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Πρόλογος 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια εκπαιδευτικών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της διάχυσης καλών πρακτικών 
καινοτόμων ή διαθεματικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, που έχουν εφαρμοστεί στις σχολικές 
μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) στη Μεσσηνία.  

 
Η συλλογή των άρθρων που περιλαμβάνει η έκδοση προέκυψε από την ανταπόκριση των 

εκπαιδευτικών στην ανοικτή πρόσκληση που απηύθυνε η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας και 
το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μεσσηνία, καλώντας τους να υποβάλλουν 
γραπτές εργασίες ή άρθρα με θέμα καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποίησαν στις 
σχολικές τους μονάδες, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής έκδοσης 
προσβάσιμης σε όλα τα σχολεία και σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 
Οι παιδαγωγικοί στόχοι αυτής της έκδοσης είναι: 

 

 η διάχυση της εμπειρίας και της εργασίας των συναδέλφων εκπαιδευτικών που 
εκπονούν καινοτόμες δράσεις, με στόχο ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την 
εκπαίδευση γενικότερα 

 

 η ανάδειξη των συνεργειών μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών μονάδων και 
φορέων που συνεργάζονται για καινοτόμες ή πιλοτικές δράσεις 

 

 η προώθηση των καλών πρακτικών στην  υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και 
άλλων δράσεων με καινοτόμες προσεγγίσεις, χρήση νέων τεχνολογιών, σύγχρονες 
μεθοδολογίες, άτυπη μάθηση κλπ 

 

 η προώθηση νέων ιδεών που μπορεί να αποτελέσουν πρότυπα για αντίστοιχες δράσεις 
και σε άλλα σχολεία 
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 η ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και του πειραματισμού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 

 η ανίχνευση και καταγραφή των καινοτόμων δράσεων και πρωτότυπου εκπαιδευτικού 
έργου στη Μεσσηνία 

 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση αφορούν θεματικές όπως: 

διαθεματικές προσεγγίσεις και σύγχρονες παιδαγωγικές εφαρμογές στη διδασκαλία ή στην 
υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων, συμμετοχικές δράσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση της 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών, βιωματικές δράσεις και εργασίες 
(περιβαλλοντικές, πολιτιστικές), εφαρμογές και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
θεωρητική και πρακτική έρευνα, δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού και φύλλων 
εργασίας για τις προτεινόμενες θεματικές κ.α.  

 
Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και 

μοιράζονται την προσωπική τους εργασία με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εμπλουτίζοντας 
την κοινή εκπαιδευτική μας «εργαλειοθήκη» με νέες ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις. 
Ελπίζουμε η πρώτη αυτή προσπάθεια να φανεί χρήσιμη και να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς 
και μαθητές άλλων σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και να έχει συνέχεια, δίνοντας το έναυσμα 
για μια σταθερή και διαρκή ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών, παιδαγωγικών μεθόδων και 
διαθεματικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη σχολική ζωή.  

 
 

 
Γεωργία [Γιούλα] Παπαδοπούλου 
 
Εκπαιδευτικός Εικαστικών Μαθημάτων 
 
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Μεσσηνίας 
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Πελαγία Κάτσου  
Χρήστος Λυμπερόπουλος  
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Συσχέτιση του εκπαιδευτικού δράματος, της μουσικής και των εικαστικών 
τεχνών με τον ποιητικό λόγο με την βοήθεια των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

 

Άννα Καπράλου  

 Φιλόλογος  

 

Πελαγία Κάτσου  

Βιολόγος, DEA 

 

Χρήστος Λυμπερόπουλος  

Πληροφορικός, Med 

 

 

Περίληψη 

Το Πρόγραμμα «Ταξίδι στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη» συνδυάζει το εκπαιδευτικό δράμα 
με τις τέχνες της μουσικής, του χορού και των εικαστικών με την βοήθεια των ΤΠΕ. Γενικός 
στόχος του προγράμματος ήταν να βοηθήσει την πνευματική εξέλιξη των συμμετεχόντων 
μαθητών και ειδικότερα την έκφραση, την επικοινωνία, την ομαδικότητα καθώς και την 
κατανόηση και εξέλιξη των δεξιοτήτων τους. Η πρωτοτυπία έγκειται στα βήματα της 
μεθοδολογίας που αντιμετωπίζει τη συνολική - ολιστική προσέγγιση του θέματος. 
Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του  Προγράμματος που σχεδιάστηκε από τους εισηγητές 
της παρούσας εργασίας στο πλαίσιο των  προγραμμάτων  Σχολικών δραστηριοτήτων για το 
Σχολικό  Έτος 2016-2017. Η παρουσίαση έγινε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας 
στις 3 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο των εορτών μαθητικής δημιουργίας 2017 που διοργάνωσε το 
Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό δράμα , εκπαιδευτική καινοτομία, διαθεματικότητα, ΤΠΕ . 

 

Το Εκπαιδευτικό δράμα 

Το εκπαιδευτικό δράμα, ορίζεται ως μια μορφή τέχνης που υπηρετεί την εκπαίδευση 
(Woolland, 1999). Ορίζεται ως «μια δομημένη παιδαγωγική διαδικασία η οποία υιοθετεί την 
θεατρική φόρμα – δηλαδή τις τεχνικές και τα εργαλεία της δραματικής τέχνης - με σκοπό την 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, καθώς και την καλύτερη αφομοίωση 
της γνώσης μέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο» (Καλλιαντά & Καραβόλτσου, 2006). Το εκπαιδευτικό 
δράμα είναι ένα δυνατό εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και ικανότητας (Warren, 1999). «Το θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο» ενώνει συνειδητά 
τα δύο πεδία (του θεάτρου και της παιδείας) μέσα στη σχολική αίθουσα. Οι εκπαιδευτικοί 
εμπνέονται και καθοδηγούνται σε ένα δρόμο που κάνει τη μάθηση και τη διδασκαλία 
«ψυχαγωγική» (Κοντογιάννη, 2000). 
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Το εκπαιδευτικό δράμα είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί στην 
εκπαιδευτική πρακτική με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσε να στηρίζει τα άλλα μαθήματα. Η 
θεατρική τέχνη και οι τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος μπορούν να γίνουν πολύτιμα 
εργαλεία για τη διδασκαλία π.χ. της λογοτεχνίας, της ιστορίας, της γεωγραφίας, της ξένης 
γλώσσας και άλλων μαθημάτων του αναλυτικού μας προγράμματος (Γκόβας, 2001). Έτσι, 
προωθείται η  «συνεργατική διδασκαλία» και διαχέεται η «καλή πρακτική» των εκπαιδευτικών 
θεάτρου και σε άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανακαλύπτουν πιο συναρπαστικούς και ίσως 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας του αντικειμένου τους. Ταυτόχρονα, η θεατρική 
τέχνη απελευθερώνεται από το στίγμα ότι αφορά τους «λίγους» και «ταλαντούχους» μαθητές ή 
εκπαιδευτικούς (Γκόβας, 2001). 

Θα μπορούσε να στηρίζει τη διαθεματική και δι-επιστημονική κατεύθυνση που έχει ένα 
σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα, προσφέροντας τεχνικές και λειτουργώντας καταλυτικά σε 
προγράμματα π.χ. περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, κοινωνίας του πολίτη, 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ.ά. Σε προγράμματα δηλαδή που η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά 
και στα οποία οι μαθητές αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε κάτι που πράγματι έχει σημασία 
(Γκόβας, 2001). 

 

Παιδαγωγικά οφέλη του Εκπαιδευτικού δράματος 

Γενικά η  χρήση των τεχνών στη εκπαίδευση έχει τα εξής οφέλη: 1. Καλλιέργεια ικανοτήτων 
έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων με πολλαπλά μέσα (ανάλυση, σύνθεση, κριτική, 
φαντασία, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα). 2. Ενεργοποίηση της φυσικής περιέργειας και 
διάθεσης συμμετοχής. 3. Εξοικείωση με τα σύμβολα και τη σημασία της χρήσης τους. 4. Το 
μάθημα θα είναι κατανοητό ακόμα και σε μαθητές από διαφορετικά πολιτιστικά επίπεδα. 5. Θα 
διευκολύνει τη σύνδεση που χρειάζεται να γίνει μεταξύ διαφόρων διδακτικών θεμάτων, αλλά και 
τη σύνδεση του μαθήματος με τη ζωή. 6. Εξοικειώνει με την ομαδική εργασία. 7. Δυναμώνει την 
ικανότητα του να βρίσκεις και να χρησιμοποιείς πληροφορίες (έρευνα & εφαρμογή). 8. Ξεπερνά 
μαθησιακές δυσκολίες. 9. Ενισχύει την αυτοέκφραση, δίνει φωνή στο συναίσθημα και πλουτίζει 
τον άνθρωπο σε εμπειρίες και αυτοπεποίθηση. 10. Βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν 
βιωματικά ποιο είναι το νόημα της γνώσης και να κατανοήσουν βαθιά αυτό που μαθαίνουν. 11. 
Ο συνδυασμός λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, που έχει εφαρμογή ειδικά στο θέατρο, 
βοηθάει στη διατύπωση ολοκληρωμένων νοημάτων1. 

Μια έρευνα με τίτλο ‘The Michigan Study of Adolescent Life Transitions’ που διεξήχθη στην 
Πολιτεία του Michigan των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποκάλυψε πως η συμμετοχή των 
εφήβων σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες επηρεάζει θετικά την εξέλιξη τους (Eccles,  Barber & 
Hunt, 2003).  Ειδικότερα η συμμετοχή των εφήβων στις τέχνες του θεάματος (preforming arts) 
σχετίζεται με μεγαλύτερη ευχαρίστηση για το σχολείο, υψηλότερους μέσους όρους στην 
βαθμολογία στην τελευταία τάξη του Λυκείου και μεγαλύτερη πιθανότητα για αποφοίτηση από 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 25-26 ετών (Eccles,  Barber & Hunt, 2003).  

Άλλη μια έρευνα από την Αυστραλία που αφορούσε μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε ότι η συμμετοχή των μαθητών σε μαθήματα τεχνών   
αποτελεί ισχυρό ακαδημαϊκό κίνητρο,  προάγει την προσήλωση στους ακαδημαϊκούς στόχους 
και οδηγεί στην επίτευξή τους. Επιπρόσθετα η εν λόγω έρευνα εστιάζεται στο ότι οι μαθητές 
αναπτύσσουν σημαντικές ικανότητες που σχετίζονται με την δημιουργική και την ευφάνταστη 
σκέψη  (Fleming, Gibson, Anderson, Martin & Sudmalis, 2016). 

                                                           
1
 Πηγή: ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ.ΘΕ. - Το θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο 

http://www.theatromathia.gr/pdf/fylladio_seminaria.pdf
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ΤΠΕ στην  εκπαιδευτική λειτουργία. 
Στην εκπαίδευση ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διδασκαλίας σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα. Δημιουργείται η προσδοκία για την επίτευξη στόχων τους οποίους οι 
εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να επιτύχουν κάτω από τις παρούσες συνθήκες της σχολικής 
πραγματικότητας. Τέτοιοι στόχοι είναι η εξατομικευμένη διδασκαλία , η ενεργός συμμετοχή των 
μαθητών στη διαδικασία της μάθησης , ώστε οι μαθητές να αφομοιώνουν και να δημιουργούν 
νέα γνώση και να αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους (Κόμης, 2005). Υπάρχουν 
βάσιμες προσδοκίες ότι η κατάλληλα σχεδιασμένη διδασκαλία , με τη βοήθεια προγραμμάτων 
του υπολογιστή μπορεί να ενισχύσει την υιοθέτηση διδακτικών καινοτομιών που θα 
προξενήσουν  αλλαγές στην σημερινή σχολική πραγματικότητα (Κόμης, 2005). Μια από τις 
αλλαγές που μπορεί να φέρει η χρήση του υπολογιστή είναι αυτή του κοινωνικού κλίματος , των 
αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων μέσα στη σχολική τάξη. Σε αυτό το διαφορετικό περιβάλλον 
θα προάγεται η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές  και ο ρόλος του δασκάλου  
θα είναι περισσότερο συντονιστικός και διευκολυντικός και λιγότερο εκείνος του προμηθευτή 
των γνώσεων και των πληροφοριών (Κόμης, 2005). Για να αξιοποιηθεί ο υπολογιστής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, πρέπει να ταιριάζει στη φιλοσοφία των δασκάλων, των μαθητών και  
στην κυρίαρχη ιδεολογία γενικότερα. Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη βούληση και η ετοιμότητα 
για την υιοθέτηση καινοτομιών (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Μέσα σε ένα πλαίσιο εποικοδομιστικών δραστηριοτήτων και της εργασίας με τον υπολογιστή 
είναι δυνατή η βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας που στη συνέχεια επηρεάζει θετικά την 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Ταυτόχρονα είναι εφικτή και η 
βελτίωση του κλίματος στη σχολική τάξη. Οι δημιουργικές δραστηριότητες με τον υπολογιστή, με 
την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών θα βοηθήσουν το δάσκαλο να παίξει έναν άλλο ρόλο, 
πιο δημιουργικό και δεν θα εξαντλείται στη διατήρηση της ησυχίας (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Θα 
μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών, για να τους κατευθύνει και να τους παρέχει 
βοήθεια, όποτε αυτό χρειάζεται. Η διδασκαλία με τον υπολογιστή ευνοεί το δημοκρατικό και 
εποικοδομητικό κλίμα και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, 
αφού  αυτοί εργάζονται κατά ομάδες, όπου η συνεργασία και η κοινωνική αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους νομιμοποιείται, το λάθος απενοχοποιείται, και ενθαρρύνονται ώστε να γίνουν οι 
ίδιοι παραγωγοί αυθεντικής γνώσης αξιοποιώντας τις ποικίλες λειτουργίες του υπολογιστή και 
των δικτύων (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Έτσι οι δομές της επικοινωνίας στη σχολική ομάδα 
αποκτούν μεγαλύτερο εύρος και ποιότητα απ’ ό,τι συμβαίνει συνήθως στην παραδοσιακή τάξη 
όπου οι ενεργοί πρωταγωνιστές είναι λίγοι. Οι σύνθετες , συνεργατικές δραστηριότητες των 
μαθητών ευνοούνται όσο ποτέ άλλοτε με τη βοήθεια του υπολογιστή. 

 
Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ 
Στη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και πράξη η συνεργασία των μαθητών θεωρείται ένας 

ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη και καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, της αναζήτησης, της ανάλυσης, της έκφρασης και της ανταλλαγής απόψεων και 
ιδεών μεταξύ τους. Η κατάκτηση και οικοδόμηση της γνώσης από τα παιδιά επιτυγχάνεται 
καλύτερα μέσα σε ένα περιβάλλον που καθιστά δυνατή την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και 
τη συνεργασία (Κακλαμάνης, 2000). Όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στη σχολική τάξη ως 
εργαλείο μάθησης, οι  συνεργατικές δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά 
μαθησιακά αποτελέσματα. Η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με 
ομάδες εργασίας δεν απομονώνει τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά 
μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού 
και των εκπαιδευομένων όπως και των παιδιών μεταξύ τους με αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι 
ενεργοί συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία (Crook, 1994). Τα πλεονεκτήματα της 
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συνεργατικής μάθησης με τη χρήση υπολογιστών επιβεβαιώθηκαν και με άλλες σύγχρονες 
έρευνες (Cavalier & Klein,1998 · Singhanayok & Hooper, 1998). Παρόμοιες έρευνες έδειξαν ότι 
υπήρξε: Βελτίωση των σχέσεων, κατανόηση και αποδοχή μεταξύ παιδιών που ανήκουν σε 
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον (McConnell, 2000), θετική επίδραση στην ανάπτυξη 
διαλόγου, ανταλλαγή ιδεών και διαπραγμάτευση μεταξύ των μαθητών, μεγαλύτερη 
αυτοεκτίμηση και βελτιωμένη αυτοεικόνα των μαθητών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες 
(Riel, 1990). 

ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό δράμα και διδασκαλία. 

Διττός είναι ο ρόλος των  ΤΠΕ (Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας), όταν 
αυτές  χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό δράμα. Προσφέρουν τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να κάνουν πιο δημιουργική δουλειά και επίσης δίνουν τη δυνατότητα στους 
μαθητές  να αποκτήσουν πιο βαθιές γνώσεις και δεξιότητες στο θέατρο αλλά και στις τέχνες 
γενικότερα (Taylor 2003). Οι υπολογιστές αποτελούν ένα εργαλείο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω 
της ψηφιακής εικόνας, του βίντεο και της μουσικής (Koehler & Mishra 2008). Οπότε οι ΤΠΕ 
πρέπει να προσθέτουν ένα δημιουργικό επίπεδο και υποστήριξη (ή ανάπτυξη) της υπάρχουσας 
πρακτικής (Taylor 2003). 

Μια τάξη ή μάθημα θεάτρου συχνά εμπλουτίζεται από τη συνετή χρήση του φωτισμού της 
σκηνής, των εφέ ήχου, της μουσικής, το βίντεο, την εγγραφή βίντεο και ήχου και τη δημιουργική 
χρήση του ανακλαστικού προβολέα (Taylor 2003). Ειδικότερα για παράδειγμα, υπάρχει 
λογισμικό, όπως το Wysilab, το οποίο χρησιμοποιείται για το φωτισμό της σκηνής όπως 
υπάρχουν ανάλογα προϊόντα για σχεδιασμό σκηνικών. Η ανάπτυξη της ψηφιακής μουσικής 
επιτρέπει σε  έναν εκπαιδευτικό να  μπορεί να φτιάξει ψηφιακά αντίγραφα μουσικών κομματιών 
και να τα επεξεργαστεί. Ένας από τους περισσότερο διαδεδομένους τύπους αρχείων μουσικής 
είναι το MP3 με βασικά χαρακτηριστικά, το μικρό μέγεθος  και η εύκολη προσβασιμότητα, που 
συντελούν στο  να υπάρχει μια διαθέσιμη ποικιλία μουσικής σε κάθε μάθημα (Taylor 2003). 

Το ψηφιακό βίντεο δίνει μεγάλες δυνατότητες στο εκπαιδευτικό δράμα. Η παραγωγή 
ψηφιακού βίντεο και η επεξεργασία του  μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους 
μαθητές/φοιτητές, για να δουν το παίξιμό τους ώστε να έχουν μια ευκαιρία να το αναπτύξουν 
παραπέρα (Taylor 2003). Παράλληλα το ψηφιακό βίντεο αλλά και η ψηφιακή εικόνα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην οπτικοακουστική υποστήριξη μιας θεατρικής παράστασης.  

Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το διαδίκτυο. Περιέχει τόσο πολλές πληροφορίες 
χρήσιμες γι’ αυτούς που διδάσκουν θέατρο. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια μηχανή 
αναζήτησης, όπως, για παράδειγμα, η Google, για να αναζητήσουμε εικόνες και ήχους. Μπορεί 
να αναζητήσουμε πληροφορίες για ένα θέμα που διερευνούμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το 
διαδίκτυο, προκειμένου να βρούμε άλλους συναδέλφους θεάτρου/δράματος που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα παρόμοια με τα δικά μας. Αυτοί οι συνάδελφοι μπορεί να είναι 
γείτονες ή να μένουν σε άλλη χώρα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε ολόκληρες συνθετικές 
εργασίες (project) στο διαδίκτυο, οι οποίες συνδέουν μαθητές/φοιτητές από διαφορετικά 
σχολεία και πολιτισμούς (Taylor 2003). 

 

Συνοπτική περιγραφή της δράσης 

Η διδακτική αυτή πρόταση αφορά στην προσέγγιση των βασικών πτυχών της ποίησης του 
Οδυσσέα Ελύτη και στη δραματοποίηση του Ήλιου του Ηλιάτορα συνδεόμενη με το μάθημα της 
νεοελληνικής γλώσσας. 
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Οργάνωση της διδασκαλίας. 

Οι  δεκαέξι (16) μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες των τεσσάρων ατόμων η κάθε 
μία. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα ρόλο με σαφή ερευνητική και παραγωγική ευθύνη όπως 
απαιτεί η εκπόνηση του προγράμματος. Οι καθηγητές, επεξηγούν, καθοδηγούν τους μαθητές σε 
όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων, συντελώντας στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης των 
μαθητών. Εμψυχώνουν και υποστηρίζουν τους μαθητές τους, ώστε να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους και να ξεπεράσουν μαθησιακά και τεχνολογικά εμπόδια. Τέλος αξιολογούν το 
έργο που υλοποιήθηκε, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν καθώς και τη διαδικασία 
συνεργασίας των μαθητών. 

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Πριν την έναρξη των θεατρικών δοκιμών πρέπει να έχει προηγηθεί η διδασκαλία της 
ποιητικής γενιάς του ΄30 και η γνωριμία των μαθητών με ένα σημαντικό εκπρόσωπό της, τον 
Οδυσσέα Ελύτη.  Επίσης πρέπει να γίνει η ανάγνωση ολόκληρου του ποιητικού έργου «Ο Ήλιος ο 
Ηλιάτορας» καθώς και ενημέρωση για το περιεχόμενο ολόκληρου του έργου. Επίσης επιβάλλεται 
να γνωρίζουν οι μαθητές ότι θα χωριστούν σε υποομάδες, τόσο για το πρώτο μέρος της 
παρουσίασης πτυχών της ποίησης του Ελύτη όσο και για το δεύτερο μέρος της δραματοποίησης 
του Ήλιου του Ηλιάτορα, σε ποιες υποομάδες ανήκουν και ποιο το αντικείμενο της έρευνάς τους. 
Τέλος απαιτείται ενημέρωση για τον τρόπο συνεργασίας των υποομάδων, για τον τρόπο 
εκπόνησης της εργασίας, για τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 

Για το πρώτο μέρος (Ταξίδι στην ποίηση του Ελύτη): 1. Λογισμικό περιήγησης σε σχετικές 
διευθύνσεις του παγκόσμιου ιστού. 2. Movie maker (λογισμικό επεξεργασίας και δημιουργίας 
ταινίας). 3. Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, Microsoft Word. 4. Λογισμικό επεξεργασίας 
αρχείων ήχου mp3. 5. Λογισμικό προβολής πολυμέσων VLC.  Για το δεύτερο μέρος 
(δραματοποίηση του Ήλιου του Ηλιάτορα): 1. Πλοήγηση σε σχετικές διευθύνσεις στον παγκόσμιο 
ιστό. 2. Λογισμικό παρουσιάσεων Powerpoint 3. Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο free Video 
Converter. 4. Λογισμικό επεξεργασίας αρχείων ήχου mp3. 5. Λογισμικό προβολής πολυμέσων 
VLC. 

Στόχοι. 

Με την συγκεκριμένη δράση επιθυμούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους μάθησης με αφετηρία 
τις επιστημονικές πηγές ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν  πτυχές του έργου και της 
προσωπικότητας του Ελύτη. Επιθυμούμε  να εμπλέξουμε  την εφηβική  φαντασία με τον ποιητικό 
λόγο ενός νομπελίστα και πνευματικού ανθρώπου και να την μετατρέψουμε σε δημιουργική 
σκέψη οργανώνοντας επί σκηνής  τη δραματοποίηση (θέατρο)  των νοημάτων, με την 
ταυτόχρονη ανάλυσή τους με τη χρήση ΤΠΕ.  

Με την δράση αυτή μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί θα ανακαλύψουμε τη χαρά της 
συλλογικής εργασίας. Επιπλέον θα προκαλέσουμε δημιουργική περιέργεια για το συνδυασμό της 
τέχνης, των επιστημών και της τεχνολογίας, με την τελευταία από αυτοσκοπός να μετατρέπεται 
σε εργαλείο δημιουργικό και απαραίτητο. 

Θέλουμε οι μαθητές να ανακαλύψουν  ιδιαίτερες κλίσεις του εαυτού τους πέρα από την 
επίδοσή τους σε εξεταστικές διαδικασίες. Θέλουμε οι μαθητές που εμφανίζονται αδιάφοροι, να 
εμπλακούν ενεργά.  

Στοχεύουμε να γίνει κατανοητή  η διαχρονική σημασία ενός έργου που δεν είναι ξένο προς 
την σύγχρονη πραγματικότητα και οι προβληματισμοί που εγείρει  αφορούν συνολικά την 
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παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. Αυτή η  διδακτική πρόταση στοχεύουμε να αποτελέσει το 
κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Τέλος η πρότασή μας επιθυμούμε να αποτελέσει μια διδακτική παρέμβαση 
οδηγό για τη διδασκαλία του ποιητικού λόγου στο Λύκειο.  Ειδικότερα οι στόχοι περιγράφονται 
ως: 

Διδακτικοί: 1. Να γνωρίσουν τον ποιητή και τα βασικά γνωρίσματα του έργου του. 2. Να 
γνωρίσουν τον ποιητή ως εικαστικό δημιουργό, την επαφή του με κορυφαίους Έλληνες και 
ξένους ζωγράφους που τον  επηρέασαν  στην ποιητική του δημιουργία. 3. Να κατανοήσουν το 
ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος «Ο ήλιος ο ηλιάτορας». 4. Να συλλάβουν το συμβολισμό του 
ήλιου στο ποιητικό έργο «Ο ήλιος ο ηλιάτορας». 5. Να εμβαθύνουν στα νοήματα αυτού του 
ποιητικού έργου, ώστε α. Να επιλέξουν την κατάλληλη σκηνογραφία που να αποτελεί 
παράλληλη ερμηνεία του ποιήματος β. Να επιλέξουν την κατάλληλη μουσική επένδυση που να 
συνάδει με τη συναισθηματική απόχρωση που πρέπει να αποδοθεί. γ. Να ανταποκριθούν 
επιτυχώς στις απαιτήσεις του θεατρικού τους ρόλου. 6. Να συλλάβουν τη διαχρονικότητα του 
ποιήματος και να συνδέσουν το μήνυμά  του με τη σύγχρονη εποχή με απώτερο στόχο την 
ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα προβλήματα της Ελλάδας. 

Παιδαγωγικοί: 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 2. Να εξοικειωθούν με τη 
διερευνητική μάθηση. 3. Να ασκηθούν στην αναζήτηση, κριτική αποτίμηση και επιλογή υλικού 
μέσα από την ποικιλία που εξασφαλίζει το διαδίκτυο. 4. Να εμβαθύνουν στην ελληνική ιστορία 
και να συνειδητοποιήσουν τα διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού λαού. 5. Να υιοθετήσουν 
το αισιόδοξο μήνυμα του ποιήματος. 6. Να εξοικειωθούν με τις δεξιότητες δραματοπoίησης. 

Τεχνολογικοί: 1. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης. 2. 
Να γνωρίσουν επιλεγμένους δικτυακούς τόπους. 3. Να ασκηθούν στη χρήση του move maker, 
του λογισμικού παρουσίασης και λογισμικών επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο και ψηφιακής 
μουσικής. 

Διδακτική προσέγγιση. 

Η διδασκαλία στηρίζεται στο μοντέλο της  διερευνητικής ανακαλυπτικής μαθησιακής 
διαδικασίας κατά την οποία ο μαθητής λειτουργεί ως ερευνητής, οργανωτής πληροφοριών, 
δημιουργός κα ηθοποιός. Όσον αφορά στη μεθοδολογία οι επιλεγόμενες μέθοδοι είναι: Η 
ερμηνευτική μέθοδος προσέγγισης του κειμένου με τη σύγχρονη αναφορά σε εξωκειμενικά 
στοιχεία που φωτίζουν το κείμενο. Η διερευνητική ανακαλυπτική μέθοδος, αφού οι μαθητές 
αναζητούν, συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες. Η εποικοδομιστική μέθοδος που 
απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην υλοποίηση του διδακτικού σχεδίου. Η 
ομαδοσυνεργατική με τη δημιουργία υποομάδων και την ανάθεση ρόλων σ' αυτές. Οι 
εκπαιδευτικοί περιορίζονται στον καθοδηγητικό, συμβουλευτικό και  υποστηρικτικό ρόλο ώστε η 
διδασκαλία να έχει περισσότερο μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, αφού οι μαθητές λειτουργούν ως 
πρωταγωνιστές στη μαθησιακή διαδικασία. Πολύτιμη κρίνεται η συμβολή της τεχνολογίας στη 
προσέγγιση πτυχών έργου ποιητών και στη δραματοποίηση ποιήματος. Με την τεχνολογία 
δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές για τη 
ζωή, το έργο του Ελύτη τη σχολή στην οποία ανήκει και για την κριτική αξιολόγησή του προς 
μελέτη κειμένου, ώστε αξιοποιώντας αυτές να προβούν σε παραγωγή ταινίας  και να 
δραματοποιήσουν το ποίημα «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» με την κατάλληλη ερμηνευτική ηλεκτρονική 
σκηνογραφία και μουσική επένδυση με οπτικό ακουστικό υλικό αντλημένο από ιστοσελίδες. 

Το προτεινόμενο σενάριο (εκτιμώμενη διάρκεια 32 εξωδιδακτικές ώρες). 

Πρώτο και δεύτερο δίωρο: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και 
παίρνουν τη θέση τους μπροστά στους σταθμούς εργασίας. Γνωρίζουν σε ποια ομάδα και 
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υποομάδα ανήκουν και ποιος είναι ο ρόλος τους. Η κάθε μία ομάδα αρχίζει να εργάζεται 
ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα: Η α’ ομάδα των βιογράφων 
ανατρέχει στην ιστοσελίδα Ψηφιακό Σχολείο http://dschool.edu.gr/ και αντλώντας πληροφορίες 
από το ηλεκτρονικό βιβλίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας Β’ λυκείου και από την  Πύλη για την 
Ελληνική Γλώσσα  http://www.greek-language.gr/ για την γενιά του ΄30 κρατάει σημειώσεις. 

Η β1 υποομάδα των μελετητών της φιλοπατρίας και της φυσιολατρίας του ποιητή ασχολείται 
πρώτα με τη φιλοπατρία  του ποιητή και ύστερα με τη φυσιολατρία του. Ανατρέχουν στην 
ιστοσελίδα www.ekebi.gr και  μελετώντας  από ψηφιοποιημένα φιλολογικά περιοδικά 
αφιερώματα στο έργο του ποιητή κρατούν σημειώσεις στον επεξεργαστή κειμένου. Η β2 
υποομάδα των ανιχνευτών οπτικοακουστικού υλικού επισκέπτονται την ιστοσελίδα αρχείο της 
ΕΡΤ archive.ert.gr/, για να βρουν  εκπομπές- αφιέρωμα στον ποιητή, να τις κατεβάσουν και να τις 
αποθηκεύσουν. Επίσης στο youtube μελοποιημένα ποιήματα  σχετικά με τη φιλοπατρία και τη 
φυσιολατρία του Ελύτη και τα αποθηκεύουν. Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη και για την 
επιλογή της μουσικής που ως μουσική υπόκρουση θα συνοδεύει την παρουσίαση αυτής της 
πτυχής του ποιητικού έργου του Ελύτη επί σκηνής.  

Η ομάδα Γ (των μελετητών της μαθηματικής αντίληψης στο έργο του Ελύτη) επισκέπτονται τη 
σελίδα  www.hms.gr/apothema/ και αποθηκεύουν την εργασία του Στέφανου Μπαλή. Στη 
συνέχεια την αντιγράφουν στο word και με τον επεξεργαστή κειμένου συμπληρώνουν το κείμενο 
με δικές τους σημειώσεις. 

Η  ομάδα Δ αποτελείται από τους  μελετητές του έρωτα στην ποίηση του Ελύτη και χωρίζεται 
σε δυο υποομάδες. Η Δ1 υποομάδα  επισκέπτεται τη σελίδα Εθνικού Κέντρου  και την  Πύλη για 
την Ελληνική Γλώσσα  http://www.greek-language.gr για μελέτη  άρθρων και ποιημάτων σχετικά 
με τον έρωτα στην ποίηση του Ελύτη και κρατάει σημειώσεις. Η Δ2 υποομάδα των συλλεκτών 
οπτικοακουστικού υλικού επισκέπτονται και αυτοί το  youtube, για να βρουν μελοποιημένα 
ερωτικά ποιήματα του ποιητή τα οποία αποθηκεύουν. Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη και για 
την επιλογή της μουσικής που ως μουσική υπόκρουση θα συνοδεύει την παρουσίαση αυτής της 
πτυχής του ποιητικού έργου του Ελύτη επί σκηνής. 

Η Ε ομάδα των μελετητών του εικαστικού έργου του Ελύτη χωρίζεται σε δυο υποομάδες. Η Ε1 
υποομάδα των μελετητών ανατρέχει στην  Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  http://www.greek-
language.gr για εύρεση άρθρων σχετικών με τα κολλάζ και τις λεζάντες του ποιητή και θα 
κρατήσει σημειώσεις. Η Ε2 υποομάδα των συλλεκτών οπτικοακουστικού υλικού  θα επισκεφτεί 
ιστοσελίδες, για να βρει κολλάζ και λεζάντες του ποιητή και να τις αποθηκεύσει. Η ομάδα αυτή 
είναι υπεύθυνη και για την επιλογή κολλάζ που θα χρησιμεύσουν ως σκηνογραφία κατά την 
παρουσίαση του αφιερώματος επί σκηνής. 

Τρίτο και τέταρτο δίωρο: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο και παίρνουν τη θέση τους 
μπροστά στους υπολογιστές. Οι υποομάδες ολοκληρώνουν την εργασία τους και προχωρούν στη 
δημιουργία μικροταινίας στηριζόμενοι στο υλικό που έχει συλλέξει η κάθε ομάδα. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης ταινίας, συρραφή των μικροταινιών για την 
παρουσίαση επί σκηνής. Παράλληλα, οι μαθητές που προορίζονται για αφηγητές έχουν 
εκτυπώσει τα κείμενα, προϊόν της  επεξεργασίας του αντλημένου  από τις προαναφερθείσες 
ιστοσελίδες υλικού, με σκοπό τη μελέτη τους και την εξάσκηση στην ανάγνωση και απαγγελία 
ενώ οι μαθητές που προορίζονται να ερμηνεύσουν τραγούδια έχουν εκτυπώσει  τους στίχους 
των τραγουδιών και εμπνευσμένοι από  τις εκτελέσεις τους από καταξιωμένους ερμηνευτές 
προβαίνουν σε δοκιμές ερμηνείας. Σημειωτέον ότι  η ερμηνεία στηρίζεται στην καλλιφωνία των 
μαθητών και στις δυνατότητες των ΤΠΕ, λόγω απουσίας από τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών - 
οργανοπαιχτών. 

http://dschool.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.ekebi.gr/
http://archive.ert.gr/
http://www.hms.gr/apothema/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
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Πέμπτο δίωρο: Οι μαθητές στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου  παρουσιάζουν το πρώτο 
μέρος του αφιερώματος (ταξίδι στην ποίηση του Ελύτη) εντοπίζοντας με την παρέμβαση των 
εκπαιδευτικών τα λάθη τους στην απαγγελία, ανάγνωση κειμένων και ερμηνεία των τραγουδιών. 
Η ταινία που δημιουργήθηκε προβάλλεται με τη βοήθεια προβολέα πολυμέσων. 

Έκτο δίωρο (Έναρξη εργασιών για το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, τη δραματοποίηση του 
Ήλιου του Ηλιάτορα): Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και παίρνουν τη 
θέση τους μπροστά στους σταθμούς εργασίας. Επισκέπτονται την ιστοσελίδα  

http://www.romiosini.org.gr/1DD06497.print.el.aspx αντιγράφουν στον επεξεργαστή κειμένου το 
ποίημα Ήλιος ο Ηλιάτορας. Έπειτα ακολουθεί η απαγγελία και η ερμηνευτική προσέγγιση του 
ποιήματος από τους συντονιστές καθηγητές ενώ οι μαθητές με το λογισμικό επεξεργασίας 
κειμένου κρατούν σημειώσεις.  

Έβδομο δίωρο: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και παίρνουν τη θέση 
τους μπροστά στους σταθμούς εργασίας. Οι μαθητές από το Youtube παρακολουθούν τη 
θεατρική παράσταση του έργου από το Παγκρήτιο σχολείο και ακούν τη μελοποίηση του έργου 
από το Δημήτρη Λάγιο. Στη συνέχεια γίνονται προτάσεις ως προς την σκηνοθεσία, σκηνογραφία 
και μουσική επένδυση του έργου. Τελικά αποφασίζεται η υιοθέτηση ερμηνευτικής 
σκηνογραφίας και μουσική επένδυση που να αποδίδει τη συναισθηματική απόχρωση του κάθε 
ποιητικού χωρίου. Έπειτα μοιράζονται κατόπιν συζήτησης οι θεατρικοί ρόλοι ενώ οι ομάδες 
χωρίζονται με βάση τους θεατρικούς ρόλους και αναλαμβάνουν την ερμηνευτική σκηνογραφία, 
σκηνοθεσία και μουσική επένδυση των χωρίων του έργου που πρόκειται να δραματοποιήσουν. 

Όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο  δίωρο: Την πρώτη ώρα του κάθε δίωρου οι μαθητές 
εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και παίρνουν τη θέση τους μπροστά στους σταθμούς 
εργασίας. Οι ομάδες καθορισμένες από τους θεατρικούς ρόλους ανατρέχουν στις ιστοσελίδες 
Εθνικής πινακοθήκης www.nationalgallery.gr/, Μουσείου Μπενάκη www.benaki.gr, μουσείου 
έργων Θεόφιλου http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3435, μουσείου έργων Βίνσεντ 
βαν Γκογκ https://www.vangoghmuseum.nl/, αρχείου της ΕΡΤ  http://archive.ert.gr/ για εύρεση 
έργων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων  και ταινιών-ντοκουμέντων, για να χρησιμοποιηθούν στην 
ερμηνευτική σκηνογραφία και σε ιστοσελίδες, για να επενδύσουν το έργο με μουσική Ελλήνων 
συνθετών και εκπροσώπων της κλασσικής μουσικής. Τη δεύτερη ώρα κάθε δίωρου οι μαθητές 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου καταγίνονται με θεατρικές δοκιμές. 

Από το δωδέκατο μέχρι και το δέκατο όγδοο δίωρο: Οι μαθητές στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του σχολείου προβαίνουν σε θεατρικές δοκιμές με έτοιμη ερμηνευτική σκηνογραφία που 
προβάλλεται με τη βοήθεια προβολέα πολυμέσων και την κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ. Το 
πρόγραμμα προορίζεται  να παρουσιαστεί  στο ΔΗΠΕΘΕΚ. 

Αξιολόγηση. 
Η αξιολόγηση θα αφορά συνολικά την κάθε ομάδα στα κριτήρια που αφορούν: 1. Την 

ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους. 2. Τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών 
της ομάδας. 3. Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Ερευνητική υπόθεση - διαδικασία. 

Κατά το νέο σχολικό έτος 2017- 2018 θα προσεγγίσουμε την παρακάτω ερευνητική 
διαδικασία προβαίνοντας στην ακόλουθη ερευνητική υπόθεση: 

α) Έμψυχο υλικό:  Ομάδες μαθητών -  θεατών. 

http://www.romiosini.org.gr/1DD06497.print.el.aspx
http://www.nationalgallery.gr/
http://www.benaki.gr/
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3435
https://www.vangoghmuseum.nl/
http://archive.ert.gr/
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β) Ερευνητική υπόθεση: Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου 
στην κατανόηση του ποιητικού λόγου. 

γ) Διαδικασία: Κάθε ομάδα θεατών θα παρακολουθήσει την ανάλυση του ποιήματος 
σύμφωνα με τη δασκαλοκεντρική μέθοδο και θα συμπληρώσει φύλλο εργασίας, σχετικό με την 
κατανόηση του ποιήματος. Δυο εβδομάδες μετά θα παρακολουθήσουν τη δραματοποιημένη 
ανάλυση του ποιήματος με την παράλληλη χρήση ΤΠΕ και θα συμπληρώσουν εκ νέου το φύλλο 
εργασίας.  

δ) Αποτέλεσμα: Θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της διδακτικής μας πρότασης. 

 

Συμπεράσματα 

Αποτέλεσε μια βιωματική μέθοδο που προώθησε την ολόπλευρη συμμετοχή του μαθητή, ο 
οποίος βιώνοντας μια κατάσταση, αισθάνεται, στοχάζεται και δρα. Το δράμα μπορεί επομένως 
να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την καθαρά διανοητική προσέγγιση που συνήθως 
επιβάλλει η παραδοσιακή ανάλυση ενός λογοτεχνικού έργου (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2001). Ο 
μαθητής υποδυόμενος ένα ρόλο εμπλέκεται στη διαδικασία του δράματος και αποκτά μια 
συνολική αίσθηση του κειμένου (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2001). Επειδή το δράμα ως κοινωνική 
μορφή τέχνης ενθαρρύνει τη συλλογική συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, δίνει τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε όλους, ακόμα και στους πιο αδύναμους, να συμμετάσχουν ενεργά 
(Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2001). 

Μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος σε ό,τι αφορά στο δικό μας σχολείο μπορούμε να 
πούμε ότι: 

 Οι μαθητές κατανόησαν ότι: η ποίηση δεν είναι ξένη προς την σύγχρονη πραγματικότητα. 

 Έχει διαχρονική σημασία. 

 Είναι ένα μέσο για προβληματισμό. 

 Το εκπόνημα χρησιμοποιεί μέσα από όλες τις κατευθύνσεις της τέχνης (θέατρο-
εικαστικά-χορό-μουσική, κινηματογράφο). 

 Μπορεί να ενσωματώσει δημιουργικά τα ΤΠΕ. 

 Οι μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες πολύ αποτελεσματικά και βρήκαν λύσεις όπου 
μπορούσαν. 

 Τρεις ειδικότητες (ΠΕ04. ΠΕ19 ΚΑΙ ΠΕ02)  του Σχολείου μας για πρώτη φορά 
συνεργάστηκαν  για το κοινό έργο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον καθένα. 

 Οι σχέσεις ωφέλησαν τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, ανοίγοντας έτσι 
και το δρόμο και για άλλες μελλοντικές δημιουργίες. 

 Κατάλαβαν την ανάγκη  και την αξία ενασχόλησης με την τέχνη και πως με τέτοιες 
δράσεις προάγουν  τον πολιτισμό και προάγονται σε αυτόν. 

 Η ποίηση του Ελύτη είναι μια παγκόσμια «Ελληνική» γλώσσα. 
 

Σε μια περίοδο εξαιρετικής αβεβαιότητας, ηθικής και οικονομικής κρίσης το αισιόδοξο 
μήνυμα που αναδύεται από το έργο «Ήλιος ο Ήλιάτορας» ότι ο Έλληνας διαχρονικά αναγεννιέται 
μέσα από τις στάχτες του πολιτισμού μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο. Αρωγός σε αυτή την 
προσπάθεια η ανάλυση με τα ΤΠΕ που ενισχύει την παρουσίαση νοημάτων και εννοιών. 
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ΣΩΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟ, ΥΠΑΡΞΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ (προσανατολισμοί Οδυσσέα Ελύτη) 

 

Εικόνα 1: Σκηνή από την δραματοποίηση του ποιήματος "O Ήλιος ο Ηλιάτορας" 
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Από τη θεωρία στην πράξη στο μάθημα της αρχαίας Ιστορίας: 
μία καινοτόμος προσέγγιση 

 

Τρισεύγενη Πουλοπούλου 

 Φιλόλογος 

Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ02, Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 

15-2-2018 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:  

Βάσει του «Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στο 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο» επιδιώκονται οι παρακάτω διδακτικοί σκοποί:  

α. Να αναπτυχθεί η ιστορική σκέψη και συνείδηση του μαθητή.  

β. Να γίνει συνείδηση ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών 

της (οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής, κ.λ.π.).  

γ. Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πηγών.  

 

ΣΤΟΧΟΙ:  

Ο μαθητής:  

α. να δραστηριοποιηθεί στην διερευνητική –βιωματική μάθηση  

β. να ασκηθεί στη συνεργατική σχολική δράση  

γ. να ασκηθεί στην επιλογή, σύγκριση, ταξινόμηση και σύνθεση των πληροφοριών  

δ. να «ανακαλύψει» πληροφορίες, που θα τον οδηγήσουν στην κατανόηση συγκεκριμένων 

πτυχών της καθημερινής ζωής, - τέχνη, ταφικά έθιμα, χειρωνακτικά και καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα, πολεμική τέχνη 

 

Υπουργική εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ    (Αρ. Πρωτ. 164288/Δ2/ 03-10-2017)  

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018 

Προτεινόμενη δραστηριότητα: 
• Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε μία μέρα (καθημερινή ή μέρα γιορτής) στο ανάκτορο 

της Κνωσού. 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Δ. Με οδηγό την τέχνη: Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στην τέχνη. Π.χ.  
• Πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων σε έργα της αρχαίας ελληνικής 

αγγειογραφίας  
• Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα μέσα από απεικονίσεις αθλητών και αθλημάτων σε 

αρχαία αγγεία  
• Ο Μέγας Αλέξανδρος στην τέχνη: Συγκέντρωση και παρουσίαση ενδεικτικών έργων της 

παγκόσμιας τέχνης με θέμα τον Μ. Αλέξανδρο τις εκστρατείες του και την πρόσληψή του 
στην παγκόσμια μνήμη.  
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Θεωρίες μάθησης στη διδασκαλία της Ιστορίας 

Α. Θεωρία εποικοδομητισμού 

«Η μάθηση είναι αποτελεσματική, όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν 
που έχει νόημα για τον ίδιο» Piaget 

 Οι μαθητές μαθαίνουν όταν εποικοδομούν ενεργητικά τις νέες γνώσεις στις υπάρχουσες, 
όταν δηλαδή μπορούν να συνδυάσουν παλιές ιστορικές τους γνώσεις με νέες και να τις 
συνυφάνουν αναπαράγοντάς τις. 

 Ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη διδασκαλία κυρίως μέσα από τη μέθοδο της 
καθοδηγούμενης ανακάλυψης. 
 

Β. Θεωρία διπλής κωδικοποίησης 

  Αναγκαιότητα συνύπαρξης και  συνδυασμού τόσο των λεκτικών μορφών πληροφορίας 
(κείμενα, αφηγήσεις) όσο και των μη λεκτικών μορφών (νοητικές αναπαραστάσεις, εικόνες).  

 Βασικές διδακτικές αρχές και προσεγγίσεις 

Εποπτεία 

 Δίνονται στους μαθητές τα επιθυμητά ερεθίσματα μέσα από εικόνες, γραφικά, ήχους, 
αφηγήσεις, μουσική επένδυση ή πραγματικές παραστάσεις. 

 Ώστε η διδασκαλία καθίσταται αποτελεσματικότερη, το μάθημα ζωντανεύει και 
δημιουργούνται σαφέστερες και διαρκέστερες παραστάσεις (που ελκύουν το ενδιαφέρον και 
ταυτόχρονα συγκεντρώνουν την προσοχή) 

 

Τοιχογραφίες και χάρτες 
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Κίνητρα μάθησης 

 Τα κίνητρα για την επίτευξη ενός στόχου προέρχονται από το περιβάλλον και αφορούν 
τις θετικές ενισχύσεις (επιβράβευση) είτε πηγάζουν από τον ίδιο τον μαθητή και προσφέρουν 
στον ίδιο πρωτίστως χαρά και ικανοποίηση. 
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Αυτενέργεια ή ενεργητική συμμετοχή 

 Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να παρέχει στους μαθητές ιστορικές γνώσεις που μπορούν 
βρουν και μόνοι τους, αλλά να τους δίνει όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες και να τους 
ωθεί προς ανεύρεση των υπολοίπων, ώστε να μάθουν να ενεργούν ελεύθερα, ως δημιουργικές 
προσωπικότητες με ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες. 

 

Τετράδια 
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Κατασκευές 
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Ενσυναίσθηση  

 Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τα παιδιά καλούνται  να μπουν στη θέση κάποιου 

άλλου και να δράσουν όπως αυτός. Καλλιεργείται με τον τρόπο αυτό η ικανότητα της 

ενσυναίσθησης και θέτονται οι βάσεις για περαιτέρω συζήτηση σε θέματα που ίσως κάτω από 

άλλες συνθήκες δε θα δίνονταν η ευκαιρία να συζητηθούν. 

 

Κομμώσεις 
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Δραματοποίηση.  

 «Η εκπαιδευτική δραματική πράξη, κατά κύριο λόγο, έχει ως βασικό πυρήνα της θέματα 

που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και ως εκ τούτου η Ιστορία φαίνεται να είναι το 

μάθημα εκείνο του προγράμματος, στο οποίο η δραματοποίηση θα μπορούσε να βρει την 

καλύτερη εφαρμογή της…».  

 

Θεατρική παράσταση: ¨Μινωικοί πριγκηπικοί γάμοι¨ 

 

 

 

 

Βιωματική προσέγγιση 

 Με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών επιδιώκεται η επαφή με τα ιστορικά 
γεγονότα μέσω κατάλληλων ερωτήσεων, δραματοποιημένων διαλόγων ή και θεατρικών 
παραστάσεων.  

 Ώστε εξυπηρετείται όχι μόνο η εμπέδωση αλλά και η συνοχή της ιστορικής γνώσης μέσω 
της πολύπλευρης προσέγγισής της. 



[28] 

 

Ποίημα και μουσική 
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Αποτελεσματικότητα της μάθησης 

Ο τρόπος πρόσληψης της πληροφορίας μέσω κάθε αίσθησης ή του συνδυασμού τους, 
καθορίζουν και τον βαθμό με τον οποίο το άτομο μαθαίνει. 

Οι μαθητές συγκρατούν με το διάβασμα το 10% του προσφερόμενου υλικού, με την ακρόαση το 
20%, με την όραση το 30%, με ακρόαση και όραση το 50%, με την παρουσίαση της διδακτικής 
ενότητας από τους ίδιους τους μαθητές  το 70%, ενώ με την έμπρακτη επανάληψη (συνδυασμός 
παρουσίασης της διδακτέας ενότητας και της εφαρμογής στην πράξη) το 90%. 

 

 

 

Συμπεράσματα 

 

 Το μάθημα της Ιστορίας – λόγω των ιδιαιτεροτήτων του – μας πείθει πως η διδασκαλία 
του έχει ανάγκη από εποπτικότητα και βιωματικότητα. Η οπτικοποίηση και 
αισθητοποίηση της Ιστορίας βοηθάει αποφασιστικά την ουσιαστική και αποτελεσματική 
μάθηση. 
 

 Η αποτελεσματικότητα στο μάθημα της Ιστορίας δεν έγκειται μόνο στις γνώσεις που θα 
αποκτήσει ο μαθητής, αλλά κυρίως στις δεξιότητες που θα αναπτύξει και θα 
αποτελέσουν έρεισμα, προκειμένου να κατανοήσει, να αναλύσει και να ερμηνεύσει τα 
ιστορικά γεγονότα. 
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Ο Χορός σαν αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση 

 

Ελένη Σωτ. Γκλεγκλέ 

  Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, MSc 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν χορό σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας. Το 
δείγμα της έρευνας αποτελείται από 90 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής που διδάσκουν χορό σε 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας. Η έρευνα έγινε χρησιμοποιώντας δομημένο 
ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
έχουν εν μέρει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του χορού ως 
μάθημα στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής, ότι θα επιθυμούσαν να γνώριζαν παραπάνω, ότι δεν 
θεωρούν απαραίτητη την πρόσληψη χοροδιδασκάλων, καθώς και ότι ο χορός δεν είναι μόνο μία 
σωματική δραστηριότητα. Ωστόσο, δε συμφωνούν ως προς τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό 
τόσο της χώρας καταγωγής των μαθητών όσο και άλλων εθνοτήτων. Κρίνεται απαραίτητη η 
διεξαγωγή μίας παρόμοιας μελέτης στο μέλλον, με τη συμμετοχή ενός μεγαλύτερου δείγματος 
καθηγητών φυσικής αγωγής από σχολεία όλης της Ελλάδας. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο χορός έχει ενταχθεί πλέον στο μάθημα της φυσικής αγωγής στα εκπαιδευτικά 
συστήματα αρκετών χωρών και μάλιστα καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο χρόνο 
διδασκαλίας συγκριτικά με το παρελθόν (Risner, 2007; Lee et al., 2007; Vertinsky et al., 2007; 
Mattsson και Lundvall, 2013). Ο χορός ως εκπαιδευτικό μέσο και ιδίως ως μέσο φυσικής 
δραστηριότητας και άσκησης εμφανίζεται ήδη από την Αρχαία Ελλάδα, ενώ η αξία του γίνεται 
αντιληπτή και από τις αναφορές που κάνουν τόσο ο Όμηρος όσο και ο Πλάτωνας (Lamond, 
2010). Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ιδιαίτερη σημασία που κατείχε ο χορός στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και των δύο φύλων κατά τον 18ο αιώνα, στις τάξεις της αριστοκρατίας 
και των ευγενών, κυρίως ως προς την συνεισφορά του στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής των 
ατόμων εκείνης της κοινωνικής και ιστορικής περιόδου (Bloomfield και Watts, 2008). 

Ο χορός μπορεί να οριστεί ως «ανθρώπινη συμπεριφορά που αποτελείται από μια 
συγκεκριμένη σειρά α) μη λεκτικών σωματικών κινήσεων, β) δράσεων που διαφέρουν από τα 
συνηθισμένα και γ) κινήσεων που έχουν μια έμφυτη και αισθητική αξία. Όλα αυτά μέσα σε ένα 
πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από (1) στόχους, (2) σκόπιμο ρυθμό και (3) πολιτισμό» 
(Πανοπούλου και Γουλιμάρης, 2009, σελ. 35). 

Ο χορός διέπεται από τρία βασικά στοιχεία (Πανοπούλου και Γουλιμάρης, 2009): α) τις 
κινητικές επιλογές ως προς τη χρήση του χώρου, β) τις κινητικές επιλογές ως προς τη χρήση του 
χρόνου και γ) τις κινητικές επιλογές ως προς τα δυναμικά στοιχεία που είναι η δύναμη, η 
προσπάθεια και η ποιότητα. Ως εκ τούτου, ο χορός συνδέεται άμεσα τόσο με την αισθητική όσο 
και με τη δημιουργική κίνηση και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εκφραστικής και ερμηνευτικής 
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κίνησης των παιδιών, καθώς το σώμα είναι το εργαλείο ή αλλιώς το μέσο για την παραγωγή και 
αναπαραγωγή χορευτικών δημιουργημάτων (Πανοπούλου και Γουλιμάρης, 2009). Συνεπώς, 
σκοπός της ένταξης του χορού στην εκπαίδευση ως αντικείμενο της φυσικής αγωγής είναι η 
ανάπτυξη του ψυχοκινητικού τομέα των μαθητών αλλά και της αισθητικής τους εκτίμησης, η 
ενίσχυση της προσωπικότητάς τους και της κοινωνικής τους συμπεριφοράς, η συμμετοχή σε 
αθλητικές-σωματικές δραστηριότητες, καθώς και η ενθάρρυνση των μαθητών να υιοθετήσουν 
ένα τρόπο ζωής που θα βασίζεται στη φυσική άσκηση μακροχρόνια (Gard, 2006; Gardner et al., 
2008; DeCorby et al., 2009; Cone και Cone, 2011; Nelson et al., 2011; Husson et al., 2013; 
Mattsson και Lundvall, 2013). Επίσης, η μελέτη των Conolly et al. (2011) σε μαθήτριες 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέδειξε ότι η συμμετοχή τους σε ένα 
πρόγραμμα χορού στα πλαίσια του σχολείου είχε ως αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα 
ψυχολογικής ευημερίας και αυτοπεποίθησης, παράλληλα με το βελτιωμένο επίπεδο σωματικής 
ευεξίας.   

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του χορού ως αντικείμενο διδασκαλίας είναι ότι συμβάλλει στην 
αύξηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με δεδομένο ότι ο χορός είναι ένα μέσο 
επικοινωνίας μεταξύ του χορογράφου, του χορευτή και του κοινού, αλλά και στην ανάπτυξη και 
ενίσχυση της φαντασίας και της δημιουργικότητας, καθώς ο χορός είναι μία δημιουργική 
διαδικασία (Rowe και Zeitner-Smith, 2011; Cone και Cone, 2011; Savrami, 2012; Siljamäki et al., 
2014).  

Η ένταξη του χορού στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του μαθήματος της φυσικής 
αγωγής έχει πολλά πλεονεκτήματα για τους μαθητές, καθώς οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα 
αυτοπεποίθησης, μεγαλύτερης συμμετοχής στο μάθημα και μεγαλύτερης συγκέντρωσης και 
παρακολούθησης, ευκαιρίες συμμετοχής σε μία ομάδα με αποτέλεσμα την κοινωνικοποίηση των 
μαθητών, καθώς και κατανόηση του πολιτισμού της χώρας τους και άλλων πολιτισμών (Wilson et 
al., 2008; Cone και Cone, 2011; Mattsson και Lundvall, 2013).  

Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία του χορού σχετίζεται άμεσα με την επαφή των μαθητών 
με τις ρίζες και την ταυτότητά τους, αλλά και με τον πολιτισμό άλλων εθνοτήτων, ενισχύοντας 
τον πολιτισμικό διάλογο (Cone και Cone, 2011; Williams, 2014; Siljamäki et al., 2014). Υπάρχουν 
δύο λόγοι για τους οποίους ο χορός φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα του 
τόπου τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση των ποικίλων πολιτιστικών ιδιωμάτων των χωρών. 
Από τη μία πλευρά οι χοροί που διδάσκονται στις σχολικές μονάδες είναι κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό παραδοσιακοί χοροί (Lee et al., 2007). Από την άλλη πλευρά, οι κινήσεις στο χώρο 
επηρεάζονται από την ιστορική καταγωγή και τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου από όπου 
προέρχεται κάθε χορευτικό στυλ (Giurchesku, 2001; Adshead, 2007; Martin, 2013). Συνολικά, ο 
χορός έχει τη δυνατότητα να εκφράσει και να αναδιατυπώσει ταυτότητες και σημασίες μέσα από 
συγκεκριμένες κινήσεις και φόρμες. Ως εκ τούτου, ο χορός μπορεί να ληφθεί όχι μόνο ως 
ευχαρίστηση και διασκέδαση, αλλά και ως ένα ισχυρό μέσο απεικόνισης των υφιστάμενων 
κοινωνικών και πολιτιστικών ιδεωδών ή την υποστήριξη νέων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χορός 
μπορεί να αποτελέσει ένα μοντέλο έκφρασης της υφιστάμενης ταυτότητας και μορφή 
μετακίνησης σε μία νέα ταυτότητα, χρησιμεύοντας ως δείκτης για την παραγωγή νέων 
φυλετικών, εθνοτικών, ταξικών και εθνικών ταυτοτήτων (Vertinsky et al., 2007).  

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα του Lamond (2010) εξετάζει την περίπτωση ενσωμάτωσης 
του χορού στο αναλυτικό πρόγραμμα σχολείων για παιδιά με πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες. 
Παρά τους αρκετούς περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας, τα αποτελέσματα κατέδειξαν μία 
στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, ο Lamond 
(2010) αναφέρει ότι για ορισμένα παιδιά με πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες η ένταξη του 
χορού στο αναλυτικό πρόγραμμα οδήγησε στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ενώ για κάποια 
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άλλα μπορεί να σήμαινε μία αλλαγή στο πώς αυτά τα παιδιά αντιλαμβάνονταν τις σχέσεις τους 
με τους άλλους ανθρώπους. Στο ίδιο πλαίσιο, η έρευνα των Zitomer και Reid (2011) που εξέτασε 
τα οφέλη από την ένταξη παιδιών με ανικανότητα και χωρίς ανικανότητα σε πρόγραμμα χορού 
κατέδειξε ότι το πρόγραμμα αυτό είχε θετική επίδραση στις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με 
την χορευτική τους ικανότητα.  

Παρά τα οφέλη της ένταξης του χορού στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από το μάθημα 
της φυσικής αγωγής, οι Vertinsky et al. (2007) υπογραμμίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
έννοια του χορού μόνο ως ένα αντικείμενο του μαθήματος της φυσικής αγωγής ενδέχεται να 
διέπεται μόνο από τεχνικές κινήσεις και κινήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την 
προάσπιση και την προώθηση της υγείας των μαθητών. Επίσης, αναφέρεται ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο χορός ως αντικείμενο του μαθήματος της φυσικής αγωγής μπορεί να ιδωθεί ως 
ένας παρωχημένος τρόπος αύξησης της χάρης κυρίως των κοριτσιών. Ωστόσο, οι Vertinsky et al. 
(2007) προσθέτουν ότι αυτές οι απόψεις δεν είναι διάχυτες, αλλά αντίθετα είναι περιορισμένες.  

Ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η διδασκαλία των χορών στις 
σχολικές μονάδες ως επί το πλείστον δε διεξάγεται από εξειδικευμένους χοροδιδασκάλους, αλλά 
συνήθως από καθηγητές φυσικής αγωγής. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τη 
διαπίστωση του Connell (2009), αλλά και μέσα από τη μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά 
με την ένταξη του χορού στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Συνεπώς, δημιουργείται το ερώτημα αφενός αν οι καθηγητές φυσικής αγωγής έχουν 
τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να διδάξουν χορό ανταποκρινόμενοι 
στις απαιτήσεις των μαθητών και αφετέρου αν αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας των χορών. 

Η στάση και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η 
έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων ή/και δεξιοτήτων αναφορικά με το χορό, ή 
ακόμα και η έλλειψη εμπειρίας στη διδασκαλία αυτού του αντικειμένου σε συνδυασμό με την 
ελλιπή επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε χαμηλά επίπεδα 
αυτοπεποίθησης, με αρνητικό αντίκτυπο στις γνώσεις που μεταδίδουν στους μαθητές (Connell, 
2009).  

Παρόλα αυτά, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία οι χοροδιδάσκαλοι 
δεν έχουν απαραίτητα την κατάλληλη εκπαιδευτική κατάρτιση, ενώ παράλληλα το αντικείμενο 
του χορού δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση. Συνεπώς, οι χοροδιδάσκαλοι δεν είναι τόσο ευέλικτοι, 
ενώ ταυτόχρονα το σχολείο επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος προσωπικού (Vertinsky et al., 
2007). 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται από τη Savrami (2012) ότι η διδασκαλία ενός δημιουργικού 
αντικειμένου όπως ο χορός απαιτεί από το δάσκαλο τη δημιουργία ενός κατάλληλου 
περιβάλλοντος, καθώς και την παροχή στον μαθητή όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών 
εργαλείων, που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να πειραματιστεί και να 
προσπαθήσει να βρει λύσεις σε κάθε πρόβλημα που του παρουσιάζεται.  

Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, υπάρχει μία έλλειψη στην 
ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά τόσο των ατόμων που 
διδάσκουν χορό στα σχολεία στην Ελλάδα όσο και των μαθητών. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, 
σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν χορό σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας. Οι 
στόχοι-ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής:  
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1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ένταξης του χορού στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει των απόψεων των καθηγητών 

2. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές φυσικής αγωγής έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες 
και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος και εν τέλει στις 
προσδοκίες των μαθητών 

3. Ποια είναι συνολικά η στάση των καθηγητών απέναντι στο χορό ως αντικείμενο της 
φυσικής αγωγής 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μας βοηθήσουν στο να εξετάσουμε αν οι 
καθηγητές φυσικής αγωγής μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως καθηγητές χορών, 
καθώς και ποια είναι η στάση του απέναντι στο χορό ως αντικείμενο διδασκαλίας στο μάθημα 
της φυσικής αγωγής.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 90 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής που 
διδάσκουν χορό σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας. Η επιλογή των σχολικών 
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτές έγινε με 
τυχαία δειγματοληψία.  

Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που δόθηκε 
στους καθηγητές φυσικής αγωγής από την ίδια την ερευνήτρια, αφού είχε προηγηθεί ενημέρωση 
του διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με το σκοπό της έρευνας και των ίδιων των 
καθηγητών φυσικής αγωγής. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 90%, καθώς μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια σε 100 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής και επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 
90. Από αυτά δεν εξαιρέθηκε κανένα κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσε ο Connell 
(2009) σε μία παρόμοια έρευνα σε καθηγητές φυσικής αγωγής σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στο Yorkshire στην Αγγλία, αλλά και στη μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Το 
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μία ενότητα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των 
ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας στη διδασκαλία χορών στο σχολείο, 
προηγούμενη εκπαίδευση στο χορό) και μία ενότητα που αποτελείται από συνολικά 15 
ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τις απόψεις των ερωτηθέντων. Οι απαντήσεις βασίζονται στην 
πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1= διαφωνώ απόλυτα, έως το 5=συμφωνώ απόλυτα. Το 
ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα.  

Τα 90 ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν, τα δεδομένα εισήχθησαν 
στο SPSS (Statistical Package for Social Science) 21.0 όπου και έγινε η ανάλυσή τους. 

Η ανάλυση αρχικά περιελάμβανε τη χρήση περιγραφικής στατιστικής (πίνακες 
συχνοτήτων) για την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η 
περιγραφική στατιστική (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις) χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αρχική 
εκτίμηση των απόψεων που εξέφρασαν οι ερωτηθέντες. Για την εύρεση στατιστικά σημαντικών 
συσχετίσεων μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και των απόψεων που εξέφρασαν 
χρησιμοποιήθηκε το independent samples t-test. Για την εύρευση στατιστικά σημαντικών 
συσχετίσεων μεταξύ των υπολοίπων δημογραφικών στοιχείων και των απόψεων των 
ερωτηθέντων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στον Πίνακα 1 παρατίθεται συγκεντρωτικά τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 
Όπως παρατηρούμε, η πλειοψηφία του δείγματος είναι γυναίκες (55,6%, Ν=50), ηλικίας 20-30 
ετών (30%, Ν=27), με ένα έτος προϋπηρεσίας στη διδασκαλία χορών στο πλαίσιο του μαθήματος 
φυσικής αγωγής στο σχολείο (31,1%, Ν=28) και χωρίς να έχει κάποια προηγούμενη εκπαίδευση 
σε χορό / διδασκαλία χορών (55,6%, Ν=50). 

Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν τείνουν ούτε να διαφωνούν 
αλλά ούτε και να συμφωνούν πολύ με τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Τείνουν να συμφωνούν λίγο 
περισσότερο με την ερώτηση ‘Έχω τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις 
του μαθήματος’ (M=3.14, S.D.=1.354), ‘Υπάρχουν ελάχιστα βιβλία χορού που είναι κατάλληλα 
για τη διδασκαλία του χορού σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης’ (M=3.13, S.D.=1.424), 
‘Θα επιθυμούσα να είχα περισσότερες γνώσεις στη διδασκαλία των χορών’ (Μ=3.11, S.D.=1.386), 
‘Ο χορός συμβάλλει στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων’ (Μ=3.04, S.D.=1.389), 
‘Ορισμένοι τείνουν να θεωρούν το χορό ως κάτι πιο θυληκό’ (M=3.02, S.D.=1.514). Επίσης, βάσει 
των απόψεων που εξέφρασαν διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να κατανοούν ότι ο 
χορός ως αντικείμενο διδασκαλίας στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής είναι κάτι παραπάνω από 
μία φυσική άσκηση (M=2.98, S.D.=1.445). ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι, παρόλο 
που οι εκπαιδευτικοί θα επιθυμούσαν να είχαν περισσότερες γνώσεις στη διδασκαλία των χορών 
(M=3.11, S.D.=1.386), δε θεωρούν απαραίτητο ο χορός να διδάσκεται από χοροδιδασκάλους 
(Μ=2.77, S.D.=1.374). 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προσαρμόσει τις 
εκπαιδευτικές τους τεχνικές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθητών τους (M=2.90, 
S.D.=1.430), δεν είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του χορού (M=2.71, 
S.D.=1.448), ενώ παράλληλα δήλωσαν ότι ο χορός δεν κρίνεται τόσο πολύ απαραίτητος στο 
σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο (M=2.84, S.D.=1.486) και δεν οδήγησε τους μαθητές να 
σέβονται τα πολιτισμικά ιδιώματα του τόπου τους (M=2.92, S.D.=1.508).  

Προκειμένου να διαπιστώσουμε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ 
των απαντήσεων των ερωτηθέντων βάσει του φύλου, χρησιμοποιήθηκε το independent samples 
t-test. Απαραίτητη προϋπόθεση για το τεστ αυτό είναι το τεστ Levene σχετικά με την ισότητα των 
διακυμάνσεων. Η μηδενική υπόθεση και η εναλλακτική της του τεστ Levene είναι: 

Η0: Οι διακυμάνσεις είναι ίσες 

Η1: Οι διακυμάνσεις δεν είναι ίσες 

Αν p-value < 0,05 δεν αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε ότι οι 
διακυμάνσεις δεν είναι ίδιες και εξετάζουμε τη σημαντικότητα του t-test στη δεύτερη γραμμή. 
Αντίθετα, αν p-value > 0,05 δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και ότι οι διακυμάνσεις είναι ίδιες 
και εξετάζουμε τη σημαντικότητα του t-test στην πρώτη γραμμή. Με βάση αυτό, τα 
αποτελέσματα του independent samples t-test κατέδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά στην ερώτηση ‘Ορισμένοι τείνουν να θεωρούν το 
χορό ως κάτι πιο θυληκό’ (p-value=0.016<0.05), με τους άντρες να εκφράζουν πιο υψηλά 
ποσοστό συμφωνίας (M=3.45, S.D.=1.467) συγκριτικά με τις γυναίκες (M=2.68, S.D.=1.477). τα 
αποτελέσματα του τεστ απεικονίζονται στον Πίνακα 3. 
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Έπειτα χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας, των ετών προϋπηρεσίας στη διδασκαλία 
χορού και της προηγούμενης εκπαίδευσης σε χορό / διδασκαλία χορού με τις απόψεις που 
εξέφρασαν οι ερωτηθέντες. Βάσει της στατιστικής ανάλυσης δεν προέκυψε καμία στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν τρία σημαντικά 
συμπεράσματα. Καταρχήν, ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να συμφωνούν, έστω και λίγο, στο ότι 
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του χορού ως μάθημα 
στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής, ότι θα επιθυμούσαν να γνώριζαν παραπάνω, αλλά και ότι δεν 
θεωρούν απαραίτητη την πρόσληψη χοροδιδασκάλων. Τα συμπεράσματα αυτά συνάδουν με την 
αντίληψη που εκφράζεται από ορισμένους εκπαιδευτικούς ότι δεν είναι απαραίτητη η 
πρόσληψη χοροδιδασκάλων στο σχολείο, όπως κατέδειξε η έρευνα των Vertinsky et al. (2007).  

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δεν τείνουν να 
συμφωνούν με τα τεράστια οφέλη του χορού ως προς τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό τόσο της 
χώρας καταγωγής των μαθητών όσο και άλλων εθνοτήτων, όπως αναφέρουν άλλες έρευνες 
(Cone και Cone, 2011; Williams, 2014; Siljamäki et al., 2014). 

Παρόλα αυτά, οι καθηγητές τείνουν να συμφωνούν με την άποψη ότι ο χορός δεν είναι 
μόνο μία σωματική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας διάφορες μελέτες που θέλουν το χορό να 
συμβάλλει στη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την ανάπτυξη εκφραστικών και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, ανάπτυξη του ψυχοκινητικού τομέα 
των μαθητών αλλά και της αισθητικής τους εκτίμησης, καθώς και στην κοινωνικοποίηση των 
μαθητών (Gard, 2006; Gardner et al., 2008; DeCorby et al., 2009; Cone και Cone, 2011; Rowe και 
Zeitner-Smith, 2011; Nelson et al., 2011; Savrami, 2012; Husson et al., 2013; Mattsson και 
Lundvall, 2013; Siljamäki et al., 2014). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο χορός ως αντικείμενο της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη των μαθητών, στην αισθητική τους καλλιέργεια, στην ανάπτυξη των δημιουργικών, 
ερμηνευτικών και εκφραστικών τους ικανοτήτων, καθώς και στην προώθηση της υιοθέτησης 
μίας θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στη φυσική άσκηση και δραστηριότητα (Gard, 
2006Gardner et al., 2008; Husson et al., 2013). Παράλληλα, ο χορός βοηθά τους μαθητές να 
έρθουν σε επαφή τόσο με τον πολιτισμό τους, όσο και με τον πολιτισμό άλλων χωρών, στο 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει το σημερινό σχολείο (Vertinsky et al., 2007; 
Wilson et al., 2008). Τα παραπάνω ισχύουν δεδομένου ότι ο χορός είναι ένα κοινωνικό, 
πολιτισμικό και αισθητικό δημιούργημα (Vertinsky et al., 2007).  

Αυτό που έχει σημασία να τονιστεί είναι ότι ο χορός στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής δεν 
θα πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά ως μία σωματική δραστηριότητα, αλλά θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται παράλληλα και η καλλιτεχνική και η αισθητική του αξία (Mattsson και Lundvall, 
2013). Ουσιαστικά, ο χορός ως αντικείμενο διδασκαλίας στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να διέπεται από τρεις πτυχές: α) το χορό ως μέσο 
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διατήρησης και προβολής των πολιτιστικών ιδιωμάτων και της γνωριμίας με άλλους 
πολιτισμούς, β) το χορό ως μέσο άσκησης και φυσικής δραστηριότητας και τέλος γ) το χορό ως 
μέσο έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας.  

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας βάσει των απόψεων που εξέφρασαν οι 
καθηγητές φυσικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα δε 
φαίνεται να συμφωνούν με τις προαναφερθείσες απόψεις άλλων ερευνητών. Πιθανώς αυτό 
σχετίζεται με την ελλιπή γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα τεράστια οφέλη που έχει η 
διδασκαλία του χορού στο μάθημα της φυσικής αγωγής για τους μαθητές. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει οι καθηγητές να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα της ένταξης του χορού στο 
εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της ένταξής του στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης παρατηρήθηκε ότι τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας δε συνάδουν με τα αποτελέσματα προηγουμένων μελετών, βάσει των απόψεων που 
εξέφρασαν οι ερωτηθέντες. Ωστόσο, το δείγμα της έρευνας δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ 
μεγάλο ενώ παράλληλα προέρχεται από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, κάτι που δεν 
επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων με αξιοπιστία. Για αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη 
η διεξαγωγή μίας παρόμοιας μελέτης στο μέλλον, με τη συμμετοχή ενός μεγαλύτερου δείγματος 
καθηγητών φυσικής αγωγής. Επίσης, μία ενδιαφέρουσα έρευνα θα ήταν και η διερεύνηση των 
απόψεων των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Τέλος, βασιζόμενοι στη διαπίστωση του Connell (2009) ότι εκτός από τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σημασία έχουν και οι απόψεις των μαθητών, θα μπορούσε να διεξαχθεί μία 
συγκριτική ανάλυση των απόψεων καθηγητών και μαθητών. Τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στον προσδιορισμό των παραμέτρων εκείνων στις 
οποίες διαφοροποιούνται οι απόψεις αυτών των δύο ομάδων, οδηγώντας στην καταγραφή των 
προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι καθηγητές και οι μαθητές κατά τη διδασκαλία 
του χορού και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας χορών στο πλαίσιο της φυσικής 
αγωγής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Φύλο  

Άντρας 40 44.4 

Γυναίκα 50 55.6 

Σύνολο 90 100.0 

Ηλικία 

20-30 27 30.0 

31-40 23 25.6 

41-50 20 22.2 

51-60 20 22.2 

Σύνολο 90 100.0 

Έτη προϋπηρεσίας στη διδασκαλία χορών 

0 22 24.4 

1 28 31.1 

2 23 25.6 

3 17 18.9 

Σύνολο 90 100.0 

Προηγούμενη εκπαίδευση σε χορό / διδασκαλία χορών 

Ναι 40 44.4 

Όχι 50 55.6 

Σύνολο 90 100.0 
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Πίνακας 2. Περιγραφικά μέτρα απόψεων ερωτηθέντων 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις 

του μαθήματος 

90 3.14 1.354 

Θεωρώ απαραίτητο ο χορός να διδάσκεται από χοροδιδασκάλους 90 2.77 1.374 

Η χορογραφία βασίζεται πάνω στο σωστό συνδυασμό των: 

ενεργειών, χώρου, χρόνου, δυναμικής και σχέσεων 

90 3.00 1.507 

Ορισμένοι τείνουν να θεωρούν το χορό ως κάτι πιο θυληκό 90 3.02 1.514 

Ο χορός συμβάλλει στην ενίσχυση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 

90 3.04 1.389 

Υπάρχουν ελάχιστα βιβλία χορού που είναι κατάλληλα για τη 

διδασκαλία του χορού σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

90 3.13 1.424 

Ο χορός ως αντικείμενο της φυσικής αγωγής δεν είναι τίποτα 

άλλο από μία φυσική άσκηση 

90 2.98 1.445 

Το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με οδήγησε στο να 

κατανοήσω αυτό που διδάσκω 

90 2.99 1.386 

Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο συνέχεια γιατί ξέρω πώς λειτουργεί 90 2.91 1.435 

Προσφέρω στους μαθητές μία ευκαιρία να γίνουν δημιουργικοί 

με έναν τρόπο που συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα 

90 2.98 1.349 

Έχω προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές μου τεχνικές για να 

ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των μαθητών μου 

90 2.90 1.430 

Προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις 

στο θέμα του χορού 

90 2.71 1.448 

Ο χορός κρίνεται απαραίτητος στο σημερινό πολυπολιτισμικό 

σχολείο 

90 2.84 1.468 

Θα επιθυμούσα να είχα περισσότερες γνώσεις στη διδασκαλία 

των χορών 

90 3.11 1.386 

Ο χορός στο μάθημα της φυσικής αγωγής οδήγησε τους μαθητές 

να σέβονται τα πολιτισμικά ιδιώματα του τόπου μας 

90 2.92 1.508 
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Πίνακας 3. Συχετίσεις με το independent samples t-test 

 

Group Statistics 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Q1 

Equal variances 

assumed 

1.349 .249 .503 88 .616 .145 .288 -.428 .718 

Equal variances not 

assumed 

  .495 78.04

9 

.622 .145 .293 -.438 .728 

Q2 

Equal variances 

assumed 

2.486 .118 .051 88 .959 .015 .293 -.568 .598 

Equal variances not 

assumed 

  .050 77.36

1 

.960 .015 .298 -.579 .609 

Q3 

Equal variances 

assumed 

.024 .877 -.280 88 .780 -.090 .321 -.728 .548 

Equal variances not 

assumed 

  -.281 84.91

6 

.779 -.090 .320 -.726 .546 

Q4 

Equal variances 

assumed 

.079 .779 2.46

5 

88 .016 .770 .312 .149 1.391 

Equal variances not 

assumed 

  2.46

7 

83.96

1 

.016 .770 .312 .149 1.391 

Q5 

Equal variances 

assumed 

.329 .568 -.270 88 .788 -.080 .296 -.669 .509 

Equal variances not 

assumed 

  -.269 81.95

2 

.789 -.080 .298 -.672 .512 

Q6 

Equal variances 

assumed 

.081 .776 -.346 88 .730 -.105 .304 -.708 .498 

Equal variances not 

assumed 

  -.346 84.13

8 

.730 -.105 .303 -.708 .498 

Q7 

Equal variances 

assumed 

.730 .395 -.455 88 .651 -.140 .308 -.752 .472 

Equal variances not 

assumed 

  -.459 86.52

4 

.647 -.140 .305 -.746 .466 

Q8 

Equal variances 

assumed 

.218 .642 -.542 88 .589 -.160 .295 -.747 .427 

Equal variances not 

assumed 

  -.545 85.25

9 

.587 -.160 .294 -.744 .424 
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Q9 

Equal variances 

assumed 

.058 .810 .523 88 .602 .160 .306 -.447 .767 

Equal variances not 

assumed 

  .520 81.56

5 

.604 .160 .308 -.452 .772 

Q10 

Equal variances 

assumed 

2.017 .159 -.174 88 .862 -.050 .288 -.622 .522 

Equal variances not 

assumed 

  -.171 77.28

4 

.865 -.050 .293 -.633 .533 

Q11 

Equal variances 

assumed 

.002 .967 -.443 88 .659 -.135 .305 -.741 .471 

Equal variances not 

assumed 

  -.442 83.20

6 

.659 -.135 .305 -.742 .472 

Q12 

Equal variances 

assumed 

.385 .537 -

1.39

1 

88 .168 -.425 .305 -1.032 .182 

Equal variances not 

assumed 

  -

1.40

3 

86.09

4 

.164 -.425 .303 -1.027 .177 

Q13 

Equal variances 

assumed 

1.364 .246 .319 88 .750 .100 .313 -.522 .722 

Equal variances not 

assumed 

  .316 80.02

5 

.753 .100 .316 -.529 .729 

Q14 

Equal variances 

assumed 

.007 .935 .695 88 .489 .205 .295 -.381 .791 

Equal variances not 

assumed 

  .698 84.67

3 

.487 .205 .294 -.379 .789 

Q15 

Equal variances 

assumed 

1.491 .225 -

1.11

1 

88 .270 -.355 .320 -.990 .280 

Equal variances not 

assumed 

  -

1.10

2 

80.71

1 

.274 -.355 .322 -.996 .286 
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Αξιοποιώντας και το τελευταίο 
κομμάτι χαρτί:  
προτάσεις για την αξιοποίηση 
άχρηστων υλικών και 
υπολειμμάτων, από ασκήσεις 
σύνθεσης μέχρι animation  
 

Γεωργία [Γιούλα] Παπαδοπούλου 
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Αξιοποιώντας και το τελευταίο κομμάτι χαρτί 

Προτάσεις για την αξιοποίηση άχρηστων υλικών και υπολειμμάτων, από ασκήσεις 
σύνθεσης μέχρι animation 

 
 

Γεωργία [Γιούλα] Παπαδοπούλου 
Εικαστικός, Μεταπτυχιακό «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» 

 
 
Ο στόχος των εικαστικών ασκήσεων που βασίζονται στην επανάχρηση και στην αξιοποίηση 
άχρηστων και ευτελών υλικών είναι πολλαπλός: 
 
Α. Καταρχήν, οι ασκήσεις αυτού του τύπου εισάγουν τα παιδιά στην ευρύτερη έννοια της 
ανακύκλωσης, της επανάχρησης και γενικά της μείωσης των απορριμμάτων στον πλανήτη, 
συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα των απορριμμάτων και των φυσικών 
πόρων (ζητήματα που μας αφορούν όλους σε παγκόσμια κλίμακα) και την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γίνονται 
συζητήσεις και επισημάνσεις στην τάξη για τους λόγους που επιλέγουμε την επανάχρηση και να 
γίνονται αναφορές σε οικολογικά ζητήματα, διαμορφώνοντας σταδιακά μια συνολική αγωγή και 
στάση ζωής στα περιβαλλοντικά θέματα.  
 
Β. Η επανάχρηση και η διαχείριση των άχρηστων και ευτελών υλικών που χρησιμοποιούμε γι’ 
αυτές τις ασκήσεις, δίνει λύση στο πρόβλημα της (ανύπαρκτης έως ελάχιστης) χρηματοδότησης 
για υλικά στο σχολείο. Στις οικονομικά δύσκολες εποχές που ζούμε, είναι προτιμότερο και πιο 
εφικτό να ζητήσουμε από κάθε μαθητή να συμβάλλει σε μια «κοινή τράπεζα» υλικών, με όποιο 
τρόπο μπορεί ο καθένας. Από αυτή την «τράπεζα υλικών» μπορούμε όλοι να αντλούμε υλικά για 
τις ασκήσεις μας και, αν υπάρχει εργαστήριο, μπορεί να είναι μια συλλογή υλικών κοινόχρηστη 
για όλες τις τάξεις. Στην αρχή του έτους μπορεί να γίνει μια λίστα με τις ανάγκες του 
εργαστηρίου σε υλικά και κάθε μαθητής να δηλώσει τι μπορεί να φέρει. Είναι ουσιαστικής 
σημασίας να γίνει σαφές ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι εξίσου σημαντικά με αυτά του 
εμπορίου, κάτι που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη συμβολή των μαθητών που έχουν 
χαμηλότερες οικονομικές δυνατότητες στη δημιουργία της κοινής τράπεζας υλικών. Επίσης, καλό 
είναι να υπάρχουν εξειδικευμένοι αποθηκευτικοί χώροι ή θέσεις για κάθε τύπο υλικού, πχ. ένα 
κουτί για τα μικρά χαρτάκια (περισσεύματα), ένα κουτί για τα ρολά, ένα για τα περιοδικά, ένα 
για υφάσματα, ένα για καπάκια κοκ, έτσι ώστε να μη μπερδεύονται τα υλικά και να είναι εύκολα 
προσβάσιμα. 
 
Γ. Η επανάχρηση είναι ένα μέσο για την οξυδερκή καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών. Τα 
απορρίμματα ή υπολείμματα έχουν συνήθως συγκεκριμένα σχήματα, με βάση τα οποία 
καλούνται να συνθέσουν οι μαθητές, κεντρίζοντας τη φαντασία τους ως προς την επανασύνθεση 
και αξιοποίηση τους. Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν μορφές, να συνταιριάσουν μεταξύ 
τους έτοιμα σχήματα ή/και χρώματα, κάτι που εξασκεί τόσο τη φαντασία, όσο και τη συνθετική 
τους ικανότητα, πρωταρχικούς στόχους του μαθήματος των εικαστικών. Η παρουσίαση έργων 
γνωστών εικαστικών καλλιτεχνών προς αυτή την κατεύθυνση (από τα assemblage του Πικάσο και 
των μοντερνιστών μέχρι τις σύγχρονες εγκαταστάσεις-γλυπτά από σκουπίδια και φως των Tim 
Nobel & Sue Webster) μπορεί να δώσει πολλές ιδέες στα παιδιά, αλλά και να τα βοηθήσει να 
κατανοήσουν ότι τα ευτελή και άχρηστα υλικά έχουν τις ίδιες δυνατότητες με κάθε ακριβό υλικό 
να δημιουργήσουν αριστουργήματα. Βοηθάμε έτσι τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν 
κάθε υλικό και κάθε «άχρηστο» αντικείμενο ως πιθανό μέσο δημιουργίας. 
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Ακολουθούν μερικές προτεινόμενες απλές ασκήσεις που σχετίζονται με την επανάχρηση υλικών, 
τη δημιουργική ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων. Η πλειοψηφία των 
παραδειγμάτων που παρουσιάζονται υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Μουσικό Σχολείο 
Καλαμάτας. 
  
1. Αξιοποίηση άχρηστων χαρτόκουτων  
Τα χαρτόκουτα διαφόρων μεγεθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους: 
-Αποθήκευση και ταξινόμηση διαφόρων υλικών στο εργαστήριο 
-Αξιοποίηση ως ζωγραφικές επιφάνειες 
-Αξιοποίηση σε κατασκευές – μακέτες 
Αντίστοιχα, μπορούν να αξιοποιηθούν σε κατασκευές και μακέτες και όλα τα στοιχεία 
πακεταρίσματος ή στήριξης που περιέχουν τα χαρτόκουτα για την προστασία του εμπορικού 
τους περιεχομένου (φελιζόλ, προστατευτικά πλαστικά κλπ) 
 

  
 

 
Ζωγραφική σε χαρτόνι από χαρτόκουτα 
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Μακέτα από χαρτόκουτα 
 
 
 
2. Αξιοποίηση κουτιών και συσκευασιών από διάφορα υλικά 
Τα παιδιά μπορούν να κατασκευάσουν εύκολα με αυτά: 
-Διακοσμητικά κουτιά αποθήκευσης (ζωγραφίζοντας τις συσκευασίες ή καλύπτοντας τες με 
κολλάζ από χαρτιά, υφάσματα κλπ) 
-Μουσικά όργανα από ευτελή ή άχρηστα υλικά (ειδικά κρουστά, γεμίζοντας τα κουτιά ή δοχεία 
με άμμο, όσπρια κλπ, και έγχορδα, χρησιμοποιώντας τεντωμένες κλωστές ή λάστιχα για χορδές 
και τα κουτιά σαν ηχείο) 
 

  
Διακοσμητικά κουτιά και μουσικά όργανα 
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3. Αξιοποιώντας υπολείμματα χρωμάτων 
Ένας τρόπος για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά για την αξιοποίηση όλων των υπολειμμάτων 
χρώματος (τέμπερες, πλαστικά) στις παλέτες, είναι τα ομαδικά έργα που δημιουργούμε από 
υπολείμματα χρωμάτων. Έχοντας καθορίσει ένα σχέδιο από πριν (το οποίο μπορεί να είναι 
αφηρημένο για μεγαλύτερη ευκολία και ελευθερία), στο τέλος κάθε ημέρας κάποιος (ή κάποιοι) 
από τους μαθητές αναλαμβάνει να «καθαρίσει» τις παλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια 
της ημέρας από τα υπολείμματα χρωμάτων ζωγραφίζοντας σε ένα «κοινό έργο», που 
δημιουργείται σταδιακά. Αυτό είναι εύκολο να γίνει όταν στο σχολείο υπάρχει εργαστήριο 
εικαστικών και πολλές κοινόχρηστες παλέτες (ή πλαστικά πιάτα), αλλά είναι πρακτικά δύσκολο 
να εφαρμοστεί ανά τάξη. Τα έργα αυτά είναι «κοινόχρηστα» και δεν έχει σημασία ποιος και πότε 
θα τα ολοκληρώσει. Είναι όμως ένα ωραίο μάθημα για να μειωθεί η σπατάλη του χρώματος που 
παραμένει άφθονο στις παλέτες στη λήξη της διδακτικής ώρας, καθώς τα παιδιά δεν έχουν 
συνήθως την αίσθηση της ποσότητας του χρώματος που τοποθετούν για χρήση σε αυτές. 
 
 

 
Ομαδικά έργα που έγιναν με υπολείμματα χρωμάτων 
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4. Αξιοποιώντας ρολά 
Ρολά από χαρτί κουζίνας ή χαρτί υγείας μπορούν πολύ εύκολα να αξιοποιηθούν σε κατασκευές 
και διακοσμητικές συνθέσεις. 
Μια προτεινόμενη άσκηση είναι να κοπούν τα ρολά σε ροδέλες (βαμμένα ή άβαφα) και να 
δημιουργηθούν ρυθμοί κολλώντας τις ροδέλες μεταξύ τους. Οι παραλλαγές που μπορούν να 
προκύψουν είναι άπειρες, οξύνοντας τη συνθετική ικανότητα και τη φαντασία των μαθητών. 
 

 
 
5. Αξιοποιώντας μικρά χαρτάκια και περισσεύματα 
Περισσεύματα από παλιότερα κολάζ και γενικότερα ό,τι μένει από άλλες ασκήσεις, (πχ. από 
άλλα θεματικά κολάζ ή από ασκήσεις χαρτοκοπτικής, όπως νιφάδες και ασκήσεις συμμετρίας, 
από τις οποίες περισσεύουν συνήθως πολλά χαρτιά, σε διάφορα σχήματα) μπορούμε να τα 
συγκεντρώνουμε σε κουτιά και όταν μαζευτούν πολλά να τα αξιοποιήσουμε σε νέες συνθέσεις.  
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6. Αξιοποιώντας περιοδικά και φυλλάδια 
Τα παλιά περιοδικά, τα διαφημιστικά ή κάθε τύπου φυλλάδια, τα χρησιμοποιημένα χαρτιά 
περιτυλίγματος κλπ. είναι μια πολύ καλή και πλούσια πηγή χρωματιστών χαρτιών για κολάζ, με 
πολλές παραλλαγές χρήσης, είτε ως «ψηφίδες» που συνθέτουν μια εικόνα, είτε για αφηρημένες 
συνθέσεις, είτε για αφηγηματικές/θεματικές εικονογραφήσεις με κομμένες μορφές (φιγούρες 
και αντικείμενα). 
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7. Ένα animation με κινούμενα χαρτάκια  
Ασήμαντα μικρά χρωματιστά χαρτάκια χρησιμοποιήθηκαν από μαθητές της Β’ Γυμνασίου του 2ου 
Γυμνασίου Καλαμάτας για ένα animation, διαδραματίζοντας ρόλο-κλειδί σε μια αφήγηση για ένα 
αντικαπνιστικό σποτ που παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο κατά του 
καπνίσματος στην Τρίπολη (2017). Τα χαρτάκια κινούνται πάνω στο χαρτί χωρίς να κολληθούν, 
ενώ φωτογραφίζονται σε κάθε στάδιο, δημιουργώντας την αίσθηση της μεταβολής και της 
κίνησης. Πρόκειται στην ουσία για ένα «κινούμενο κολάζ», όπου κάθε μικρό χαρτάκι αποκτά 
καίριο ρόλο στην αφήγηση. 
 

 
 
Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο σύνδεσμο: https://vimeo.com/243474988  
Κινούμενη σύνθεση-φωτογράφιση: Μαργαρίτα Σταυράκη (εκπαιδευτικός ΠΕ08) με μαθητές της 
Β΄ Γυμνασίου. Μοντάζ - επεξεργασία βίντεο και ήχου: Γιούλα Παπαδοπούλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το παρόν κείμενο αποτελεί τη βάση της ομότιτλης εισήγησης που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
του Σεμιναρίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων  «Αναδημιουργώ, 
Ανακυκλώνοντας» (Φεβρουάριος 2018, ΑΣΚΤ, Αθήνα). Το οπτικό υλικό με περισσότερα 
παραδείγματα από τις ασκήσεις είναι προσβάσιμο εδώ: 
https://issuu.com/ypsdmes/docs/seminario_enosi_18_anakyklwsi_final    

 

https://vimeo.com/243474988
https://issuu.com/ypsdmes/docs/seminario_enosi_18_anakyklwsi_final
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Ομαδικές εργασίες με 
επανάχρηση υλικών 
Μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας  
 

Μαργαρίτα Σταυράκη 
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Ομαδικές εργασίες με επανάχρηση υλικών 

Μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 

 

Μαργαρίτα Σταυράκη 
Εικαστικός, Μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες και τη Σκηνογραφία   

(ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες και Τέχνη) 
 
 

 

 Μια σύντομη παρουσίαση στην εικαστική δημιουργία μέσω ομαδικών εργασιών με επανάχρηση 
υλικών.  

• Πώς η δημιουργία ενός ομαδικού έργου γίνεται εργαλείο, για την κατανόηση βασικών 
εικαστικών εννοιών 

• Πώς τα ευτελή υλικά μεταμορφώνονται στα χέρια των μαθητών 
• Πώς μέσω αυτής της διαδικασίας  απελευθερώνεται η δημιουργικότητα των μαθητών και 

συγκροτούνται δημιουργικές σχέσεις μεταξύ τους 
 
 
Α' μέρος -Εργασίες Α/θμιας 
 

 
 

Οι  ομαδικές εργασίες Α/θμιας που παρουσιάζονται εδώ έγιναν στο ιδιωτικό δημοτικό 
σχολείο Χρυσόστομος Σμύρνης, “Λεόντειο Λύκειο” το χρονικό διάστημα 2003-2009. Εκείνη την 
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εποχή ήμουν νεοδιόριστη δασκάλα εικαστικών, γεμάτη όρεξη, με πολλές ευφάνταστες ιδέες, με 
πολλούς μαθητές,  πολλά τετραγωνικά στη διάθεση μου για έκθεση εργασιών και ισχυρά κίνητρα 
για παραγωγή έργου.  

 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σύντομα κατάλαβα, ότι για να ενεργοποιήσω το σύνολο των 

μαθητών μου  αρκούσε να δουλεύουμε όλοι μαζί σε μεγάλα ομαδικά έργα, καταμερίζοντας 
εργασίες και ρόλους και κάνοντας χρήση των πιο ευτελών υλικών, υλικών που θα ήταν πάνω από 
τις διεκδικήσεις του “δικό μου και δικό σου”! Έτσι κάπως αρχίσαμε να μαζεύουμε στο 
εργαστήριο μας (μια σχετικά μικρή τότε αίθουσα με μεγάλα τραπέζια εργασίας και ράφια για 
αποθήκευση υλικών και εργασιών) όλα τα αποκόμματα χαρτιών που περίσσευαν από 
προηγούμενες εργασίες και ό,τι περίσσευε από το σπίτι, χάρτινα κουτάκια και πλαστικά 
ποτηράκια, ξυλάκια, καπάκια, καλαμάκια, πολλά μικροαντικείμενα από παλιά παιχνίδια, ως και 
σακούλες με υφάσματα που κουβάλαγα εγώ από τις παλιές δουλειές μου στο θέατρο.  

 
Για όλες τις εργασίες στην Α/θμια οδηγός μας ήταν “θεματικά” η εποχή και οι περιοδικές 

γιορτές του σχολείου, μιας και έπρεπε να παρακολουθούμε τη ζωή στη σχολική κοινότητα και να 
ικανοποιούμε ανάλογα τους θεατές μας, τους γονείς, τους συναδέλφους, τους συμμαθητές. Στο 
ενδιάμεσο σκαρφιζόμουν και γω μια πιο εικαστική εργασία, χωρίς συμβατό θέμα ή ακόμα και με 
αφηρημένο περιεχόμενο. Σε κάθε όμως περίπτωση προσπαθούσα οι εργασίες να εμπεριέχουν 
μια εικαστική άσκηση και να είναι κάτι παραπάνω από την πάλη των μαθητών με τα υλικά και το 
θέμα. 
 

• Κολάζ μεγάλων διαστάσεων με  περισσεύματα διαφόρων   χαρτιών, υφασμάτων ή/και 
χρήση λαδοπαστέλ 
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• Κατασκευές ενδυματολογικού ύφους σε επίπεδες επιφάνειες   με χαρτιά και 
υφάσματα 

 

 

 

• Τρισδιάστατες ή ανάγλυφες  κατασκευές με ρολά, κουτιά, χαρτιά, πλαστικά 
ποτηράκια, υφάσματα, καλαμάκια κ.α 
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Τι μάθαμε από την επανάχρηση υλικών σε ομαδικές εργασίες μεγάλων διαστάσεων και 
απαιτήσεων! 

 
Ένα από τα βασικά πράγματα που μάθαμε από αυτές τις εργασίες ήταν να εκτιμάμε τα 

ευτελή υλικά και τα περισσεύματα, ως υλικό δημιουργίας. Μάθαμε ότι η διεκδίκηση του 
“καλύτερου υλικού” δεν αποτελεί εγγύηση για ένα πετυχημένο έργο. Αντίθετα, το ευτελές υλικό 
μπορεί στα χέρια μας να έχει μια δεύτερη ζωή, να γίνεται ξανά πολύτιμο και τελικά να μην 
περισσεύει. 

 
Μάθαμε επίσης να αναπτύσσουμε τις συνθετικές μας ικανότητες με την χρήση ετερόκλητων 

υλικών. Να μεταμορφώνουμε ένα ταλαιπωρημένο χαρτάκι ή ύφασμα σε κάτι νέο. Κάποιες φορές 
η ικανότητα των παιδιών και η υπομονή τους να ανιχνεύουν τα υλικά ήταν ιδιαίτερα 
αποκαλυπτική και συγκινητική (θυμάμαι ακόμα πως σε μια χριστουγεννιάτικη σκηνή είχαν 
ξηλώσει κλωστή -κλωστή ένα ύφασμα για να φτιάξουν χαλί φλοκάτης ή πως είχαν μεταμορφώσει 
ένα περίσσευμα οντουλέ χαρτί σε μια υπέροχη καρό φούστα).  

 
Δουλεύοντας βέβαια με τέτοια ποικιλία υλικών, συχνά ανακάλυπτα μαθητές να μαζεύουν τα 

υλικά και να τα κρύβουν στις τσέπες και όχι να δημιουργούν με αυτά. Όλος ο αγώνας αυτής της 
μικρής μερίδας μαθητών ήταν η διεκδίκηση του πιο εντυπωσιακού αποκόμματος, του πιο 
γυαλιστερού κουμπιού από το καλάθι των προτεινόμενων υλικών. Οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν 
είχαν μάθει πως η δημιουργία ήταν πιο ενδιαφέρουσα και “πλούσια” διαδικασία. Έτσι τους 
έπαιρνα με το μαλακό…  Είχα παρατηρήσει ότι  ήταν καλοί στο να είναι “υπεύθυνοι”, τους έκανα 
λοιπόν “υπεύθυνους τραπεζιού”, ήταν αυτοί που παρείχαν στους άλλους τις συνθήκες για 
δημιουργία. Κάπως έτσι, σιγά σιγά έβαζαν το “εγώ” τους στην άκρη και γίνονταν μέλη της 
ομάδας και ίσως κάναν και αυτοί κάτι μικρό ή μεγάλο στην συνέχεια στο έργο. Άλλες φορές πάλι 
τους έκανα δικούς μου βοηθούς που μοίραζαν σε όλες τις ομάδες τα απαραίτητα και τις 
υποστήριζαν στην συνέχεια, ή έκαναν τις  πιο συμβατικές εργασίες, όπως υπεύθυνοι 
“κολλήματος”, κολλούσαν δηλαδή  όλα τα “ζωάκια” και τα “δεντράκια” που είχαν φτιάξει οι 
ομάδες στο έργο. 
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Ένα μεγάλο ομαδικό έργο με πολλά υλικά απαιτεί καλή συνεργασία με τους άλλους, ένταξη 

στην ομάδα, ακόμα και διαβάθμιση της ομάδας με μοίρασμα ρόλων. Αναγκαστικά κάποιοι 
γίνονταν υπεύθυνοι υλικών, καθαριότητας και μετά τα βρίσκαν μεταξύ τους αν θα είχαν 
υπεύθυνο “κολλήματος”,  “αρχι-σχεδιαστή” ή “αρχι-αφηγητή”. Πολλοί καταλάβαιναν στην 
πορεία σε τι ήταν καλοί και διεκδικούσαν το ρόλο τους ή τους δινόταν  αδιαμφισβήτητα από την 
ομάδα. Σε κάθε περίπτωση το να δουλεύουμε ομαδικά  ήταν μια διασκέδαση και μια 
αποκάλυψη σε πολλά επίπεδα. 

 
Νομίζω όμως ότι το πιο ωραίο κομμάτι σε αυτές τις ομαδικές εργασίες  ήταν όταν τα μέλη 

της ομάδας ελεύθερα μάθαιναν από τους διπλανούς τους, αντέγραφαν, πήγαιναν ο ένας την 
ιδέα του άλλου παραπέρα, έκαναν χρήση του καλύτερου από τον καθένα και κάπου εκεί 
χάνονταν τα όρια, γιατί το έργο ήταν κοινό και ήμασταν  όλοι μέσα. 

  
 
Β' μέρος -Εργασίες Β/θμιας 
 
                
• Ομαδικές Εργασίες ανάγλυφες & τρισδιάστατες συνθέσεις με ρολά, κουτιά, χαρτιά και 

λαδοπαστέλ 
 
Οι  ομαδικές εργασίες Β/θμιας που παρουσιάζονται εδώ έγιναν στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 

το σχολικό έτος 2017-2018.  Μεσολάβησαν αρκετά χρόνια μέχρι να βρεθώ ξανά σε ένα σχολείο 
με εργαστήρι και με το μισό μου ωράριο εκεί. Έτσι λοιπόν με τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας 
αποφάσισα να δοκιμάσω τις ομαδικές εργασίες με επανάχρηση υλικών με τους μαθητές της 
Β/θμιας αυτή την φορά. 

 
Εδώ οι μαθητές ήταν σημαντικά λιγότεροι, οπότε και οι συνολικές ώρες εργασίας λιγότερες. 

Τα έργα μας  αναγκαστικά θα έπρεπε να ήταν μικρότερων διαστάσεων. Και για να συγκροτηθεί 
ακόμα καλύτερα η δουλειά μας, περιόρισα τα υλικά μας σε χάρτινα ρολά και κουτιά, με 
επένδυση αυτών, είτε τα χρωματιστά χαρτιά που μας περίσσευαν, είτε βάφοντας τα και 
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ζωγραφίζοντας τα  με λαδοπαστέλ. Ιδιαίτερα απελευθερωτικό όμως ήταν το γεγονός ότι δεν 
είχαμε κανέναν θεματολογικό περιορισμό και ήμασταν ελεύθεροι να δουλέψουμε όσο απλά ή 
όσο περίπλοκα θέλαμε. 

 
Για αυτές τις εργασίες βασίστηκα πάνω στην προηγούμενη διδακτική μου εμπειρία, αλλά τα 

έργα μας πήγαν παραπέρα και τεχνικά και εκφραστικά λόγω της ηλικίας των μαθητών. 
Προσπάθησα με την οικονομία που εφάρμοσα στις ασκήσεις και την περιορισμένη ποικιλία των 
υλικών να διερευνήσουμε σε βάθος τις βασικές έννοιες του όγκου και της φόρμας, του χρώματος 
και της σύνθεσης, αλλά και να εισαγάγω σταδιακά τους μαθητές μου στον σουρεαλισμό. Οι 
εργασίες αυτές θεωρώ ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και αξίζει να τις συνεχίσουμε 
για μια σειρά ετών, προκειμένου να συγκροτήσουν ένα ικανό σώμα εργασίας.  

                   
Επιπλέον, η δημιουργία ομάδων στην Β/θμια ήταν ακόμα δυσκολότερη στο να λειτουργήσει 

σε βάθος, γιατί πολλά έκτακτα συμβαίνουν σε αυτή την βαθμίδα και αν χαθούν μια σειρά 
μαθημάτων, οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται είτε από άλλους, είτε με συνοπτικές διαδικασίες. 
Ίσως εδώ να απαιτούνται αναπροσαρμογές που δεν πρόλαβα ακόμα να κάνω και γω από μεριάς 
μου. Πάντως το έργο που δημιουργήσαμε φέτος μας ικανοποίησε, ήταν πάντα ευχάριστο και 
πιστεύω ότι αποτελεί μια καλή παρακαταθήκη για το μέλλον. 
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Η παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών 
Εικαστικών Μαθημάτων  «Αναδημιουργώ, Ανακυκλώνοντας» (Φεβρουάριος 2018, ΑΣΚΤ, Αθήνα). 
Περισσότερες ασκήσεις για την Α/θμια μπορείτε να βρείτε εδώ  
Περισσότερες ασκήσεις για την Β/θμια μπορείτε να βρείτε εδώ  

https://issuu.com/ypsdmes/docs/a_________________________________.
https://issuu.com/ypsdmes/docs/___________________________________
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Σχεδιασμός eTwinning project 
με θέμα «Κάστρα/Φρούρια της 
Ευρώπης», με χρήση και 
ενσωμάτωση των δυνατοτήτων 
εργαλείων Web 2.0  
 

Αφροδίτη Ειρήνη Τσέκου  
Ζώης Βλάχος 
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Σχεδιασμός eTwinning project 

με θέμα «Κάστρα/Φρούρια της Ευρώπης», 

με χρήση και ενσωμάτωση των δυνατοτήτων εργαλείων Web 2.0 

 

Αφροδίτη Ειρήνη Τσέκου  
Φιλόλογος 

 

Ζώης Βλάχος  
Μαθηματικός 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρακάτω παρουσίαση απευθύνεται σε σχολεία της Ευρώπης και της λεκάνης της 

Μεσογείου και καλεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να ενώσουν τις ιδέες τους και τη 

δημιουργικότητά τους, ώστε να παρουσιάσουν ένα κοινό έργο με βάση τα κάστρα και φρούρια 

που έχει ο τόπος που ζουν. 

Πιο συγκεκριμένα, μαθητές από όλη την Ευρώπη, που το σχολείο τους βρίσκεται σε πόλη ή 

περιοχή με κάστρο ή φρούριο, καλούνται να δημιουργήσουν μαζί ένα έργο είτε στα πλαίσια ενός 

eTwinning προγράμματος είτε στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας, χρησιμοποιώντας τις 

νέες τεχνολογίες μάθησης και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0). 

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο project που επιδιώκει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν 

περισσότερα κάστρα και φρούρια, που βρίσκονται στην Ευρώπη και στη λεκάνη της Μεσογείου, 

να τα καταγράψει, να οργανώσει τις πληροφορίες και το υλικό σχετικά με αυτά  και να τα 

παρουσιάσει σε ένα μεγάλο ηλεκτρονικό βιβλίο, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, ιστορικά 

στοιχεία, διαδραστικούς χάρτες και πίνακες και συννεφόλεξο. 

Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από άλλες 

χώρες με τελείως διαφορετικές κουλτούρες και ιστορία και η δυνατότητα να δημιουργήσουν και 

να συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό. Επομένως, εκτός από την απόκτηση γνώσης με 

βιωματικές μεθόδους, επιτυγχάνεται και η αποφυγή προκαταλήψεων για τον άλλο, τον 

διαφορετικό από εμάς. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Κάστρα, νέες τεχνολογίες μάθησης, συνεργατικότητα 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται χρήση καινοτόμων ελεύθερων εφαρμογών, οι οποίες 
προωθούν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και σχολείων. Μερικά από αυτά είναι ένα e-book και 
ένας διαδραστικός πίνακας padlet, ένας διαδραστικός ιστορικός και ένας γεωγραφικός χάρτης, 
ένα συννεφόλεξο καθώς και η χρήση ενός ιστολογίου. 
 

 Στόχος  και επιδίωξη της πρότασης μας είναι η μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό 

μοντέλο διδασκαλίας στο μαθητοκεντρικό καθώς και η προώθηση της διερευνητικής και 

ανακαλυπτικής μάθησης, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν ένα καινούριο περιβάλλον μάθησης, 

ενεργητικής συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και συνεργατικότητας, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ ως 

γνωστικό και νοητικό εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η συνεργατική 

μάθηση αλλά και η αλληλοδιδακτική των ομάδων και, κατόπιν, του συνόλου (Βακαλούδη Α., 

2003) ενώ παράλληλα οι μαθητές επικεντρώνονται όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα αλλά και στη 

διαδικασία που οδηγεί σ’ αυτό. 

 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

       Η χρήση από τους μαθητές όλων των παραπάνω καινοτομιών κρίνεται απαραίτητη στη 

διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου, γιατί μέσα απ’ αυτές:  

 παρέχεται  στους μαθητές ένα πολυμεσικό περιβάλλον, στο οποίο αναζητούν στοιχεία, 
εικόνες, συνθέτουν κείμενα, ταξινομούν και οργανώνουν 

 τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας  πλήθους πληροφοριών με τη 
χρήση του διαδικτύου 

 καταγράφουν τις ιδέες τους και τις ανησυχίες τους, καθώς και την πορεία που 
ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 
 εργάζονται σε ομάδες, επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες 
τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα σχολεία από διάφορες χώρες. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σε ποιους απευθύνεται:  σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Χρόνος υλοποίησης:  το σενάριο διεξάγεται όλη τη σχολική χρονιά και ο καθηγητής μπορεί 

να ορίσει το χρόνο έναρξης και λήξης. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί 

στα πλαίσια της Βιωματικής Δράσης στο Γυμνάσιο ή της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο, 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Εναλλακτικά μπορεί να υλοποιηθεί α) ως πολιτιστικό 

πρόγραμμα στα πλαίσια Σχολικών Δραστηριοτήτων που γίνονται και εγκρίνονται από τη 

Διεύθυνση Σχολικών Δραστηριοτήτων, β) στα πλαίσια ενός eTwinning προγράμματος, γ) στα 

πλαίσια του μαθήματος της τοπικής Ιστορίας στο Γυμνάσιο σύμφωνα με το Αναλυτικό 

πρόγραμμα, δ) γενικότερα στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας. 

Χώρος υλοποίησης:  οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών ή θα 

χρησιμοποιήσουν τη μάθηση και διδασκαλία μέσω της τεχνολογίας φορητών συσκευών και πιο 

συγκεκριμένα το μοντέλο μάθησης BYOD (Bring Yor Own Device). Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί ο 
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βιντεοπροβολέας, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος για τη βοήθεια και 

υποστήριξη των μαθητών όσο και στην τελική παρουσίαση στο τέλος της χρονιάς. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές γνωρίζουν τη βασική χρήση  του Η/Υ και είναι εξοικειωμένοι με την πλοήγηση 

στο διαδίκτυο  αφού υπάρχει και διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο των νέων τεχνολογιών σε 

όλους  τους μαθητές.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Βιντεοπροβολέας, υπολογιστές, λογισμικά γενικής χρήσης, εφαρμογές (apps), φύλλα εργασίας, 

σύνδεση ίντερνετ. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των πέντε ατόμων 
με συγκεκριμένους ρόλους ο καθένας. Έτσι, θα μοιραστούν εργασίες, όπως: εργασία συλλογής 
φωτογραφιών (είτε από φωτογραφική μηχανή είτε αλιεμένες από το διαδίκτυο), συγκέντρωσης 
πληροφοριών, καταγραφής και παρακολούθησης του έργου, ταξινόμησης και οργάνωσης του 
εγχειρήματος. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός  δίνοντας σαφείς οδηγίες και 

συμβουλευτικός-ενθαρρυντικός σε σημεία που οι μαθητές δυσκολεύονται. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος  οι μαθητές καλούνται 

 να δημιουργήσουν ένα κοινό ηλεκτρονικό βιβλίο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και τα 
σημαντικότερα στοιχεία του κάστρου (χρονολογία κατασκευής, αρχιτεκτονική, 
σημαντικότερες μάχες) 

 να δημιουργήσουν έναν διαδραστικό χάρτη εντοπισμού των κάστρων ανά την Ευρώπη 
και τη λεκάνη της Μεσογείου 

 να καταγράψουν τις ανησυχίες τους και τις εμπειρίες τους πάνω σε ένα διαδραστικό 
πίνακα 

 να συμπληρώσουν σε ένα συννεφόλεξο τις λέξεις-κλειδιά που αφορούν την εργασία 
τους 

 να δημιουργήσουν ένα ιστολόγιο για την απόθεση των ευρημάτων τους και των 
δημιουργιών τους 

 να έρθουν σε επαφή τόσο μεταξύ τους όσο και με παιδιά από άλλες χώρες που έχουν 
ένα διαφορετικό πολιτισμό και ιστορία, μέσω του χώρου που διατίθεται από το twinspace 
και το blog. 
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ΣΕΝΑΡΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το σενάριο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, γι' αυτό αρχικά ο 

εκπαιδευτικός φροντίζει να ενημερώσει τους μαθητές για τη δράση του συγκεκριμένου 

προγράμματος.  

Το e-Twinning είναι µία δράση όπου δύο τουλάχιστον σχολεία από δύο τουλάχιστον 

ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. Με 

τον τρόπο αυτό η δράση παροτρύνει τους µαθητές διαφορετικών κρατών να µάθουν οι µεν για 

τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα 

εξασκούν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ. Το e-Twinning βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία, 

ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συµβατική 

µάθηση. (Etwinning, 2005). 

Η συγγραφή και η επικοινωνία θα γίνει στην αγγλική γλώσσα, καθώς αναμένεται να 

συμμετάσχουν περισσότερες από μία χώρες στο συνεργατικό έργο. Επίσης, καλό θα ήταν τα 

κείμενα να γραφούν και στην εθνική γλώσσα κάθε σχολείου, με σκοπό οι μαθητές να έρθουν σε 

επαφή με την γλώσσα των άλλων χωρών και την αυθεντική μορφή των κειμένων. 

Ως πρώτο βήμα υλοποίησης του προγράμματος ο εκπαιδευτικός αναζητεί συνεργάτες του 

έργου δια μέσου του eΤwinning καταθέτοντας το σκεπτικό του μέσα στο forum στην εύρεση 

συνεργατών.  

Εκπαιδευτικοί και μαθητές από σχολεία της Ευρώπης καλούνται να υλοποιήσουν μαζί το 

πρόγραμμα, μοιραζόμενοι τα ίδια εργαλεία και εφαρμογές. Θα δοθούν οι κωδικοί στους 

συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, ώστε η διαχείριση των εργαλείων και του ιστολογίου (blog) να 

γίνεται από κοινού. Θα συντονίζονται και θα ανταλλάσσουν ιδέες, φωτογραφίες από τη δουλειά 

τους και σκέψεις μέσω του twinspace και θα ακολουθούν το παρακάτω σκεπτικό: 

Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να φωτογραφίσουν ή να αναζητήσουν φωτογραφίες του 

κάστρου ή του φρουρίου που υπάρχει κοντά ή μέσα στην πόλη τους. 

Μία ή το πολύ δύο από αυτές, ξεχωρίζοντας την/τις καλύτερη/ρες θα καταχωριστούν στο 
ηλεκτρονικό βιβλίο που θα δημιουργήσουν. 

 

 
Έπειτα, μέσα από έγκυρες πηγές θα αναζητήσουν πληροφορίες που θα παραθέσουν στη 

διπλανή σελίδα του e-book σε μια παράγραφο, η έκταση δεν θα ξεπερνάει τη μία σελίδα, 

σχετικά με τη χρονολογία κατασκευής και την αρχιτεκτονική του κάστρου ή του φρουρίου και 

σχετικά με τις σημαντικότερες μάχες που διεξήχθησαν γύρω από την περιοχή από εισβολείς, 

υπερασπιστές και κάτοικους της (Εικόνα 1). 
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Εικόνα1 

 

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν έναν διαδραστικό χάρτη της Ευρώπης (Εικόνα 2), όπου θα  

δώσουν το στίγμα της περιοχής που βρίσκεται το φωτογραφιζόμενο κάστρο ή φρούριο και έναν 

ιστορικό χάρτη GeaCron (Εικόνα 3) στον οποίο θα βρίσκουν μια σημαντική χρονολογία και θα την 

ανεβάζουν στο ιστολόγιο και θα την ενσωματώνουν στο ηλεκτρονικό βιβλίο, δίπλα από τα 

στοιχεία του κάστρου τους. 

 

Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 

 

Επίσης, θα καταχωρούν κάποιες λέξεις-κλειδιά που θα αναφέρονται στο κάστρο τους μέσα 

σε συννεφόλεξο (Εικόνα 4) που θα δημοσιεύεται στο ιστολόγιο και τέλος θα παραθέσουν τις 

απόψεις τους,  τις ιδέες τους και τις ανησυχίες τους σε έναν διαδραστικό πίνακα (Εικόνα 5), με 

σκοπό τη βελτίωση ή την ανατροφοδότηση του εγχειρήματος. Με σκοπό την αλληλεπίδραση, οι 

μαθητές καλούνται να δημοσιεύσουν σχόλια στο ιστολόγιο, σχετικά με το αναρτημένο υλικό. 

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 

Ολόκληρη η δραστηριότητα θα φιλοξενηθεί στον ειδικό χώρο που διαθέτει το eTwinning, το 

twinspace, και θα χρησιμοποιηθούν συνεργατικά, ελεύθερα, διαδραστικά εργαλεία και 

εφαρμογές. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες υποστηρίζονται από διαδραστικές εφαρμογές όπως e-book, 

calameo, umapper, GeaCron, padlet, tagul και blog. 

Ένα δείγμα μιας πρώτης καταχώρισης και δημιουργίας του προγράμματος βρίσκεται στο 

ιστολόγιο (blog) που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό http://mycastleourworld.blogspot.gr/ 
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Δίκτυα Οπτικών Ινών 

Εισαγωγικό Άρθρο 

 

Αθανάσιος Καναβός 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, MSc, Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μεσσηνίας 

 

Εισαγωγή 
Η ραγδαία αύξηση της κίνησης στο διαδίκτυο έχει ως επακόλουθο την όλο και μεγαλύτερη 

ζήτηση για ευρυζωνικά δίκτυα. Τα δίκτυα οπτικών ινών είναι μια  κατηγορία ευρυζωνικών 
δικτύων που αποτελούν ένα προηγμένο και καινοτόμο περιβάλλον, από κοινωνική και 
τεχνολογική άποψη, το οποίο αποτελείται από γρήγορες συνδέσεις με το Διαδίκτυο και 
κατάλληλες δικτυακές υποδομές για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών. Πλέον, τα 
οπτικά δίκτυα δεν καλύπτουν μόνο το βασικό δίκτυο κορμού, αλλά εκτείνονται μέχρι τον τοπικό 
βρόχο αλλά και την κατοικία των τελικών χρηστών. 

 
Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου δεν είναι να περιγράψει λεπτομερώς τους νόμους της 

οπτικής, της θεωρίας κυμάτων και της μετάδοσης δεδομένων, αλλά να αποτελέσει ένα 
εισαγωγικό άρθρο για τη διδασκαλία σχετικών κεφαλαίων στα μαθήματα δικτύων των σχολικών 
μονάδων και την κατανόηση του σχολικού δικτυακού εξοπλισμού. Εν συντομία λοιπόν μπορούμε 
να πούμε ότι οι οπτικές ίνες αποτελούν μια μέθοδο μετάδοσης πληροφοριών με την μορφή 
παλμών φωτός και γι’ αυτό η τεχνολογία τους είναι πιο περίπλοκη από αυτήν των χάλκινων 
καλωδίων. Η φωτεινή πηγή είναι είτε laser είτε κάποιο είδος LED. Τα καλώδια οπτικών ινών 
χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός. Το μήκος κύματος μιας συγκεκριμένης πηγής 
φωτός είναι το μήκος, υπολογισμένο σε nanometers, μεταξύ δύο συνεχόμενων κορυφών ενός 
κύματος φωτός που εκπέμπει η πηγή. Επιπλέον το φως ως κύμα εκτείνεται σε μεγάλες 
αποστάσεις υποφέροντας από ελάχιστες απώλειες, που παρέχεται από ένα περιβάλλον, το οποίο 
πρακτικά δεν απορροφά το φως. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η ταχύτητα 
μετάδοσης οπτικών δεδομένων είναι πολύ υψηλή, ακόμα και η ταχύτητα του φωτός σε 
ορισμένες εφαρμογές δεν επαρκεί…  

 
Οι οπτικές ίνες είναι ο γρηγορότερος τρόπος στον κόσμο για τη μεταφορά δεδομένων. Τα 

καλώδια οπτικών ινών (Εικ. 1) έχουν παρόμοια συστατικά στην κατασκευή τους με τα χάλκινα 
καλώδια. Η κύρια διαφορά είναι ότι τα καλώδια οπτικών ινών χρησιμοποιούν γυαλί για 
μετάδοση παλμών φωτός, ενώ τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούν κάποια μορφή χάλκινου 
αγωγού για μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων. Τα καλώδια οπτικών ινών έχουν επίσης κάποια 
μορφή προστατευτικού μονωτικού υλικού που καλύπτει τις γυάλινες οπτικές ίνες και ένα 
περίβλημα που καλύπτει όλη την συγκρότηση του καλωδίου. Τέλος ορισμένα καλώδια οπτικών 
ινών περιλαμβάνουν και κάποιου είδους θωράκιση, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη 
αντοχή, ανάλογα με το περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθούν. 

         

 

 

         Εικ. 1 
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Ένα τέτοιο καλώδιο μπορεί ταυτόχρονα να μεταδίδει δεδομένα σύνδεσης στο Internet, 

τηλεφωνίας και τηλεόρασης, ενώ τα δεδομένα μεταφέρονται εύκολα για εκατοντάδες 
χιλιόμετρα. Επομένως, στα δίκτυα οπτικών ινών, οι χρήστες συχνά συνδυάζουν και τις τρεις 
υπηρεσίες κάποιου παροχέα.  

 
Με τη βοήθεια των οπτικών ινών, μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τις συνδέσεις όχι μόνο ενός 

σχολείου ή μιας μεγάλης πόλης, αλλά και μεγάλων χωρών, καθώς και ηπείρων. Η σύνδεση 
Διαδικτύου μεταξύ των ηπείρων της Γης πραγματοποιείται χάρη στα τεράστια υποθαλάσσια 
καλώδια οπτικών ινών. 

 

Πλεονεκτήματα οπτικών ινών 

Όπως λοιπόν αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, για μια ρύθμιση σύνδεσης Internet υψηλής 
ταχύτητας, στον σύγχρονο κόσμο, το καλώδιο οπτικών ινών είναι ο καλύτερος τρόπος για τη 
μετάδοση και λήψη δεδομένων, προσφέροντας πλεονεκτήματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής:  

 Χαμηλό κόστος. Η δημιουργία ενός καλωδίου οπτικών ινών είναι πιο 
συμφέρουσα οικονομικά, σε σχέση με ένα χάλκινο καλώδιο ίδιας απόστασης και 
δυνατοτήτων. Αυτό ωφελεί αρχικά τους πάροχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, οι 
οποίοι με μικρότερο κόστος παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες. Τελικά αυτό μειώνει και 
τις ανάγκες απόσβεσης εξόδων των παρόχων, επομένως ωφελεί και τον καταναλωτή, 
που επιβαρύνεται με μικρότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί.  

 Υψηλό εύρος ζώνης, το οποίο ξεπερνά κατά εκατοντάδες φορές αυτό ενός κοινού 
καλωδίου. Οι υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, εξασφαλίζουν ταχύτητες της 
τάξεως των Gbps, που με τη σειρά τους προσφέρουν αστραπιαία διαμεταγωγή 
δεδομένων και αξιόπιστες υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω πρωτοκόλλου IP.  

 Μικρή εξασθένιση του σήματος, χάρη στην υψηλή ποιότητα του μέσου 
μετάδοσης. Ακόμη και αν υπάρξει εξασθένιση σήματος, αυτό ενισχύεται πολύ εύκολα 
μέσω των κατάλληλων ενισχυτών.  

 Μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
παρατηρούνται σημαντικές απώλειες σήματος, καθώς στον τρόπο μετάδοσης δεδομένων 
με τη χρήση φωτεινής δέσμης, απαιτείται πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε 
σχέση με το ηλεκτρικό σήμα. 

 Αμιγώς ψηφιακό σήμα, που εξασφαλίζει υψηλότερη ποιότητα επικοινωνίας και 
αποφυγή προβλημάτων που θα προέκυπταν σε μια αναλογική μετάδοση. Οι οπτικές ίνες 
μεταδίδουν τους φωτεινούς παλμούς με υψηλή αξιοπιστία, μεταφέροντας τα bytes με 
πολύ μικρότερες αλλοιώσεις σε σχέση με αυτές ενός κοινού καλωδίου δικτύου, ή μιας 
ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.  

 Υψηλή διαθεσιμότητα, που οφείλεται κυρίως στην ανθεκτική κατασκευή των 
σύγχρονων οπτικών καλωδίων, που μειώνει το ενδεχόμενο εξωτερικής ζημιάς.  

 Μικρές διαστάσεις και βάρος, καθώς ένα μικρό και ελαφρύ καλώδιο οπτικών 
ινών, μεταφέρει πολύ περισσότερα δεδομένα από ένα μεγαλύτερο και πιο βαρύ χάλκινο 
καλώδιο. Έτσι, απαιτείται πολύ λιγότερος χώρος για την υλοποίηση ενός δικτύου 
οπτικών ινών. 
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Δίκτυο κορμού - διανομής - πρόσβασης 

Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων, ΙΤΥΕ – Διόφαντος, σε συνεργασία με τα Κέντρα Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών, ΚΕΠΛΗΝΕΤ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα 
μητροπολιτικά δίκτυα - ΜΑΝ των πόλεων και να συνδεθούν όλο και περισσότερες σχολικές 
μονάδες σε αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες δικτυακές 
υποδομές στη χώρα μας. 

  
Οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων 

οδήγησαν τεχνολογίες όπως το ADSL στα όρια του εύρους ζώνης που μπορεί να επιτευχθεί. Το 
δίκτυο κορμού οπτικών ινών (10Gbps) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είναι και θα 
παραμείνει η βέλτιστη λύση για τα μελλοντικά δίκτυα υπερυψηλής ταχύτητας και τις εφαρμογές 
που θα απαιτούνται από τις σχολικές μονάδες, προσφέροντας παράλληλα ελαχιστοποιημένο 
κόστος λειτουργίας. Το δίκτυο διανομής αποτελείται από 51 ιδιόκτητους κόμβους 
εγκατεστημένους στον ΟΤΕ και Gigabit διασυνδέσεις με ΕΔΕΤ-2 σε 17 σημεία – πόλεις (εικ. 2) 
δημιουργώντας ένα δακτύλιο πάνω από την Ελλάδα, με κάποιες επιπλέον κάθετες διασυνδέσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

          Εικ. 2 

 

Τέλος στο δίκτυο πρόσβασης, που αποτελεί και τον οπτικό τερματισμό του σήματος, 
παρέχεται ολοκληρωμένη δικτύωση των μονάδων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών, σε ένα εκπαιδευτικό Intranet, 
παρέχοντας παράλληλα προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής.  

 
Παρέχεται: Ισότιμη κάλυψη όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, ακόμα και 

του κατακερματισμένου νησιωτικού χώρου και των ορεινών περιοχών. Καθημερινή υποστήριξη, 
συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ σχολικών μονάδων και Πανεπιστημίων - 
ερευνητικών κέντρων. Τέλος, συνολική ενδυνάμωση των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος 
αλλά και της ανθρώπινης δικτύωσης των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έτσι μια νέα γενιά 
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εκπαιδευτικών κοινοτήτων που χρησιμοποιούν καθημερινά τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.   

 

Σχολικά εργαστήρια 
Ρίχνοντας μια ματιά στο ικρίωμα του εργαστηρίου πληροφορικής βλέπουμε ένα τοπικό 

δίκτυο τύπου Fast Ethernet όπου γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου IP. Φιλοξενεί τον ενεργό 
εξοπλισμό, δρομολογητή, switch, πιθανά κάποιο modem / netmod και τον παθητικό εξοπλισμό, 
συγκεντρωτή καλωδίων (patch pannel), πολύπριζα και UPS. Εκεί πρέπει να καταλήγει και η 
γραμμή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.  

 
Σε κάποια εργαστήρια επίσης μπορούμε να διακρίνουμε και ένα δεύτερο μικρότερο ικρίωμα 

ή κουτί στο οποίο φιλοξενείται η απόληξη των ζευγών οπτικών ινών (Εικ. 3).  

 

 

 

 Εικ.3 

 

Συνήθως χρησιμοποιείται ένας media converter (Εικ. 4) για τη μετατροπή του οπτικού 
καλωδίου σε UTP το οποίο και καταλήγει τελικά στο κεντρικό ικρίωμα. Η μετατροπή αυτή ήταν 
απαραίτητη για τη σύνδεση  με τη θύρα wan ενός router. 

         Εικ. 4  

Η παραπάνω συσκευή μπορεί να παραλειφθεί εάν χρησιμοποιηθεί router (Εικ. 5) με 
ενσωματωμένο sfp cage. (Small form-factor pluggable transceiver). 

 

 

 

 
             Εικ.5 
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         Ο δρομολογητής (router) είναι αυτή η συσκευή που μεταξύ άλλων αναλαμβάνει και να 
συνδέσει δύο ή περισσότερα δίκτυα Η/Υ. Στην περίπτωση του Σχολικού Δικτύου ο δρομολογητής 
συνδέει το τοπικό δίκτυο της σχολικής μονάδας με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) που 
αποτελεί και τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) της μονάδας. 

 
Ένα τυπικό router, διαθέτει 5 - 10 θύρες / συνδέσεις Gigabit και Fast Ethernet. 

Δίνοντας στις θύρες αυτές τη δυνατότητα για ρύθμιση Virtual Lans, γραμμή ADSL Backup κ.ά. 
Τέλος για τη σύνδεση εσωτερικών LAN συνίσταται η χρήση gigabit switches ώστε να μην 
παρατηρείται πτώση στο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση πχ μιας συσκευής fast 
ethernet (100 Mbps). 

 
Για περιπτώσεις απομακρυσμένων σχολικών μονάδων που δεν υπάρχει ή είναι ασύμφορη η 

δικτύωση με καλώδια οπτικών ινών συνίσταται η χρήση τεχνολογιών wimax. WiMax αποκαλείται 
η τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης η οποία λειτουργεί με παρεμφερή τρόπο με το Wi-Fi, 
ωστόσο με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Συγκεκριμένα, ενώ το Wi-Fi εξασφαλίζει εμβέλεια 
επικοινωνίας μέχρι 100 μέτρα, το WiMax φθάνει τα 35 χιλιόμετρα ή και παραπάνω. 

 
Τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων που βασίζονται στο πρότυπο IEEE 802.16 είναι 

τα εξής: 
• Η ικανότητα γρήγορης παροχής υπηρεσιών ακόμα και σε περιοχές πολύ απομακρυσμένες 

όπου η εγκατάσταση ενσύρματων δικτύων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 
• Αποφυγή μεγάλου κόστους εγκατάστασης. 
• Η ικανότητα υπέρβασης των φυσικών περιορισμών που υπάρχουν στην ενσύρματη 

δικτύωση. 
 
 
Η ανάγκη για Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 
 
Ευρυζωνικότητα ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από 

πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον, αποτελούμενο από την 
παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού. Η Ελλάδα δυστυχώς υστερεί σημαντικά στην ύπαρξη προηγμένων 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών αλλά και δικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μετά την 
απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, αρκετές εταιρίες δραστηριοποιούνται στην 
υλοποίηση και ανάπτυξη υποδομών και δικτυακών υπηρεσιών με αποτέλεσμα την αύξηση της 
επιχειρηματικότητας, κυρίως σε ότι σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών 
υποδομών και υπηρεσιών είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού μπορεί να δώσει 
σημαντική ώθηση στις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Π.χ. τηλε-υπηρεσίες, μετάδοση βίντεο, παροχή 
πληροφοριών. 

 
Οι επιπτώσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι επίσης σημαντικές αφού η εγκατάσταση 

ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών, μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Αναλυτικότερα, οι 
υποδομές αυτές δίνουν τη δυνατότητα μιας αποδοτικότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσίων 
υπηρεσιών και πολιτών μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 
βελτιωθούν και να απλοποιηθούν σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του κράτους προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, με την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών δίνεται η 
δυνατότητα αξιοποίησης των νέων εφαρμογών και υπηρεσιών, γεγονός που έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην προσπάθεια παροχής εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού 
επιπέδου.  
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Αντίστοιχα πλεονεκτήματα μπορούν να διαπιστωθούν και στον τομέα της υγείας, αφού τα 
νέα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών τηλε-ιατρικής υψηλής ποιότητας, 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. 

 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία οι παρεχόμενες τηλεματικές υπηρεσίες του ΠΣΔ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις 
Υπηρεσίες διακομιστή μεσολάβησης η οποία παρέχει επιτάχυνση πρόσβασης στον παγκόσμιο 
ιστό και αποκλεισμό ανεπίτρεπτου περιεχομένου για τη σχολική κοινότητα. Υπηρεσία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – ημερολογίου – βιβλίου διευθύνσεων – καταλόγου. Υπηρεσία 
φιλοξενίας ιστοσελίδων – ιστολογίων. Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (help desk).  Υπηρεσία 
διαχείρισης χρηστών και στατιστικών στοιχείων κ.ά.  

 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, τους 

ωθούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για σχολικό 
κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας, ανατροφοδότησης, διάχυσης γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών. 
Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθά και ενισχύει τον τρόπο σκέψης, οργάνωσης, 
κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης πληροφοριών. Βοηθούν τα μέλη και 
τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας να ενημερωθούν, να ψυχαγωγηθούν, να προβληθούν, 
να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Επομένως και στην εργασιακή 
εξέλιξή τους παρέχοντας δυνατότητα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως σεμιναρίων. Συνδέουν 
την τεχνική με τη γενική εκπαίδευση και αξιοποιούν τη διδασκαλία στο εργαστήριο, 
δημιουργώντας οργανική σύζευξη τεχνικής – παιδαγωγικής κουλτούρας και υπερβαίνουν το κατά 
πολλούς διχαστικό σχήμα θεωρία – πράξη. Δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε 
ψηφιακούς διαγωνισμούς και δρώμενα  π.χ. ρομποτική και συμβάλλουν στη μη ψηφιακή 
απομόνωση μαθητών που φοιτούν σε απομακρυσμένα σχολεία και οι οποίοι συνήθως 
αντιμετωπίζουν και τους πιο έντονους τεχνολογικούς αποκλεισμούς.  

 
Τελειώνοντας θα πρέπει να τονιστεί και να υποστηριχθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο 

αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις αναγκαίες 
για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση 
σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη 
συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 
 
 
 
Βιβλιογραφία - Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  
 

 http://broadband.cti.gr 
 http://www.sch.gr 
 http://www.fiber-optics.info/ 
 http://www.thefoa.org/ 
 http://electronics.howstuffworks.com/fiber-optic7.htm 

http://broadband.cti.gr/
http://www.sch.gr/
http://www.fiber-optics.info/
http://www.thefoa.org/
http://electronics.howstuffworks.com/fiber-optic7.htm
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«Μετανάστες με … δύο σανδάλια» 

Ευαγγελία Μπανταλού  

 Φιλόλογος 

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Προϊστορικοί Πολιτισμοί του Αιγαίου,Department of Archaeology and 

Prehistory, University of Sheffield, U.K. 

 

 

 
 

Α. Ταυτότητα Σεναρίου 

Τίτλος: Μετανάστες με …δύο σανδάλια 

Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ιστορία – Β Αποικισμός 

Τάξη: Α’ Γυμνασίου 

Μαθητές: 20 

Σελίδες σχολικού εγχειριδίου: 42 – 44 

Απαιτούμενος χρόνος: 4-5 ώρες 

Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής 

 

Β. Σύντομη Περιγραφή 

Οι μαθητές αφού θα έχουν διδαχθεί αναλυτικά το κεφάλαιο 1 -Αποικιακή Εξάπλωση, θα έχουν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν με τη χρήση των ΤΠΕ το μέγεθος του Β’ Ελληνικού Αποικισμού στα 

Αρχαϊκά χρόνια. Θα διαπιστώσουν ότι το φαινόμενο του Β’ Ελληνικού Αποικισμού εντάσσεται 

μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων, το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται 

από αυτό. Επιπλέον, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη βιωματική 

προσέγγιση της γνώσης με τη χρήση πολυμέσων. 

 

Γενικός Σκοπός 

1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές βαθμιαία με το λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης. 
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2. Να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και των τρόπων μέτρησής του  και να εντάσσουν 
τα γεγονότα στις ιστορικές περιόδους. 

3. Να κατανοήσουν τους ποικίλους παράγοντες που προκαλούν ένα ιστορικό γεγονός 
(κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς). 

4. Να προσανατολιστούν στον χώρο και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της γεωγραφίας 
στις ιστορικές εξελίξεις. 

5. Να συνειδητοποιήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται στη 
σωστή αξιοποίηση των ιστορικών πηγών. 

6. Να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα ορισμένων φαινομένων. 
7. Να αναπτύξουν θετική στάση για την αξία της σπουδής του παρελθόντος ως παράγοντα 

αυτογνωσίας και βαθύτερης κατανόησης της κοινωνίας. 
 
 

Ειδικοί Στόχοι 

α) Στόχοι ως προς την ιστορία 

1. Να γνωρίσουν τον χώρο και τον χρόνο μέσα στον οποίο έλαβε χώρα ο Β΄ Αποικισμός. 
2. Να αντιληφθούν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα και να καταλάβουν ότι  η 

επιλογή μιας συγκεκριμένης θέσης - αποικίας δεν ήταν τυχαία. 
3. Να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο στάδιο αναγκαίους ιστορικούς όρους, όπως αιτίες, 

συνέπειες /αποτελέσματα 
4. Να εξοικειωθούν με τις έννοιες: άποικος, αποικισμός, οικιστής,  μετανάστευση, 

μητρόπολη, μαντεία, ιερόν πυρ. 
5. Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της μητρόπολης και της αποικίας. 
6. Να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που επέφερε στη ζωή των Ελλήνων ο Β’ Αποικισμός. 

 

β) γνώσεις/ στάσεις/ αξίες για τον κόσμο 

7. Να κατανοήσουν διαχρονικά τη σημασία των προσπαθειών του ανθρώπου για πρόοδο 
και καλύτερη ζωή. 

8. Να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα του φαινομένου μετακίνησης των 
πληθυσμών, προκειμένου να  αναπτύξουν μια κριτική στάση σε παρόμοια σύγχρονα 
γεγονότα, όπως η μετανάστευση. 

9. Να κατανοήσουν τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα 
τους και κατά συνέπεια να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους ή 
ατόμων που κατάγονται από άλλες χώρες. 

10. Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του 
περιβάλλον. 

 

γ) γραμματισμοί 

1. Κλασικός γραμματισμός  

 Να μπορούν να παράγουν λόγο μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, 
καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση. 

 Να είναι σε θέση να αποδελτιώνουν πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν σε 
διαγραμματική μορφή ή σε πίνακα.  
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2. Ψηφιακός γραμματισμός 

 Να δουλεύουν διερευνητικά και να ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στις εργασίες 
τους. 

 Να αξιοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου (Word) στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

 Να δημιουργούν μικρές παρουσιάσεις με PPT. 

 Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τον τεράστιο όγκο ηλεκτρονικών πληροφοριών με τον 
οποίο καθημερινά έρχονται σε επαφή στο Διαδίκτυο. 

3. Οπτικός γραμματισμός 

 Να παρατηρούν τις εικόνες και να είναι σε θέση να αναλύουν τα επικοινωνιακά 
συμβάντα που απεικονίζονται. 

4. Κριτικός γραμματισμός 

 Να εξασκηθούν στην κριτική αξιοποίηση διαδικτυακών πηγών. 

 Να κάνουν συσχετίσεις γεγονότων και να προβαίνουν σε απλές γενικεύσεις. 

 Να είναι ικανοί να συγκρίνουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν τον πρώτο τους ιστορικό 
λόγο. 

 
 
Γ. Διδακτικό υλικό - Απαιτούμενα εργαλεία 

1. Επεξεργαστής κειμένου 

2. Λογισμικό παρουσίασης 

3. Διαδίκτυο 

4. Σχολικό βιβλίο 

5. Φύλλα εργασίας 

6. Ζωγραφική Windows 

 

Δ. Διαθεματικότητα – Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ν. Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γεωγραφία, ΤΠΕ (Πληροφορική) 

 

Ε. Προϋποθέσεις υλοποίησης 

  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, διαδίκτυο, χρήση του προγράμματος 

GoogleEarth για την χαρτογράφηση των αποικιών στο μεσογειακό χώρο) καθώς και με την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, προκειμένου να τηρηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος του 

σεναρίου.  
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Στ. Οργάνωση της τάξης 

 

1 ώρα:  Εισαγωγή στο θέμα /Μαθησιακή ετοιμότητα 

2-3 ώρες: Αναζήτηση πληροφοριών – Αναλυτική επεξεργασία των φύλλων εργασιών 

1 ώρα:  Παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές 

 

Ζ.  Προβληματική σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας – Παιδαγωγική Θεώρηση -  Αναλυτική 

Περιγραφή 

  Σύμφωνα με τον Bruner «είναι δυνατόν να διδάξουμε στα παιδιά τα πάντα αρκεί να έχουμε 

υπόψη το δικό τους οπτικό πεδίο και το στάδιο ανάπτυξης τους,  να διδάσκουμε από τις 

επιστήμες τη μεθοδολογία και τη δομή τους και να θέτουμε το υπό μάθηση αντικείμενο με τη 

μορφή της επίλυσης ενός προβλήματος». Η αναλυτική επαγωγική σκέψη και η διαδικασία του 

«πώς» μαθαίνω είναι αυτές που πάνω από όλα πρέπει να διδαχτούν οι μαθητές.  Οι 

καθοδηγούμενες μορφές ανακάλυψης και διερεύνησης της γνώσης είναι οι πιο 

αποτελεσματικές, για να επιτευχθούν τα παραπάνω, και σε αυτές θα βασιστεί και το παρόν 

σενάριο. Ο δάσκαλος μετακινείται από τον παραδοσιακό του ρόλο σε ρόλο διαμεσολαβητή – 

διευκολυντή της γνώσης, δημιουργώντας ζώνες επικείμενης ανάπτυξης για τον μαθητή 

(Vygotsky). Ζώνες επικείμενης ανάπτυξης δημιουργούν και οι μαθητές μεταξύ τους μέσα από την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και πρακτική.  

    Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας η σχολική πρακτική έχει συνδέσει τη διδασκαλία του 

μαθήματος με την αποστήθιση τοπονυμίων, χρονολογιών και ανούσιων λεπτομερειών που 

τελικά κουράζουν τον μαθητή και από μόνες τους μειώνουν την αξία του μαθήματος. Οι 

ιστορικοί επισημαίνουν εδώ και δεκαετίες ότι η ιστορία δεν αποτελεί μια μονοσήμαντη, αλάθητη 

και απόλυτη αποτύπωση του παρελθόντος αλλά μια αναπαράστασή της με βάση τις ιστορικές 

πηγές,  επιφορτισμένη με τα ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά 

συμφραζόμενα της γενιάς που τη διατυπώνει και την αναπαράγει. Γι’ αυτό άλλωστε έχει 

επισημανθεί ότι η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται από κάθε γενιά γιατί παρά το γεγονός ότι το 

ίδιο το παρελθόν δεν αλλάζει, αλλάζει το εκάστοτε παρόν (Κόκκινος, 1998). Για τον λόγο αυτό 

κάθε γενιά διατυπώνει τα δικά της ερωτήματα για το παρελθόν και αναζητεί νέες πτυχές του.  

   Αφού, λοιπόν, μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά τα πάντα (Bruner), αντιλαμβανόμαστε ότι 

αναφορικά με το μάθημα της Ιστορίας δεν μπορεί παρά η ουσία της μάθησης να είναι η 

ικανότητα της ιστορικής σκέψης, δηλαδή η ικανότητα να σταθμίζει το παιδί στοιχεία για 

οτιδήποτε σχετίζεται με το παρελθόν  κι όχι η αέναη αποστήθιση ανούσιων ιστορικών 

λεπτομερειών. Έτσι, στη διδασκαλία της Ιστορίας η αποτελεσματικότητα στη μάθηση συνδέεται 

με τις δεξιότητες που θα αναπτύξει (γνωρίζω πώς), αλλά εφόσον μιλάμε για σχολικό αντικείμενο 

και με τις γνώσεις που θα αποκτήσει (γνωρίζω ότι). Αυτές τις γνώσεις όμως θα είναι ικανός να τις 

κατατάξει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γνώσεων του κόσμου που ήδη έχει διαμορφώσει, 

προκειμένου να τις αξιοποιήσει. Οι δεξιότητες του «πώς μαθαίνω» αλλά και «μαθαίνω ότι» θα 

του επιτρέψουν να προσδιορίσει, να κατανοήσει, να αναλύσει, να ερμηνεύσει και τελικά να 

συνθέσει ιστορικό λόγο, με γνώμονα και κριτήριο πάντα το αναπτυξιακό του στάδιο. 
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   Κατά συνέπεια, η ερώτηση που θέτουμε ως εκπαιδευτικοί είναι όχι τι πρέπει να μάθει ο 

μαθητής αλλά τι χρειάζεται να κάνει για να «μάθει» Ιστορία. Μερικές από τις απαντήσεις στο 

παραπάνω ερώτημα είναι να μάθει να αναζητά ιστορικό υλικό, να το αναλύει, να το συνδέει, να 

το κρίνει, να διαμορφώνει προσωπική γνώμη και να τη θέτει υπό συζήτηση στα άλλα μέλη της 

κοινότητας που συμμετέχουν στην ίδια μαθησιακή διαδικασία (ομάδα – συνεργασία – διάλογος). 

   Οι ΤΠΕ μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό τον παιδαγωγικό προσανατολισμό όχι μόνο γιατί 

έχουν μεγάλες τεχνικές δυνατότητες αλλά και γιατί προσφέρουν στους μαθητές την αίσθηση της 

ανακάλυψης της γνώσης και «ταράζουν» τα έως τώρα στάσιμα νερά της παραδοσιακής 

διδασκαλίας. Ο μαθητής μπορεί να αναλάβει ενεργητικά το ρόλο του μελετητή της Ιστορίας και 

να επιχειρήσει με την καθοδήγηση των δασκάλων του την αναζήτηση αρχείων, βιβλιοθηκών και 

μουσείων, την οργάνωση και τη διαχείριση υλικού μέσα από την πρόσβαση σε ιστορικές πηγές, 

την εμπλοκή σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας και σύνθετων ερωτήσεων, προσεγγίζοντας σε 

μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι ιστορικοί. 

     Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν γνωστικές και 

μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα στο χώρο 

της διδακτικής της Ιστορίας γενικότερα έχει εντοπίσει λαθεμένες αντιλήψεις των μαθητών, οι 

οποίες δυσχεραίνουν την πρόσληψη της ιστορικής γνώσης (Cavoura, 2000). Για παράδειγμα, το 

λεξιλόγιο του χρόνου (έτος, αιώνας, χιλιετία, εποχή) δεν είναι πάντα κατανοητό από τους 

μαθητές, γιατί έχουν περιορισμένη εμπειρία του χρόνου. Ακόμη, πολλά παιδιά αδυνατούν να 

προσδιορίσουν σε ποια σημεία του χρόνου οι άνθρωποι του παρελθόντος παρουσιάζονται 

όμοιοι με μας ή, αν διαφέρουν, σε τι συνίστανται αυτές οι διαφορές. Επίσης, αποτυγχάνουν να 

συλλάβουν τις προθέσεις των δρώντων ιστορικών υποκειμένων και δεν είναι σε θέση να δουν τις 

βαθύτερες αιτιακές συνδέσεις ανάμεσα στα γεγονότα. Κάποιες από αυτές τις αδυναμίες θα 

επιχειρήσει να θεραπεύσει το παρόν σενάριο. 

 

Πορεία διδασκαλίας 

Στο εργαστήριο της πληροφορικής οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων, ομοιογενείς 

ως προς το φύλο, τις μαθησιακές ικανότητες, την εξοικείωση με το χειρισμό του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Αρχικά, γίνεται ένας διάλογος με αφορμή τον τίτλο 

του σεναρίου και οι μαθητές με τη μεθόδο του καταιγισμού των ιδεών καλούνται να θυμηθούν 

προηγούμενες γνώσεις/εμπειρίες σχετικές με τον τίτλο – θέμα του σεναρίου.  

 

Ενεργοποίηση προϋπαρχουσών εμπειριών των μαθητών: Οι μαθητές μιλούν για την καταγωγή 

τους. Αξιοποιούνται αφηγήσεις συγγενικών προσώπων και γειτόνων, αναμνήσεις από άλλους 

τόπους και εποχές. Οι τρόποι μεταφοράς την εποχή της εγκατάστασης, οι συνθήκες της πρώτης 

εγκατάστασης της οικογένειάς τους, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πρώτη περίοδο 

κτλ. Συνειδητοποιούνται οι δυσκολίες των μετακινήσεων, ιδιαιτέρως όταν οι τόποι εγκατάστασης 

είναι φτωχοί, αφιλόξενοι ή ακόμα εχθρικά διακείμενοι. Πιθανά ερωτήματα: Από πού ήρθε η 

οικογένειά σας; Πότε και γιατί οι πρόγονοί σας ήρθαν να κατοικήσουν εδώ; Με ποιους τρόπους 

έφτασαν; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά την πρώτη τους εγκατάσταση; 
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Πιθανές ερωτήσεις προς προβληματισμό των μαθητών: Αφήνουν οι άνθρωποι την πατρίδα τους 

χωρίς σοβαρό λόγο για να εγκατασταθούν σε μια άγνωστη χώρα; Ποιοι λόγοι σπρώχνουν τους 

ανθρώπους να αναζητήσουν έναν άλλο τόπο εγκατάστασης; Οι μαθητές καταλήγουν σε μια 

σειρά αιτίων που ωθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται, όπως: η ανάγκη επιβίωσης, η 

αναζήτηση καλύτερης τύχης, ο εξαναγκασμός σε φυγή, ο προσπορισμός πλούτου. Η διδάσκουσα  

σημειώνει τις ιδέες των μαθητών σε εννοιολογικό χάρτη ο οποίος θα χρησιμεύσει ως 

προοργανωτής για το μάθημα που θα ακολουθήσει. 

Στη συνέχεια δίνεται το πρώτο φύλλο εργασίας που είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Σκοπός 

αυτού του φύλλου είναι να ανασύρουν οι μαθητές προϋπάρχουσες γνώσεις από τις 

προηγούμενες ενότητες που διδάχτηκαν στο μάθημα της Ιστορίας (Κάθοδος των Δωριέων, 

Μυθολογία, ομοιότητες – διαφορές Α’ και Β’ Αποικισμού) με στόχο να οδηγηθούν στα εξής 

περίπου συμπεράσματα: «οι άνθρωποι μετακινήθηκαν πιο αυθόρμητα και όχι τόσο οργανωμένα 

και στις εποχές που προηγήθηκαν του Β’ Αποικισμού», «οι αιτίες της μετακίνησης των 

πληθυσμών είναι κυρίως οικονομικές», «οι συνέπειες ενός τέτοιου φαινομένου είναι ποικίλες 

και εξαρτώνται από το μέγεθος του», «και στα χρόνια της προφορικής παράδοσης της ιστορίας 

των λαών ‘’ μυθολογία’’ μπορούμε να ανιχνεύσουμε παρόμοιες μετακινήσεις», «η θέληση του 

ανθρώπου να ζήσει καλύτερα και να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο είναι ένα διαχρονικό 

κίνητρο των μετακινήσεων».Μοιράζονται και τα υπόλοιπα φύλλα εργασίας και η κάθε ομάδα 

δουλεύει διερευνητικά με τη διακριτική καθοδήγηση του διδάσκοντος.Την τελευταία ώρα οι 

μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να συζητήσουν πάνω στα 

συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν και να διατυπώσουν γενικές σκέψεις και 

προβληματισμούς.  

 

 

 

1ο Φύλλο εργασίας 

Κοινό για όλες τις ομάδες 

Αργοναυτική εκστρατεία 

 

1. Επισκεφθείτε τη wikidedia  
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%8
5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1 και αναζητήστε πληροφορίες, προκειμένου να 
ξαναθυμηθείτε το μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας. Έπειτα με τη βοήθεια του 
λογισμικού google earth δείτε την πορεία του Ιάσονα στο χάρτη κα σημειώστε τους 
σημαντικότερους σταθμούς του. 

2. Ανοίξτε έπειτα ένα αρχείο του Word, δημιουργήστε έναν πίνακα σαν αυτόν που 
ακολουθεί και συμπληρώστε τον. Μπορείτε να προσθέσετε και περισσότερες 
ερωτήσεις. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://www.google.com/earth/
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Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Από πού ξεκίνησε ο Ιάσονας και πού πήγε;  

Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησε;  

Ποιους είχε μαζί του;  

Ποιος ήταν ο λόγος του ταξιδιού του;  

Τι συνάντησε στον δρόμο του;  

 

3. Ξανακοιτάξτε τον πίνακα και τα στοιχεία που συμπληρώσατε και χρωματίστε με 
κόκκινο χρώμα εκείνα τα πεδία που θα σας έκαναν να χαρακτηρίσετε τον Ιάσονα και 
τους συντρόφους του ως τους πρώτους «μετανάστες». 

4. Αν δεχτούμε ότι η ανάγκη των ανθρώπων που δεν γνώριζαν γραφή τούς οδήγησε στην 
μυθοπλασία, προκειμένου να κρατηθούν μέσω της προφορικής παράδοσης ζωντανές 
οι μνήμες του παρελθόντος, προσπαθήστε να αποσυμβολίσετε το μύθο του Ιάσονα. 
Αφού επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B
3%CE%AF%CE%B1 και  
http://greek_greek.enacademic.com/938/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%87%CE%AF%C
E%B4%CE%B1 προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τον μύθο. Τι μπορεί να ήταν το 
χρυσόμαλλο δέρας, οι Συμπληγάδες Πέτρες και τα εμπόδια που συνάντησε ο Ιάσονας, 
η υποδοχή που του επεφύλαξε ο βασιλιάς Αιήτης, η αρπαγή της Μήδειας; Φτιάξτε ένα 
διάγραμμα σε ένα αρχείο του Word για να αποτυπώσετε τους συμβολισμούς και την 
εξήγησή τους. Αποθηκεύστε το αρχείο σας στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 
σας. 

5. Υποθέστε τώρα ότι είστε ένας ιστορικός της εποχής του Ιάσονα και γνωρίζετε γραφή. 
Θέλετε να γράψετε με ακρίβεια τα γεγονότα της Αργοναυτικής εκστρατείας, 
προκειμένου να μείνουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Γράψτε σε ένα αρχείο του Word (80-
100 λέξεις) την ιστορία της εκστρατείας του Ιάσονα, εξηγώντας τους πραγματικούς και 
βάσιμους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://greek_greek.enacademic.com/938/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%87%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://greek_greek.enacademic.com/938/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%87%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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1η Ομάδα – Φύλλο εργασίας 

Χώρος - Χρόνος 

 

1. Στην ιστοσελίδα www.tiki-toki.com δημιουργήστε έναν λογαριασμό δίνοντας ένα 
username  και  ένα password. Στείλτε τα στοιχεία αυτά στις υπόλοιπες ομάδες. Είστε 
έτοιμοι να φτιάξετε μια γραμμή του χρόνου (create a new timeline). Δημιουργήστε μια 
γραμμή που θα δείχνει τους αιώνες από το 1100 π. Χ. έως και το 2014 μ. Χ..  

2. Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Πύλης http://www.greek-language.gr/ και στο 
ηλεκτρονικό λεξικό βρείτε τη σημασία των λέξεων άποικος, αποικισμός, οικιστής. 
Φτιάξτε στη συνέχεια σε ένα αρχείο του Word ένα μικρό γλωσσάρι το οποίο θα 
χρησιμοποιήσετε για το μάθημα της ιστορίας. 

3. Φανταστείτε ότι είστε ιθαγενής κάτοικος της Σικελίας. Ένα πρωί βλέπετε να 
αποβιβάζονται στη στεριά Έλληνες άποικοι. Ο αρχηγός της κοινότητας αναθέτει σε σας 
να απευθύνετε έναν λόγο καλωσορίσματος. Γράψτε ένα κείμενο 80 περίπου λέξεων σε 
ένα αρχείο του Word. 

4. Συγκεντρώστε από το Διαδίκτυο (www.google.gr) 6-7περίπου εικόνες σχετικές με τον 
Β΄ Αποικισμό. Στη συνέχεια στην ιστοσελίδα www.photovisi.com (start creating – add 
photos – add text –finish – continue – download) δημιουργήστε ένα κολάζ σχετικό με 
το θέμα του B Αποικισμού, που πρόκειται να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική 
εφημερίδα του σχολείου σας με αφορμή το άρθρο «Καλή μου…μετανάστευση». Η 
αφίσα σας να συνοδεύεται και από μία λεζάντα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiki-toki.com/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.google.gr/
http://www.photovisi.com/
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2η Ομάδα – Φύλλο εργασίας 

Μεγάλη Ελλάδα – Εύξεινος Πόντος 

 

1. Στην ιστοσελίδα www.tiki-toki.com η ομάδα 1 δημιούργησε μια χρονογραμμή που 
δείχνει τους αιώνες από το 1100 π.Χ. έως το 2014 μ.Χ.. Αφού ανοίξετε τη σελίδα στην 
ίδια γραμμή του χρόνου σημειώστε πάνω της (intro text) τη Γεωμετρική εποχή (1100 π.Χ. 
– 750 π.Χ) καθώς και την εποχή που τη διαδέχεται, Αρχαϊκή εποχή (750 π.Χ – 480 π.Χ). 

2. Στη σελίδα    
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%
CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF
%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%
253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%2
5252Fvassor%25252Fss-
3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C
_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-
RVEVODEGYrpaJLigagM#facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY
_lNGuM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F-
yrTk6E826C4%252FTq3JHOBxmwI%252FAAAAAAAAAD4%252FYXpqwk_P8LY%252Fs640%
252F%252525CE%252525A7%252525CE%252525AC%252525CF%25252581%252525CF%
25252584%252525CE%252525B7%252525CF%25252582%252B%252525CE%252525B1%
252525CF%25252580%252525CE%252525BF%252525CE%252525B9%252525CE%252525
BA%252525CE%252525B9%252525CF%2525258E%252525CE%252525BD.png%3Bhttp%2
53A%252F%252Fistoriografia.blogspot.com%252F2013%252F01%252Fblog-
post_12.html%3B569%3B379 θα βρείτε τις σημαντικότερες αποικίες των Ελλήνων στον 
Εύξεινο Πόντο. Με τη βοήθεια του 
https://www.google.gr/maps/@38.003663,20.798785,7z                                               
ταυτίστε με σημερινές πόλεις τις αποικίες: Αμισός, Σινώπη, Οδησσός. 

3. «Οι Έλληνες άποικοι αφού αποίκισαν πρώτα τη νότια πλευρά του Ελλησπόντου 
προχώρησαν με τόλμη στην φοβερή ‘’άξενη θαλασσα’’, που πρώτοι αυτοί έκαναν 
‘’φιλόξενη’’, τον Εύξεινο Πόντο», U. Wilcken. Με τη βοήθεια του Βικιλεξικού 
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF
%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82 βρείτε τη σημασία των 
λέξεων άξε(ι)νος και εύξεινος. Φτιάξτε στη συνέχεια σε ένα αρχείο του Word (10-20 
λέξεις) ένα γλωσσάρι για το μάθημα της ιστορίας, όπου θα ερμηνεύετε τους λόγους για 
τους οποίους ονομάστηκε έτσι ο Εύξεινος Πόντος. 

4. Ο αποικισμός δεν ήταν πάντα ένα γεγονός ειρηνικό ούτε οι άποικοι ή οι ιθαγενείς είχαν 
πάντα φιλικές διαθέσεις. Διαβάστε την πηγή του βιβλίου σας «Οι μαρτυρίες των 
ανασκαφών» http://www.pi-schools.gr/ . Υποθέστε ότι είστε ένας από τους εφήβους των 
Συρακουσών, όταν ένα πρωί δέχεστε μιαν απρόσμενη επίθεση από Κορίνθιους αποίκους. 
Με την προϋπόθεση ότι γνωρίζετε γραφή, γράψτε μια σελίδα του ημερολογίου σας, 
καταγράφοντας τα συναισθήματά σας και προσπαθώντας να εξηγήσετε τους λόγους για 
τους οποίους ο τόπος σας έγινε πόλος έλξης των αποίκων. Θα σας βοηθήσει η παρακάτω 
σελίδα 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D
%CF%83%CE%B5%CF%82. 

5. Συγκεντρώστε από το Διαδίκτυο (www.google.gr) 6-7 περίπου εικόνες  σχετικές με τη 
σύγχρονη μετανάστευση. Στη συνέχεια στην ιστοσελίδα www.photovisi.com (start 
creating – add photos – add text –finish – continue – download) δημιουργήστε ένα κολάζ 

http://www.tiki-toki.com/
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&biw=1034&bih=706&tbm=isch&imgil=Tj1to8AOyHsq6M%253A%253B56UFWucvToRKVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fel.slideshare.net%25252Fvassor%25252Fss-3399930&source=iu&pf=m&fir=Tj1to8AOyHsq6M%253A%252C56UFWucvToRKVM%252C_&usg=__SarFROKZGh8TT8eURhjlJoS-b88%3D&ved=0CDIQyjc&ei=-RVEVODEGYrpaJLigagM%23facrc=_&imgdii=_&imgrc=beLYbRcY28t4XM%253A%3BbVcn5_NY_lNGuM%3Bhttp%253A%25
https://www.google.gr/maps/@38.003663,20.798785,7z
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.pi-schools.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
http://www.google.gr/
http://www.photovisi.com/


[87] 

 

σχετικό με το θέμα της σύγχρονης μετανάστευσης που πρόκειται να δημοσιευθεί στην 
ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας με αφορμή το άρθρο «Καλή μου… 
μετανάστευση». Η αφίσα σας να συνοδεύεται και από μία λεζάντα. 
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3η Ομάδα – Φύλλο εργασίας 

Μετανάστευση - Ρατσισμός 

 

1. Στην ιστοσελίδα www.tiki-toki.com θα βρείτε μια γραμμή του χρόνου που έχει 
δημιουργηθεί από τις ομάδες 1 και 2. Όπως θα δείτε, εικονίζονται τα χρόνια από το 1100 
π.Χ έως και σήμερα. Πάνω στον άξονα είναι σημειωμένη η διάρκεια της Γεωμετρικής  και 
της Αρχαϊκής εποχής. Ακολουθώντας τη διαδρομή admin - settings – intro text ή intro 
image ολοκληρώστε την παρουσίαση της Γεωμετρικής και της Αρχαϊκής εποχής, 
προσθέτοντας εικόνες ή μικρά κειμενάκια με τη βοήθεια του Διαδικτύου. 

2. Στην Πύλη της ελληνικής γλώσσας www.greek-language.gr αλλά και με τη βοήθεια του 
Βικιλεξικού βρείτε τη σημασία των λέξεων μετανάστευση, μαντεία, ιερόν πυρ. Στη 
συνέχεια φτιάξτε σε ένα αρχείο του Word ένα μικρό γλωσσάρι που θα το 
χρησιμοποιήσετε στο μάθημα της Ιστορίας. 

3. Φαντάσου πως είσαι ο οικιστής της αποστολής αποικισμού από την Κόρινθο στην 
Ποτίδαια. Αναζητώντας πληροφορίες, προσπάθησε να περιγράψεις τις διαδικασίες που 
ακολούθησε η αποστολή, πριν ξεκινήσει από τη μητρόπολη. Αποτύπωσέ τις σε ένα 
διάγραμμα που θα δημιουργήσεις με τη βοήθεια του Word. 

4. Φτιάξτε μια παρουσίαση στο Power Point 6 διαφανειών, όπου με συνοπτικό τρόπο θα 
παρουσιάζονται οι αιτίες και οι συνέπειες του Β΄ Αποικισμού. 

5. Ας υποθέσουμε ότι η οικογένεια που μένει δίπλα σας είναι μετανάστες από μια ξένη 
χώρα. Στα πλαίσια μιας ημερίδας αφιερωμένης στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά του 
Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, σάς ανετέθη να της πάρετε μια συνέντευξη. Πώς ήρθαν 
στην Ελλάδα, ποιες δυσκολίες συνάντησαν στο δρόμο τους, για ποιους λόγους έφυγαν, τι 
ήταν αυτό που περίμεναν να βρουν στον νέο τόπο είναι κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις. 
Θα σας βοηθήσει η παρακάτω ιστοσελίδα 
http://www.sxoliko.gr/attikis/studentswords/137-interview2   
Η συνέντευξη να γραφεί στο Word σε 80 - 100 περίπου λέξεις. 

 

http://www.tiki-toki.com/
http://www.greek-language.gr/
http://www.sxoliko.gr/attikis/studentswords/137-interview2
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4η Ομάδα – Φύλλο εργασίας 

Υπερπόντια ναυτικά ταξίδια - Ξενιτιά 

 

1. Στην ιστοσελίδα www.tiki-toki.com θα βρείτε μια γραμμή του χρόνου που έχει 
δημιουργηθεί από τις ομάδες 1 και 2 και 3. Όπως θα δείτε, εικονίζονται τα χρόνια από 
το 1100 π.Χ έως και σήμερα. Πάνω στον άξονα είναι σημειωμένη η διάρκεια της 
Γεωμετρικής  και της Αρχαϊκής εποχής και συνοδεύονται από εικόνες και διευκρινιστικά 
κειμενάκια.  
Τον 15ο και 16ο αιώνα μ.Χ. δημιουργούνται και πάλι στην Ευρώπη οι προϋποθέσεις 

εκείνες που πιέζουν για ανεύρεση νέων εδαφών. Τα υπερπόντια ναυτικά ταξίδια 

γίνονται πραγματικότητα και μια νέα ήπειρος, η Αμερική, που ως τότε κατοικούνταν από 

ιθαγενείς, ανακαλύπτεται. 

Στην ίδια χρονογραμμή προσθέστε στους παραπάνω αιώνες χαρακτηριστικά κειμενάκια 

και φωτογραφίες που να αποδίδουν το κλίμα των ανακαλύψεων (admin – settings – 

intro text – intro image). Θα σας βοηθήσουν οι εξής σελίδες 

http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section1/ploia/lemmata/2-0-0.htm και 

http://7gym-laris.lar.sch.gr/istoria/ist_anakal.htm 

2. Στην επιφάνεια του υπολογιστή σας θα βρείτε έναν χάρτη, αποθηκευμένο ως εικόνα 
(Αρχείο 1). Μπορείτε να τον ανοίξετε με τη βοήθεια του προγράμματος  Paint 
(ζωγραφική) και να τον επεξεργαστείτε. Δηλώστε τις διαδρομές των πιο γνωστών 
θαλασσοπόρων προς τη Δύση. Μην ξεχάστε να φτιάξετε ένα υπόμνημα, όπου θα 
εξηγείτε τις επιλογές σας. Θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω χάρτες 
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%C
F%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-
16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&i
mgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-
q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-
q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-
laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%25
2F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.htm%3B350%3B167 

3. Στην Ελληνική Πύλη www.greek-language.gr (ηλεκτρονικό λεξικό) και με τη βοήθεια του 
Βικιλεξικού βρείτε τη σημασία της λέξης μητρόπολη. Στη συνέχεια συγκεντρώστε από τις 
προηγούμενες τρεις ομάδες τα γλωσσάρια που έφτιαξαν και με τις λέξεις που ορίζονται 
φτιάξτε ένα σταυρόλεξο για να το λύσουν οι συμμαθητές σας στην τάξη στο μάθημα της 
Ιστορίας http://www.eclipsecrossword.com/download.aspx 
(Αρχείο 2 –Παράδειγμα Σταυρόλεξου) 

4. Στις σελίδες 
http://www.sae.gr/?id=13243&tag=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%
CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5

%CE%AF%CF%82 

http://www.tiki-toki.com/
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section1/ploia/lemmata/2-0-0.htm
http://7gym-laris.lar.sch.gr/istoria/ist_anakal.htm
http://ypsdmes.mysch.gr/1_map.gif
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82+15%CE%BF%CF%85-16%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1&biw=1034&bih=706&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HSJEVJi0KcXDOdLAgPAI&ved=0CAYQ_AUoAQ%23facrc=_&imgdii=105-q0iwYeKBtM%3A%3BUPAkwcZAQJLz4M%3B105-q0iwYeKBtM%3A&imgrc=105-q0iwYeKBtM%253A%3BJzON2yTDj7EAmM%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_anakal.files%252Fmap_1550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F7gym-laris.lar.sch.gr%252Fistoria%252Fist_a
http://www.greek-language.gr/
http://www.eclipsecrossword.com/download.aspx
http://ypsdmes.mysch.gr/2_crossword_example.html
http://www.sae.gr/?id=13243&tag=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://www.sae.gr/?id=13243&tag=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%

CF%82_E%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5407/extras/activiti

es/indexH_2_metaselida/indexh_2_metaselida.html θα βρείτε κείμενα και μαρτυρίες 

Ελλήνων μεταναστών από τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνα. Ποια 

είναι η σχέση τους σήμερα με την μητροπολιτική Ελλάδα, ποιες προσπάθειες κάνουν να 

διατηρήσουν δεσμούς μεταξύ τους στις χώρες που εγκαταστάθηκαν; Γράψτε τα 

συμπεράσματά σας σε ένα αρχείο του Word (80-100 λέξεις). 

5. Αναζητήστε στο διαδίκτυο ποιήματα και τραγούδια που μιλούν για τη μετανάστευση. 
Συλλέξτε τα εξής τρία: «Από μικρός στην ξενιτιά» - Δημοτικό, «Ξενιτεμένο μου πουλί» - 
Δημοτικό «Η ξεινιτιά», «Η Αχάριστη» - Ρεμπέτικο, Τσιτσάνης,  και φτιάξτε συννεφόλεξα 
με την εφαρμογή http://www.wordle.net/create 
 

Αρχείο 3 – Παράδειγμα Συννεφόλεξου: 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82_E%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82_E%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5407/extras/activities/indexH_2_metaselida/indexh_2_metaselida.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5407/extras/activities/indexH_2_metaselida/indexh_2_metaselida.html
http://www.wordle.net/create
http://ypsdmes.mysch.gr/3_wordcloud_example.png
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Κριτική/ επέκταση του σεναρίου 

     Η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που εξυπηρετεί τα οικονομικά ή άλλα 

προβλήματα που δημιουργούνται καθώς και τη διάθεση των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. 

Στο παρόν σενάριο θα μπορούσε να γίνει λόγος και για άλλες ιστορικές στιγμές που είχαν ως 

αποτέλεσμα κύματα μεταναστών και προσφύγων (Μικρασιατική καταστροφή) καθώς και για 

τους ελληνόφωνους πληθυσμούς της Κ. Ιταλίας (Καλαβρία). Σήμερα, ένα από τα βασικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος είναι ο υπερπληθυσμός. Ο άνθρωπος αυτή 

τη φορά οπλισμένος με μια σύγχρονη τεχνολογία αναζητά διέξοδο έξω από τα όρια του πλανήτη 

Γη, προσπαθώντας να αποικίσει άλλους πλανήτες. Για ευνόητους λόγους (οικονομία χρόνου, 

επικέντρωση στα σημαντικότερα γεγονότα) το παρόν σενάριο απέφυγε να θίξει τα παραπάνω. 

Θα μπορούσε όμως αυτό να γίνει στο πλαίσιο μια ερευνητικής εργασίας με θέμα τη 

Μετανάστευση.  

   Επίσης, επειδή η υλοποίηση του παρόντος σεναρίου κρίνεται ως απαιτητική, οι μαθητές θα 

πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη χρήση του υπολογιστή, για να μη χαθεί πολύτιμος 

χρόνος. 

 

Αξιολόγηση μαθητών 

    Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους και συζητούν για όσα 

ανακάλυψαν, για όσα τους έκαναν εντύπωση κλπ. Θα αξιολογηθούν με βάση την σαφήνεια του 

λόγου, την ακρίβεια στη διατύπωση των συμπερασμάτων τους, την εξοικείωση με τις ΤΠΕ. 

Επίσης, οι μαθητές θα πρέπει στο τέλος του μαθήματος να έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό 

βαθμό τους στόχους που ετέθησαν στην αρχή του μαθήματος. Η αξιολόγησή τους μπορεί να 

εστιαστεί στο γνωσιακό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Για το σκοπό αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν φύλλα αυτοαξιολόγησης. Εναλλακτικά θα μπορούσε να τους ανατεθεί η 

παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου ή η δημιουργία καλλιτεχνικού έργου με θέματα 

συναφή προς το μάθημα.  

Θα ληφθεί υπόψη η δυσκολία του εγχειρήματος και κάποιων εννοιών σε σχέση με την ηλικία των 

παιδιών. 
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Σενάριο μαθήματος: Ερωτηματικές Προτάσεις-Ρατσισμός 

 

Δήμητρα Γρουσουζάκου 

 Φιλόλογος,  

Μεταπτυχιακές σπουδές: «Τεχνογλωσσία» και «Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας» 

 

 

ΤΑΞΗ: Γ΄ Γυμνασίου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Νεοελληνική Γλώσσα 

ΜΑΘΗΜΑ: Ενότητα 3η .Ερωτηματικές Προτάσεις-Ρατσισμός 

Ώρες Διδασκαλίας: 4 διδακτικά δίωρα 

 

ΥΛΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

- Ευθείες και πλάγιες ερωτήσεις. Να αναγνωρίζει  ο μαθητής τα είδη του και να 

εξοικειωθεί με τις πραγματολογικές χρήσεις των ευθειών ερωτήσεων. 

- Ευθύς και Πλάγιος λόγος. Να αντιληφθεί ο μαθητής ότι οι πλάγιες ερωτήσεις ανήκουν 

στην ευρύτερη θεωρία του πλάγιου λόγου, όπως αυτός εντοπίζεται σε αφηγήσεις, 

αναφορές κ.α 

- Κυριολεξία και μεταφορά. Να συνειδητοποιήσει ο μαθητής τις δυνατότητες που του 

δίνει η γλώσσα, ανάμεσα στην κυριολεξία και τη μεταφορά, ανάλογα με τις 

επικοινωνιακές του ανάγκες. 

- Όλα τα παραπάνω διδάσκονται με αφορμή τις ενότητες που αναφέρονται στον 

Ρατσισμό. 

( http://ebooks.edu.gr/new/ps.php) 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Να προβληματιστούν οι μαθητές για τον ρατσισμό. 

2. Να επισημανθούν οι διαφορετικές μορφές ρατσισμού. 

3. Να συνομιλήσουν με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους. 

4. Να προβληθεί η αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

5. Να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία της διαφορετικότητας, αλλά παρόλα αυτά της 

ισότητας των ανθρώπων. 

6. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για συνεργασία των διαφορετικών παιδιών μιας 

τάξης. 

7. Να αναπτύξουν γραπτό λόγο . 

8. Να εξασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο. 
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9. Να εντρυφήσουν στη θεωρία των ερωτηματικών προτάσεων και του πλάγιου λόγου. 

10. Να αναγνωρίζουν τις ερωτηματικές προτάσεις ως προς τον τρόπο διατύπωσής τους, ως 

προς τη σκοπιμότητά τους και ως προς το είδος των απαντήσεων που επιδέχονται.  

11. Να γνωρίσουν την πολυσημία της γλώσσας μας. 

12. Να διακρίνουν τη διαφορετική λειτουργία της λέξης σε ρόλο κυριολεξίας  και μεταφοράς. 

13. Να συμπεράνουν την ευελιξία της γλώσσας.  
14. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση των μαθητών με τα κείμενα οι μαθητές- σύμφωνα με  

ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β  /13-03-2003, σελ.3778-3794), τα 
Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικά προς τα Ισχύοντα 
(ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011- πρέπει να μπορούν:  

 
 να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, σκηνικό, 

κοινωνικό πλαίσιο, περιοριζόμενοι αποκλειστικά στο κείμενο και στις πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτό (στη συγκεκριμένη ενότητα στα κείμενα που αναφέρονται στον 
ρατσισμό και τα στερεότυπα) 

 να κατανοούν το επικοινωνιακό πλαίσιο. Οι μαθητές/τριες καλούνται να συσχετίζουν 
μεταξύ τους τα δεδομένα του κειμένου, ώστε α) να αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά 
στοιχεία του, β) να διακρίνουν τις βασικές πληροφορίες από τις επουσιώδεις σε σχέση με 
τον πομπό, τον/τους δέκτη/ες και το βασικό μήνυμα του  κειμένου και γ) να ορίζουν τον 
σκοπό για τον οποίο γράφτηκε καθώς και το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκει.  

 να εμβαθύνουν στο κείμενο και να ερμηνεύουν τα δεδομένα με βάση το πλαίσιό τους, 
κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό και β) να επισημαίνουν την οργάνωση των 
πληροφοριών μέσα σε αυτό και να κατανοούν τη μεταξύ τους συνοχή, να διακρίνουν 
από το κείμενο τις προθέσεις του συγγραφέα.  

 να εξετάζουν το κείμενο με κριτική διάθεση υπό το πρίσμα εξωκειμενικών παραμέτρων, 
όπως είναι οι προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες τους, ώστε να αξιολογούν ιδέες, πράξεις 
και χαρακτήρες, να εντοπίζουν αντιφάσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα και να 
συγκρίνουν τα δεδομένα του κειμένου με τα δεδομένα άλλων κειμένων. Ως συνέπεια της 
επαφής τους με το κείμενο οι μαθητές/τριες καλούνται να εκφράζουν δικές του σκέψεις, 
συναισθήματα, ερμηνείες και αξιολογικές κρίσεις. 
  
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την ανάλυση των ερωτήσεων που ακολουθούν τα 

κείμενα, τα οποία βοηθούν τους μαθητές να προβληματιστούν και να αναπτύξουν 

κριτική σκέψη.  

π.χ.  

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν το κείμενο 1 το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε 

έναν πατέρα και την κόρη του σχετικά με την ερμηνεία του Ρατσισμού είναι ενδεικτικά: 

- Εναντίον ποιων εκδηλώνεται, σύμφωνα με το κείμενο, ο ρατσισμός  και πώς 

εκφράζεται; 

-Η συνηθισμένη συμπεριφορά δεν είναι πάντα και φυσιολογική; Πώς στηρίζει την 

επιχειρηματολογία του ο πατέρας. 

 - Τι εννοεί ο πατέρας λέγοντας ότι τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά αποτελούν πρόσχημα 

που μπορεί να οδηγήσει σε ρατσιστική συμπεριφορά; κλπ... 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
1. Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 
2. Να εξασκήσουν δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η σύγκριση, η συνδυαστική σκέψη. 
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3. Να ασκηθούν στην ανάληψη και διεκπεραίωση ρόλων , ώστε να  
αισθητοποιούν και να προσεγγίζουν βιωματικά τη γνώση. 
4. Να συνδέουν το λόγο με τη λειτουργικότητα που κάθε φορά πρέπει να έχει σε συγκεκριμένη 
επικοινωνιακή περίσταση. 
5. Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση. 
6. Να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους.  
7. Να καλλιεργήσουν το λόγο, και την αφαιρετική σκέψη, αναπτύσσοντας την ικανότητα 
μετάδοσης πληροφοριών με τρόπο συνοπτικό τόσο γραπτά όσο και  προφορικά. 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται:  
 
•Νεοελληνική Γλώσσα Γ   Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή.  
•Τετράδιο Εργασιών Γ   Γυμνασίου.  
•Κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές, καθώς και κατάλληλο εκπαιδευτικό 
υλικό για την ανάπτυξη γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών/τριών. 

 Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α  , Β, Γ   Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη -Α. 
Χατζησαββίδου. 

•Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Α  , Β  , Γ   Γυμνασίου των Μ. Γαβριηλίδου, Π. 
Λαμπροπούλου, Κ. Αγγελάκου 
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

1. Οικοδομισμός για να χτίσουν οι μαθητές την άποψη τους σχετικά με τον Ρατσισμό μέσα 

από τα ερεθίσματα που θα λάβουν από τον Υπολογιστή ή και τις προσωπικές τους 

εμπειρίες και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπειριών τους και των ιδεών τους (Ζαν 

Πιαζέ) 

2. Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία και Ανακαλυπτική μάθηση (Βruner). Μέσα από το 

συγκεκριμένο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον διαβίωσής του, ο μαθητής θα 

κληθεί να ξεδιπλώσει τις απόψεις του γύρω από το θέμα του Ρατσισμού και στη 

συνέχεια με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα μπορέσει να εξασκηθεί στη διερευνητική 

διδασκαλία και παράλληλα στην απόκτηση συγκεκριμένης γνώσης. Αποτέλεσμα όλης 

αυτής της διεργασίας θα είναι και η  δημιουργία Βίντεο, στο οποίο θα αποτυπώνονται 

και θα οπτικοποιούνται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με το θέμα διερεύνησης.  

3. Συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν συλλογικά. Ο εκπαιδευτικός έχει το 

ρόλο του οργανωτή και του εμψυχωτή Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανά 4 άτομα 

θα είναι αυτοί που θα φθάσουν με τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού στον 

επιδιωκόμενο στόχο. Vygotsky 

 

 

ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Εξοικείωση των μαθητών με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, με βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και 

με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Διαθέσιμο εργαστήριο πληροφορικής. Εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AD
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Σύνδεση της ενότητας με τα μαθήματα της ιστορίας, γεωγραφίας, κοινωνικής αγωγής, 

πληροφορικής, Βιολογίας,  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Φυσικής Αγωγής. Π.χ σε συνεργασία με 

τον καθηγητή Βιολογίας οι μαθητές να αποδείξουν και να καταγράψουν την επιστημονική 

επιχειρηματολογία περί ύπαρξης διαφορετικών, αλλά όχι κατώτερων και ανώτερων φυλών και 

έτσι να ενισχύσουν την ανθρωπιστική θέση που έχουν αποκτήσει από άλλα μαθήματα σχετικά με 

την ισότητα των ανθρώπων, που στηρίζεται στην ομοιότητα, αλλά παράλληλα και στη διαφορά. 

Ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα στο οποίο θα μας οδηγούσε η επιστήμη της Βιολογίας θα ήταν 

το παρακάτω για παράδειγμα. 

«Εφόσον δύο όντα του ζωικού βασιλείου μπορούν να αναπαραχθούν μαζί χωρίς να έχουν 
στείρους απόγονους ανήκουν στο ίδιο είδος. Παραδείγματος χάριν ο Εσκιμώος που παντρεύεται 
μια Ινδή Ταμίλ έχει όλες τις πιθανότητες να γίνει πατέρας και αργότερα παππούς. Ωστόσο, ο,τι 
επιτρέπει η φύση, δεν επιδοκιμάζει το κοινωνικό κατεστημένο κι αυτό γιατί έρχεται σε 
σύγκρουση με γεωγραφικούς ή και πολιτιστικούς φραγμούς. Εξάλλου οι διαφορές είναι 
ελάχιστες, πράγμα που δεν επιτρέπει το διαχωρισμό του ανθρώπινου είδους σε φυλές ως 
βιολογικές οντότητες. Αλλά ούτως ή άλλως οι γενετικές διαφορές δεν είναι συνώνυμες της 
ανισότητας. Είμαστε όλοι ίσοι παρά τις διαφορές μας ανεχόμενοι και παραδεχόμενοι αυτές, 
ακόμα και εκτιμώντας αυτές ως πηγή βιολογικού πλούτου.»  

Ενδιαφέρον είναι να δοθεί έμφαση και στα στοιχεία παράδοσης που ενώνουν  τους λαούς. 

Παράδειγμα ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές που ήδη έχουν διδαχθεί από τη 

Νεοελληνική Λογοτεχνία "Του γιοφυριού της Άρτας", να βρουν αντίστοιχα δημοτικά ποιήματα σε 

άλλα μέρη των Βαλκανίων, έτσι ώστε οι μαθητές να  κατανοήσουν την έννοια του ευρύτερου 

ευρωπαϊκού πολιτισμού που ενώνει και δεν διχάζει λαούς.  Έτσι,  παραθέτουμε την πομάκικη 

παραλλαγή του τραγουδιού «Της Άρτας το γεφύρι» π.χ  

Τρία αδέλφια γεφυριού τοίχο χτίζανε 
 

Τρία αδέλφια γεφυριού τοίχο χτίζανε 
 

Τη μέρα το χτίζουν, το βράδι γκρεμίζεται 
 

Το βράδι γκρεμίζεται, θυσία θέλει… 
 

ή την αλβανική παραλλαγή "Το κάστρο της Ροζάφα" 

 
Απλώθηκε ομίχλη πάνω από το ποτάμι της Μπούνα 

Για τρεις μέρες και τρεις νύχτες 
Μετά από τρεις μέρες και τρεις νύχτες 

φύσηξε αεράκι 
και πήρε μακριά την ομίχλη. 

Την πήγε μέχρι το Βαλντανούζ. 
Εκεί που δουλεύανε τρεις αδελφοί. 

τρεις αδελφοί χριστιανοί. 
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Αυτοί, ολημερίς κτίζανε ένα κάστρο 
που το βράδυ γκρεμιζόταν. 
Από κει περνά ένας Άγιος… 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1ο Διδακτικό δίωρο: Οι μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής χωρίζονται σε ομάδες ανά 4 

άτομα και  μεταβαίνουν στον δικτυακό χώρο «Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα»  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html και αναζητούν ορισμούς από το Λεξικό 

Τριανταφυλλίδη για τις έννοιες Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Διαφορετικός. 

 

Το λεξικό δίνει τις εξής ερμηνείες:  

ρατσισμός ο [ratsizmós]: η αντίληψη εκείνων που πιστεύουν ότι η δική τους φυλή είναι ανώτερη 

από τις άλλες που η φύση τις έχει καταδικάσει σε κληρονομική κατωτερότητα· (πρβ. φυλετικές 

διακρίσεις): Ο ~, παρόλο που είναι επιστημονικά αστήρικτος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

πολιτικού ανταγωνισμού. H ιδεολογία του ρατσισμού μόνο μίσος και φανατισμό εμπνέει. || 

Kοινωνικός ~, για ανάλογη αντίληψη και συμπεριφορά σε βάρος κοινωνικών ομάδων που 

μειονεκτούν ή διαφέρουν.  

[λόγ. < ιταλ. razz(ismo) -ισμός]  

ξενοφοβία η [ksenofovía]: ο φόβος, η εχθρότητα προς τους ξένους ως φορείς πολιτιστικών 

επιδράσεων, που αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους ως επικίνδυνες.  

[λόγ. < νλατ. xenophobia ή μέσω του γαλλ. xéno phobie < xeno-, xéno- = ξενο- + -phobia, -phobie 

= -φοβία]  

διαφορετικός -ή -ό [δiaforetikós]: 1. για κπ. ή για κτ. που διαφέρει, που παρουσιάζει διαφορές 

από κπ. ή από κτ. άλλο, που δεν είναι ίδιος ή όμοιος με κπ. ή με κτ. άλλο: Δεν πρόκειται για το 

ίδιο πρόσωπο, αλλά για δύο διαφορετικά πρόσωπα. Οι δίδυμοι δεν είναι πάντοτε όμοιοι, μερικές 

φορές είναι διαφορετικοί. Παιδιά με ίδια ηλικία, με διαφορετική όμως ανάπτυξη. Δεν ταιριάζουν, 

είναι τελείως διαφορετικοί (χαρακτήρες). Έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα. Aυτό που λες είναι 

κάτι διαφορετικό, μια άλλη άποψη ή μια άλλη πλευρά του ζητήματος. || για κπ. ή για κτ. που 

διαφέρει από τους άλλους, επειδή είναι πολύ καλύτερος: Aυτός είναι ένας ~, ένας ξεχωριστός 

άνθρωπος. Πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι η κατάσταση! 2. (σπάν.) για κπ. ή για κτ. που 

εμφανίζεται με μορφή διαφορετική από αυτή που είχε προηγουμένως: Γύρισε ~ από το 

εξωτερικό, αλλαγμένος. διαφορετικά ΕΠIΡΡ αλλιώς. 1. με διαφορετικό, με άλλον τρόπο: Εγώ το 

αντιμετωπίζω ~ το πρόβλημα. Aυτός σκέφτεται ~ και όχι όπως οι άλλοι, ορθότερα. Δε γίνεται ~, 

πρέπει να πάω, δεν υπάρχει άλλη λύση. 2. σε διαφορετική, σε αντίθετη περίπτωση: Φύγε τώρα, 

~ θα αργήσεις.  

[λόγ. < αρχ. διαφορ(ῶ) `παίρνω, λεηλατώ΄ (συν. του διαφέρω), συνοπτ. θ. διαφορη-, σφαλερά 

κατά το φορώ - φόρεσα αντί διαφορητικός μτφρδ. ιταλ. differente]  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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Στη συνέχεια  ο καθηγητής δημιουργεί με αφορμή τους ορισμούς διάλογο σχετικά με τη γνώμη 

αλλά και τις γνώσεις που έχουν οι μαθητές γύρω από αυτά τα  θέματα. 

Αφού ο καθηγητής αφήσει να διατυπωθούν όλες οι απόψεις –είτε ατομικές, είτε ομαδικές- 

σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές γύρω από τα θέματα αυτά, 

παρακολουθούν ένα βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=ECOHHIdLx0Q&t=7s ) για τον 

ρατσισμό. Στη συνέχεια ο διδάσκων μέσω του βίντεο θα αφήσει τους μαθητές να 

προβληματιστούν και στη συνέχεια θα παρακινήσει ξανά συζήτηση και σχολιασμό του βίντεο. 

Θέτει ερωτήσεις σχετικά με αυτά που οι μαθητές παρακολούθησαν στο βίντεο.  

Για παράδειγμα: 

-Γνωρίζατε ότι οι Έλληνες ιστορικά έχουν υπάρξει πολλές φορές πρόσφυγες και μετανάστες; 

-Τι γνωρίζετε για την νεότερη ιστορία της Ελλάδας σχετικά με το προσφυγικό θέμα; 

-Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ξεριζωμού του Μικρασιάτικου και Ποντιακού ελληνισμού; 

-Πώς αντιμετωπίστηκαν οι Έλληνες μετανάστες στην Ευρώπη μετά  Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο;  

-Πώς θα ερμηνεύατε τη φράση «Οι ηττημένοι Γερμανοί έδιναν δουλειά στους νικητές Έλληνες  

και αυτοί έπαιρναν τον δρόμο της μετανάστευσης», Ελλαδογραφία, Γ. Τσαγκάρη 

-Σύγχρονη Ελλάδα-χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Πώς νομίζετε ότι οι Σύγχρονοι 

Έλληνες αντιμετωπίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε επίπεδο ατομικό και κρατικό.  

-Μπορείτε να φέρετε παραδείγματα από την προσωπική σας εμπειρία; κ.α   

Ο καθηγητής θα πρέπει να διαπιστώσει αν οι μαθητές συνεχίζουν να έχουν την ίδια άποψη για 

τον ρατσισμό που είχαν και πριν την προβολή του βίντεο. Συνήθως οι μαθητές σε τέτοια θέματα 

αρχικά αντιδρούν αυθόρμητα-εκφράζοντας πολλές φορές και ακραίες θέσεις -, όταν όμως 

προβληματιστούν με κατάλληλα ερεθίσματα, αλλάζουν άποψη και γίνονται πιο διαλλακτικοί και 

μετριοπαθείς στις απόψεις τους. 

Στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας ο καθηγητής δίνει ενδεικτικά μία λίστα με ιστότοπους, π.χ 

http://foundation.parliament.gr,   

http://edu09.pbworks.com,  

https://www.coe.int/en/web/portal/home#3, 

https://www.youtube.com, 

https://xenesglosses.eu, 

https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw,  

 στους οποίους οι μαθητές πρέπει να ανατρέξουν, να προβληματιστούν και σπίτι τους με το θέμα 

και να συμπληρώσουν το 1ο  Φύλλο εργασίας.  

https://www.youtube.com/watch?v=ECOHHIdLx0Q&t=7s
http://foundation.parliament.gr/
http://edu09.pbworks.com/
https://www.coe.int/en/web/portal/home#3
https://www.youtube.com/
https://xenesglosses.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw
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2ο   Διδακτικό δίωρο: Γίνεται η ανάγνωση των κειμένων της Γλώσσας που είναι σχετικά με το 

Ρατσισμό. Οι μαθητές διαβάζουν διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις για το Ρατσισμό και 

συμπληρώνουν τον προβληματισμό τους. Συζητούν, απαντώντας στις ερωτήσεις του βιβλίου που 

αφορούν κάθε κείμενο.  Στη συνέχεια οι μαθητές, ενώ βρίσκονται στο εργαστήριο 

πληροφορικής, συλλέγουν φωτογραφικό υλικό σχετικά με το θέμα που συζητούν και φτιάχνουν 

ένα δικό τους μικρό βίντεο, το οποίο θα συνοψίζει τα αποτελέσματα της μελέτης τους και των 

συζητήσεών τους και μπορούν να το ανεβάσουν στο κανάλι τους στο youtube,( 

https://youtu.be/SWUA58O36oY)   ή στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. Ως εργαλείο για την 

κατασκευή του βίντεο χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Pinnacle studio 14. 

3ο Διδακτικό δίωρο: Ο καθηγητής εισάγει τους μαθητές μέσα από τα ίδια κείμενα του βιβλίου 

στη θεωρία των ερωτηματικών προτάσεων. Προβάλλεται με Poewer Point η θεωρία για τις 

ερωτηματικές προτάσεις, για τις ευθείες και τις πλάγιες. Διδάσκεται η έννοια του πλαγίου λόγου, 

μέσω Power Point, καθώς οι πλάγιες προτάσεις  εντάσσονται μέσα στη γενικότερη θεωρία του 

πλαγίου λόγου. Παράλληλα γίνεται και η παρουσίαση για τη μεταφορά και την κυριολεξία, που 

είναι η θεωρία της ενότητας αυτής. Γίνονται για εξάσκηση οι αντίστοιχες ασκήσεις του βιβλίου. 

Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής και εξασκούνται πάνω σε ασκήσεις  σε 

ασκήσεις  hot potatoes για τις ερωτηματικές προτάσεις. Δίνεται για εξάσκηση στο σπίτι το 2ο , 3ο 

και 4ο φύλλο εργασίας.  

4ο Διδακτικό δίωρο: Οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου. Τους δίνεται  

το 5ο  φύλλο εργασίας μέσα στην τάξη. Δίνεται έμφαση στο επικοινωνιακό πλαίσιο του λόγου.  

Οι μαθητές καλούνται μέσα από μια εισήγηση  να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τον 

ρατσισμό. Η επιχειρηματολογία τους πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

ποιότητας:  

 Επάρκεια πληροφοριών 

 Λογική οργάνωση επιχειρημάτων  

 Απόδειξη επιχειρημάτων 

 

Επιπλέον δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και ως προγράμματα στη 

διάρκεια της χρονιάς.  

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. 
β  /13-03-2003,σελ. 3778 3794) αλλά και τις αρχές των Προγραμμάτων Σπουδών για τη 
Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικών προς τα Ισχύοντα  
(ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011, http://ebooks.edu.gr/new/ps.php ) οι μαθητές μπορούν κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας να ασχοληθούν με τις παρακάτω δραστηριότητες : 
 

- Κατασκευή αφίσας κατά του Ρατσισμού από τις ομάδες και ανάρτησή τους στην τάξη. 

- Συγγραφή ποιήματος ή πεζού με θέμα τον Ρατσισμό. 

- Συλλογή εθίμων από τις χώρες που προέρχονται οι αλλοδαποί μαθητές. 

- Συλλογή παραδοσιακών συνταγών από τις χώρες που προέρχονται οι αλλοδαποί 

μαθητές. 

- Εκμάθηση παραδοσιακών χορών από τις χώρες που προέρχονται οι αλλοδαποί μαθητές. 

https://youtu.be/SWUA58O36oY
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/plagies-erotimatikes.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/plagies-erotimatikes.htm
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- Διεξαγωγή οργανωμένων συζητήσεων σε επίπεδο ομάδων και ολομέλειας σχετικά με τον 
ρατσισμό. 

- Παρουσιάσεις εργασιών σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού, με χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων.  

- Δραματοποιημένοι διάλογοι με διαφορετικούς αντίθετους ρόλους π.χ η γυναίκα είναι το 
ίδιο ικανή με τον άνδρα στον επαγγελματικό και πολιτικό στίβο;  

- Δραματοποιημένες περιστάσεις επικοινωνίας ( Είστε μετανάστης και προσπαθείτε να 
εξυπηρετηθείτε στις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους)   

- Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος ( προφορική επιχειρηματολογία σχετικά με τον 
ρατσισμό). 

- Σύνταξη κειμένου σε μορφή συνέντευξης ( Συνέντευξη από έναν μετανάστη για τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τον κοινωνικό περίγυρο και το κράτος) 

- Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου, αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς με τα πορίσματα 
που προέκυψαν από την ενασχόλησή τους με τον Ρατσισμό. 
 

 

Στόχος των επιπλέον δραστηριοτήτων είναι να τονιστεί όχι τόσο το φαινόμενο του 

Ρατσισμού, αλλά κυρίως να αναδειχθούν οι ομοιότητες των λαών και των παραδόσεων 

τους, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας τους.  

 

 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

Fatima, το παιδί του πολέμου. Ταινία μικρού μήκους από τους μαθητές και μαθήτριες του 19ου 
Γυμνασίου Αθηνών 
Chromofovia. Μια ταινία μικρού μήκους του 1966 από τον Βέλγο δημιουργό Raoul Servais, για 
τον τρόπο που το ανθρώπινο πνεύμα αντιμάχεται το φασισμό και υπερασπίζεται τη 
διαφορετικότητα. 
Schwarzfahrer (λαθρεπιβάτης). Ταινία μικρού μήκους με θεμα την καταδίκη του καθημερινού 
ρατσισμού μέσα από μια ιστορία σε ένα τραμ. 
Το πορτοφόλι. Ταινία μικρού μήκους από τους μαθητές του λυκείου Μανταμάδου. 
Κιαλό Αμαντού, ανήλικος μετανάστης στην Αθήνα. Ταινία μικρού μήκους που προσπαθεί να 
περιγράψει τη ζωή ενός ξένου στην Eλλάδα, τον κοινωνικό κανιβαλισμό και την φασιστική 
απειλή. 

 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

 

ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php  

 

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

https://www.youtube.com/?hl=el&gl=GR 

https://el.wikipedia.org/wiki  

 

https://youtu.be/qT2aKYcGObI
https://youtu.be/VRiV-LDV8MA
https://youtu.be/UbMzN0gq9Gc
https://youtu.be/TfkA-VyCe3Q
https://www.dailymotion.com/video/x1ma2kd
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
https://www.youtube.com/?hl=el&gl=GR
https://el.wikipedia.org/wiki
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Εκπαιδευτικό υλικό: 

«"Του γιοφυριού της Άρτας" 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 
γιοφύρι εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 

Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 
"Αλοίμονο στούς κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 

ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται." 
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στό ποτάμι, 
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χηλιδόνι, 
παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρωπινή λαλίτσα: 

"Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει, 
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 

που έρχεται αργά τ' αποταχύ και πάρωρα το γιόμα." 
 

Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. 
Πιάνει, μηνάει της λυγερής με το πουλί τ' αηδόνι: 
Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, 
αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. 
Και το πουλι παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: 

"Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα, 
γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι." 

Να τηνε κι εξαναφανεν από την άσπρην στράτα. 
Την είδ' ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. 
Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 

"Γειά σας, χαρά σας, μάστοροι και σεις οι μαθητάδες, 
μα τι έχει ο πρωτομάστορας και είναι βαργιομισμένος; 

"Το δαχτυλίδι το 'πεσε στην πρώτη την καμάρα, 
και ποιος να μπει, και ποιος να βγει, το δαχτυλίδι νά 'βρει;" 

"Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πά σ' το φέρω, 
εγώ να μπω, κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι νά 'βρω." 

Μηδέ καλά εκατέβηκε, μηδέ στη μέση επήγε, 
"Τράβα, καλέ μ' τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα 

τι όλον τον κόσμο ανάγειρα και τίποτες δεν ήβρα." 
 

Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη, 
παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. 
"Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας! 

Τρεις αδελφάδες ήμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες, 
η μια 'χτισε το Δούναβη, κι η άλλη τον Αφράτη 
κι εγώ η πλιό στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι. 
Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες." 
 

"Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, 
πο 'χεις μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει." 

Κι αυτή το λόγον άλλαζε κι άλλη κατάρα δίνει: 
"Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 
τί έχω αδελφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει. 
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1ο Φύλλο εργασίας 
Ερωτήσεις 

 
Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα. 

Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 
συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.  

 
1ο Άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του Ο.Η.Ε 

  

Να υποθέσεις ότι παίρνεις μέρος στη συγγραφή των άρθρων της Οικουμενικής Διακήρυξης για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ο.Η.Ε. Γράψε άλλα 5 άρθρα, τα οποία θα μπορούσαν να 

συμπληρώσουν το χάρτη των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, έτσι ώστε να μιλάμε όχι μόνο 

για  πολιτικά-άρα και  περιορισμένης ισχύος - αλλά για ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

1. Παρακολουθήστε το ντοκυμαντέρ « Οι Βρωμοέλληνες» από την εκπομπή « Χωρίς 

σύνορα» του Στέλιου Κούλογλου στον σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw  και περιγράψτε σε ένα κείμενο 300 

λέξεων την πορεία των Ελλήνων μεταναστών για την Αμερική. Προσπαθήστε στη θέση 

των Ελλήνων εκείνης της εποχής να βάλετε τους μετανάστες που εσείς- οι σύγχρονοι 

Έλληνες – καλείστε να υποδεχθείτε στη χώρα σας.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw
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2ο Φύλλο εργασίας 

 

1. Να υπογραμμίσεις τις ερωτήσεις και να τις χαρακτηρίσεις ως ευθείες/πλάγιες ερωτήσεις, 
γνήσιες/ρητορικές, ολικής/μερικής άγνοιας. 
 
 
-Ήρθε ο Κώστας; 
 
-Πότε έφυγε η Μαρία; 
 
-Με ρώτησε αν θα φύγουμε νωρίς. 
 
- Δεν ήθελε να ξέρει πότε θα φύγουν 
 
- Θα πάμε για ψώνια; 
 
-Ο μαθητής ρώτησε τον καθηγητή αν διόρθωσε το διαγώνισμα στα μαθηματικά. 
 
- Έγινε το φαγητό; 
 
- Η Μαρία ρώτησε τη μαμά της αν έγινε το φαγητό. 
 
-Πότε γεννήθηκες; 
 
-Ο εισαγγελέας ρώτησε τον κατηγορούμενο αν είναι ένοχος. 
 
-θα ήθελα να ήξερα πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι να εκμεταλλεύονται το 
συνάνθρωπό τους! 
 
-Πώς είναι δυνατόν να έγραψες πάλι τόσο χάλια στο διαγώνισμα; 
 
 
 
 

2. Να γράψεις 4 δικές  σου προτάσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
    

- Ευθεία-μερικής αγνοίας-ρητορική 

- Πλάγια –ολικής αγνοίας- γνήσια-υποκείμενο στο ρήμα εξάρτησης 

- Ευθεία – ολικής αγνοίας-γνήσια        

- Πλάγια – μερικής αγνοίας- αντικείμενο στο ρήμα εξάρτησης 
 

 

3. Να γράψεις 10 προτάσεις στις οποίες θα φαίνεται η μεταφορική και κυριολεκτική 
σημασία των παρακάτω λέξεων. 

Βουνό, σώζω, κατεβάζω, τρέχω, πιάνω.  
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3ο Φύλλο εργασίας 

 

1. Χωρίζω τις παρακάτω φράσεις  

Χρυσό σκουλαρίκι, γλυκιά καραμέλα, σιδερένια πόρτα, σκληρό χαρτόνι, σκληρή κριτική, χρυσός 
άνθρωπος, γλυκό μωρό, σιδερένια θέληση, νόστιμα γεμιστά, νόστιμο κορίτσι, μαύρη ζωή ,πικρός 
καφές, πικρή ζωή, μαύρη μπλούζα,  

 

ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
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2. Μετατρέπω τις παρακάτω κυριολεξίες σε μεταφορές κάνοντας όποιες αλλαγές είναι 
απαραίτητες 

 

ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Σιδερένια κάγκελα  

Μέθυσα από κρασί  

Πέτρινος τοίχος  

Ανοίγω το παράθυρο  

Το φως του ήλιου   

Έχασα τη γόμα μου  

 
3. Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω προτάσεις 

Ανακοίνωσαν ποιοι θα πάρουν τις υποτροφίες. 

Θα μάθω γιατί έκλαιγες. 

Μας εξήγησε πώς διέφυγε. 

Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος μου το είπε. 

Αποφάσισε αν θέλεις να 'ρθεις μαζί μας. 

Υπολογίζει πόση ώρα θέλει μέχρι το χωριό του. 

Θα δείτε τι θα γίνει. 

Δεν υπάρχει πληροφορία ποιον θα ορίσει στη θέση του διευθυντή. 

Σε ρώτησα αν/μήπως θέλεις να σε βοηθήσω. 

Με ρώτησε να περιμένει ή όχι. 

Δε μου απάντησες πώς πήγες στις εξετάσεις. 

Δεν ξέρω ποιανού είναι το βιβλίο. 

Τη ρώτησα τι θα κάνει μετά. 

Αμφιβάλλω αν κατάλαβε κανείς αυτά που είπα. 

Απορώ γιατί δεν έγραψε καλά στις εξετάσεις. 

Δε θυμάμαι ποιος μου το είπε. 

Δε μας είπε πότε θα φύγει. 
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Μας εξήγησε πώς διέφυγε. 

Δεν ξέρω ποιανού είναι η τσάντα. 

Σκέψου τι θα κάναμε χωρίς το αυτοκίνητο. 

Λογάριασε πόσα χρήματα ξόδεψε αυτό το μήνα. 

Υπολόγισα πόσο θα μου στοιχίσει ο καινούριος υπολογιστής. 

Είναι ζήτημα αν θ' αντέξει χωρίς φαγητό και νερό για πολλές μέρες. 

Δεν υπάρχει πληροφορία ποιον θα ορίσει στη θέση του διευθυντή. 

Είναι παράξενο πώς λειτουργεί ο άνθρωπος όταν απειλείται! 

Στην ερώτησή μου, αν έγινε κάτι, δεν απάντησε κανείς. 

Ένα δεν καταλαβαίνω, πώς βρέθηκε εκεί. 

Αυτό με προβληματίζει, αν θα δεχτεί την πρότασή μας. 

Ήρθε ο Γιάννης; 

Θα πάμε σινεμά; 

Ξέρεις ελληνικά; 

Να έρθω κι εγώ; 

Μπορείς να μου πεις τι ώρα είναι; (η κατάλληλη απάντηση δεν είναι ναι ή όχι) 

Θα πάρετε καφέ;  

Είναι δυνατό να μην καταλαβαίνεις; 

Μήπως έφυγε ο Γιάννης; 

’ραγε έφυγε ο Γιάννης; 

Μην έφυγε ο Γιάννης; 

Έφυγε ο Γιάννης μήπως; 

Έφυγε ο Γιάννης άραγε; 

Την αγαπάει ή δεν την αγαπάει; 

Την αγαπάει ή όχι; 

Έφυγε ο Γιάννης ή δεν έφυγε; 

Έφυγε ο Γιάννης ή όχι; 

Δεν ξέρεις τι έγινε; 

Να μην ανοίξω το παράθυρο; 
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4ο Φύλλο Εργασίας  

 

Από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα  

  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. Ως ρήματα εξάρτησης να  

χρησιμοποιήσετε τα ρήματα που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις.  

  

α. Θα κρατήσεις την υπόσχεσή σου; (Με ρώτησε<..)  

β. Αν και δε με προσκάλεσαν, θα πάω. (Είπε<.)  

γ. Τι έχει συμβεί; (Αναρωτιόταν<..)  

δ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν (Με διέταξε<..)  

ε. Αν θέλω, μπορώ να ανατρέψω όλα τα σχέδιά σου. (Μου απάντησε<..)  

στ. Ετοιμαστείτε για επίθεση (Ο διοικητής τούς διατάζει<..)  

ζ. Θα σε βοηθήσω οικονομικά. (Μου υποσχέθηκε<..)  

η. Γιατί είσαι αναστατωμένη; (Τη ρώτησε<.)  

θ. Θα τον τιμωρήσω, αν δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. (Μου  

ανακοίνωσε<.)  

ι. Είμαι αθώος. (Ο κατηγορούμενος ισχυριζόταν<..) 

 

2. . Να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. 

 

·         «Θ’ αργήσεις να γυρίσεις;» ρώτησε ο πατέρας τη Μαρία. 

................................................................................................................................... 

·         «Θα πάμε στο πάρκο να παίξουμε» είπαν τα παιδιά. 

................................................................................................................................... 

·         «Πότε θα γίνει το πάρτι;» ρώτησε ο Κώστας. 

................................................................................................................................... 

 

3.       Να μετατρέψεις τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 

 

·         Τη ρώτησα τι δώρο θέλει για τα γενέθλιά της. 

.................................................................................... 

·         Μας ανακοίνωσαν ότι θα πάνε ταξίδι. 

............................................................................................................... 
·         Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν ότι αύριο θα βρέξει. 

............................................................................................... 
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 5ο Φύλλο εργασίας 

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Πρόσφατα απασχόλησε τα Μ.Μ.Ε ένα τρισάθλιο γεγονός. Μία μαθήτρια εμφανίστηκε στο 

σχολείο της με το μαντήλι στο κεφάλι της, το οποίο αποτελεί σύμβολο της θρησκείας της και οι 

καθηγητές της την πρόσταξαν να το βγάλει. Εκείνη αρνήθηκε και δε δίστασαν να τη διώξουν απ’ 

το σχολείο. Παρ’ όλο που θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε πως έχουν μειωθεί και καταλαγιάσει 

γεγονότα που συσχετίζονται με το ρατσισμό, τέτοια περιστατικά όπως αυτό, μας φανερώνουν 

πως αυτή μας η πεποίθηση είναι μια αυταπάτη και σίγουρα λαθεμένη. 

Τα αίτια αυτού του φαινομένου έχουν τις ρίζες τους πολλά χρόνια πριν, αφού γνωρίζουμε πως 

κάποιοι θεωρούσαν φυσιολογική την κατωτερότητα των δούλων απέναντι στους ελεύθερους. 

Στις μέρες μας αυτό δεν κρίνεται μόνο από την ελευθερία που διαθέτει κάποιος αλλά και από 

άλλες κατηγορίες, όπως λχ οι μορφωμένοι και οι αγράμματοι κτλ. Επιπλέον μένουμε και στο 

γεγονός ότι οι αλλοεθνείς είναι λιγότερο γενναίοι και σίγουρα χειρότεροι σε σχέση με μας αφού 

μας κάνουν να πιστεύουμε πως έχουμε πράξει πολλά καλύτερα και μας καλλιεργούν έτσι 

ρατσιστικά φρονήματα. 

Εξ’ αιτίας του ρατσισμού λοιπόν, οι άνθρωποι οδηγούνται σε απαράδεκτες ενέργειες. Η κοινωνία 

χαρακτηρίζεται από ανισοϋψια, διότι έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι υπάρχουν ανώτεροι και 

κατώτεροι λαοί, ενώ άλλες φυλές περιθωριοποιούνται, όπως πχ οι έγχρωμες φυλές, και 

καταδικάζονται σε στασιμότητα. Βέβαια υπάρχουν επιπτώσεις και στο άτομο. Ο ρατσισμός 

ευθύνεται για την έξαρση βίας που συνεπάγεται με την καταπάτηση των δικαιωμάτων και επίσης 

ο ρατσισμός ευθύνεται που υπάρχουν διαφόρων ειδών συγκρούσεις. 

Αυτό το φαινόμενο πρέπει σαφώς όχι μόνο να μειωθεί αλλά να εξαλειφθεί. Χρειάζεται άμεση 

αντιμετώπιση από την πολιτεία, αλλά και εμείς οι ίδιοι πρέπει να μεριμνήσουμε γι’ αυτό. Κατά 

μείζονα λόγο, πρέπει όλοι να μάθουν την ιστορία όλων ή των περισσοτέρων λαών, γιατί μόνο 

έτσι θα καταφέρουμε να διασταυρώσουμε τις απόψεις και να σταματήσουμε επιτέλους να 

είμαστε αλαζόνες και να υποτιμάμε τους γύρω μας. Πρέπει να γνωριστούν σε μεγαλύτερο βάθος 

τα κράτη μεταξύ τους, κι αυτό θα γίνει εφικτό με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε, του τουρισμού αλλά και 

πολλών εκδηλώσεων. Σαν άτομα πρέπει να κατανοήσουμε πως όλοι, είτε πλούσιοι είτε φτωχοί, 

είτε μορφωμένοι είτε όχι, έχουμε τα ίδια δικαιώματα άρα πρέπει να μην τα καταπατάμε. Πρέπει 

να υπάρχει αλληλοσεβασμός για να κερδίσουμε και για τον εαυτό μας αλλά και να εκτιμήσουμε 

τα κατορθώματα των άλλων. Τέλος, πρέπει να κατανοήσουμε πως η κοινωνία μας είναι 

πλουραλιστική, ότι υπάρχει δηλαδή πολυφωνία, διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές 

γλώσσες, διαφορετικές αξίες. 

Αν τα παραπάνω γίνουν πράξη, το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό και εμείς με τη 

σειρά μας θα πετύχουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας και να έχουμε ειρηνικές και 

δημιουργικές σχέσεις με αλλοεθνείς. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να συνεισφέρουμε όλοι για να 

επιτευχθεί ο απώτερος στόχος όλων, η ζωή δηλαδή σε έναν καλύτερο κόσμο. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: 

Ο σύλλογος Γυναικών της πόλης σας οργανώνει ημερίδα σχετικά με τον Ρατσισμό και την 

ξενοφοβία, στην οποία προσκαλείται και το δεκαπενταμελές του σχολείου σας να τοποθετηθεί 

με εισήγηση. Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς να γράψετε ένα κείμενο-ομιλία  350 λέξεων, 

στο οποίο θα αναπτύξετε τις απόψεις σας για το φαινόμενο του ρατσισμού στην εποχή μας. Να 

εντοπίσετε τις αιτίες που το προκαλούν, να καταγράψετε τις συνέπειες που έχει το φαινόμενο 

για την κοινωνία μας και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής του.  

 

 

6Ο Φύλλο Εργασίας( Διαφοροποιημένη Διδασκαλία) 

 

Αφού συμμετείχατε σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, καλείστε να δώσετε το δικό σας 

μήνυμα κατά του Ρατσισμού με όποιον από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε πιο πρόσφορο για 

εσάς. 

 

1. Να δημιουργήσετε μια αφίσα κατά του Ρατσισμού. 

 

2.  Να δημιουργήσετε έναν μικρό διάλογο –κόμικς. 

 

3.  Να γράψετε ένα ποίημα κατά του ρατσισμού. 

 

4. Να μελοποιήσετε το ποίημα που θα γράψει ένας συμμαθητής σας. 

 

5. Να γράψετε ένα παραμύθι κατά του ρατσισμού. 

 

6. Να πάρετε συνέντευξη από κάποιον συγγενή –γνωστό σας που έχει  υποστεί κάποια 

μορφή ρατσισμού. 

 

7. Να δημιουργήσετε ένα σενάριο διαφήμισης με αντιρατσιστικό περιεχόμενο. 

 

8. Να δημιουργήσετε με το Power point μια παρουσίαση για το θέμα του Ρατσισμού και να 

ενημερώσετε με αυτή τους συμμαθητές σας.  

 

9. Να δημιουργήσετε ένα βίντεο με αντιρατσιστικό περιεχόμενο.  

 

10.  Να δημιουργήσετε με πρωταγωνιστές τους συμμαθητές σας μια ταινία μικρού μήκους 

με αντιρατσιστικό περιεχόμενο.   
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Διδάσκοντας τον προφορικό και 
γραπτό λόγο μέσα από την 
τεχνική της συνέντευξης  
 

Μαρία Σταματοπούλου  
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Διδάσκοντας τον προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από την τεχνική της 

συνέντευξης 

 
 

Μαρία Σταματοπούλου  

  Φιλόλογος, Μ.Α. 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Νεοελληνική  Γλώσσα 

ΤΑΞΗ : Α΄ Γυμνασίου  

(δυνατότητα εφαρμογής σεναρίου και στην Α΄ Λυκείου, Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 2: 

Προφορικός και γραπτός λόγος) 

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία του γραπτού και προφορικού λόγου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2η ενότητα: Επικοινωνία στο σχολείο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 διδακτικές ώρες  

 

 

Σύντομη περιγραφή 
  

Το παρόν αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας της  2ης  θεματικής ενότητας, της 
Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ γυμνασίου. Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναπτύξουν τις γλωσσικές 
τους δεξιότητες βιωματικά παράγοντας προφορικό και γραπτό λόγο ως επικοινωνιακές 
δραστηριότητες σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας μέσω της τεχνικής της συνέντευξης 
υποδυόμενοι τον ρόλο του δημοσιογράφου. Επίσης, ακολουθώντας τις οδηγίες συγκεκριμένων 
φύλλων εργασίας, αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ, με στόχο την κατανόηση των 
χαρακτηριστικών του προφορικού και γραπτού λόγου, των ποικίλων μορφών του προφορικού 
λόγου με αφετηρία τον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό λόγο καθώς και του γραπτού λόγου μέσα 
από τα ποικίλα είδη (αίτηση, ανακοίνωση, κτλ), αλλά και την επαφή τους με εκπαιδευτικές 
ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά κείμενα, βελτιώνοντας έτσι την επικοινωνία μέσα στο πλαίσιο του 
σχολείου και κατανοώντας  τη χρήση και την αξία των διάφορων μορφών λόγου στην 
καθημερινή ζωή.  Τέλος, ενθαρρύνει τη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών, την καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς επιτρέπει αφενός την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και αφετέρου τη βιωματική μάθηση. 
 
Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών 
  

Η παρούσα διδακτική πρόταση αναφέρεται κυρίως στην ενότητα του σχολικού 
εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α’ Γυμνασίου, Ενότητα 2: Επικοινωνία στο σχολείο 
(σελίδες 25-38). Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση  είναι απόλυτα συμβατή με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.)  και με το Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τις επιδιώξεις τους, που σχετίζονται με την καλλιέργεια των γλωσσικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους στο πλαίσιο 
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της σχολικής ζωής, αλλά και τη γνωριμία τους με το νέο τους σχολείο, το γυμνάσιο, 
συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξή τους στη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη Νεοελληνική Γλώσσα προβλέπεται η ανάπτυξη 
τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων και προτείνονται αντίστοιχες δραστηριότητες στα σχολικά 
εγχειρίδια και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου: Ακούω και κατανοώ, Μιλώ, Διαβάζω και 
κατανοώ, Γράφω (Π.Ι., 2003). Στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας οι μαθητές ακούν 
συνεντεύξεις, μιλούν, διαβάζουν κείμενα και προσπαθούν να τα  κατανοήσουν αλλά και 
παράγουν γραπτά κείμενα (μονοτροπικά ή πολυτροπικά) με δραστηριότητες που 
επικεντρώνονται στην κατανόηση, παραγωγή και κριτική επεξεργασία αυθεντικών κειμένων, 
προφορικών και γραπτών (Π.Ι., 2011). 
 

 Η προσέγγιση  της ενότητας βασίζεται στην τεχνική της συνέντευξης και διαρθρώνεται 
γύρω από τη συνέντευξη του Διευθυντή του σχολείου τους, έτσι οι μαθητές εξασκούνται σε 
φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας, υποδύονται τον ρόλο του δημοσιογράφου και αποκτούν 
σαφέστερη εικόνα του νέου τους σχολείου, του γυμνασίου, που αποτελεί και τον βασικό στόχο 
των δύο πρώτων ενοτήτων του σχολικού βιβλίου.  

 
Τέλος, με την παρούσα διδακτική πρόταση επιδιώκεται να καταστούν οι μαθητές ικανοί 

να αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση και να την προσεγγίζουν με την αξιοποίηση εναλλακτικών 
υποστηρικτικών μέσων, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και το 
διαδίκτυο (Πληροφορική). 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ,  ΣΤΟΧΟΙ, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Γενικός σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας πρότασης διδασκαλίας είναι οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις 
ιδιαιτερότητες του  προφορικού και γραπτού λόγου, να έρθουν σε επαφή με ποικίλες μορφές 
τους μέσα από την καθημερινότητά τους συνειδητοποιώντας ότι κάθε είδος λόγου απαιτεί 
ανάλογη γλωσσική ποικιλία και ότι το μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Η/Υ) καθώς και η 
περίσταση επικοινωνίας επηρεάζουν τη μορφή του μηνύματος. Επίσης δίνεται η ευκαιρία στους 
μαθητές/τριες να αποκτήσουν κριτικές δεξιότητες (να κρίνουν, να επιλέγουν, να απορρίπτουν, να 
επιχειρηματολογούν, να συγκρίνουν, να συμπεραίνουν κτλ), κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, 
συλλογικότητα, συμμετοχή, σεβασμό, υπευθυνότητα, κτλ) και επικοινωνιακές δεξιότητες 
αποκτώντας αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση παράγοντας λόγο προφορικό και γραπτό σε 
πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ανάλογο ύφος και γλωσσική ποικιλία, 
διαμορφώνοντας στάσεις ζωής ως δρώντα άτομα, με κριτική σκέψη, εμπλεκόμενοι βιωματικά σε 
συμμετοχικές κοινωνικές διαδικασίες. Τέλος, αποκτούν τεχνολογικές δεξιότητες 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα.  
 
 
Στόχοι- Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Παιδαγωγικοί στόχοι  
Οι μαθητές/τριες  προσδοκάται :  

 Να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας σε προφορικό και γραπτό 

λόγο 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες προσωπικής έκφρασης 

 Να αποκτήσουν αναγνωστικές δεξιότητες και δεξιότητες ακρόασης και κατανόησης 
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 Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις επικοινωνιακές 
δεξιότητές τους 

 Να εξασκηθούν στη συνεργασία μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 Να καλλιεργήσουν τον δημιουργικό διάλογο. 

 Να αναζητήσουν τη νέα γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία. (μαθητοκεντρικό μοντέλο) 

 Να αξιοποιήσουν προσωπικά βιώματα στη διαδικασία της ανακαλυπτικής μάθησης. 

 Να αυτενεργήσουν μέσα από τη διαδικασία της αναζήτησης πληροφοριών,  

 Να αναπτύξουν τη φαντασία τους, καθώς παράγουν δικά τους κείμενα (μονοτροπικά ή 

πολυτροπικά) 

 Να διαμορφώσουν δικές τους στάσεις και αντιλήψεις για τη σχολική και  κοινωνική ζωή, 

δείχνοντας σεβασμό απέναντι στον συμμαθητή τους, τον Διευθυντή τους  και κατ΄ 

επέκταση στον  συνάνθρωπό τους (Π.Ι., 2003. Π.Ι., 2011. Αγγελάκος, et al., 2012).   

 

Τεχνολογικοί στόχοι 
Αναμένεται οι μαθητές/τριες:  

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξουν 
ανάλογες δεξιότητες 

 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής, αξιολόγησης και χρήσης πηγών του 
διαδικτύου (ψηφιακός γραμματισμός) 

 να οργανώνουν και πραγματοποιούν απλές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις 

            αξιοποιώντας το Πρόγραμμα Παρουσίασης δημιουργώντας τις δικές τους   
            παρουσιάσεις που θα υποστηρίζουν τις ομιλίες / εργασίες τους 

 να χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά εργαλεία,  

 να αξιοποιήσουν τους ψηφιακούς πόρους και να τους προσεγγίζουν κριτικά σε ένα 
πρώτο και γενικό πλαίσιο (κριτικός γραμματισμός) 

 να κατανοήσουν τις ιδιότητες του ηλεκτρονικού διαδικτυακού κειμένου και τον τρόπο 

ανάγνωσης και γραφής του, 

 Να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γράφοντας ηλεκτρονικά μηνύματα 

 Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου σε περιβάλλον  Προγραμμάτων 
Επεξεργασίας Κειμένων και να αξιοποιήσουν τον Επεξεργαστή Κειμένου ως μέσο 
δημιουργίας μονοτροπικών, πολυτροπικών κειμένων και ως μέσο δημιουργικής γραφής 
χρησιμοποιώντας και άλλες λειτουργίες του (ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, 
μενού, αρχείο, εισαγωγή κ.α.) (Π.Ι., 2003. Π.Ι., 2011. Αγγελάκος, et al., 2012).  

 
Γνώσεις για τον κόσμο 
Αναμένεται οι μαθητές/τριες: 

 Να έρθουν σε επαφή με το καινούριο τους σχολείο, το Γυμνάσιο, και τον νέο τους 
Διευθυντή 

 Να δουν και να ακούσουν τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα από 

μια τηλεοπτική συνέντευξη  

 Να γνωρίσουν  εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και να περιηγηθούν σε αυτές 

 Να παρακολουθήσουν συνεντεύξεις που αφορούν σε σχολικά θέματα και θέματα 

εκπαίδευσης 

 Να έρθουν σε επαφή με τον ραδιοτηλεοπτικό λόγο και κείμενα συνεντεύξεων 

 Να προσεγγίσουν τον ρόλο του δημοσιογράφου στη διαδικασία της συνέντευξης 

 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Αναμένεται οι μαθητές/τριες: 
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• Να διακρίνουν τις διαφορές του προφορικού και γραπτού λόγου 

• να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της ομιλίας, παραγλωσσικά ή εξωγλωσσικά στοιχεία 
αλλά και τους περιορισμούς του γραπτού κειμένου  

• Να αντιλαμβάνονται τους παράγοντες επικοινωνίας (πομπός, δέκτης, θέμα, μήνυμα, 
σκοπός κτλ) 

• Να έρθουν σε επαφή με τον προφορικό και γραπτό λόγο σε διάφορες μορφές 

• Να κατανοήσουν ότι κάθε είδος λόγου απαιτεί την ανάλογη γλωσσική ποικιλία (αίτηση, 
επιστολή, ανακοίνωση κτλ) 

• Να αντιληφθούν ότι το μέσο και η περίσταση επικοινωνίας επηρεάζουν τη μορφή και την 
οργάνωση του μηνύματος 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και την ισοτιμία του προφορικού και γραπτού λόγου, 

κυρίως μέσα στο σχολείο 

• Να εξοικειωθούν με τον ειδησεογραφικό λόγο που παρουσιάζει στοιχεία 

προφορικότητας (χαλαρή σύνταξη, πολλές επαναδιατυπώσεις κ.τ.λ.), πολυτροπικότητα 

(ένταξη εικόνας, βίντεο, μουσικής, προφορικών μαρτυριών κ.τ.λ.), υβριδικότητα 

(συνδυασμός προφορικού και γραπτού λόγου). 

• Να διατυπώνουν ερωτηματικές προτάσεις και να μετασχηματίζουν αποφαντικές 

προτάσεις σε ερωτηματικές 

• Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με τη δημιουργία  

πολυτροπικών κειμένων και την παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη 

• Να επιλέγουν το κατάλληλο ύφος και λεξιλόγιο ανά περίσταση επικοινωνίας 

• Να αναπτύξουν τον προσχεδιασμένο αλλά και απροσχεδίαστο προφορικό λόγο στη 
δημόσια επικοινωνιακή περίσταση της σχολικής τάξης, αλλά και στην κατανόηση και 
συγγραφή κειμένων περιγραφικών, αφηγηματικών και επιχειρηματολογίας (Π.Ι., 2003. 

Π.Ι., 2011. Αγγελάκος, et al., 2012). 
 
 
Αφετηρία, το πρόβλημα-θέμα που θα διερευνηθεί.  

 
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση προέκυψε από την πρόθεση των ίδιων των 

μαθητών/τριών να γνωρίσουν καλύτερα τον νέο Διευθυντή του σχολείου τους. Αφόρμηση 
αποτέλεσε η ερώτηση της διδάσκουσας «Τι θα θέλαμε να κάνουμε για να μάθουμε καλύτερα το 
σχολείο μας». Με την τεχνική της ιδεοθύελλας, καταγράφηκαν οι ιδέες τους στον πίνακα της 
τάξης και μετά από συζήτηση αποφασίστηκε από την ολομέλεια της τάξης το θέμα «Να 
γνωρίσουμε τον νέο μας Διευθυντή» αλλά και το πρόβλημα προς διερεύνηση «Με ποιον τρόπο 
θα γίνει αυτό;». Η πρόταση των μαθητών ήταν η συνέντευξη. Κατά τη συζήτηση για το πώς θα 
γίνει η συνέντευξη με τον Διευθυντή, η πλειονότητα των μαθητών παραδέχτηκαν πως δεν είχαν 
διαβάσει ποτέ μια συνέντευξη και κάποιοι δεν είχαν παρακολουθήσει συνέντευξη στην 
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ή το διαδίκτυο. Έτσι αποφασίστηκε να διδαχτεί η συγκεκριμένη 
ενότητα με βάση τη συνέντευξη του διευθυντή του σχολείου, ώστε να αναδειχθούν διαφορετικές 
πτυχές του λόγου αλλά και να αξιοποιηθούν διαφορετικές δεξιότητες καθώς και να 
ικανοποιηθούν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους 
μαθητές να εκφράσουν με προτάσεις αποφαντικές τι συγκεκριμένα θα ήθελαν να μάθουν για τον 
Διευθυντή και αφού καταγράφηκαν οι απόψεις τους, τους ανατέθηκε ως εργασία για το σπίτι να 
μετατρέψουν τις προτάσεις αυτές σε ερωτηματικές αξιοποιώντας το περιεχόμενο της διδακτικής 
Ενότητας 1 σχετικά με τα είδη των προτάσεων. Επίσης, ζητήθηκε να εντοπίσουν μια συνέντευξη 
στον τύπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, και να την φέρουν την επόμενη φορά στην τάξη. Τέλος, 
συζητήθηκε ποια θα είναι η βασική ομάδα των δημοσιογράφων που θα αναλάβει την ευθύνη της 
οργάνωσης της συνέντευξης με τον Διευθυντή. 



[126] 

 

 
 
Προαπαιτούμενα 
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 
 Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τα εργαλεία του Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο 
Πληροφορικής. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 
περιγράφονται στα φύλλα εργασίας και για οικονομία χρόνου μέσα στο εργαστήριο της 
Πληροφορικής, θεωρείται αναγκαίο να ενημερωθούν από πριν οι μαθητές και για τα εργαλεία 
που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, αναγκαία κρίνεται και η ενημέρωση των μαθητών 
για τον τρόπο εργασίας στο εργαστήριο Πληροφορικής και για τους στόχους των εργασιών τους, 
καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του όλου εγχειρήματος. Τέλος, οι 
μαθητές απαιτείται να έχουν εμπειρία σε συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας. 
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις των εκπαιδευτικών, συναίνεση γονέων 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για τη Νεοελληνική Γλώσσα 
καθώς και τα εργαλεία του Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, συνίσταται  να βρίσκονται σε 
συνεργασία με τον καθηγητή Πληροφορικής και υπεύθυνο για το εργαστήριο.  
Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να ζητηθεί από τους κηδεμόνες των μαθητών υπογεγραμμένη έγκριση 
για τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο gmail και συσκευών καταγραφής ήχου. 
 
Προϋποθέσεις υλοποίησης 
Για να υλοποιηθεί η παρούσα διδακτική πρόταση πρέπει να είναι διαθέσιμο το εργαστήριο 
Πληροφορικής για 2 διδακτικές ώρες και να διατεθεί στον διδάσκοντα. Επίσης, να υπάρχουν 
τουλάχιστον 6 Η/Υ που να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επιπρόσθετα πρέπει να υπάρχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέλος, η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια της 
τάξης μπορεί να γίνει και μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, εάν αυτή διαθέτει Η/Υ και προβολέα 
ή διαδραστικό πίνακα. 
 
 
Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν 

 Η/Υ 

 Διαδραστικός πίνακας ή προβολέας 

 Εμπλουτισμένα διαδραστικά βιβλία από το ψηφιακό σχολείο 

 Διαδίκτυο και συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

 Μηχανή αναζήτησης 

 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 

 Λογισμικό παρουσιάσεων 

 Φύλλα εργασίας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 

 Συσκευές καταγραφής ήχου 
 
 
Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση : 

 
Σύμφωνα με τις Ζάγκα και  Ηλιοπούλου (2016)  τα νέα Α.Π.Σ. για τη Νεοελληνική Γλώσσα  

έχουν ενσωματώσει στους στόχους τους την καλλιέργεια του προφορικού λόγου των 
μαθητών/τριών, μιας και η σύγχρονη πραγματικότητα εμφανίζει μια μεγάλη ποικιλία 
προφορικών κειμένων που για την κατανόησή τους  απαιτούνται γλωσσικές, επικοινωνιακές και 
κοινωνικές δεξιότητες. Όμως, στην πραγματικότητα η επιλογή του γνωστικού περιεχομένου των 
σχολικών εγχειριδίων καταδεικνύει τη μη ισόρροπη ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού 
λόγου, μιας και φαίνεται τα σχολικά εγχειρίδια να κλίνουν προς την καλλιέργεια του γραπτού 
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λόγου (Χανλίδου, 2008). Η παρούσα διδακτική πρόταση αποσκοπεί στην γλωσσική ενδυνάμωση 
των μαθητών και την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν 
και να αξιολογούν την πληθώρα προφορικών κειμένων της καθημερινότητάς τους αξιολογώντας 
τις διαστάσεις του προφορικού λόγου και αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητές του σε ρεαλιστικές 
συνθήκες επικοινωνίας,  ερχόμενοι σε επαφή με τα ποικίλα κείμενα ακουστικά και μη,  
κατανοώντας έτσι τις διαστάσεις της προφορικής γλώσσας σε συνύπαρξη με τη γραπτή στο 
πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. Αφού η ουσιαστική ένταξη του προφορικού λόγου στη 
γλωσσική διδασκαλία, κατά τον Μπακογιάννη (2014)  «είναι σημαντική σε επίπεδο 
ολοκληρωμένης εικόνας  για τη γλώσσα, ομαλής μετάβασης στο γραπτό κώδικα, γλωσσικής 
επίγνωσης και πολιτισμικής συνείδησης για το μαθητή, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινου 
ψυχισμού και έκφρασης/ επικοινωνίας για τον έφηβο, επικοινωνίας/ έκφρασης, συνεργασίας και 
κριτικής σκέψης για τον αυριανό πολίτη και την κοινωνία» (σελ. 237). 

 Τέλος, η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας βασίζεται στις αρχές της εργασιοκεντρικής 
προσέγγισης (Task-Based Teaching and Learning) για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,  
κατά την οποία μία εργασία (task) απαιτεί από τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα 
πρακτικά, με  τρόπο δηλαδή που χρησιμοποιείται η γλώσσα στην πραγματική ζωή, εμπλέκοντάς 
τους σε δραστηριότητες κατά τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν προφορικές ή γραπτές, 
προσληπτικές ή παραγωγικές δεξιότητες, τους γλωσσικούς τους πόρους και ποικίλες άλλες 
γνωστικές διαδικασίες για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό,  ώστε να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα 
που να μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με το αν έχει εκφραστεί σωστά το περιεχόμενο αλλά και 
με τον κατάλληλο τρόπο (Ellis, 2003  όπ. ανάφ. Μολοχά, 2014). 

 
 

Διδακτική διαδικασία - Ρόλος μαθητών -  Ρόλος καθηγητή 
  

Η παρούσα πρόταση  διδασκαλίας δεν ακολουθεί την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας 
και μάθησης και βασίζεται στις αρχές της διερευνητικής-  ανακαλυπτικής μάθησης  και στο 
μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης. Ακολουθείται  η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, 
στηριγμένη στο σύστημα μάθησης του Dewey, που βασίζεται στη βιωματική μέθοδο «learning by 
doing», όπου η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή έχει τον πρωτεύοντα ρόλο (Ματσαγγούρας, 
2000). 

 
Οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ερευνούν, ανακαλύπτουν ως ενεργά 

υποκείμενα τη γνώση, κινητοποιούνται και εμπλέκονται οι ίδιοι στη διαδικασία μάθησης. Δεν 
αποτελούν παθητικούς αποδέκτες της γνώσης, αλλά από μόνοι αναζητούν, συλλέγουν, 
επεξεργάζονται πληροφορίες και τέλος ανακαλύπτουν και οικοδομούν τη νέα γνώση 
(εποικοδομιστική μέθοδος) (Κόμης, 2004. Ράπτης & Ράπτη, 2013). Τέλος, οι μαθητές/τριες 
συνεργάζονται, αποκτούν επικοινωνιακές δεξιότητες, χρησιμοποιούν τον διάλογο και αξιοποιούν 
το πνεύμα συνεργασίας αναλαμβάνοντας ρόλους για την περαίωση ενός κοινού στόχου μέσα 
στο πλαίσιο της ομάδας τους, μιας και η διδακτική πρόταση στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο. Επίσης, επιδιώκεται η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία, αφού «το 
ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον, η σύνδεση της γνώσης με την πράξη, η ολιστική μάθηση, τα 
αλληλεπιδραστικά και αυθεντικά περιβάλλοντα μαθητείας και πρακτικής» (Καπραβέλου 2011: 
98) και γενικότερα τα ανοιχτά λογισμικά, λογισμικά γενικής χρήσης, το διαδίκτυο καθώς και η 
νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων όπως τα εργαλεία Web 2.0 και η κοινωνική δικτύωση 
παρέχουν δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών (Ι.Τ.Υ.Ε. 2013). 
  

Η παρούσα διδακτική πρόταση δε βασίζεται στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. 
Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή, παρατηρητή, καθοδηγητή, συμβούλου, 
εμψυχωτή, υποστηρικτή και συνεργάτη, ώστε οι μαθητές να καθοδηγούνται σταδιακά στην 
ανακάλυψη της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2000). Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι να διευκολύνει, 
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να επεξηγεί και να βοηθάει στις δυσκολίες τους μαθητές παρέχοντας σαφείς οδηγίες και 
διευκρινίσεις και ενεργοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, ώστε να 
επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι τους. Φέρνει στην τάξη έναν αέρα ανανέωσης και δημιουργεί 
τις βάσεις για κινητοποίηση της σκέψης των μαθητών εμπλέκοντάς τους ενεργά στην μαθησιακή 
διαδικασία και αξιοποιώντας τον παρωθητικό του ρόλο, αφού ο εκπαιδευτικός με τον ρόλο του 
καθοδηγητή είναι σημαντικό να προάγει την αυτενέργεια του μαθητή (Δανασσής-Αφεντάκης, 
1996). 

 
 

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας 
 
  
Εφαρμογή στη σχολική μονάδα- Ενδεικτική κατανομή χρόνου 
  

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε επτά (7) 
διδακτικές ώρες. Οι δύο ώρες θα διατεθούν στην επεξεργασία των Φύλλων Εργασίας στο 
Εργαστήριο Πληροφορικής, η τρίτη ώρα στη συνέντευξη και άλλες στην απομαγνητοφώνηση της 
συνέντευξης, στην παραγωγή λόγου με βάση τη συνέντευξη και στην παρουσίαση των τελικών 
εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης. Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στο 
εργαστήριο Πληροφορικής και στη σχολική αίθουσα μέσω διαδραστικού πίνακα και Η/Υ ή 
προβολές και Η/Υ. Αξίζει να σημειωθεί ότι διατέθηκε και άλλη μια (1) ώρα για τη διερεύνηση του 
θέματος και την ενημέρωση των μαθητών για τα λογισμικά που απαιτούνται για την εφαρμογή 
και επίτευξη των στόχων, που περιέχονται στα Φύλλα Εργασίας. 
 
 
Φάσεις εξέλιξης της δραστηριότητας  
 
Α΄Φάση: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2 διδακτικές ώρες) 
 

Σκοπός της Α΄ φάσης είναι οι μαθητές να παραγάγουν προφορικό και γραπτό λόγο και να 
οδηγηθούν μέσα από την εμπειρία τους στις υφολογικές παραλλαγές που παρουσιάζει ο 
προφορικός και ο γραπτός λόγος σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας: ανεπίσημο/ φιλικό 
περιβάλλον, επίσημο/ τυπικό κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και ο γραπτός λόγος σε διαφορετικά 
είδη κειμένων. Τέλος, προετοιμάζουν τις ερωτήσεις της συνέντευξης με τον Διευθυντή. 
 
1η διδακτική ώρα: Παραγωγή προφορικού λόγου 
-Ζητάμε από τον Διευθυντή την παραχώρηση συνέντευξης  
-Προετοιμάζουμε τη συνέντευξη  
 
1η δραστηριότητα: Παιχνίδι ρόλων 

 
 Οι μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα τους και η διδάσκουσα ως αφόρμηση τους θέτει την 
ερώτηση «Πώς ζητάμε από τον Διευθυντή να μας παραχωρήσει μια συνέντευξη». Ακολουθεί 
ολιγόλεπτη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας, προφορικό ή γραπτό.   
 
Έπειτα οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες. Ακολουθεί παιχνίδι ρόλων όπου οι πρώτες ομάδες 
ζητούν την παραχώρηση συνέντευξης από  

• τον Διευθυντή του σχολείου 

• τον Υπουργό ΠΕΘ  

• τον Δήμαρχο της πόλης τους 
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και οι άλλες από  

• από τη μητέρα/ πατέρα τους που είναι πρόεδρος τους Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του σχολείου τους 

• έναν συμμαθητή τους που κατέλαβε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό ορθογραφίας και  

• τον «κολλητό» τους φίλο που του ζητούν να παρουσιάσει το χόμπι του στη σχολική 
εφημερίδα   

 
Ακολουθεί συζήτηση, αφού σκοπός της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες 
τη διαφοροποίηση ύφους, λεξιλογίου και συντακτικής δομής ανά περίσταση επικοινωνίας και να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα.  
 
2η δραστηριότητα: Διαμόρφωση θεματολογίας συνέντευξης 

 
Στη συνέχεια αποστολή κάθε ομάδας είναι να διαβάσει τις συνεντεύξεις που έχουν φέρει τα 
μέλη της,  να εντοπίσει τα βασικά θέματα των ερωτήσεων και κατόπιν να παρουσιάσει τη 
θεματολογία κάθε συνέντευξης στην ολομέλεια της τάξης. Μετά την παρουσίαση ακολουθεί 
συζήτηση κι αποφασίζονται τα βασικά θέματα γύρω από τα οποία θα κινηθεί η συνέντευξη του 
Διευθυντή (οικογένεια /σπουδές, εργασία, ασχολίες/ χόμπι, επιδιώξεις/ στόχοι). Κατόπιν κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει ένα θέμα κι αναδιατυπώνει τις ερωτήσεις που έχουν συγγράψει τα μέλη 
της.  

 
3η δραστηριότητα: Προφορικό αίτημα στον Διευθυντή για παραχώρηση συνέντευξης 

 
Στη συνέχεια η ομάδα των δημοσιογράφων αναλαμβάνει να πάει στο γραφείο του Διευθυντή και 
να του ζητήσει να παραχωρήσει τη συνέντευξη χρησιμοποιώντας ανάλογο ύφος και λεξιλόγιο. 
Καθορίζονται επίσης ο χρόνος και χώρος της συνέντευξης. Έτσι οι μαθητές παράγουν προφορικό 
λόγο σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας μέσα στο σχολείο. 
 
 
2η διδακτική ώρα: Παραγωγή γραπτού λόγου    
 
4η δραστηριότητα: Σύνταξη αίτησης, επίσημης επιστολής, φιλικού γράμματος, ηλεκτρονικού 
μηνύματος, ανακοίνωσης, μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο, αναφοράς  
 
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν ομαδική εργασία Συγκεκριμένα: 
 

 η 1η ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει μία γραπτή αίτηση προς τον Διευθυντή με θέμα την 
παραχώρηση της συνέντευξης, αξιοποιώντας το κείμενο 5 της σελίδας 29 του σχολικού 
βιβλίου 

 η 2η ομάδα αναλαμβάνει να γράψει μια επίσημη επιστολή προς τον Διευθυντή με το ίδιο 
θέμα, αξιοποιώντας το κείμενο 8, σελίδα 30 του σχολικού εγχειριδίου 

 η 3η ομάδα και γράφει ένα γράμμα σε έναν φίλο  προκειμένου να τον πείσει να λάβει 
μέρος στη συνέντευξη του Διευθυντή αξιοποιώντας το κείμενο 4, σελίδα 13 

 η 4η ομάδα αναλαμβάνει να συντάξει μια αναφορά προς τον Διευθυντή του σχολείο για 
τη βελτίωση της λειτουργίας του κυλικείου, αξιοποιώντας το υλικό από τις σελίδες 236-
237 από το παλαιότερο σχολικό εγχειρίδιο για τη Νεοελληνική Γλώσσα, τεύχος Γ΄ 
(Τσολάκης et al., 2002) 

 η 5η αναλαμβάνει να συντάξει ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ένα 

συμμαθητή τους που απουσίαζε για να τον ενημερώσει για τη συνέντευξη του 

Διευθυντή, αξιοποιώντας το κείμενο 12, σελίδα 32 
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 η 6η ομάδα αναλαμβάνει να συντάξει μια ανακοίνωση προς τους συμμαθητές της για να 
τους ενημερώσει για τη συνέντευξη του Διευθυντή, αξιοποιώντας το υλικό από το 
σχολικό εγχειρίδιο για τα Γλώσσα της ΣΤ΄ Δημοτικού στις σελίδες 17-18 (Ιορδανίδου et 
al., 2017) και ένα μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο ενός φίλου του για να τον ενημερώσει για 
τον χρόνο και χώρο της συνέντευξης με τον Διευθυντή, αξιοποιώντας το κείμενο 13 στη 
σελίδα 33 του σχολικού βιβλίου. 
 
 

Β΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
3η διδακτική ώρα: Ανάγνωση, Ακρόαση Συνεντεύξεων 

 
Οι μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα τους και η διδάσκουσα ως αφόρμηση τους θέτει την 
ερώτηση «Γνωρίζετε ποιος είναι ο Υπουργός ΠΕΘ;» Ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση για τις 
αρμοδιότητες του ΥΠΕΘ και στον Διαδραστικό Πίνακα επισκέπτονται την Ιστοσελίδα του ΥΠΕΘ. 
 
5η δραστηριότητα: Απομαγνητοφωνημένη Συνέντευξη 
  
Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες και τους δίνεται κοινό Φύλο Εργασίας 1 που περιέχει 
απομαγνητοφωνημένο ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υπουργού ΠΕΘ σε ραδιοφωνικό 
σταθμό με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην απομαγνητοφώνηση από το σχολικό βιβλίο 
της Γλώσσας της Α΄ Λυκείου (Τσολάκης et. al., 2003). Στη συνέχεια, δύο μέλη κάθε ομάδας 
καλούνται να κάνουν ανάγνωση του κειμένου αποδίδοντας όσο πιο πιστά μπορούν τα σύμβολα 
της απομαγνητοφώνησης υποδυόμενοι τη δημοσιογράφο και τον Υπουργό. 
 
6η δραστηριότητα: Παραγλωσσικά γνωρίσματα του προφορικού λόγου 
 
Οι μαθητές καλούνται να ακούσουν τη συνέντευξη του Υπουργού 
(https://www.youtube.com/watch?v=IAlwBk8z08c ) και να ψηφίσουν ποιος συμμαθητής τους 
απέδωσε το κείμενο προσεγγίζοντας πιο πιστά τον λόγο του Υπουργού. Ακολουθεί συζήτηση για 
τα παραγλωσσικά γνωρίσματα του προφορικού λόγου (επιτονισμός, παύσεις, προφορά, ένταση 
φωνής). 
 
7η δραστηριότητα: Εξωγλωσσικά γνωρίσματα του προφορικού λόγου 

 
Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο απόσπασμα από βίντεο από άλλη 
συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας (https://www.youtube.com/watch?v=r13seA36v2I ) και να 
συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 1 εστιάζοντας στα εξωγλωσσικά γνωρίσματα του 
προφορικού λόγου.  
 
Στη συνέχεια, γίνεται ενημέρωση για την εργασία στο Εργαστήριο Πληροφορικής που θα 
ακολουθήσει, τα στάδια της, την αξιολόγηση του εγχειρήματος και δίνονται συστάσεις για τη 
συμπεριφορά στο Εργαστήριο Πληροφορικής. 
 
 
4η διδακτική ώρα: Στο Εργαστήριο της Πληροφορικής  
 
Οργάνωση της τάξης  
  
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε έξι (6) ομάδες των τεσσάρων ατόμων, εισέρχονται στο 
εργαστήριο Πληροφορικής και παίρνουν θέση μπροστά από τους Η/Υ. Στο συγκεκριμένο 

https://www.youtube.com/watch?v=IAlwBk8z08c
https://www.youtube.com/watch?v=r13seA36v2I
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εργαστήριο υπάρχουν 12 υπολογιστές. Έτσι σε κάθε ομάδα αντιστοιχούν 2 Η/Υ. Τα μέλη της 
ομάδας συνεργάζονται σταθερά σε κάθε φάση της διαδικασίας και ορίζουν τον χειριστή του Η/Υ 
και τους άλλους ρόλους που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Έτσι όλοι οι μαθητές/τριες να 
αναλάβουν τον ρόλο του χειριστή του Η/Υ. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε 2 υποομάδες με έναν Η/Υ 
στην διάθεσή τους. Κάθε υπομάδα αναλαμβάνει μέρος του Φύλλου Εργασίας μετά από 
συνεννόηση μεταξύ των μελών και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και με την άλλη υποομάδα. 
Επίσης, επιδιώκεται αμοιβαιότητα και ισομερής κατανομή της εργασίας ανάμεσα στα μέλη της 
ομάδας. Σε κάθε ομάδα δίνονται φύλλα εργασίας και οι απαραίτητες οδηγίες από τον 
διδάσκοντα, καθώς και υποστήριξη, διευκρινίσεις και καθοδήγηση κάθε φορά που τη 
χρειάζονται. Ο καθηγητής λειτουργεί συμβουλευτικά, παρατηρεί την πορεία εργασίας και 
παρεμβαίνει σε περίπτωση που υπάρχουν τεχνικά προβλήματα ή απορίες. 
 
8η δραστηριότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου, Επεξεργασία Κειμένου, Δημιουργία 
Παρουσίασης. 
 
Δίνεται το Φύλλο Εργασίας 2 σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και ζητείται από τους 
μαθητές/τριες να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά. Αρχικά, οι μαθητές/τριες καλούνται να 
ακούσουν μια συνέντευξη από την Ενημερωτική εκπομπή: «Ανταποκριτές» του συγγραφέα 
Πέτρου Μάρκαρη από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την πιστοποίηση ελληνομάθειας 
http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/show.html?id=1031 και να απαντήσουν 
στο Μέρος Α του Φύλλου Εργασίας ο καθένας ατομικά στο έντυπο και να γράψουν το όνομά 
τους. Οι ερωτήσεις αφορούν την κατανόηση του προφορικού λόγου και την προσληπτική 
ικανότητα των μαθητών.  
 
Στη συνέχεια η μια υποομάδα ασχολείται με το Μέρος Β που αφορά στη δημιουργία ενός 
πολυτροπικού κειμένου με τη βοήθεια του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες μορφοποίησης, ορθογραφικού ελέγχου, εισαγωγής φωτογραφίας και 
ενεργοποίησης υπερδεσμού, ώστε να αντιληφθούν την υβριδικότητα των ηλεκτρονικών 
κειμένων.  

 
Η άλλη υποομάδα ασχολείται με την περίληψη της συνέντευξης αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
του προγράμματος επεξεργασίας παρουσιάσεων, δημιουργώντας ένα άρθρο που θα 
δημοσιευθεί στη σχολική εφημερίδα. 
 
 
5η διδακτική ώρα: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 
8η δραστηριότητα Επίσκεψη Ιστοσελίδων, Δημιουργία «Ιστοσελίδας» 

 
Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής και παίρνουν θέση μπροστά από τους 
Η/Υ ανά δύο σε κάθε Η/Υ. Η διδάσκουσα αξιοποιώντας το κείμενο & σελίδα 30 του βιβλίου τους, 
δίνει το Φύλλο εργασίας 3, κατά το οποίο καλούνται οι μαθητές να περιηγηθούν σε 
συγκεκριμένες ιστοσελίδες: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. 
Επίσης ενημερώνονται για Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο και τα διαδραστικά βιβλία. Αποστολή τους 
είναι να φτιάξουν μία δική τους ιστοσελίδα στο Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, όπου θα 
παρουσιάζουν τον εαυτό τους στους συμμαθητές τους. Τέλος, οι ομάδες που δεν είχαν προλάβει 
να τελειώσουν τις προηγούμενες εργασίες τους καλούνται να τις ολοκληρώσουν. 
 
 
 
 

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/show.html?id=1031
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Γ΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 
6η διδακτική ώρα: Συνέντευξη του Διευθυντή 
Στην τέταρτη φάση οι μαθητές παίρνουν συνέντευξη από τον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος 
έρχεται στην τάξη τους. Η ομάδα των δημοσιογράφων, που έχει την ευθύνη της οργάνωσης του 
όλου εγχειρήματος έχει ετοιμάσει κείμενα για να τον καλωσορίσει και για να τον ευχαριστήσει 
για τη συνέντευξη. Η συνέντευξη μαγνητοφωνήθηκε σε 1 δημοσιογραφικό κασετόφωνο, στο 
κινητό της διδάσκουσας και σε 2 τάμπλετ και 3 κινητά μαθητών, που με άδεια του διευθυντή 
είχαν φέρει στο σχολείο και τα είχαν παραδώσει στη διεύθυνση κατά την έναρξη των 
μαθημάτων, τα επέστρεψαν μετά τη λήξη της συνέντευξης και τα παρέλαβαν μετά το πέρας των 
μαθημάτων.  
 
Μετά τη συνέντευξη ακολούθησε συζήτηση για τις εντυπώσεις των μαθητών και τους ανατέθηκε 
ομαδική εργασία:  
1η ομάδα και 2η ομάδα: Να δημιουργήσουν ένα περιγραφικό κείμενο, όπου θα περιγράφουν τον 
Διευθυντή. 
3η και 4η ομάδα: Να δημιουργήσουν ένα αφηγηματικό κείμενο όπου θα αφηγούνται τη 
διαδικασία της συνέντευξης  
5η και 6η ομάδα: Να γράψουν τις εντυπώσεις τους από τη συνέντευξη στο προσωπικό τους 
ημερολόγιο. 
 
 
6η διδακτική ώρα: Απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης 

 
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες απομαγνητοφωνούν το τμήμα της συνέντευξης, που τους έχει 
ανατεθεί. Η απομαγνητοφώνηση ξεκινά στην αίθουσα και συνεχίζεται με τη βοήθεια των 
συνεργατικών εγγράφων google docs στο σπίτι, όπου οι μαθητές την δακτυλογραφούν στα 
συνεργατικά έγγραφα. Τη σύνθεση, επιμέλεια και μορφοποίηση του κειμένου της συνέντευξης 
έχει η ομάδα των δημοσιογράφων.  
 
 
Δ΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
7η διδακτική ώρα: Στην τέταρτη φάση οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών 
τους στην ολομέλεια της τάξης. Η παρουσίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα διδασκαλίας με 
την χρήση του διαδραστικού πίνακα ή τη χρήση προβολέα και φορητού Η/Υ για την προβολή των 
πονημάτων τους. Κατόπιν ακολουθεί συζήτηση και αξιολόγηση. 
 
 
Αξιολόγηση  

 
Από την 1η διδακτική ώρα γίνονται γνωστά στους μαθητές τα κριτήρια με τα οποία θα 
αξιολογηθεί η προσπάθειά τους. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοαξιολόγηση των 
μαθητών τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει κατά πόσο 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι,  κατά πόσο αξιοποιήθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών, αν και κατά πόσο 
συνεργάστηκαν και ενάλλασσαν τους ρόλους μεταξύ τους στο πλαίσιο της ομάδας τους. Επίσης 
ως προς το παραγόμενο έργο τους αξιολογείται η οργάνωση των επιχειρημάτων  και η δομή της 
εργασίας τους, η ποιότητα και ευρηματικότητα ιδεών τους, το αισθητικό αποτέλεσμα, ο τρόπος 
παρουσίασης στην ολομέλεια και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Η/Υ. 
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Άλλες εκδοχές 
  
Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να προσαρμοστεί και για μαθητές της Α΄ Λυκείου, αφού στο 
σχολικό εγχειρίδιο της Α΄Λυκείου διδάσκεται ο προφορικός λόγος. Επίσης, μπορεί να επεκταθεί 
σε διάρκεια (ένα τρίμηνο) λαμβάνοντας τη μορφή ερευνητικής εργασίας (project). Σε αυτήν την 
περίπτωση οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με συνεντεύξεις από άτομα που σχετίζονται με 
τις θεματικές ενότητες του βιβλίου τους. Καθώς επίσης να δημιουργήσουν και να προβούν σε 
έκδοση  μιας εφημερίδας της τάξης τους. Τέλος, μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία μιας 
τοπικής εφημερίδας και να συνδυαστεί το όλο εγχείρημα με εκπαιδευτική επίσκεψη στο πεδίο. 
Μέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές μπορούν να εργαστούν 
ομαδοσυνεργατικά αξιοποιώντας τα συνεργατικά εργαλεία  google drive ή δουλεύοντας σε ένα 
wiki. Επίσης, η 2η διδακτική ώρα που διατέθηκε για την  παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να μη 
διατεθεί, αλλά αξιοποιώντας τις δυνατότητες των συνεργατικών εγγράφων Google docs με τη 
στρατηγική της οριζόντιας διαίρεσης οι μαθητές επικοινωνώντας μεταξύ τους και ορίζοντας ποιο 
τμήμα του κειμένου θα συντάξει κάθε μέλος της ομάδας και καθορίζοντας ένα μέλος που θα 
αναδιαμορφώσει το τελικό κείμενο έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν από το σπίτι. Το ίδιο 
μπορεί να γίνει και με την τελευταία δραστηριότητα της δημιουργίας της προσωπικής τους 
ιστοσελίδας. Οι μαθητές μπορούν να τη δημιουργήσουν ηλεκτρονικά στο σπίτι ή σε χαρτόνι και 
να την παρουσιάσουν. Αυτό έγινε με τα παιδιά που δεν πρόλαβαν στο Εργαστήριο 
Πληροφορικής. 
Επίσης, μπορεί στη β΄ φάση να επανασυσταθούν οι ομάδες με την ομαδοσυνεργατική 
στρατηγική επανασυναρμολόγησης (jigsaw). Στο τέλος αυτής της Δ΄ φάσης μπορεί να δοθεί 
στους μαθητές και φύλλο αξιολόγησης με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αφού συμπληρωθεί από 
τους μαθητές κατά ομάδες, να επιστραφεί στον διδάσκοντα/ουσα. Μετά από μελέτη των 
απαντήσεων, ο/η διδάσκων/ουσα μοιράζεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά την έναρξη 
της επόμενης διδακτικής ώρας στην αίθουσα διδασκαλίας. 
 
 
Κριτική προσέγγιση 

 
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε στο Α2 τμήμα του Γυμνασίου Παραλίας 
Καλαμάτας, το οποίο είχε 26 μαθητές. Οι ομάδες χωρίστηκαν ανά 4 άτομα και κάθε ομάδα είχε 
στη διάθεσή της από 2 Η/Υ, αφού το εργαστήριο διαθέτει 12 Η/Υ. Έτσι διευκολύνθηκε η 
εναλλαγή των μαθητών μπροστά στον Η/Υ και η εναλλαγή ρόλων εντός της ομάδας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η ιδέα της συνέντευξης προήλθε από τους ίδιους τους μαθητές Στη συνέχεια την 
πρώτη ώρα παρουσιάστηκε η πρόταση στους μαθητές και η αντίδρασή τους ήταν πολύ θετική. 
Διευκρινίστηκαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή (συμπεριφορά στο εργαστήριο…) και 
οδηγίες για κάποια εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και συγκροτήθηκαν οι ομάδες 
τυχαία, αφού οι μαθητές ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και γι’ αυτό  κατάφεραν να 
ανταπεξέλθουν στα φύλλα εργασίας. Τους διανεμήθηκαν 6 φύλλα εργασίας, δύο σε κάθε ομάδα. 
Η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια των 2 διδακτικών ωρών 
στο Εργαστήριο της Πληροφορικής, με τον καθηγητή σε ρόλο εμψυχωτή - συμβούλου, και  
αποφεύχθηκε η εργασία στο σπίτι. Τα φύλλα δόθηκαν στους μαθητές σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή. Όλο το υλικό αποθηκεύθηκε στον Η/Υ. Η διδάσκουσα στη συνέχεια αποθήκευσε τις 
εργασίες τους σε κινητή μονάδα αποθήκευσης (USB), ώστε να είναι διαθέσιμα για την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η παρουσίαση έγινε μέσα 
στην αίθουσα διδασκαλίας με προβολέα και φορητό Η/Υ σε μία διδακτική ώρα και μισή από την 
επόμενη για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση όλων των ομάδων. Η διδάσκουσα ήταν σε πλήρη 
συνεργασία με τον καθηγητή της Πληροφορικής. Η δυσκολία παρουσιάστηκε με τις αλλαγές στο 
πρόγραμμα, γιατί έπρεπε να βρεθούν 2 ώρες που το εργαστήριο να είναι ελεύθερο και το τμήμα 
να έχει μάθημα με τη διδάσκουσα. Η διδάσκουσα μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή 
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πληροφορικής συνεργάστηκαν και πριν την υλοποίηση του σεναρίου, ελέγχοντας την καλή 
λειτουργία των Η/Υ και εισάγοντας τα δεδομένα σε κάθε Η/Υ, ώστε οι μαθητές να δουλέψουν 
αμέσως και απρόσκοπτα μόλις εισέλθουν στο εργαστήριο. Οι μαθητές/τριες στην αξιολόγησή 
τους έμειναν ευχαριστημένοι με τον νέο τρόπο διδασκαλίας και ζήτησαν να επαναληφθεί και σε 
άλλα μαθήματα. 
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          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: 
 
ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………………………… 

 
ΜΕΡΟΣ Α 

1. Διαβάστε το κείμενο: 
ΜΠ: Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι  η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Είναι 

στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον τον ευχαριστούμε πολύ ο Υπουργός Παιδείας οοο 
κύριος Κώστας Γαβρόγλου. Πολύ καλημέρα κύριος Γαβρόγλου. Τι  κάνετε;  
ΓΑ: Καλή σας μέρα Κυρία Μπαλτατζή. Τι μου κάνετε; 
 Είστε Καλά; Λοιπόν+ Τι - Τι μας ετοιμάζετε; Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ και  σας 
καλέσαμε για να ξεμπερδέψετε λίγο το κουβάρι αυτό. Γιατί - 
ΓΑ: Χμ, Χμ… 
πάρα πολλά, πάρα πολλές πληροφορίες αντιφατικές Σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών εεε- 
φιλοξενεί μια δική σας συνέντευξη πουου πάλι  μας γεννά ερωτηματικά διότι έχει βάλει ως 
τίτλο- 
ΓΑ: Χμ- 
 Πάω κατευθείαν στο ψητό Η ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια με βάση σταδιακά «Η 
ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια με βάση το απολυτήριο του λυκείου. Και εγώ ρωτάω 
ευθέως, λοιπόν, εσάς. Μα εσείς είχατε πει  
ΓΑ: Χμ, χμ 
Ότι αυτό είναι το στοιχείο που θα κρατηθεί, διότι η κατάργηση των εξετάσεων και ειδικά των 
Πανελλήνιων με ένα σύστημα το οποίοο έχει ένα στοιχείο που δεν μπορεί να το αμισβητήσει 
κανείς κι αυτό είναι το αδιάβλητο + τωων εξετάσεων. Είχατε πει πως αυτές δεν μπορούν να 
καταργηθούν. Τελικά καταργούνται; 
ΓΑ: Θέλε… Να να πω ακριβώς τι θα γίνει; 
ΜΠ:Να μας πείτε- Βεβαίως θα μας πείτε. 
ΓΑ: Ακριβώς. Ακριβώς. 
ΓΑ: Λοιπόν, κοιτάξτε. - Δεχόμαστε όλοι  
ΜΠ: Ναιαι  
ΓΑ: ότι ο πυρήνας της μεταρρυθμιστικής πρότασής  μας είναι η αναβάθμιση του λυκείου, 
μπορώ να σας πω , η επανασυγκρότηση της τρίτης λυκείου που σήμερα  δεν υπάρχει. Το 
ερώτημ… 
ΜΠ: Μισό λεφτό άλλο είναι η αναβάθμιση του λυκείου -στο σύνολό του -και επομένως μέσα σ΄ 
αυτό η επανασυγκρότηση της τρίτης λυκείου- 
ΓΑ: Ακριβώς. Όπως το λέτε, όπως το λέτε… όπως το λέτε 
Θα ρωτάω εγώ… θα σας διακόπτω για να τα διευκρυνίζουμε… 
ΓΑ: Και πολύ καλά θα κάνετε,  πολύ καλά θα κάνετε… 
[Γέλια] 
ΜΠ: Ευχαριστώ. 
 

2. Διάβαστε το κείμενο έχοντας υπόψη τα παρακάτω σύμβολα. Κάποιος από την ομάδα 
σας θα υποδυθεί τον ΓΑ και κάποιος την ΜΠ. 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συνήθως στην απομαγνητοφώνηση είναι: 
- = μικρή παύση.  
+ = μέτρια παύση, 
 ++ = παρατεταμένη παύση,  
Βέλος = ανοδική κίνηση της φωνής,  
Βέλος κάτω = καθοδική κίνηση της φωνής 
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ΜΕΡΟΣ Β 

3. Ακούστε τώρα τη συνέντευξη. Συμπληρώστε τη Στήλη Β και Δ του πίνακα με τα 
στοιχεία που μπορούν να αποδοθούν στον γραπτό λόγο 

Α Β Γ Δ 

Παραγλωσσικά γνωρίσματα  εξωγλωσσικά γνωρίσματα   

επιτονισμός*  χειρονομίες  

παύσεις,  κινήσεις  

προφορά  έκφραση προσώπου  

ένταση φωνής  βλέμμα  

  διάθεση  

*Επιτονισμός είναι το ανεβοκατέβασμα της φωνής 
 
 

4. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία αποδόθηκαν τώρα; 
Τι συμπεραίνετε για τον γραπτό και προφορικό λόγο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………Συμπληρώστε τον 
Πίνακα 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β 

1 Ποιος μιλάει ή γράφει (Πομπός)  

 

 

2 Σε ποιον μιλάει ή γράφει (Δέκτης)   

3 Για ποιον σκοπό μιλάει ή γράφει 

 

  

4 Ποιο θέμα/ απόψεις μεταδίδει 

(μήνυμα) 

  

5 Ποιο το μέσο/ δίαυλος επικοινωνίας   

 
 

5. Συζητήστε το και κάντε την αντιστοίχιση 
 Α   Β 

1 ίδιο χώρο και χρόνο    

2 νικά τη φθορά του χρόνου    

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1823,5877/
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3 επιμελημένος  Α  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

4 αυθόρμητος    

5 προσχεδιασμένος  Β  ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

6 εξωτερικεύει την κατάσταση 

της ψυχής 

   

7 έχει σημεία στίξης    

8 ευνοεί τον διάλογο    

6. Ποιες από τις φράσεις του κειμένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  για να μιλήσετε α) 
στον Υπουργό Παιδείας (ΥΠ) β) σε έναν φίλο σας (Φ): 

 ο πυρήνας της μεταρρυθμιστικής πρότασής  μας ,  

 μισό λεφτό,  

 ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, 

 η επανασυγκρότηση της τρίτης Λυκείου,  

 αναβάθμιση του Λυκείου 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: 
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………..…… 

ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Ακούστε τη συνέντευξη του συγγραφέα Π. Μάρκαρη  στη δημοσιογράφο Οντίν Λιναρδάτου από 

την εκπομπή «Ανταποκριτές» και είναι διαθέσιμη  στον σύνδεσμο: http://www.greek-

language.gr/certification/dbs/media/show.html?id=1031    

Σημειώστε ένα Χ στη σωστή απάντηση ο καθένας μόνος του 

 Ο συγγραφέας  Π. Μάρκαρης ισχυρίζεται ότι Σωστό Λάθος 

1  το πρόβλημα της γλώσσας είναι αξεπέραστο   

2 για να καταξιωθεί ένας συγγραφέας στο εξωτερικό δε χρειάζεται να είναι 

τυχερός 

  

3 η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της   

4 το καινούριο του έργο είναι μια τριλογία για την οικονομική κρίση   

5 Το καινούριο του έργο έχει μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό   

 

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/show.html?id=1031
http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/show.html?id=1031
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ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

[ΟΛ] Κύριε Μάρκαρη πόσο εύκολω είναι ένας Έλλυνας να καταξιοθεί στο εξοτερικό Να κάνη μια 

καταξιομένη καριέρα έξω Έχουμε και το πρόβλειμα της γλώσας Πόσο δίσκολο είναι 

[ΠΜ]: Εεε… εγώ δεν θεωρώ το πρόβλημα της γλώσσας ως γλώσσας σπουδαίο. Θεωρώ 

απλούστατα όοτι τα βιβλία τα οποία έρχονται- πρoέρχονται από μικρές γλώσσες έχουνε ένα 

άλλο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της μετάφρασης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή 

δεν έχετε μεταφραστές σε όλες τις γλώσσες. Αν ξεκινήσετε από τις βασικές, γερμανικά, αγγλικά, 

γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, θα βρείτε. Από κει και πέρα αρχίζει το χάος, όμως. Είναι πολύ 

δύσκολο να βρείτε. Τώρα, από ‘κει και πέρα εγώ στη ζωή μου, έτσι όπως εξελίχθηκε η δική μου 

εμπειρία η προσωπική,… πιστεύω ότι χρειάζονται, για να είμαστε ειλικρινείς, τρεις βασικές 

προϋποθέσεις –την τέταρτη, υπάρχει και μια τέταρτη η οποία είναι πάν’ απ’ όλες, θα την πω 

τελευταία. Πρώτον, να γράψετε ένα βιβλίο… που να βρεθεί κάποιος έξω να ενδιαφερθεί κατ’ 

αρχήν να το διαβάσει. Εάν το διαβάσει και μετά, να βρεθεί ένας μεταφραστής, ο οποίος θα το 

μεταφράσει σωστά, γιατί για τις μικρές γλώσσες είπα δεν είναι εύκολο αυτό, και τρίτον να 

πέσετε σε έναν εκδότη ο οποίος θέλει πραγματικά να το προωθήσει το βιβλίο και δεν θέλει 

απλώς να το πετάξει με την έννοια ότι πρέπει να έχω ένα πακέτο εκδόσεων, ας μπει κι αυτό μέσα 

και στους έξι μήνες επάνω να το πολτοποιήσει, διότι έτσι συμβαίνει συνήθως. Πέραν, όμως, 

όλων αυτών, χρειάζεται μια τέταρτη προϋπόθεση και αυτή είναι να είσαι τυχερός, γιατί άμα δεν 

είσαι τυχερός δε γίνεται. Σε όλα αυτά που είπα πρέπει να είσαι τυχερός. Και το βιβλίο πρέπει να 

είσαι τυχερός να κινήσει κάποιο ενδιαφέρον και πρέπει να είσαι τυχερός να βρεις τον κατάλληλο 

μεταφραστή, την κατάλληλη μεταφράστρια και πρέπει να είσαι τυχερός στον εκδοτικό σου οίκο. 

[ΟΛ] Το ίδιο πιστεύετε ότι ισχύει και για άλλα επαγγέλματα Όπως είδαμε για τώρα για την 

μπαλαρίνα για το χορό ή για επιχειρηματίες Έλληνες ή για Επειδή είμαστε μια μικρή χώρα 

[ΠΜ]: Δεν- 

[ΠΜ]: Δεν ξέρω αν η κοπέλα αυτή είναι από ‘δω ή είναι από τη Ρωσία. Δεν το ξέρω, αλλά 

πιστεύω όοτι … είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην επιστήμη, είναι διαφορετικά τα δεδομένα 

στην τέχνη κι είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην τέχνη του λόγου. Είναι τρία διαφορετικά 

πράγματα αυτά. Δηλαδή… ένας άνθρωπος, ο οποίος, ένα παιδί το οποίο… μεγαλώνει έξω, 

δηλαδή είναι της διασποράς- 

[ΟΛ] Ναι όπως είναι η μπαλαρίνα που η μητέρα της είναι ρωσίδα 

[ΠΜ]: …σε χώρες, σε χώρες οι οποίες είναι ανοιχτές, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προβληθεί. 

Ούτε και σε μας θα είχε, μη γελιόμαστε, δεν θα είχε μια τέτοια περίπτωση… 

[ΟΛ] Αυτό που λέγαν οι παλιοί ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της δεν ισχύει  λέτε 

[ΠΜ]: Δεν πιστεύω ότι πια αυτό ισχύει τόσο πολύ. Είναι απ’ τα κα- πράγματα τα οποία άλλαξαν 

στην Ελλάδα αυτό. Το δεύτερο είναι ένας επιστήμονας, εάν πραγματικά είναι ένας επιστήμονας, 

ερευνητής, παράγει επιστημονικό έργο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, όχι απλώς να προωθηθεί, θα 

τους γίνει ανάρπαστος. …Τα πράγματα σ’ αυτούς τους τομείς είναι πολύ ανοιχτά. Ακόμα και στην 

τέχνη που είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, αν βρεις ένα καλό γκαλερίστα, αν βρεις μια 

πρόσβαση σ’ οποιαδήποτε μπιενάλε, μπορεί ν’ ανοιχτεί. Ο λόγος είναι διαφορετικός, διότι ο 

λόγος είναι ανάγνωση, διότι ο λόγος είναι διάβασμα κι είναι γλώσσα. Και εκεί τα πράγματα είναι 

πιο δύσκολα. Οι συγγραφείς, δηλαδή, απ’ αυτήν την άποψη έχουν το πιο δύσκολο κομμάτι, διότι 

παρεμβάλλεται μία τρίτη ξένη γλώσσα, κι αυτό το εμπόδιο δεν ξεπερνιέται πάντα εύκολα. 

[ΟΛ] Τώρα ε εσείς ασχολείστε και με την οικονομική κρίση με την τριλογία της εεε της κρίσης που 

γράφετε Αα αυτό το το εμπνευστήκατε από την οικονομική κατάσταση την πάρα πάρα πολύ 
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δύσκολη της χώρας μας εεε ή και από το εξωτερικό Πω-πώς πώς αρχίσατε 

[ΠΜ]: Κατ’ αρχήν, το έναυσμα για μένα ήταν, για να το πω πολύ ειλικρινά, …το αμ- το αμέσως 

μετά διάστημα από τις εκλογές, τις τελευταίες, πριν από ένα χρόνο, πριν από δεκαπέντε μήνες. 

Λοιπόν, εγώ άκουγα αυτό το «λεφτά υπάρχουν», είχα δει πώς είχε φύγει η προηγούμενη 

κυβέρνηση κι έλεγα «αποκλείεται, γιατί αν υπήρχαν λεφτά δε θα ‘φευγαν. Τρελοί είν’ αυτοί; 

Γιατί να φύγουν; Άρα δεν υπάρχουν.» Αυτή ήταν η άποψή μου. Όταν σιγά σιγά τα πρώτα 

δείγματα άρχισαν να σκάνε μύτη με του τύπου «δεν πρόκειται να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, μην ανησυχείτε» ή «δε ζητάμε πορο- πολιτική στήριξη», είπα εδώ θα ξεσπάσει μία κρίση 

που δεν ξέρω- δε θα ξέρουμε από πού θα τη μαζέψουμε. Το ένστικτό μου αυτό μου έλεγε. Και 

επειδή οι συγγραφείς πρέπει να βασίζονται στο ένστικτό τους, είπα «ας αρχίσω κατ’ αρχήν να 

παρακολουθώ… τι θα γίνει». …Πέρα ρίσκαρα εγώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι να πάρω ένα 

θέμα από την κρίση. Συνήθως ο συγγραφέας δεν είναι δημοσιογράφος, κυρία Λιναρδάτου. 

Περιμένει να περάσει… και… από το πριν, από την επεξεργασία να το βγάλει. Και δεύτερον όχι  

[ΟΛ]: Και μετά ναι 

μόνο να κάνω αυτό, αλλά να βάλω την κρίση μέσα στο μυθιστόρημα. Δηλαδή οι ήρωες του 

μυθιστορήματος περνάν την κρίση, βιώνουν την κρίση. …[Γρά]φοντας διαπίστωσα, όχι μόνο απ’ 

το γράψιμο αλλά κι απ’ τις ειδήσεις κι απ’ τις αντιδράσεις κι απ’ τον ξένο κι απ’ τις Φαϊνάνσιαλ 

Τάιμς και όποιες Φαϊνάνσιαλ Τάιμς ότι αυτή η ιστορία έχει μακρύ δρόμο… Είναι μία Ιθάκη! Δεν 

είν’ εύκολη, να την περάσουμε. Και είπα «Λοιπόν, να κάνω μια τριλογία». Ήδη τώρα γράφω το 

δεύτερο. 

[ΟΛ] Το οποίο τι απήχηση έχει στο εξωτερικό 

[ΠΜ]: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γιατί δεν κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Μεταφράζεται. 

[ΟΛ] Ακόμη μεταφράζεται τώρα 

[ΠΜ]: Μεταφράζεται. Το μεταφράζουν την ίδια στιγμή και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι 

και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά όσο διάβασαν οι Ελβετοί, μου είπανε- ε, χε, χε-, γιατί είναι 

Ελβετός ο εκδότης, γερμανόφωνος Ελβετός, μου είπανε… «Θα σκίσει! Θα τρέχουν να τ’ αρπάζουν 

σαν τρελοί!» Ε, χε, χε, χε, χε, χε! 

[ΟΛ] Γι’ αυτό σας ρώτησα γιατί ε-χε είναι κάτι που που ξεκινάει από την Αθήνα από την Ελλάδα 

πάλι αλλά που  

[ΠΜ]: Μακάρι δηλαδή… 

αφορά… όλη την Ευρώπη ουσιαστικά. 

[ΠΜ]: Ναι! 

[ΠΜ]: Και μπαίνουν και ξένοι μέσα. Υπάρχουν και φόνοι στο μυθιστόρημα από ξένων τραπεζών- 

τραπεζιτών. Είχαμ- εεε στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αυτά. Και όλο αυτό μαζί το 

πλαίσιο, γιατί εγώ το είδα γενικότερα, δεν είδα μόνο το ελληνικό, είδα ότι οι ξένοι έχουν ένα 

μέρος, έστω επιρροής, αν όχι μεγάλης ευθύνης –που πιστεύω ότι έχουν ευθύνη– εεε σ’ όλη την- 

στην όλη ιστορία. Λοιπόν, τους έβαλα μέσα. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΑ:……………………………………………………………………..…… 

 

1. Εφαρμόστε στις ερωτήσεις το στυλ πλάγια γραφή. 

2. Γράψτε έναν τίτλο για το κείμενο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και μορφοποιήστε τον με:  Έντονη 

Γραφή, γραμματοσειρά Arial, Μέγεθος γραμματοσειράς 14 

3. Εισάγετε μια εικόνα μετά τον τίτλο του κειμένου από τη συλλογή (clip art) [π.χ. την 1η 

εικόνα (βιβλία) από την κατηγορία «εκπαίδευση»]. {Εισαγωγή>  εικόνες clip art}. 

4. Να προσθέσετε αρίθμηση στη συνέντευξη μόνο στις ερωτήσεις. 

5. Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση σε όλο το κείμενο. 

6. Να προσθέσετε σημεία στίξης στις ερωτήσεις της συνέντευξης. 

7. Εφαρμόστε ορθογραφικό έλεγχο στην 1η ερώτηση: [Αναθώρηση> Ορθογραφικός 

Έλεγχος]. 

8. Ενεργοποιήστε τον υπερδεσμό [Εισαγωγή> Υπερ-σύνδεση] και ακούστε τη συνέντευξη: 

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/show.html?id=1031   

9. Βρείτε  3 στοιχεία του προφορικού λόγου στην απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης και 

υπογραμμίστε τα με την πένα επισήμανσης, χρώμα κίτρινο.  

10. Υπάρχουν στοιχεία που δεν καταγράφηκαν στον γραπτό λόγο; Δώστε ένα παράδειγμα: 

………………………………………………………………………………… 

11. Συγχαρητήρια! Δημιουργήσατε ένα πολυτροπικό κείμενο. Γράψτε ένα στοιχείο που κάνει 

το κείμενο σας πολυτροπικό και αιτιολογήστε τον ρόλο του.  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................................ 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΑ:……………………………………………………………………..…… 

1. Συμπληρώστε τον πίνακα 

Ποιος μιλάει (Πομπός) 

 

 

Σε ποιον μιλάει (Δέκτης) 

 

 

Για ποιον σκοπό μιλάει (Σκοπός) 

 

 

Ποιο είναι το θέμα (Μήνυμα)  
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Ποιο το είδος του κειμένου 

 

 

 

Πού μπορείτε να συναντήσετε 

αυτό το κείμενο 

 

 

2. Εισάγετε σχόλιο σε κάθε ερώτηση- απάντηση γράφοντας έναν πλαγιότιτλο με το βασικό 

θέμα της ερωταπόκρισης [Αναθώρηση> Δημιουργία σχολίου, αφού πρώτα επιλέξετε την 

1η λέξη με το ποντίκι.] 

3. Ανοίξτε το 2ο αρχείο επεξεργαστή παρουσιάσεων (Powerpoint) «σχολική εφημερίδα». 

Διαλέξτε μία διαφάνεια και δημιουργήστε ένα άρθρο που θα δημοσιεύσετε στη σχολική 

εφημερίδα και που θα το παρουσιάσετε στην τάξη, γράφοντας μια περίληψη της 

συνέντευξης  που διαβάσατε. Θα σας βοηθήσουν οι πλαγιότιτλοι που γράψατε στα 

σχόλια. 

4. Κάντε «αποθήκευση ως», ονομάστε τα 2 αρχεία με το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (δίνεται διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου)  με θέμα: ΑΣΚΗΣΗ 

ΣΤΗ ΝΕΓ. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………………………… 
1. Επισκεφτείτε http://ebooks.edu.gr/ , πηγαίνετε στο υλικό ανά τάξη και στη συνέχεια 

στην Α τάξη και στα διαδραστικά βιβλία μαθητή, κατόπιν στο βιβλίο της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και από τα Περιεχόμενα στην Ενότητα 2Β Είδη προφορικού 
και γραπτού λόγου.  Πάνω δεξιά πατήστε στο τετραγωνάκι και θα σας οδηγήσει 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής [πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]. 

2. Πληκτρολογήστε στο παράθυρο τη λέξη «λόγος» και πατήστε «Βρες».  Εντοπίστε κι 
αντιγράψτε τα υποκοριστικά  εδώ: ……………….. 

3. Πηγαίνετε στο Ακούω και μιλώ στην άσκηση 6 και πατήστε στο 1ο τετραγωνάκι και 
γράψτε πού σας οδηγεί εδώ: ………….. 

4. Πηγαίνετε στο Κείμενο 11 και πατήστε στο τετραγωνάκι με το «W». Διαβάστε και 
απαντήστε από ποια χώρα κατάγεται ο σκιτσογράφος του κόμικς 
Μαφάλντα.:…………….. 

5. Πηγαίνετε στη διεύθυνση http://www.fhw.gr/fhw/ που θα σας οδηγήσει στο Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού. Κατόπιν πηγαίνετε:  Κόμβοι >  Η Ελληνική ιστορία στο 
Διαδίκτυο > Αρχαϊκή Περίοδος > πολιτισμός και γράψτε εδώ τι κρατάει το άγαλμα: 
……………. 

6. Πηγαίνετε στη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  που 
θα σας οδηγήσει στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Πηγαίνετε επάνω στα Νέα 
Ελληνική > Εργαλεία > γραμματικές της νέας ελληνικής και γράψτε τα ονόματα των 
συγγραφέων εδώ: …………………………. 
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7. Ανοίξτε το Αρχείο με το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου και δημιουργήστε τη 
δική σας ιστοσελίδα:  

 

Στον τίτλο γράψτε: Ένα κεντρικό μήνυμα που θέλεις να στείλεις στα άλλα παιδιά 

 

Κατόπιν :  

 Έναν τίτλο που να εκφράζει τη δική σου προσωπικότητα 

 Ονοματεπώνυμο 

 Ηλικία 

 Ποιος νομίζω ότι είναι ο χαρακτήρας μου (1 προτέρημα και 1 ελάττωμα) 

 Τι λένε οι φίλοι μου για μένα (Ζητήστε από τον διπλανό σας να γράψει κάτι για εσάς) 

 Με τι μου αρέσει να ασχολούμαι 

 Τι θα ήθελα να γίνω, όταν μεγαλώσω 

 Τι πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει στον κόσμο των μεγάλων 

 Μπορείτε να ενσωματώσετε και μια φωτογραφία που θα αναζητήσετε από το διαδίκτυο 

που σας εκφράζει. 

Συγχαρητήρια μόλις φτιάξατε τη δική σας ιστοσελίδα! Κάντε «Αποθήκευση ως» την επιφάνεια 

εργασίας και βάλτε το όνομά σας ως τίτλο της εργασίας σας. Κατόπιν εκτυπώστε την για να την 

παρουσιάσετε στην τάξη. 
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