερµηνευτική προσέγγιση του ποιήµατος µέσα από τη

συσχέτισή του µε άλλα ποιήµατα και συγκεκριµένα µε το «Τελειωµένα», το «Όσο µπορείς»
και την «Ιθάκη». Επιτυγχάνει τη συγκρότηση µιας πιο ολοκληρωµένης άποψης, για το
αξιακό σύστηµα του ποιητή αλλά και για το συγκεκριµένο ποίηµα, µέσα από την
παράλληλη µελέτη άλλων έργων του.
4Η ΟΜΑ∆Α


Κινείται στην κατεύθυνση της διερεύνησης της γλώσσας του κειµένου. Επιδιώκεται µια

προσέγγιση της γλωσσοτεχνικής σύνθεσης, µέσα από τη διερεύνηση της λειτουργίας των
λέξεων σε σχέση µε το περικείµενο. Η οµάδα αυτή µε τη βοήθεια του κόµβου της
Νεοελληνικής Γλώσσας προσεγγίζει το αισθητικό νόηµα συγκεκριµένων λέξεων του
ποιήµατος, αλλά και γενικότερα την καβαφική γλώσσα. Επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατά
της και συσχετίζει µέσα από την αξιολόγηση σχετικών κριτικών.
Στη φάση αυτή ο καθηγητής εξηγεί ό,τι είναι αναγκαίο για το φύλλο εργασίας κάθε
οµάδας, δίνει οδηγίες για την πορεία εργασίας των µαθητών, ώστε να επιτύχει να
εργαστούν αυτόνοµα χωρίς την ανάγκη της δικής του παρέµβασης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενεργεί διευκολυντικά ελέγχει και αξιολογεί στο βαθµό που
είναι δυνατόν, όχι µόνον τις επιλεγµένες από τους µαθητές πληροφορίες αλλά και τον
τρόπο και την ίδια τη διαδικασία αναζήτησης – οικοδόµησης της γνώσης.
Σηµαντικό είναι, τα ζητούµενα στα φύλλα εργασίας να είναι σαφή και σύντοµα ώστε να
επαρκέσει ο χρόνος για τη σύνθεση των συµπερασµάτων των µαθητών σε γραπτό λόγο, ο
οποίος µάλιστα πρέπει να είναι ενταγµένος σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
∆΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα - εργαστήριο)
Οι µαθητές ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους στην τάξη και παράλληλα
µέσω του τοπικού δικτύου «περνούν» το αρχείο που έχουν δηµιουργήσει στους σταθµούς
εργασίας των άλλων οµάδων.
Οι µαθητές καλούνται να επαναδιαπραγµατευτούν το κείµενο που αρχικά είχαν συνθέσει
για την ερµηνεία του ποιήµατος, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις εµπειρίες που απέκτησαν
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από την επαφή µε το υλικό των πηγών αλλά και τα συµπεράσµατα των εργασιών των
άλλων οµάδων.
Οι διορθώσεις - τροποποιήσεις στο αρχικό κείµενο, επισηµαίνονται µε τη βοήθεια των
λειτουργιών του επεξεργαστή κειµένου ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της
µαθησιακής πορείας από τον διδάσκοντα.
Ε΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα - εργαστήριο)
Στο στάδιο αυτό, οι µαθητές ασχολούνται γενικότερα µε τον ποιητή και το έργο του,
ανακαλύπτουν την παγκοσµιότητα και διαχρονικότητα του Καβάφη, αποκαλύπτουν την
υπόγεια επικοινωνία της Καβαφικής ποίησης µε την ιστορία, αντιλαµβάνονται την σηµασία
της

αξιοποίησης

των

εξωκειµενικών

στοιχείων

και

της

αισθητικής

προσέγγισης,

συµµετέχουν συγκινησιακά και βιωµατικά και εκφράζονται καλλιτεχνικά.
Οι µαθητές χωρίζονται και πάλι σε οµάδες των τριών, µε διαφορετική σύνθεση απ’ ό,τι
στο προηγούµενο στάδιο.
Σε κάθε σταθµό εργασίας υπάρχουν σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή τα φύλλα
δραστηριοτήτων, που µέσα από κατάλληλους υπερσυνδέσµους οδηγούν τους µαθητές σε
διαδικτυακούς τόπους που θα αξιοποιήσουν για να ανταποκριθούν στα ζητούµενα:
1η ΟΜΑ∆Α


Ανακαλύπτει την επικοινωνία της Καβαφικής ποίησης µέσα από την περιήγηση στην

έκθεση ««Cavafy’s World» που φιλοξενήθηκε στο αρχαιολογικό µουσείο του Κέλσι µε τη
συνεργασία του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού και του Ε.Λ.Ι.Α.


Ανακαλύπτει

τη

σηµασία

της

αισθητοποίησης

στη

διαδικασία

ερµηνευτικής

προσέγγισης.
2Η ΟΜΑ∆Α


Η οµάδα αυτή κινείται επίσης στην κατεύθυνση της αισθητικής προσέγγισης, µε την

αξιοποίηση και ερµηνεία εξωκειµενικών στοιχείων. Συγκεκριµένα, η οµάδα παρατηρεί
χειρόγραφα του ποιητή, ακούει απαγγελίες ποιηµάτων και καταγράφει τις όποιες
αισθητικές εµπειρίες προκύπτουν.


Πρακτικά

«δοκιµάζει»

το

αποτέλεσµα

αυτής

της

διαδικασίας,

µέσα

από

την

ηχογράφηση µιας δικής της απαγγελίας.
3η ΟΜΑ∆Α


Η οµάδα αυτή, εµπλέκεται ενεργητικά σε ένα εικονικό ταξίδι στη ζωή του ποιητή µέσα

από την περιήγηση στο πλούσιο υλικό των φωτογραφιών των χώρων που έζησε ο ποιητής
αλλά και του ίδιου. Συµµετέχει συγκινησιακά και βιωµατικά µέσα από τη παραγωγή ενός
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δικού της κειµένου – περιγραφής του ποιητή, που έρχεται ως σύνθεση αυτής της εµπειρίας
του «ταξιδιού» στη ζωή του ποιητή.
4Η ΟΜΑ∆Α


Η οµάδα αυτή διερευνά την εργογραφία του Καβάφη, καθώς και το ιδεολογικό –

πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής µέσα από συγκεκριµένες παραποµπές. Κατατάσσει σε
κατηγορίες επιλεγµένα ποιήµατα, αιτιολογεί και επαληθεύει µέσα από δοκιµές στο υλικό
των πηγών.
Οι µαθητές ανακοινώνουν τα κείµενα που συνέθεσαν στην τάξη και τα παραδίδουν στον
καθηγητή, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αξιολόγηση της εργασίας των µαθητών γίνεται ενδιάµεσα και τελικά. Σε αυτό βοηθά η
αποθήκευση των εργασιών τους σε αρχεία επεξεργαστή κειµένου, σε διαφορετικά στάδια
της διδασκαλίας, όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή της.
Η δυνατότητα αποθήκευσης των αλλαγών που οι µαθητές επιχειρούν στα κείµενα τους,
συµβάλλει στην γενικότερη αξιολόγηση των σταδίων της µαθησιακής διαδικασίας.
Η αξιολόγηση της εργασίας των οµάδων, θα γίνει από τον καθηγητή και τους µαθητές ως
προς:


Την επιτυχία των ακαδηµαϊκών στόχων.



Τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας µέσα σε συνεργατικά πλαίσια.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Η διδακτική πρόταση, µπορεί να χωριστεί σε δραστηριότητες πάνω στις οποίες το σύνολο
της τάξης θα εργαστεί σε ένα κοινό φύλλο εργασίας, κάθε φορά.
Το σενάριο µπορεί να επεκταθεί σε διαθεµατική συνθετική εργασία και να πάρει τη µορφή
project.
Σε αυτήν την περίπτωση θα συνεργαστούν, οι καθηγητές της Ιστορίας, των Αγγλικών και
της Αισθητικής Αγωγής (Γυµνάσιο).
Το σενάριο µπορεί µε µικρές τροποποιήσεις, να εφαρµοστεί στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου και σε
όλες τις τάξεις του Λυκείου.
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β΄ - ∆΄ ΦΑΣΗ
Γενικά ερµηνευτικά ερωτήµατα προς όλους τους µαθητές:
Ακούστε την απαγγελία του ποιήµατος από τον Γ. Σαββίδη και το ∆. Χορν. Προσπαθήστε
να προσεγγίσετε ερµηνευτικά το ποίηµα. Τι πιστεύετε ότι συµβολίζουν ο Αντώνιος και η
Αλεξάνδρεια; Τι νοµίζετε ότι δηλώνουν οι αρνητικές προσταγές των στίχων 6,9,11; Ποια
είναι η «πρέπουσα» στάση και σε ποια στιγµή της ζωής; Καταγράψτε τις απόψεις σας και
παρουσιάστε τις στην τάξη.
Γ΄ ΦΑΣΗ
1Η ΟΜΑ∆Α:
Χρησιµοποιώντας το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας, αλλά και αντλώντας πληροφορίες
από το διαδίκτυο για τον Αντώνιο, συνθέστε ένα κείµενο για το ιστορικό πλαίσιο από το
οποίο αφορµάται ο ποιητής. Με βάση τις πληροφορίες αυτές εστιάστε στη ζωή και στο
θάνατο του Αντωνίου. Ποια κοινά στοιχεία διακρίνετε ανάµεσα στην ιστορική και την
ποιητική πραγµατικότητα; Ανακοινώστε το κείµενό σας στην τάξη.
2Η ΟΜΑ∆Α:
Πιστεύετε ότι το ποίηµα καταγράφει µια προσωπική στάση του Καβάφη απέναντι στη ζωή;
Ποια είναι αυτή; Μπορείτε να διακρίνετε αυτή τη στάση διαβάζοντας βιογραφία του;
Καταγράψτε σηµεία από τη βιογραφία του που το επιβεβαιώνουν.
3Η ΟΜΑ∆Α:
∆ιαβάστε από το σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού, το ποίηµα του Καβάφη, «Τελειωµένα».
Και τα δύο ποιήµατα γράφτηκαν το 1910 και δηµοσιεύτηκαν το 1911. Ποια κοινά στοιχεία
και ποιες διαφορές µπορείτε να διακρίνετε στο θέµα και στον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζει ο ποιητής τα πρόσωπα; ∆ιαβάστε επίσης τα ποιήµατα «Ιθάκη» και «Όσο
µπορείς». Μπορείτε να διακρίνετε την επανάληψη κάποιας βασικής θέσης; Στην
αναζήτησή σας θα σας βοηθήσει η ανάγνωση του κειµένου του E.M. Forster «Η ποίηση
του Κ.Π. Καβάφη». Συνθέστε ένα κείµενο µε τις απόψεις σας και παρουσιάστε το στην
τάξη.
4Η ΟΜΑ∆Α:
1. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Κόµβου της Νεοελληνικής Γλώσσας και χρησιµοποιείστε το
λεξικό για να βρείτε τις ερµηνείες των λέξεων του ποιήµατος που δίνονται παρακάτω.
Από τις ερµηνείες που θα βρείτε, σηµειώστε δίπλα στις λέξεις εκείνη που ταιριάζει στη
λέξη όπως είναι µέσα στο ποίηµα.
Απολείπω:
Ενδίδω:
Θίασος:
2. Ο Καβάφης, δεν ενδιαφερόταν για την εξωτερική εµφάνιση του στίχου του αλλά
µονάχα για τον εσωτερικό στοχασµό, τη φιλοσοφική σκέψη και το στοχαστικό δίδαγµα.
Επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από το συγκεκριµένο ποίηµα; Τι µπορείτε να παρατηρήσετε
για τη γλώσσα του Καβάφη; ∆ιαβάστε από την ιστοσελίδα της εκπαιδευτικής πύλης του
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Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Forster -1ο δοκίµιο-, Τέλλος Άγρας, Γιώργος Σεφέρης, Νάσος Βαγενάς)
κείµενα που αναφέρονται στην «Καβαφική» γλώσσα.
Πιστεύετε ότι οι διαπιστώσεις αυτές έχουν εφαρµογή στο συγκεκριµένο ποίηµα;
Αιτιολογήστε την άποψη σας και παρουσιάστε σχετικό κείµενο στην τάξη.
Ε΄ ΦΑΣΗ
1Η ΟΜΑ∆Α:

1. ∆ιαβάστε το άρθρο της Σταυρούλας Παπασπύρου (Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2002 –
Ελευθεροτυπία) για τον διαχρονικό και πολυπολιτισµικό Καβάφη.
Ποια συµπεράσµατα προκύπτουν σχετικά µε την ακτινοβολία του έργου του;

2. ∆είτε τα αρχαιολογικά ευρήµατα δίπλα από την αγγλική µετάφραση των ποιηµάτων
του καβάφη, ακούγοντας παράλληλα την απαγγελία:


«Του µαγαζιού» “For the shop” Απαγγελία Σαββίδης



∆είτε το ποίηµα «τα Βήµατα», «the footsteps». ∆ιαβάστε το από την ιστοσελίδα

του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού


∆είτε το ποίηµα «έτσι πολύ ατένισα» «I’ve looked so much». ∆ιαβάστε το από την

ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού.

3. Η αισθητοποίηση των

ποιηµάτων, µε αναπαραστατικές µορφές από µνηµεία της

αρχαίας Ελλάδας και Αιγύπτου, πιστεύετε ότι βοηθά στην προσέγγισή του;
Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία της ποίησης του Καβάφη, µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα;
Επιχειρηµατολογήστε συνθέτοντας κείµενο για τις ανάγκες της παρουσίασης που θα
κάνετε στην έκθεση Καβάφη που θα διοργανωθεί στο σχολείο σας.
2Η ΟΜΑ∆Α:
1. ∆είτε χειρόγραφα του ποιητή από το διαδικτυακό τόπο «ΙΘΑΚΗ».
∆είτε επίσης και το χειρόγραφο του ποιήµατος «Ιθάκη» στο αρχείο σπουδαστηρίου Νέου
Ελληνισµού και ακούστε την απαγγελία του ποιήµατος. Πιστεύετε ότι µπορούµε να
αντλήσουµε πρόσθετες πληροφορίες από ένα χειρόγραφό και ποιες;
Η προφορική ανάγνωση του ποιήµατος, βοηθά στην ερµηνευτική του προσέγγιση;
∆οκιµάστε να ηχογραφήσετε µια δική σας απαγγελία και προσπαθήστε να δικαιολογήσετε
τον τόνο, το χρώµα και την ένταση της φωνής σε συγκεκριµένους στίχους. Καταγράψτε
τις απόψεις και την εµπειρία σας σε κείµενο που θα ανακοινώσετε στην τάξη.
3Η ΟΜΑ∆Α
Περιηγηθείτε στο πλούσιο υλικό των φωτογραφιών του ΣΝΕ και της έκθεσης «Cavafy’s
World» και δείτε τον ποιητή στα διάφορα στάδια της ζωής του και στο χώρο που έζησε το
µεγαλύτερο µέρος της.
Με τη βοήθεια των βιογραφικών σηµειωµάτων για τον ποιητή, (1, 2) συνθέστε ένα δικό
σας βιογραφικό σηµείωµα για αυτόν, επιµένοντας περισσότερο στην εντύπωση που σας
προκάλεσε η περιήγηση στο αρχειακό υλικό.
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4Η ΟΜΑ∆Α
1. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνουµε τα ποιήµατα του
Καβάφη και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πηγή e-alexandria.gr
Κατηγορίες
ποιηµάτων

Περιεχόµενό
τους

Σε ποια κατηγορία θα κατατάσσατε το ποίηµα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»;
Αιτιολογήστε την επιλογή σας.
Κατατάξτε σε κατηγορίες την «Ιθάκη» και τα ποιήµατα «Όσο µπορείς», «Τελειωµένα»,
«Κεριά».

Εναλλακτικά όλοι οι µαθητές µπορούν παρατηρώντας φωτογραφίες των χώρων στους
οποίους έζησε ο ποιητής και αξιοποιώντας τα ερεθίσµατα που δέχονται από την περιήγηση,
να συµµετάσχουν συγκινησιακά και βιωµατικά µέσα από τη σύνθεση ενός δικού τους
κειµένου που ξεναγεί στο σπίτι του ποιητή.

Ακολουθεί ενδεικτικό φύλλο εργασίας.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρακάτω σας δίνονται κάποιες φωτογραφίες από το σπίτι του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια.
Προσπαθήστε παρατηρώντας προσεκτικά, να αντλήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες, για τον χώρο που κατοικούσε αλλά και τον ίδιο τον ποιητή.
Συνθέστε ένα κείµενο µε το οποίο θε ξεναγήσετε τους συµµαθητές σας στο σπίτι του
ποιητή- δίνοντας έµφαση στα συναισθήµατα που µπορεί να δηµιουργούν οι φωτογραφίες
και διαβάστε το στην τάξη.
Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΜΕΝΕ
Πού θα µπορούσα να ζήσω καλύτερα;
Κι εκεί είναι
η εκκλησία όπου συγχωριούνται οι αµαρτίες
Και παρακάτω
το νοσοκοµείο όπου πεθαίνουµε.

Το γραφείο του ποιητή

Ο διάδροµος

Το σπίτι της οδού Σαρµ-ελΣέιχ

Ένα από τα στέκια του ποιητή

Η κρεβατοκάµαρα του
ποιητή/

Μια κάµαρη του σπιτιού έχει
µετατραπεί σήµερα σε αναγνωστήριο.

Το διαµέρισµα της οδ. Lepsius 10.
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Σενάριο διδασκαλίας [ Νεοελληνική Γλώσσα ]
«Επιλογή Επαγγέλµατος»
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
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4. «Επιλογή Επαγγέλµατος»
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκφραση- Έκθεση
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ο προβληµατισµός ο οποίος λογικά εγείρεται σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
στη διδασκαλία σχετίζεται µε το όφελος που η επιλογή αυτή αποφέρει στη µαθησιακή
διαδικασία. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο παρόν σενάριο αποβλέπει στην επίτευξη τριών
ευρέων στόχων: Κατ’ αρχήν, στην εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. για τη
δηµιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου η οικοδόµηση της
γνώσης

να

πραγµατώνεται

µέσω

της

ενεργητικής

εµπλοκής

δραστηριότητες µε νόηµα για το µαθητή, της ανακάλυψης, της

σε

διαθεµατικές

διερεύνησης, και της

συνεργασίας. Επιπλέον, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν για την
υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για τη διδασκαλία της γλώσσας (επικοινωνιακή
προσέγγιση, παραγωγή λόγου σε συνεργατικό περιβάλλον). Ο τρίτος στόχος, τέλος,
επιβάλλεται από την κειµενική πραγµατικότητα που οι Τ.Π.Ε. δηµιουργούν και αφορά στη
διεύρυνση του γραµµατισµού των µαθητών έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται µε επιτυχία
στις επικοινωνιακές ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δηµιουργούν αλλά και στην υιοθέτηση κριτικής
στάσης

απέναντι στον

ιδεολογικό και πολιτισµικό χρωµατισµό των ηλεκτρονικών

περιβαλλόντων.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Οι µαθητές συντάσσουν συνεργατικά κείµενο µε θέµα, Επιλογή Επαγγέλµατος. Το κείµενο
αυτό θα δηµοσιευθεί στη σχολική ιστοσελίδα και σκοπός του είναι η ενηµέρωση των
υπόλοιπων µαθητών του σχολείου για το σηµαντικό αυτό ζήτηµα. Για την επίτευξη του
παραπάνω εγχειρήµατος οι µαθητές προσεγγίζουν πολύπλευρα το θέµα, χωρισµένοι σε
οµάδες εργασίας. Συλλέγουν ψηφιακό υλικό µέσω επιλεκτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο
αλλά

και

από

περιβάλλοντα

άλλες

πηγές

(Επεξεργαστής

και

παράγουν

κειµένου,

συνεργατικά

πρόγραµµα

κείµενο

σε

δηµοσίευσης

ηλεκτρονικά
ιστοσελίδων)

τροποποιώντας, οργανώνοντας και συνθέτοντας τις συλλεχθείσες πληροφορίες.
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η προτεινόµενη διδακτική δραστηριότητα φιλοδοξεί να υπηρετήσει ευρείς στόχους της
γλωσσικής διδασκαλίας και να µην περιοριστεί αποκλειστικά στην υποστήριξη των
γνωστικών στόχων µιας διδακτικής ενότητας. Συγκεκριµένα, επιδιώκεται η κατάκτηση
δεξιοτήτων που αφορούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε συνεργατικό
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περιβάλλον, µε σκοπό την κάλυψη αυθεντικής επικοινωνιακής ανάγκης, σε συνδυασµό µε
τον ψηφιακό γραµµατισµό των µαθητών. Ως εκ τούτου, η προτεινόµενη διαδικασία
µάθησης θα µπορούσε να εφαρµοστεί, τροποποιηµένη, σε οποιαδήποτε ενότητα του
γλωσσικού µαθήµατος και όχι µόνο. Αφορµάται, ωστόσο, από την ενότητα Θέµατα για
συζήτηση και έκφραση- έκθεση σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος της
Έκφρασης – Έκθεσης της Β’ Λυκείου, ενώ µπορεί να αξιοποιηθεί απλοποιηµένη στην
ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Γυµνασίου, Συζητώντας για την εργασία και το
επάγγελµα. Η διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος αναµένεται να αντιµετωπιστεί µε
ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

από

τους

µαθητές

της

Β’

Λυκείου

λόγω

των

σχετικών

προβληµατισµών που έχουν σε αυτό το στάδιο της ζωής τους.
Μπορεί να αποτελέσει επιπλέον αντικείµενο εφαρµογής της διαθεµατικής προσέγγισης µε
το µάθηµα του Σ.Ε.Π. της Α’ Λυκείου.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Τα χρονικά όρια επιλέγεται να παραµείνουν ανοιχτά. Το χρονικό διάστηµα που θα διατεθεί
εξαρτάται από τους στόχους του διδάσκοντος και τις εκάστοτε συνθήκες. Μπορεί να
απασχολήσει τους µαθητές, ένα τετράωρο, ένα τρίµηνο/ τετράµηνο ή και ένα ολόκληρο
διδακτικό

έτος.

Ο

διδάσκων

θα

περιορίσει

ή

θα

εµπλουτίσει

τις

προτεινόµενες

δραστηριότητες, η διαδικασία όµως θα παραµείνει η ίδια.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προσδοκάται οι µαθητές:


Να αναπτύξουν όλες τις µορφές γλωσσικής δεξιότητας (ακρόαση, οµιλία, ανάγνωση,
γραφή).



Να ασκηθούν στη συγκέντρωση

υλικού από διάφορες πηγές και στην κατάλληλη

επεξεργασία του για τη σύνθεση µιας ερευνητικής εργασίας.


Να ασκηθούν στην παραγωγή λόγου τεκµηριωµένου και σύνθετου.



Να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο ύφος, επίπεδο λόγου και γλώσσα (δηλωτική,
συνυποδηλωτική) ανάλογα µε το είδος και τον επιδιωκόµενο σκοπό του παραγόµενου
κειµένου.



Να µπορούν να συντάσσουν επιστολές απευθυνόµενοι σε επίσηµα πρόσωπα στα
πλαίσια αυθεντικών επικοινωνιακών περιστάσεων.

Β. 1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Επιδιώκεται οι µαθητές:
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Να οικοδοµήσουν τη γνώση αναλαµβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη
µαθησιακή διαδικασία.



Να οικοδοµήσουν τη γνώση µέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης.



Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας.

B.2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Να κατανοήσουν ότι ο γραµµατισµός επεκτείνεται σε πολλά αντικείµενα/ θέµατα όχι
µόνο σχολικών αλλά και εκτός σχολείου δραστηριοτήτων.



Να παραγάγουν κείµενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης.



Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ


Να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά σε αυθεντικές επικοινωνιακές
ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δηµιουργούν.



Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσµατικής αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και επιλογής
της κατάλληλης πληροφορίας.



Να µπορούν να χρησιµοποιούν επιτυχώς τις µηχανές αναζήτησης, ασκούµενοι στην
κατάλληλη επιλογή του γλωσσικού κώδικα που απαιτείται (λέξεις κλειδιά και
τελεστές).



Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισµικό και ιδεολογικό χρωµατισµό
του περιβάλλοντος του ∆ιαδικτύου (Κουτσογιάννης, 1999).



Να γνωρίσουν και να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν
τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου στη διαδικασία παραγωγής λόγου.



Να αντιµετωπίζουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να
γνωρίσουν τις αδυναµίες τους που προκύπτουν από το µη εκπαιδευτικό τους
προσανατολισµό και την περιορισµένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας
(Κουτσογιάννης, 1999).



Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειµένου και να αναπτύξουν τη
δεξιότητα δηµιουργίας κειµένου για τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Συγκεκριµένα:


Να

χρησιµοποιούν

διαφορετικούς

φορείς/

τρόπους

νοήµατος

και

να

τους

συνδυάζουν κατάλληλα


Να κατανοήσουν και να εφαρµόζουν την οργάνωση του κειµένου σε διαφορετικά
επίπεδα.

σελίδα.173

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ/ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
Λογισµικό


Επεξεργαστής κειµένου



Λογισµικό συγγραφής ιστοσελίδων



Φυλλοµετρητής

Υπηρεσίες διαδικτύου


Παγκόσµιος Ιστός. Οι δικτυακοί κόµβοι που προτείνονται είναι οι εξής:


∆ικτυακός τόπος του ΥπΕΠΘ, http://www.ypepth.gr



∆ικτυακός

κόµβος

του

Γραφείου

Σ.Ε.Π.

του

ΥπΕΠΘ,

http://www.ypepth.gr/el_ec_page669.htm


∆ικτυακός κόµβος της εφαρµογής Νέστωρ, 195.251.20.34

του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου (http://pi-schools.gr )


∆ικτυακός κόµβος του Εθνικού

Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του

ΥπΕΠΘ και του Υπουργείου Απασχόλησης, http://www.ekep.gr/


∆ικτυακός

κόµβος

Υπουργείου

Απασχόλησης

και

Κοινωνικής

Προστασίας,

http://www.ypakp.gr.


∆ικτυακός κόµβος του Ο.Α.Ε.∆.: www.oaed.gr



∆ικτυακοί τόποι Γραφείων ∆ιασύνδεσηςτων Πανεπιστηµίων
o

Του Πανεπιστηµίου Αθηνών, http://www.di.uoa.gr/΅gd

o

Του Α.Π.Θ., http://www.cso.auth.gr



Κέντρο Ερευνών για θέµατα Ισότητας, http://www.kethi.gr



∆ικτυακός κόµβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε ∆ραστηριότητες
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

για

Απασχόληση

και

Κοινωνική

Πολιτική,

http://europa.eu.int/pol/socio/index_el.htm


∆ικτυακή

Πύλη

της

Ε.Ε.,

Η

Ευρώπη

σου,

http://europa.eu.int/youreurope/nav/el/citizens/home.html


Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο



Υπηρεσία ∆ηµοσίευσης Ιστοσελίδων
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ


∆ιδασκαλία της ενότητας στα πλαίσια της οποίας ο διδάσκων θα επιλέξει να εφαρµόσει
την παρούσα πρόταση.



Ανάπτυξη οµαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων των µαθητών.



Εξοικείωση του διδάσκοντος και των µαθητών µε τα εργαλεία των Τ.Π.Ε.



Ευελιξία ωρολογίου προγράµµατος.



Συνεργασία

µε

τον

καθηγητή

της

πληροφορικής

για

την

τελική

φάση,

της

δηµοσίευσης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Ο καθορισµός του αριθµού των µαθητών που αποτελεί την οµάδα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη το βαθµό εξοικείωσης των µαθητών µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι
µεγάλες οµάδες προϋποθέτουν την ύπαρη αναπτυγµένων συνεργατικών δεξιοτήτων στους
µαθητές, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε απαιτητικές διαδικασίες. Μία καλή
επιλογή σε αρχικά στάδια εφαρµογής του µοντέλου αυτού διδασκαλίας είναι η οµάδα των
τριών µαθητών. Ιδανική, ωστόσο, είναι η οµάδα των τεσσάρων8 η οποία προτείνεται στην
περίπτωση που η παρούσα δραστηριότητα είναι χρονικά διευρυµένη. Στην περίπτωση αυτή
κρίνεται σκόπιµος ο ενδοοµαδικός επιµερισµός έργου.
Ως προς την επιλογή των µαθητών κάθε οµάδας, προτείνεται η ανοµοιογενής σύνθεση ως
προς

τις

µαθησιακές

ικανότητες.

Ένα

επιπλέον

κριτήριο

είναι

να

κατέχει

ένας,

τουλάχιστον, µαθητής της οµάδας δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. Ωστόσο, καλό είναι ο
καθηγητής να µην είναι ιδιαίτερα παρεµβατικός στο χωρισµό των οµάδων, αλλά να λάβει
υπόψη του τις προτιµήσεις των µαθητών και να φροντίσει να µην υπάρχουν αντιπάθειες
µεταξύ των µελών, ιδίως αν πρόκειται για παρθενικές προσπάθειες εφαρµογής του
µοντέλου αυτού διδασκαλίας.
Στις οµάδες θα ανατεθούν διαφορετικά προς επεξεργασία θέµατα. Αν ο αριθµός των
οµάδων το επιτρέπει, το ίδιο θέµα µπορεί να απασχολήσει δύο οµάδες εργασίας, έτσι ώστε
να δηµιουργηθούν συνθήκες διοµαδικού συναγωνισµού, γεγονός που δρα παρωθητικά,
αλλά και να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσµα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α΄ Φάση - ∆ιερεύνηση
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων, καθορίζονται οι επιµέρους ρόλοι και
διαµοιράζονται στους σταθµούς εργασίας. Ο καθηγητής παρουσιάζει το στόχο της κοινής
8

Ματσαγγούρας Η., Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία και Μάθηση, σ.87, Γρηγόρης, Αθήνα, 2000
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εργασίας τους που είναι η ενηµέρωση των υπόλοιπων µαθητών του σχολείου για θέµατα
που έχουν σχέση µε την επιλογή επαγγέλµατος µέσω της δηµοσίευσης σχετικού κειµένου
στη σχολική ιστοσελίδα. Επισηµαίνει ότι το θέµα είναι πολύπτυχο και ότι κάθε οµάδα θα
αναλάβει την προσέγγιση µιας πτυχής του
εργασίας.

Στην

Α’

φάση,

οι

µαθητές

θέµατος. Αναλύει στους µαθητές τις φάσεις
θα

συλλέξουν

το

απαιτούµενο

υλικό,

πραγµατοποιώντας κριτική αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο και ζητώντας πληροφορίες από
επίσηµους φορείς ή προσωπικότητες του τόπου τους και δραστηριοποιούµενοι εκτός
σχολικού εργαστηρίου. Στη δεύτερη φάση, θα συνθέσουν σε ενιαίο κείµενο ψηφιακής
µορφής τις συλλεχθείσες πληροφορίες. Στην τελική φάση θα γίνει σύνθεση των επιµέρους
θεµάτων, συνολική επεξεργασία του τελικού κειµένου και ανάρτηση στο σχολικό
ιστοχώρο. Ο διδάσκων διευκρινίζει ότι η δική του συµµετοχή στη διαδικασία θα αφορά
στην παροχή υποστήριξης και διευκόλυνσης, στην επίλυση αποριών και προβληµάτων,
στην πρόταση κατευθύνσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, ο διδάσκων ανακοινώνει
τις ακόλουθες οµάδες θεµάτων:


Ανώτερη/ Ανώτατη Εκπαίδευση και Επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα



Επαγγέλµατα µε ζήτηση στην αγορά εργασίας



Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλµατος



Τρόποι ανεύρεσης εργασίας- Σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος



Εργασιακά δικαιώµατα



Νέα επαγγέλµατα και Νέες µορφές εργασίας

Στη συνέχεια διατυπώνονται από κοινού οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας καθώς
και τα κριτήρια αξιολόγησης της.
Ο καθηγητής µοιράζει στις οµάδες τα φύλλα εργασίας που αντιστοιχούν στα προς
διερεύνηση θέµατα. Οι µαθητές µελετούν τα υποδεικνυόµενα και ζητούν διευκρινίσεις.
Ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και αναζητούν χρήσιµο υλικό στους
προτεινόµενους

δικτυακούς

κόµβους

αλλά

και

σε

άλλες

ηλεκτρονικές

πηγές

πληροφοριών. Συγκεκριµένα οι µαθητές:


Αναζητούν πολυµεσικό υλικό (κείµενο, φωτογραφίες, διαγράµµατα) σχετικά µε:
o

Τους παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση στάσεων και αντιλήψεων
ως προς τις επαγγελµατικές επιλογές.

o

Την Ανώτερη/ Ανώτατη Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Κατάρτιση στην
Ελλάδα (σχολές και σύνδεση τους µε την αγορά εργασίας).
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o

Τα «ανοιχτά» και κορεσµένα επαγγέλµατα στην ελληνική αγορά εργασίας.

o

Τις συνθήκες εργασίας κάποιων επαγγελµάτων.

o

Τα εργασιακά δικαιώµατα.

o

Την ισότητα των φύλων στον επαγγελµατικό τοµέα.

o

Την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην παραγωγική διαδικασία.

o

Τους

τρόπους

ανεύρεσης

εργασίας

και

τη

µορφή

ενός

βιογραφικού

σηµειώµατος.
o


Τα νέα επαγγέλµατα και τις νέες µορφές εργασίας.

Χρησιµοποιούν µηχανή αναζήτησης βάσει κριτηρίων διερεύνησης του κυβερνοχώρου,
για χρήσιµο και αξιόπιστο υλικό. Επιπλέον αναπτύσσουν προβληµατισµό:
o

Για τη σηµασία της κατάλληλης χρήσης του των λέξεων- κλειδιών και των
τελεστών για την επιτυχηµένη αναζήτηση.

o

Για την ποιότητα και την εγκυρότητα του πληροφοριακού υλικού του
διαδικτύου.



Καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειµένου, έτσι ώστε να τα λάβουν
υπόψη τους για τη δηµιουργία του δικού τους κειµένου στην επόµενη φάση.

Ο καθηγητής φροντίζει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη µεθοδικής και κριτικής
αναζήτησης στο δικτυακό περιβάλλον. Επισηµαίνει την ανάγκη προσεκτικού ελέγχου της
αξιοπιστίας των παρεχόµενων πληροφοριών. Ειδικά, ως προς τη χρήση των µηχανών
αναζήτησης, τονίζει τη σηµασία της επιλογής των κατάλληλων λέξεων κλειδιών και της
σωστής χρήσης των τελεστών για την αποτελεσµατική περιγραφή των επιδιωκόµενων
αποτελεσµάτων και δρα υποστηρικτικά, όπου χρειάζεται.
Επιπλέον οι µαθητές:


Απευθύνουν

ηλεκτρονικές

επιστολές

σε

επίσηµους

φορείς

(Εθνικό

Κέντρο

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπευθύνους ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο) αιτούµενοι χρήσιµες πληροφορίες ή υλικό. Ο διδάσκων καλεί τους
µαθητές να επιµεληθούν ιδιαίτερα του περιεχοµένου και της µορφής της επιστολής και
να µην παρασυρθούν στην υιοθέτηση οικείου ύφους λόγω της χρήσης του
ηλεκτρονικού µέσου.


Καταγράφουν το υλικό τους ηλεκτρονικά.

B΄ Φάση- Σύνθεση κειµένων οµάδων
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Η φάση αυτή καλό είναι να απέχει χρονικά από την προηγούµενη, έτσι ώστε οι µαθητές να
έχουν συλλέξει επιπλέον υλικό και

να έχει υπάρξει ανταπόκριση στα ηλεκτρονικά τους

µηνύµατα. Οι µαθητές επεξεργάζονται το υλικό που συνέλεξαν για τη σύνθεση του
ψηφιακού τους κειµένου. Χρησιµοποιούν τον επεξεργαστή κειµένου και το λογισµικό
συγγραφής ιστοσελίδων. Στην περίπτωση που οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη
χρήση του δεύτερου εργαλείου, εργάζονται στο στάδιο αυτό στον επεξεργαστή κειµένου
και η επεξεργασία µέσω λογισµικού παρουσίασης γίνεται στην τελική φάση µε τη
συνδροµή του διδάσκοντος και του καθηγητή της πληροφορικής (Θα µπορούσε, εξάλλου,
να διατεθεί µία ώρα του µαθήµατος της πληροφορικής για διαθεµατική διδασκαλία).
Τονίζεται από το διδάσκοντα ότι το κείµενο θα φιλοξενηθεί σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και
εποµένως είναι ανάγκη να διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειµένου και
συγκεκριµένα την οργάνωση σε επίπεδα και την πολυτροπικότητα.
Οι µαθητές συνθέτουν συνεργατικά το κείµενο που αφορά στο θέµα της οµάδας τους,
συνδυάζοντας πολλούς πόρους νοήµατος (λόγο, εικόνα, video, ήχο). Το κείµενο που
παράγουν δεν έχει απαραίτητα γραµµική ακολουθία. ∆ηµιουργείται µε την προοπτική να
οργανωθεί σε διαφορετικά επίπεδα µέσω της χρήσης υπερδεσµών που θα ενεργοποιηθούν
στην τελική φάση µε την αξιοποίηση των λειτουργιών του λογισµικού συγγραφής
ιστοσελίδων. Οι υπερδεσµοί µπορεί να είναι κείµενο, εικόνες και σύµβολα. Αρχικά οι
µαθητές

δηµιουργούν το διάγραµµα του κειµένου τους και ζητούν τη γνώµη του

καθηγητή µε τον οποίο συζητούν πιθανές διορθώσεις. Στη συνέχεια προχωρούν στην
καταγραφή των στοιχείων. Ο καθηγητής υποστηρίζει το συνεργατικό έργο της κειµενικής
παραγωγής µε παρεµβάσεις και επιλύσεις προβληµάτων.

Γ΄ Φάση Παρουσίαση των εργασιών των οµάδων και σύνθεση του συνολικού
κειµένου
Στη φάση αυτή οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Η χρήση βιντεοπροβολέα
διευκολύνει ιδιαίτερα το έργο αυτό. Στην περίπτωση που δύο οµάδες έχουν χειριστεί το
ίδιο θέµα, το παρουσιάζουν από κοινού κάνοντας συγκρίσεις και αλληλοσυµπληρώσεις. Οι
υπόλοιποι µαθητές διατυπώνουν ερωτήµατα, ζητούν διευκρινίσεις και εκφράζουν κρίσεις.
∆ιενεργείται διάλογος για τη σύνθεση του τελικού κειµένου ως προς το περιεχόµενο, τη
δοµή και τη µορφή του - οι τρεις αυτοί άξονες θα µπορούσαν να ανατεθούν προς
επεξεργασία σε νέες οµάδες. Ο διδάσκων συντονίζει το διάλογο, υποβοηθά την
αποσαφήνιση και την τελική σύνθεση. Ακολουθεί η τελική σύνθεση του ενιαίου κειµένου.
Σε περίπτωση που οι µαθητές δεν έχουν επεξεργαστεί το κείµενο µε το λογισµικό
δηµιουργίας ιστοσελίδων, η εργασία αυτή πραγµατοποιείται από µια οµάδα µαθητών που
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γνωρίζει καλά τη χρήση του λογισµικού, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό. Εναλλακτικά,
ο καθηγητής της πληροφορικής θα µπορούσε να συνδράµει την τελική αυτή φάση,
αξιοποιώντας την ευκαιρία να διδάξει τη σχετική ύλη.
∆΄ Φάση- Αξιολόγηση
Απαραίτητη κρίνεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η κριτική της επανεξέταση. Η
αξιολόγηση µπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό, και τους µαθητές ατοµικά και οµαδικά
και αφορά :α) στην επίτευξη των γνωστικών στόχων, β) στις συνεργατικές δεξιότητες
αναπτύχθηκαν και γ) στη σχετική βελτίωση που παρουσιάστηκε (Ματσαγγούρας, 2000).
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δραστηριότητα αυτή µπορεί να πάρει τη µορφή project
µεγάλης χρονικής διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να προστεθούν και άλλοι
τοµείς στην προσέγγιση του θέµατος. Επίσης µπορούν να οργανωθούν επισκέψεις για τη
συλλογή υλικού, ενώ οι εκδροµές/ «σχολικοί περίπατοι» µπορεί να έχουν και αυτόν τον
προσανατολισµό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κουτσογιάννης ∆., Περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών
στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε µαθητές Α΄ Γυµνασίου, διδακτορική
διατριβή, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµατος Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1998.
Κουτσογιάννης ∆., Γλωσσική Αγωγή και ∆ιαδίκτυο: ∆υνατότητες και περιορισµοί,
Ανακοίνωση την ετήσια συνάντηση του Τοµέα Γλωσσολογίας (Τµήµατος Φιλολογίας) του
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1999.
Κουτσογιάννης ∆., (επιµ.) Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή:
η διεθνής εµπειρία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2001.
Κουτσογιάννης ∆., Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας: Από το εκπαιδευτικό λογισµικό στον κριτικό τεχνογραµµατισµό στο
∆ηµαράκη Ε., και Κυνηγός Χρ., Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, σ.393- 420,
Καστανιώτης, Αθήνα, 2002.
Κουτσογιάννης ∆., Βαλετόπουλος Φ., Γεωργιάδης Μ., και Ντίνας Κ., Ο γλωσσικός –
πολιτισµικός χρωµατισµός του διαδικτύου ως µέσου αναζήτησης επιµορφωτικού υλικού,
Ανακοίνωση στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
στην Εκπαίδευση, Πάτρα, 2000.
Ματσαγγούρας Γ.Η., Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία και Μάθηση, Γρηγόρης, Αθήνα, 2000.
Νικολαΐδου Σ. και Γιακουµάτου Τ., ∆ιαδίκτυο και ∆ιδασκαλία, Κέδρος, Αθήνα, 2001.
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ΥπΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για την
Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Αθήνα, 2000.
Frey Karl, Η «Μέθοδος Project», Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία
και πράξη, Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, Αδελφοί Κυριακίδη, 1998.
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΑΝΩΤΕΡΗ/ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

1η Φάση
Στο στάδιο αυτό θα ασχοληθείτε µε τη συλλογή υλικού στο διαδίκτυο για την Ανώτερη/
Ανώτατη Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελλάδα. Ειδικότερα το θέµα σας
αναλύεται ως εξής:
o

o



Χρήσιµη για τη συγκέντρωση υλικού µπορεί να αποδειχθεί η πλοήγηση στους
ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
o

∆ικτυακός τόπος του ΥπΕΠΘ, http://www.ypepth.gr

o

∆ικτυακός κόµβος του Γραφείου Σ.Ε.Π. του ΥπΕΠΘ,
http://www.ypepth.gr/el_ec_page669.htm

o

Ο δικτυακός κόµβος της εφαρµογής Νέστωρ, 195.251.20.34 του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://pi-schools.gr )

o

∆ικτυακός κόµβος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
του ΥπΕΠΘ και του Υπουργείου Απασχόλησης, http://www.ekep.gr/

o

∆ικτυακός κόµβος Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
http://www.ypakp.gr.

o

∆ικτυακοί τόποι Γραφείων ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων

o



Σχολές Ανώτερης/ Ανώτατης Εκπαίδευσης
 κατευθύνσεις του Ενιαίου Λυκείου/ Τ.Ε.Ε. στις οποίες αντιστοιχούν
 αντικείµενο σπουδών
 διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας (προοπτικές)
Σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης
 προϋποθέσεις
 αντικείµενο σπουδών
 διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας



Του Πανεπιστηµίου Αθηνών, http://www.di.uoa.gr/΅gd



Του Α.Π.Θ., http://www.cso.auth.gr

∆ικτυακός κόµβος του Ο.Α.Ε.∆.: www.oaed.gr

Μπορείτε
επίσης
να
χρησιµοποιήσετε
τη
µηχανή
αναζήτησης,
http://www.google.com.gr για τη διερεύνηση πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα
που διερευνάτε. Καταγράψτε τα στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα. Επιπλέον, απαντήστε
στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
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συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;
o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;



Στείλτε, επίσης, ηλεκτρονική επιστολή σε κάποιον φορέα (Εθνικό Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπεύθυνο κέντρων ή γραφείων Σ.Ε.Π., Εφαρµογή
Νέστωρ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) αιτούµενοι την αποστολή πληροφοριακού
υλικού. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του περιεχοµένου της επιστολής σας.
Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους, παρασυρµένοι από τη χρήση του
ηλεκτρονικού µέσου.



Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

2η Φάση (κοινή για όλες τις οµάδες)
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας, χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου.
Στη συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό
δηµιουργίας ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενο σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η Φάση
Στο στάδιο αυτό θα ασχοληθείτε µε τη συλλογή πληροφοριακού υλικού στο διαδίκτυο για
τα επαγγέλµατα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Ειδικότερα
πρέπει να καλύψετε τα ακόλουθα θέµατα:
o



Χρήσιµη για τη συγκέντρωση υλικού µπορεί να αποδειχθεί η πλοήγηση στους
ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
o

∆ικτυακός κόµβος του Γραφείου Σ.Ε.Π. του ΥπΕΠΘ,
http://www.ypepth.gr/el_ec_page669.htm

o

Ο δικτυακός κόµβος της εφαρµογής Νέστωρ, 195.251.20.34 του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr )

o

∆ικτυακός κόµβος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
του ΥπΕΠΘ και του Υπουργείου Απασχόλησης, http://www.ekep.gr/

o

∆ικτυακός κόµβος Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
http://www.ypakp.gr.

o

∆ικτυακή Πύλη της Ε.Ε., Η Ευρώπη σου,
http://europa.eu.int/youreurope/nav/el/citizens/home.html

o

∆ικτυακοί τόποι Γραφείων ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων

o



«Ανοιχτά» επαγγέλµατα:
 περιγραφή
 απαιτούµενα προσόντα
 εργασιακές συνθήκες



Του Πανεπιστηµίου Αθηνών, http://www.di.uoa.gr/΅gd



Του Α.Π.Θ., http://www.cso.auth.gr

∆ικτυακός κόµβος του Ο.Α.Ε.∆.: www.oaed.gr

Επιπλέον,
µπορείτε
να
χρησιµοποιήσετε
τη
µηχανή
αναζήτησης,
http://www.google.com.gr για τη διερεύνηση πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα
που διερευνάτε. Καταγράψτε/ συγκεντρώστε τα στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα.
Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;
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Στείλτε, επίσης, ηλεκτρονική επιστολή σε κάποιον φορέα (Εθνικό Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπεύθυνο κέντρων ή γραφείων Σ.Ε.Π., Εφαρµογή
Νέστωρ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), αιτούµενοι την αποστολή πληροφοριακού
υλικού. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του περιεχοµένου της επιστολής σας.
Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους, παρασυρµένοι από τη χρήση του
ηλεκτρονικού µέσου.



Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενο σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.

ΟΜΑ∆Α Γ΄
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
1η Φάση
Στο στάδιο αυτό θα ασχοληθείτε µε τη συλλογή πληροφοριακού υλικού στο διαδίκτυο για
τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλµατος. Προς αυτήν την κατεύθυνση
θα σας βοηθήσει η µελέτη ερευνών και στοιχείων που υπάρχουν στους εξής δικτυακούς
κόµβους:
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o

∆ικτυακός κόµβος του Γραφείου Σ.Ε.Π. του ΥπΕΠΘ,
http://www.ypepth.gr/el_ec_page669.htm

o

Ο δικτυακός κόµβος της εφαρµογής Νέστωρ, 195.251.20.34 του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr )

o

∆ικτυακός κόµβος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
του ΥπΕΠΘ και του Υπουργείου Απασχόλησης, http://www.ekep.gr/

Επιπλέον,
µπορείτε
να
χρησιµοποιήσετε
τη
µηχανή
αναζήτησης,
http://www.google.com.gr για τη διερεύνηση πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα
που διερευνάτε. Καταγράψτε/ συγκεντρώστε τα στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα.
Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;



Στείλτε, επίσης, ηλεκτρονική επιστολή σε κάποιον φορέα (Εθνικό Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπεύθυνο κέντρων ή γραφείων Σ.Ε.Π., Εφαρµογή
Νέστωρ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) αιτούµενοι την αποστολή πληροφοριακού
υλικού. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του περιεχοµένου της επιστολής σας.
Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους, παρασυρµένοι από τη χρήση του
ηλεκτρονικού µέσου.



Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),

o

Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια αν έχετε τη δυνατότητα επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:
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o

τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενο σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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ΟΜΑ∆Α ∆΄
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

1η Φάση
Στο στάδιο αυτό θα ασχοληθείτε µε τη συλλογή υλικού στο διαδίκτυο για τους τρόπους
αναζήτησης εργασίας και για τη δοµή και το περιεχόµενο ενός βιογραφικού σηµειώµατος,
ένα πρότυπο του οποίου θα συµπεριλάβετε στο κείµενό σας.




Χρήσιµη για τη συγκέντρωση υλικού µπορεί να αποδειχθεί η πλοήγηση στους
ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

o

∆ικτυακός κόµβος του Ο.Α.Ε.∆.: www.oaed.gr

o

∆ικτυακός κόµβος του Γραφείου Σ.Ε.Π. του ΥπΕΠΘ,
http://www.ypepth.gr/el_ec_page669.htm

o

∆ικτυακός κόµβος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
του ΥπΕΠΘ και του Υπουργείου Απασχόλησης, http://www.ekep.gr/

o

∆ικτυακός κόµβος Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
http://www.ypakp.gr.

o

∆ικτυακοί τόποι Γραφείων ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων


Του Πανεπιστηµίου Αθηνών, http://www.di.uoa.gr/΅gd



Του Α.Π.Θ., http://www.cso.auth.gr

o

∆ικτυακός κόµβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε ∆ραστηριότητες
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική,
http://europa.eu.int/pol/socio/index_el.htm

o

∆ικτυακή Πύλη της Ε.Ε., Η Ευρώπη σου,
http://europa.eu.int/youreurope/nav/el/citizens/home.html

Μπορείτε
επίσης
να
χρησιµοποιήσετε
τη
µηχανή
αναζήτησης,
http://www.google.com.gr για την αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα
που διερευνάτε. Καταγράψτε/ συγκεντρώστε τα στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα.
Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;
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Στείλτε, επίσης, ηλεκτρονική επιστολή σε κάποιον φορέα (Εθνικό Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπεύθυνο κέντρων ή γραφείων Σ.Ε.Π., Εφαρµογή
Νέστωρ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)αιτούµενοι την αποστολή πληροφοριακού
υλικού. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του περιεχοµένου της επιστολής σας.
Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους, παρασυρµένοι από τη χρήση του
ηλεκτρονικού µέσου.



Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού, παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενο σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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ΟΜΑ∆Α Ε΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1η Φάση
Στο στάδιο αυτό θα ασχοληθείτε µε τη συλλογή υλικού στο διαδίκτυο για τα εξής θέµατα:
o
o
o






Εργασιακά δικαιώµατα
Ισότητα των δύο φύλων στον επαγγελµατικό τοµέα
Ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην παραγωγική διαδικασία

Χρήσιµη για τη συγκέντρωση υλικού µπορεί να αποδειχθεί η πλοήγηση στους
ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
o

∆ικτυακός κόµβος του Γραφείου Σ.Ε.Π. του ΥπΕΠΘ,
http://www.ypepth.gr/el_ec_page669.htm

o

∆ικτυακός κόµβος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
του ΥπΕΠΘ και του Υπουργείου Απασχόλησης, http://www.ekep.gr/

o

∆ικτυακός κόµβος Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
http://www.ypakp.gr.

o

∆ικτυακός κόµβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε ∆ραστηριότητες
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική,
http://europa.eu.int/pol/socio/index_el.htm

o

∆ικτυακή Πύλη της Ε.Ε., Η Ευρώπη σου,
http://europa.eu.int/youreurope/nav/el/citizens/home.html

o

Ο δικτυακός κόµβος της εφαρµογής Νέστωρ, 195.251.20.34 του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr )

o

∆ικτυακός κόµβος του Ο.Α.Ε.∆.: www.oaed.gr

Μπορείτε,
επίσης,
να
χρησιµοποιήσετε
τη
µηχανή
αναζήτησης,
http://www.google.com.gr για τα διερεύνηση πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα
που διερευνάτε. Καταγράψτε/ συγκεντρώστε τα στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα.
Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;

Στείλτε, επίσης, ηλεκτρονική επιστολή σε κάποιον φορέα (Εθνικό Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπεύθυνο κέντρων ή γραφείων Σ.Ε.Π., Εφαρµογή
Νέστωρ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) αιτούµενοι την αποστολή πληροφοριακού
υλικού. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του περιεχοµένου της επιστολής σας.
Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους, παρασυρµένοι από τη χρήση του
ηλεκτρονικού µέσου.
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Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενο σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄
ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η Φάση
Στο στάδιο αυτό θα ασχοληθείτε µε τη συλλογή υλικού στο διαδίκτυο για τα νέα
επαγγέλµατα που έχουν δηµιουργηθεί λόγω κυρίως της τεχνολογικής προόδου και τις νέες
µορφές εργασίας.






Χρήσιµη για τη συγκέντρωση υλικού µπορεί να αποδειχθεί η πλοήγηση στους
ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
o

∆ικτυακός κόµβος του Γραφείου Σ.Ε.Π. του ΥπΕΠΘ,
http://www.ypepth.gr/el_ec_page669.htm

o

∆ικτυακός κόµβος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
του ΥπΕΠΘ και του Υπουργείου Απασχόλησης, http://www.ekep.gr/

o

∆ικτυακός κόµβος Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
http://www.ypakp.gr.

o

∆ικτυακός κόµβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε ∆ραστηριότητες
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική,
http://europa.eu.int/pol/socio/index_el.htm

o

∆ικτυακή Πύλη της Ε.Ε., Η Ευρώπη σου,
http://europa.eu.int/youreurope/nav/el/citizens/home.html

o

∆ικτυακός κόµβος της εφαρµογής Νέστωρ, 195.251.20.34 του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr )

o

∆ικτυακός κόµβος του Ο.Α.Ε.∆.: www.oaed.gr

Μπορείτε,
επίσης,
να
χρησιµοποιήσετε
τη
µηχανή
αναζήτησης,
http://www.google.com.gr για την αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα
που διερευνάτε. Καταγράψτε/ συγκεντρώστε τα στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα.
Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;

Στείλτε, επίσης, ηλεκτρονική επιστολή σε κάποιον φορέα (Εθνικό Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπεύθυνο κέντρων ή γραφείων Σ.Ε.Π., Εφαρµογή
Νέστωρ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) αιτούµενοι την αποστολή πληροφοριακού
υλικού. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του περιεχοµένου της επιστολής σας.
Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους, παρασυρµένοι από τη χρήση του
ηλεκτρονικού µέσου.
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Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα, µελετήστε τα εξής:
o
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενο σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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Σενάριο διδασκαλίας [ Νεοελληνική Γλώσσα ]
«Παρουσίαση τόπου»
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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5. «Παρουσίαση τόπου»
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκφραση- Έκθεση
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ο προβληµατισµός, ο οποίος λογικά εγείρεται σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
στη διδασκαλία, σχετίζεται µε το όφελος που η επιλογή αυτή αποφέρει στη µαθησιακή
διαδικασία. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο παρόν σενάριο αποβλέπει στην επίτευξη τριών
ευρέων στόχων: κατ’ αρχάς, στην εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. για τη
δηµιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου η οικοδόµηση της
γνώσης

να

πραγµατώνεται

µέσω

της

ενεργητικής

εµπλοκής

δραστηριότητες µε νόηµα για το µαθητή, της ανακάλυψης, της

σε

διαθεµατικές

διερεύνησης και της

συνεργασίας. Επιπλέον, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν για την
υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για τη διδασκαλία της γλώσσας (επικοινωνιακή
προσέγγιση, παραγωγή λόγου σε συνεργατικό περιβάλλον). Ο τρίτος στόχος, τέλος,
επιβάλλεται από την κειµενική πραγµατικότητα που οι Τ.Π.Ε. δηµιουργούν και αφορά στη
διεύρυνση του γραµµατισµού των µαθητών έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται µε επιτυχία
στις επικοινωνιακές ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δηµιουργούν αλλά και στην υιοθέτηση κριτικής
στάσης

απέναντι στον

ιδεολογικό και πολιτισµικό χρωµατισµό των ηλεκτρονικών

περιβαλλόντων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Οι µαθητές δραστηριοποιούνται στα πλαίσια διαθεµατικής διερευνητικής εργασίας (project)
µε σκοπό την συµπαραγωγή κειµένου για δηµοσίευση στη σχολική (ή τη δηµοτική)
ιστοσελίδα µε θέµα: Παρουσίαση του τόπου µου. Για την επίτευξη του παραπάνω
εγχειρήµατος οι µαθητές προσεγγίζουν πολύπλευρα το θέµα χωρισµένοι σε οµάδες
εργασίας. Συλλέγουν ψηφιακό υλικό µέσω επιλεκτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο αλλά και
από άλλες πηγές και παράγουν συνεργατικά κείµενο σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
(Επεξεργαστής

κειµένου,

πρόγραµµα

δηµοσίευσης

ιστοσελίδων)

τροποποιώντας,

οργανώνοντας και συνθέτοντας τις συλλεχθείσες πληροφορίες.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Η προτεινόµενη διδακτική δραστηριότητα φιλοδοξεί να υπηρετήσει ευρείς στόχους της
γλωσσικής διδασκαλίας και να µην περιοριστεί αποκλειστικά στην υποστήριξη των
γνωστικών στόχων µιας διδακτικής ενότητας. Συγκεκριµένα, επιδιώκεται η κατάκτηση
δεξιοτήτων που αφορούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε συνεργατικό
περιβάλλον, µε σκοπό την κάλυψη αυθεντικής επικοινωνιακής ανάγκης, σε συνδυασµό µε
τον ψηφιακό γραµµατισµό των µαθητών. Ως εκ τούτου, η προτεινόµενη διαδικασία
µάθησης θα µπορούσε να εφαρµοστεί, τροποποιηµένη, σε οποιαδήποτε ενότητα του
γλωσσικού µαθήµατος. Αφορµάται, ωστόσο, από την ενότητα Περιγραφή της Έκφρασης –
Έκθεσης της Α’ Λυκείου, ενώ µπορεί να αξιοποιηθεί στις ενότητες της Νεοελληνικής
Γλώσσας του Γυµνασίου και της Έκφρασης- Έκθεσης του Ενιαίου Λυκείου, Ταξίδι στον
κόσµο της φύσης & Γνωρίζω τον τόπο µου και τον πολιτισµό του (Α’ Γυµνασίου), Από τον
τόπο µου σε όλη την Ελλάδα (Β’ Γυµνασίου) και στα πλαίσια της διδασκαλίας των
σχετικών µε τον τουρισµό δοκιµίων των Θεµατικών Κύκλων (Γ’ Λυκείου).
Τα γνωστικά αντικείµενα, επίσης, µέσω των οποίων προσεγγίζεται το θέµα είναι η Ιστορία
(ιδιαίτερα πρόσφορη είναι η Τοπική Ιστορία της Γ’ Γυµνασίου), η Λογοτεχνία και η
Πληροφορική, καθώς και τα αντικείµενα που άπτονται της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
σε περίπτωση που η εργασία ενταχθεί σε τέτοιο πρόγραµµα.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Τα χρονικά όρια επιλέγεται να παραµείνουν ανοιχτά. Το χρονικό διάστηµα που θα διατεθεί
εξαρτάται από τους στόχους του διδάσκοντος και τις εκάστοτε συνθήκες. Μπορεί να
απασχολήσει τους µαθητές, ένα τετράωρο, ένα τρίµηνο/ τετράµηνο ή και ένα ολόκληρο
διδακτικό

έτος.

Ο

διδάσκων

θα

περιορίσει

ή

θα

εµπλουτίσει

τις

προτεινόµενες

δραστηριότητες, η διαδικασία όµως θα παραµείνει η ίδια. Η ένταξη της εργασίας -ή µέρους
της- σε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εξασφαλίζει χρονική ευελιξία.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προσδοκάται οι µαθητές:


Να αναπτύξουν όλες τις µορφές γλωσσικής δεξιότητας (ακρόαση, οµιλία, ανάγνωση,
γραφή).



Να ασκηθούν στη συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού από διάφορες πηγές και στην
κατάλληλη επεξεργασία του, για τη σύνθεση µιας ερευνητικής εργασίας.



Να ασκηθούν στην παραγωγή λόγου τεκµηριωµένου και σύνθετου.
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Να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο ύφος, επίπεδο λόγου και γλώσσα (δηλωτική,
συνυποδηλωτική) ανάλογα µε το είδος και τον επιδιωκόµενο σκοπό του παραγόµενου
κειµένου.



Να ασκηθούν στη δηµιουργία περιγραφικού κειµένου, επιλέγοντας τις απαιτούµενες,
ανάλογα

µε

τη

περίσταση,

πληροφορίες,

ιεραρχώντας

και

οργανώνοντάς

τις

κατάλληλα.


Να ασκηθούν στην παραγωγή περιγραφικού λόγου που να χαρακτηρίζεται από
ακρίβεια και σαφήνεια.



Να κατανοήσουν ότι η περιγραφή διαφοροποιείται ανάλογα µε την οπτική γωνία και το
σκοπό του περιγράφοντος.



Να µπορούν να συντάσσουν επιστολές απευθυνόµενοι σε επίσηµα πρόσωπα, στα
πλαίσια αυθεντικών επικοινωνιακών περιστάσεων.

Β. 1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Επιδιώκεται οι µαθητές:


Να οικοδοµήσουν τη γνώση αναλαµβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη
µαθησιακή διαδικασία.



Να οικοδοµήσουν τη γνώση µέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης.



Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας.



Να προσεγγίσουν τη γνώση, δραστηριοποιούµενοι σε διαθεµατικές δραστηριότητες.

B.2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Να κατακτήσουν τη γλώσσα µέσω της ενεργής συµµετοχής σε διαθεµατικές
δραστηριότητες που έχουν τη µορφή project και να κατανοήσουν ότι ο γραµµατισµός
επεκτείνεται σε πολλά αντικείµενα/ θέµατα όχι µόνο σχολικών αλλά και εκτός
σχολείου δραστηριοτήτων.



Να παραγάγουν κείµενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης.



Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου.
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Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ


Να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά σε αυθεντικές επικοινωνιακές
ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δηµιουργούν.



Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσµατικής αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο και επιλογής
της κατάλληλης πληροφορίας.



Να µπορούν να χρησιµοποιούν επιτυχώς τις µηχανές αναζήτησης, ασκούµενοι στην
κατάλληλη επιλογή του γλωσσικού κώδικα που απαιτείται (λέξεις-

κλειδιά και

τελεστές).


Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισµικό και ιδεολογικό χρωµατισµό
του περιβάλλοντος του ∆ιαδικτύου (Κουτσογιάννης, 1999).



Να γνωρίσουν και να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν
τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου στη διαδικασία παραγωγής λόγου.



Να αντιµετωπίζουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να
γνωρίσουν τις αδυναµίες τους που προκύπτουν από το µη εκπαιδευτικό τους
προσανατολισµό και την περιορισµένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας
(Κουτσογιάννης 1999).



Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειµένου και να αναπτύξουν τη
δεξιότητα δηµιουργίας κειµένου για τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Συγκεκριµένα:
o

Να χρησιµοποιούν διαφορετικούς φορείς/ τρόπους νοήµατος και να
τους συνδυάζουν κατάλληλα

o

Να κατανοήσουν και να εφαρµόζουν την οργάνωση του κειµένου σε
διαφορετικά επίπεδα.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ/ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
Λογισµικό


Επεξεργαστής κειµένου



Λογισµικό συγγραφής ιστοσελίδων



Φυλλοµετρητής

Υπηρεσίες διαδικτύου


Παγκόσµιος Ιστός. Οι δικτυακοί κόµβοι που προτείνονται είναι οι εξής:
o

∆ικτυακός κόµβος του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου, http://www.sch.gr.
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Ο∆ΥΣΣΕΥΣ,

δικτυακός

κόµβος

του

Υπουργείου

Πολιτισµού,

Τουριστικής

Ανάπτυξης,

http://www.culture.gr
o

∆ικτυακός

κόµβος

του

Υπουργείου

http://www.gnto.gr
o

∆ικτυακός

κόµβος

του

Ηλεκτρονικού

Περιοδικού

της

«Επικράτειας

Πολιτισµού» του Υπουργείου Πολιτισµού, http://www.cultureguide.gr
o

∆ικτυακός κόµβος του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, http://www.ypes.gr και συγκεκριµένα η ιστοσελίδα που
παρέχει στοιχεία επικοινωνίας (web & e-mail address) των δήµων και των
κοινοτήτων της Ελλάδας, http://www.ypes.gr/topiki.htm

o

∆ικτυακός κόµβος Μείζονος Ελληνισµού, H ελληνική ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
http://www.hellenichistory.gr

o

∆ικτυακός

κόµβος

του

Σπουδαστηρίου

Μείζονος

Ελληνισµού,

http://www.snhell.gr
o

Ηλεκτρονικός κόµβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική
γλώσσα, http://www.komvos.edu.gr

o

Μηχανή αναζήτησης, http://www.google.com.gr



Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο



Υπηρεσία ∆ηµοσίευσης Ιστοσελίδων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ


∆ιδασκαλία της ενότητας στα πλαίσια της οποίας ο διδάσκων θα επιλέξει να εφαρµόσει
την παρούσα πρόταση.



Ύπαρξη οµαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων στους µαθητές.



Εξοικείωση του διδάσκοντος και των µαθητών µε τα εργαλεία των Τ.Π.Ε.



Ευελιξία ωρολογίου προγράµµατος.



Συνεργασία

µε

τον

καθηγητή

της

πληροφορικής

για

την

τελική

φάση,

της

δηµοσίευσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
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Ο καθορισµός του αριθµού των µαθητών που αποτελεί την οµάδα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη το βαθµό εξοικείωσης των µαθητών µε την οµαδοσυνεργατική
διδασκαλία. Οι µεγάλες οµάδες προϋποθέτουν την ύπαρξη αναπτυγµένων συνεργατικών
δεξιοτήτων στους µαθητές, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε απαιτητικές
διαδικασίες. Μία καλή επιλογή σε αρχικά στάδια εφαρµογής του µοντέλου αυτού
διδασκαλίας είναι η οµάδα των τριών µαθητών. Ιδανική, ωστόσο, είναι η οµάδα των
τεσσάρων9, η οποία προτείνεται

στην περίπτωση που η παρούσα δραστηριότητα είναι

χρονικά διευρυµένη. Στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιµος ο ενδοοµαδικός επιµερισµός
έργου.
Ως προς την

επιλογή των µαθητών κάθε οµάδας, προτείνεται η ανοµοιογενής

σύνθεση ως προς τις µαθησιακές ικανότητες. Ένα επιπλέον κριτήριο είναι να κατέχει ένας,
τουλάχιστον, µαθητής της οµάδας δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. Ωστόσο, καλό είναι ο
καθηγητής να µην είναι ιδιαίτερα παρεµβατικός στο χωρισµό των οµάδων, αλλά να λάβει
υπόψη του τις προτιµήσεις των µαθητών και να φροντίσει να µην υπάρχουν αντιπάθειες
µεταξύ των µελών, ιδίως αν πρόκειται για παρθενικές προσπάθειες εφαρµογής του
µοντέλου αυτού διδασκαλίας.
Στις οµάδες θα ανατεθούν διαφορετικά προς επεξεργασία θέµατα. Αν ο αριθµός των
οµάδων το επιτρέπει, το ίδιο θέµα µπορεί να απασχολήσει δύο οµάδες εργασίας, έτσι ώστε
να δηµιουργηθούν συνθήκες διοµαδικού συναγωνισµού, γεγονός που δρα παρωθητικά,
αλλά και να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσµα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α΄ Φάση - ∆ιερεύνηση
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων, καθορίζονται οι επιµέρους ρόλοι και
διαµοιράζονται στους σταθµούς εργασίας. Ο καθηγητής παρουσιάζει το στόχο της κοινής
εργασίας τους που είναι η ενηµέρωση των υπόλοιπων µαθητών του σχολείου αλλά και των
επισκεπτών της ιστοσελίδας τους (συνδηµότες, µαθητές άλλων περιοχών) για την περιοχή
τους µέσω της δηµοσίευσης σχετικού κειµένου στη σχολική ιστοσελίδα. Εναλλακτικά το
κείµενο αυτό µπορεί να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του δήµου. Επισηµαίνει ότι το θέµα
είναι πολύπτυχο και ότι κάθε οµάδα θα αναλάβει την προσέγγιση µιας πτυχής- θέµατος.
Αναλύει στους µαθητές τις φάσεις εργασίας. Στην Α΄ φάση, οι µαθητές θα συλλέξουν το
απαιτούµενο υλικό, πραγµατοποιώντας κριτική αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο, ζητώντας
πληροφορίες

από

επίσηµους

φορείς

ή

προσωπικότητες

του

τόπου

τους

και

δραστηριοποιούµενοι εκτός σχολικού εργαστηρίου (π.χ. ψηφιακές φωτογραφίες, ιστορικά
9

Ματσαγγούρας Η., Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία και Μάθηση, σ.87, Γρηγόρης, Αθήνα, 2000
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αρχεία, παραδοσιακή µουσική, τοπική διάλεκτος). Στη δεύτερη φάση, θα συνθέσουν σε
ενιαίο κείµενο ψηφιακής µορφής τις συλλεχθείσες πληροφορίες. Στην τελική φάση θα
γίνει σύνθεση των επιµέρους θεµάτων, συνολική επεξεργασία του τελικού κειµένου και
ανάρτηση στο σχολικό ιστοχώρο. Ο διδάσκων διευκρινίζει ότι η δική του συµµετοχή στη
διαδικασία θα αφορά στην παροχή υποστήριξης και διευκόλυνσης, στην επίλυση αποριών
και προβληµάτων, στην πρόταση κατευθύνσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, ο
διδάσκων ανακοινώνει οµάδες θεµάτων που είναι οι ακόλουθες:


Φυσικό περιβάλλον – φυσικά µνηµεία, αξιοθέατα



Ιστορία



Πολιτισµός: τέχνη (τοπική αρχιτεκτονική, αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία περιοχής,
µουσική, λογοτεχνία), έθιµα, εκδηλώσεις
Ψυχαγωγία (θέατρο, κινηµατογράφος, αθλητικές δραστηριότητες, γαστρονοµία)



Στη συνέχεια, διατυπώνονται από κοινού οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας καθώς
και τα κριτήρια αξιολόγησης της.
Ο καθηγητής µοιράζει στις οµάδες τα φύλλα εργασίας που αντιστοιχούν στα προς
διερεύνηση θέµατα. Οι µαθητές µελετούν τα υποδεικνυόµενα και ζητούν διευκρινίσεις.
Ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και αναζητούν χρήσιµο υλικό στους
προτεινόµενους δικτυακούς κόµβους αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές πηγές πληροφοριών.
Συγκεκριµένα οι µαθητές:


Αναζητούν πολυµεσικό υλικό (κείµενο, φωτογραφίες, video) σχετικά:
o

µε τα φυσικά αξιοθέατα, την ιστορία, τον πολιτισµό και τις δυνατότητες
ψυχαγωγίας του τόπου τους περιηγούµενοι τους δικτυακούς κόµβους:


Του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης



Του ∆ήµου τους (αναζητούν την ηλεκτρονική ∆/νση µέσω του
ιστοχώρου του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης)



Του

∆ικτυακού

κόµβου

του

Ηλεκτρονικού

Περιοδικού

της

«Επικράτειας Πολιτισµού» του Υπουργείου Πολιτισµού.
o

Με την Ιστορία της περιοχής τους στους δικτυακούς κόµβους:


του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού,

H ελληνική ιστορία στο

∆ιαδίκτυο


του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
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του δήµου τους.

Με τον Πολιτισµό του τόπου τους στους δικτυακούς τόπους:


του Υπουργείου Πολιτισµού,



του Μείζονος Ελληνισµού, H ελληνική ιστορία στο ∆ιαδίκτυο



του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης,



του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού,



του δήµου τους.

Με την ψυχαγωγία που προσφέρεται στην περιοχή τους στους δικτυακούς
κόµβους:


του Υπουργείου Πολιτισµού,



του Μείζονος Ελληνισµού, H ελληνική ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,



Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης,



Του δήµου τους.

Χρησιµοποιούν µηχανή αναζήτησης για τη βάσει κριτηρίων διερεύνηση του κυβερνοχώρου
για χρήσιµο και αξιόπιστο υλικό. Επιπλέον αναπτύσσουν προβληµατισµό:
o

Για τη σηµασία της κατάλληλης χρήσης του των λέξεων- κλειδιών και των
τελεστών για την επιτυχηµένη αναζήτηση.

o

Για την ποιότητα και την εγκυρότητα του πληροφοριακού υλικού του
διαδικτύου.



Καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειµένου, έτσι ώστε να τα λάβουν
υπόψη τους για τη δηµιουργία του δικού τους κειµένου στην επόµενη φάση.

Ο καθηγητής φροντίζει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη µεθοδικής και κριτικής
αναζήτησης στο δικτυακό περιβάλλον. Επισηµαίνει την ανάγκη προσεκτικού ελέγχου της
αξιοπιστίας των παρεχόµενων πληροφοριών. Ειδικά, ως προς τη χρήση των µηχανών
αναζήτησης, τονίζει τη σηµασία της επιλογής των κατάλληλων λέξεων κλειδιών και της
σωστής χρήσης των τελεστών για την αποτελεσµατική περιγραφή των επιδιωκόµενων
αποτελεσµάτων και δρα υποστηρικτικά, όπου χρειάζεται.
Επιπλέον οι µαθητές:


Απευθύνουν ηλεκτρονικές επιστολές σε επίσηµους φορείς (η δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου παρέχεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης) αιτούµενοι χρήσιµες πληροφορίες ή υλικό. Ο διδάσκων
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καλεί τους µαθητές να επιµεληθούν ιδιαίτερα του περιεχοµένου και της µορφής της
επιστολής και να µην παρασυρθούν στην υιοθέτηση οικείου ύφους λόγω τα χρήσης
του ηλεκτρονικού µέσου.


Καταγράφουν το υλικό τους ηλεκτρονικά (σε αρχείο επεξεργαστή κειµένου το κείµενο
και τις συνοδευτικές του εικόνες και σε ένα φάκελο άλλο πολυµεσικό υλικό, π.χ.
video).

Στο διάστηµα ανάµεσα στα δύο πρώτα στάδια/ φάσεις της εργασίας οι µαθητές µπορούν
να δραστηριοποιηθούν για τη συλλογή και τη δηµιουργία ψηφιακού υλικού το οποίο
µπορεί να συµπεριληφθεί στην εργασία τους. Συγκεκριµένα, µπορούν να βγάλουν
ψηφιακές

φωτογραφίες,

να

συλλέξουν

και

να

ψηφιοποιήσουν

αρχειακό

υλικό,

παραδοσιακή µουσική, µαρτυρίες και συνεντεύξεις προσωπικοτήτων της περιοχής τους.

B΄ Φάση- Σύνθεση κειµένων οµάδων
Η φάση αυτή καλό είναι να απέχει χρονικά από την προηγούµενη, έτσι ώστε οι µαθητές να
έχουν πραγµατοποιήσει την εκτός σχολικού εργαστηρίου συλλογή υλικού και

να έχει

υπάρξει ανταπόκριση στα ηλεκτρονικά τους µηνύµατα. Στο στάδιο αυτό, οι µαθητές
επεξεργάζονται το υλικό που συνέλεξαν µε σκοπό τη σύνθεση του ψηφιακού τους
κειµένου χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου και το λογισµικό συγγραφής
ιστοσελίδων. Στην περίπτωση που οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του
δεύτερου εργαλείου, εργάζονται στο στάδιο αυτό στον επεξεργαστή κειµένου και η
επεξεργασία µέσω λογισµικού συγγραφής ιστοσελίδων

γίνεται στην τελική φάση µε τη

συνδροµή του διδάσκοντος και του καθηγητή της Πληροφορικής (θα µπορούσε, εξάλλου,
να διατεθεί µία ώρα του µαθήµατος της Πληροφορικής για διαθεµατική διδασκαλία).
Τονίζεται από τον διδάσκοντα ότι το κείµενο θα φιλοξενηθεί σε ηλεκτρονικό περιβάλλον
και εποµένως είναι ανάγκη να διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειµένου
και συγκεκριµένα την οργάνωση σε επίπεδα και την πολυτροπικότητα.
Οι µαθητές συνθέτουν συνεργατικά το κείµενο που αφορά στο θέµα της οµάδας τους
συνδυάζοντας πολλούς πόρους νοήµατος (λόγο, εικόνα, video, ήχο). Το κείµενο που
παράγουν δεν έχει απαραίτητα γραµµική ακολουθία. ∆ηµιουργείται µε την προοπτική να
οργανωθεί σε διαφορετικά επίπεδα µέσω της χρήσης υπερδεσµών που θα ενεργοποιηθούν
µε την αξιοποίηση των λειτουργιών του λογισµικού συγγραφής ιστοσελίδων. Οι
υπερδεσµοί

µπορεί

να

είναι

κείµενο,

εικόνες

και

σύµβολα.

Αρχικά,

οι

µαθητές

δηµιουργούν το διάγραµµα του κειµένου τους και ζητούν τη γνώµη του καθηγητή µε τον
οποίο συζητούν πιθανές διορθώσεις. Στη συνέχεια, προχωρούν στην καταγραφή των
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στοιχείων. Ο καθηγητής υποστηρίζει το συνεργατικό έργο της κειµενικής παραγωγής µε
παρεµβάσεις και επιλύσεις προβληµάτων.

Γ΄ Φάση Παρουσίαση των εργασιών των οµάδων και σύνθεση του συνολικού
κειµένου
Στη φάση αυτή οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Η χρήση βιντεοπροβολέα
διευκολύνει ιδιαίτερα το έργο αυτό. Στην περίπτωση που δύο οµάδες έχουν χειριστεί το
ίδιο θέµα το παρουσιάζουν από κοινού κάνοντας συγκρίσεις και αλληλοσυµπληρώσεις. Οι
υπόλοιποι µαθητές διατυπώνουν ερωτήµατα, ζητούν διευκρινίσεις και εκφράζουν κρίσεις.
∆ιενεργείται διάλογος για τη σύνθεση του τελικού κειµένου ως προς το περιεχόµενο, τη
δοµή και τη µορφή του - oι τρεις αυτοί άξονες θα µπορούσαν να ανατεθούν προς
επεξεργασία σε νέες οµάδες. Ο διδάσκων συντονίζει το διάλογο, υποβοηθά την
αποσαφήνιση και υποδεικνύει, διακριτικά, κατευθύνσεις. Ακολουθεί η από κοινού σύνθεση
του τελικού κειµένου. Σε περίπτωση που οι µαθητές δεν έχουν επεξεργαστεί το κείµενο µε
το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων η εργασία αυτή πραγµατοποιείται από οµάδα
µαθητών που γνωρίζει καλά τη χρήση του λογισµικού σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό.
Εναλλακτικά, ο καθηγητής της Πληροφορικής θα µπορούσε να συνδράµει την τελική αυτή
φάση αξιοποιώντας την ευκαιρία να διδάξει τη σχετική ύλη.

∆΄ Φάση- Αξιολόγηση
Απαραίτητη κρίνεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η κριτική της επανεξέταση. Η
αξιολόγηση µπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές ατοµικά και οµαδικά
και αφορά : α) στην επίτευξη των γνωστικών στόχων, β) στις συνεργατικές δεξιότητες
που αναπτύχθηκαν και γ) στη σχετική βελτίωση που παρουσιάστηκε (Ματσαγγούρας,
2000).

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δραστηριότητα αυτή µπορεί να πάρει τη µορφή project
µεγάλης χρονικής διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να προστεθούν και άλλοι
τοµείς στην προσέγγιση του θέµατος όπως οικονοµία, αθλητισµός, και να εµπλακούν
ενεργά εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων: µουσικής, αισθητικής αγωγής, φυσικής
αγωγής, πληροφορικής, οικονοµίας και βέβαια της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας. Μία
δυνατότητα, επιπλέον, προσέγγισης παρέχεται και µέσα από τα Αρχαία από µετάφραση της
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Β’ Γυµνασίου, Τόποι και άνθρωποι. Μπορούν, επίσης, να οργανωθούν επισκέψεις για τη
συλλογή υλικού, ενώ οι εκδροµές/ «σχολικοί περίπατοι» µπορεί να έχουν και αυτόν τον
προσανατολισµό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κουτσογιάννης ∆., Περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών
στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε µαθητές Α΄ Γυµνασίου, διδακτορική
διατριβή, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµατος Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1998.
Κουτσογιάννης ∆., Γλωσσική Αγωγή και ∆ιαδίκτυο: ∆υνατότητες και περιορισµοί,
Ανακοίνωση την ετήσια συνάντηση του Τοµέα Γλωσσολογίας (Τµήµατος Φιλολογίας) του
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1999.
Κουτσογιάννης ∆., (επιµ.) Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή:
η διεθνής εµπειρία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2001.
Κουτσογιάννης ∆., Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας: Από το εκπαιδευτικό λογισµικό στον κριτικό τεχνογραµµατισµό στο
∆ηµαράκη Ε., και Κυνηγός Χρ., Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, σ.393- 420,
Καστανιώτης, Αθήνα, 2002.
Κουτσογιάννης ∆., Βαλετόπουλος Φ., Γεωργιάδης Μ., και Ντίνας Κ., Ο γλωσσικός –
πολιτισµικός χρωµατισµός του διαδικτύου ως µέσου αναζήτησης επιµορφωτικού υλικού,
Ανακοίνωση στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
στην Εκπαίδευση, Πάτρα, 2000.
Ματσαγγούρας Γ.Η., Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία και Μάθηση, Γρηγόρης, Αθήνα, 2000.
Νικολαΐδου Σ. και Γιακουµάτου Τ., ∆ιαδίκτυο και ∆ιδασκαλία, Κέδρος, Αθήνα, 2001.
ΥπΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για την
Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Αθήνα, 2000.
Frey Karl, Η «Μέθοδος Project», Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία
και πράξη, Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, Αδελφοί Κυριακίδη, 1998.
Επισυνάπτονται τα φύλλα εργασίας
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1η Φάση


Πλοηγηθείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους και συλλέξτε πολυµεσικό υλικό
(κείµενο, φωτογραφίες, video) σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής σας :
o
o
o



∆ικτυακός
κόµβος
του
Υπουργείου
Τουριστικής
Ανάπτυξης,
http://www.gnto.gr
∆ικτυακός κόµβος του Ηλεκτρονικού Περιοδικού της «Επικράτειας
Πολιτισµού» του Υπουργείου Πολιτισµού, http://www.cultureguide.gr
∆ικτυακός κόµβος (αν υπάρχει) του δήµου σας. Την ηλεκτρονική δ/νση θα
τη βρείτε από τη σελίδα, http://www.ypes.gr/topiki.htm του Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία παρέχονται
οι δ/νσεις δικτυακών κόµβων και ηλεκτρονικών ταχυδροµείων των δήµων
όλης της χώρας.

Χρησιµοποιήστε τη µηχανή αναζήτησης, http://www.google.com.gr για τη διερεύνηση
πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα που διερευνάτε. Καταγράψτε τα στοιχεία που
θεωρείτε αξιόλογα. Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;



Στείλτε ηλεκτρονική επιστολή στο δήµαρχο ή σε κάποιον άλλο φορέα του τόπου σας
ζητώντας πληροφορίες που θα µπορούσατε να αξιοποιήσετε στη δηµιουργία του
κειµένου σας. Τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του δήµου σας µπορείτε να την
αναζητήσετε
στην
ακόλουθη
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/topiki.htm. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του
περιεχοµένου της επιστολής σας. Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους
παρασυρµένοι από τη χρήση του ηλεκτρονικού µέσου.



Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.
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Οδηγίες για την εκτός εργαστηρίου δραστηριοποίηση:
o

Βγάλτε ψηφιακές φωτογραφίες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
σας.

2η Φάση (κοινή για όλες τις οµάδες)
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενό σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ





Πλοηγηθείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους και συλλέξτε πολυµεσικό υλικό
(κείµενο, φωτογραφίες, video) σχετικό µε την ιστορία της περιοχής σας:
o

∆ικτυακός κόµβος Μείζονος Ελληνισµού, H ελληνική ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
http://www.hellenichistory.gr

o

∆ικτυακός
κόµβος
http://www.gnto.gr

o

∆ικτυακός κόµβος (αν υπάρχει) του δήµου σας. Την ηλεκτρονική δ/νση θα
τη βρείτε από τη σελίδα, http://www.ypes.gr/topiki.htm του Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία παρέχονται
οι δ/νσεις δικτυακών κόµβων και ηλεκτρονικών ταχυδροµείων των δήµων
όλης της χώρας

του

Υπουργείου

Τουριστικής

Ανάπτυξης,

Χρησιµοποιήστε τη µηχανή αναζήτησης, http://www.google.com.gr για τη διερεύνηση
πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα που διερευνάτε. Καταγράψτε/ συγκεντρώστε τα
στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα. Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;



Στείλτε ηλεκτρονική επιστολή στο δήµαρχο ή σε κάποιον άλλο φορέα του τόπου σας
ζητώντας πληροφορίες που θα µπορούσατε να αξιοποιήσετε στη δηµιουργία του
κειµένου σας. Τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του δήµου σας µπορείτε να την
αναζητήσετε
στην
ακόλουθη
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/topiki.htm. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του
περιεχοµένου της επιστολής σας. Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους
παρασυρµένοι από τη χρήση του ηλεκτρονικού µέσου.



Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o



Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

Οδηγίες για την εκτός εργαστηρίου δραστηριοποίηση:
o

Συλλέξτε πληροφορίες από ιστορικά βιβλία & εγκυκλοπαίδειες της σχολικής
και δηµοτικής σας βιβλιοθήκης. Μπορείτε αντί να γράψετε τα χρήσιµα
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στοιχεία σε ένα αρχείο word να ψηφιοποιήσετε το έντυπο µε τη βοήθεια
scanner.
Αναζητήστε ιστορικά αρχεία σε βιβλιοθήκες και µουσεία και µετατρέψτε τα
σε ψηφιακή µορφή µέσω scanner µε πρόγραµµα ocr.

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενό σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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ΟΜΑ∆Α Γ΄
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Πλοηγηθείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους και συλλέξτε πολυµεσικό υλικό
(κείµενο, φωτογραφίες, video) σχετικό µε τον πολιτισµό της περιοχής σας. Ειδικότερα
για θέµατα που αφορούν στη τέχνη (τοπική αρχιτεκτονική, αρχαιολογικοί χώροι,
µουσεία περιοχής, µουσική, λογοτεχνία) στα έθιµα και στις εκδηλώσεις του τόπου σας.
Ιδιαίτερα στον κόµβο του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού, αναζητήστε έργα
λογοτεχνών που κατάγονται ή δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή σας ή που υπάρχει
στο έργο τους σηµαντική αναφορά στον τόπο σας.

o
o





Ο∆ΥΣΣΕΥΣ,
δικτυακός
κόµβος
του
Υπουργείου
Πολιτισµού,
http://www.culture.gr
∆ικτυακός κόµβος Μείζονος Ελληνισµού, H ελληνική ιστορία στο ∆ιαδίκτυο,
http://www.hellenichistory.gr

o

∆ικτυακός
κόµβος
http://www.gnto.gr

του

o

∆ικτυακός
κόµβος
http://www.snhell.gr

o

∆ικτυακός κόµβος (αν υπάρχει) του δήµου σας. Την ηλεκτρονική δ/νση θα
τη βρείτε από τη σελίδα, http://www.ypes.gr/topiki.htm του Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία παρέχονται
οι δ/νσεις δικτυακών κόµβων και ηλεκτρονικών ταχυδροµείων των δήµων
όλης της χώρας.

του

Υπουργείου

Τουριστικής

Σπουδαστηρίου

Νέου

Ανάπτυξης,
Ελληνισµού,

Χρησιµοποιήστε τη µηχανή αναζήτησης, http://www.google.com.gr για τη διερεύνηση
πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα που διερευνάτε. Καταγράψτε/ συγκεντρώστε τα
στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα. Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση που
πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα όσον
αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα των
δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;

Στείλτε ηλεκτρονική επιστολή στο δήµαρχο ή σε κάποιον άλλο φορέα του τόπου σας
ζητώντας πληροφορίες που θα µπορούσατε να αξιοποιήσετε στη δηµιουργία του
κειµένου σας. Τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του δήµου σας µπορείτε να την
αναζητήσετε
στην
ακόλουθη
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/topiki.htm. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του
περιεχοµένου της επιστολής σας. Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους
παρασυρµένοι από τη χρήση του ηλεκτρονικού µέσου.
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Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o



Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.

Οδηγίες για την εκτός εργαστηρίου δραστηριοποίηση:
o

o

Συλλέξτε πληροφορίες από ιστορικά βιβλία & εγκυκλοπαίδειες της σχολικής
και δηµοτικής σας βιβλιοθήκης. Μπορείτε αντί να γράψετε τα χρήσιµα
στοιχεία σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου να ψηφιοποιήσετε το έντυπο
µε τη βοήθεια scanner.
Αναζητήστε ιστορικά αρχεία σε βιβλιοθήκες και µουσεία και µετατρέψτε τα
σε ψηφιακή µορφή µέσω scanner ή ψηφιακής φωτογραφίας

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.


Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας
τα εξής:



o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενό σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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ΟΜΑ∆Α ∆΄
ΘΕΜΑ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ



Πλοηγηθείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους και συλλέξτε πολυµεσικό υλικό
(κείµενο, φωτογραφίες, video) σχετικό µε τις ευκαιρίες ψυχαγωγίας της περιοχής
σας. Ειδικότερα για θέµατα που αφορούν σε θεάµατα, αθλητικές δραστηριότητες και
γαστρονοµία.



o

Ο∆ΥΣΣΕΥΣ,
δικτυακός
http://www.culture.gr

κόµβος

o

∆ικτυακός κόµβος του Ηλεκτρονικού Περιοδικού της «Επικράτειας
Πολιτισµού» του Υπουργείου Πολιτισµού, http://www.cultureguide.gr

o

∆ικτυακός
κόµβος
http://www.gnto.gr

o

∆ικτυακός κόµβος (αν υπάρχει) του δήµου σας. Την ηλεκτρονική δ/νση θα
τη βρείτε από τη σελίδα, http://www.ypes.gr/topiki.htm του Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία παρέχονται
οι δ/νσεις δικτυακών κόµβων και ηλεκτρονικών ταχυδροµείων των δήµων
όλης της χώρας.

του

του

Υπουργείου

Υπουργείου

Τουριστικής

Πολιτισµού,

Ανάπτυξης,

Χρησιµοποιήστε τη µηχανή αναζήτησης, http://www.google.com.gr για την
αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών για το θέµα που διερευνάτε. Καταγράψτε/
συγκεντρώστε τα στοιχεία που θεωρείτε αξιόλογα. Επιπλέον απαντήστε στα εξής:
o

Ποιες λέξεις- κλειδιά και τελεστές χρησιµοποιήσατε για την αναζήτηση
που πραγµατοποιήσατε; Μείνατε ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα
όσον αφορά στη συνάφεια τους µε το θέµα που διερευνάτε; Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήξατε σχετικά µε τη χρήση του κώδικα αυτού της
αναζήτησης;

o

Εκφράστε τα σχόλιά σας σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα
των δικτυακών τόπων που περιηγηθήκατε. Σας δηµιουργήθηκε κάποιος
προβληµατισµός;



Στείλτε ηλεκτρονική επιστολή στο δήµαρχο ή σε κάποιον άλλο φορέα του τόπου
σας ζητώντας πληροφορίες που θα µπορούσατε να αξιοποιήσετε στη δηµιουργία
του κειµένου σας. Τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του δήµου σας µπορείτε
να την αναζητήσετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/topiki.htm. Επιµεληθείτε ιδιαίτερα της µορφής και του
περιεχοµένου της επιστολής σας. Αποφύγετε την υιοθέτηση οικείου ύφους
παρασυρµένοι από τη χρήση του ηλεκτρονικού µέσου.



Περιηγούµενοι στους δικτυακούς τόπους για τη συλλογή υλικού παρατηρήστε και
κρατήστε σηµειώσεις για στοιχεία που πιθανόν να σας φανούν χρήσιµα για την
παραγωγή του δικού σας ψηφιακού κειµένου. Συγκεκριµένα µελετήστε τα εξής:
o
o

Τους τρόπους- φορείς των µηνυµάτων (κείµενο, εικόνα, φωτογραφίες,
video, ήχος, κλπ.),
Την κατά επίπεδα οργάνωση των πληροφοριών.
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Οδηγίες για την εκτός εργαστηρίου δραστηριοποίηση:
o

Βγάλτε ψηφιακές φωτογραφίες

o

Συλλέξτε παραδοσιακές συνταγές του τόπου σας

2η Φάση
Ξεκινήστε τη σύνθεση του κειµένου σας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου. Στη
συνέχεια, αν έχετε τη δυνατότητα, επεξεργαστείτε το κείµενο µε το λογισµικό δηµιουργίας
ιστοσελίδων.





Σε πρώτο στάδιο σχεδιάστε το διάγραµµα βάσει του οποίου θα δηµιουργήσετε το
κείµενό σας.



Ζητήστε τη γνώµη του καθηγητή σας.



Συνεχίστε µε την παραγωγή του κειµένου σας. Πρέπει να λάβετε ιδιαίτερα υπόψη
σας τα εξής:
o

Τους αποδέκτες του κειµένου σας. Το κείµενο πρόκειται να δηµοσιευθεί στη
σχολική σας ιστοσελίδα.

o

Το µέσο που θα φιλοξενήσει το κείµενό σας. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον
έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (πολυτροπικότητα, υπερκείµενο). Μοιράστε
το νόηµα σε διαφορετικούς πόρους (κείµενο, εικόνα, video κλπ.) και
οργανώστε το λόγο σε διαφορετικά επίπεδα.

Αν είστε εξοικειωµένοι µε το λογισµικό δηµιουργίας ιστοσελίδων, επεξεργαστείτε το
κείµενο σας µε αυτό. Καλό είναι να προηγηθεί µία συζήτηση σχετικά µε το θέµα της
αισθητικής του κειµένου και των παρεχόµενων από το λογισµικό µέσων που θα
αξιοποιήσετε.
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Σενάριο διδασκαλίας [ Ιστορία ]
«Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για την τύχη του
Βυζαντίου»
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6. «Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για την τύχη του Βυζαντίου»
Μάθηµα: Ιστορία Μεσαιωνική και Νεότερη
Τάξεις: Β΄ Γυµνασίου και Β΄ Λυκείου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Οι µαθητές θα επιχειρήσουν ιστορική διερεύνηση της περιόδου των Σταυροφοριών και της
Λατινοκρατίας µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού (Από το παρόν στο παρελθόν Βυζαντινή Ιστορία, Centennia,) και την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η δραστηριότητα που θα
πραγµατοποιηθεί θα τους βοηθήσει να βιώσουν το χώρο και το χρόνο της περιόδου των
Σταυροφοριών και της Λατινοκρατίας και να κατανοήσουν τη σηµασία της περιόδου αυτής,
για την ελληνική και την παγκόσµια ιστορία.
Προσδοκώµενη παιδαγωγική κατάκτηση είναι η ανάπτυξη της συνεργατικότητας µεταξύ
των µελών της οµάδας και η ενίσχυση των διερευνητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των
µαθητών µε τη χρήση ενός δυναµικού εργαλείου µάθησης που θα τους εµπλέξει σε µια
νέα διαχείριση και κριτική προσέγγιση της παρεχόµενης πληροφορίας.
Προσδοκώµενη µαθησιακή κατάκτηση είναι η εποπτεία της καθηµερινότητας του ύστερου
Μεσαίωνα µέσα από την αναζήτηση, ανακάλυψη, πρόσληψη, επεξεργασία, πολυπρισµατική
προσέγγιση, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση και έκθεση των πληροφοριών που έλαβαν
από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.
Οι προσδοκώµενες µέθοδοι διδακτικής εστιάζονται στην οµαδοσυνεργατική- διερευνητική
µάθηση των µαθητών, η οποία διευκολύνεται και διεκπεραιώνεται µέσω της χρήσης του
Η/Υ και των διατιθέµενων εκπαιδευτικών λογισµικών και δικτυακών τόπων.
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το σενάριο αυτό ακολουθεί το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της
Ιστορίας και ειδικότερα το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ιστορίας στο Γυµνάσιο και
το Λύκειο και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω διδακτικούς στόχους:


Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι ο κόσµος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσµα µιας
εξελικτικής πορείας µε υποκείµενα δράσης τους ανθρώπους.



Να καταστούν ικανοί, µέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το
παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήµατά του και να προγραµµατίσουν ορθά το
µέλλον.
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Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας στην
οποία ζουν.



Να διαµορφώσουν, µέσα από τη µελέτη των επιµέρους πολιτισµών και της
συνεισφοράς τους στον παγκόσµιο πολιτισµό, πνεύµα µετριοπάθειας, ανοχής και
σεβασµού στο διαφορετικό.



Να οικοδοµήσουν, µέσα από τη µελέτη του δικού τους πολιτισµού, την εθνική και
πολιτιστική τους ταυτότητα.



Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα

κριτικής αξιολόγησης των πηγών της

ιστορικής γνώσης.


Να κατανοήσουν ότι η Ιστορία είναι ανακατασκευή του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε
πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία.



Να συλλαµβάνουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, σε κάθε εξεταζόµενη περίοδο,
ως συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας, και να
κατανοούν την επίδραση και τον αλληλοκαθορισµό τους.



Να µελετήσουν τις σχέσεις µεταξύ των λαών και να εκτιµήσουν τη συνεισφορά αυτών
(των λαών) στον παγκόσµιο πολιτισµό.



Να οικειωθούν το περιεχόµενο ιστορικών όρων και εννοιών, αναγκαίων για τη
βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση ή σχετικών µε διαστάσεις της ιστορικής
πραγµατικότητας που δεν διδάχτηκαν στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προσδοκάται οι µαθητές


Να εκτιµήσουν το χαρακτήρα, τα αίτια και τα αποτελέσµατα των Σταυροφοριών,



Να γνωρίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και



Να

κατανοήσουν

το

χαρακτήρα

των

λατινικών

και

ελληνικών

κρατών

που

δηµιουργήθηκαν στο χώρο του Βυζαντίου.
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ


Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική-βιωµατική µάθηση.



Να εκτιµήσουν την αποτελεσµατικότητα της συνεργατικής µάθησης.
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Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισµατική προσέγγιση της ιστορίας µέσα από
τον εντοπισµό και τη σύγκριση ευρέος φάσµατος κειµενικών και εικαστικών ιστορικών
πηγών.



Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Αναµένεται οι µαθητές


Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισµού των ηλεκτρονικών βάσεων, και επεξεργασίας και
ταξινόµησης των δεδοµένων.



Να κατανοήσουν βασικές έννοιες και εντολές διαχείρισης ως προς τη βάση δεδοµένων.



Να διατυπώσουν ερωτήµατα θέτοντας αποτελεσµατικές παραµέτρους.



Να κατανοήσουν τη λειτουργία των διερευνητικών εργαλείων για τη διατύπωση
ερωτήσεων προκειµένου να προσεγγίσουν το επιθυµητό γνωστικό αποτέλεσµα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Η

χρήση

των

διαδικτυακούς

προαναφερθέντων
τόπους

στο

παρόν

λογισµικών
σενάριο

και

η

επιτρέπουν

πλοήγηση
τη

σε

επιλεγµένους

δυνατότητα

ελεύθερης

εξερεύνησης µέσα σε κατάλληλα οριοθετηµένο πλαίσιο, ώστε οι µαθητές να οδηγηθούν
στην ανακάλυψη των ιστορικών στοιχείων που απαιτούνται για την ουσιαστική κατανόηση
του εξεταζοµένου θέµατος.
Αξιοποιείται η αρχή της εποπτείας, αφού η νέα τεχνολογία προσφέρει στο µαθητή τη
δυνατότητα να προσεγγίσει µε αµεσότητα εικαστικές αναπαραστάσεις και ιστορικούς
χάρτες που συµβάλλουν στην αισθητοποίηση της καθηµερινότητας της εποχής των
Σταυροφοριών και της Λατινοκρατίας.
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αναµένεται να ακολουθηθεί η ανακαλυπτική πορεία οικοδόµησης της νέας γνώσης πάνω
σε προϋπάρχουσες. Επίσης να περιοριστεί ο ρόλος του διδάσκοντα σε ρόλο εµψυχωτή και
συντονιστή και να ενισχυθεί συνακόλουθα η άµεση συµµετοχή των µαθητών στη
διαδικασία της ιστορικής έρευνας, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη της ιστορικής τους
σκέψης.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται µια διερευνητική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης της
εποχής των Σταυροφοριών και της Λατινοκρατίας, η οποία θα εξελίσσεται συνεργατικά,
καθώς οι µαθητές θα εργάζονται σε µικρές οµάδες.
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Επί πλέον επιχειρείται µια ενεργητική-βιωµατική προσέγγιση, αφού

κάθε µαθητής θα

αναλαµβάνει ρόλο ιστορικού ερευνητή, που θα ανακαλύπτει και θα συνδυάζει µεταξύ τους
τα στοιχεία, για να διασταυρώσει τις πηγές του, να αποτιµήσει την αξιοπιστία τους και να
εντοπίσει τις διάφορες οπτικές τους, για να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα
που έχουν τεθεί.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Λογισµικά:


Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυµνασίου (Π.Ι.)



Centennia (Ι.Τ.Υ.)



Φυλλοµετρητής



Λογιστικό φύλλο



Επεξεργαστής Κειµένου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Θεµατική Ενότητα: «Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους»
Χρονισµός-∆ιάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα: Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης εναρµονίζονται
απόλυτα µε το ισχύον ΑΠΣ Ιστορίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Η συγκεκριµένη
διδασκαλία γίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο στην Ιστορία της Β΄ Γυµνασίου και της Β΄
Ενιαίου Λυκείου, καθώς και στην Ιστορία της Α΄ τάξης Α΄ κύκλου της
ΤΕΕ.
∆ιδακτικό υλικό


∆ιδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας της Β΄ Γυµνασίου, Β’ Ενιαίου Λυκείου και Α΄ τάξης 1ου
κύκλου ΤΕΕ.



Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυµνασίου
(Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).



http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού),



http://www.myriobiblos.gr/afieromata/1204/

(Ιερά

Σύνοδος

της

Εκκλησίας

της

Ελλάδας. Αφιέρωµα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1204)


http://www.culture.gr (Υπουργείο Πολιτισµού, Κατάλογος αρχαιολογικών χώρωνκάστρα)



http://komvos.edu.gr, Κόµβος Ελληνικής Γλώσσας
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∆ικτυακοί τόποι Μουσείων του εξωτερικού (π.χ. Λούβρου, Βατικανού, Εθνικής
Βιβλιοθήκης Παρισίων κτλ).

Προαπαιτούµενα


Γνώση του ιστορικού πλαισίου της εποχής των Σταυροφοριών και της Λατινοκρατίας.



Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών και του διδάσκοντα στη χρήση διερευνητικού
λογισµικού και στην αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο.



Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών σε συνεργατική δραστηριότητα.



Ευελιξία στο ωρολόγιο σχολικό Πρόγραµµα προκειµένου να γίνει κάποια τροποποίηση
αν χρειαστεί για την εξασφάλιση συνεχόµενων διδακτικών ωρών.

Προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας
Οι

µαθητές

κατανέµονται

σε

οµάδες

ανά

3-5,

έτσι

ώστε

σε

κάθε

οµάδα

να

συµπεριλαµβάνεται τουλάχιστον ένας/ µία που να είναι εξοικειωµένος µε τη χρήση
λογισµικού και την αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο. Η σύνθεση των οµάδων πρέπει να είναι
ανοµοιογενής ως προς τις επιδόσεις των µαθητών, ώστε ο επιµερισµός της εργασίας να
δώσει σε όλους τη δυνατότητα προόδου, µέσα από την εξατοµίκευση της µελέτης του. Η
σύνθεση των οµάδων διατηρείται σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας, εναλλάσσονται όµως
κατά τη διάρκεια της έρευνας στη χρήση του υπολογιστή όλα τα µέλη της οµάδας.
Στην αρχή κάθε φάσης οι µαθητές, καταρτίζουν σχέδιο δράσης / καθηκόντων µε βάση τις
δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τα φύλλα εργασίας. Σε ένα µέλος κάθε οµάδας
ανατίθεται η παρακολούθηση και η καταγραφή της πορείας της διερεύνησης µε βάση το
σχέδιο που συναποφασίστηκε στην αρχή. Αυτό το σχέδιο θα υποβληθεί µε τη µορφή
«πρακτικού» στον καθηγητή µετά το πέρας της έρευνας µαζί µε τη συνολική παρουσίαση
της διδασκαλίας τους.
Ορίζεται επίσης µαθητής-σύνδεσµος µεταξύ των επί µέρους οµάδων, για τη µεταξύ τους
ανταλλαγή στοιχείων και λοιπή συνεργασία.
Τα φύλλα εργασίας που διανέµονται στις επί µέρους οµάδες περιέχουν για την πρώτη
φάση (1 διδακτική ώρα) θέµατα για έρευνα και επεξεργασία, ερωτήσεις στις οποίες οι
µαθητές πρέπει να δώσουν απαντήσεις, καθώς και υποδείξεις για συλλογή και σύνθεση
στοιχείων από επί πλέον ιστορικό υλικό. Τέλος (2η φάση /2η διδακτική ώρα), ζητείται από
τις οµάδες η συνολική παρουσίαση της εργασίας τους.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι δραστηριότητες που ανατίθενται στις οµάδες των µαθητών για την πρώτη φάση της
διδασκαλίας είναι οι εξής:
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Να καταρτίσουν αλφαβητικό Γλωσσάρι ιστορικών όρων (σε λογιστικό φύλλο) σχετικό
µε τις Σταυροφορίες και να αποδώσουν την τυχόν µεταφορική τους σηµασία µε
παραδείγµατα.
Π.χ. Ο ∆ήµαρχος της πόλης µας εξήγγειλε σταυροφορία για τη
διατήρηση της καθαριότητας της παραλίας.



Μία από τις σηµαντικότερες συνέπειες των Σταυροφοριών ήταν το γεγονός ότι
σπουδαία κέντρα πολιτισµού, µε αποκορύφωµα την Κωνσταντινούπολη, λεηλατήθηκαν
και απογυµνώθηκαν από τα έργα τέχνης που τα κοσµούσαν.



Να διερευνήσουν αυτή τη συνέπεια, αντλώντας στοιχεία από το διαδίκτυο, και τα
µουσεία της Ευρώπης.



Να καταρτίσουν κατάλογο των κάστρων που υπάρχουν στην Ελλάδα από την εποχή
της Φραγκοκρατίας (και αρχαιοτέρων που χρησιµοποιήθηκαν από τους Φράγκους) Να
σχεδιάσουν ένα κάστρο της φραγκοκρατίας και να περιγράψουν τον τρόπο ζωής σ’
αυτό.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού υπάρχει κατάλογος αρχαιολογικών χώρων,
µεταξύ των οποίων και µεσαιωνικών κάστρων που ιδρύθηκαν από τους Λατίνους ή
αρχαιοτέρων που επιδιορθώθηκαν και επεκτάθηκαν από αυτούς.


Να καταρτίσουν

αλφαβητικό κατάλογο τοπωνυµίων της περιοχής τους που

προέρχονται από την εποχή των σταυροφοριών και της Λατινοκρατίας.
o


Π.χ. Βιτρινίτσα (Φωκίδας) από το Βετερανίτσα.

Να καταρτίσουν συγκριτικό χρονολογικό πίνακα των κυριοτέρων γεγονότων κατά
τόπους. Για την κατασκευή του µπορούν να χρησιµοποιήσουν το λογιστικό φύλλο ή το
αβάκιο.



Να συγκεντρώσουν εικαστικές απεικονίσεις των σταυροφοριών από Μουσεία και
συλλογές στο ∆ιαδίκτυο (π.χ. Μικρογραφίες από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας,
τοιχογραφίες από το µέγαρο του ∆όγη της Βενετίας κτλ).



Να εντοπίσουν, να εξοµαλύνουν γλωσσικά και να σχολιάσουν το περιεχόµενο
ποιηµάτων ή άλλων λογοτεχνικών κειµένων της εποχής των σταυροφοριών και της
Λατινοκρατίας (π.χ. Το χρονικόν του Μωρέως
“Τις να πιστέψει ες Ρωµαίον εις λόγον είτε εις όρκον;
Λέγουσιν ότι είναι Χριστιανοί και στον Θεόν πιστεύουν.
Εµάς τους Φράγκους µέµφονται, λέγουν, κατηγορούν µας,
Σκύλους µας ονοµάζουσι, ατοί τους επαινούνται…(στ. 758-761)
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Μετά τους Τούρκους κάθονται, πίνουν και εστιάζουν
Και τίποτε ουκ ελέγουσι ουδέ κατηγορούν τους
Και µετά µας αν φάγουσιν στα καύχη καταντίζουν
Στην εκκλησιά του εάν συµβεί Φράγκος να λειτουργήσει
Σαράντα µέρες λείπεται άψαλτη η εκκλησιά τους….(στ. 764-768)
Τηρήσατε, άρχοντες καλοί, την απιστίαν όπου έχουν
Λέγουν ότι είναι Χριστιανοί και αλήθειαν ου κρατούσιν
Τον όρκον τους ουδέν κρατούν, ουδέ Θεόν φοβούνται …(στ. 801-803)
(Από το Χρονικόν του Μωρέως).
Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα (2η φάση), οι οµάδες καλούνται να παρουσιάσουν
προφορικά συνολικά την εργασία τους και τα πορίσµατά της.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Θέµα: Οι Σταυροφορίες ως πηγή έµπνευσης για τους εικαστικούς καλλιτέχνες
Οι µαθητές της οµάδας που έχει αναλάβει το θέµα θα αναζητήσουν εικαστικές απεικονίσεις
των Σταυροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (Μεγάλα Μουσεία, Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων κτλ) και
στο προτεινόµενο λογισµικό, θα τις αποθηκεύσουν στο αρχείο της ταξινοµηµένες σε
κατηγορίες (π.χ. µικρογραφίες / πίνακες) και θα τις εκτυπώσουν µε ενηµερωτικό
σχολιασµό του περιεχοµένου τους (Ποιο γεγονός απεικονίζεται, σε ποιο τόπο και πότε
έλαβε χώρα, ποιοι πρωταγωνιστούν, πώς παρουσιάζονται, πώς είναι ντυµένοι και
εξοπλισµένοι κτλ.).
Π.χ. Μπορούν να συλλέξουν απεικονίσεις της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους
Σταυροφόρους της ∆΄ Σταυροφορίας (1204), να τις κατατάξουν χρονολογικά και να
επισηµάνουν οµοιότητες και διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο απεικονίζονται οι
πολιορκηµένοι.
Στη συνέχεια καλούνται να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τα απεικονιζόµενα
πρόσωπα, όπλα, πλοία, χώρους κτλ, διερευνώντας το λογισµικό και τους δικτυακούς
τόπους που προαναφέρθηκαν. Από τη συλλογή και την κατάταξη αυτών των στοιχείων
µπορούν να εξαγάγουν συµπεράσµατα για τον τρόπο του πολέµου, για τα τείχη, για το
εσωτερικό των πόλεων και, κυρίως, για τον τρόπο µε τον οποίο προέβαλλαν ή
εξιδανίκευαν τους απεικονιζόµενους ηγέτες οι καλλιτέχνες (και κατ’ αντιστοιχία για τον
τρόπο µε τον οποίο απαξίωναν τους αντιπάλους τους). Η σύγκριση των απεικονίσεων
µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές στο να κατανοήσουν πόσο ωραιοποιείται η βία όταν
ασκείται από «εµάς» και πόσο αντίστοιχα δαιµονοποιείται και στηλιτεύεται, όταν ασκείται
σ’ «εµάς». Έτσι οι µαθητές µπορούν να καταλήξουν σε διατύπωση συµπερασµάτων που
οξύνουν την ιστορική τους κρίση και τους ανοίγουν ορίζοντες πέραν εκείνων, που τους
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επιτρέπει η απλή αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου και ο παραδοσιακός τρόπος
διδασκαλίας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Αξιολόγηση της εργασίας των οµάδων θα γίνει από τον καθηγητή και από τους µαθητές
ως προς 1) την επιτυχία των γνωστικών στόχων και 2) το βαθµό επιτυχίας της οµάδας στα
συνεργατικά πλαίσια. Ο καθηγητής αξιολογεί ατοµικά κάθε µαθητή, λαµβάνοντας υπόψη
τη συµµετοχή του στη διαδικασία αναζήτησης και επεξεργασίας των ευρηµάτων και από
την προσωπική του συµµετοχή στην προφορική παρουσίαση των εργασιών. Θα λάβει
επίσης υπόψη του τα πρακτικά δράσης που κατατέθηκαν από τις οµάδες, τις οποίες θα
αξιολογήσει και ως προς την αποτελεσµατική συνεργασία τους, την εύστοχη και επαρκή
απάντηση των ερωτηµάτων στα φύλλα εργασίας και την επάρκεια της προφορικής
παρουσίασης του θέµατός τους. Τέλος, οι ίδιοι οι µαθητές θα αξιολογήσουν την εργασία
τους µε βάση της δύο παραµέτρους που προαναφέρθηκαν.
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το σενάριο αυτό µπορεί να επεκταθεί µε περισσότερες δραστηριότητες, όπως:


Να γράψουν οι µαθητές ένα διήγηµα ή ένα µονόπρακτο σκετς, εµπνευσµένο από την
εποχή της Ενετοκρατίας και να το παρουσιάσουν στην τάξη.



Να κατασκευάσουν χάρτες των 4 πρώτων σταυροφοριών και των λατινικών κρατών
που ιδρύθηκαν στο χώρο της βυζαντινής αυτοκρατορίας (Προτείνεται να γίνει χρήση
του λογισµικού Centennia για την επιλογή και το σχολιασµό των χαρτών).



Να σχεδιάσουν χάρτη των κυριότερων ελληνικών κρατών που υπήρχαν στο χώρο της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί Ενετοκρατίας.



Να

συγκεντρώσουν

πληροφορίες

για

τη

ζωή

και

τη

δράση

σηµαντικών

πρωταγωνιστών των σταυροφοριών και ηγετικών φυσιογνωµιών της περιόδου της
Λατινοκρατίας και να συντάξουν σχετικά βιογραφικά σηµειώµατα.


Να

συγκεντρώσουν

παροιµίες,

θρύλους,

παραδόσεις

που

αναφέρονται

στις

σταυροφορίες και στην ενετοκρατία. Πλούσιες σε τέτοιες πληροφορίες είναι οι
ιστοσελίδες των κατά τόπους Νοµαρχιών και ∆ήµων ή τοπικών Συλλόγων

που

µελετούν την ιστορία και τη λαογραφία διαφόρων περιοχών (π.χ. της Μάνης).


Να κατασκευάσουν ακροστιχίδες, σταυρόλεξα και γρίφους µε όρους, ονόµατα και
τοπωνύµια σχετικά µε τις σταυροφορίες και την περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας.
Π .χ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
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ΑΓΙΟΙ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΛΟΥΖΙΝΙΑΝ
ΦΛΑΝ∆ΡΑ
∆ΟΓΗΣ
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ
ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ



Να κατασκευάσουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για τα κυριότερα γεγονότα,
τοπωνύµια και τους πρωταγωνιστές των σταυροφοριών.



Να επιλέξουν µια από τις συνέπειες των σταυροφοριών που περιέχει ο παρακάτω
κατάλογος και να τη διερευνήσουν αντλώντας στοιχεία από το διαδίκτυο.



Μερικές από τις συνέπειες των Σταυροφοριών ήταν:



∆ηµιουργήθηκαν συµµαχίες µεταξύ ευρωπαϊκών κρατών που ως τότε πολεµούσαν
µεταξύ τους.



Οι Ευρωπαίοι εξασφάλισαν οριστικά τον έλεγχο της Μεσογείου.



Ο πάπας ενίσχυσε και σταθεροποίησε την κυριαρχία του.



Αναπτύχθηκε το εµπόριο (αλλά και το δουλεµπόριο)

και λήφθηκαν µέτρα για την

προστασία του (π.χ. εκκαθάριση των επαρχιακών δρόµων από τους ληστές,
περιορισµός ή και κατάργηση διοδίων για τους εµπόρους, ρύθµιση του δικαιώµατος επί
των ναυαγίων).


Ενισχύθηκε η χρήση του νοµίσµατος.



Άγνωστες ως τότε ασθένειες έφεραν από την Ανατολή επιστρέφοντας στην Ευρώπη οι
Σταυροφόροι (π.χ. λέπρα).



Αυξήθηκαν πολύ οι γεωγραφικές γνώσεις των Ευρωπαίων



Βελτιώθηκαν η ναυπηγική και τα

µέσα

ναυσιπλοΐας (πυξίδα, αστρονοµικοί χάρτες,

αστρολάβος, πορτολάνοι, πηδάλιο).


Οι Ευρωπαίοι άρχισαν να διατρέφονται µε νέα, άγνωστα ως τότε, προϊόντα (π.χ.
ζάχαρη, µπαχαρικά, λεµόνια, βερίκοκα, καρπούζια, αµύγδαλα, χουρµάδες).



Οι Ευρωπαίοι γνώρισαν και υιοθέτησαν νέα µουσικά όργανα (π.χ. το λαγούτο).



∆ιαδόθηκαν οι αραβικοί αριθµοί και το δεκαδικό αριθµητικό σύστηµα.



Αναπτύχθηκε η αστρονοµία και κατασκευάστηκαν τηλεσκόπια.
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Με τις γνώσεις οπτικής που πήραν από άραβες τεχνίτες κατασκεύασαν στη Βενετία τα
πρώτα µατογυάλια.



Οι Ευρωπαίοι γνώρισαν νέα είδη υφασµάτων

(βελούδα, λινά),

άρχισαν να

χρησιµοποιούν ρινόµακτρα και να στρώνουν στα σπίτια τους πολύχρωµα χαλιά.


Κατασκευάστηκαν οι πρώτοι γυάλινοι καθρέπτες και άρχισαν να χρησιµοποιούνται νέα
καλλυντικά ( π.χ. ρουζ, χένα) και νέα πολύτιµα υλικά για τα κοσµήµατα (πέρλες,
ελεφαντόδοντο).



Η λογοτεχνία των µουσουλµάνων έγινε γνωστή στους χριστιανούς (π.χ τα παραµύθια
του Σεβάχ, του Αλαντίν, του Αλή Μπαµπά και των 40 κλεφτών).



Εξελίχθηκε η τεχνολογία του πολέµου (π.χ. κατασκευή σηράγγων).



Νέα, πολύ φθηνότερη από την περγαµηνή, γραφική ύλη, το χαρτί (από ίνες λινών και
βαµβακερών κουρελιών που τα µούσκευαν και τα χτυπούσαν ώσπου να γίνουν
πολτός) συνέβαλε στη µεγαλύτερη διάδοση των βιβλίων.

Σε περίπτωση που µπορεί να διατεθεί µεγαλύτερος χρόνος από τις προβλεπόµενες 2
διδακτικές ώρες,

κάθε οµάδα µπορεί να αναλάβει σύνολο σχετικών µεταξύ τους

δραστηριοτήτων, οι οποίες θα καλύπτουν ουσιαστικές πλευρές του ιστορικού θέµατος που
εξετάζεται µε σχετική πληρότητα. Όπως:

Η ναυσιπλοΐα και η τεχνολογία του πολέµου

κατά τις Σταυροφορίες, το εµπόριο και η οικονοµία των Σταυροφόρων, οι σύγχρονες
επιβιώσεις στοιχείων της Λατινοκρατίας στις πρώην λατινοκρατούµενες περιοχές της
χώρας µας, Ιππότες και Κάστρα στα χρόνια του Μεσαίωνα κ.ά.
Επίσης, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οπτικές από τα διάφορα γνωστικά
αντικείµενα

του

ωρολογίου

προγράµµατος

για

τη

διερεύνηση

του

θέµατος

των

Σταυροφοριών µε βάση τη διαθεµατική προσέγγιση κατά το ενδεικτικό διάγραµµα που
ακολουθεί:
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΛΩΣΣΑ
ΛΟΓΟΤΕΧ
ΝΙΑ
Ποίηση
Θρύλοι,Παραδόσεις
Παραµύθια
Ιστορικά
µυθιστορήµατα

Σταυροφορία
(κυριολεξία
µεταφορά)
Τοπωνύµια
Ονόµατα
Λεξιλόγιο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ισλάµ
Σχίσµα Εκκλησιών

ΑΙΣΘΗΤΙΚ
Η
ΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙ
Α

Ζωγραφική
Κάστρα
Μουσικά όργανα

Χάρτης
Προϊόντα
Στεριά/θάλασσα

ΙΣΤΟΡΙΑ
Σταυροφορίες
Λατινοκρατία

ΜΑΘΗΜΑΤ
ΙΚΑ

;

∆εκαδικό σύστηµα

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
Α
∆ιατροφή
Ένδυση/ Μόδα
Υγιεινή
Οικοσκευή

ΤΕΧΝΟΛΟ
ΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ

Ναυσιπλοΐα
Οπλισµός
Γυαλιά

Οπτική
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Θέµατα, όπως αυτά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν απαιτητικές συνθετικές εργασίες,
απαιτούν χρόνο, συχνές επισκέψεις των µαθητών στο εργαστήριο, πρόσθετη βιβλιογραφία
και επιστηµονική καθοδήγηση από τον καθηγητή. Η παρουσίασή τους µπορεί να γίνει στην
ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου ή να εκτυπωθεί και να παρουσιαστεί σε έντυπη µορφή
στην µαθητική κοινότητα ή και στον τοπικό τύπο, εφόσον µάλιστα αφορά τη διερεύνηση
θέµατος τοπικού ενδιαφέροντος (π.χ. το κάστρο της περιοχής).

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Το θέµα διερεύνησης του συγκεκριµένου σεναρίου απαιτεί από την πλευρά του καθηγητή
τη γνώση της ιστορίας του Μεσαίωνα και τη δυνατότητα να συµβουλευθεί τη σχετική
βιβλιογραφία. Απαιτεί επίσης σχετική άνεση χρόνου, πράγµα δύσκολο στο πλαίσιο του
δεδοµένου Αναλυτικού και του Ωρολογίου Προγράµµατος.
Τα πλεονεκτήµατά του είναι η δυνατότητα διαθεµατικής / διεπιστηµονικής προσέγγισης
των διαφόρων πλευρών του, η συνάφειά του µε θέµατα της τοπικής ιστορίας πολλών
περιοχών της χώρας µας, η σύνδεση της ελληνικής µε τη δυτικοευρωπαϊκή ιστορία και η
σύλληψη

της

καθηµερινότητας

µιας

ιστορικής

περιόδου

που

κατά

παράδοση

αντιµετωπίζεται µόνο από την οπτική των πολεµικών της γεγονότων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γκίκα Ε., Σχεδιασµός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σεναρίων) για το µάθηµα της
Ιστορίας µε τη χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στο
Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, σ. 350-368, Καστανιώτης, Αθήνα, 2002.
∆ηµαράκη Β. Ευ., ∆υναµικές αναπαραστάσεις για τη διερευνητική µάθηση στην Ιστορία,
στο Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα, σ. 369-392, Καστανιώτης, Αθήνα, 2002.
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,

τ. Α΄, ΥΠΕΠΘ, ΠΙ., 2002.

Κόλια – ∆ερµιτζάκη Α., Συνάντηση Ανατολής και ∆ύσης στα εδάφη της αυτοκρατορίας,
Ίδρυµα Γουλανδρή- Χορν, Αθήνα, 2000.
Κυνηγός Χ., «Νέες πρακτικές µε νέα εργαλεία στην τάξη: Κατάρτιση επιµορφωτών για τη
δηµιουργία κοινοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο σχολείο», Νοητικά
εργαλεία και πληροφοριακά µέσα ( Επιµ. Κυνηγός Χ. & ∆ηµαράκη Ευ.), 27-53,
Καστανιώτη, 2002.
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Le Goff J., Ο πολιτισµός της Μεσαιωνικής ∆ύσης, µτφ. Ρ. Μπενβενίστε, εκδ. Βάνιας,
Θεσσαλονίκη, 1993.
Maalouf Α. Οι σταυροφορίες από τη σκοπιά των Αράβων, µτφ Αγγ. Βαντσή, εκδ. Λιβάνη,
Αθήνα, 1983.
Ματσαγγούρας Γ.Η., «Οµαδοκεντρική διδασκαλία και µάθηση», Επιστήµες της Αγωγής,
Γρηγόρης, Αθήνα, 1987.
Miller W., Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (1204- 1566), µτφ. Σπ. Λάµπρος, 2
τόµοι, εκδ, Π.Σ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα.
Παπανικολάου Κ.Α., Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ., Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το
λογισµικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και µαθησιακά εργαλεία, στο Νοητικά Εργαλεία και
Πληροφοριακά Μέσα, σ.119-160, Καστανιώτης, Αθήνα, 2002.
Runciman St., Ιστορία των Σταυροφοριών, 3 τόµοι, µτφ. Κ. Παπαρρόδου,

∆ιεύθυνσις

Εκδόσεων Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αθήνα, 1977-1979.
ΥΠΕΠΘ, Παιδ. Ινστ. Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Οδηγίες για τη ∆ιδασκαλία των
Φιλολογικών Μαθηµάτων στο Γυµνάσιο, Αθήνα, 2005.
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για την τύχη του
Βυζαντίου
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ I
1.Μία από τις σηµαντικότερες συνέπειες των Σταυροφοριών ήταν το γεγονός ότι σπουδαία
κέντρα πολιτισµού, µε αποκορύφωµα την Κωνσταντινούπολη, λεηλατήθηκαν και
απογυµνώθηκαν από τα έργα τέχνης που τα κοσµούσαν.
Να διερευνήσετε αυτή τη συνέπεια, αντλώντας στοιχεία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές
πηγές:





Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυµνασίου
(Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).
http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού),
http://www.myriobiblos.gr/afieromata/1204/ (Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Ελλάδας. Αφιέρωµα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204)
∆ικτυακοί τόποι Μουσείων του εξωτερικού στον Κόµβο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου
Μουσείων http://www.icom.org/vlmp

2.Να καταγράψετε τα συµπεράσµατά σας σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ II
1.Να διερευνήσετε τα γεγονότα των Σταυροφοριών, στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές,
καταγράφοντας σχετικούς ιστορικούς όρους.




Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυµνασίου
(Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).
http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού),
http://www.myriobiblos.gr/afieromata/1204/ (Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Ελλάδας. Αφιέρωµα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204)

2.Κατόπιν να χρησιµοποιήσετε το λογιστικό φύλλο για να καταρτίσετε αλφαβητικό
Γλωσσάρι των ιστορικών όρων που καταγράψατε σχετικά µε τις Σταυροφορίες και να
αποδώσετε την τυχόν µεταφορική τους σηµασία µε παραδείγµατα.
Βοηθητικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Ηλεκτρονικά Λεξικά του Κόµβου Ελληνικής
Γλώσσας: http://www.komvos.edu.gr

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ III
1.Να καταρτίσετε κατάλογο των κάστρων που υπάρχουν στην Ελλάδα από την εποχή της
Φραγκοκρατίας και αρχαιοτέρων
που χρησιµοποιήθηκαν από τους Φράγκους. Να
σχεδιάσετε ένα κάστρο της φραγκοκρατίας και να περιγράψετε τον τρόπο ζωής σ’ αυτό.
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Για τη διερεύνησή σας θα χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές:




http://www.culture.gr (Υπουργείο Πολιτισµού, Κατάλογος αρχαιολογικών χώρωνκάστρα)
Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄
Γυµνασίου (Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).
http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού),

2.Να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου µε τα αποτελέσµατα της διερεύνησής
σας.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IV
Να καταρτίσετε συγκριτικό χρονολογικό πίνακα των κυριοτέρων γεγονότων των
Σταυροφοριών, κατά τόπους. Για την κατασκευή του χρονολογίου µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το λογιστικό φύλλο ή το αβάκιο.
Κατά τη διερεύνησή σας θα αντλήσετε πληροφορίες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές
πηγές.



Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄
Γυµνασίου (Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).
http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού),

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ V
Να καταρτίσετε χρησιµοποιώντας το λογιστικό φύλλο αλφαβητικό κατάλογο τοπωνυµίων
της περιοχής σας, που προέρχονται από την εποχή των Σταυροφοριών και της
Λατινοκρατίας.
Βοηθητικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές.





Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄
Γυµνασίου (Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).
http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού),
http://www.culture.gr (Υπουργείο Πολιτισµού, Κατάλογος αρχαιολογικών χώρωνκάστρα)
http://komvos.edu.gr, Κόµβος Ελληνικής Γλώσσας

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VΙ
1.Να συγκεντρώσετε εικαστικές απεικονίσεις των σταυροφοριών από Μουσεία και
συλλογές στο ∆ιαδίκτυο.
http://www.icom.org/vlmp ∆ικτυακοί τόποι Μουσείων του εξωτερικού στον Κόµβο του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων.
2.Στη συνέχεια, να τις ταξινοµήσετε και να επεξεργαστείτε τις εικαστικές αναπαραστάσεις
για να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά µε τα απεικονιζόµενα πρόσωπα, τα πλοία,
τους χώρους, τον οπλισµό, την ενδυµασία των σταυροφόρων κ.α.
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3.Από τη συλλογή και την κατάταξη αυτών των στοιχείων να εξαγάγετε συµπεράσµατα για
τον τρόπο του πολέµου, για τα τείχη, για το εσωτερικό των πόλεων και, κυρίως, για τον
τρόπο µε τον οποίο προβάλλουν τους απεικονιζόµενους ηγέτες οι καλλιτέχνες.
Βοηθητικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές:



Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄
Γυµνασίου (Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).
http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού)

4. Να ετοιµάσετε ένα αρχείο σε επεξεργαστή κειµένου όπου θα αποθηκεύσετε τις εικόνες
που εντοπίσατε και θα καταγράψετε τα συµπεράσµατά σας.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VΙΙ
Να εξοµαλύνετε γλωσσικά και να σχολιάσετε -σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου- το
περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος από Το χρονικόν του Μωρέως:
“Τις να πιστέψει ες Ρωµαίον εις λόγον είτε εις όρκον;
Λέγουσιν ότι είναι Χριστιανοί και στον Θεόν πιστεύουν.
Εµάς τους Φράγκους µέµφονται, λέγουν, κατηγορούν µας,
Σκύλους µας ονοµάζουσι, ατοί τους επαινούνται…(στ. 758-761)
Μετά τους Τούρκους κάθονται, πίνουν και εστιάζουν
Και τίποτε ουκ ελέγουσι ουδέ κατηγορούν τους
Και µετά µας αν φάγουσιν στα καύχη καταντίζουν
Στην εκκλησιά του εάν συµβεί Φράγκος να λειτουργήσει
Σαράντα µέρες λείπεται άψαλτη η εκκλησιά τους….(στ. 764-768)
Τηρήσατε, άρχοντες καλοί, την απιστίαν όπου έχουν
Λέγουν ότι είναι Χριστιανοί και αλήθειαν ου κρατούσιν
Τον όρκον τους ουδέν κρατούν, ουδέ Θεόν φοβούνται …(στ. 801-803).
Προκειµένου να κατανοήσετε το απόσπασµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε βοηθητικά, τις
παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές:




Εκπαιδευτικά λογισµικά Από το παρόν στο παρελθόν, Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυµνασίου
(Π.Ι.), Centennia (ΙΤΥ).
http://www.hellenichistory.gr (΄Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού),
http://komvos.edu.gr, Κόµβος Ελληνικής Γλώσσας
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Σενάριο διδασκαλίας [Ιστορία]
«Η καθηµερινή ζωή στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.»
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7. «Η καθηµερινή ζωή στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.»
Μάθηµα: Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Οι µαθητές θα επιχειρήσουν

έρευνα στο χώρο της Κλασικής Αθήνας, µε το λογισµικό

«∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα» και στη συνέχεια θα αναζητήσουν
επιπλέον

ιστορικές

γνώσεις

από

διαδικτυακές

πηγές.

Η

δραστηριότητα

που

θα

πραγµατοποιηθεί θα τους βοηθήσει να βιώσουν τον χώρο και χρόνο στη διάσταση της
καθηµερινής ζωή.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το παρόν σενάριο κινείται στο πρότυπο της διαλογικής σχέσης καθηγητή- µαθητή, όπου ο
καθηγητής γίνεται σύµβουλος, παρατηρητής και συνεργάτης της µαθησιακής εµπειρίας,
διαµεσολαβητής µεταξύ του γνωστικού υλικού και των µαθητών/τριών. Καθοδηγεί τους
µαθητές/τριες σε µια ανακαλυπτική πορεία µάθησης, στην οποία ξεχνούν τον παραδοσιακό
τους ρόλο και καλούνται να συνεργαστούν, να ανακαλέσουν προϋπάρχουσα γνώση, να
επεξεργαστούν

τις

πληροφορίες,

να

εξαγάγουν

συµπεράσµατα.

Οι

µαθητές/τριες

δοκιµάζουν τη χαρά της ανακάλυψης, και της ενεργητικής συµµετοχής στην οικοδόµηση
της γνώσης, λειτουργώντας µε αίσθηση «αυτονοµίας» και «προσωπικής ευθύνης»
(Κυνηγός, 1995).
Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για τη ∆ιδασκαλία
της Ιστορίας στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω
διδακτικούς σκοπούς:


Να επιτρέψει τον µαθητή να συνδέσει τις έννοιες του χώρου και του χρόνου µε τις

πτυχές της κοινωνικής ζωής.


Να οδηγήσει

στη συνειδητοποίηση ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη

µελέτη όλων των πτυχών της (οικονοµικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής, πολιτικής).


Να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας επιλογής των κατάλληλων

ιστορικών

πηγών

οι

οποίες

θα

µας

επιτρέψουν

την

άντληση

των

επιθυµητών

πληροφοριών.


Να οδηγήσει στην οικείωση του περιεχοµένου ιστορικών όρων και εννοιών, αναγκαίων

για τη βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση.
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Να οδηγήσει στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη σπουδή του παρελθόντος ως

παράγοντα απόκτησης αυτογνωσίας και κατανόησης της κοινωνίας.


Να επιτρέψει την κατανόηση ότι η Ιστοριογραφία είναι «ανακατασκευή» του

παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προσδοκάται οι µαθητές:


Να αναλύσουν ιστορικά δεδοµένα και να τα αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη κατανόηση

του ιστορικού παρελθόντος της Κλασικής Εποχής.


Να συλλάβουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, στην εξεταζόµενη περίοδο, ως

συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας.


Να αποκτήσουν την ιστορική γνώση µέσω της προσωπικής επαφής µε τις πηγές.



Να «ανακαλύψουν» πληροφορίες, που θα οδηγήσουν στην κατανόηση συγκεκριµένων

πτυχών της καθηµερινής ζωής, - εκπαίδευση, θρησκεία, επαγγέλµατα, αθλητισµός,
κοινωνική οργάνωση, οικογενειακή ζωή, τέχνη, ένδυση, κατοικία, διατροφή.


Να εκτιµήσουν τη λειτουργία της δηµοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.



Να µάθουν να παρατηρούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα και να αντλούν πληροφορίες

από αυτά.


Να ασκηθούν στην αξιολόγηση των πληροφοριών που προέρχονται από ηλεκτρονική

βιβλιογραφία και στην επιλογή των κατάλληλων για τη σύνθεση µιας εργασίας.


Να καλλιεργήσουν ιστορική ενσυναίσθηση, κριτική ιστορική σκέψη και ιστορική

συνείδηση µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..
Β.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Αναµένεται οι µαθητές:


Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική –βιωµατική µάθηση.



Να εκτιµήσουν µέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε οµάδες και την ανάληψη ρόλων,

την αποτελεσµατικότητα της συνεργατικής µάθησης.


Να οικοδοµήσουν τη γνώση.



Να ασκηθούν στο σχήµα γνώση-κατανόηση-εφαρµογή-ανάλυση-σύνθεση-αξιολόγηση

(Bloom. B.S & Krathwohl D.R., µετ. Μετ. Λαµπράκη- Παγανού Α., 2000).
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Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προσδοκάται οι µαθητές:


Να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης, επεξεργασίας και ταξινόµησης των δεδοµένων.



Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραµµατισµού.



Να ασκηθούν στην αξιοποίηση ιστορικών λογισµικών.



Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιλεκτικής εύρεσης ιστορικού υλικού στο διαδίκτυο.



Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου µε την αξιοποίηση του επεξεργαστή

κειµένου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Στο παρόν σενάριο αξιοποιούνται οι αρχές του όλου και της εποπτείας, αφού η νέα
τεχνολογία προσφέρει στο µαθητή τη δυνατότητα να προσεγγίσει άµεσα το ιστορικό υλικό
και να αποκτήσει ολοκληρωµένη εικόνα της καθηµερινότητας του κλασικού κόσµου. Η
γνώση οικοδοµείται σταδιακά, διερευνητικά, σε συνεργατικό περιβάλλον.

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η εµπλοκή των µαθητών στη διερεύνηση του θέµατος αναµένεται να οδηγήσει στην
ανακαλυπτική πορεία οικοδόµησης της νέας γνώσης πάνω σε προϋπάρχουσες. Ο
περιορισµός του ρόλου του διδάσκοντος και η έµφαση στη διαδικασία µάθησης µε άµεση
συµµετοχή των µαθητών, επιβάλλει έναν µαθητοκεντρικό – ενεργητικό τύπο µάθησης,
όπου ο µαθητής αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει δηµιουργική σκέψη. Η µελέτη
των πηγών εισάγει τους µαθητές στην ιστορική έρευνα και έτσι αντιµετωπίζουν το µάθηµα
της Ιστορίας µε τρόπο διερευνητικό.
Μέσω της µελέτης των πηγών οι µαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.
Αντιλαµβάνονται τις έννοιες της αυθεντικότητας των αντικειµένων , του χώρου και
χρόνου, της αλλαγής των κοινωνικών - πολιτιστικών δεδοµένων, εµπλέκονται σε
διαδικασίες µέσω των οποίων ο ιστορικός καταλήγει σε συµπεράσµατα, αναπτύσσουν
διάλογο και διερευνούν ιστορικά ζητήµατα.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η διδακτική διαδικασία εξελίσσεται συνεργατικά, καθώς οι µαθητές εργάζονται σε µικρές
οµάδες. Επιχειρείται µια ενεργητική - βιωµατική προσέγγιση καθώς κάθε µαθητής
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αναλαµβάνει µια αναζήτηση που αποκτά προσωπικό νόηµα, αφού του ανατίθεται να
ερευνήσει και να παρατηρήσει το ιστορικό υλικό, να το καταγράψει και στη συνέχεια να το
ανασυνθέσει στο πλαίσιο της ανάληψης ρόλων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Λογισµικά: «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»



Επεξεργαστής Κειµένου



Φυλλοµετρητής


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Θεµατική Ενότητα:«Η Κλασική Εποχή Αθήνα»
Χρονισµός- διάρκεια:Πέντε διδακτικές ώρες.
Σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα:
Οι στόχοι αυτής της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται πλήρως στο ισχύον πρόγραµµα
της διδασκαλίας της Ιστορίας. Η συγκεκριµένη διδασκαλία γίνεται στην ενότητα της
Κλασικής Εποχής, της Ιστορίας της Α΄ Γυµνασίου και της Α΄ Λυκείου.
Η διδασκαλία αυτή µπορεί επίσης να ενταχθεί εναλλακτικά στο µάθηµα της Ιστορίας όλων
των τάξεων, µετά από επίσκεψη σε Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου οι µαθητές θα
ξεναγηθούν σε ευρήµατα της κλασικής εποχής.
∆ιδακτικό υλικό:


∆ιδακτικό εγχειρίδιο της Αρχαίας Ιστορίας, της Α΄τάξης του Γυµνασίου και της Α΄τάξης

του Λυκείου.



Λογισµικά: ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
http://www.icom.org/vlmp Επίσηµος Κατάλογος Μουσείων, υπό την αιγίδα του

∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων


http://www.culture.gr Κόµβος του Υπουργείου Πολιτισµού, Πρόσβαση σε µνηµεία,

δηµόσια και ιδιωτικά Μουσεία, από τη σχετική λίστα


http://www.komvos.edu.gr Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας



http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία στο

∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή.
Προαπαιτούµενα:


Γνώση του ιστορικού πλαισίου της Κλασικής εποχής.
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Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών και του διδάσκοντα στη χρήση

λογισµικού αι

στην αναζήτηση στο Ίντερνετ.


Προηγούµενη εµπειρία των µαθητών σε συνεργατική δραστηριότητα.



Ευελιξία στο ωρολόγιο Σχολικό Πρόγραµµα προκειµένου να γίνει κάποια τροποποίηση

αν χρειαστεί, έτσι ώστε να διατεθούν συνεχόµενες διδακτικές ώρες.
Προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας
Οργάνωση της τάξης
Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες των 3 µαθητών. Κριτήριο για τη σύνθεση των οµάδων είναι να
υπάρχει σε κάθε µια ένας τουλάχιστον µαθητής, που να είναι εξοικειωµένος στη χρήση
λογισµικού και στην αναζήτηση στο Ίντερνετ. ∆εύτερο κριτήριο αποτελεί η ανοµοιογένεια
της οµάδας ως προς τις µαθησιακές ικανότητες των µαθητών, αφού ο καταµερισµός του
έργου θα δώσει τη δυνατότητα εξατοµίκευσης της εργασίας που ανατίθεται, «γεγονός που
διασφαλίζει την πρόοδο όλων των µαθητών, ασχέτως από το πνευµατικό τους επίπεδο»
(Ματσαγγούρας Γ.Η., σ.33, 1987). Η σύνθεση των οµάδων δεν είναι η ίδια και στις τρεις
φάσεις της διδασκαλίας.
Προκειµένου να αποφευχθεί η πιθανότητα χειρισµού της εργασίας όλης της οµάδας από
τον εξοικειωµένο µαθητή, κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων φάσεων, όπου γίνεται η
έρευνα, οι µαθητές εναλλάσσονται στη χρήση του Η/Υ.

Στις οµάδες θα ανατεθούν 10 θέµατα προς επεξεργασία κατά την α΄φάση και 3 θέµατα
κατά τη β΄φάση, που θα ορίζονται από αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Κάθε οµάδα θα έχει σε
κάθε φάση της διδασκαλίας, το δικό της φύλλο εργασίας.
Κατά την πρώτη φάση, το φύλλο εργασίας αναθέτει στις οµάδες να συµπληρώσουν
στοιχεία µετά από έρευνα στο ηλεκτρονικό υλικό.
Κατά τη δεύτερη φάση το φύλλο εργασίας αναθέτει στις οµάδες να συνθέσουν κείµενο,
αναλαµβάνοντας το ρόλο ενός συγκεκριµένου ατόµου της κλασικής εποχής.
Κατά την τρίτη φάση οι µαθητές κάθε οµάδας θα παραδώσουν έντυπα και ηλεκτρονικά την
εργασία και θα παρουσιάσουν προφορικά το κείµενο που συνέθεσαν.
Α΄ Φάση: 2 διδακτικές ώρες
Οι µαθητές έρχονται στο εργαστήριο και χωρίζονται από τον καθηγητή σε οµάδες.
Ο καθηγητής αναφέρει εισαγωγικά ότι η διδασκαλία που θα πραγµατοποιηθεί θα τους
βοηθήσει να βιώσουν τον χώρο και χρόνο του 5ου αι. π.Χ., στη διάσταση της καθηµερινής
ζωής. ∆ιευκρινίζει εν συντοµία ότι οι µαθητές θα εργαστούν µε τις οµάδες τους σε τρεις
φάσεις, κατά τις οποίες:
Κατά την πρώτη φάση, θα συµπληρώσουν στοιχεία σε φύλλο εργασίας µετά από έρευνα
στο ιστορικό υλικό των λογισµικών και του διαδικτύου.
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Κατά τη δεύτερη φάση θα αναδιοργανωθούν σε νέες οµάδες, προκειµένου να συντάξουν
ψηφιακό κείµενο.
Κατά την τρίτη φάση οι µαθητές κάθε οµάδας θα παρουσιάσουν προφορικά το υλικό που
συγκέντρωσαν, για τα θέµατα που τους είχαν ανατεθεί.
Ο καθηγητής δίνει επιπλέον οδηγίες για την οργάνωση των οµάδων. Όλοι µαζί οι µαθητές
της οµάδας, στην αρχή

κάθε φάσης, και αφού λάβουν τα φύλλα

εργασίας που τους

εξηγούν τις δραστηριότητες που πρέπει να κάνουν, θα συντάξουν ένα «σχέδιο δράσης
/καθηκόντων» που θα πρέπει» να το τηρήσουν για να εξασφαλισθεί η συνεισφορά όλων
στην οµάδα.
Στο τέλος της εργασίας οι µαθητές θα παραδώσουν ένα κείµενο αυτοαξιολόγησης της
οµάδας, µε παραµέτρους την επιτυχία των ακαδηµαϊκών στόχων και τον τρόπο
λειτουργίας της οµάδας. Ο καθηγητής καθιστά σαφές ότι ο ίδιος θα αξιολογήσει τους
µαθητές ως προς τις ίδιες παραµέτρους, ατοµικά και οµαδικά.
Στη συνέχεια ο καθηγητής µοιράζει στους µαθητές 10 φύλλα εργασίας, µε αντίστοιχα
θέµατα διερεύνησης:


Οικογενειακή ζωή

–παιδί, εφηβεία, ο ρόλος του άνδρα, ο ρόλος της γυναίκας,

γάµος


Κοινωνική οργάνωση – πολίτευµα, πολιτικά δικαιώµατα / υποχρεώσεις, τάξεις



Επαγγέλµατα – είδη επαγγελµάτων, εργαλεία



Αθλητισµός – αθλήµατα, αγώνες, ιδανικά



Θρησκεία – θεοί, γιορτές



Τέχνη –αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, θέατρο, µουσική



Εκπαίδευση – δάσκαλοι, µαθήµατα, πρότυπα



Κατοικία – τύποι, διαµόρφωση, έπιπλα



Ένδυση – τύποι ενδυµάτων, κόµµωση, κόσµηση



∆ιατροφή – είδη διατροφής, γεύµατα, µαγειρικά σκεύη

Ο καθηγητής διευκρινίζει ότι στην πρώτη φάση που διαρκεί 2 διδακτικές ώρες, οι µαθητές
θα εργαστούν στο λογισµικό και στις διευθύνσεις που δόθηκαν, και θα ασχοληθού µε την
έρευνα και την καταγραφή των στοιχείων που τους χρειάζονται. Κάθε οµάδα θα ασχοληθεί
µε διαφορετική αναζήτηση.
Οι πηγές που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες:


∆ιδακτικό εγχειρίδιο της Αρχαίας Ιστορίας, της Α΄τάξης του Γυµνασίου και της Α΄τάξης

του Λυκείου.
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Λογισµικό « ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»



http://www.icom.org/vlmp

Επίσηµος Κατάλογος Μουσείων, υπό την αιγίδα του

∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων


http://www.culture.gr

Κόµβος του Υπουργείου Πολιτισµού, Πρόσβαση σε µνηµεία,

δηµόσια και ιδιωτικά Μουσεία, από τη σχετική λίστα.


http://www.komvos.edu.gr



http://ime.gr/chronos/gr

Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία στο

∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή.
Σε αυτή τη φάση ο καθηγητής πρέπει να συζητήσει µε κάθε οµάδα, προκειµένου να
βοηθήσει τους µαθητές να ανακαλύψουν µόνοι τους τι είδους στοιχεία πρέπει να
εντοπίσουν, ανάλογα µε το θέµα διερεύνησης που έχουν αναλάβει.Το υλικό που θα
προσεγγίσουν, θα το καταγράψουν σε ένα αρχείο στον επεξεργαστή κειµένου.
Ο καθηγητής εξηγεί ότι το φύλλο εργασίας κάθε οµάδας δίνει οδηγίες για την πορεία της
εργασίας τους, έτσι ώστε να

εργαστούν οι µαθητές κάθε οµάδας αυτόνοµα στους

υπολογιστές, χωρίς τη δική του παρέµβαση. Παρόλα αυτά, ο ίδιος θα είναι παρών, για να
δώσει επιπλέον οδηγίες και να διευκολύνει την πορεία κάθε οµάδας.
Οι µαθητές διαβάζουν προσεκτικά το φύλλο εργασίας, αρχίζουν την αναζήτηση και
καταγράφουν το υλικό τους σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου. Στην πορεία της
εργασίας τους µπορούν να χρησιµοποιήσουν προαιρετικά τα Ηλεκτρονικά Λεξικά του
Κόµβου της Ελληνικής Γλώσσας, για να αναζητήσουν την ερµηνεία άγνωστων όρων που
εντοπίζουν στα ηλεκτρονικά κείµενα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο καθηγητής ενεργεί διευκολυντικά, δίνει οδηγίες για την
πραγµατοποίηση της αναζήτησης και ελέγχει αν οι µαθητές αναζητούν το κατάλληλο
υλικό.
Στο τέλος της Α Φάσης, ο καθηγητής υποδεικνύει στους µαθητές να κρατήσουν το υλικό
που κατέγραψαν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και να το φέρουν µαζί τους στη

Β

Φάση, κατά την οποία θα το επεξεργαστούν και πάλι.
Β΄ Φάση: 2 διδακτικές ώρες
Κατά τη ∆εύτερη φάση, που διαρκεί δύο διδακτικές ώρες, οι µαθητές έρχονται στο
εργαστήριο και οργανώνονται σε νέες οµάδες, µε τη µέθοδο jigsaw. ∆ηµιουργούνται τρεις
νέες οµάδες, έχοντας η κάθε µία από ένα µαθητή που εργάστηκε σε διαφορετική
διερεύνηση κατά την προηγούµενη φάση. Έτσι κάθε οµάδα έχει από έναν τουλάχιστον
αντιπρόσωπο των 10 οµάδων της προηγούµενης φάσης.
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Ο καθηγητής οργανώνει τη Β Φάση της διδασκαλίας. Μοιράζει στους µαθητές φύλλα
εργασίας, µε τρία θέµατα. Οι οµάδες καλούνται να συνθέσουν κείµενα, αναλαµβάνοντας
ρόλους. Τα θέµατα είναι τα ακόλουθα:
1. Να αφηγηθείτε σε µορφή

σελίδων ηµερολογίου, την τυπική ηµέρα ενός εφήβου 14

ετών στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
2. Να αφηγηθείτε σε µορφή σελίδων ηµερολογίου, την τυπική ηµέρα µιας παντρεµένης
Αθηναίας 23 ετών, στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
3. Να αφηγηθείτε σε µορφή σελίδων ηµερολογίου, την τυπική ηµέρα ενός ελεύθερου
Αθηναίου πολίτη 30 ετών, στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
Οι µαθητές µελετούν το υλικό τους, επιλέγουν και καταγράφουν σε ένα αρχείο το κείµενο
που τους ζητήθηκε. Σε αυτή τη φάση συνεργάζονται όλα τα µέλη κάθε οµάδας ισότιµα και
αποφασίζουν για τη σύνθεση του κειµένου.
Ο καθηγητής ελέγχει την πορεία των µαθητών και διευκολύνει µε πρόσθετα ερωτήµατα
τους µαθητές για τον εντοπισµό των κατάλληλων πληροφοριών που χρειάζονται. Κατά τη
διαδικασία της σύνθεσης, παρεµβαίνει στις συζητήσεις και ελέγχει την επάρκεια των
απαντήσεων που καταγράφονται στα φύλλα εργασίας.
Στο τέλος της δραστηριότητας, ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές να κρατήσουν το
κείµενο που συνέταξαν, για να το παρουσιάσουν στην επόµενη φάση.
Γ΄ Φάση: 1 διδακτική ώρα
Η Τρίτη φάση της διδασκαλίας διαρκεί µία διδακτική ώρα. Οι µαθητές, οργανωµένοι στις
ίδιες οµάδες της β΄φάσης, έρχονται στο εργαστήριο έχοντας µαζί τους το κείµενο που
συνέταξαν.
Κάθε οµάδα θα παρουσιάσει το υλικό της. Μετά την παρουσίαση, οι υπόλοιποι µαθητές
υποβάλλουν ερωτήµατα, διατυπώνουν απορίες, ζητούν διευκρινίσεις για τα θέµατα που
παρουσιάστηκαν.
Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι µαθητές παραδίδουν στον καθηγητή το κείµενο που
συνέθεσαν, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, και µαζί το κείµενο αυτοαξιολόγησης.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι µαθητές αναλαµβάνουν διαφορετικές δραστηριότητες σε κάθε φάση της διδασκαλίας.
o

Μία δραστηριότητα κοινή για όλους τους µαθητές είναι η ανάληψη της ευθύνης
οργάνωσης της οµαδικής εργασίας. Όλοι µαζί οι µαθητές της οµάδας, στην αρχή κάθε
φάσης, και αφού λάβουν τα φύλλα

εργασίας που τους εξηγούν τις δραστηριότητες

που πρέπει να κάνουν, θα συντάξουν το «σχέδιο δράσης /καθηκόντων» που θα πρέπει
να τηρήσουν για να εξασφαλισθεί η συνεισφορά όλων στην οµάδα.
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Κατά την πρώτη φάση, θα συµπληρώσουν στοιχεία που εξήγαγαν κατά τη διερεύνηση
του θέµατός τους, σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου. Κάθε οµάδα θα διερευνήσει
µια διαφορετική πτυχή της καθηµερινότητας της κλασικής Αθήνας.

o

Κατά τη δεύτερη φάση οι µαθητές θα συνθέσουν συνεργατικά ψηφιακό κείµενο στον
επεξεργαστή κειµένου, µέσα από την ανάληψη ρόλων.

o

Κατά την τρίτη φάση οι µαθητές κάθε οµάδας θα παρουσιάσουν προφορικά το υλικό
που συγκέντρωσαν για τα θέµατα διερεύνησης που τους είχαν ανατεθεί.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚO ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Κατά τη διερεύνηση του θέµατος «Επαγγέλµατα στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.», στην
Α΄φάση της διδασκαλίας, ο µαθητής θα αντλήσει πλούσιο υλικό από την ιστοσελίδα του
ΙΜΕ -στην ενότητα Κλασική περίοδος-,

όπου υπάρχουν εκτενείς παρουσιάσεις για τους

βασικούς οικονοµικούς τοµείς της Αθηναϊκής οικονοµίας (εµπόριο, γεωργία, µεταλλεία,
εργαστήρια/τεχνίτες).
Κατά τη διερεύνηση του λογισµικού ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός βίος στην Αρχαία Ελλάδα, οι
µαθητές θα εντοπίσουν µία ποικιλία υλικού που αφορά τα είδη των επαγγελµάτων, τα
εργαλεία, καθώς και απεικονίσεις επαγγελµατιών και εργαλείων.
Παράλληλα, µε την επιλεκτική χρήση των Ηλεκτρονικών Λεξικών του Κόµβου (Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας), οι µαθητές θα ερµηνεύσουν, όπου είναι ανάγκη, όρους άγνωστους ή
δυσνόητους.
Έτσι, συνθέτοντας το υλικό τους θα διαµορφώσουν ένα ψηφιακό κείµενο, που θα
καταγράφει µε επάρκεια την επαγγελµατική δράση των Αθηναίων του 5ου αι. π.Χ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση της εργασίας των οµάδων θα γίνει από τον καθηγητή και από τους µαθητές,
ως προς δύο παραµέτρους: α) την επιτυχία των ακαδηµαϊκών στόχων και β) τον τρόπο
λειτουργίας της οµάδας µέσα στα συνεργατικά πλαίσια (Ματσαγγούρας, 1987). Ο
καθηγητής γνωστοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης εκ των προτέρων, µε τρόπο σαφή.
Ο καθηγητής θα αξιολογήσει κάθε µαθητή ατοµικά, λαµβάνοντας υπόψη τη συµµετοχή
του στη διαδικασία αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών από τις πηγές, καθώς και την
προσωπική του συµµετοχή κατά την προφορική παρουσίαση των εργασιών.
Κατά την οµαδική αξιολόγηση, αξιολογούνται η αποτελεσµατική συνεργασία κάθε οµάδας,
η εύστοχη και επαρκής παρουσίαση των θεµάτων που δόθηκαν στα φύλλα εργασίας,
καθώς και η επάρκεια της προφορικής παρουσίασης του κάθε θέµατος ανά οµάδα.
Οι µαθητές θα αξιολογήσουν την εργασία τους, µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής
διαδικασίας, ως προς τις δύο παραµέτρους που τέθηκαν.
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Αυτή η διδακτική πρόταση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και να προσεγγισθεί
εναλλακτικά, µε τη µορφή 10 ανεξάρτητων δραστηριοτήτων

(όσων και τα φύλλα

εργασίας) που θα ενταχθούν επιλεκτικά, κατά την κρίση του καθηγητή, στη διδασκαλία
της Αρχαίας Ιστορίας (Α΄ Γυµνασίου, Α΄ Λυκείου), της ∆ραµατικής Ποίησης ( Αρχαία
Ελληνική Γραµµατεία Γ΄ Γυµνασίου) ή της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτήν
την περίπτωση, το σύνολο της τάξης θα εργαστεί σε ένα κοινό φύλλο εργασίας κάθε
φορά.
Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε µορφή διαθεµατικής συνθετικής εργασίας, που
µπορεί να αναπτυχθεί χρονικά στη διάρκεια ενός σχολικού τριµήνου/τετραµήνου. Για τη
συνθετική εργασία θα συνεργαστούν οι καθηγητές της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών,
της Οικιακής Οικονοµίας, των Καλλιτεχνικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Στην
περίπτωση αυτή, µπορεί να εµπλουτισθεί µε παράλληλες δραστηριότητες, όπως επισκέψεις
των µαθητών σε αρχαιολογικά µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, συχνή και
συστηµατική χρήση του εργαστηρίου στον ελεύθερο χρόνο των µαθητών, και αξιοποίηση
πρόσθετης έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας. Με την ολοκλήρωση της εργασίας
των µαθητών µπορεί να γίνει συγγραφή ενός ενιαίου κειµένου που να συνοψίζει τα
συµπεράσµατα των µαθητών και να παρουσιαστεί σε έντυπη µορφή στην µαθητική
κοινότητα, ή σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του σχολείου.

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΦΟΡΕΩΝ
Για την πραγµατοποίηση του παρόντος σεναρίου, θεωρείται επαρκής η αξιοποίηση της
υπάρχουσας τεχνολογικής υποδοµής στο Γυµνάσιο/Λύκειο. Φορείς που θα µπορούσαν να
συµβάλουν διευκολυντικά ή ενισχυτικά, κρίνονται:
Η ∆ιεύθυνση του σχολείου, για τη διευκόλυνση της διαθεσιµότητας του σχολικού
εργαστηρίου και για τη διευθέτηση του ωρολογίου προγράµµατος, προκειµένου να
εξασφαλιστούν τα συνεχόµενα δίωρα διδασκαλίας.
Ο ΠΛΗΝΕΤ του νοµού για τη διευκόλυνση στην παροχή τεχνικής στήριξης του
εργαστηρίου.
Επιπλέον, άλλοι φορείς που συµβάλλουν ή έχουν ήδη επηρεάσει, µε τον παιδαγωγικό ή
πολιτικό σχεδιασµό τους την εφαρµογή της

παρούσας διδασκαλίας θεωρούνται το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το οποίο ήδη έχει εντάξει στις γενικές αρχές της εκπαίδευσης (στο
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 2002) την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς και το ΥΠΕΠΘ, στο βαθµό που
προωθεί

τα

διάφορα

προγράµµατα

επιµόρφωσης

των

εκπαιδευτικών

σε

θέµατα

παιδαγωγικής αξιοποίησης των Σύγχρονων Τεχνολογιών.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Το θέµα διερεύνησης του συγκεκριµένου σεναρίου είναι προσιτό και οι διδακτικές ώρες
που απαιτούνται για την πραγµατοποίησή του, στα πλαίσια του εφικτού.
Η δυσκολία εφαρµογής του σεναρίου αυτού έγκειται κυρίως στη δυσκαµψία του
Αναλυτικού Προγράµµατος, που συνεπάγεται την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους του
καθηγητή για την αναπροσαρµογή του, ώστε να γίνει εφικτή η διδασκαλία αυτή.
Η εµπλοκή του µαθητή στη διερεύνηση, δίνει τη δυνατότητα να αναλύσει ιστορικά
δεδοµένα και να τα αξιοποιήσει για τη βαθύτερη κατανόηση της Κλασικής Περιόδου της
Αθήνας, να αποκτήσει την ιστορική γνώση µέσω της προσωπικής επαφής µε το ιστορικό
υλικό, να αντιληφθεί τις έννοιες του χώρου και χρόνου της Κλασικής Εποχής, να συλλάβει
το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα στην εξεταζόµενη περίοδο, ως συνάρθρωση των
ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Παράλληλα έχει την ευκαιρία να
οικειοποιηθεί τα οφέλη της οµαδοσυνεργατικής εργασίας στην οποία συµµετέχει.
Επιπλέον, η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση έχει αρκετές δυνατότητες τροποποίησης και
επιλεκτικής επεξεργασίας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί µε τρόπο ευέλικτο στη διδασκαλία των
µαθηµάτων της Αρχαίας Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής, στο Γυµνάσιο και Λύκειο.
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η καθηµερινή ζωή στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
ΦΑΣΗ Α΄
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Ι
Να διερευνήσετε συνεργατικά την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως
προς τον άξονα της οικογενειακής ζωής, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στους
ρόλους του παιδιού, του εφήβου, του άνδρα, της γυναίκας και στο θεσµό του γάµου.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο στον επεξεργαστή
κειµένου στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό


« ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»

και την ιστοσελίδα:
 http://ime.gr/chronos/gr Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία στο
∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχ
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr, για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΙΙ
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της κοινωνικής οργάνωσης, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στη µορφή
του πολιτεύµατος, τα πολιτικά δικαιώµατα, τις πολιτικές υποχρεώσεις και το χωρισµό σε
τάξεις.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό
• «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΙΙΙ
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της επαγγελµατικής δράσης, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στα είδη
των επαγγελµάτων, την άσκησή τους και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνταν.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• « ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΙV
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα του αθλητισµού, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στα αθλήµατα, τους
αθλητικούς αγώνες, τα αθλητικά ιδεώδη.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία
στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή.
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:V
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της θρησκείας, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στους θεούς που
λατρεύονταν, τους θεούς- προστάτες της πόλης, τις θρησκευτικές γιορτές.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε τα συµπεράσµατά σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
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και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
• http://culture.gr

Κόµβος Υπουργείου Πολιτισµού, αρχαιολογικά µουσεία και

µνηµεία.
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:VΙ
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της τέχνης, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στην αρχιτεκτονική, τη
γλυπτική, τη ζωγραφική, το θέατρο, τη µουσική.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
• http://culture.gr

Κόµβος Υπουργείου Πολιτισµού, αρχαιολογικά µουσεία και

µνηµεία.
• http://www.icom.org/vlmp Επίσηµος Κατάλογος Μουσείων, υπό την αιγίδα του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr, για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: VIΙ
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της εκπαίδευσης, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στα µαθήµατα, τους
δασκάλους, τα πρότυπα που καλλιεργούνταν.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε τα συµπεράσµατά σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:

σελίδα.245

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

• http://ime.gr/chronos/gr

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ02

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:VIII
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της κατοικίας, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στους τύπους της
κατοικίας, τη διαµόρφωση, τα δοµικά υλικά, τα έπιπλα.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• « ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:IX
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της ένδυσης, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στους τύπους ενδυµάτων,
την κόσµηση των ενδυµάτων, την κόµµωση, τα υποδήµατα.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Χ
Να διερευνήσετε την καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα του 5ου π.Χ. αι. ως προς τον
άξονα της διατροφής, εστιάζοντας ειδικότερα την αναζήτησή σας στα είδη διατροφής, τα
γεύµατα, τα µαγειρικά σκεύη.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, να ετοιµάσετε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου
στο οποίο θα καταγράψετε το υλικό σας.
Για τη συλλογή του ιστορικού υλικού θα χρησιµοποιήσετε το λογισµικό:
• «∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α»
και την ιστοσελίδα:
• http://ime.gr/chronos/gr

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Η Ελληνική Ιστορία

στο ∆ιαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή
Συµπληρωµατικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ηλεκτρονικά λεξικά που δίδονται
διαδικτυακά
στον
Ηλεκτρονικό
Κόµβο
του
Κέντρου
Ελληνικής
Γλώσσας
http://www.komvos.edu.gr , για την ερµηνεία όρων που δεν κατανοείτε.

ΦΑΣΗ Β΄
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Ι
Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό υλικό που συγκεντρώσατε κατά την προηγούµενη φάση
της διδασκαλίας, να αφηγηθείτε σε µορφή σελίδων ηµερολογίου, την τυπική ηµέρα ενός
εφήβου 14 ετών στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
Να καταγράψετε σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου τις σελίδες ηµερολογίου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΙΙ
Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό υλικό που συγκεντρώσατε κατά την προηγούµενη φάση
της διδασκαλίας, να αφηγηθείτε σε µορφή σελίδων ηµερολογίου, την τυπική ηµέρα µιας
παντρεµένης Αθηναίας 23 ετών, στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
Να καταγράψετε σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου τις σελίδες ηµερολογίου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΙΙΙ
Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό υλικό που συγκεντρώσατε κατά την προηγούµενη φάση
της διδασκαλίας, να αφηγηθείτε σε µορφή σελίδων ηµερολογίου, την τυπική ηµέρα ενός
ελεύθερου Αθηναίου πολίτη 30 ετών, στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
Να καταγράψετε σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου τις σελίδες ηµερολογίου.
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