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Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο παρέχεται δωρεάν
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φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση,
διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει
εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.
Η φωτοανατύπωση, χωρίς την άδεια της συγγραφέως και του εκδότη,
επιτρέπεται μόνο στους/στις εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της διδασκαλίας τους
στο σχολείο και πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη βιβλιογραφική
παραπομπή, με τη δήλωση του ονόματός της συγγραφέως και του εκδότη στις
σχετικές φωτοτυπίες.
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---------------------------------------------------------------------------------Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

«Εισαγωγή στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας
των σχολείων (Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 39676/δ2/20-03-2020)»
1.1.

Εισαγωγή –Θεωρητικό πλαίσιο (Ραμουτσάκη, 2020α, 2020β, 2020γ)
Αφετηρία του προβληματισμού μας στάθηκε η ίδια η κοινωνική και εκπαιδευτική

πραγματικότητα, καθώς, όπως γνωρίζουμε, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να υποστηρίξουν, με βάση τα
προβλεπόμενα, το πρόγραμμα της Σύγχρονης και της Ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο αναστολής λειτουργίας των σχολείων (Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 39676/δ2/20-032020), λόγω της πρόσφατης επιδημικής κρίσης. Σίγουρα, η εξ αποστάσεως Eκπαίδευση δεν μπορεί και
δεν πρέπει να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τη δια ζώσης επικοινωνία και συνεργασία με τους
μαθητές και τις μαθήτριες. Στην παρούσα φάση, επιστρατεύεται εξ ανάγκης.
Ο όρος <<εξ αποστάσεως Εκπαίδευση>>, γενικότερα, χρησιμοποιείται για να περιγράψει, μια
εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία ο/η εκπαιδευόμενος/-η ή οι εκπαιδευόμενοι/-ες
βρίσκεται/βρίσκονται σε φυσική απόσταση από τον εκπαιδευτή/από την εκπαιδεύτρια. Στην
περίπτωση αυτή, η χρήση των τεχνολογικών μέσων φαίνεται αναγκαία (Schlosser and Simonson,
2002), ώστε να υπάρχει επικοινωνία των ανθρώπων και πρόσβαση των εκπαιδευομένων στο
εκπαιδευτικό υλικό.
Σε περιπτώσεις, όμως, έκτακτων κρίσεων, όπως η τωρινή, οι δυσκολίες είναι αρκετές.
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δυσκολίες επιτείνονταν, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις δεν
παρείχαν, εκ των πραγμάτων, χρόνο για την προετοιμασία των συναδέλφων και των
μαθητών/μαθητριών, την καλλιέργεια του απαιτούμενου παιδαγωγικού κλίματος και την
προετοιμασία ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη, από
την αρχή της διαδικασίας, η συνδιαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού και διδακτικού Συμβολαίου
από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες, αλλά και ενός νέου Συμβολαίου Συνεργασίας μας με
τους/τις εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικτυακών επιμορφωτικών δράσεων, τις
οποίες υλοποιήσαμε, με βάση τα προβλεπόμενα. Κι αυτό, γιατί θέλαμε η έννοια της Συνεργατικής
Κοινότητας μάθησης να διατηρηθεί και στο διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο είναι εντελώς
διαφορετικό από το παραδοσιακό περιβάλλον του σχολείου.
Η αναγκαιότητα μιας νέας παιδαγωγικής οπτικής αναδείκνυε τη σημασία της συνειδητοποίησης
των βασικών παιδαγωγικών αρχών και του φιλοσοφικού τους υπόβαθρου για την ανάπτυξη
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αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο της εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης. Είναι προφανές, όμως, ότι, αν ένας μαθητής ή μία μαθήτρια δεν έχει
ενεργοποιηθεί στη δια ζώσης διδασκαλία, τότε πολύ δύσκολα θα ενεργοποιηθεί στην εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση, ειδικότερα δε, όταν εκείνη υλοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κι αυτό
έρχεται να ενισχύσει τη σημασία της ενεργοποίησης της ψυχής του παιδιού, ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για την ομαλή,

ασφαλή και εκούσια συμμετοχή του στη μαθησιακή

διαδικασία(Ραμουτσάκη, 2020β, 2020γ).
Ο συγκεκριμένος ψηφιακός τόμος, ο οποίος, κατεξοχήν, βασίζεται στη βιωματική εμπειρία της
συγγραφέως και στη συνεργασία της με τους/τις συναδέλφους, στα σχολεία επιστημονικής και
παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Κοινοτήτων Συνεργασίας και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, αρχικά, περιλαμβάνει εισαγωγικό Θεωρητικό Μέρος
για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τα είδη της, για τις βασικές παιδαγωγικές της αρχές και το
φιλοσοφικό της υπόβαθρο, για την παιδαγωγική και κοινωνική διάστασή της και τη σχετική ορολογία.
Στη συνέχεια, καταγράφεται, με βάση σχετική έρευνα, η εμπειρία της σύγχρονης και της ασύγχρονης
εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, περιόδου Μαρτίου- Ιουνίου 2020, όπως αποτυπώνεται από τους
ίδιους/τις ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς και αφορά στο πώς βίωσαν εκείνοι/-ες, καθώς και οι μαθητές
και οι μαθήτριές τους την εμπειρία αυτή.
Ακολουθούν διδακτικές Προτάσεις και διδακτικά Παραδείγματα εκπαιδευτικών ΜικροΣεναρίων και ευρύτερων Σεναρίων για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, σε σχέση με τη Φιλαναγνωσία
και τις Δημιουργικές Δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την Τέχνη, με βάση τα προβλεπόμενα, καθώς
και για τη συμβατική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να εμπλουστιστεί και με τη χρήση των ψηφιακών
εργαλείων και, γενικότερα, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ο
ψηφιακός τόμος συμπληρώνεται με χρήσιμες ιστοσελίδες για όλες τις ειδικότητες, σχετικά με την
εφαρμογή της σύγχρονης και της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη διαχείριση της
ψηφιακής τάξης, καθώς και ειδικό, αναλυτικό κατάλογο χρήσιμων ιστοσελίδων για τα φιλολογικά
μαθήματα.
Ευχαριστούμε θερμά τους/τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στην
έρευνα και για την εξαιρετική συνεργασία μας. Ευχαριστούμε, επίσης, θερμά τον Περιφερειακό
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Εμμ Καρτσωνάκη, και την
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης για την υποστήριξη του έργου αυτού, το οποίο
πιστεύουμε ότι, με τον καινοτόμο χαρακτήρα του, θα συμβάλλει, με ουσιαστικό τρόπο, στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων-Εκπαιδευτικών και Ανηλίκων- Μαθητών και Μαθητριών, καθώς και στη
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διατύπωση ευρύτερων Προτάσεων για την αναβάθμιση της παρεχόμενης Εκπαίδευσης εν γένει και,
ειδικότερα, σε περιόδους κρίσεων και έκτακτων κοινωνικών αναγκών.

1.2. Για μια Κοινότητα Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών
Με τον όρο <<Κοινότητα Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών>>
δεν εννοούμε μια ομάδα ανθρώπων, με δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως κάθε κοινότητα, η
οποία, απλώς, εξελίσσεται, στο πέρασμα του χρόνου. Η έννοια της συγκεκριμένης Κοινότητας- εδώ,
εκπαιδευτικών – χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο ειδικότερων χαρακτηριστικών, που καθιστούν τα
μέλη της συν-υπεύθυνα για την εξελικτική τους πορεία, καθώς τα ίδια έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
σ’αυτήν, με τη συνδιαμόρφωση Προτάσεων, το μοίρασμα και τη διάχυση καλών Πρακτικών, τη
φροντίδα για την αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, αλλά και των σχέσων των μελών της
Κοινότητας κ.ά. Οι αρχές αυτές συνοψίζονται:
- Στον αλληλοσεβασμό
- Στην αμοιβαία εμπιστοσύνη,
- Στο Μοίρασμα,
- Στην αποδοχή και κατανόηση του άλλου,
- Στην Αλληλεγγύη
- Στην ουσιαστική Συνεργασία.
Σίγουρα, δεν είμαστε μόνοι. Λειτουργούμε, συμπληρωματικά, τόσο με τους μαθητές/τις
μαθήτριες, όσο και με τους/τις συναδέλφους μας. Συν-οικοδομούμε τη γνώση μαζί τους. Καθένας
δίνει το στίγμα του, αλλά, συγχρόνως, αντικατοπτρίζει αυτό που ο Αριστοτέλης αποτυπώνει ως
<<κοινή Παιδεία>> και εδώ η έννοια της ομάδας ευθυγραμμίζεται και, ουσιαστικά, σημασιοδοτείται
από τον τρόπο, με τον οποίο αυτή η Παιδεία λειτουργεί.
Η ίδια η έννοια της Κοινότητας μάς παραπέμπει στη συνεργασία. Η επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προέρχεται, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης,
μέσα από τη διάδραση και την αλληλεπίδραση, μέσα από το μοίρασμα, την αποδοχή και το
διάλογο, μέσα από σχέσεις ισοτιμίας, εμπιστοσύνης, φροντίδας για τον άλλο και αλληλεγγύης και
όχι μέσα από σχέσεις εξουσίας, επιβολής πραγμάτων και αυθεντίας, με παθητική συμμετοχή των
εκπαιδευομένων.
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Όπως τονίζει και ο ποιητής, Γ.Ρίτσος:
<< Δεν είναι εδώ, για να ’μαι εγώ πάνω από σένα
Και συ πάνω από μένα.
Εδώ είναι για να’ ναι καθένας μας
Πάνω απ’ τον εαυτό του>>.
Στην πραγματικότητα, δεν έχουμε συνηθίσει να ανοιγόμαστε και να μοιραζόμαστε συναδελφικά
ιδέες, απόψεις, προτάσεις, προοπτικές, αγωνίες και προβληματισμούς. Δεν έχουμε μάθει να μιλάμε
ανοιχτά με τους/τις συναδέλφους μας. Διστάζουμε να ανοιχτούμε, να μιλήσουμε για το καθημερινό
μας έργο. Ίσως, φοβόμαστε μια πιθανή αρνητική κριτική. Δεν έχουμε μάθει να εστιάζουμε στο
θετικό και, συνήθως, βλέπουμε μόνο τις αδυναμίες του άλλου. Συνήθως, επαναπαυόμαστε στο
καταφύγιο, που λέγεται <<τάξη>> ή <<τμήμα μας>> ή αίθουσα διδασκαλίας, η οποία δύσκολα
ανοίγει για τον άλλο, το συνάδελφο και συν-αγωνιστή μας ενώ, την ίδια στιγμή, απαιτούμε από τα
παιδιά, στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής, την ενεργητική εμπλοκή τους ως μελών στο
έργο μιας ομάδας, προωθώντας τη συνεργατική μάθηση με ομάδες εργασίας ή ακόμα και σε
επίπεδο της ολομέλειας.
Γι’ αυτό προτείνουμε την ουσιαστική συνεργασία συναδέλφων, το διάλογο, ατομικό και
συλλογικό, τον κριτικό αναστοχασμό, την ασφάλεια της ομάδας στη θέση της τάξης ως
καταφυγίου, μαζί με ένα νέο εκπαιδευτικό όραμα και μια νέα επιμορφωτική αντίληψη. Σύμφωνα με
αυτήν ο/η εκάστοτε επιμορφωτής/επιμορφώτρια δε λειτουργεί ως επιμορφωτική αυθεντία, γιατί η
επιμόρφωση, τελικά, είναι διαδραστική, αμφίδρομη, ενεργητική, συνεργατική.
Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να είναι ενεργητικοί
συμμέτοχοι σε μια μαθησιακή διαδικασία, όταν εμείς είμαστε παθητικοί δέκτες ενός επιμορφωτή.
Θα πρέπει εμείς πρώτοι να έχουμε ήδη οικειοποιηθεί το ρόλο, τον οποίο ζητάμε από τους
μαθητές και τις μαθήτριές μας. Γιατί η επιμόρφωση είναι διάδραση, επικοινωνία, μοίρασμα,
κατάθεση βιωμένης εμπειρίας.
Μία ομάδα, σίγουρα, έχει ομοιότητες και διαφορές, αντιθέσεις και συγκλίσεις. Θα πρέπει,
όμως, να εναρμονίζεται με έναν κοινό συλλογικό και, ταυτόχρονα, έναν ιερό σκοπό, την αναβάθμιση
της Εκπαίδευσης και της Παιδείας στον τόπο μας και, κατ’ επέκταση, της κοινωνίας.
Η επιμόρφωση σε μια τέτοια Κοινότητα και σ’ αυτό το πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης
επικεντρώνεται στο μετασχηματιστικό ρόλο του/ της εκπαιδευτικού για τη δημιουργία μιας
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καλύτερης, πιο δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας. Υπό το πρίσμα αυτό, η Μάθηση δε στοχεύει
μόνο στην απλή προσθήκη γνώσης στην ήδη προϋπάρχουσα γνώση, αλλά, πρωτίστως, στην
κοινωνική αλλαγή. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, κάθε εκπαιδευτικός εμπλουτίζει και εξελίσσει
τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τις αξίες στον επαγγελματικό του
χώρο και <<κοινωνικοποιείται>> σ’ αυτόν, μετασχηματίζει τυχόν στερεοτυπικές και μονομερείς
αντιλήψεις του, συνεργαζόμενος με άλλους.
Όψεις της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών είναι και η αυτό-εικόνα, τα κίνητρα,
η ενίσχυση των ενδιαφερόντων τους, καθώς και το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι το ρόλο τους
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, παράμετροι, οι οποίες ενισχύονται, καθώς το άνοιγμα στον
άλλο μάς βγάζει από την απομόνωση της μονάδας. Καθένας επιμορφώνει και επιμορφώνεται,
επεξεργάζεται τα στοιχεία, που, κάθε φορά, παίρνει, με βάση τη δική του οπτική. Οι πολλαπλές
διεργασίες, οι οποίες συντελούνται, μέσω της αλληλεπίδρασης των προσώπων (Γουρνάς, 2011,
Πολέμη- Τοδούλου, 2011), καλλιεργούν περαιτέρω την προσωπικότητα, βοηθώντας την να
λειτουργήσει πιο συλλογικά, δημοκρατικά και ανθρώπινα.
Με γνώμονα τα παραπάνω και στο πλαίσιο αυτής της Κοινότητας, αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό
υλικό που ακολουθεί.
Ας επενδύσουμε, λοιπόν, συνάδελφοι, σε αυτή τη δυναμική της ομάδας, ενώνοντας τη φωνή
και την προσπάθειά μας, προωθώντας τα δίκαια αιτήματά μας, δημιουργώντας εκπαιδευτικό
υλικό και Προτάσεις χρήσιμες για όλους μας, φροντίζοντας ο ένας για τον άλλο, ανθρώπινα,
απλά, μα, ουσιαστικά, επενδύοντας, πρωτίστως, στον Άνθρωπο. Αυτό, εξάλλου, το νοιάξιμο για
τον άλλο διαφοροποιεί και την κοινότητα προσώπων από ένα απλό αθροιστικό σύνολο. Οι
σχέσεις, ως γνωστόν, θέλουν φροντίδα και η εκπαιδευτική ομάδα οφείλει να φροντίζει, από την
αρχή, τις σχέσεις των μελών, καθώς εκείνα καλούνται να συνεργαστούν, σε ένα εξαιρετικά
απαιτητικό πλαίσιο, <<δημιουργώντας δεσμούς>>, διώχνοντας το φόβο, εστιάζοντας σε όσα
ενώνουν τους ανθρώπους.
Τέλος, προωθώντας την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ μας, ενδυναμώνοντας και στηρίζοντας
ο ένας τον άλλο ηθικά και επαγγελματικά, τόσο στη συμβατική, όσο και στην εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση, αλλά και κάθε συνάνθρωπό μας, με ειλικρίνεια και αγάπη, λειτουργούμε εμείς ως
παραδείγματα προς μίμηση για όλους. Με τον τρόπο αυτό, μεταλαμπαδεύουμε, σιωπηλά, μα
ουσιαστικά, στους μαθητές και στις μαθήτριές μας όλα τα παραπάνω ως απαραίτητες στάσεις ζωής,

9

Ι.Α.Ραμουτσάκη, Έρευνα και εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μάρτιου-Ιουνίουυ 2020 -Συμπεράσματα
και Προτάσεις για μια Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας,στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, Ιούλιος 2020

----------------------------------------------------------------------------------

ειδικότερα δε στην εποχή μας, στην οποία η υπεράσπιση του Ανθρώπου, σε κάθε επίπεδο, είναι
ζητούμενο για όλους μας.
Σε μια τέτοια συλλογική προσπάθεια, όλοι καλούμαστε να δώσουμε και να πάρουμε στοιχεία.
Και, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, ο ένας μπορεί να είναι πιο έξυπνος και εφυής από έναν άλλο,
αλλά ένας πολύ έξυπνος δεν μπορεί να υπερβεί την αθροιστική ευφυία ενός συνόλου.

1.3. Βασική διάκριση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
Όπως αποτυπώνεται από την πρόσφατη εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, κάθε
εκπαιδευτικός αξιοποίησε είτε τη σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (τηλεδιασκέψεις), είτε την
ασύγχρονη, είτε συνδύασε τα δύο μοντέλα. Σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες για το Γυμνάσιο:
• <<Σύγχρονη (τηλε-εκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε
πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και
φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα
μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
• Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία, κατά την οποία ο μαθητής/η μαθήτρια συνεργάζεται με τον/την
εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας
υλικού από τον/την εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα
μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο)>>.
Σχηματικά, οι βασικές διαφορές σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
μπορούν να αποδοθούν ως εξής:
Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Σύγχρονη
εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
(π.χ. τηλεδιασκέψεις)

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
(παραγωγή και ανάρτηση εκπαιδευτικού
υλικού από τον/την εκπαιδευτικό σε άλλο
χώρο και χρόνο από το χρόνο και το χώρο
μελέτης και επεξεργασίας του υλικού αυτού
από τους μαθητές και τις μαθήτριες)

Η Εκπαίδευση, η οποία υλοποιείται,
όταν οι συμμετέχοντες επικοινωνούν
στο ψηφιακό περιβάλλον:
- στον ίδιο χρόνο,

Η Εκπαίδευση, η οποία υλοποιείται, όταν
οι συμμετέχοντες επικοινωνούν στο ψηφιακό
περιβάλλον:
-και σε διαφορετικό χρόνο

αλλά

και

- από διαφορετικό χώρο

- από διαφορετικό χώρο
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Έτσι, στην ασύγχρονη Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, οι ίδιοι/ίδιες οι μαθητευόμενοι/-ες επιλέγουν το
χώρο, το χρόνο και το ρυθμό, με τον οποίο θα συμμετάσχουν σε μια «ευρετική πορεία αυτομάθησης»
(Λιοναράκης, 2001, Μανούσου, Χαρτοφύλακα, Ιωακειμίδου, Παπαδημητρίου & Καραγιάννη, 2020,
Οδηγός 2020). Πολλές φορές, οι δύο μορφές, σύγχρονης και ασύγχρονης Εκπαίδευσης, συνδυάζονται,
όπως έγινε στην πρόσφατη εφαρμογή.
Η αναγκαιότητα μιας νέας παιδαγωγικής οπτικής, η οποία αναδύθηκε, κατά την παρούσα φάση,
αναδείκνυε τη σημασία της συνειδητοποίησης των βασικών παιδαγωγικών αρχών και του φιλοσοφικού
τους υπόβαθρου για την ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές και τις
μαθήτριες, αλλά και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

1.4. Η κοινωνική και παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
Σίγουρα, η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, λόγω της πρόσφατης επιδημίας και των αντίστοιχων
περιοριστικών-προληπτικών μέτρων, ήταν μια λύση ανάγκης, η οποία, όμως, παρά τις τεράστιες
δυσκολίες στηρίχθηκε, συνολικά, από την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από τη συλλογική αυτή
προσπάθεια, αναδείχτηκε εντονότερα η ανάγκη υποστήριξης της κοινωνικής και παιδαγωγικής
διάστασης της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (Αναστασιάδης, 2020, Ραμουτσάκη, 2020α, 2020β):
α) Αφενός, η κοινωνική της διάσταση μας παραπέμπει στο βασικό σκοπό του όλου εγχειρήματος:
δηλ. κατά την παρούσα φάση, επιχειρήθηκε η επανασύνδεση του/της εκπαιδευτικού με τους μαθητές
και τις μαθήτριες, αλλά και των παιδιών μεταξύ τους, ώστε, όσο ήταν δυνατόν, η ανθρώπινη
επικοινωνία, η ελπίδα και η φλόγα της γνώσης και της μάθησης να μη χαθεί, σε μια περίοδο κρίσης.
Παράλληλα, βασική επιδίωξη ήταν να μη μείνει κανένα παιδί μόνο του ή πίσω στη μαθησιακή
διαδικασία.
Ωστόσο, ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι το ποσοστό των μαθητών και των μαθητριών που
κατέχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις χρησιμοποιεί, εντός και εκτός σχολείου, είναι περίπου
50% στην Ελλάδα (Έκθεση Προγράμματος PIZA, 2017). Υπό αυτές τις συνθήκες, το μέγεθος της
πρόσφατης συνεισφοράς των εκπαιδευτικών είναι μεγάλο, δεδομένου ότι, κατά την παρούσα φάση,
δεν υπήρχε χρόνος για καμία προγενέστερη προετοιμασία.
Επιπροσθέτως, όπως γνωρίζουμε, η δυσκολία στην ισότιμη και παράλληλη πρόσβαση των
εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων
στη διδακτική πράξη, σε σχέση με τα διδακτικά Αντικείμενα (Επιμόρφωση Β2 επιπέδου) επιτείνεται και
επιβραδύνεται, λόγω του υπάρχοντος συστήματος. Και αυτό γιατί η επιμόρφωση αυτή
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πραγματοποιείται, ύστερα από κλήρωση πολύ περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών - στην καλύτερη
περίπτωση κάθε χρόνο- δυσχεραίνοντας την ισότιμη πρόσβαση τους στον αντίστοιχο ψηφιακό
γραμματισμό και δημιουργώντας, αναπόφευκτα, εκπαιδευτικούς <<δύο ταχυτήτων>>. Ως εκ τούτου,
λίγοι ήταν οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί στα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία και αυτό
δημιουργούσε δυσκολίες.
Υπό τις συνθήκες αυτές, ο ρόλος του Συντονιστή/της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ήταν
καίριος, καθώς ο ίδιος/η ίδια έπρεπε να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα αυτό και να δώσει, μέσα
σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, τα απαραίτητα εφόδια στους/στις εκπαιδευτικούς για το ξεκίνημα
της προσπάθειάς τους, στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους.
Επιπροσθέτως, αναδείχθηκε και μιαν άλλη πλευρά της κοινωνικής διάστασης, καθώς, εμπράκτως,
και με την παραίνεσή μας, υποστηρίχθηκε η αλληλεγγύη τόσο σε επίπεδο μαθητών/μαθητριών, όσο
και σε επίπεδο εκπαιδευτικών. Πράγματι, συνάδελφοι, που είχαν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία (π.χ.
καθηγητές/καθηγήτριες Πληροφορικής), τη μεταλαμπάδευσαν, στο μέτρο του δυνατού, στους/στις
συναδέλφους τους, υπό το πρίσμα μιας αναπλαισιωμένης αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Το ίδιο συνέβη
και σε επίπεδο μαθητών/μαθητριών.
β) Αφετέρου, η παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης συνίσταται στη
δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Αυτό
επιτυγχάνεται, αφενός, με τη συνδιαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού και διδακτικού Συμβολαίου
και, αφετέρου, με την καλλιέργεια σωστών διαπροσωπικών σχέσεων, στο μέτρο, που τα μέσα της
τεχνολογίας το επιτρέπουν. Παράλληλα, υποστηρίζεται και από το σεβασμό των πραγματικών
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/μαθητριών, καθώς, κάθε φορά, και στην εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες αυτές, αναπροσαρμόζοντας το
διδακτικό μας σχεδιασμό και, στη συνέχεια, να προσκαλούμε <<ως οικοδεσπότες>> την τεχνολογία
να υποστηρίξει τη διδακτική μας πρακτική. Υπό το πρίσμα αυτό, ακολουθούμε μια καθαρά αλληλο(δια)-δραστική προσέγγιση, η οποία υποτάσσει τα ψηφιακά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία.
Γιατί, στην αντίστροφη περίπτωση, επιδιώκεται μια πιο τεχνοκεντρική προσέγγιση, η οποία εστιάζει
κυρίως στην αποδοχή των τεχνολογικών μέσων από τον άνθρωπο, με τον κίνδυνο, όμως, να υποταχθεί
η μαθησιακή διαδικασία στα μέσα αυτά.
Μια καθαρά αλληλο-(δια)-δραστική προσέγγιση υποστηρίζεται και από την ενεργητική
συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε δραστηριότητες, που προάγουν την κριτική και
δημιουργική τους σκέψη. Μέσα από ποικίλα, διαδραστικά περιβάλλοντα, τα παιδιά ανακαλύπτουν
νέα δεδομένα, νέες πληροφορίες, νέους τρόπους, για να μαθαίνουν. Επομένως, και, μέσα από την εξ
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αποστάσεως Εκπαίδευση, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, μέσω φθίνουσας καθοδήγησης,
και, σταδιακά, γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν με αυτά που έμαθαν. Γι’ αυτό, όμως, χρειάζεται
χρόνος, κατάλληλη προετοιμασία και σταδιακή εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα ψηφιακά
εργαλεία. Σίγουρα, μερικές ακόμα πλευρές της παιδαγωγικής διάστασης είναι η συστηματική
καλλιέργεια αξιών και στάσεων ζωής μέσα από τα διδακτικά αντικείμενα και τις αντίστοιχες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Εξάλλου, η
ψυχολογική τόνωση και η υποστήριξη των παιδιών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, και μέσα από
τέτοια διαδραστικά περιβάλλοντα είναι ιδιαιτέρως σημαντική, γιατί ας μην ξεχνάμε πως, με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παρούσας συγκυρίας, τα παιδιά μπορεί να βίωσαν φόβο, άγχος,
ανασφάλεια κ.λ.π. (Βλ. και ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής, 2020) για τους παρακάτω πιθανούς λόγους:
•

για την υγεία τους, των δικών τους, αλλά και των συνανθρώπων τους,

•

για την ανεργία των γονέων τους, καθώς πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν, ξαφνικά, χωρίς
δουλειά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, με πιθανό επακόλουθο την ένταση στο
οικογενειακό περιβάλλον,

•

εξαιτίας έλλειψης ψηφιακού γραμματισμού,

•

εξαιτίας πιθανής αποδιοργάνωσης, καθώς δεν υπήρχε η αμεσότητα του συμβατικού
σχολικού περιβάλλοντος κ.ά. ή

•

εξαιτίας των επικείμενων εξετάσεων, υπό τις παρούσες συνθήκες.

Γι’ αυτό ήταν απαραίτητο να δώσουμε χρόνο στα παιδιά(βλ. και ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής, 2020):
•

να μας πουν πώς βιώνουν αυτήν κατάσταση στο σπίτι,

•

να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία, αλλά και με το νέο τρόπο επικοινωνίας και
συνεργασίας

•

να εκφράσουν ποιες είναι οι πραγματικές εκπαιδευτικές και συναισθηματικές τους ανάγκες,

μέσα σε ένα πλαίσιο ενθάρρυνσης, εμψύχωσης, ψυχικής τόνωσης, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.
Ειδικότερα στα παιδιά της Γ΄τάξης Λυκείου ήταν σημαντικό να επισημάνουμε ότι, παρά την
αρνητικότητα της κατάστασης, τα ίδια είχαν μια δυνατότητα, που δεν είχαν πριν, καθώς το διάστημα
εφαρμογής της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, μπορούσαν να αξιοποιήσουν το χρόνο τους,
τελειοποιώντας το διάβασμά τους, μένοντας στο σπίτι, χωρίς το φόβο των απουσιών. Μπορούσαν να
ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να διαβάσουν, με συνέχεια και συνέπεια, ρυθμίζοντας εκείνα το
χρόνο και το πρόγραμμά τους. Γι’ αυτό ήταν σημαντικό να ακούσουμε τα παιδιά να εκφράσουν τα
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ίδια τις εκπαιδευτικές –μαθησιακές τους ανάγκες. Εμείς οφείλουμε να αφήσουμε, αν χρειαστεί, το δικό
μας σχεδιασμό ή να τον αναπροσαρμόσουμε, κατάλληλα, με βάση τις Προτάσεις και τις ανάγκες τους,
ώστε να τα βοηθήσουμε:
•

να εμπεδώσουν γνώσεις,

•

να αποσαφηνίσουν αμφίσημα, δύσκολα σημεία

•

να επαναλάβουν δεδομένα.

Στα παιδιά των άλλων τάξεων ήταν σημαντικό να τονίσουμε ότι, επανερχόμενα τα παιδιά στο
σχολείο, οι απαιτήσεις θα συνεχιστούν και ότι η παρακολούθηση κάθε επόμενης τάξης προϋποθέτει τη
γνώση και την κατανόηση της ύλης των προηγούμενων τάξεων. Ως εκ τούτου, εκείνα θα πρέπει να
αξιοποιούν το χρόνο κατάλληλα και να μην τον αφήνουν να χαθεί, λόγω απομάκρυνσής τους από το
συμβατικό σχολικό περιβάλλον.

1.5. Βασικές παιδαγωγικές αρχές της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

(Εργαστήριο προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών στη δια βίου μάθηση και
την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΔΙΒΕΑ) του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης)

Δύο φαίνεται να είναι οι βασικές παιδαγωγικές αρχές της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, σύμφωνα
με τον Keegan (1988), η αυτονομία και η αλληλεπίδραση, με βάση τη Θεωρία των αυτόνομων και
ανεξάρτητων σπουδών (Moore, 1993) και τη Θεωρία της Διάδρασης και της Επικοινωνίας (Holmberg,
1988, Αναστασιάδης, 2020).
Αυτονομία υπάρχει στο βαθμό, που ο/η εκάστοτε εκπαιδευόμενος/-η αποφασίζει για το πότε, με
ποιο τρόπο και από ποιο χώρο θα μελετήσει, θα επεξεργαστεί το υλικό ή θα προχωρήσει σε
δραστηριότητες. Μεγαλύτερος, εκ των πραγμάτων, είναι ο βαθμός αυτονομίας στην ασύγχρονη εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση.
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Αλληλεπίδραση εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα:
α) αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού
β) αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και
γ) αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού υλικού, σχέση η οποία φαίνεται να
καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και υποστηρίζεται από τον/την
εκπαιδευτικό.
Είναι σημαντικό, όμως, να τονίσουμε ότι οι αρχές αυτές και γενικότερα η εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση σχετίζεται και με τις τέσσερις βασικές θεωρίες του 20ου αι., οι οποίες καθόρισαν και τη
φυσιογνωμία της σύγχρονης Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Π.Α.,2019-2020, Ραμουτσάκη, 2020β):
1) του υπαρξισμού,
2) του πραγματισμού,
3) του κοινωνικού εποικοδομισμού και
4) της μετανεωτερικότητας, (καθώς και άλλων, όπως του συμπεριφορισμού και
της ανακαλυπτικής μάθησης του Bruner)
Ειδικότερα,
1) η θεωρία του Υπαρξισμού, θέτει τον άνθρωπο και, εδώ, το μαθητή και τη μαθήτρια, στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί, και μέσα από την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση,
καθώς το παιδί αισθάνεται ότι έχει ρόλο συνδιαμορφωτή της γνώσης και θεωρείται συνυπεύθυνο
για την κατάκτησή της, μέσα από τη δράση και την προσπάθειά του. Στην περίπτωση της εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης, η μαθησιακή διαδικασία εξαρτάται, κατά ένα μεγάλο βαθμό, από τον
ίδιο/την ίδια τον εκπαιδευόμενο/την εκπαιδευόμενη (Κόκκος, 1998, Race, 1999).

2) Η θεωρία του Πραγματισμού τόνισε τη σημασία της ανανέωσης των εμπειριών για τη μαθησιακή
διαδικασία. Στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, μέσα από ένα συνεχώς εναλλασσόμενο, διαδραστικό
περιβάλλον, ενεργοποιείται η βούληση, το συναίσθημα και η λογική των μαθητών και των
μαθητριών. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά ανασυνθέτουν, συνεχώς, τις εμπειρίες τους, μέσω των
πολλαπλών μορφών αλληλεπίδρασης και αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας τους.

3) Τα διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα συνδέονται και με το πνεύμα του κοινωνικού
εποικοδομισμού-κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με τον οποίο, όπως υποστήριξε ο Vygotsky, η γνώση
οικοδομείται και η μάθηση συντελείται αποτελεσματικότερα, μέσα από την κοινωνική
αλληλεπίδραση (Vygotsky, 2000). Στο βαθμό που η αλληλεπίδραση αυτή είναι εφικτή, υποστηρίζεται
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και μέσα από την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Πολλά επαφίενται στις πρωτοβουλίες του/της
εκπαιδευτικού.

4) Η Μετανεωτερικότητα υπογράμμισε τη σημασία της ενεργοποίησης των ίδιων των μαθητών και
των μαθητριών για την κατάκτηση της γνώσης. Γι’ αυτό και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο επιλέγεται
κάθε φορά, θα πρέπει να είναι όχι μόνο ποιοτικό, αλλά και ελκυστικό.

1.6. Βασικές παιδαγωγικές αρχές για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικούΒασική ορολογία και νέοι γραμματισμοί από την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και
τη συμβατική με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Όπως είπαμε παραπάνω, το τρίτο επίπεδο αλληλεπίδρασης είναι εκείνο μεταξύ εκπαιδευομένων
και εκπαιδευτικού υλικού. Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό υλικό οφείλει (Λιοναράκης, 2001):
• <<να υποστηρίζει το έργο του εκπαιδευομένου, να τον ενεργοποιεί, να τον εκπαιδεύει και να
τον διδάσκει,
• να καθιστά τον εκπαιδευόμενο ικανό να μαθαίνει μόνος του, αυτόνομα και δημιουργικά,
• να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύπτει τη γνώση και την πληροφορία μέσα από
συγκεκριμένες δραστηριότητες και μέσα από διαδικασίες αυτομάθησης>>.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (σύγχρονης και, κυρίως, ασύγχρονης),
θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπερφορτώνουμε τα παιδιά με εκπαιδευτικό υλικό, αλλά να υπάρχει
λογικός επιμερισμός του και εστίαση στα ουσιώδη, όχι σε περιττές λεπτομέρειες. Διαφορετικά,
προκαλείται άγχος και σύγχυση στα παιδιά.
Ο βαθμός αλληλεπίδρασης, σίγουρα, ποικίλλει, ανάλογα με τη μορφή της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, το είδος των δραστηριοτήτων κ.ά. Όταν αναφερόμαστε σε τηλε-εκπαίδευση (τηλεμαθήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες) αναφερόμαστε σε εκπαιδευτικά Σενάρια και ΜικροΣενάρια, χαρακτηριστικά παραδείγματα των οποίων ακολουθούν.
Είναι, επίσης, φυσικό ότι, μέσα από την πρόσφατη εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης,
προκύπτει η ανάγκη εξοικείωσης με τον ψηφιακό γραμματισμό και τη σχετική ορολογία, με βασικές
έννοιες τις οποίες παρουσιάζουμε, συνοπτικά, παρακάτω.
Η έννοια του <<Γραμματισμού>> (και, εναλλακτικά, του <<εγγραμματισμού>>) σχετίζεται με τη
δυνατότητα του σημερινού ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες περιστάσεις
επικοινωνίας, <<οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ανάγνωση και γραφή (και όχι μόνο) στις ποικίλες
εκδοχές τους>> (Ειδικό Μέρος, 2019, Ράπτης et al, 1998). Στο πλαίσιο αυτό, η γλώσσα γίνεται μέσο
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για την κριτική προσέγγιση της γνώσης και για την κατανόηση της κοινωνικής, πολιτισμικής και
πολυσυλλεκτικής πραγματικότητας.
Ο πολυγραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών και των μαθητριών να
αντιληφθούν τη μορφική ποικιλία κειμένων, που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα
(γλωσσικά, οπτικά, ηχητικά κ.λ.π.) για τη διατύπωση μηνυμάτων (Ραμουτσάκη, 2010).
Πολυτροπικότητα είναι η χρήση πολλών σημειωτικών τρόπων δήλωσης του μηνύματος, που δεν
είναι απαραίτητο να είναι μόνο γλωσσικοί. Πολλά κείμενα δε χρησιμοποιούν μόνο τη γλώσσα, για να
μεταδώσουν το μήνυμά τους ή τα μηνύματά τους, αλλά και σήματα από άλλους κώδικες (π.χ. κείμενο,
που συνδυάζει εικόνα και λόγο κ.ά.). Ουσιαστικά, πολυτροπικό κείμενο είναι η εξ αρχής σύνθεση
κειμένου-εικόνας, για κάποιο σκοπό και όχι ο εκ των υστέρων συνδυασμός τους. Όμως, πολλά
περιβάλλοντα συνδυάζουν, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, κείμενα, εικόνες και, με μια ευρεία έννοια,
μπορούν, σήμερα, να θεωρηθούν πολυτροπικά. Το σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η εικόνα, συχνά,
συμπληρώνει το νόημα των λέξεων ΄ άλλοτε ενισχύει το μήνυμα, άλλοτε κάνει το κείμενο πιο
ελκυστικό, άλλοτε και τα δύο. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις, που η ίδια η εικόνα γίνεται φορέας
του μηνύματος (η εικόνα γίνεται σχόλιο) και τα συνοδευτικά κείμενα, απλώς, επεξηγούν την εικόνα
(Ραμουτσάκη, 2010).

Εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στη χρήση λογισμικού (Ραμουτσάκη, 2010)
<<Εκπαιδευτικό Λογισμικό>>
Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βασίζεται στη χρήση λογισμικού και έχει επικρατήσει να λέγεται, εν
συντομία, <<εκπαιδευτικό λογισμικό>>, χωρίς, όμως, ο όρος αυτός να είναι απολύτως σωστός, είναι
ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ανά γνωστικό αντικείμενο, υλικό ψηφιακής μορφής, καθαρά
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία και έχει, συνήθως, ποικίλο
περιεχόμενο. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Eκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2008):
α) για γραπτή έκφραση
β) για παρουσίαση θεμάτων στους μαθητές με τη χρήση των πολυμέσων
(π.χ. παρουσίαση ποικίλων ιστορικών πηγών)
γ) για διερεύνηση και πειραματισμό, με τη δημιουργία ή την αξιοποίηση <<μικροκόσμων>>
(π.χ. πραγματοποίηση μιας ψηφιακής ανασκαφής)
δ) για αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας, με τη δημιουργία μιας μικρο-έρευνας
(π.χ. συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης, μιας ιδέας ή μιας αξίας σε λογοτεχνικά κείμενα
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της ίδιας περιόδου ή διαφορετικών περιόδων κ.α.)
ε) για αποτύπωση στατιστικών δεδομένων (π.χ. για την εγκατάσταση των προσφύγων από τη
Μικρά Ασία, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη Συνθήκη
της Λωζάνης κ.ά.)
στ) για προσομοιώσεις (δηλ. για τεχνικές απομίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος: π.χ.
αναπαράσταση ενός φαινομένου, κάτω από συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές)
ζ) για δημιουργία και κατανόηση μοντέλων (π.χ. για αναπαράσταση μιας διαδικασίας,
χωρίς αυτή να αποτελεί ακριβές αντίγραφο μιας άλλης)
η) για επίλυση γνωστικών προβλημάτων (στρατηγικές επίλυσης)
θ) για άσκηση και εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών σε διάφορα γνωστικά περιβάλλοντα
ι) για χειρισμό πολλαπλών αναπαραστάσεων ή αντικειμένων
κ) για εκπαιδευτικά παιχνίδια
λ) για δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού, που βασίζεται στη χρήση λογισμικού από τους
μαθητές και τις μαθήτριες, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, ενός video κ.ά.
Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί, όπως είπαμε, να παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία: π.χ. για το
μάθημα της Ιστορίας μπορεί, αφενός, να είναι ένας απλός διαδραστικός χάρτης, στον οποίο με το
πάτημα - ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης χρονολογίας, μπορούν να διαμορφώνονται, αυτόματα, τα
σύνορα ενός κράτους, ανάλογα με τη χρονική περίοδο (π.χ. τα σύνορα του ελληνικού Κράτους, κατά το
19ο αι) κ.ά.
Αφετέρου, ο διαδραστικός χάρτης επιτρέπει στους μαθητές και στις μαθήτριες να οροθετούν οι ίδιοι
τα σύνορα των κρατών, με βάση τις εκάστοτε Συνθήκες ή τα Πρωτόκολλα, με την ενεργοποίηση
συγκεκριμένων εντολών π.χ. Προσθήκη αντικειμένων ή με την αξιοποίηση νοητών συνοριακών
γραμμών ή άλλων δεδομένων, λαμβάνοντας περαιτέρω πληροφορίες, μέσω των υπερσυνδέσμων
(υπερ-κειμένων, υπερ-μέσων κ.λ.π.)
Υπερκείμενα ή Υπερ-μέσα: τα Υπερκείμενα ή Υπερ-μέσα είναι ένα σύνολο <<κόμβων>>, ένα
σύνολο υλικού, ενσωματωμένου μέσα σε άλλο (Ράπτης, 2005) (κείμενα, εικόνες, ήχοι, video κ.λ.π., τα
οποία συνδέονται με τους λεγόμενους συνδέσμους). Με τη βοήθεια των συνδέσμων αυτών μπορούμε
να μεταφερθούμε σε διαφορετικού τύπου αρχεία και εγκαταστάσεις του διαδικτύου, μέσα από ένα
ερευνητικό ταξίδι, με βάση τις προτεινόμενες διαδρομές (Ράπτης, 1998). Η έννοια του υπερκειμένου
στηρίζεται στην οργάνωση των πληροφοριών στον Η.Υ., χωρίς τη γραμμική διάταξη του λόγου (Ράπτης,
1998)
Τα υπερκείμενα (απλά και πολυτροπικά) δίνουν τη δυνατότητα περιήγησης και διερεύνησης
διαφόρων σημείων της ενότητας, με την αξιοποίηση ενεργών λέξεων και εικόνων (Ράπτης, 2005),
αλλά και ανάπτυξης πλούσιων οπτικών ερεθισμάτων.
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Σίγουρα, όμως, ο μετασχηματισμός των πληροφοριών, που παρέχει το υλικό αυτό, σε κριτική
ερμηνεία και ουσιαστική γνώση για τους μαθητές, θα εξαρτηθεί από την <<αρχιτεκτονική>> της
διδασκαλίας του/της εκπαιδευτικού, σύμφωνα με την οποία θα αξιοποιηθεί και το συγκεκριμένο υλικό
στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο ψηφιακό περιβάλλον.
Για να μπορέσει ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτές στη διδασκαλία, κατά
περίσταση, θα πρέπει αφού, αρχικά, ο ίδιος/η ίδια τις γνωρίσει, να διαμορφώσει ένα αναλυτικό Σχέδιο
μαθήματος, όπως ακριβώς θα έπραττε και για ένα μάθημα που θα γινόταν χωρίς τη συνδρομή των
νέων τεχνολογιών. Στην περίπτωση, όμως, της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, είτε στο πλαίσιο
της συμβατικής διδασκαλίας, είτε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, ο/η εκπαιδευτικός
καλείται να καταρτίσει ένα <<εκπαιδευτικό Σενάριο διδασκαλίας και μάθησης>> ή πιο απλά
<<διδακτικό Σενάριο>> (<<Σενάριο μαθήματος>>) ή <<Μικρο-Σενάριο>>, ανάλογα με τη μορφή της
διδασκαλίας και την προβλεπόμενη χρονική της διάρκεια.

1.7. Σχέδιο μαθήματος και Εκπαιδευτικό Σενάριο Διδασκαλίας και Μάθησης
Το Σχέδιο Μαθήματος ή Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί τη γραπτή αναλυτική αποτύπωση όλων
των διδακτικών ενεργειών, τις οποίες θα ακολουθήσει ο/η εκπαιδευτικός, αν θέλει να παρουσιάσει, με
συνέπεια, μία συγκεκριμένη διδακτική Ενότητα στην τάξη (Ραμουτσάκη, 2010). Το σχέδιο μαθήματος
το διαμορφώνει ο ίδιος/η ίδια, κατά τη φάση της προετοιμασίας της διδασκαλίας, στο σπίτι και
αποτυπώνει σ’ αυτό το <<πώς>> της διδασκαλίας, τον τρόπο δηλ., με τον οποίο θα παρουσιάσει το
περιεχόμενο (το <<τι>> της διδασκαλίας) της συγκεκριμένης ενότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες.
Το διδακτικό ή εκπαιδευτικό <<Σενάριο>> ή <<Σενάριο>> μαθήματος είναι ουσιαστικά ένα πιο
διευρυμένο και εξειδικευμένο Σχέδιο Μαθήματος, το οποίο εντάσσει στη διδασκαλία και την
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Προσφέρει τη δυνατότητα ποικίλων, ταυτόχρονων αναπαραστάσεων, καθώς
αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία και μέσα και διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση της ύλης.
Όταν ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος (1-2 διδακτικές ώρες τόσο στη συμβατική, όσο και
στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση), τότε μιλάμε για εκπαιδευτικό Μικρο-Σενάριο (μικρότερης έκτασης
δηλ. Σενάριο), το οποίο κυρίως προσφέρεται για τις τηλε-διασκέψεις(τηλε-μαθήματα).
Τόσο το εκπαιδευτικό Σενάριο, όσο και το Μικρο-Σενάριο προϋποθέτει τη σύνταξη συγκεκριμένων
Φύλλων Εργασίας:
α) με οδηγίες πλοήγησης (συγκεκριμένα βήματα, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι
μαθητές και οι μαθήτριες, με την κατάλληλη καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, για να μεταβούν σε
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ιστότοπους και ψηφιακούς κόμβους, για να αντλήσουν υλικό ή να προβούν σε κάποιες
δραστηριότητες), με βάση
β) συγκεκριμένα ερωτήματα, με τα οποία θα ασχοληθεί κάθε ομάδα (προτείνεται η αξιοποίηση
της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής) για την αναζήτηση πληροφοριών, για τη συμπλήρωση των Φύλλων
Εργασίας και για την τελική παρουσίασή τους στην ολομέλεια.
Οργάνωση της Τάξης: Οι μαθητές και οι μαθήτριες οργανώνονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων, έτσι,
ώστε σε κάθε ομάδα να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας μαθητής ή μία μαθήτρια που να είναι
εξοικειωμένος/-η με την αναζήτηση στο Διαδίκτυο, την εν γένει χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
(Η/Υ) και του εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στη χρήση λογισμικού, τόσο στην εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση, όσο και στη δια ζώσης, η οποία συνδυάζεται με τη χρήση Τ.Π.Ε. Η σύνθεση των ομάδων
είναι σταθερή και πρέπει να είναι ανομοιογενής ως προς τις επιδόσεις των μαθητών, όπως
προτείνεται και για την ομαδοσυνεργατική τεχνική, ώστε, με τον, κατά το δυνατόν, ισότιμο
επιμερισμό των εργασιών, να δίνεται σε όλους/-ες η ευκαιρία συμμετοχής και σταδιακής προόδου,
μέσα από μια συλλογική διαδικασία μάθησης.
Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, του οποίου/της οποίας ο ρόλος πρέπει να είναι
καθοδηγητικός, εμψυχωτικός, συντονιστικός και πάντοτε διακριτικός, τα παιδιά μπορούν να
καταρτίσουν, αρχικά, ένα σχέδιο δράσης ή καθηκόντων, με βάση τις προτεινόμενες δραστηριότητες
από τα Φύλλα Εργασίας και να αναλάβουν συγκεκριμένη εργασία μέσα στην ομάδα ή να
δημιουργηθούν <<ομάδες – ειδικών>> . Έτσι, π.χ. αν πρόκειται για την Ιστορία και τη μελέτη ενός
πολιτισμού της ελληνικής αρχαιότητας, μπορεί μια ομάδα να ασχοληθεί με τα πνευματικά
επιτεύγματα, μια άλλη με την Τέχνη, μια άλλη με την κοινωνία της εποχής και να ονομαστούν
αντίστοιχα: << Οι Φιλόσοφοι>>, <<Οι Καλλιτέχνες>>, <<Οι Κοινωνιολόγοι>> κ.λ.π.
Εκτός από την τελική παρουσίαση, οι συνολικές εργασίες των ομάδων μπορούν να δοθούν
στον/στην εκπαιδευτικό ή και να κατατεθούν στο αρχείο του σχολείου, σε ηλεκτρονική μορφή.
Το εκπαιδευτικό <<Σενάριο>> διαφέρει, σίγουρα, από τα <<σενάρια>> που αξιοποιούνται για τη
διδασκαλία, ως βάση διαλόγου, σε διάφορα πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.
Εκεί, ο όρος <<σενάριο>> σηματοδοτεί μια σύντομη, συνήθως, φανταστική ιστορία, που έχει
συνθέσει ο ίδιος ο διδάσκων/η διδάσκουσα για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Η ιστορία αυτή θέτει
τους εκπαιδευόμενους/-ες μπροστά σε ένα πρόβλημα, το οποίο εκείνοι/-ες καλούνται να λύσουν (π.χ.
τεχνικές επίλυσης προβλήματος, Project κ.λ.π.). Οι μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας που
αξιοποιούνται στην περίπτωση αυτή, εκτός από το διάλογο, την ομαδοσυνεργατική τεχνική, είναι,
κυρίως, η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος (Problem -Based Learning) ή η μελέτη περίπτωσης
(Case Study). Οι μαθητές και οι μαθήτριες, συνήθως, κάθονται γύρω από ένα νοητό στρογγυλό
τραπέζι και μελετούν ολόπλευρα και σε βάθος ένα θέμα.
Το εκπαιδευτικό <<Σενάριο>> διαφέρει, επίσης, και από το σενάριο σκηνοθεσίας, αν και από κει
φαίνεται να έχουν δανειστεί τον όρο εκείνοι που θέλησαν να μεταφέρουν την ιδέα του σχεδιασμού
ενός <<δρώμενου>> μάθησης στην Εκπαίδευση, ονομάζοντάς το <<διδακτικό ή εκπαιδευτικό
Σενάριο>>.
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Στο Σενάριο αυτό ο/η εκπαιδευτικός καλό είναι, ανάμεσα στα άλλα, να αποτυπώσει το διδακτικό
Αντικείμενο, το θέμα, το υπολογιστικό περιβάλλον που προτείνεται για τη διδασκαλία (δηλ. το
συγκεκριμένο υλικό που θα αξιοποιήσει, το οποίο μπορεί να βασίζεται στη χρήση λογισμικού, ή στο
διαδίκτυο κ.α.), την προτεινόμενη διαδρομή για το μαθητή και τη μαθήτρια, την παιδαγωγική ιδέα,
που διέπει το Σενάριο αυτό, τα γνωστικά ή διδακτικά προβλήματα – ζητήματα, που εκείνο θέτει, τους
στόχους της διδασκαλίας, το πλαίσιο εφαρμογής, (το χώρο και το χρόνο υλοποίησής του, τους
αποδέκτες του, σε ποιους δηλ. απευθύνεται, τις προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών και
μαθητριών για την εφαρμογή του, τα απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία, την οργάνωση της τάξης),
αναλυτικά τον τρόπο εφαρμογής (τις δραστηριότητες, τα μέσα, τις τυχόν συμπληρωματικές πηγές, τον
τρόπο συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικού, κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας), την
επέκταση του Σεναρίου με άλλες δραστηριότητες, τα Φύλλα Εργασίας, την αξιολόγηση και τη σχετική
βιβλιογραφία.
Αντίστοιχα, το εκπαιδευτικό Μικρο-Σενάριο, που αποτελεί μια μικρογραφία ενός εκπαιδευτικού
Σεναρίου, περιλαμβάνει τα βασικότερα από τα παραπάνω στοιχεία, με βάση τις μαθησιακές
ανάγκες των παιδιών και τον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο.
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, αλλά και για τη
συμβατική.
Στο 1ο Μέρος της Ενότητας αυτής υπάρχουν Προτάσεις εκπαιδευτικών Μικρο- σεναρίων, τα οποία
προσφέρονται για 2-3- διδακτικές ώρες τηλε-εκπαίδευσης και διαδικτυακής συνεργασίας.
Στο 2ο Μέρος της συγκεκριμένης Ενότητας υπάρχουν Προτάσεις ευρύτερων Εκπαιδευτικών
Σεναρίων, τα οποία προσφέρονται για έναν ευρύτερο διδακτικό σχεδιασμό.

1.8. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμβατικής και της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ομάδας και του καλού
συναισθηματικού κλίματος
Είναι γνωστό πως το καλό συναισθηματικό κλίμα στο σχολείο ως βασική προϋπόθεση για το
αντίστοιχο καλό μάθημα διαμορφώνεται από την αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και καλλιεργείται
καθόλη τη διάρκειά της. Η ίδια μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει και για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση,
όποτε κι αν αυτή εφαρμόζεται, ώστε η συνεργασία να είναι συνεχής και με συνεκτικούς δεσμούς. Οι
σχέσεις θέλουν φροντίδα και η εκπαιδευτική ομάδα οφείλει να φροντίζει, από την αρχή, τις σχέσεις
των μελών, καθώς εκείνα καλούνται να συνεργαστούν, σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό, αλλά και
ενδιαφέρον πλαίσιο.
Όπως γνωρίζουμε, σε κάθε τμήμα, κατατάσσονται πολλά παιδιά, με διαφορετικά ονόματα,
ενδιαφέροντα, ιδανικά, με διαφορετικές ανάγκες, όνειρα και ελπίδες, με διαφορετικό υπόβαθρο
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(οικογενειακό, γνωστικό, κοινωνικό, πολιτισμικό κ.λ.π.), τα οποία, αρχικά, είναι <<ξένα>> μεταξύ τους.
Καθένα αισθάνεται την ανάγκη της επικοινωνίας με τους άλλους, αλλά, συχνά, ο φόβος για το άγνωστο
μπορεί να το οδηγήσει σε εσωστρέφεια, καθώς το παιδί, αυθόρμητα, θα προτιμήσει αυτά, στα οποία
νιώθει ασφάλεια και σιγουριά, αυτά, που ήδη γνωρίζει και του είναι οικεία. Ο/Η εκπαιδευτικός,
λοιπόν, καλείται <<να δέσει>> το τμήμα, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στο παλιό και οικείο και
στο καινούριο και άγνωστο, αξιοποιώντας δημιουργικά το θεματικό άξονα << Ο ξένος, ο άλλος, ο
διαφορετικός- ο Άνθρωπος>> και στο ψηφιακό περιβάλλον. Κι αυτό θα το πετύχει με καθαρά
παιδαγωγικούς τρόπους, <<δημιουργώντας δεσμούς>>, διώχνοντας το φόβο, εστιάζοντας σε όσα
ενώνουν, πραγματικά, τους ανθρώπους, δημιουργώντας, σταδιακά, συνθήκες ασφάλειας, γνωστικής
και συναισθηματικής εγρήγορσης και ετοιμότητας για τη μαθησιακή διαδικασία (Ραμουτσάκη, 2016).
Αυτή την αθροιστική παρουσία-συνάθροιση των παιδιών μέσα στο τμήμα μπορούμε να τη
μετατρέψουμε

σε

Κοινότητα

μάθησης

προσώπων

(Ραμουτσάκη,

2016),

προλαμβάνοντας

συγκρουσιακές καταστάσεις ή άλλες αρνητικές συμπεριφορές, εντός και εκτός σχολείου, επενδύοντας
στον Άνθρωπο:
1) Δημιουργώντας ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς (Γουρνάς, 2011), με αρχική γνωριμία των
μελών: αρχική αξιοποίηση τεχνικών γνωριμίας, <<δεσίματος των μελών>> και <<χτισίματος>> ομάδων
εργασίας. Γι’ αυτό, ως βάση της διεργασίας αξιοποιούμε τη μικρή ομάδα, η οποία δημιουργεί ένα
ασφαλέστερο πλαίσιο για την ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά και για τη συνεργασία των μελών, μια και
η θεμελίωση της σχέσης προϋποθέτει τη δυνατότητα να εκφράζουμε συναισθήματα, σκέψεις, να
μοιραζόμαστε εμπειρίες, σε ασφαλές περιβάλλον, και αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην
πολυπλοκότερη ομάδα των 20-25 ατόμων (Τοδούλου, 2000, 2011).
2) Παρέχοντας πλούσιο σε πνευματικά ερεθίσματα περιβάλλον (Γουρνάς, 2011), συμβατικό και
ψηφιακό, το οποίο αφυπνίζει και ελκύει την προσοχή (πνευματική και συναισθηματική εγρήγορση),
την καλώς εννοούμενη περιέργεια των μαθητών /μαθητριών (ενδεικτικά αναφέρουμε: την αξιοποίηση
δυναμικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων συνεργατικής, ανακαλυπτικής μάθησης, τεχνικές
διερευνητικής δραματοποίησης, γωνιές ενδιαφέροντος, Βιβλιοθήκες, Λεξικά, Χάρτες, οπτικοακουστικό
υλικό, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, εργασίες ερευνητικού τύπου κ.ά.)
3) Κοινές εμπειρίες, βιωματική μάθηση, με επανάληψη: Σύμφωνα με τους Dewey, Kolb και Fry τα 4
στάδια της βιωματικής μάθησης είναι τα εξής (Γουρνάς, 2011):
α) Η συγκεκριμένη εμπειρία
β) Η παρατήρησή της και το καθρέφτισμα
γ) Ο σχηματισμός εννοιών με αναγωγή

22

Ι.Α.Ραμουτσάκη, Έρευνα και εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μάρτιου-Ιουνίουυ 2020 -Συμπεράσματα
και Προτάσεις για μια Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας,στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, Ιούλιος 2020

----------------------------------------------------------------------------------

δ) Η δοκιμή αυτών των απόψεων σε νέες καταστάσεις, σε νέα περιβάλλοντα μάθησης.
Για τη διαμόρφωση αυτού του θετικού σχολικού κλίματος (Hoy,et al., 1986, Hoy, et al,1996, Βear, H.
et al,1989, Halpin, et al, 1963) εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, συνεργασίας συναισθηματικής
ασφάλειας και αλληλεγγύης, καλό είναι να γνωρίζουμε συγκεκριμένες τεχνικές, οι οποίες μπορούν να
μας βοηθήσουν να θέσουμε τις βάσεις για τη σωστή διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ομάδας. Θα
πρέπει, επίσης, να λαμβάνουμε υπόψη μας τη δυσκολία, που όλοι σχεδόν αντιμετωπίζουν μπροστά
στο καινούριο και άγνωστο και να είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν αμφιβολίες ή απορίες των
μαθητών και μαθητριών μας, καθώς και για τον τρόπο, με τον οποίο θα τις αντιμετωπίσουμε
παιδαγωγικά, εξηγώντας τους τη διαδικασία, την οποία θα ακολουθήσουμε, από την αρχή.
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Έρευνα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης κατά την περίοδο
(Μαρτίου-Ιουνίου 2020) στη Δευτεροβάθμια ΕκπαΊδευση, στο πλαίσιο αναστοχασμού και
ανατροφοδότησης- Συμπεράσματα και Προτάσεις για μια Κοινοτητα Συνεργασίας και Επαγγελματικής
Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών
2.1. Εισαγωγή
Αφετηρία του προβληματισμού μας για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας στάθηκε η έλλειψη
αντίστοιχης μελέτης για την αποτίμηση της εφαρμογής της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας
μας, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (Μαρτίου-Ιουνίου 2020). Η καταγραφή της εμπειρίας των Εκπαιδευτικών
και η ανάδειξη της προσπάθειάς τους, παρά τις ποικίλες δυσκολίες, κατά τη φάση του αναστοχασμού, στο
πλαίσιο της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο
ανατροφοδότησης (Holmberg, B., 1995, Schlosser, L.A. and Simonson, M., 2002), για το μέλλον. Αν π.χ.
χρειαστεί, μια ανάλογη μελλοντική εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, μπορεί να σχεδιαστεί καλύτερα
και, παράλληλα,

να διατυπωθούν ευρύτερες Προτάσεις για την Εκπαίδευση Ανηλίκων (Μαθητών και

Μαθητριών) και Ενηλίκων (Εκπαιδευτικών). Η έρευνα αυτή συμβάλλει, επίσης, στο μοίρασμα των εκπαιδευτικών
εμπειριών, στη διάχυση καλών Πρακτικών και στην ουσιαστική συνεργασία των Εκπαιδευτικών σε μία Κοινότητα
Μάθησης και Συνεργασίας (Ραμουτσάκη, 2016, 2020).
Ευχαριστώ, από καρδιάς, όλους και όλες τους/τις συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση
της έρευνας αυτής και για την υποστήριξη της συλλογικής μας προσπάθειας.
Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αποτίμηση της πρόσφατης εμπειρίας από την εφαρμογή της
εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, στο
πλαίσιο αναστολής λειτουργίας των σχολείων, μέσω σχετικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την
αξιοποίηση ψηφιακού ερωτηματολογίου.
Μέθοδος-Υλικό: Ως βασικό εργαλείο διερεύνησης των εξεταζόμενων θεμάτων και συλλογής των απαντήσεων
αξιοποιήθηκε το ψηφιακό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσαν, ανωνύμως, εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα, Φιλολόγοι Ηρακλείου και Λασιθίου, με εστίαση στη χρήση της σύγχρονης και
ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, στις αντίστοιχες επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες των
εκπαιδευτικών, στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, σε θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας αυτής
για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, έγινε συλλογή των απαντήσεων, καταγραφή, επεξεργασία,
εξαγωγή συμπερασμάτων και τελική αποτίμηση. Η ερευνητική διαδικασία βασίστηκε σε συνδυασμό
ερευνητικών μοντέλων (ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας), με βάση τον τύπο των ερευνητικών ερωτημάτων.
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---------------------------------------------------------------------------------Αξιοποιήθηκε η δυναμική της ομάδας και στο ψηφιακό περιβάλλον, η βιωματική εμπειρία των
εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και της συγγραφέως, στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης- Εκπαίδευσης
Ενηλίκων- Εκπαιδευτικών.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Μέσα από την όλη διαδικασία, προέκυψαν πολύτιμα συμπεράσματα τόσο για
την ίδια την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κρήτη, για τις δυσκολίες που ανέκυψαν, για τη
στάση μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, όσο και για την επαγγελματική και ατομική
ανάπτυξη των τελευταίων, σε σχέση με αυτή την εφαρμογή. Η αναγκαιότητα μιας νέας παιδαγωγικής οπτικής,
ενός νέου παιδαγωγικού και διδακτικού Συμβολαίου ήταν πλέον εμφανής, όπως και η αναγκαιότητα
προώθησης της ουσιαστικής συνεργασίας και της αλληλεγγύης, της δημιουργίας ενός ανθρωποκεντρικού
μαθησιακού περιβάλλοντος συναισθηματικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, πλούσιου σε πνευματικά
ερεθίσματα και φροντίδα για τον άλλο. Επιβεβαιώθηκε ότι στο πλαίσιο μιας Κοινότητας Μάθησης και
Συνεργασίας, η οποία λειτουργεί και στο ψηφιακό περιβάλλον, μπορούμε να επιτύχουμε πολύ θετικά
αποτελέσματα, παρά τις αντίξοες και δύσκολες συνθήκες, μέσα από την αλληλεπίδραση και τη στήριξη των
μελών. Το πλαίσιο αυτό έρχεται να ενισχύσει τη σημασία της ενεργοποίησης της ψυχής του παιδιού, αλλά και
κάθε εκπαιδευομένου ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ομαλή, ασφαλή και εκούσια συμμετοχή του στη
μαθησιακή διαδικασία.
Λέξεις/φράσεις – κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακό περιβάλλον, ομάδα, έρευνα
Ερευνητικοί Στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων:
Να καταστούν οι εκάστοτε εκπαιδευόμενοι/-ες (εδώ Εκπαιδευτικοί) ικανοί/-ές:
1.

Να εντοπίζουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από την εφαρμογή της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ

αποστάσεως Εκπαίδευσης, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ίδιοι, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία,
αποτιμώντας τα δεδομένα, στο μέτρο του δυνατού.
2.

Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ομάδας και τις δυνατότητες που εκείνη παρέχει, για να επιτευχθεί με

δυναμικό και ποιοτικό τρόπο η μάθηση, μέσω συνεργασίας και αλληλεπίδρασης και στο ψηφιακό περιβάλλον
και μέσα από συγκεκριμένο, κάθε φορά, έργο.
3.

Να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν τις επιμορφωτικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες, στο πλαίσιο της

συγκεκριμένης εφαρμογής, επιδιώκοντας, συνειδητά, ενεργότερο ρόλο στη συνδιαμόρφωση της αντίστοιχης
επιμόρφωσής τους.
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---------------------------------------------------------------------------------Σε επίπεδο στάσεων και αξιών:
Να καταστούν οι εκάστοτε εκπαιδευόμενοι/-ες ικανοί/-ές:
1.

Να συναιστανθούν τα παιδιά, αλλά και τους/τις συναδέλφους, που έχουν δυσκολίες ψηφιακού

γραμματισμού και εξοικείωσης με τα ψηφιακά εργαλεία και να παρέχουν, εάν μπορούν, την απαραίτητη
στήριξη.
2.

Να χαρούν τις συνεργατικές δραστηριότητες και εν γένει την αλληλεπίδραση και στο ψηφιακό περιβάλλον.

3.

Να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις αρχές δεοντολογίας για την αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στη διδακτική

Πράξη.
4.

Να αιστανθούν ικανοποίηση από το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού σε μια πραγματική

Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας, η οποία τους καθιστά συνδιαμορφωτές στο Πρόγραμμα της
επαγγελματικής και ατομικής τους ανάπτυξης.

Σε επίπεδο ικανοτήτων-δεξιοτήτων:
Να καταστούν οι εκάστοτε εκπαιδευόμενοι/-ες ικανοί/-ές:
1. Να διαμορφώνουν εκπαιδευτική ομάδα, ομάδες εργασίας και στο ψηφιακό περιβάλλον, για την ενίσχυση τόσο
του εκπαιδευτικού έργου, όσο και για την αμοιβαία στήριξη των μελών, μέσω φθίνουσας καθοδήγησης,
φροντίζοντας για τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και για την ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, μετά την
κρίση.
2. Να συνεργάζονται ουσιαστικά με τους/τις συναδέλφους τους και με τα υπόλοιπα μέλη μιας Κοινότητας
Μάθησης και Συνεργασίας.
3. Να ιεραρχούν και να αποτιμούν δεδομένα, που αφορούν στη διδακτική πράξη και στη μαθησιακή διαδικασία,
στο πλαίσιο μιας βιωματικής εμπειρίας.

Πλαίσιο εφαρμογής: Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε, τον Ιούνιο του 2020, σε εκπαιδευτικούς
(Φιλολόγους) Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και Ε.ΠΑ.Λ. Ηρακλείου και Λασιθίου επιστημονικής αρμοδιότητας της
συγγραφέως. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό και αξιοποιείται με ασφάλεια για την εξαγωγή των σχετικών
συμπερασμάτων.
Φάσεις εφαρμογής: Η συγκεκριμένη εφαρμογή περιλαμβάνει 3 φάσεις:
1η Φάση: Διαμόρφωση και διάχυση του ψηφιακού ερωτηματολογίου
2η Φάση: Συμπλήρωσή του από τους/τις εκπαιδευτικούς
3η Φάση: Συλλογή, επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων
Χρόνος εφαρμογής: περίοδος Ιουνίου 2020
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---------------------------------------------------------------------------------η

2.2. 1 Φάση της εφαρμογής: Διαμόρφωση και διάχυση του ψηφιακού ερωτηματολογίουΕρευνητικά ερωτήματα
Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο, μέσω φόρμας Google, δόθηκε στους/στις εκπαιδευτικούς, μετά την
αναστολή των μέτρων, λόγω της πρόσφατης επιδημικής κρίσης, με το άνοιγμα των σχολείων, κατά τη
φάση του αναστοχασμού, της ανατροφοδότησης και της αποτίμησης της εφαρμογής της εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης, από την πλευρά των ίδιων των εκπαιδευτικών. Περιείχε ερωτήματα
ανοιχτού και κλειστού τύπου, συνδυάζοντας την ποσοτική με την ποιοτική έρευνα (Ίσαρη, Φ.-Πορκός,
Μ, 2015, Bryman,A., 2017, Conen, L. et al, 2008):
2.2. Ψηφιακό Ερωτηματολόγιο αποτίμησης της πρόσφατης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και άλλα
επιμορφωτικά θέματα (Ραμουτσάκη, 2020)
Ερωτήματα, που αφορούσαν στα παρακάτω θέματα:
1) Σχέση εργασίας
-Μόνιμος/Μόνιμη Εκπαιδευτικός
- Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια- Ωρομίσθιος/Ωρομίσθια
2) Ειδικότητα
………………………………………….
3) Φύλο
- Άνδρας
- Γυναίκα
4) Ηλικιακό επίπεδο (με 6 διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα)
5) Επιμόρφωση στη χρήση των νέων τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.)
-Ναι
-Όχι
Αν ναι, προσδιορίστε το επίπεδο επιμόρφωσης:
-Επιμόρφωση Α΄ επιπέδου
-Επιμόρφωση Β1 επιπέδου
-Επιμόρφωση Β2 επιπέδου
6) Εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, κατά την παρούσα συγκυρίαΕφαρμόσατε:
- Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση;
- Ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση;
- ή και τα δύο;
7) - Μείνατε ικανοποιημένοι/-ες από αυτή την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε σχέση με
το πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής;
- Πάρα πολύ
- Αρκετά
- Καθόλου
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8) - Μείνατε ικανοποιημένοι/-ες από αυτή την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε σχέση με
τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σας σε αυτήν;
- Πάρα πολύ
- Αρκετά
- Καθόλου
9) - Τι σας άρεσε, κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, και τι όχι;
10) -Πόσοι μαθητές και μαθήτριές σας πιστεύετε ότι γνωρίζουν να χειρίζονται τα βασικά ψηφιακά εργαλεία
και μέσα ικανοποιητικά;
- το 10%
- το 20-30%
- το 50%
- Μεγαλύτερο ποσοστό
11) - Ποιες δυσκολίες συνάντησαν ;
12) -Τι άρεσε στα παιδιά, κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και τι όχι;
13) -Ποια θέματα επιμόρφωσης πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσαν περισσότερο στο μέλλον, ώστε να
χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά εργαλεία και μέσα, αποτελεσματικότερα, στη διδακτική Πράξη (συμβατική και εξ
αποστάσεως);
- Γνωριμία με τα ψηφιακά εργαλεία και μέσα και αξιοποίησή τους στη διδακτική Πράξη
- Σχεδιασμός Σεναρίων και Μικρο-σεναρίων- Δημιουργία αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού
- Άλλο
14) Γράψτε ελεύθερα σε 1-2 παραγράφους πώς βιώσατε αυτή την εμπειρία της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
και αν πιστεύετε ότι πέτυχε το σκοπό της.
15) -Ποια άλλα θέματα επιμόρφωσης Ειδικής και Γενικής Διδακτικής Μεθοδολογίας θα σας ενδιέφεραν ;
Γράψτε ελεύθερα σε 1-2 παραγράφους πώς βιώσατε αυτή την εμπειρία της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
και αν πιστεύετε ότι πέτυχε το σκοπό της.
16) -Πιστεύετε ότι η ανταλλαγή Προτάσεων και ιδεών και το μοίρασμα εκπαιδευτικών εμπειριών σας βοηθάει
στην επαγγελματική και ατομική σας ανάπτυξη και σε ποιο βαθμό;
- Πάρα πολύ
- Αρκετά
- Καθόλου
17) -Τι άλλο θα θέλατε να προστεθεί, κατά την εφαρμογή αυτής της αναπλαισιωμένης
μεθόδου, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας Μάθησης και Συνεργασίας Εκπαιδευτικών;

αλληλοδιδατικής

18) -Πιστεύετε ότι η ανταλλαγή Προτάσεων και ιδεών και το μοίρασμα εκπαιδευτικών εμπειριών σας βοηθάει
στην επαγγελματική σας ανάπτυξη και σε ποιο βαθμό;

31

Ι.Α.Ραμουτσάκη, Έρευνα και εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μάρτιου-Ιουνίουυ 2020 -Συμπεράσματα
και Προτάσεις για μια Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας,στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, Ιούλιος 2020

----------------------------------------------------------------------------------

2.3.Επεξεργασία - Ομαδοποίηση δεδομένων (Ραμουτσάκη, 2020γ)
1)

Ως προς τη Σχέση εργασίας,

α) το 95,8% των εκπαιδευτικών σημείωσε ότι είναι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί και, μόλις,
β) το 4,2% των εκπαιδευτικών σημείωσε ότι είναι Αναπληρωτές ή Ωρομίσθιοι.
Σχέση εργασίας:

2)
Στο 2ο ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν την ειδικότητά τους (Φιλόλογοι και απόφοιτοι
άλλων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας μας)
Ειδικότητα: Φιλόλογοι και απόφοιτοι Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολών

3)
Ως προς το Φύλο:
Το 91,7% ήταν γυναίκες, ενώ μόλις το 8,3% ήταν άνδρες.
Φύλο:
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---------------------------------------------------------------------------------4)

Ως προς το ηλικιακό επίπεδο:

Το 12, 3% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας μεταξύ 30-40 ετών
Το 50% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας μεταξύ 40-50 ετών
Το 37,5% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας μεταξύ 50-60 ετών
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί στην ηλικιακή ομάδα των 25-30
ετών, αλλά ούτε και σε εκείνη των 60-70 ετών.
Ηλικιακό επίπεδο

5) Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.)
Το 4,2 % διαθέτει κάποια επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε., ενώ
το 20,8% των ερωτηθέντων δεν διαθέτει καμία επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες.
Το 25% διαθέτει επιμόρφωση Α΄ επιπέδου, ενώ
το 41,7% διαθέτει επιμόρφωση Β1 επιπέδου και μόλις
το 8,3% διαθέτει επιμόρφωση Β2 επιπέδου.
Επιμόρφωση στη χρήση των νέων τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.)

6) Ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, κατά την παρούσα συγκυρία:
Το 87, 5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών εφάρμοσε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση,
το 8,3% εφάρμοσε ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ
το 4,2% δεν είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει κάποια από τις δύο μορφές.
Εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, κατά την παρούσα συγκυρία
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----------------------------------------------------------------------------------

7)
Ως προς το αν έμειναν ικανοποιημένοι/-ες από αυτή την εφαρμογή
της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε σχέση με το πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής:
Το 20,8% έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένο,
το 70,8% έμεινε αρκετά ικανοποιημένο, ενώ
το 8,3% δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο.
Ικανοποίηση από αυτή την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε σχέση με
το πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής

8)
Ως προς το εάν έμειναν ικανοποιημένοι/-ες από αυτή την εφαρμογή της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, σε σχέση με τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σας σε αυτήν:
το 16,7% έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένο,
το 66,7% 16,7% έμεινε αρκετά ικανοποιημένο, ενώ
ένα άλλο 16,7% δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο,

Ικανοποίηση από αυτή την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε
σχέση με τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε αυτήν

9) Στο ερώτημα τι σας άρεσε, κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, και τι όχι;
Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν, γενικότερα, θετική στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση και επισημαίνουν ως θετικά στοιχεία:
α) την επανασύνδεση με τα παιδιά, τη δυνατότητα επικοινωνίας και διάδρασης των μελών της
σχολικής κοινότητας σε περίοδο <<εγκλεισμού>>, όπως επισημαίνουν,
β) τη δυνατότητα εξοικείωσης και χρήσης των νέων τεχνολογιών,
γ) τη θετική ανταπόκριση των περισσοτέρων παιδιών απέναντι σε κάτι νέο,
δ) τη αποδοχή της εφαρμογής αυτής ως καλής λύσης, που υπαγορευόταν από την ανάγκη.
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10) Ως προς τις δυσκολίες και τα προβλήματα σημειώνουν τα εξής:
α) Προβλήματα σύνδεσης των μαθητών και μαθητριών
β) Προβλήματα σύνδεσης των εκπαιδευτικών
γ) Διακοπή της σύνδεσης, η οποία σημειώθηκε κάποιες φορές, κατά τη διάρκεια της τηλε συνεργασίας
δ) Συνάδελφοι που δεν είχαν την απαραίτητη εξοικείωση δυσκολεύτηκαν
ε) Η σημείωση ότι << οι μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου δεν στήριξαν τόσο πολύ το δημόσιο
σχολείο και οι μαθητές της Α΄ τάξης, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εξ αποστάσεως πρόγραμμα,
επαναπαύθηκαν>>

11)
Στο ερώτημα <<πόσοι μαθητές και μαθήτριές σας πιστεύετε ότι γνωρίζουν να χειρίζονται
τα βασικά ψηφιακά εργαλεία και μέσα ικανοποιητικά;>>,
Για το 10% της ικανότητας οι απαντήσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 4,2%
Για το 20-30% της ικανότητας οι απαντήσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 41,7%
Για το 50% της ικανότητας οι απαντήσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 16,7% και
Για μεγαλύτερο ποσοστό ικανότητας από το 50% οι απαντήσεις συγκέντρωσαν ποσοστό 37,5%.

Ποσοστό μαθητών και μαθητριών ικανών να χειρίζονται τα βασικά ψηφιακά
εργαλεία και μέσα ικανοποιητικά

12)
Ως προς τις δυσκολίες, τις οποίες συνάντησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες,
οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τα εξής:
α) τεχνικά προβλήματα της e-class
β) Δυσκολίες σύνδεσης και ταχύτητας σύνδεσης
γ) Δυσκολίες ήχου
δ) Δυσκολίες που προέκυπταν από το γεγονός ότι κάποια παιδιά δεν είχαν υπολογιστή, μόνο
κινητό και ήταν πολύ δύσκολη η εργασία μέσω κινητού, ενώ άλλα δεν είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο
δ) άλλοτε υπήρχε ένας υπολογιστής στο σπίτι, τον οποίο έπρεπε να μοιραστούν με γονείς και
αδέλφια, λόγω τηλε-εργασιας γονέων ή παρακολούθησης τηλε- μαθημάτων από τα άλλα παιδιά, τις
ίδιες ώρες
ε) κακή σύνδεση, έλλειψη κινήτρων
στ) κάποιοι δεν μπορούσαν, κατά τα λεγόμενά τους, να μπουν στο σύστημα ή τους έβγαζε έξω το
σύστημα.
ζ) Συχνά, δεν υπήρχε το μέσο (Η/Υ, σύνδεση με διαδίκτυο), αλλά απουσίαζαν και οι ψηφιακές
δεξιότητες.
η) Δυσκολία χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων
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θ) Δυσκολίες στη διαχείριση της πλατφόρμας eclass
ι) Πολλοί δεν ήξεραν να πληκτρολογούν, να δημιουργούν συνεργατικά έγγραφα, ενώ
κ) κάποιοι/κάποιες συνάδελφοι σημειώνουν και προβλήματα αυτοπειθαρχίας των παιδιών, ώστε
να μετέχουν ενεργότερα στην ασύγχρονη εκπαίδευση
13)
Ως προς το τι άρεσε στα παιδιά, κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, και
τι όχι, οι συνάδελφοι επισημαίνουν ως θετικά στοιχεία
τα εξής:
α) Συνάδελφος παρατηρεί ως θετικά στοιχεία τα παρακάτω: την <<αμεσότητα στη λύση των
αποριών τους. Επίσης το ότι μπορούσαν μέσω του e-mail να επικοινωνήσουν μαζί μου, οποιαδήποτε
ώρα επιθυμούσαν. Δεν διέκρινα κάτι που δεν τους άρεσε>>.
β) άλλοι επισημαίνουν ότι στα παιδιά άρεσε:
- η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η χρήση της τεχνολογίας ως ένα βαθμό
- η ευκολία να δουλεύουν από το σπίτι ό, τι ώρα ήθελαν, αλλά η εργασία με υπολογιστή
ήταν κουραστική για τα παιδιά.
- το ότι μπορούσαν να προγραμματίσουν το χρόνο τους
- η χρήση νέων τεχνολογιών
- η επιλογή του δικού τους χώρου και χρόνου- η άνεση να δουν τα σχετικά με το μάθημα
στοιχεία, όποτε ήθελαν
- η εργασία με άνεση και από το χώρο τους
- το γεγονός ότι είχαν ευκαιρία να ακούσουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους,
κατά την περίοδο του περιορισμού των μετακινήσεων.
- το ότι εργάζονταν από το σπίτι, όποτε ήθελαν και είχαν κάτι εποικοδομητικό να κάνουν
- το διαφορετικό, το καινούργιο, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Οι συνάδελφοι επισημαίνουν ως αρνητικές καταγραφές των παιδιών τα εξής:
- την αδυναμία άμεσης ανατροφοδότησης
- την κόπωση από τη διαδικασία, καθώς τα παιδιά προτιμούν το δια ζωσης μάθημα
- την έλλειψη επαφής με τον/την εκπαιδευτικό
- τη αδυναμία μιας άμεσης υποστήριξης σε ό,τι τους δυσκόλευε
- την έλλειψη άμεσης επικοινωνίας και άνεσης στη συνεργασία με τους συμμαθητές και τις
συμμαθήτριές τους. Δεν τους άρεσε το ότι βρίσκονταν πίσω από μια οθόνη και δεν
μπορούσαν να βρεθούν δια ζώσης με τα άλλα παιδιά
- την έλλειψη άμεσης σύνδεσης με συμμαθητές, συμμαθήτριες και εκπαιδευτικούς
- τα τεχνικά προβλήματα, τη δυσκολία στη συγκέντρωση λόγω φασαρίας στο σπίτι,
- την έλλειψη προγράμματος και οργάνωσης στην ανάρτηση του υλικού στις πλατφόρμες, ενίοτε
δεν επιστρέφονταν οι εργασίες διορθωμένες.
Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία συναδέλφου: <<Κατά κοινή ομολογία των μαθητών-τριών η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργούσε πολλές δυσκολίες παρακολούθησης τεχνικές και, κατ'
επέκταση, και στο γνωστικό επίπεδο. Πάντως, όσοι μαθητές/-τριες ενδιαφέρονταν πραγματικά είχαν
την ευκαιρία να επαναλάβουν κάποια σημεία της ύλης και να γίνουν επαναληπτικές ασκήσεις για
καλύτερη εμπέδωση>>.
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Είναι χαρακτηριστική και η μαρτυρία άλλου/άλλης συναδέλφου για τη διαδικασία: << Χάνει την
αμεσότητα, κερδίζει στην αξιοποίηση υλικού, που δεν θα δίνονταν με άλλο τρόπο>>.

14) Στο ερώτημα <<-Ποια θέματα επιμόρφωσης πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσαν περισσότερο στο
μέλλον, ώστε να χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά εργαλεία και μέσα, αποτελεσματικότερα, στη
διδακτική πράξη>> οι συνάδελφοι απάντησαν ως εξής:
- Γνωριμία με τα ψηφιακά εργαλεία και μέσα και αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη απάντησε το
54, 2%
- Σχεδιασμός Σεναρίων, Μικρο-σεναρίων και Δημιουργία αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού απάντησε
το 41, 7%
- ενώ το 4,2% απάντησε άλλη πρόταση την οποία, όμως, δεν προσδιόρισε.
15) Οι γενικότερες επισημάνσεις τους είναι πολύ εύστοχες και ενδιαφέρουσες. Απ’ αυτές
σταχυολογούμε, ενδεικτικά, τις παρακάτω:
α) <<Αν και η εξοικείωσή μου με τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία/μέσα δεν είναι τέτοια που θα την
επιθυμούσα, νομίζω ότι υπήρξε αυτή η "περιπέτεια" άκρως ενδιαφέρουσα. Το αδύνατο σημείο
ήταν το ότι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου δεν στήριξαν με τη συμμετοχή τους αυτήν την εμπειρία, ώστε
εκείνη να δώσει στην προετοιμασία τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις μία άλλη δυναμική. Δεν έχω
άποψη για τη συμμετοχή των άλλων τάξεων του Λυκείου σε αυτήν τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, δεν
νομίζω ότι ο σκοπός της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης επετεύχθη. Ίσως αν μπορούσε να αποκτήσει
κάποιας μορφής υποχρεωτικό χαρακτήρα, κυρίως, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν, να
μπορούσαμε να διαπιστώσουμε άλλα πράγματα>>.
β) <<Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους ΄ ήταν δύσκολο και απαιτητικό το εγχείρημα της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που δεν είχαν επιμορφωθεί. Όμως,
με πολλή προσωπική δουλειά, πιστεύω πως οι περισσότεροι καταφέραμε να ανταποκριθούμε, να
επικοινωνούμε με τα παιδιά μας και να αξιοποιήσουμε δημιουργικά λίγο από τον χαμένο χρόνο>>.
γ) <<Ήταν κάτι νέο για μένα. Η όλη διαδικασία ήταν πολύ κουραστική-πολύωρη αφιέρωση στην
σύνθεση κατάλληλου για την εξαε εκπαιδευτικού υλικού και πολύωρη διόρθωση των εργασιών,
καθώς υπήρχε μεγάλη συμμετοχή μαθητών. Ήταν κάτι που λειτούργησε σε ένα βαθμό, δεδομένων
των συνθηκών.. Βέβαια, αρκετά παιδιά δεν είχαν
τα μέσα να συνδεθούν ούτε τη γνώση με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσουν την διαδικασία. Με την
επιστροφή στο σχολείο, έχω μαθητές ας πούμε "δυο ταχυτήτων": αυτούς που συμμετείχαν και
αυτούς, για τους οποίους πρέπει να επαναλάβω αρκετά πράγματα για να συμβαδίσουν με τους
υπόλοιπους>>.
δ) <<Πέτυχε τον σκοπό της, θετική και πρωτόγνωρη εμπειρία>>.
ε) <<Σίγουρα πρόκειται για μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που δε μας βρήκε προετοιμασμένους.
Παρόλα αυτά, έγιναν πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες συντονισμού, οργάνωσης ώστε οι
μαθητές μας να διατηρήσουν την επαφή με τα μαθήματα τους. Προσωπικά, δυσκολεύτηκα, καθώς
μετά από μακρόχρονη διδασκαλία στη φυσική τάξη, με προσωπική επαφή με τα προβλήματα, τις
ιδιαιτερότητες των μαθητών, τις διαφορετικές γνωστικές απαιτήσεις και ανάγκες, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση δεν μου επέτρεπε να έχω την προσέγγιση που θα ήθελα με τα παιδιά. Παράλληλα και
η συμμετοχή των μαθητών δεν ήταν σταθερή, ούτε πάντα ικανοποιητική>>.
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στ) <<Πολύ θετική εμπειρία. Χάρηκα που την βίωσα ΄ αισθάνθηκα ότι προσφέρω σε δύσκολες
συνθήκες και θα αξιοποιήσω στο μέλλον τα θετικά του συστήματος>>.
ζ) <<Η πρώτη περίοδος, με τα πολλά τεχνικά θέματα…..ήταν εξαιρετικά κουραστική για μικρούς
και μεγάλους. Υπήρχαν και μαθητές που αποθαρρύνθηκαν τόσο ώστε να μην το επιχειρήσουν ξανά.
Όταν τα τεχνικά εμπόδια ξεπεράστηκαν, ακολούθησε ένα μικρό διάστημα απογοήτευσης καθώς
στις σύγχρονες συναντήσεις με τους μαθητές τίποτε δεν θύμιζε τη γνωστή μας τάξη... Στο τέλος,
ωστόσο, καταφέραμε να βρούμε ένα ρυθμό και το μάθημα απέκτησε σε ικανοποιητικό βαθμό τον
γνώριμο παλμό του>>.
η) <<Ωραία εμπειρία ήταν, με αρκετές αδυναμίες βέβαια... δεν πέτυχε το σκοπό της απόλυτα.
Όμως, έγινε μια καλή αρχή εργαλείων και προγραμμάτων, αρκετά βοηθητικών>>.
θ) <<Για την περίσταση που χρησιμοποιήθηκε ήταν επαρκής. Αν και ήταν κάτι πρωτόγνωρο,
γρήγορα εξοικειώθηκαν κυρίως οι νέοι εκπαιδευτικοί>>.
ι) <<Ήταν μια νέα εμπειρία. Όμως, η αιφνιδιαστική εφαρμογή μας βρήκε απροετοίμαστους.
Θεωρώ ότι ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης έχει καλύτερα αποτελέσματα. Θα ήμουν
θετική στη συνέχιση της ασύγχρονης σε συνδυασμό με τη δια ζώσης. Από τη συζήτηση με τα παιδιά
προέκυψε ότι στην παρούσα φάση ήταν μια λύση ανάγκης, μια δοκιμή>>.
κ) <<Για μένα ήταν μια χρήσιμη εμπειρία. Βασικά, εξοικειώθηκα με την πλατφόρμα eclass, την
οποία σκοπεύω να αξιοποιήσω και στο μέλλον. Για να είμαι, όμως, ειλικρινής πιέστηκα λίγο στην
αρχή, γιατί ….έπρεπε να μάθουμε πολλά πράγματα μόνοι μας. Επίσης, τα παιδιά είχαν βαρεθεί την
απραξία και γι' αυτό δούλεψαν με όρεξη τις πρώτες εβδομάδες, γεγονός που σήμαινε απίστευτο
όγκο εργασιών προς διόρθωση. Η διόρθωση, επίσης, ήταν πολύ πιο χρονοβ όρα. Σιγά σιγά, όμως, το
ενδιαφέρον των παιδιών μειώθηκε. Σ' αυτό συνέβαλαν μεταξύ άλλων και οι τεχνικές δυσκολίες
και η ακύρωση των προαγωγικών εξετάσεων. Στο ερώτημα αν πέτυχε η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση θα απαντούσα μάλλον ναι. Διότι τα παιδιά κράτησαν επαφή με την εκπαιδευτική
διαδικασία, έκαναν εργασίες επανάληψης ή εμπέδωσης της ύλης, ενεργοποιήθηκαν και ένιωσαν
πως, αν και είμαστε μακριά τους, στην πραγματικότητα "είμαστε δίπλα τους". Διαφωνώ, βέβαια,
με τον προαιρετικό χαρακτήρα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς.
Επίσης, πιστεύω ότι ο καθηγητής που εργάστηκε θα έπρεπε να επιβραβεύεται με κάποιον τρόπο. Η
εκπαίδευση δεν μπορεί να στηρίζεται εξολοκλήρου στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού>>.
λ) <<Ήταν μια πρωτόγνωρη ασφαλώς κατάσταση, που όμως, αρχικά, κέντρισε αρκετά το
ενδιαφέρον των μαθητών και κράτησε και εμάς σε εγρήγορση. Υπήρξε αρκετή απογοήτευση από
τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας στο e class, και χρειάστηκαν αρκετές εργατο-ώρες για τη
δημιουργία υλικού. Ωστόσο, επειδή θεωρώ ότι σκοπός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι να
υποκαταστήσει την τάξη, θεωρώ ότι αποκομίσαμε όλοι κάποιες εμπειρίες που θα εμπλουτίσουν
στο μέλλον την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα πιστεύω ότι πέτυχε το σκοπό της, που ήταν
να μην αποκοπούν οι μαθητές εντελώς από το σχολικό περιβάλλον>>.
<<Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έδωσε τη δυνατότητα να διατηρηθεί η επαφή με τα γνωστικά
αντικείμενα, ωστόσο ήταν αρκετά κουραστική η παραμονή μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή.
Πέτυχε το σκοπό της ως ένα σημείο, καθώς ήταν προαιρετική και οι μαθητές δεν ήταν πάντα
πρόθυμοι να συμμετέχουν>>.
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<<Η εμπειρία της εξ αποστάσεως ήταν μοναδική, κυρίως γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να
εφαρμόσουμε όλα αυτά που μαθαίναμε τόσον καιρό στις αντίστοιχες επιμορφώσεις για τις Τ.Π.Ε.
Μάθαμε πράγματα και μαζί με τους μαθητές μας προσπαθήσαμε να τα κάνουμε πράξη.
Συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους μας και ανταλλάξαμε γνώσεις και εμπειρίες, αφού καθετί
καινούργιο που μαθαίναμε, το μοιραζόμασταν με τους άλλους. Το πρόβλημα ήταν η πολύ μικρή
συμμετοχή των μαθητών, λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα της διδασκαλίας. Πάντως,
ανεξαρτήτως των τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πέτυχε το σκοπό
της, δεδομένου ότι διατηρήθηκε η επαφή με τους μαθητές μας είτε με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, είτε με την ασύγχρονη>>.
<<Από προσωπική πείρα θα παρατηρήσω ότι ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, ωστόσο
προσωπικά με γοήτευσε η αναζήτηση και ανέπτυξα καλή σχέση με τους μαθητές που
συμμετείχαν. Παράπονο έχω από το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών. Δεν λειτούργησε το
φιλότιμο των παιδιών. Χρειάζεται μία άλλη προσέγγιση, Ίσως ο εξοπλισμός των μαθητών με pc και
η αξιολόγησή τους. Όσο τα παιδιά δεν έχουν laptop ή pc υπεκφεύγουν και είναι δύσκολο να
εντοπιστεί αν είναι αδιαφορία ή αντικειμενικοί λόγοι πρόσβασης στα μαθήματα. Νομίζω δεν
ήμασταν προετοιμασμένοι ως σχολική κοινότητα και δεν λάβαμε υπόψιν την οικονομική
δυσπραγία των οικογενειών>>.
<<Το δύσκολο σε αυτήν την συγκυρία ήταν κυρίως το ότι οι τεχνικές υποδομές ήταν κατώτερες
των προσδοκιών μας>>
16) Στο ερώτημα αν η ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών και το μοίρασμα εκπαιδευτικών εμπειριών
τους/τις βοηθάει στην επαγγελματική και ατομική τους ανάπτυξη και σε ποιο βαθμό, οι
εκπαιδευτικοί απάντησαν:
75% : Πάρα πολύ
25%: Αρκετά
17) Στο ερώτημα: <<-Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών και το
μοίρασμα εκπαιδευτικών εμπειριών σας βοηθάει στην επαγγελματική και ατομική σας
ανάπτυξη>>, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 75% απάντησαν <<πάρα πολύ>>.
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2.4. Συζήτηση- Συμπεράσματα
Στην έρευνά μας εστιάσαμε σε συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτικών, τους/τις Φιλολόγους, το
ηλικιακό επίπεδο των οποίων ήταν μεταξύ 30-60 ετών. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι
πρόσβαση στη συστηματική εκπαιδευτική και επιμορφωτική διαδικασία δεν μπορούν να έχουν οι μη
διορισμένοι/-ες εκπαιδευτικοί ή ακόμα και εκείνοι/-ες με κάποια σχέση εργασίας με το Δημόσιο (π.χ.
ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές), όταν δεν τοποθετούνται σε κάποια σχολική μονάδα. Η πραγματικότητα
αυτή δυσχεραίνει την επαφή τους με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Εκπαίδευση και στην Επιμόρφωση.
Παράλληλα, η δυσκολία αυτή τους κρατάει μακριά από το μελλοντικό έργο τους, για μεγάλο χρονικό
διάστημα, δυσχεραίνοντας, κατ’ επέκταση, την επαγγελματική και ατομική τους εξέλιξη και περαιτέρω
ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού επεκτείνεται σε μεγαλύτερη μερίδα
εκπαιδευτικών και επιτείνεται, όπως επισημάναμε, από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο.
Ωστόσο, και από τη συνεργασία της συγγραφέως με τους/τις εκπαιδευτικούς, γίνεται φανερό ότι οι
συνάδελφοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να ανταποκριθούν στην πρόκληση της εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης, λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας, παρά τις δυσκολίες, γι’ αυτό και τους αξίζει
ένα μεγάλο <<ευχαριστώ>>.
Από το σύνολο των απαντήσεών τους, προκύπτει ότι, σταδιακά, απέκτησαν θετικότερη στάση
απέναντι στις νέες τεχνολογίες, στις οποίες οι περισσότεροι διαθέτουν μέση επιμόρφωση (Επιπέδου
Β1), ενώ το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών τους φαίνεται να ποικίλλει, ανάλογα με τις
τεχνικές δυσκολίες, τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά κάθε οικογένειας και τα χαρακτηριστικά της

γενικότερης συγκυρίας. Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων σημειώνει, επίσης, ότι η έλλειψη
αμεσότητας και οι άλλες τεχνικές δυσκολίες, ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, η αποδέσμευσή της από τις εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) και η μη διεξαγωγή
τους, κατά την προκαθορισμένη περίοδο Μαΐου –Ιουνίου 2020, συνέβαλε στη μείωση του
ενδιαφέροντος των παιδιών και, κατ’ επέκταση, της αποτελεσματικότερης συμμετοχής τους στην όλη
διαδικασία.
Η τελευταία αυτή παράμετρος υπογραμμίζει τον καθαρά εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του
εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς και της γενικότερης αντίληψης που επικρατεί, η οποία πρέπει
να αλλάξει ότι δηλ. θα πρέπει τα πάντα να είναι υποχρεωτικά. Φαίνεται ότι δεν συνειδητοποιούμε, όσο
θα ’πρεπε, τη σημασία τους και την προστιθέμενη αξία από την εκούσια συμμετοχή μας σε αυτά, όπως,
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επίσης, και το μέγεθος της ατομικής ευθύνης και συν-ευθύνης, αρχικά, για την ενεργοποίηση της
ψυχής του παιδιού ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, και, στη συνέχεια, τη συμβολή μας στην
εσωτερίκευση αρχών, αξιών και κανόνων, στην καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της αυτοδέσμευσης, σε ένα κοινό σκοπό. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σίγουρα, καλλιεργούνται μέσα από υγιείς
διαπροσωπικές σχέσεις, συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από το ίδιο το παράδειγμα και
τη δυνατότητα ελεύθερης και συνειδητής επιλογής. Η Εκπαίδευση, η γενικότερη Παιδεία και Αγωγή δεν
μπορεί να έχει εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα, αλλά ανθρωποκεντρικό, ώστε οι εξετάσεις να μην
αποτελούν αυτοσκοπό ή το κέντρο για την επίτευξη του στόχου, αλλά ένα στάδιο αναστοχασμού,
ανατροφοδότησης και αυτοκριτικής, με σκοπό την αυτοβελτίωση και τη γενικότερη βελτίωση, η οποία
οφείλει να στηρίζεται στη συνείδηση κάθε ανθρώπου. Το εγχείρημα, όμως, αυτό χρειάζεται
αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλαγή της κουλτούρας εκπαιδευτικών, μαθητών,
γονέων, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης, ώστε το επίκεντρο κάθε λειτουργίας της να είναι ο
Άνθρωπος.
Κατά την παρούσα εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο μέρος των
εκπαιδευτικών εφήρμοσε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, ενώ
ένα πολύ μικρό ποσοστό, αμιγώς, ασύγχρονη Εκπαίδευση και ένα μικρότερο ποσοστό δεν είχε τη
δυνατότητα να εφαρμόσει κανένα από τα παραπάνω δύο είδη. Οι περισσότεροι, επίσης, εκπαιδευτικοί
φαίνονται αρκετά ικανοποιημένοι από το πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής, ενώ λίγοι ήταν εκείνοι
που έμειναν πάρα πολύ ή καθόλου ικανοποιημένοι. Ίδιες είναι και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν
για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών. Ίδιες είναι και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν σε
σχέση με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών.
Η επιμόρφωσή τους, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, περιελάμβανε επιμορφωτικά τηλε-σεμινάρια
και τηλε-ημερίδες εξοικείωσής τους με τα ψηφιακά εργαλεία, σύνδεσης των νέων τεχνολογιών με τα
διδακτικά αντικείμενα πάνω σε πρακτικά ζητήματα και εφαρμόσιμες Πρακτικές, διάχυση καλών
Προτάσεων, Πρακτικών και χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού, εξατομικευμένη Συμβουλευτική κ.ά, τα
οποία έγιναν με πρωτοβουλία της συγγραφέως. Από την προσπάθεια αυτή και τη συνεχή συνεργασία,
οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν απολύτως ικανοποιημένοι, παρόλ’ αυτά, αισθάνονται την ανάγκη
περαιτέρω επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και, ειδικότερα, σε εξειδικευμένα εργαλεία και σε
τεχνικής φύσεως θέματα. Χαρακτηρίζουν, δε, τη συγκεκριμένη εφαρμογή, για την παρούσα συγκυρία,
ως μια καλή λύση ανάγκης και ως μια καλή αρχή, η οποία πέτυχε, σε μεγάλο βαθμό το σκοπό της.
Πολύ μεγάλο είναι και το ποσοστό των συναδέλφων που υποστηρίζει ότι η ανταλλαγή
Προτάσεων, ιδεών και το μοίρασμα εκπαιδευτικών εμπειριών, κατά τις επιμορφωτικές δράσεις,
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βοηθάει πολύ στην επαγγελματική και ατομική τους ανάπτυξη. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται
από τη βιωμένη εμπειρία και αυτό το καθιστά εξαιρετικά σημαντικό.
Φαίνεται, επίσης, ότι τους ευχαρίστησε η επανασύνδεση με τα παιδιά, κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο, έστω και μέσω της τεχνολογίας. Αντιμετώπισαν, επίσης, θετικά και κατά την παρούσα φάση,
αλλά και για το μέλλον, την εξοικείωσή τους με τα ψηφιακά εργαλεία, ευθυγραμμιζόμενοι με
τη διαχρονική παιδαγωγική αρχή <<τα πάντα γνωρίζετε, τα καλά συλλέγετε>>.
Οι επισημάνσεις τους ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν είτε εκείνοι, είτε τα παιδιά, είναι
καίριες, ξεκινώντας από δυσκολίες τεχνικής φύσεως, σύνδεσης κ.λ.π. και φτάνοντας ως τις δυσκολίες
ψηφιακού γραμματισμού. Αντίστοιχα, οι δυσκολίες των παιδιών επεκτείνονται, εκτός από τις
παραπάνω, και σε δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη υπολογιστών στο σπίτι ή από την
ύπαρξη μόνο ενός υπολογιστή, τον οποίο, ταυτόχρονα, έπρεπε να χρησιμοποιούν 2-3 άτομα στην
οικογένεια, από την ύπαρξη θορύβου, την κόπωση από τη συνεχή εργασία μπροστά από τον
υπολογιστή ή –στην καλύτερη περίπτωση- μπροστά από το κινητό. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί
ανιχνεύουν και τα αίτια όλων αυτών των δυσκολιών, τονίζοντας ως κύριο την οικονομική δυσπραγία
των οικογενειών.
Στα παιδιά, επίσης, άρεσε ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, μαθήματος και τεχνολογίας, η άνεση χώρου και χρόνου. Σημειώνεται, όμως, ότι
μπορεί ο νέος αυτός τρόπος διδασκαλίας, αρχικά, να τα ενθουσίασε, σταδιακά, όμως, το
ενδιαφέρον άρχισε να φθίνει, καθώς δεν υπήρχε η αμεσότητα και η αλληλεπίδραση της σχολικής
τάξης.
Από την έρευνα αυτή επιβεβαιώθηκε ότι, ειδικότερα, σε περιπτώσεις έκτακτων κρίσεων, όπως η
τωρινή, οι δυσκολίες επιτείνονται, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις δεν παρείχαν, εκ των πραγμάτων, χρόνο
για την προετοιμασία των συναδέλφων και των μαθητών/μαθητριών για μια τέτοια εφαρμογή, για την
καλλιέργεια του απαιτούμενου παιδαγωγικού κλίματος και την προετοιμασία ανάλογου εκπαιδευτικού
υλικού. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη, από την αρχή της διαδικασίας, η
συνδιαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού και διδακτικού Συμβολαίου από εκπαιδευτικούς και
μαθητές/μαθήτριες, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, αλλά και ενός νέου Συμβολαίου
Συνεργασίας μας με τους/τις εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικτυακών
επιμορφωτικών δράσεων, με βάση τα προβλεπόμενα. Κι αυτό, γιατί θέλαμε η έννοια της Κοινότητας να
διατηρηθεί και στο διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το παραδοσιακό
περιβάλλον του σχολείου. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια για το ξεπέρασμα των
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δυσκολιών ενισχύθηκε η πεποίθηση ότι, αξιοποιώντας την κρίση ως ευκαιρία και την εμπειρία από
αυτήν την περίοδο σωστά, η εκπαιδευτική και η σχολική κοινότητα μπορεί να είναι πιο
προετοιμασμένη για τυχόν ανάλογη μελλοντική δυσκολία, αλλά και για την επιστροφή στην
κανονικότητα.
Η αναγκαιότητα αυτής της νέας παιδαγωγικής οπτικής αναδείκνυε τη σημασία της
συνειδητοποίησης των βασικών παιδαγωγικών αρχών και του φιλοσοφικού τους υπόβαθρου για την
ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο της εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης. Όπως τονίσαμε και παραπάνω, είναι προφανές, όμως, ότι, αν ένα παιδί ή
ο/η εκάστοτε εκπαιδευόμενος/-η δεν έχει ενεργοποιηθεί στη δια ζώσης διδασκαλία και επικοινωνία,
τότε πολύ δύσκολα θα ενεργοποιηθεί στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, ειδικότερα, δε, όταν εκείνη
υλοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό, οφείλουμε να ακούμε τον εκάστοτε
εκπαιδευόμενο, τις επιμορφωτικές και αναπτυξιακές του ανάγκες και να τον καλούμε να
συνδιαμορφώσουμε το ανάλογο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Κι αυτό έρχεται να ενισχύσει τη σημασία
της ενεργοποίησης της ψυχής των παιδιών, αλλά και των εκάστοτε εκπαιδευομένων ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για την ομαλή, ασφαλή και εκούσια συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Μέσα από το ερωτηματολόγιο, το οποίο συντάχθηκε, με απόλυτο σεβασμό προς τους/τις
συναδέλφους, οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να περιγράψουν, για το συγκεκριμένο διάστημα, πώς
βίωσαν οι ίδιοι/οι ίδιες, αλλά και οι μαθητές και μαθήτριές τους την εμπειρία της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, να επισημάνουν θετικά και αρνητικά σημεία της όλης εφαρμογής και να την
αποτιμήσουν. Το κυριότερο, όμως, ήταν ότι κατάφεραν να εκφραστούν ελεύθερα, σε ένα κλίμα
εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, το οποίο είχε ήδη καλλιεργηθεί και υποστηριχθεί, από το
προηγούμενο διάστημα, με τη δια ζώσης συνεργασία μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα ασφάλειας και
εμπιστοσύνης, μπόρεσαν να αναστοχαστούν όσα βίωσαν, να αναγνωρίσουν και να προσδιορίσουν
τις επιμορφωτικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες και να είναι πρόθυμοι, πλέον, να
συνδιαμορφώσουμε ένα πιο δυναμικό Πρόγραμμα υποστήριξης και ενδυνάμωσής τους, στο πλαίσιο
μιας Κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται ότι η <<φωνή>> τους έχει αξία και ότι μπορεί
να συμβάλει, ουσιαστικά, στη βελτίωση της παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
Εξάλλου, όπως καταγράφεται διεθνώς, οι Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής εκπαιδευτικών, στην
πραγματικότητα, είναι οµάδες, που αλληλεπιδρούν τακτικά, για να µάθουν πώς να βελτιώνουν το
έργο τους (Lave & Wenger 1991∙ Davenport 2001∙ Bollam et all, 2005), που µοιράζονται τη γνώση τους,
τις Προτάσεις και τις Πρακτικές τους, σε διαρκή βάση (Ντούλια - Ραμουτσάκη, 2016), προάγοντας εν
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τέλει τον Άνθρωπο και την ανθρωποκεντρική Παιδεία. Τα μέλη μιας τέτοιας Κοινότητας θεωρούν τη
Μάθηση ως πρόκληση, ως ευκαιρία δημιουργίας, που δεν βασίζεται σε μια απλή αντιγραφή μοντέλων,
αλλά σε βιωμένες εμπειρίες, αξίες, ανθρωποκεντρικά οράματα, τα οποία εκπληρώνονται με αμοιβαία
δέσμευση, και εμπιστοσύνη, προθυμία και καλή διάθεση, ικανότητα, συν-ευθύνη, αλληλοσεβασμό
και αλληλεγγύη. (Ραμουτσάκη, 2016).
Αυτό ισχύει και για το σύνολο του σχολείου, το οποίο, πλέον, καλείται να λειτουργεί, όσο το
δυνατόν, πιο ποιοτικά και συνεκτικά, με ενεργούς εκπαιδευτικούς, μαθητές/μαθήτριες και γονείς. Ως
πραγματική Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας διαμορφώνει, σχεδιάζει και προωθεί την
εποικοδομητική, συνεργατική και ποιοτική μάθηση (Kruse et al 1995, Bolam, McMahon Stoll, Thomas,
& Wallace, 2005∙ Coburn & Russell, 2008 ∙ Darling - Hammond & Richardson, 2009 NCTE, 2010,
Πολυζώης, 2016, Ντούλια- Ραμουτσάκη, 2016), σύμφωνα με τις αρχές της Σύγχρονης Παιδαγωγικής,
παράλληλα με παναθρώπινες, διαχρονικές αξίες και στάσεις ζωής.
Ευχαριστώ θερμά τους/ τις εκπαιδευτικούς, που μετείχαν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική
έρευνα. Μέσα από την όλη διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν καλύτερα τον καίριο ρόλο τους
ως συνδιαμορφωτών όχι μόνο εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και του εν γένει εκπαιδευτικού και
κοινωνικού γίγνεσθαι. Παράλληλα, ως μελη μιας Κοινότητας που, συνεχώς, εξελίσσεται, συνέβαλαν
στη συνδιαμόρφωση χρήσιμων και καινοτόμων Προτάσεων και Πρακτικών, συνειδητοποιώντας
καλύτερα τη μεγάλη σημασία του έργου τους, αλλά και της ανθρώπινης προσέγγισης, της αληθινής
<<συνάντησης>> με τον άλλο και της αλληλεγγύης, σε κάθε περίσταση επικοινωνίας.
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Κυριότερες διαφορές της εξ αποστάσεως και της δια ζώσης διδασκαλίας και
κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο, ως μια σύντομη Εισαγωγή στο Γ΄ Μέρος, να αναφερθούν
ορισμένες από τις βασικές διαφορές της εξ αποστάσεως και της δια ζώσης διδασκαλίας:
1) Η βασική διαφορά, φυσικά, όπως προκύπτει και από την ίδια την ονομασία των δύο όρων,
είναι ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι η πρόσωπο με πρόσωπο, άμεση διδασκαλία, ενώ η εξ
αποστάσεως είναι η διδασκαλία, η οποία συντελείται με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων,
όταν εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε φυσική απόσταση.
2) Στη δια ζώσης διδασκαλία κυρίαρχη είναι η σχέση του εκπαιδευόμενου με τον/την
εκπαιδευτικό, ενώ στην εξ αποστάσεως διδασκαλία κυρίαρχη φαίνεται να είναι η σχέση του
εκπαιδευόμενου με το κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, η οποία υποστηρίζεται
από τον/την εκπαιδευτικό.
3) Ο/Η εκπαιδευτικός στη δια ζώσης διδασκαλία, παραδοσιακά, θεωρείται ότι μεταδίδει τη
γνώση, <<διαμεσολαβώντας>> ανάμεσα στο μαθητή/στη μαθήτρια και στη γνώση,
γεφυρώνοντας το γνωστό με το άγνωστο, εμψυχώνοντας και καθοδηγώντας, ενώ στην εξ
αποστάσεως διδασκαλία, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι κατεξοχήν υποστηρικτικός,
εμψυχωτικός και καθοδηγητικός, καθώς ο ίδιος/η ίδια υποστηρίζει, μέσω φθίνουσας
καθοδήγησης, τη σχέση του μαθητή και της μαθήτριας με το κατάλληλα σχεδιασμένο
εκπαιδευτικό υλικό.
4) Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη δια ζώσης διδασκαλία αξιοποιούνται, κυρίως, για
εμπέδωση των δεδομένων και για την αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών, ενώ στην εξ
αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιούνται, κυρίως, ως μέσο μάθησης.
Έχοντας τα παραπάνω υπόψη μας, καθώς η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν είναι ίδια με
τη δια ζώσης και, σίγουρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να την υποκαταστήσει, ούτε να την
αντικαταστήσει, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
προορίζεται για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση θα πρέπει, όπως είπαμε, να διαμορφωθεί
κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, καθώς και στις
αντίστοιχες παιδαγωγικές αρχές.
Ακριβώς, επειδή οι ανάγκες για προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού της δια ζώσης
Εκπαίδευσης σε υλικό κατάλληλο για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, είναι επιτακτικές, για
όσο διάστημα, εξ ανάγκης, εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, μπορούμε να
αξιοποιήσουμε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και να προχωρήσουμε, με τις κατάλληλες
προσαρμογές, στα νέα δεδομένα ΄ να αξιοποιήσουμε δηλ. το εκπαιδευτικό υλικό των
εμπλουτισμένων Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων από το Φωτόδεντρο, <<τον Εθνικό
Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση>>, με την υποστήριξη και των άλλων εγκεκριμένων ψηφιακών πόρων. Το
πρώτο παράδειγμα Μικρο-Σεναρίου, το οποίο ακολουθεί εντάσσεται, ακριβώς, στο πλαίσιο
αυτό. Τα υπόλοιπα Μικρο-Σενάρια και τα εκτενή Σενάρια ευρύτερου διδακτικού Σχεδιασμού,
αξιοποιούν και άλλα δόκιμα, υποστηρικτικά, εκπαιδευτικά, ψηφιακά περιβάλλοντα.
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Α΄ Μέρος: Προτάσεις Εκπαιδευτικών Μικρο- Σεναρίων
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής, με βάση τις προτεινόμενες από το Υ.ΠΑΙ.Θ
δραστηριότητες (περιόδου Μαρτίου- Ιουνίου 2020), κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης, για τη Φιλαναγνωσία, τις Δημιουργικές Δραστηριότητες και την Τέχνη.
1.4. Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής
Τα παραδείγματα που ακολουθούν διαρθρώνονται σε δύο Μέρη:
α) Διδακτικά Παραδείγματα και Προτάσεις για τη Φιλαναγνωσία,
β) Διδακτικά Παραδείγματα και Προτάσεις για τις Δημιουργικές Δραστηριότητες, σε συνδυασμό με
την Τέχνη.

Διδακτικά Παραδείγματα και Προτάσεις για τη Φιλαναγνωσία
Τι είναι η Φιλαναγνωσία
Η Φιλαναγνωσία ως συνειδητή διεργασία μάθησης και καλλιέργειας της προσωπικότητας των
παιδιών, η οποία αφορά, κατεξοχήν, στη μελέτη και προσέγγιση ακέραιου λογοτεχνικού κειμένου,
αποσπάσματός του ή ομόθεμων λογοτεχνικών κειμένων ή αποσπασμάτων τους σε ένα Σώμα
ομόθεμων Κειμένων, μπορεί να καλλιεργείται και στο ψηφιακό περιβάλλον, υποστηριζόμενη από
τα μέσα της τεχνολογίας και τη δυναμική της εκπαιδευτικής ομάδας, στο μέτρο του δυνατού.
Ως γνωστόν, ανάγνωση με το σωστό ήθος και ακρόαση συνιστούν βασικούς μηχανισμούς
πρόσληψης των κειμένων και ειδικότερα των λογοτεχνικών, γιατί ακρόαση και ανάγνωση σημαίνουν
αντίληψη, πρόσληψη πληροφοριών και τελικά αποκωδικοποίηση του μηνύματος, μέσω
κατανόησής του, δηλ. της πρόσληψής του από τον /τους δέκτη/-ες, η οποία, τελικά, δεν είναι παρά
η αντίστροφη διαδικασία παραγωγής του (Μπαμπινιώτης, 1998). Σίγουρα, η πρόσληψη δεν πρέπει
να έχει μηχανικό χαρακτήρα, αλλά να αποβλέπει στην ενεργητική συμμετοχή του αναγνώστη/
ακροατή, με την κινητοποίηση της γνώσης, της μνήμης και της κρίσης του, ώστε να καταστεί
δημιουργική και δυναμική διαδικασία. Πώς, όμως, μια απλή ακρόαση και ανάγνωση μετατρέπεται
σε μια δυναμική και δημιουργική διεργασία ;
1. Αρχικά, με το σωστό <<ύφος και ήθος>> της ανάγνωση και της ακρόασης και
2. με μια σαφή αναγνωστική οδηγία του/της, που τους ασκεί στην κριτική παρατήρηση, ο/η
εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στην προσεκτική ανάγνωση και ακρόαση, με
την παρατήρηση, κυρίως, των παραγλωσσικών, αλλά και των εξωγλωσσικών φαινομένων της ομιλίας
π.χ.
- Προσέξτε και υπογραμμίστε τις λέξεις και τις φράσεις, τις οποίες θα τονίσω περισσότερο στο λόγο
μου!

-------------------------------------------------Ειδικότερα για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α/θμια Εκπαίδευση, οι τεχνικές αυτές ενδείκνυνται για ανάλογη επεξεργασία των
λογοτεχνικών κειμένων, στο πλαίσιο του ειδικότερου μαθήματος της Φιλαναγνωσίας, στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, αλλά
και σε κάθε άλλη τάξη, όταν ο/η εκπαιδευτικός κρίνει πρόσφορη την αξιοποίησή τους.
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Εάν έχουμε ακρόαση ενός κειμένου, μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να τονίσει :
- << Υπογραμμίστε τις λέξεις και τις φράσεις, στις οποίες ο/η συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα με
την εκφορά του λόγου του>>.
Εάν την ανάγνωση συνοδεύει οπτικοποιημένη απαγγελία από τον ίδιο/ -α τον/την δημιουργό (π.χ.
σε ένα video), εάν έχουμε δηλ. συνδυασμό εικόνας και λόγου, τότε μπορούμε να οδηγήσομε τους
μαθητές και τις μαθήτριες να προσέξουν και τα εξωγλωσσικά στοιχεία π.χ. χειρονομίες, έκφραση του
προσώπου και, γενικά, τη γλώσσα του σώματος, ό,τι δηλ. συνιστά αυτό που ονομάζουμε
<<συνοδευτικά φαινόμενα της ομιλίας>>.
Μια καλή ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό ή μια ακρόαση ενός λογοτεχνικού κειμένου
από τον ίδιο το δημιουργό είναι ένας μηχανισμός πρόσληψης, μία γέφυρα επικοινωνίας με το
κείμενο.
3. Με την παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων εγρήγορσης και αναστοχασμού για τους μαθητές και τις
μαθήτριες.
- Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;
Εγρήγορση :
Όταν ένας μαθητής ή μια μαθήτρια διαβάζει ή ακούει ένα κείμενο, εισέρχεται σε μια προσπάθεια
επεξεργασίας, ερμηνείας των δεδομένων, για να φτάσει ως την τελική τους κατανόηση. Και η
κατανόηση, είναι ουσιαστικά μια συνεχής αντιπαράθεση, σύγκριση, αναμέτρηση μιας σειράς
επιμέρους μικροκόσμων: του κόσμου του δημιουργού (πομπού), του κόσμου της εξωτερικής
πραγματικότητας,(<<ταξινομίας>> του κόσμου, Saussure), του κόσμου του κειμένου δηλ. (του
μηνύματος) ως μορφής και περιεχομένου και του κόσμου της διακειμενικότητας.
Η ανάγνωση και η ακρόαση ενός κειμένου προϋποθέτει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων
αυτών των μικροκόσμων (Μπαμπινιώτης, 1998), τη σύγκριση, τον παραλληλισμό ή την αναθεώρησή
τους. Γι’ αυτό και, για να φτάσω ως την κατανόηση του κειμένου, θα ξεκινήσω να διατυπώνω
υποθέσεις για τις προθέσεις, τις γενικότερες υφολογικές επιλογές του δημιουργού ως την
αποκωδικοποίηση του μηνύματός του. Όλα, όμως, αυτά προϋποθέτουν την εγρήγορση του
αναγνώστη/ ακροατή, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από το διάλογο του/της εκπαιδευτικού
με τα παιδιά του, καθώς και μέσα από τεχνικές βιωματικής, συμμετοχικής, διερευνητικής και
ανακαλυπτικής μάθησης, αλλά και από σχετικό εποπτικό υλικό, εάν αυτό είναι εφικτό. Έτσι, με τη
διατύπωση συνεχών υποθέσεων είτε ατομικά, είτε μέσα στην ομάδα εργασίας ή στην ολομέλεια
του τμήματος, ο κόσμος του πομπού και του ποιήματος αρχίζουν να αντιπαρατίθενται συνεχώς προς
τον κόσμο του αναγνώστη/ ακροατή (Μπαμπινιώτης, 1998).
Εκτός από την ανάγνωση και την κατανόηση κειμένων, τον εντοπισμό πληροφοριών, την
κατανόηση του επικοινωνιακού πλαισίου, μπορούμε να αξιοποιήσουμε διάφορους τύπους
δραστηριοτήτων Φιλαναγνωσίας, για να περάσουμε, σταδιακά, στην ερμηνεία και κριτική
προσέγγιση. Ακολουθούν, ενδεικτικά, ορισμένες απ’ αυτές (Βλ. και Οδηγίες ΥΠΑΙ.Θ., 2020):
- Διεξαγωγή οργανωμένων συζητήσεων σε επίπεδο ομάδων και ολομέλειας
- Οργάνωση και διεξαγωγή διττών λόγων
- Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
- Δραματοποιημένοι διάλογοι
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- Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος
- Προ-συγγραφικές δραστηριότητες (π.χ. διάγραμμα κειμένου).
- Περιληπτική απόδοση κειμένου
- Έκφραση απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων, σύμφωνα με οδηγίες που δίνονται στους/στις
μαθητές/μαθήτριες σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, το σκοπό και τους αποδέκτες, με βάση
δοσμένα κείμενα
- Συγγραφή διαλόγου μεταξύ δύο ή τριών προσώπων με θέμα, για το οποίο δίνονται οδηγίες στους
μαθητές/στις μαθήτριες σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, το σκοπό και τα εμπλεκόμενα
πρόσωπα
- Οπτικοποίηση του περιεχομένου του κειμένου
- Συμπλήρωση διαλόγου σε κενά πλαίσια, σε περίπτωση εικονογράφησης ολόκληρης της ιστορίας,
(Μπορούμε να δώσουμε το περίγραμμά της ή το περλιγραμμα του εξεταζόμενου κειμένου στα παιδιά).
- Απόδοση σε συνεχή λόγο μιας ιστορίας που αναπαριστάται σε σειρά εικόνων και σε συνάφεια με το
εξεταζόμενο κείμενο
- Σύνταξη επιστολής, άρθρου, ομιλίας, ημερολογίου ή άλλου κειμενικού είδους σε οικείο ή επίσημο
ύφος, με βάση σχετικές οδηγίες προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες σχετικά με την περίσταση
επικοινωνίας, το σκοπό και τους αποδέκτες
- Σύνταξη κειμένου σε μορφή συνέντευξης, η οποία στοιχειοθετείται με βάση δοσμένο κείμενο και με
συγκεκριμένο θέμα
- Σύνταξη ενημερωτικού ή διαφημιστικού φυλλαδίου, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία συνεχών ή/και μη
συνεχών κειμένων, με συγκεκριμένο θέμα, σκοπό και αποδέκτη
- Διατύπωση και αιτιολόγηση επιχειρημάτων σε θέμα που προκαλεί αντιπαράθεση, με αφορμή το
κείμενο,
- Συμπλήρωση του εξεταζόμενου κειμένου με νέα επιχειρήματα
- Συμπλήρωση προλόγου ή επιλόγου που έχει παραλειφθεί από κάποιο κείμενο
- Θεώρηση ενός γεγονότος ή μίας άποψης, συμπεριφοράς, πράξης, η οποία αναφέρεται στο
εξεταζόμενο κείμενο, υπό διαφορετική οπτική γωνία
- Αν πρόκειται για ακέραιο λογοτεχνικό κείμενο σε βιβλίο, τότε προτείνουμε Βιβλιοκριτική και
Βιβλιοπαρουσίαση
- Οι δραματοποιήσεις, οι οποίες ενδείκνυνται πάρα πολύ για τη δια ζώσης συνεργασία με τους μαθητές
και τις μαθήτριες, ύστερα από τη μελέτη κειμένων, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν
προσφέρονται. Αντ’ αυτού, εκφραστικές αναγνώσεις, αφηγήσεις ή απαγγελίες ενδείκνυνται και στο
ψηφιακό συνεργατικό περιβάλλον.
- Δημιουργία Σωμάτων ομόθεμων Κειμένων κ.ά.
Στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας, ο/η Φιλόλογος μπορεί να δουλέψει με ένα Σώμα ομόθεμων
Κειμένων, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει με τους μαθητές και τις μαθήτριες, σε ομάδες εργασίας.
Όλο το τμήμα αποτελεί, συνολικά, μια αναγνωστική Κοινότητα είτε στο συμβατικό, είτε στο εξ
αποστάσεως ψηφιακό περιβάλλον. Με γνώμονα τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός
α) ή δίνει σε κάθε παιδί της ομάδας ένα διαφορετικό κείμενο, οπότε έχουμε διαφορετικά κείμενα με το
ίδιο θέμα,
β) ή δίνει προς ανάγνωση ένα κείμενο ή ένα Βιβλίο σε όλες τις ομάδες εργασίας, επιμερίζοντας τα
κεφάλαιά του στα μέλη των ομάδων, μαζί με τα σχετικά Φύλλα Εργασίας.
Εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων μπορούν, επίσης, να διαβάσουν μαζί με τα παιδιά
Βιογραφίες Επιστημόνων ή έργα διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων π.χ.
συνδυασμός Λογοτεχνίας - Μαθηματικών κ.ά.
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Η Φιλαναγνωσία μπορεί να συμπληρωθεί με πολύ ωραία βιντεάκια από την εκπαιδευτική
τηλεόραση και Ραδιο-τηλεόραση π.χ. βίντεο μελοποιημένης Ποίησης, η οπτικοποιημένη απόδοση
του πειράματος του Ερατοσθένη, διαθέσιμη στο youtube, αφού έχει προηγηθεί η ανάγνωση της
Βιογραφίας του κ.λ.π.

Προτεινόμενη πορεία εργασίας, στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας:
Στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας, η προτεινόμενη πορεία εργασίας, η οποία ακολουθεί σε τρία (3)
Στάδια, αναφέρεται, κυρίως, στην προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων (Ποίησης και Πεζογραφίας).
Μπορεί, όμως, να εφαρμοστεί με κατάλληλη αναπροσαρμογή και σε περιπτώσεις άλλων κειμενικών
ειδών (π.χ. Μελέτη Δοκιμίων, Άρθρων κ.λ.π.). Εκτός από τα έντυπα, συμβατικά βιβλία, μπορούν να
αξιοποιηθούν και άλλα από δόκιμες ψηφιακές πηγές π.χ.
1) Το ψηφιακό εκπαιδευτικό βιβλίο (e-book) του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για τη Φιλαναγνωσία, με
τίτλο: <<Γράμμα σε ένα παιδί για τη Φιλαναγνωσία>>. Στο βιβλίο, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο
διαδίκτυο, οκτώ συγγραφείς απευθύνονται, με μια σύντομη επιστολή, στο παιδί που έχουν στην
καρδιά τους, για να του εμπνεύσουν την αγάπη για την ανάγνωση και τα βιβλία.
2) Οι εκπαιδευτικές δράσεις για τη Φιλαναγνωσία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=657

3) Το Υλικό από την Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – eBooks4Greeks , διαθέσιμο στον κόμβο:
https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%C
F%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%B5%CE
%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC κ.ά.

Προτεινόμενη πορεία Φιλαναγνωσίας:
Προ-αναγνωστικό στάδιο-Προετοιμασία της ανάγνωσης
1) Άκουσμα μελοποιημένης Ποίησης ή απαγγελίας /δραματοποιημένης απαγγελίας κειμένου Ποίησης ή
Πεζογραφίας ή παρακολούθηση μιας θεατρικής του απόδοσης
2) Πρώτες Σκέψεις –Συναισθήματα
3) Εισαγωγική Συζήτηση Εργασίας

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Αναγνωστικό στάδιο
Ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου
Απαγγελία λογοτεχνικού κειμένου από τους μαθητές και τις μαθήτριες
Ακρόαση λογοτεχνικού κειμένου
Σκέψεις, εντυπώσεις, συναισθήματα
Ανάλυση με πρόσθετα ερωτήματα
Παρακολούθηση αυτοβιογραφικού video

Μετα-αναγνωστικό στάδιο- Στάδιο αναστοχασμού και επέκτασης με δημιουργικές δραστηριότητες
11) Συζήτηση εργασίας και εκπόνηση έργου με ομάδες εργασίας
10) Οπτικοποίηση περιεχομένου του κειμένου (Σύνδεση Λογοτεχνίας με άλλη/-ες μορφή/-ές Τέχνης)
11) Συμπλήρωση Ημερολογίου Αναστοχασμού
12) Άλλες δραστηριότητες επέκτασης
13) Αποτίμηση της όλης διαδικασίας
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Καλλιεργώντας δεξιότητες αναστοχασμού και ανατροφοδότησης (μετά την
ανάγνωση), στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας
Την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να τη συνοδεύσει ένα κοινό ή ατομικό φύλλο αναστοχασμού
πάνω στην ανάγνωση αυτή, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί, στη συνέχεια, ανοιχτή Συζήτηση Εργασίας- Ψηφιακό
Forum (στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση) και δια ζώσης Συζήτηση Εργασίας (στο πλαίσιο της συμβατικής
Εκπαίδευσης). Ακολουθεί ένα τέτοιο Φύλλο Ημερολογίου Αναστοχασμού (Ραμουτσάκη, 2012), το οποίο μπορεί να
συμπληρωθεί ατομικά ή και ομαδικά:
Φύλλο Ημερολογίου Αναστοχασμού πάνω στην ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου
ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κεφάλαιο / Κεφάλαια ή Βιβλίο που διάβασα με τα
μέλη της ομάδας μου, σήμερα:

-

-

Θέμα/-τα σημερινής ανάγνωσης:
- Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον σημείο του
κεφαλαίου/Βιβλίου που διάβασα, σήμερα, και
γιατί;
Το συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο
αναδεικνύει πανανθρώπινες αξίες και ποιες είναι
αυτές ;
- Τι άλλαξε μέσα μου με την ανάγνωση αυτού του
κεφαλαίου/του Βιβλίου ;
- Από όσα διάβασα υπήρξε κάτι που αποτέλεσε
έκπληξη για μένα και τι, ακριβώς, ήταν αυτό ;
- Υπήρξε κάτι, το οποίο προσδοκούσα και δεν
καλύφθηκε από το κεφάλαιο/βιβλίο που διάβασα ή
εξελίχτηκε διαφορετικά από τις προσδοκίες μου ;
- Υπήρξε κάτι, το οποίο έμαθα και μπορώ να το
αξιοποιήσω στο μέλλον ;
- Υπήρξε κάποιο θέμα ή θέματα, το οποίο/τα οποία
θα ήθελα να το/ τα μελετήσω αργότερα ;
- Στάθηκε ικανό το κείμενο αυτό να με καλλιεργήσει
περαιτέρω συναισθηματικά και κοινωνικά και με
ποιο τρόπο;
- Στάθηκε ικανό το κείμενο να κεντρίσει το
ενδιαφέρον μου, ώστε να θέλω να διαβάσω κι άλλα
κείμενα
του
ίδιου
συγγραφέα/της
ίδιας
συγγραφέως ;
- Τι μου άρεσε περισσότερο σ’ αυτή την ανάγνωση
και γιατί ;
- Τι δε μου άρεσε καθόλου σ’ αυτή την ανάγνωση
και γιατί ;
- Υπάρχει κάτι για το οποίο αμφιβάλλω ακόμα σε
σχέση με αυτά που διάβασα ;
- Άλλο/-α σχόλιο/-α που θα ήθελα να σημειώσω :
κ.ά
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3.2.Εκπαιδευτικό Σενάριο Διδασκαλίας και Μάθησης για τη Φιλαναγνωσία και τα
Κείμενα Λογοτεχνίας Γ΄τάξης Γυμνασίου, με εφαρμογή στην Ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη

1η Διδακτική εφαρμογή στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας
Το Μικρο-σενάριο που ακολουθεί, σχεδιασμένο για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση,
διαρθρώνεται σε τρία Μέρη και μπορεί να αξιοποιηθεί είτε με συνδυασμό σύγχρονης και
ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, είτε να εφαρμοστεί, αμιγώς, στο περιβάλλον της
σύγχρονης Εκπαίδευσης. Μπορεί δε να υλοποιηθεί τόσο για μαθητές Γυμνασίου, όσο και Λυκείου,
αλλά και στο πλαίσιο της συμβατικής Εκπαίδευσης, με την κατάλληλη προσαρμογή. Η χρονική
διάρκεια της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι 3-4 διδακτικές ώρες.
Με αφορμή τα ποιήματα και τα αποσπάσματα από το έργο του Οδυσσέα Ελύτη, τα οποία
υπάρχουν στα σχολικά βιβλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου,
μπορούμε να οργανώσουμε τη μελέτη και την επεξεργασία συγκεκριμένων ποιημάτων του.
Συγκεντρώνουμε ομόθεμα ποιήματα, τα οποία αναδεικνύουν την ενότητα ανθρώπου-φύσης, τη
μοναδικότητα και την ομορφιά του ελληνικού τοπίου, δημιουργώντας ένα μικρό Σώμα Ομόθεμων
Κειμένων και μια Συλλογή αντίστοιχων φωτογραφιών του ελληνικού τοπίου, όπως θα δούμε, στη
συνέχεια. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, εστιάζουμε σε απόσπασμα από το Άξιον Εστί του Οδ. Ελύτη
και ειδικότερα στον 3ο Ύμνο της Γενέσεως, απόσπασμα, το οποίο βρίσκεται στα Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη σωστή
εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, ότι έχει προηγηθεί η διαμόρφωση των ομάδων εργασίας
και έχουν δοθεί οι απαραίτητες επεξηγήσεις από τον/την εκπαιδευτικό στα παιδιά.
Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας:
Σε επίπεδο γνώσεων
Να καταστούν οι μαθητές/μαθήτριες ικανοί/-ές:
• Να αναγνωρίζουν τον ποιητή, Οδυσσέα Ελύτη, μέσα από την ποιητική του γραφή, αλλά και μέσα από
φωτογραφικό και άλλο εποπτικό υλικό
•Να εντοπίζουν τις πηγές της έμπνευσής του.
•Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησής του και της υπερρεαλιστικής γραφής,
εντοπίζοντας τη μοναδικότητα και την ομορφιά του ελληνικού τοπίου, καθώς και την ενότητα
ανθρώπου-φύσης, μέσα από τα ποιήματά του.
Σε επίπεδο στάσεων και αξιών
Να καταστούν οι μαθητές/μαθήτριες ικανοί/-ές:
• Να απολαύσουν την ανάγνωση, αλλά και την ακρόαση μελοποημένων ποιημάτων του Οδυσσέα
Ελύτη.
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• Να χαρούν την ομορφιά του ελληνικού τοπίου και τη σχέση παραπληρωματικότητας ανάμεσα στον
άνθρωπο και τη φύση, στη φύση και τον πολιτισμό, με όρους μονισμού, ως κατεξοχήν μάθημα
ανθρωπισμού και παγκόσμιας ηθικής, ως μάθημα σεβασμού σε ό,τι φέρει ζωή.
Σε επίπεδο ικανοτήτων-δεξιοτήτων:
Να καταστούν οι μαθητές/μαθήτριες ικανοί/-ές:
•Να δημιουργούν καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα με υπερρεαλιστικά χαρακτηριστικά, μέσα από
αντίστοιχα παιχνίδια αυτόματης γραφής, αλλά και άλλες δημιπουργίες.
• Να συνδυάζουν την Ποίηση με άλλες μορφές Τέχνης π.χ. τη Φωτογραφία, δημιουργώντας πρωτότυπα
πολυτροπικά κείμενα.
•Να εξοικειωθούν περαιτέρω με τα ψηφιακά εργαλεία.
Στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνονται επιγραμματικά τα βασικά βήματα του διδακτικού
Σχεδιασμού 3-4 διδακτικών ωρών, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης:

Α΄ Μέρος: Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Προαγνωστικό Στάδιο: (1η διδακτική ώρα)
1) Άκουσμα αποσπασμάτων μελοποιημένης
Ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη, με επιλογή του
συνδέσμου:
https://www.youtube.com/watch?v=IMB4JsAXa-A
(Ο συγκεκριμένος κόμβος φιλοξενεί video- Αφιέρωμα στον
Οδυσσέα Ελύτη, το οποίο δημιούργησε ο μαθητής του 3ου
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, Α.Αραμπατζής, με αφορμή
αντίστοιχη εκδήλωση του σχολείου, κατά το σχολικό έτος 20112012).

2) Καταγραφή πρώτων σκέψεων

και συναισθημάτων από τους
μαθητές και τις μαθήτριες
Αυτονομία και
αλληλεπίδραση

Ανακοίνωση στην ολομέλεια

Οι δραστηριότητες με ομαδοσυνεργατική τεχνική,
οι οποίες ακολουθούν, υλοποιούται με την αξιοποίηση
της εφαρμογής Breakout sessions της αντίστοιχης
πλατφόρμας):

3) Εργασία σε ομάδες:
Παρακολούθηση του αυτοβιογραφικού video του
ποιητή από τον κόμβο του Φωτόδεντρου:
<<Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Οδυσσέας
Ελύτης>> (βίντεο) [πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ]
μέσα από τα διαδραστικά σχολικά βιβλία του
Φωτόδεντρου:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keim
ena-Neoellinikis-Logotechnias_GGymnasiou_html/index08_13.html
Εναλλακτικά, παρακολουθούν το ντοκιμαντέρ του ΤΑΣΟΥ ΨΑΡΡΑ
με θέμα τη ζωή και το έργο του νομπελίστα ποιητή, ΟΔΥΣΣΕΑ
ΕΛΥΤΗ από τον κόμβο του Φωτόδεντρου:
Εποχές και συγγραφείς: Οδυσσέας Ελύτης>> (βίντεο) [πηγή:
Ψηφιακό
Αρχείο
της
ΕΡΤ]
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/KeimenaNeoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html/index08_13.html

4) Συμπλήρωση αντίστοιχου Φύλλου
Εργασίας με τα βασικότερα σημεία
για τη ζωή και το έργο του ποιητή,
είτε σε ομάδες εργασίας, είτε σε
επίπεδο ολομέλειας(1ο Κοινό Φύλλο
Εργασίας)
Οι μαθητές και οι μαθήτριες:
α) εντοπίζουν τις πηγές έμπνευσης
του ποιητή
β) τις αρχές και τις αξίες της ζωής
του, οι οποίες καθόρισαν και το έργο
του,
γ) τα βασικά στοιχεία της βιωματικής
του εμπειρίας και, κυρίως, τη
σύνδεσή του με τον νησιωτικό
Ελληνισμό,
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ή εναλλακτικά, παρακολουθούν
το αυτοβιογραφικό video από την εκπομπή της ΕΡΤ:
https://www.youtube.com/watch?v=nHjTo2vktlo
(ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ- http://www.projethomere.com)

Στο σημείο αυτό, αφού ολοκληρωθεί και η παρουσίαση
στην ολομέλεια (βλ. διπλανή στήλη), μπορεί ο /η
εκπαιδευτικός να ολοκληρώσει την παρουσίαση με μια πρώτη
ανάγνωση του κειμένου (Έναρξη Αναγνωστικού Σταδίου). Ψηφ

δ) τους βασικούς θεματικούς
άξονες/τους κεντρικούς πυρήνες της
ποίησής του
ε) τα βασικά χαρακτηριστικά που
αποδίδουν στην ποίησή του
οι μελετητές
- Ακολουθεί παρουσίαση στην
ολομέλεια

Κυρίως Αγνωστικό Στάδιο (2η διδακτική ώρα)
5) Ανάγνωση 1ου ποιήματος του Οδ. Ελύτη
από τον/την εκπαιδευτικό, με προβολή του κειμένου
από
τα
διαδραστικά
βιβλία
του
Φωτόδεντρου:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/diadrastika.jsp?handle=8547/
132
σε συνδυασμό με το έντυπο σχολικό βιβλίο, το οποίο οι
μαθητές και οι μαθήτριες έχουν μπροστά τους και στην εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση

3ος Ύμνος της Γενέσεως από το Άξιόν Εστι
του Οδυσσέα Ελύτη
Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα
Και είδα και θαύμασα
Και στη μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ’ εικόνα
και ομοίωσή μου:
Ίπποι πέτρινοι με τη χαίτη ορθή
και γαλήνιοι αμφορείς
και λοξές δελφινιών ράχες
η Ίος η Σίκινος η Σέριφος η Μήλος
«Κάθε λέξη κι από ’να χελιδόνι
για να σου φέρνει την άνοιξη μέσα στο θέρος» είπε
Και πολλά τα λιόδεντρα
που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως
κι ελαφρό ν’ απλώνεται στον ύπνο σου
και πολλά τα τζιτζίκια
που να μην τα νιώθεις
όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου
αλλά λίγο το νερό
για να το ’χεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του
και το δέντρο μονάχο του
χωρίς κοπάδι
για να το κάνεις φίλο σου
και να γνωρίζεις τ’ ακριβό του τ’ όνομα
φτενό στα πόδια σου το χώμα
για να μην έχεις πού ν’ απλώσεις ρίζα
και να τραβάς του βάθους ολοένα
και πλατύς επάνου ο ουρανός
για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη.
ΑΥΤOΣ
ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!

Αυτονομία και αλληλεπίδραση
με τους άλλους και με
το εκπαιδευτικό υλικό

6) - Ακρόαση ποιήματος
7) Απαγγελία του ποιήματος από
μαθητές και μαθήτριες
- Ακρόαση ποιήματος
8) Καταγραφή πρώτων σκέψεων και
εντυπώσεων
9) Πρώτη λεξιλογική εξομάλυνση(αν
κριθεί σκόπιμο) και νοηματική
προσέγγιση
10) Ανάλυση με πρόσθετα ερωτήματα
κατηγοριοποίησης των βασικών
συστατικών της Μυθολογίας του
Αιγαίου (Ραμουτσάκη, 2017) και
αναγωγής του ειδικού στο γενικό,
μέσα από το συγκεκριμένο ποιητικό
απόσπασμα.
Η Μυθολογία του Αιγαίου
Θα μπορούσαμε, επιγραμματικά, να
πούμε πως με τον όρο <<Μυθολογία του
Αιγαίου>> δεν ορίζομε τα μυθολογικά
στοιχεία που αποδίδονται στο χώρο του
Αιγαίου,
με
την
έννοια
της
διακειμενικότητας, αλλά τον τρόπο, με τον
οποίο ο Ελύτης εισπράττει, θαυμάζει και
εκφράζει τον ενθουσιασμό του για το
αιγαιοπελαγίτικο τοπίο και τα στοιχεία
που το αποτελούν, άψυχα και έμψυχα. Με
δυο λόγια, η <<Μυθολογία του Αιγαίου>>
στην Ποίηση του Ελύτη είναι <<το Αιγαίο
του Ελύτη>>. Η μυθολογία αυτή αφορά το
χώρο του Αιγαίου, τον οποίο ο ποιητής
βιώνει
ενθουσιαστικά,
διονυσιακά,
συγκλονιστικά.
Αυτό
το
βαθύ,
συγκλονιστικό, σχεδόν αποκαλυπτικό
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βίωμα αποδιδόμενο με λέξεις ελληνικές
συνιστά τη ΄΄ Μυθολογία του Αιγαίου΄΄.
10) Υπό το πρίσμα αυτό, τα παιδιά,
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο φύλλο
εργασίας, μπορούν, μέσω φθίνουσας
καθοδήγησης,
να
εντοπίσουν
στο
συγκεκριμένο απόσπασμα τα παρακάτω
συστατικά της Μυθολογίας του Αιγαίου:
1. Τα στοιχεία που συνθέτουν το
φυσικό,
αιγαιοπελαγίτικο
τοπίο
(θάλασσα, ουρανός, χώμα, νερό,
λιόδεντρα, τζιτζίκια, δέντρο)
2. Τα στοιχεία που συνθέτουν το
ανθρώπινο τοπίο, την κοινωνία: τους
νησιώτες, τη θαλασσινή ζωή και τις
εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού
(αισθήσεις
και
συναισθήματα,
τοπωνύμια, αξίες)
3. Όσα
στοιχεία
ξεπερνούν τη
ρεαλιστική πλευρά των πραγμάτων
και
συνθέτουν
ένα
κόσμο
φανταστικό, ένα μυθικό σύμπαν
(<<κόσμοι μικροί κατ΄ εικόνα και
ομοίωσή μου>>, <<ίπποι πέτρινοι,
γαλήνιοι
αμφορείς>>,
<<λοξές
δελφινιών ράχες>>)
4. Είναι, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό
να αντιληφθούν τα παιδιά ότι στην
Ποίηση του Ελύτη η γη, το αρχέγονο
στοιχείο, γίνεται αμπέλια, βουνά,
λιόδεντρα, νησιά, η φωτιά γίνεται
φως, ήλιος, ζεστασιά, λειτουργεί δηλ.
ως
αξία.
Κι
αυτή
η
ανασημασιοδότηση της ελληνικής
κοσμογονίας με αξίες και ενίοτε με
στάσεις ζωής μπορεί να λειτουργήσει
στην εφηβική ψυχή συγκινησιακά,
λυτρωτικά, σμιλεύοντας ανάλογες
αξίες και στάσεις ζωής.
Αυτός ο χώρος του Αιγαίου παράγει και
παράγεται ως υλικός (αμπέλια, νερό, γη,
δέντρα, φως κ.λπ.) και άυλος πολιτισμός
(αρχές,
αξίες,
νοοτροπία,
στάσεις,
κοσμοείδωλο…).
Η
σχέση
τους
διαδραστική, διαλεκτική. Ο άυλος κόσμος
έχει ως μήτρα του τον υλικό και η φύση
δεν αντιπροσωπεύει το απολίτιστο, αλλά η
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ίδια η φύση γίνεται πολιτισμός. Στον
Ελύτη, φύση και πολιτισμός δεν διίστανται,
αλλά συναιρούνται, καθώς η υψηλότερη
βαθμίδα, η μορφή, στην οποία μπορεί να
φτάσει η φύση, μέσα από τα χέρια ή τα
μάτια του ανθρώπου είναι πολιτισμός.
Η
σχέση
παραπληρωματικότητας
ανάμεσα στη φύση και στον πολιτισμό με
όρους μονισμού χρειάζεται να την
μεταγγίσουμε στα παιδιά ως κατεξοχήν
μάθημα ανθρωπισμού και παγκόσμιας
ηθικής, ως μάθημα σεβασμού σε ό,τι φέρει
ζωή και σ’ αυτή την καλλιέργεια οφείλουμε
να στοχεύουμε εντός και εκτός τάξης.
Αυτονομία και αλληλεπίδραση
με τους άλλους και με
το εκπαιδευτικό υλικό

9)Ακολουθεί σιωπηρή ανάγνωση του ποιήματος από
τις ομάδες εργασίας και Συζήτηση Εργασίας επί του
περιεχομένου του

10) Στη
συνέχεια,
τα
παιδιά
αναδεικνύουν,
μέσω
φθίνουσας
καθοδήγησης,
τα
βασικά
χαρακτηριστικά της Ποίησης του Οδ.
Ελύτη, μέσα από το απόσπασμα και
τις εικόνες, που παρουσιάζουν τη
μοναδικότητα του ελληνικού τοπίου.

Β΄ Μέρος ανατροφοδότησης: Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (μπορεί να
συνδυαστεί και με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση)
Αυτονομία και αλληλεπίδραση
με το εκπαιδευτικό υλικό
Στο επόμενο τηλε-μάθημα (3η διδακτική ώρα), ο/η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης, καθοδηγεί τα παιδιά να εργαστούν σε ομάδες εργασίας και:
α) να αναζητήσουν φωτογραφίες του ελληνικού τοπίου από τον ψηφιακό κόμβο του Φωτόδεντρου:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3464
οι οποίες θα μπορούν να συνδυαστούν με κάποιον ή με κάποιους στίχους του ποιήματος, δημιουργώντας
μια μικρή Συλλογή αντίστοιχων φωτογραφιών, με τον κατάλληλο υπομνηματισμό(από τους στίχους του
ποιήματος), στον οποίο θα προσθέσουν και μια σύντομη περιγραφή του τοπίου.
(Εναλλακτικά, μπορούν να τραβήξουν οι ίδιοι φωτογραφίες, αν η συγκυρία, φυσικά, το επιτρέπει).
β) Επίσης, από το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας επιλέγουν λέξεις, τις οποίες θα αποθηκεύσουν σε ένα
αρχείο, για να τις χρησιμοποιήσουν, με σκοπό τη δημιουργία συλλογικού ποιήματος, κατά την επόμενη
διαδικτυακή συνάντηση (τηλε-μάθημα) σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες προετοιμάζουν και τις δύο εργασίες στις ομάδες εργασίας τους. Συνδυάζουν
τους στίχους του ποιήματος με τις φωτογραφίες, δημιουργούν μια σύντομη περιγραφή για το τοπίο και κατ’
επέκταση ένα νέο τύπο πολυτροπικού κειμένου και, στη συνέχεια, συζητούν πιθανές εκδοχές για τη σύνθεση
του ποιήματος.
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Γ΄ Μέρος: Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Μεταναγνωστικό Στάδιο (4η διδακτική ώρα)
α) Φωτογραφική αποτύπωση και ποιητική
εικόνα
3ος Ύμνος της Γενέσεως από το Άξιόν Εστι
του Οδυσσέα Ελύτη

Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα
Και είδα και θαύμασα
Και στη μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ’ εικόνα και
ομοίωσή μου:
Ίπποι πέτρινοι με τη χαίτη ορθή
και γαλήνιοι αμφορείς
και λοξές δελφινιών ράχες
η Ίος η Σίκινος η Σέριφος η Μήλος
«Κάθε λέξη κι από ’να χελιδόνι
για να σου φέρνει την άνοιξη μέσα στο θέρος» είπε
Και πολλά τα λιόδεντρα
που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως
κι ελαφρό ν’ απλώνεται στον ύπνο σου
και πολλά τα τζιτζίκια
που να μην τα νιώθεις
όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου
αλλά λίγο το νερό
για να το ’χεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του
και το δέντρο μονάχο του
χωρίς κοπάδι
για να το κάνεις φίλο σου
και να γνωρίζεις τ’ ακριβό του τ’ όνομα
φτενό στα πόδια σου το χώμα
για να μην έχεις πού ν’ απλώσεις ρίζα
και να τραβάς του βάθους ολοένα
και πλατύς επάνου ο ουρανός
για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη.
ΑΥΤOΣ
ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!

Αυτονομία και αλληλεπίδραση με
τους άλλους και με
το εκπαιδευτικό υλικό
Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις εργασίες
της. Με το δημιουργικό αυτό τρόπο, οι μαθητές και οι
μαθήτριες οπτικοποιούν το περιεχόμενο, με τις δικές τους
επιλογές, και η οπτικοποίηση αυτή είναι μια άλλη μορφή
κατανόησης του περιεχομένου. Κάθε στίχος ή συστάδα
στίχων αντιστοιχεί σε μία φωτογραφία. Κάτω ή δίπλα από
κάθε φωτογραφία τα παιδιά γράφουν ως λεζάντα από 1
έως 4 στίχους του ποιητικού αποσπάσματος, ανάλογα με
το νόημα, δημιουργώντας ένα άλλο είδος πολυτροπικού
κειμένου.
Κάθε φωτογραφία μαζί με τα ζητούμενα στοιχεία
μπορεί να έχει μία από τις παρακάτω μορφές και η
σύνθεσή τους να οδηγεί στη δημιουργία του νέου αυτού
πολυτροπικού κειμένου:
α) Ενιαία σύνθεση φωτογραφιών με το στίχο/τους στίχους
ως λεζάντα/-ες π.χ.

https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9
%CE%BA%CF%8C+%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%BC%CF%8C%CE%BD0+%CF%84%CE%BF%CF%85&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tjMwYd8BdVstCM%253A%252C1j2SoUU
GkIaQHM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSfTNDS42-8K2sverHm9KNuWsQGMQ&sa=X&ved=2ahUKEwi_h4uvwJLpAhUS3xoKHftSDiwQ9QEwA3oECAoQCw#imgrc=tjMwYd8BdVstCM:

, 1-4-2020)

(Φωτογραφία Κ. Αργυράκη)

<<…και πλατύς επάνου ο ουρανός
για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη.
ΑΥΤOΣ
ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!>>
(Οδ. Ελύτη, Άξιον Εστί)
Σύντομη περιγραφή ………………………

-------------------------------------------------------------

( Φωτογραφία Κ. Αργυράκη)

β) φωτογραφίες ενσωματωμένες μέσα στο κείμενο είτε με
τη μορφή σχολίων, είτε με παράθεσή τους σε διπλανή
στήλη, η οποία επιτρέπει την άμεση αντιστοίχιση
στίχου/στίχων και φωτογραφίας.
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Ακολουθεί Συζήτηση ΕργασίαςΑνατροφοδότηση

Δημιουργία συλλογικού ποιήματος με τη μέθοδο
του Tzara

(Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τις λέξεις που επέλεξαν
από τα αποκόμματα των εφημερίδων, θα δημιουργήσουν
ένα συλλογικό ποίημα στην οθόνη εργασίας της ψηφιακής
τάξης, σύροντας ή γράφοντας τις λέξεις αυτές, με τη σειρά,
την οποία επιθυμούν).

Παιχνίδια υπερρεαλιστικής γραφής και
καλλιτεχνικής δημιουργίας
Αν ο χρόνος επαρκεί, προτείνουμε
β) Εκτός από το <<παιχνίδι του Tzara>>: παιχνίδι
υπερρεαλιστικής, δημιουργικής γραφής, εναλλακτικά,
προτείνουμε:
β) Άλλες ασκήσεις δημιουργικής γραφής π.χ. συγγραφή
Ημερολογίου (<<Αγαπημένο μου Ημερολόγιο…>>:
Υποθέστε
ότι
πρόσφατα
επισκεφτήκατε
ένα
αιγαιοπελαγίτικο νησί και γράφετε στο Ημερολόγιό σας τις
εντυπώσεις σας από εκεί)
γ) Δημιουργία ομαδικού κολλάζ ή άλλων καλλιτεχνικών
δημιουργιών,
δ) Ζωγραφίζουμε ένα στίχο που μας εντυπωσίασε
ε) Ασκήσεις με σκόπιμα κενά πάνω στα ποιήματα του
Ελύτη, για να συμπληρώσουν τα παιδιά τους στίχους
αυτούς κ.ά.

Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με
την
παρακίνηση
του/της
εκπαιδευτικού,
ανασύρουν με τυχαία σειρά, τις λέξεις που
εντόπισαν από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων,
σχηματίζοντας ένα συλλογικό ποίημα στην
κεντρική οθόνη εργασίας.
Το αυτοσχέδιο συλλογικό ποίημα ή και άλλα
ατομικά, τα οποία συνέθεσαν με παρόμοιο τρόπο,
διαβάζονται στην ολομέλεια του τμήματος, στο
ψηφιακό περιβάλλον.
Είναι πιθανό τα παιδιά να παρατηρήσουν ότι το
ποίημα μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη συνοχή ή ότι
ορισμένα στοιχεία του φαίνονται εξωπραγματικά.
Τότε, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί ότι αυτή ήταν η
μέθοδος του κύριου εκπροσώπου του ντανταϊσμού,
του Tzara. Το κίνημα του ντανταϊσμού εξέφραζε τη
διάθεση της ρήξης με την τότε αστική τάξη και
ερχόταν σε αντίθεση με την υποκρισία του Α΄
παγκόσμιου πολέμου.
Η αντίθεση αυτή και η αντίδραση στο Β΄
παγκόσμιο πόλεμο οδήγησε τους διανοούμενους να
αντιδράσουν με μια πνευματική κίνηση, ανεξάρτητη
από πολιτικές τοποθετήσεις. Στον απόηχο αυτό
εντάσσεται ο ντανταϊσμός, ο οποίος αμφισβήτησε
ριζικά την <<αστική τέχνη>>, που δήλωνε τον
εξωραϊσμό της κοινωνίας και των προσώπων της και
κατήγγειλε, με τον τρόπο του, τον παραλογισμό της
κοινωνίας. Ο ντανταϊσμός ήρθε σε σύγκρουση με την
αστική ποίηση του ορθολογισμού. Ο Tzara,
ψαλιδίζοντας
τις
λέξεις
από
εφημερίδες,
ανακατεύοντάς τις και φτιάχνοντας, με αυτό τον
τρόπο, ποίημα, θέλησε να προβάλει τον
παραλογισμό της κοινωνίας και του πολέμου, που
είχε ήδη συντελεστεί, αλλά και εκείνου, που
φαινόταν ότι δε θα αργούσε.

Ακολουθεί Συζήτηση Εργασίας,
ανατροφοδότηση, ανακεφαλαίωση, αξιολόγηση
της εφαρμογής και αυτο-αξιολόγηση.
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Εναλλακτικά, αν έχουμε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης,
μπορούμε να έχουμε τον εξής Σχεδιασμό:
1) Προ-αναγνωστικό Στάδιο: υλοποιείται στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης -Οι δραστηριότητες ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών,
προετοιμάζοντας την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου. Δίνονται οι απαραίτητες
επεξηγήσεις και ακολουθεί η ανάθεση εργασίας σε ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο της
σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης - Παρουσίαση στην ολομέλεια- Συζήτηση ΕργασίαςΑνατροφοδότηση
2) Αναγνωστικό Στάδιο:
α) το Α΄ Μέρος του υλοποιείται στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης:
Γίνεται ανάγνωση-λεξιλογική εξομάλυνση-ανάλυση κειμένου- Εργασία σε ομάδες – παρουσίαση
στην ολομέλεια- Συζήτηση Εργασίας- Ανατροφοδότηση- Στη συνέχεια, γίνεται η απαραίτητη
ενημέρωση και δίνονται επεξηγήσεις, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών
που θα ανατεθούν, στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (εύρεση
φωτογραφιών από το συγκεκριμένο κόμβο για συνδυασμό τους με τους στίχους του ποιήματος,
δημιουργία ατομικού ποιήματος από τα παιδιά, το οποίο μπορούν να παρουσιάσουν στην
ολομέλεια του τμήματος, στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο επόμενο
τηλε-μάθημα.
β) το Β΄ Μέρος του υλοποιείται στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης: ο/η
εκπαιδευτικός στέλνει στους μαθητές και στις μαθήτριες, μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής της
πλατφόρμας (ή και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail), σχετικό Φύλλο Εργασίας με
τις απαραίτητες οδηγίες και τα παιδιά εργάζονται σε καθορισμένο χρόνο, ενώ ήδη γνωρίζουν
τον προγραμματισμό για την επόμενη τηλε-συνεργασία/τηλε-μάθημα, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να
τονίσουμε και πάλι ότι αποφεύγουμε να στείλουμε στα παιδιά όγκο πληροφοριών. Μένουμε
στα ουσιώδη, στις απαραίτητες Οδηγίες για την αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού και του
υλικού, το οποίο τους στέλνουμε, κάθε φορά, προς επεξεργασία.
3) Μετα-αναγνωστικό Στάδιο: υλοποιείται στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης: γίνεται παρουσίαση των τελικών εργασιών στην ολομέλεια και παρέχεται η
κατάλληλη ανατροφοδότηση. Τέλος, μπορεί να δοθεί και μια επαναληπτική άσκηση για το
σπίτι, στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η εργασία αυτή, όπως και
κάθε εργασία που δίνεται για το σπίτι μπορεί να παρουσιαστεί στην ολομέλεια και τα παιδιά να
λάβουν, όλα μαζί, την απαραίτητη ανατροφοδότηση. Μπορούμε, όμως, παράλληλα, να
αποστείλουμε, στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, και εξατομικευμένα
σχόλια σε κάθε μαθητή ή μαθήτρια.
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3.3.

Β΄ Προτάσεις για τις Δημιουργικές Δραστηριότητες σε συνδυασμό με την Τέχνη
(Μικρο-έρευνες με συνδυασμό διδακτικού Αντικειμένου (διδακτικών Ενοτήτων)Τέχνης και Επικαιρότητας

Σίγουρα, η ενασχόληση με την Τέχνη αυξάνει τη δημιουργικότητα των εκάστοτε εκπαιδευομένων,
καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, ενεργοποιεί τη στοχαστική διάθεση και ικανότητα, τη
γνωστική ανάπτυξη, ενώ κινητοποιεί και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου (Κόκκος, 2011). Έτσι, η
οργάνωση των σκέψεων και των συναισθημάτων γίνεται με πιο ευέλικτο τρόπο, ώστε να μπορεί ο
μαθητής/η μαθήτρια να δεχτεί και εναλλακτικές Προτάσεις ή οπτικές που, ίσως, διαφέρουν από τη δική
του/της.
Μέσω της ενασχόλησης με την Τέχνη και μέσα σε ένα πλούσιο μαθησιακά περιβάλλον, δίνεται η
δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αναστοχαστούν συμπεριφορές και στάσεις ζωής, να
αμφισβητήσουν εδραιωμένες, συχνά, δυσλειτουργικές αντιλήψεις, οι οποίες εμποδίζουν την εξέλιξη της
κοινωνικής τους συνείδησής (Κόκκος, 2011). Μέσα από τις διεργασίες αυτές παύουν, σιγά-σιγά, να είναι
αδιάλλακτοι και εγωκεντρικοί και λειτουργούν πιο συλλογικά και ανθρώπινα, επιτρέποντας το
συναισθηματικό άνοιγμα του ενός προς τον/στους άλλο/-ους.
Η παρατήρηση έργων Τέχνης στη συμβατική, αλλά και στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση μπορεί
να γίνει με πολλές τεχνικές και μεθόδους (Ραμουτσάκη, 2014), όταν ο χρόνος επαρκεί. Στην πρόσφατη,
όμως, εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (περίοδος Μαρτίου-Ιουνίου 2020), με βάση τα
προβλεπόμενα (Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ., 2020), επιχειρήθηκε η σύνδεση, κυρίως, των Δημιουργικών Εργασιών
κα της Φιλαναγνωσίας με την Τέχνη, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι τόσο η αυτοτελής
προσέγγιση και μελέτη έργων Τέχνης. Επειδή, λοιπόν, χρειαζόταν μια πιο στοχευμένη αξιοποίηση της
Τέχνης, η οποία θα αφορούσε όλες τις ειδικότητες, προτείναμε τέσσερις (4) άξονες προσέγγισης
έργων Τέχνης, πριν ή κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ερευνητικού τύπου (μικρο-ερευνών),
στο πλαίσιο είτε των Δημιουργικών Εργασιών, είτε της Φιλαναγνωσίας, ώστε να συνδεθεί το διδακτικό
αντικείμενο με την Τέχνη. Για την προσέγγιση των αξόνων αυτών δε χρειαζόταν εξειδικευμένη γνώση
Ιστορίας της Τέχνης. Με τον τρόπο αυτό, η προσέγγιση έργων Τέχνης ήταν εφικτή για τους/τις
Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας:
Βασικοί άξονες για την προσέγγιση έργου Τέχνης:
- Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά το/τα έργο/έργα Τέχνης, να αναδείξετε :
α) το Αισθητικό μέρος (πρόσωπα, πράγματα, χρώματα, σχήματα, οπτικό και εικαστικό
στοιχείο κ.λ.π.)
β) το Γλωσσικό Μέρος (υπάρχει γλωσσική επεξεργασία;): πιθανά λεκτικά στοιχεία,
λέξεις, φράσεις, στίξη, γραμματοσειρά, σχόλια με ειρωνεία, εγκλίσεις, χρόνοι,
πρόσωπα, υποκείμενα, αντικείμενα, μεταφορικός λόγος κ.λ.π.)
γ) το Ιδεολογικό Στοιχείο (ποιος, τι, γιατί, για ποιο σκοπό;)
δ) την Αποτελεσματικότητα του έργου Τέχνης

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να γίνει στην αρχή, κατά την παρατήρηση των έργων Τέχνης ή και κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της Δημιουργικής Εργασίας.
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Στη συγκεκριμένη διδακτική Πρόταση εκπαιδευτικού Μικρο-σεναρίου, η οποία ακολουθεί,
μπορούμε να οδηγήσουμε τα παιδιά να υλοποιήσουν μια μικρο-έρευνα μέσω ψηφιακού
ερωτηματολογίου, με βάση ένα σύντομο ερευνητικό ερώτημα. Το ερώτημα αυτό εστιάζει στο κατά
πόσο η Τέχνη, , με βάση την επικαιρότητα και με σταθερή εστίαση στο θετικό (Πολέμη- Τοδούλου,
2011) και όχι σε αρνητικές αναφορές, μπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην ψυχολογία των παιδιών,
κατά την περίοδο της επιδημίας. Με τον τρόπο αυτό, η Τέχνη συνδυάζεται με την επικαιρότητα και με
διδακτικές Ενότητες της Νεοελληνικής Γλώσσας / Έκφρασης –Έκθεσης σε Γυμνάσιο και Λύκειο,
αντίστοιχα, οι οποίες αναφέρονται στην ψυχολογία των εφήβων και στην Τέχνη:
Ερευνητικό ερώτημα:
- Πόσο η Τέχνη (στις διάφορες μορφές της), με εστίαση στο θετικό μπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην
ψυχολογία των σημερινών μαθητών και μαθητριών, κατά την παρούσα συγκυρία;
(μικρο-έρευνα μέσω ψηφιακού ερωτηματολογίου)

Αυτονομία και αλληλεπίδραση με
τους άλλους και με το
εκπαιδευτικό υλικό

Στη συνέχεια, επιχειρούμε συνδυασμό έργων Ζωγραφικής και επικαιρότητας, με σταθερή εστίαση
στο θετικό, για την ευαισθητοποίηση και την τόνωση της ψυχολογίας των μαθητών και μαθητριών, κατά
την παρούσα συγκυρία.
2η πρόταση:
Συνδυασμός έργων ζωγραφικής στο δρόμο (Street Art) με την επικαιρότητα, με σταθερή εστίαση στο
θετικό, για ευαισθητοποίηση, γνώση και υποστήριξη της τήρησης των κανόνων Υγιεινής στην
καθημερινή ζωή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέπτονται συγκεκριμένους ψηφιακούς κόμβους και
απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα του ψηφιακού ερωτηματολογίου. Εννοείται ότι έχει προηγηθεί η
προσέγγιση των συγκεκριμένων έργων Τέχνης, με βάση τους τέσσερις άξονες που είπαμε. Εδώ,
ενδεικτικά παρατίθενται δύο τέτοια έργα με τα αντίστοιχα ερωτήματα:
Αυτονομία και αλληλεπίδραση με
τους άλλους και με
το εκπαιδευτικό υλικό
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Άλλες διδακτικές προτάσεις Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για τις ειδικότητες
θετικών επιστημών, σε συνδυασμό με την Τέχνη
Αντίστοιχες Δημιουργικές Δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς
όλων των ειδικοτήτων, με βάση τα προβλεπόμενα. Ακολουθούν ενδεικτικές Προτάσεις:
Οι Μαθηματικοί π.χ. μπορούν να συνδυάσουν το διδακτικό τους Αντικείμενο με αντίστοιχα έργα
Τέχνης, όπως τα έργα Ζωγραφικής του Κυβισμού, από τα οποία παρατίθενται 2-3 αντιπροσωπευτικά
παραδείγματα. Με αφορμή αυτά τα έργα, θα συζητήσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες για τα
γεωμετρικά σχήματα, από μιαν άλλη οπτική, συνδέοντας την Τέχνη με την Επιστήμη. Με τον τρόπο
αυτό, μπορούν να δουν τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από την Τέχνη, τη Φύση κ.λ.π. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:
α) Π.Πικάσο, Αρχικό Μεσογειακό Τοπίο

(https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CF%8 4%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B9
%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gysoVKrAov6iQM%252CzMV4HUSRzr0_9M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRqMagpb_rxWDs_HZ_q9m3HkLXmrA&sa=X&ved=2ahUKEwiojq-Y_ffqAhVSC-wKHWVQCA0Q9QEwAXoECAoQBQ&biw=1280&bih=689#imgrc=9k020TH44BIQdM ανακτήθηκε 30-7-2020)
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β) Π.Πικάσσο, Γκερνίκα

(https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%
B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gysoVKrAov6iQM%252CzMV4HUSRzr0_9M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRqMagpb_rxWDs_HZ_q9m3HkLXmrA&sa=X&ved=2ahUKEwiojqY_ffqAhVSCwKHWVQCA0Q9QEwAXoECAoQBQ&biw=1280&bih=689#imgrc=gysoVKrAov6iQM , ανακτήθηκε 30-7-2020)

και γ) Π.Πικάσσο, Το εργοστάσιο:

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%BF+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B
9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gysoVKrAov6iQM%252CzMV4HUSRzr0_9M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRqMagpb_rxWDs_HZ_q9m3HkLXmrA&sa=X&ved=2ahUKEwiojqY_ffqAhVSCwKHWVQCA0Q9QEwAXoECAoQBQ&biw=1280&bih=689#imgrc=gysoVKrAov6iQM , ανακτήθηκε 30-7-2020)

Στο πλαίσιο των Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, μπορούν, επίσης, οι Μαθηματικοί να συνδέσουν
το διδακτικό τους Aντικείμενο (και, ειδικότερα, τη Στατιστική Γ΄ τάξης Λυκείου ΓΕ.Λ. και Ε.ΠΑ.Λ.) με την
επικαιρότητα, εξηγώντας στα παιδιά τη σχετική ορολογία δηλ. πώς βγαίνουν τα στατιστικά στοιχεία, τι
σημαίνει <<εκθετική αύξηση>>, <<ποσοστό>> κ.λ.π. και να οδηγήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες
σε αντίστοιχη μικρο-έρευνα.
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Οι Χημικοί, με τη σειρά τους, μπορούν να καθοδηγήσουν τα παιδιά να διερευνήσουν τι σημαίνει η
λέξη <<αντισηπτικό>> (σε συνεργασία και με τον/τη Φιλόλογο), <<ph>> και, στη συνέχεια, πώς
κατασκευάζονται τα αντισηπτικά, η αιθυλική αλκοόλη, ποια είναι η χρήση τους κ.λ.π.
Εξαιρετικό, επίσης, Παράδειγμα Δημιουργικής Δραστηριότητας, η οποία συνδυάζει το διδακτικό
Aντικείμενο με την πρόσφατη επικαιρότητα και την Τέχνη, είναι και το υπέροχο βιντεάκι, με τίτλο:
<< Ο υ-ιός με την κορόνα>> από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς
Χαλκιδικής, με επιμέλεια της εκπαιδευτικού, Α.Καλογεράκη, το οποίο είναι διαθέσιμο στο you-tube:
https://www.youtube.com/watch?v=bgA-NV02ci4.

Σίγουρα, η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, και στην παρούσα φάση, απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία
από τον/την εκπαιδευτικό και, σίγουρα, δεν μπορεί να συγκριθεί με την ιερότητα της δια ζώσης
επικοινωνίας και συνεργασίας στη σχολική αίθουσα. Η εφαρμογή της για την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων αναγκών μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο υλικό για αναστοχασμό και επανασχεδιασμό.
Από τα παραπάνω μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι, μέσα από τέτοιες εφαρμογές, ενεργοποιείται
η κριτική, δημιουργική σκέψη των εκπαιδευομένων, ενώ, παράλληλα, καλλιεργείται η γνώση, ποικίλες
δεξιότητες -ικανότητες, αλλά και αξίες και στάσεις ζωής, ικανές να συνέχουν τα μέλη μιας Κοινότητας
Μάθησης και Συνεργασίας και στο ψηφιακό περιβάλλον, αφού, όμως, αυτά έχουν εξασφαλιστεί ήδη
από τη δια ζώσης επικοινωνία.
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1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1.1 Τίτλος – Θέμα
Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης για το μάθημα των Νέων Ελληνικών
Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, με τίτλο <<Καλωσορίζοντας τους καλεσμένους μας>>
Θέμα: Η δημιουργία τουριστικού Οδηγού για τα Χανιά από μαθητές και μαθήτριες ΕΠΑΛ, με τη
βοήθεια των μέσων της τεχνολογίας (Τ.Π.Ε.), με αφορμή συγκεκριμένες Ενότητες του μαθήματος των
Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑΛ.
(Ο Οδηγός απευθύνεται, κυρίως, σε μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Ευρώπης, οι οποίοι πρόκειται
να επισκεφτούν τα Χανιά, στο πλαίσιο θερινού σχολείου και αντίστοιχου Προγράμματος για μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Σαφώς, όμως, μπορεί να αξιοποιηθεί και από μαθητές και μαθήτριες ελληνικών
σχολείων, οι οποίοι/οι οποίες επισκέπτονται τα Χανιά).
1.2 Δημιουργός
Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Σενάριο σχεδιάστηκε, κατά τη διάρκεια της θητείας της συγγραφέως,
στα Χανιά, ως Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων.
1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: μάθημα Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, όπου
προβλέπεται συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Περιγραφή- Αφήγηση – Παραγωγή λόγου: Δημιουργία
τουριστικού Οδηγού με πολυτροπικά κείμενα – εμπέδωση και άλλων γλωσσικών θεμάτων, σε
συνδυασμό με την αξιοποίηση ακέραιου λογοτεχνικού κειμένου και των Τ.Π.Ε. (με τη συνεργασία του
καθηγητή/της καθηγήτριας Πληροφορικής).
Εφαρμογή σε συγκεκριμένες Διδακτικές Ενότητες: 1η Ενότητα από το αντίστοιχο βιβλίο των Νέων
Ελληνικών της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006: Βιώματα, εμπειρίες, ενδιαφέροντα των εφήβων,
σε συνδυασμό με
-την 4η Ενότητα: Ταξίδια,
- την 5η Ενότητα: Όψεις της σύγχρονης ενημέρωσης και
την 6η Ενότητα: Πέρα από σύνορα.
Το Σενάριο εφαρμόζεται, κατά τη φάση της εμπέδωσης και επέκτασης και αφού οι μαθητές και οι
μαθήτριες έχουν εξετάσει με τον/τη φιλόλογο τμήματος τις Ενότητες αυτές.
Συμβατότητα με τα Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ., τις αρχές και τους στόχους τους, αλλά και με τη φιλοσοφία του
νέου σχολείου: Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι συμβατό με τα Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις, στις αρχές και στους στόχους του Α.Π.Σ., οι οποίες σχετίζονται με τη
διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών, την κατανόηση, εμπέδωση και επέκταση της νέας
γνώσης, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η νέα γνώση αξιοποιείται
δημιουργικά και εμπεδώνεται, μέσα από την εξάσκησή τους σε πολυμεσικά και πολυτροπικά
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μαθησιακά περιβάλλοντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους.
Ειδικότερα,:
η διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου συνάδει με τη μεθοδολογία και το πλαίσιο των Εργασιών
ερευνητικού τύπου (project) και,συγκεκριμένα, των Δημιουργικών Εργασιών ευρύτερης χρονικής
διάρκειας, με κειμενοκεντρικό προσανατολισμό. Η προσέγγιση των επιμέρους γλωσσικών θεμάτων, ο
συνδυασμός τους με ακέραιο λογοτεχνικό κείμενο, στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας και του
εμπλουτισμού του διδακτικού υλικού, αλλά και η καλλιέργεια συγκεκριμένων ψηφιακών ικανοτήτων
και δεξιοτήτων συνάδει απόλυτα με τους στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος και τη φιλοσοφία
του νέου σχολείου, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
μαθησιακή διαδικασία (μικροί ερευνητές και δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού χρηστικού
χαρακτήρα). Μέσα από την όλη διαδικασία, υποστηρίζεται η δημιουργία κριτικών αναγνωστών σε
μία Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας, αλλά και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών και μαθητριών.


Για το λόγο αυτό αξιοποιείται η δυναμική της ομάδας. Η ομάδα των παιδιών του ΕΠΑΛ λειτουργεί
ως Κοινότητα, τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων, αφού η ίδια
επιδιώκει τη συνεργασία και με τους μαθητές και τις μαθήτριες –επισκέπτες/-τριες από άλλα σχολεία,
σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας υλοποίησης του τουριστικού Οδηγού, στο πλαίσιο του
συνεργατικού, ψηφιακού περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται όχι μόνο στο έργο, αλλά και στις σχέσεις
των μελών, στις σχέσεις μαθητών- εκπαιδευτικών και τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας και ευρύτερης
κοινωνίας.

 .
Αξιοποιούνται οι ικανότητες, η βιωματική εμπειρία και η προϋπάρχουσα γνώση των
μαθητών/μαθητριών με δημιουργικό τρόπο, για τον εντοπισμό νέων, χρήσιμων πληροφοριών και για
την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και των τεχνολογικών μέσων επίτευξης του αρχικού σκοπού.
Το Σενάριο προσφέρεται, επίσης, για ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με απώτερο στόχο τη
δημιουργική πρόσληψη των κειμένων, τη σύνταξη νέων κειμένων, εργασίες, οι οποίες μπορούν να
συμβάλουν στην αισθητική απόλαυση και να οδηγήσουν σε χαρά για το τελικό παραγόμενο προϊόν από
μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

-

-

-

Το συγκεκριμένο Σενάριο:
- εφαρμόζεται, κατεξοχήν, σε ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει το πλαίσιο για
την αξιοποίηση και την εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών συνεργατικής, διερευνητικής
και ανακαλυπτικής μάθησης, (ειδικότερα, δε, αξιοποιείται η ομαδοσυνεργατική τεχνική, η
μέθοδος εκπόνησης σχεδίων ερευνητικής εργασίας- project),
- εντάσσει <<εγκάρσια>> την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε (Εκπαιδευτικό υλικό, 2008) και της αισθητικής
εμπειρίας (Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη) στη διδασκαλία, ενισχύοντας τον κριτικό στοχασμό
και τη δημιουργική σκέψη των παιδιών, η οποία υποστηρίζεται και μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης (ατομική συνεισφορά και συμβολή στο έργο της ομάδας, αυτο-διόρθωση
πολυτροποικών κειμένων) και ετερο-αξιολόγησης (ετερο-διόρθωση).
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- Προσφέρεται, επίσης, για διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με ποικιλία
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες υποστηρίζουν την ολιστική και κριτική προσέγγιση της
διδακτικής Ενότητας, αλλά και των εξεταζόμενων θεμάτων.
1.6 Στόχοι του εκπαιδευτικού Σεναρίου
Διδακτικοί Στόχοι
Εκτός από τους βασικούς και καθιερωμένους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος των Νέων
Ελληνικών για τα ΕΠΑΛ, για το συγκεκριμένο Σενάριο, συνολικά, τίθενται οι παρακάτω στόχοι, χωρίς να
είναι, και πάλι, δεσμευτικοί. Αυτονόητο είναι ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να τους διαφοροποιήσει και
να επιλέξει από τους παρακάτω στόχους όσους κρίνει σκόπιμο, ανάλογα και με τις μαθησιακές ανάγκες,
τα ενδιαφέροντα των παιδιών και το διαθέσιμο χρόνο:
Διδακτικοί Στόχοι
Α. Γνωστικοί ( Σε επίπεδο γνώσεων επιδιώκεται):
Να καταστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ικανοί/ικανές :
1. Να κατανοήσουν τα είδη, τη σημασία και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα της περιγραφής και της
αφήγησης σε συγκεκριμένο κειμενικό-πολυτροπικό περιβάλλον, μέσα από την παραγωγή κειμένου
χρηστικού χαρακτήρα (τουριστικού Οδηγού).
2. Να εμπεδώσουν τους τρόπους ανάπτυξης και σύνδεσης παραγράφων, με τη δημιουργία μικρών
παραγράφων, που θα συνοδεύουν και θα υπομνηματίζουν φωτογραφίες, διαγράμματα και άλλα στοιχεία
του τουριστικού Οδηγού.
3. Να κατανοήσουν πώς οργανώνεται χρονικά η προετοιμασία και η υλοποίηση ενός τουριστικού
Οδηγού, μέσα από ένα ψηφιακό Ημερολόγιο ενεργειών και δραστηριοτήτων, συνειδητοποιώντας
καλύτερα την αλλαγή στις χρονικές βαθμίδες (παρελθόν-παρόν-μέλλον) και τις αντίστοιχες επιλογές
γραμματικών χρόνων στα παραγόμενα κείμενα.
4. Να συγκρίνουν δεδομένα από διάφορους τουριστικούς Οδηγούς, γνωρίζοντας καλύτερα το
συγκεκριμένο κειμενικό είδος χρηστικού χαρακτήρα.
5. Να γνωρίσουν τα ψηφιακά εργαλεία, που μπορούν να υποστηρίξουν την παραπάνω διαδικασία,
μέσα από ποικίλες εφαρμογές και τρόπους διάχυσης του ψηφιακού υλικού.
6. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία αξιοποίησης ακέραιου λογοτεχνικού κειμένου ή αποσπάσματός
του, στο πλαίσιο μιας Συνεργατικής Αναγνωστικής Κοινότητας και στο ψηφιακό περιβάλλον.
Β. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών
Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταστούν ικανοί/ικανές :
1. Να χαρούν την όλη διαδικασία, τις δυνατότητες επικοινωνίας, μέσα από το συμβατικό και το ψηφιακό
περιβάλλον, καθώς και το τελικό προϊόν της συλλογικής τους προσπάθειας.
2. Να αποτιμήσουν τον τρόπο, με τον οποίο αξιοποιούν πληροφορίες από το διαδίκτυο και τις διάφορες
πηγές άντλησης υλικού, αλλά και την αξιοπιστία των ίδιων των πηγών, διαμορφώνοντας έναν αξιακό
κώδικα προσέγγισης των ποικίλων πηγών (έντυπων και ψηφιακών), αλλά και χρήσης των συγκεκριμένων
ψηφιακών μέσων.
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3. Να συναιστανθούν την αξία της επικοινωνίας, στο πλαίσιο ιας Κοινότητας και στο ψηφιακό περιβάλον.
1) 4. Να ελέγξουν, με αφορμή τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου, εάν οι

πανανθρώπινες αξίες ανασημασιοδοτούνται, κατά το δοκούν, σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα
και πώς μπορούν αυτές να υποστηριχθούν μέσα από Διασχολικά Συνεργατικά Δίκτυα.
1) 5. Να μάθουν να σέβονται τη συγγραφική δεοντολογία σε έντυπα και ψηφιακά περιβάλλοντα.

Γ. Σε επίπεδο δεξιοτήτων-ικανοτήτων
Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταστούν ικανοί/ικανές:
1) Να συνδιαμορφώνουν το Συμβόλαιο Συνεργασίας της ομάδας, συνεισφέροντας, με το σεβασμό και
την εφαρμογή των αρχών αυτών, στη συνοχή της και στην επιτυχή υλοποίηση του έργου της.
2) Να αντιπαραβάλουν ποικίλες πηγές, να συγκεντρώνουν και να κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες,
καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των πηγών, διαμορφώνοντας κώδικα δεοντολογίας και για την
αξιοποίηση των πηγών του Διαδικτύου, αλλά και για τη διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.
3) Να διαμορφώνουν κριτήρια αξιολόγησης των χρηστικών κειμένων και, ειδικότερα, των τουριστικών
Οδηγών.
4) Να προσαρμόζουν την επικοινωνία τους (συμβατική και ψηφιακή) στο εκάστοτε ακροατήριο και να
σέβονται τη διαφοροποίηση, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων.
5) Να διατυπώνουν και να κατηγοριοποιούν τις οδηγίες χρήσης των ψηφιακών εργαλείων που
χρησιμοποιούν, παρέχοντας αυτονομία στους χρήστες του ψηφιακού υλικού.
6) Να δημιουργούν κείμενα (συμβατικά και πολυτροπικά) και ποικίλα αρχεία, τα οποία μοιράζονται,
τροποποιούν και αναρτούν, με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων (Εργαλεία νέφους, Google Docs,
Google Maps, Google Drive, Drop Box κ.λ.π.)
7) Να οργανώνουν, σε χρονική σειρά, τις ενέργειες τους (συνοπτική παράθεση της συγκεκριμένης
ακολουθίας γεγονότων σε ψηφιακό Ημερολόγιο).
8) Να επικοινωνούν μεταξύ τους και μέσα από ψηφιακά εικονικά περιβάλλοντα, στο πλαίσιο μίας
ψηφιακής Κοινότητας συνεργασίας, οργανώνοντας καλύτερα τη συνεργασία αυτή.
9) Να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργίας χαρτών και διαγραμμάτων, καθώς και ανετότερου χειρισμού
τους για τον εντοπισμό πάνω στο χάρτη προτεινόμενων διαδρομών για τους επισκέπτες.
10) Να ασκηθούν σε άλλες τεχνικές απεικόνισης του κειμένου, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν σε
ανώτερα, κατά το δυνατόν, επίπεδα κατανόησης.
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Βασικές διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές: προτείνεται συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας
και μάθησης: μέθοδος ερμηνευτική (αναλυτική), επαγωγική, μέσα από τη λειτουργική χρήση της γλώσσας
(επικοινωνιακή), μαθητοκεντρική, κειμενοκεντρική, ομαδοσυνεργατική, με αξιοποίηση των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Ραμουτσάκη 2008, 2010) της αισθητικής εμπειρίας, των
αρχών του πολυγραμματισμού και της πολυτροπικότητας, καθώς και του σχεδίου δράσης.
Πορεία διδασκαλίας: προχωράμε από τα γνωστά στα άγνωστα με ανάλυση και σύνθεση (Σύντομη
περιγραφή της πορείας της εργασίας -Φάσεις: Προετοιμασία του έργου από τα παιδιά, με την κατάλληλη
αφόρμηση, τη διακριτική καθοδήγηση του /της Φιλολόγου και με την υποστήριξη του/της καθηγητή/τριας Πληροφορικής - Καθορισμός του βασικού θέματος και των επιμέρους μερών- Ανάδειξη των
δραστηριοτήτων, μέσα από συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, συζήτηση για το περιεχόμενο, τη δομή του
Οδηγού, το ύφος των κειμένων του, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του - Ακολουθεί η παρουσίασή
του από τις επιμέρους ομάδες εργασίας των μαθητών/μαθητριών - Ανακεφαλαίωση- ΑξιολόγησηΑυτοαξιολόγηση – Ετεροαξιολόγηση- Δυνατότητες επέκτασης του σεναρίου με ποικίλες δραστηριότητες).
Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος διδακτικός Σχεδιασμός προβλέπει τρεις φάσεις ανάπτυξης του
Σεναρίου. Ακολουθεί, πρώτα, μια σύντομη περιγραφή της και, στη συνέχεια, η ανάπτυξή της:
Α. Πριν από τη δημιουργία του τουριστικού Οδηγού (και πριν από την επίσκεψη των μαθητώνεπισκεπτών)
Β. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του Οδηγού
Γ. Μετά την επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών- επισκεπτών/επισκεπτριών και τη γνωριμία τους
με την πόλη, με βάση το συγκεκριμένο τουριστικό Οδηγό.

Αναλυτικότερα, προτείνονται τα εξής:
Α. Πριν από τη δημιουργία του τουριστικού Οδηγού και την επίσκεψη των μαθητών/μαθητριών:
α) Διαμόρφωση ομάδων εργασίας – Δημιουργία Κοινότητας Συνεργασίας, σε επίπεδο σχολείου (ΕΠΑ.Λ.)
και σε διασχολικό επίπεδο (συνεργασία του ΕΠΑΛ με το σχολείο προέλευσης των μαθητών- επισκεπτών)Ανάληψη ρόλων και αντίστοιχων υποχρεώσεων- Συνδιαμόρφωση Συμβολαίου Συνεργασίας- Δημιουργία
Συνεργατικής Ιστοσελίδας –Ιστολογίου.
β) Προετοιμασία της επίσκεψης και της όλης διαδικασίας για τη δημιουργία του τουριστικού Οδηγού, με
αρχική διερεύνηση των τουριστικών- περιηγητικών αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών –
επισκεπτών του Προγράμματος, από τους μαθητές του ΕΠΑΛ, με τη συνεργασία των μαθητών- επισκεπτών
για τη διαμόρφωση ψηφιακού ερωτηματολογίου και την αποτύπωση αποτελεσμάτων σε ψηφιακό
Αποθετήριο) - Συνδιαμόρφωση πλαισίου εργασίας για τη δημιουργία του τουριστικού Οδηγού, με βάση τη
συγκεκριμένη διερεύνηση.
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γ) Δημιουργία ψηφιακής Κοινότητας Αναγνωστών για την από κοινού μελέτη και αξιοποίηση ακέραιου
λογοτεχνικού κειμένου ή αποσπάσματος, καθώς και προετοιμασία της θεατρικής του απόδοσης ή
δραματοποιημένης απαγγελίας του στο θέατρο της αρχαίας Απτέρας, στα Χανιά (κοινή δράση σχολείων).
δ) Υλοποίηση του έργου

Κατά την υλοποίηση του τουριστικού Οδηγού- Ακολουθεί η επίσκεψη των μαθητών και μαθητριών του
εξωτερικού:
α) Συλλογή και επεξεργασία σχετικών πληροφοριών, φωτογραφιών και άλλου υλικού – Σύνδεση με τα
παραγόμενα κείμενα
β) Παραγωγή κειμένων (συμβατικών και πολυτροπικών)
γ) Μελέτη κοινού λογοτεχνικού έργου ή ευρύτερου αποσπάσματος
δ) Προετοιμασία της θεατρικής του απόδοσης από τους μαθητές του ΕΠΑΛ και τους μαθητές- επισκέπτες

Μετά την επίσκεψη των μαθητών και την περιήγηση, με βάση το συγκεκριμένο τουριστικό Οδηγό :
α) Οι μαθητές επισκέπτονται την πόλη των Χανίων, με βάση τον Οδηγό (προωθείται η αυτονομία των
χρηστών του Οδηγού) και, παράλληλα, ελέγχουν την αποτελεσματικότητά του.
β) Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης από τους μαθητές του ΕΠΑΛ και τους μαθητές- επισκέπτες,
βασισμένης στη μελέτη κοινού λογοτεχνικού έργου ή αποσπάσματός του (προτείνεται έργο Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας μεταφρασμένο, τουλάχιστον, στα Αγγλικά)
γ) Ξενάγηση των μαθητών- επισκεπτών στο ΕΠΑΛ Χανίων και στην τοπική γειτονιά,
δ) Καταγραφή των εντυπώσεων στο ψηφιακό αποθετήριο
ε) Τελική Αξιολόγηση της διαδικασίας και του τουριστικού Οδηγού (αυτό-αξιολόγηση – ετεροαξιολόγηση)
από όλα τα παιδιά.
1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια
Διάρκεια- Χρόνος υλοποίησης: 10-12 διδακτικές ώρες υπολογίζεται ο χρόνος υλοποίησης του
συγκεκριμένου Σεναρίου για τη δημιουργία μόνο του τουριστικού Οδηγού και της αναγνωστικής
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της τελικής αξιολόγησης του Οδηγού. Για την προετοιμασία και
την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης και για την ξενάγηση των μαθητών στο σχολείο και στη
γειτονιά (δυνατότητες επέκτασης του Σεναρίου), θα χρειαστούν, τουλάχιστον, άλλες 8-10 ώρες σε σχέση
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ και το συνολικό
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Πρόγραμμα του σχολείου.
Συχνότητα: Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική Πρακτική εφαρμόζεται στο 2 ο τετράμηνο της σχολικής
χρονιάς.
Προαπαιτούμενα στοιχεία για την υλοποίηση του Σεναρίου θεωρούνται τα εξής :
1.
2.

- Πλήρης κατανόηση του τι είναι και πώς υλοποιείται αυτό που ονομάζομε <<γλωσσική επικοινωνία>>
και
<<περίσταση επικοινωνίας>> (<<επικοινωνιακό πλαίσιο>>) από τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο
πλαίσιο ενός χρηστικού κειμένου (τουριστικού Οδηγού).

3.

- Χρειάζεται ευελιξία στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, καθώς και εξασφάλιση χρόνου, με βάση όσα
προβλέπονται από το σχετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) των ΕΠΑΛ.

4.

- Αυτονόητο είναι, επίσης, ότι πρέπει να υπάρχει στο σχολείο μια επαρκώς εξοπλισμένη αίθουσα
υπολογιστών και να είναι διαθέσιμη για την υλοποίηση του Σεναρίου, καθώς κάποιες δραστηριότητες,
ίσως, υλοποιηθούν εκεί και κάποιες στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, όπου καλό είναι να
υπάρχει η δυνατότητα, έστω και μιας απλής, προβολής διαφανειών. Ορισμένες δράσεις προβλέπεται να
γίνουν, αμιγώς, εξ αποστάσεως και χρειάζεται να υπάρξει πρόνοια γι’αυτό.

5.
6.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει:
- να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική τεχνική, με τις συνεργατικές, συμμετοχικές, γενικότερα,
δραστηριότητες διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, καθώς και με την επεξεργασία ερωτημάτων
σε σχετικά φύλλα εργασίας,
- να γνωρίζουν τι είναι <<διάλογος>>, <<περιγραφή>>, και <<αφήγηση>> (επομένως, θα πρέπει να είναι
σε θέση να ανακαλέσουν στη μνήμη τους περιγραφικά, αφηγηματικά και διαλογικά μέρη από οικεία γι’
αυτούς κείμενα π.χ. από την Οδύσσεια, από άλλα Κείμενα Λογοτεχνίας, να εντοπίζουν τα στοιχεία αυτά
στα κείμενα και να δημιουργούν ανάλογα, με βάση και την περίσταση επικοινωνίας,

7.

- να έχουν γνώση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και των βασικών εργαλείων αναζήτησης,
τροποποίησης, αποθήκευσης πληροφοριών και δημιουργίας αντίστοιχων κειμένων, να είναι
εξοικειωμένοι με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Το κυριότερο, όμως, είναι να έχουν όλα τα παιδιά
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε ένα τουλάχιστον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι. Τα εξειδικευμένα
ψηφιακά εργαλεία για την ανταλλαγή και το μοίρασμα αρχείων, την ανάρτηση και τον εμπλουτισμό τους
θα τα παρουσιάσει και θα τα εξηγήσει ο καθηγητής/η καθηγήτρια της Πληροφορικής.

8.

- να έχουν ήδη εξασκηθεί στη μελέτη, αξιοποίηση και δραματοποίηση ακέραιου λογοτεχνικού κειμένου,
και να είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της συνεργασίας σε μία Κοινότητα.

9.
Β. Παιδαγωγικά στοιχεία του εκπαιδευτικού Σεναρίου
Προσδοκώμενη παιδαγωγική κατάκτηση: επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών
της ομάδας, η περαιτέρω καλλιέργεια των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ τους, με απώτερο
στόχο το δέσιμο της ομάδας, την υποστήριξη της διερευνητικής και ενεργητικής μάθησης, την
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καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η οποία υποστηρίζεται από ένα μαθησιακό
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περιβάλλον, με ευρύ πεδίο εφαρμογών. Επίσης, με αφορμή το εξεταζόμενο θέμα, προσδοκάται οι
μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας και της
ενίσχυσής της, στο πλαίσιο του σεβασμού του άλλου, της ευγένειας και της αξιοπρέπειας, μέσα σε ένα
συνεργατικό περιβάλλον.
Προσδοκώμενη μαθησιακή κατάκτηση: επιδιώκεται η καλλιέργεια συγκεκριμένων ψηφιακών
ικανοτήτων των μαθητών/μαθητριών, με αφορμή, επίσης, συγκεκριμένες διδακτικές Ενότητες του
μαθήματος των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, η κατανόηση της σημασίας της αφήγησης και της
περιγραφής σε χρηστικά κείμενα, όπως ο τουριστικός Οδηγός, η εμπέδωση των σχετικών γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, η ερευνητική δράση, η αντιπαραβολή και η αξιολόγηση πηγών, η δημιουργική
πρόσληψη και αξιοποίηση ακέραιου λογοτεχνικού κειμένου από μία Κοινότητα αναγνωστών κ.ά.
Προστιθέμενη παιδαγωγική αξία: Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού ή
των εκπαιδευτικών, θα κατανοήσουν ότι και η σωστή χρήση των ψηφιακών εργαλείων υπόκειται σε
κανόνες δεοντολογίας. Η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών μπορεί να δώσει νέα οπτική στο μάθημα και
να διαμορφώσει ευρύτερες συνεργασίες, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σχολικών μονάδων, για την
προώθηση αξιών και στάσεων ζωής, παράλληλα, με την προώθηση της γνώσης.
2)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
2.1 Γενική Περιγραφή

Εκπαιδευτικό Σενάριο διδασκαλίας και μάθησης για το μάθημα
των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑΛ
1) Αναλυτική Περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
1η Διδακτική ώρα (με δύο μέρη):
α) Α΄ Μέρος : Ενημέρωση μαθητών και μαθητριών – Περιγραφή Σεναρίου (Χρονική διάρκεια: 15 ΄)
Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει τα παιδιά, κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή στο Σενάριο. Εξηγεί
την κύρια Ιδέα, τι ακριβώς θα πρέπει εκείνα να υλοποιήσουν (έναν τουριστικό Οδηγό με χάρτη/-ες της
πόλης), καθώς και πώς, ακριβώς, θα δουλέψουν σε μικτές ομάδες εργασίας.
Ο/Η εκπαιδευτικός θα δώσει στους μαθητές/ στις μαθήτριες τις βασικές πληροφορίες για το Σενάριο:
- α) Τελικό παραγόμενο: η δημιουργία ενός τουριστικού Οδηγού, ο οποίος θα διευκολύνει την επίσκεψη –
διαμονή μαθητών του εξωτερικού στα Χανιά. Οι μαθητές αυτοί έρχονται με Πρόγραμμα ανταλλαγής και ο
Οδηγός θα περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της πόλης (π.χ. λιμάνι,
Μουσεία, παραδοσιακά σοκάκια, φυσικά πάρκα, Δημαρχείο, ναούς, κάστρα, άλλα μνημεία πολιτισμικής
αναφοράς, θέατρα, αγορά, Σταθμοί Μεταφοράς κ.ά.) και εκδηλώσεις (π.χ. συναυλίες/κονσέρτα, εκθέσεις,
φεστιβάλς, κ.λ.π.). Το έργο θα υλοποιηθεί στη μητρική γλώσσα των μαθητών και μαθητριών του ΕΠΑ.Λ.
(Ελληνική Γλώσσα), αλλά προβλέπεται και μετάφραση του Οδηγού στην Αγγλική Γλώσσα, με τη βοήθεια
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- του καθηγητή/της καθηγήτριας Αγγλικών.
- β) Δομή Σεναρίου: Το Σενάριο έχει 4 δραστηριότητες (την εισαγωγική και 3 ακόμα δραστηριότητες). Κατά
τις δραστηριότητες αυτές, τα παιδιά θα αναζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες για τα αξιοθέατα της πόλης
τους, θα συγκεντρώσουν και άλλες γνώμες συμμαθητών και συμμαθητριών τους για τα αξιοθέατα αυτά,
συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από την έρευνά τους και καταλήγοντας στην τελική τους Πρόταση.
γ) Τρόπος δουλειάς: θα συνεργαστούν (ομαδοσυνεργατική τεχνική) σε μικτές ομάδες εργασίας των 4-5
ατόμων, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους και υποχρεώσεις. Ίσως, να υπάρξουν και μερικές
ατομικές εργασίες. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί πως το Σενάριο υλοποιείται τόσο σε επίπεδο
ομάδων εργασίας, όσο και σε επίπεδο ολομέλειας, με εναλλαγή, όπου κρίνεται σκόπιμο.
- δ) Τέλος, προβλέπεται αξιολόγηση
του τελικού προϊόντος, της διαδικασίας και της
χρηστικότητας/αποτελεσματικότητάς του: Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα αξιολογήσουν σύντομα
το Σενάριο, την όλη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα του τουριστικού Οδηγού, μέσω ειδικών
κριτηρίων (ρουμπρικών). Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου, με τη διακριτική καθοδήγηση και παρακολούθηση από τον/την εκπαιδευτικό, όσο και μετά την
περάτωσή του. Κατά τη διάρκειά της, θα αξιοποιηθεί το Ημερολόγιο Εργασίας κάθε ομάδας.

β) Β΄ Μέρος: Δημιουργία Συμβολαίου Συνεργασίας (15΄ στην αίθουσα διδασκαλίας) και Συνεργατικής
Ιστοσελίδας-Ιστολογίου (15-20΄, στο εργαστήριο Πληροφορικής):
Κατά τη φάση αυτή, συνδιαμορφώνονται αρχές και κανόνες, που θα διέπουν τη συνεργασία τους, με τη
συμβολή όλων. Οι μαθητές, στη συνέχεια, στο εργαστήριο Πληροφορικής και με τη βοήθεια του
υπεύθυνου/-ης καθηγητή/-τριας, δημιουργούν μία Συνεργατική Ιστοσελίδα-Ιστολόγιο, όπου θα
ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους, αλλά και με τους μαθητές και τις μαθήτριες- επισκέπτες/-τριες. Θα
μπορούν, επίσης, να αναρτούν και υλικό. Ο/Η καθηγητής/-τρια Πληροφορικής εξηγεί στα παιδιά τον
τρόπο χρήσης και λειτουργίας των αντίστοιχων ψηφιακών εργαλείων.
2η και 3η διδακτική ώρα:
Συνδιαμόρφωση ψηφιακού ερωτηματολογίου διερεύνησης περιηγητικών αναγκών και ενδιαφερόντων
των μαθητών/μαθητριών επισκεπτών - Διαμόρφωση ομάδων εργασίας - Ανάληψη ρόλων και
αντίστοιχων υποχρεώσεων
(Χρονική διάρκεια: 90΄)
α) Συνδιαμόρφωση ψηφιακού ερωτηματολογίου διερεύνησης τουριστικών –περιηγητικών αναγκών και
ενδιαφερόντων των μαθητών/μαθητριών - επισκεπτών/επισκεπτριών
Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ., για να διευκολύνουν την επίσκεψη των άλλων μαθητών/μαθητριών του
προγράμματος ανταλλαγής στα Χανιά, αλλά και άλλων μελλοντικών επισκεπτών, συνδιαμορφώνουν ένα
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ψηφιακό ερωτηματολόγιο, με βάση το οποίο θα δημιουργήσουν τον τουριστικό Οδηγό
μεταφράζουν στα Αγγλικά, καθώς και τα άλλα κείμενα επικοινωνίας.

και το

Επίσης, στο πλαίσιο της διασχολικής συνεργασίας, προσκαλούν τα παιδιά –επισκέπτες να
συνδιαμορφώσουν μία Συνεργατική Κοινότητα Αναγνωστών, αποστολή της οποίας θα είναι να μελετήσει
συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο ή ευρύτερο απόσπασμά του, να το αποδώσει θεατρικά και να το
παρουσιάσει στα Χανιά, με την παράλληλη ανάδειξη των πανανθρώπινων αξιών που εμπεριέχει, σε
ανοιχτό forum. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και της επεξεργασίας του κειμένου, τα μέλη της
αναγνωστικής κοινότητας θα επικοινωνούν διαδικτυακά, ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις, με ειδικά
σχεδιασμένο Φύλλα Εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν και σχετικό αναστοχασμό:
Ψηφιακό ερωτηματολόγιο διερεύνησης τουριστικών –περιηγητικών αναγκών και ενδιαφερόντων των
μαθητών- επισκεπτών
Εισαγωγικό Σημείωμα
Αγαπητοί μας φίλοι και αγαπητές μας φίλες,
Για να διευκολύνουμε την επίσκεψή σας στα Χανιά, σκεφτήκαμε να σας στείλουμε το παρακάτω
Ερωτηματολόγιο, με βάση το οποίο θα δημιουργήσουμε έναν τουριστικό Οδηγό για σας και τους
μελλοντικούς επισκέπτες μας. Παρακαλούμε απαντήστε στα ερωτήματά μας και στείλτε τις απαντήσεις
σας στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα, την επόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, σας
προσκαλούμε, επίσης, να συνδιαμορφώσουμε μία Κοινότητα αναγνωστών, αποστολή της οποίας θα είναι
να μελετήσει συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο ή απόσπασμά του (αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος
χρόνος).
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να το αποδώσουμε θεατρικά ή μια δραματοποιημένη απαγγελία
του, από κοινού, και να το παρουσιάσουμε στα Χανιά, , σε ειδική εκδήλωση, με την παράλληλη ανάδειξη
των πανανθρώπινων αξιών που εμπεριέχει. Γι’ αυτό, εκτός από τη διαδικτυακή συνεργασία μας, θα γίνουν
κάποιες πρόβες, αφού φτάσετε στην πόλη μας, πριν από την τελική παρουσίαση, εάν και εσείς
συμφωνείτε.
1) - Ερχόμενοι στα Χανιά, ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες με αξιοθέατα της πόλης θα θέλατε να
επισκεφτείτε (σημειώνοντας δίπλα σε κάθε επιλογή σας ένα ναι) και γιατί θα θέλατε να επισκεφτείτε
τα αξιοθέατα αυτά;
 Λιμάνι,
 Μουσεία,
 Σχολεία
 Ναούς,
 Παραδοσιακά σοκάκια και γειτονιές
 Φυσικά πάρκα,
 Κάστρα,
 Άλλα μνημεία πολιτισμικής αναφοράς,
 Θέατρα,
 Δημαρχείο,
 Αγορά,
 Άλλο ……………………………
Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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---------------------------------------------------------------------------------2) - Ποιες από τις παρακάτω εκδηλώσεις θα θέλατε να παρακολουθήσετε, εάν εκείνες υλοποιούνται,
κατά την περίοδο της επίσκεψής σας στα Χανιά ;
Θέατρα
Συναυλίες/κονσέρτα,
Εκθέσεις,
Φεστιβάλς,
Άλλο………………………….

3) Σκεφτήκαμε να διαβάσουμε από κοινού ένα λογοτεχνικό βιβλίο και να το αποδώσουμε θεατρικά όλοι
μαζί (η δική μας θεατρική ομάδα σε συνεργασία με εσάς), εδώ στα Χανιά, στο θέατρο της Αρχαίας
Απτέρας. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, σε μία Ψηφιακή, Διασχολική, Συνεργατική Κοινότητα Αναγνωστών,
η οποία θα ανταλλάσσει απόψεις, καθόλη τη διάρκεια της μελέτης του λογοτεχνικού κειμένου και της
προετοιμασίας των δύο παραστάσεων. Θα ακολουθήσει ανοιχτό forum - Συζήτηση για τις
πανανθρώπινες αξίες, που εμπεριέχει το έργο και πώς εκείνες μπορούν να προωθηθούν σήμερα, μέσα
από μία Ψηφιακή, Διασχολική, Συνεργατική Κοινότητα Αναγνωστών.
Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε 3 λογοτεχνικά έργα, για να ψηφίσετε, όπως και εμείς εδώ, ποιο βιβλίο
προτιμάτε για κοινή μελέτη και επεξεργασία, με εστίαση σε ένα κεφάλαιό του. Στο επισυναπτόμενο αρχείο
θα βρείτε μία μικρή περίληψη για τα προτεινόμενα έργα:
 Νίκου Καζαντζάκη, Αναφορά στον Γκρέκο (Εστίαση στο Κεφάλαιο, Το σχολείο)
 Άλκης Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
 Άννας Φράνκ, Το Ημερολόγιο της Άννας Φράνκ

Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο συμπληρώνουν και οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ. ως
οικοδεσπότες. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και των δύο ομάδων και την αποτύπωσή
τους σε διάγραμμα στο ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγονται 5 βασικοί προορισμοί, με βάση τη γνώμη της
πλειοψηφίας, και διαμορφώνονται τα σχετικά φύλλα εργασίας, τα οποία ακολουθούν.

β) Διαμόρφωση μικτών ομάδων εργασίας - Ανάληψη ρόλων και αντίστοιχων υποχρεώσεων
Οι συνεργαζόμενες ομάδες είναι ένα δυναμικό στοιχείο του Σεναρίου. Σε μια τέτοια διαδικασία, κάθε
μαθητής/μαθήτρια μιας ομάδας αναλαμβάνει ένα ρόλο με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Με βάση την
παραδοσιακή κατανομή, οι ρόλοι για το συντονισμό μιας ομάδας εργασίας είναι, συνήθως, οι εξής :
Ρόλοι για το συντονισμό της ομάδας:
α) του συντονιστή/της συντονίστριας (ο οποίος/η οποία θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα
συντονίζει την εργασία στην ομάδα)
β) του διαμεσολαβητή– εμψυχωτή/της εμψυχώτριας: ο οποίος/η οποία θα εμψυχώνει την ομάδα,
παρέχοντας και την κατάλληλη ανατροφοδότηση
γ) του διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις απορίες, θα
καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των
εργασιών)
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δ) του γραμματέα/της γραμματέως (ο οποίος/η οποία θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής
εργασίας) και
ε) του παρουσιαστή/της παρουσιάστριας (ο οποίος/η οποία θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το
αποτέλεσμα της εργασίας)

Ρόλοι-ειδικών για το συγκεκριμένο Σενάριο, με βάση τις υποχρεώσεις των μελών της ομάδας:
-

οι Φωτογράφοι: θα φωτογραφίζουν και θα αναρτούν, μετά από επιλογή (με τη συμβολή όλων) τις
φωτογραφίες σε ειδικό αποθετήριο. Οι φωτογραφίες αυτές θα κοσμήσουν τον τελικό τουριστικό
Οδηγό.

-

οι Φιλόλογοι –Ιστορικοί: θα συντάξουν και θα διορθώσουν τα κείμενα

-

οι Κοινωνιολόγοι: θα συγκεντρώσουν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και θα
δημιουργήσουν στατιστικά διαγράμματα ή πίνακες.

-

οι Αρχαιολόγοι: θα διερευνήσουν τα κύρια ιστορικά μνημεία της πόλης και θα προτείνουν
διαδρομές, που θα διευκολύνουν την επίσκεψη των άλλων μαθητών/μαθητριών

-

οι Αρχιτέκτονες: θα σχεδιάσουν χάρτη/-ες και τις προτεινόμενες διαδρομές πάνω σ’ αυτούς

-

οι Καλλιτέχνες: θα σχεδιάσουν τη δραματοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου, στην οποία μπορούν
να μετέχουν, στη συνέχεια, όλοι.

-

οι Μεταφραστές: θα μεταφράσουν τον Οδηγό, αρχικά, στην Αγγλική Γλώσσα.

Τα Φύλλα Εργασίας μπορούν να δομηθούν με βάση τους παραπάνω ρόλους δηλ. Φύλλο Εργασίας
για τους Φωτογράφους, τους Φιλολόγους κ.λ.π. Όμως, επειδή πρόκειται για μια συλλογική και
πολυπαραγοντική προσπάθεια, για να έχουν όλοι και όλες την εμπειρία ποικίλων δραστηριοτήτων, οι
οποίες απορρέουν από τους ρόλους αυτούς, προτείνουμε να διαμορφωθούν μικτές ομάδες εργασίας,
δηλ. σε κάθε ομάδα, εκτός από τους παραδοσιακούς ρόλους για το συντονισμό της, θα υπάρχουν, όσο
γίνεται περισσότεροι και από τους ρόλους ειδικών, οι οποίοι προβλέπονται για το συγκεκριμένο Σενάριο,
με συνολικό αριθμό 5 ατόμων για κάθε ομάδα. Δεν θα είναι δηλ. οι ομάδες αμιγείς π.χ. μόνο
Φιλόλογοι- Ιστορικοί, μόνο Φωτογράφοι κ.λ.π., αλλά μέσα σε κάθε ομάδα θα υπάρχουν ΦιλόλογοιΙστορικοί και Φωτογράφοι και Αρχιτέκτονες κ.λ.π.
Σημείωση: Η συγκεκριμένη διδακτική Πρόταση θεωρούμε ότι εφαρμόζεται στο δεύτερο τετράμηνο της
σχολικής χρονιάς. Επομένως, ο/ η εκπαιδευτικός έχει γνωρίσει αρκετά τα παιδιά, και εάν έχει
αξιοποιήσει τις τεχνικές <<χτισίματος>> και <<δεσίματος>> των ομάδων εργασίας, θα έχει διασφαλίσει
το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, που θα διευκολύνει την όλη διαδικασία. Κατ’ επέκταση, εδώ, δε θα
αναφερθούμε αναλυτικά στη διαμόρφωση των ομάδων, καθώς θεωρούμε ότι οι μαθητές είναι
εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική τεχνική, με μικτές ομάδες εργασίας (βλ. παρακάτω). Θα
επισημάνουμε, όμως, ότι καλό είναι η διαμόρφωση αυτή να γίνει από τα ίδια τα παιδιά. Αυτό ενισχύει
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----------------------------------------------------------------------------------

τον τρόπο, με τον οποίο εκείνα μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και τα καθιστά πιο υπεύθυνα. Επίσης, τα
ίδια μπορούν να επιλέξουν τους στόχους που θα μοιραστούν και θα υποστηρίξουν, για την υλοποίηση
του έργου τους.
Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει ένα Φύλλο Εργασίας σε κάθε ομάδα, η οποία αναλαμβάνει την
παρουσίαση των απαντήσεων, μελετώντας, προσεκτικά, την αποστολή, τις αρχικές οδηγίες και τα
ερωτήματα- εργασίες, που ορίζονται στο Φύλλο αυτό. Δίνει, επίσης, σε κάθε ομάδα και ένα από τα
Φύλλα Εργασίας των άλλων, ώστε στην τελική παρουσίαση του έργου από τα μέλη κάθε ομάδας να
μπορούν όλοι να παρακολουθούν τα δεδομένα, να συμπληρώνουν, να εκφράζουν την αντίθετη άποψη ή
τη σύμφωνη γνώμη τους και έτσι, να προάγεται, μέσα από την όλη διαδικασία, ο διάλογος, τόσο στις
ψηφιακές/διαδικτυακές, όσο και στις δια ζώσης συναντήσεις τους. Κάθε Φύλλο Εργασίας πρέπει να
προωθεί το έργο σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ο/Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει, διακριτικά, το έργο των
ομάδων.
Προς το τέλος της 3ης ώρας ξεκινάει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων
και η απεικόνισή τους: Στη φάση αυτή, τα παιδιά, με τη βοήθεια των δύο εκπαιδευτικών (Φιλολόγου και
καθηγητή/καθηγήτριας Πληροφορικής) επεξεργάζονται και αποτυπώνουν αριθμητικά τα αποτελέσματα.
Δημιουργούν σχετικό διάγραμμα, το οποίο αναρτούν στη Συνεργατική Ιστοσελίδα- Ιστολόγιο.

4η - 5η και 6η διδακτική ώρα: Επεξεργασία Φύλλων Εργασίας- Αναζήτηση πηγών –επιτόπιες
επισκέψεις στους χώρους αναφοράς
Στη συνέχεια, ο/η Φιλόλογος μπορεί να δώσει τα παρακάτω Φύλλα Εργασίας στους μαθητές και τις
μαθήτριες και μαζί τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την επεξεργασία τους. Τα συγκεκριμένα Φύλλα
αποτελούνται από ερωτήματα και εργασίες, με βάση τους παραπάνω ρόλους και καλύπτουν βασικούς
θεματικούς άξονες του κεντρικού θέματος. Προγραμματίζονται επισκέψεις στους χώρους αναφοράς, για
την υλοποίηση μικρο- έρευνας, τη διασταύρωση και αντιπαραβολή των πηγών άντλησης του υλικού. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες θα συνεργαστούν σε μικτές ομάδες εργασίας:
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο Εργασίας 1ης ομάδας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Αποστολή σας είναι να αναδείξετε τη γεωγραφική θέση των Χανίων και να δώσετε τις απαραίτητες
πληροφορίες για το λιμάνι της πόλης, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον τουριστικό Οδηγό, με βάση τις
παρακάτω ερωτήσεις- εργασίες:
1. Αφού μελετήσετε τις προτεινόμενες πηγές (έντυπες και διαδικτυακές), να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες
για τη γεωγραφική θέση των Χανίων και του λιμανιού, αναδεικνύοντας την ιστορία του και το ρόλο του για την
πόλη, σε 3 -4 παραγράφους. Θα αναρτήσετε το κείμενό σας στη Συνεργατική Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο
<<Κείμενα –Λιμάνι>>.
................................................................................................................................................

2. Να φωτογραφήσετε την πόλη και το λιμάνι από διάφορες πλευρές, αναρτώντας τις φωτογραφίες
στη Συνεργατική Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο <<Φωτογραφίες –Λιμάνι>>.
................................................................................................................................................

3. Δημιουργήστε ένα χάρτη του λιμανιού, συμβουλευόμενοι τις πηγές που εντοπίσατε. Να ορίσετε τη διαδρομή
από το κέντρο της πόλης προς το λιμάνι και αντίστροφα, σημειώνοντάς την πάνω στο χάρτη, μαζί με τα κυριότερα
αξιοθέατα, τα οποία συναντάει ο επισκέπτης, κατά τη διαδρομή αυτή.

4. Να αναρτήσετε το υλικό σας στο ψηφιακό Αποθετήριο της Συνεργατικής μας Ιστοσελίδας, καταχωρίζοντάς το
στα επιμέρους αρχεία, ώστε να έχουν όλοι και όλες πρόσβαση στο υλικό για την τελική επιλογή των δεδομένων
στον τουριστικό Οδηγό.

5. Αφού επιλέξετε το υλικό, συνδυάστε τα κείμενα με τις φωτογραφίες, τους χάρτες και τα άλλα στοιχεία,
δημιουργώντας τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους, τα απαραίτητα Κεφάλαια και Υποκεφάλαια, παραθέτοντας
την απαραίτητη βιβλιογραφία και συνδέοντας όλα αυτά σε ένα αρμονικό σύνολο, με την απαραίτητη συνοχή και
συνεκτικότητα ενός τουριστικού Οδηγού, ελκυστικού για τους επισκέπτες.

6. Δημιουργήστε έναν πίνακα με τα κριτήρια αξιολόγησης των πηγών που χρησιμοποιήσατε, μετά την
αντιπαραβολή και την τελική επιλογή τους.

7. Πιστεύετε ότι διασφαλίζεται η σαφήνεια, η ακρίβεια και το προσδοκώμενο επικοινωνιακό αποτέλεσμα του
τουριστικού Οδηγού στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο επεξεργαστήκατε; Να δώσετε χαρακτηριστικά
παραδείγματα, αξιοποιώντας τα δικά σας βιώματα και το μηχανισμό της ενσυναίσθησης, μπαίνοντας στη θέση
ενός επισκέπτη της πόλης μας.
................................................................................................................................................
( Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας, όπου, κατά τη γνώμη σας, είναι απαραίτητο)
ΟΔΗΓΙΕΣ :
1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο:
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή- εμψυχωτή και του διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον
/την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)

2)
3)
4)
5)

Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε σε συμπεράσματα
Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας
Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή θέτοντας νέα ερωτήματα
Παραδίδετε το Φύλλο Εργασίας, μαζί με τις απαντήσεις σας, από τα οποία μπορείτε, στο τέλος, να κρατήσετε σε φωτοαντίγραφο.

Αντίστοιχα, διαμορφώνονται και τα υπόλοιπα Φύλλα Εργασίας.

1.
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο Εργασίας 2ης ομάδας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Αποστολή σας είναι να αναδείξετε τη γεωγραφική θέση των τειχών των Χανίων και να δώσετε τις
απαραίτητες πληροφορίες γι’ αυτά, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον τουριστικό Οδηγό, με βάση τις παρακάτω
ερωτήσεις- εργασίες:
1.Αφού μελετήσετε τις προτεινόμενες πηγές (έντυπες και διαδικτυακές), να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες
για τη γεωγραφική θέση και την Ιστορία των τειχών των Χανίων, αναδεικνύοντας την ιστορία τους και το ρόλο τους
για την πόλη, σε 3 -4 παραγράφους. Θα αναρτήσετε το κείμενό σας στη Συνεργατική Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο
<<Κείμενα –Τείχη>>.
................................................................................................................................................
2. Να φωτογραφήσετε τα τείχη της πόλης από διάφορες πλευρές, αναρτώντας τις φωτογραφίες στη Συνεργατική
Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο <<Φωτογραφίες –Τείχη>>.
................................................................................................................................................
3. Δημιουργήστε ένα χάρτη των τειχών, συμβουλευόμενοι τις πηγές που εντοπίσατε. Να ορίσετε τη διαδρομή από
το κέντρο της πόλης προς τα τείχη και αντίστροφα, σημειώνοντάς την πάνω στο χάρτη, καθώς και τα κυριότερα
αξιοθέατα, τα οποία συναντάει ο επισκέπτης, κατά τη διαδρομή αυτή.
................................................................................................................................................
4. Να αναρτήσετε το υλικό σας στο ψηφιακό Αποθετήριο της Συνεργατικής μας Ιστοσελίδας, καταχωρίζοντάς το στα
επιμέρους αρχεία, ώστε να έχουν όλοι και όλες πρόσβαση στο υλικό για την τελική επιλογή των δεδομένων στον
τουριστικό Οδηγό.
5. Αφού επιλέξετε το υλικό, συνδυάστε τα κείμενα με τις φωτογραφίες, τους χάρτες και τα άλλα στοιχεία,
δημιουργώντας τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους, τα απαραίτητα Κεφάλαια και Υποκεφάλαια, παραθέτοντας
την απαραίτητη βιβλιογραφία και συνδέοντας όλα αυτά σε ένα αρμονικό σύνολο, με την απαραίτητη συνοχή και
συνεκτικότητα ενός τουριστικού Οδηγού, ελκυστικού για τους επισκέπτες.

8. Δημιουργήστε έναν πίνακα με τα κριτήρια αξιολόγησης των πηγών που χρησιμοποιήσατε, μετά την
αντιπαραβολή και την τελική επιλογή τους.

7. Πιστεύετε

ότι διασφαλίζεται η σαφήνεια, η ακρίβεια και το προσδοκώμενο επικοινωνιακό αποτέλεσμα του
τουριστικού Οδηγού στο συγκεκριμένο τμήμα του; Να δώσετε χαρακτηριστικά παραδείγματα, αξιοποιώντας τα
δικά σας βιώματα και το μηχανισμό της ενσυναίσθησης, μπαίνοντας στη θέση του επισκέπτη.
................................................................................................................................................
( Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας, όπου, κατά τη γνώμη σας, είναι απαραίτητο)
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή- εμψυχωτή και του διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον
/την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε σε συμπεράσματα
3) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας
4) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή θέτοντας νέα ερωτήματα
5) Παραδίδετε το Φύλλο Εργασίας, μαζί με τις απαντήσεις σας, από τα οποία μπορείτε, στο τέλος, να κρατήσετε σε φωτοαντίγραφο.

2.
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο Εργασίας 3ης ομάδας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Αποστολή σας είναι να αναδείξετε τη γεωγραφική θέση των Μουσείων (Αρχαιολογικού, Ιστορικού,
Λαογραφικού) και των Βιβλιοθηκών των Χανίων και να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες γι’ αυτά, οι οποίες
θα συμπεριληφθούν στον τουριστικό Οδηγό, με βάση τις παρακάτω ερωτήσεις- εργασίες:
1.Αφού μελετήσετε τις προτεινόμενες πηγές (έντυπες και διαδικτυακές), να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες
για τη θέση και την Ιστορία των Μουσείων των Χανίων, αναδεικνύοντας την ιστορία τους και το ρόλο τους για την
πόλη, σε 3 -4 παραγράφους. Θα αναρτήσετε το κείμενό σας στη Συνεργατική Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο
<<Κείμενα –Μουσεία-Βιβλιοθήκες>>.
................................................................................................................................................
2. Να φωτογραφήσετε τα Μουσεία και τις Βιβλιοθήκες από διάφορες πλευρές, αναρτώντας στη Συνεργατική μας
Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο <<Φωτογραφίες –Μουσεία-Βιβλιοθήκες >>.
................................................................................................................................................
3. Δημιουργήστε ένα χάρτη για τα Μουσεία και τις Βιβλιοθήκες, συμβουλευομενοι τις πηγές που εντοπίσατε. Να
ορίσετε τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης προς τα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες και αντίστροφα, σημειώνοντάς την
πάνω στο χάρτη, μαζί και τα κυριότερα αξιοθέατα, τα οποία συναντάει ο επισκέπτης, κατά τη διαδρομή αυτή.
................................................................................................................................................
4. Να αναρτήσετε το υλικό σας στο ψηφιακό Αποθετήριο της Συνεργατικής μας Ιστοσελίδας, καταχωρίζοντάς το στα
επιμέρους αρχεία, ώστε να έχουν όλοι και όλες πρόσβαση στο υλικό για την τελική επιλογή των δεδομένων στον
τουριστικό Οδηγό.
5. Αφού επιλέξετε το υλικό, συνδυάστε τα κείμενα με τις φωτογραφίες, τους χάρτες και τα άλλα στοιχεία,
δημιουργώντας τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους, τα απαραίτητα Κεφάλαια και Υποκεφάλαια, παραθέτοντας
την απαραίτητη βιβλιογραφία και συνδέοντας όλα αυτά σε ένα αρμονικό σύνολο, με την απαραίτητη συνοχή και
συνεκτικότητα ενός τουριστικού Οδηγού, ελκυστικού για τους επισκέπτες.

9. Δημιουργήστε έναν πίνακα με τα κριτήρια αξιολόγησης των πηγών που χρησιμοποιήσατε, μετά την
αντιπαραβολή και την τελική επιλογή τους.
7. Πιστεύετε ότι διασφαλίζεται η σαφήνεια, η ακρίβεια και το προσδοκώμενο επικοινωνιακό αποτέλεσμα του
τουριστικού Οδηγού στο συγκεκριμένο τμήμα του; Να δώσετε χαρακτηριστικά παραδείγματα, αξιοποιώντας τα δικά
σας βιώματα και το μηχανισμό της ενσυναίσθησης, μπαίνοντας στη θέση ενός επισκέπτη της πόλης μας.
................................................................................................................................................
( Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας, όπου, κατά τη γνώμη σας, είναι απαραίτητο)
ΟΔΗΓΙΕΣ:

1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή- εμψυχωτή και του διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον
/την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2)Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε σε συμπεράσματα
3)Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας
3) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή θέτοντας νέα ερωτήματα
4) Παραδίδετε το Φύλλο Εργασίας, μαζί με τις απαντήσεις σας, από τα οποία μπορείτε, στο τέλος, να κρατήσετε σε φωτοαντίγραφο
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο εργασίας 4ης ομάδας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Αποστολή σας είναι να αναδείξετε τη γεωγραφική θέση των αρχαιολογικών χώρων –άλλων ιστορικών
μνημείων των Χανίων και να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες γι’ αυτά, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον
τουριστικό Οδηγό, με βάση τις παρακάτω ερωτήσεις- εργασίες:
1.Αφού μελετήσετε τις προτεινόμενες πηγές (έντυπες και διαδικτυακές), να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες
για τη θέση και την Ιστορία των αρχαιολογικών χώρων και των άλλων ιστορικών μνημείων των Χανίων,
αναδεικνύοντας την ιστορία τους και το ρόλο τους για την πόλη, σε 3 -4 παραγράφους. Θα αναρτήσετε το κείμενό
σας στη Συνεργατική μας Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο <<Κείμενα –Αρχαιολογικοί χώροι –άλλα ιστορικά μνημεία
των Χανίων >>.
................................................................................................................................................
2. Να φωτογραφήσετε από διάφορες πλευρές τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και τα άλλα ιστορικά
μνημεία των Χανίων, αναρτώντας στη Συνεργατική μας Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο <<Φωτογραφίες –
Αρχαιολογικοί χώροι –άλλα ιστορικά μνημεία των Χανίων >>.
................................................................................................................................................
3. Δημιουργήστε ένα χάρτη για τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και τα άλλα ιστορικά μνημεία των
Χανίων, συμβουλευόμενοι τις πηγές που εντοπίσατε. Να ορίσετε τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης προς τους
αρχαιολογικούς χώρους και τα άλλα ιστορικά μνημεία των Χανίων, και αντίστροφα, σημειώνοντάς την πάνω στο
χάρτη, καθώς και τα κυριότερα αξιοθέατα, τα οποία συναντάει ο επισκέπτης, κατά τη διαδρομή αυτή.
................................................................................................................................................
4. Να αναρτήσετε το υλικό σας στο ψηφιακό Αποθετήριο της Συνεργατικής μας Ιστοσελίδας, καταχωρίζοντάς το στα
επιμέρους αρχεία, ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στο υλικό για την τελική επιλογή των δεδομένων
5. Αφού επιλέξετε το υλικό, συνδυάστε τα κείμενα με τις φωτογραφίες, τους χάρτες και τα άλλα στοιχεία,
δημιουργώντας τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους, τα απαραίτητα Κεφάλαια και Υποκεφάλαια, παραθέτοντας
την απαραίτητη βιβλιογραφία και συνδέοντάς όλα αυτά σε ένα αρμονικό σύνολο, με την απαραίτητη συνοχή και
συνεκτικότητα ενός τουριστικού Οδηγού.
6. Δημιουργήστε έναν πίνακα με τα κριτήρια αξιολόγησης των πηγών που χρησιμοποιήσατε, μετά την
αντιπαραβολή και την τελική επιλογή τους.
7. Πιστεύετε ότι διασφαλίζεται η σαφήνεια, η ακρίβεια και το προσδοκώμενο επικοινωνιακό αποτέλεσμα του
τουριστικού Οδηγού στο συγκεκριμένο τμήμα του; Να δώσετε χαρακτηριστικά παραδείγματα, αξιοποιώντας τα
δικά σας βιώματα και το μηχανισμό της ενσυναίσθησης, μπαίνοντας στη θέση ενός επισκέπτη.
................................................................................................................................................
( Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας, όπου, κατά τη γνώμη σας, είναι απαραίτητο)
ΟΔΗΓΙΕΣ :
1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή- εμψυχωτή και του διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον
/την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
5) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε σε συμπεράσματα
6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή θέτοντας νέα ερωτήματα
8) Παραδίδετε το Φύλλο Εργασίας, μαζί με τις απαντήσεις σας, από τα οποία μπορείτε, στο τέλος, να κρατήσετε σε φωτοαντίγραφο
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---------------------------------------------------------------------------------Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Αποστολή σας είναι να αναδείξετε τη γεωγραφική θέση της αγοράς και των κυριότερων
παραδοσιακών δρόμων μιας γραφικής γειτονιάς των Χανίων (προτείνεται η γειτονιά γύρω από το σχολείο) και
να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες γι’ αυτά, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον τουριστικό Οδηγό, με
βάση τις παρακάτω ερωτήσεις- εργασίες:
1.Αφού μελετήσετε τις προτεινόμενες πηγές (έντυπες και διαδικτυακές), να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες
για τη θέση και την Ιστορία της κεντρικής αγοράς και μιας παραδοσιακής γειτονιάς των Χανίων και να αναδείξετε
το ρόλο τους για την πόλη, σε 3 -4 παραγράφους. Θα αναρτήσετε το κείμενό σας στη Συνεργατική Ιστοσελίδα,
στο σχετικό Αρχείο <<Κείμενα – κεντρική αγορά - παραδοσιακή γειτονιά>>.
................................................................................................................................................
2. Να φωτογραφήσετε από διάφορες πλευρές την κεντρική αγορά, τα σοκάκια και τα σπίτια της παραδοσιακής
γειτονιάς των Χανίων, αναρτώντας τις φωτογραφίες στη Συνεργατική μας Ιστοσελίδα, στο σχετικό Αρχείο
<<Φωτογραφίες – κεντρική αγορά - παραδοσιακή γειτονιά >>.
................................................................................................................................................
3. Δημιουργήστε ένα χάρτη για την κεντρική αγορά και την παραδοσιακή γειτονιά των Χανίων, με βάση τις πηγές
που εντοπίσατε. Να ορίσετε τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης προς τα σημεία αυτά και αντίστροφα,
σημειώνοντάς την πάνω στο χάρτη, καθώς και τα κυριότερα αξιοθέατα, τα οποία συναντάει ο επισκέπτης, κατά
τη διαδρομή αυτή.
................................................................................................................................................
4. Να αναρτήσετε το υλικό σας στο ψηφιακό Αποθετήριο της Συνεργατικής μας Ιστοσελίδας, καταχωρίζοντάς το
στα επιμέρους αρχεία, ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στο υλικό για την τελική επιλογή των δεδομένων για τον
τουριστικό Οδηγό.
5. Αφού επιλέξετε το υλικό, συνδυάστε τα κείμενα με τις φωτογραφίες, τους χάρτες και τα άλλα στοιχεία,
δημιουργώντας τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους, τα απαραίτητα Κεφάλαια και Υποκεφάλαια, παραθέτοντας
την απαραίτητη βιβλιογραφία και συνδέοντάς όλα αυτά σε ένα αρμονικό σύνολο, με την απαραίτητη συνοχή και
συνεκτικότητα ενός τουριστικού Οδηγού,
6.
Δημιουργήστε έναν πίνακα με τα κριτήρια αξιολόγησης των πηγών που χρησιμοποιήσατε, μετά την
αντιπαραβολή και την τελική επιλογή τους.
7.
Πιστεύετε ότι διασφαλίζεται η σαφήνεια, η ακρίβεια και το προσδοκώμενο επικοινωνιακό αποτέλεσμα του
τουριστικού Οδηγού στο συγκεκριμένο τμήμα που επιμεληθήκατε; Να δώσετε χαρακτηριστικά παραδείγματα,
αξιοποιώντας τα δικά σας βιώματα και το μηχανισμό της ενσυναίσθησης, μπαίνοντας στο ρόλο ενός επισκέπτη
της πόλης μας.
................................................................................................................................................
( Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας, όπου, κατά τη γνώμη σας, είναι απαραίτητο)
ΟΔΗΓΙΕΣ :

1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο :
α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία)
β) του διαμεσολαβητή- εμψυχωτή και του διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει τις απορίες,
θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των εργασιών)
γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας)
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας)
2) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε σε συμπεράσματα
3) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας
4) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή θέτοντας νέα ερωτήματα
5) Παραδίδετε το φύλλο εργασίας, μαζί με τις απαντήσεις σας, από τα οποία μπορείτε, στο τέλος, να κρατήσετε σε φωτοαντίγραφο.
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---------------------------------------------------------------------------------7η διδακτική ώρα: Επεξεργασία και ενοποίηση των δεδομένων που επέλεξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες
στη Συνεργατική Ιστοσελίδα- επιλογή των κυριότερων στοιχείων και έναρξη δημιουργίας του τουριστικού
Οδηγού, με αρμονική σύνδεση των μερών- Παραγωγή πολυτροπικού κειμένου
8η διδακτική ώρα: Δημιουργία κατάλληλων υπερσυνδέσμων, στο εργαστήριο της Πληροφορικής- Περαιτέρω
επεξεργασία του Οδηγού- Ανατροφοδοτική αξιολόγηση (αυτο-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση – Στη φάση της
ετερο-αξιολόγησης, οι μαθητές διορθώνουν τα κείμενα ο ένας του άλλου και η μία ομάδα της άλλης ομάδας, για
να καταλήξουν στην τελική μορφή του Οδηγού.
9η-10η διδακτική ώρα: ώρες Φιλαναγνωσίας:
Παράλληλα, οι ομάδες μελετούν και επεξεργάζονται το λογοτεχνικό κείμενο που επέλεξε η πλειονότητα
των μαθητών και μαθητριών, με εστίαση σε ένα κεφάλαιό του, το οποίο θα αποδοθεί θεατρικά ή με
δραματοποιημένη απαγγελία. Ακολουθεί διαδικτυακό forum- Συζήτηση Εργασίας, με βάση το φύλλο
αναστοχασμού, το οποίο είδαμε παραπάνω, στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας. Κάθε σχολική ομάδα (ομάδα
ΕΠΑΛ και ομάδα μαθητών σχολείου/-ων εξωτερικού) θα προετοιμάσει τη δική της εκδοχή για τη θεατρική
παράσταση, η οποία είναι προαιρετική και εντάσσεται στις δραστηριότητες επέκτασης του Σεναρίου. Στη
συνέχεια, η αναγνωστική Κοινότητα μπορεί να συνεχίσει το έργο της, εμπλουτίζοντάς το και με άλλες
δραστηριότητες π.χ. μπορεί να προωθήσει την έμπρακτη υπεράσπιση πανανθρώπινων αξιών, καλώντας και
άλλα σχολεία να μετέχουν σ’ αυτή την προσπάθεια.
11η- 12η Διδακτική ώρα : Ολοκλήρωση των εργασιών – Δημιουργία τουριστικού Οδηγού- Τελική Αξιολόγηση:
Μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης, οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ., με τη βοήθεια των
τριών εκπαιδευτικών, δίνουν την τελική μορφή στον τουριστικό Οδηγό, τον μεταφράζουν στην Αγγλική Γλώσσα
και διαμορφώνουν κριτήρια- <<ρουμπρίκες>>, με βάση τους προβλεπόμενους δείκτες, για την τελική αξιολόγησή
του.
6)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η συγκεκριμένη διδακτική Πρακτική, αλλά και ο μαθητικός τουριστικός Οδηγός μπορεί να αποτιμηθεί:
α) σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με αυτο-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση από τους ίδιους τους
δημιουργούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ε.ΠΑ.Λ., αλλά για πληρέστερη εικόνα, μπορεί να υλοποιηθεί
αξιολόγηση του τελικού προϊόντος:
β) από τους ίδιους τους μαθητές- επισκέπτες του σχολείου/-ων από το εξωτερικό, με βάση τη βιωματική
εμπειρία από την επίσκεψη τους στα Χανιά και την αξιοποίηση του Οδηγού, ώστε να ελεγχθεί, με τον
καλύτερο τρόπο, η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα του τουριστικού Οδηγού στην πράξη, αφού,
εκείνοι, για να περιηγηθούν στα Χανιά, χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο Οδηγό και
γ) από άλλους φορείς: π.χ. Μουσεία, Δήμους κ.λ.π.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ. μπορούν, επίσης, να κάνουν αίτηση, για να συμπεριληφθεί ο
Οδηγός τους στις ιστοσελίδες και στις προθήκες εισόδου Μουσείων, Σχολείων και Δήμων της χώρας και
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---------------------------------------------------------------------------------του εξωτερικού ή ακόμα και σε ψηφιακές συσκευές π.χ. εφαρμογές σε συσκευές tablet, κινητών κ.λ.π.,
διευκολύνοντας την περιήγηση των ξένων επισκεπτών και, ειδικότερα, των μαθητών και μαθητριών, που
επισκέπτονται την Πατρίδα μας.

Γενικότερα, πρόκειται για ένα απαιτητικό, αλλά πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό Σενάριο ευρύτερου
διδακτικού Σχεδιασμού, το οποίο, για να περατωθεί, χρειάζεται καλή οργάνωση, σωστή συνεργασία και
συμμετοχή όλων. Οι επιμέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες υποστηρίζουν τη διερευνητική, ανακαλυπτική
μάθηση, προάγουν τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό, προωθούν την καλλιέργεια της κριτικής,
δημιουργικής σκέψης, αξιών και στάσεων ζωής, μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, με ευρύ πεδίο εφαρμογών.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αισθάνονται ικανοποίηση από τη συνεργασία τους με άλλα συνομήλικα παιδιά και
χαίρονται την όλη διαδικασία. Επιπροσθέτως, συνειδητοποιούν ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μπορεί
να έχει χρηστικό και λειτουργικό χαρακτήρα, με προστιθέμενη αξία, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό σε Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχαιολογικούς χώρους, Δήμους κ.λ.π., προσελκύοντας, αλλά και
εξυπηρετώντας αυτούς που επισκέπτονται την Πατρίδας μας.
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2Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ,
ΜΕ ΘΕΜΑ:

<< ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ>>
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<<ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ>>
Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη της σημασίας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς
και των δυνατοτήτων που εκείνη παρέχει τόσο στη διδακτική Πράξη, όσο και στην ίδια τη μαθησιακή
διαδικασία, μέσα από συγκεκριμένο διδακτικό Παράδειγμα για τη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ τάξης Γυμνασίου, το
οποίο αφορά στη διδασκαλία των Προθέσεων.
Μέθοδος-Υλικό: Για τη συγκεκριμένη εργασία αξιοποιήθηκε η βιωματική εμπειρία της συγγραφέως από την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με δόκιμες πηγές Διδακτικής Μεθοδολογίας και με μεθόδους
και τεχνικές συνεργατικής, βιωματικής, διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Αρχικά, παρουσιάζεται,
σύντομα, η αφετηρία του προβληματισμού μας για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας, τα ερευνητικά
ερωτήματα, το θεωρητικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, σε σχέση με την προτεινόμενη
διδακτική Ενότητα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση του διδακτικού Σχεδιασμού, με βάση τις αρχές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στο πλαίσιο της συμβατικής και της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, και η
αποτίμησή του, τόσο σε επίπεδο Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Εκπαιδευτικών, όσο και σε επίπεδο Εκπαίδευσης
Ανηλίκων-Μαθητών και Μαθητριών.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Μέσα από τη διαγραφόμενη διδακτική Πρόταση, τα παιδιά συμμετέχουν
ενεργητικά στην όλη διαδικασία και, με την ανατροφοδότηση που έχουν, σε τακτά διαστήματα, από τον /την
εκπαιδευτικό, μπορούν να συμβάλουν, ουσιαστικά, στην πρόοδό τους. Προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός
τέτοιου απαιτητικού Σχεδιασμού, που σέβεται τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και, εν γένει, την προσωπικότητα
των μαθητών και μαθητριών, είναι η γνώση, η καλή οργάνωση, η καλλιέργεια κλίματος συναισθηματικής
ασφάλειας και εμπιστοσύνης, σε Κοινότητες Μάθησης και Συνεργασίας. Μέσα σε αυτές τις Κοινότητες,
εκπαιδευτικοί, μαθητές συνεργάζονται αποτελεσματικότερα, σε ένα περιβάλλον πνευματικής εγρήγορσης,
συναισθηματικής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ισχυρών συναισθηματικών δεσμών. Συνειδητοποιούν
καλύτερα το ρόλο τους, τη στάση τους απέναντι στο μάθημα και την εν γένει συμπεριφορά τους. Παράλληλα,
σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα παιδιά αισθάνονται ικανοποίηση από την ενεργητική συμμετοχή τους στην όλη
διαδικασία, αναστοχάζονται τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους απέναντι στο μάθημα, εσωτερικεύουν
αρχές, κανόνες και αξίες, προάγοντας την προσωπικότητα, την κοινωνική τους συνείδηση και ευαισθησία. Από
την άλλη, οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται ατομικά και επαγγελματικά, μέσα από τον εμπλουτισμό των
δραστηριοτήτων, την προώθηση του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας, τη συνεχή προσπάθεια για συνοχή
και ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά- ενίοτε και με εναλλαγή ρόλων- την ενεργητική ακρόαση, κ.ά.,
στοιχεία, που αναβαθμίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και καθιστούν τη διαφοροποίηση στη διδασκαλία
αναγκαία, αλλά και ενδιαφέρουσα, για όλα τα παιδιά.
Λέξεις/φράσεις – κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, προθέσεις, διερευνητική, συνεργατική, μάθηση

Ερευνητικά ερωτήματα
Πραγματολογικά ερωτήματα:
- Τι είναι <<διαφοροποιημένη διδασκαλία>> ;
- Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή της;
- Πού μπορεί να εφαρμοστεί στη διδακτική πράξη;
- Πόσο μπορεί να βοηθήσει τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία;
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Επεξηγηματικά/Δεοντολογικά ερωτήματα:
- Γιατί μας είναι χρήσιμη, σήμερα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία για όλα τα παιδιά;
- Πώς μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, αλλά και να συμβάλει
θετικά στην ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών;
- Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί για τη διδασκαλία των προθέσεων σε συμβατικό και ψηφιακό
περιβάλλον;
- Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας εφαρμογής;
- Πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αξιοποιούμε πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας;
Ερωτήματα κριτικής ανάλυσης
- Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία;
- Ποια είναι η άποψη των μαθητών και μαθητριών επί της διαδικασίας αυτής;
- Ποιοι, τελικά, ωφελούνται από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική
κοινότητα;

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο
1.1. Προβληματική της εργασίας
Αφετηρία του προβληματισμού μας για τη διατύπωση της συγκεκριμένης διδακτικής Πρότασηςεκπαιδευτικού Σεναρίου στάθηκε η ίδια η ανάγκη ανταπόκρισής μας στη συνεχώς αυξανόμενη
μαθητική ετερογένεια (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018): παιδιά με γλωσσικές και άλλες
αδυναμίες και κενά, με διαγνωσμένες ή μη μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
συμπεριλαμβανομένων και των χαρισματικών παιδιών, παιδιά με εξαιρετικές ικανότητες, μυαλό και
χαρίσματα, παιδιά ρομά, αλλοδαπών, προσφύγων, μεταναστών, για να αναφέρουμε μερικές από τις
παραμέτρους αυτής της διαφοροποίησης.
Σίγουρα,

η

σύνθετη

κοινωνική

πραγματικότητα

(πολιτισμική

ετερογένεια,

πολυσυλλεκτικότητα), η έκρηξη της πληροφορίας, η επικράτηση της εικόνας, η μεγάλη εκπαιδευτική
ασυνέχεια ανάμεσα στις βαθμίδες Εκπαίδευσης, ο όγκος της ύλης, τα συσσωρευμένα χάσματα και
κενά, ο εξορθολογισμός της ύλης, που, συνήθως, δεν συνίσταται σε λειτουργική σύνδεση των
επιμέρους μερών, αλλά, απλώς, σε μείωση σελίδων, τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Σ., τα βιβλία και οι οδηγίες,
που, συχνά, απέχουν από τις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών,
η τάση της ήσσονος προσπαθείας και της χαλάρωσης, η τάση για προβολή του αρνητικού και όχι του
θετικού, των αξιών και των στάσεων ζωής, η εξάρτηση από τους υπολογιστές και τα κινητά, ο ακραίος
ανταγωνισμός και η γενικότερη ηθική παρακμή οδηγούν, συχνά, σε σύγχυση τους μαθητές και τις
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μαθήτριες, οι οποίοι/οι οποίες διακατέχονται από συνεχές άγχος, που, σαφώς, αναστέλλει τη μάθηση
και την αρμονική ανάπτυξή τους.
Έτσι, αν και θεωρούμε ότι τα παιδιά εισερχόμενα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο θα είναι σε θέση
να γράφουν, να διαβάζουν, να κατανοούν, να παράγουν, με άνεση και ευχέρεια, κείμενα και εν γένει
λόγο, εντούτοις, τα φαινόμενα είναι, πολλές φορές, απογοητευτικά. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις
λέξεις σαν τις εικόνες στον υπολογιστή και δεν ανιχνεύουν τη σημασία τους πίσω από τον κατάλληλο
συνδυασμό των γραμμάτων ή πίσω από τη χρήση τους, στις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Στο
πλαίσιο αυτό και με δεδομένα όλα τα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα, θα πρέπει να δούμε το δικό
μας κομμάτι της ευθύνης και να εξετάσουμε εκ νέου τις Πρακτικές μας, καθώς οι τάξεις μας, πλέον,
έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται αναπροσαρμογή των πρακτικών, ώστε η γνώση να είναι
ευληπτότερη, πιο ουσιαστική, συνδεδεμένη, πραγματικά, με τη ζωή, μέσα από τρόπους σκέψης και
Πρακτικές, που κινητοποιούν το άτομο να επιλέγει κριτικά και να εκφράζεται δημιουργικά,
αποκτώντας μια θετικότερη στάση απέναντι στη γνώση, στο σχολείο, στο συνάνθρωπο. Όλα τα
παραπάνω υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, σήμερα, για όλα τα παιδιά.
Όπως έχουμε υπογραμμίσει, η φροντίδα των σχέσων και η δημιουργία εκπαιδευτικής ομάδας είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή και την ανάπτυξη οποιασδήποτε διδακτικής πρακτικής.
Επομένως, αυτά που τονίσαμε παραπάνω ισχύουν και για την περίιπτωση Σεναρίων και ΜικροΣεναρίων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.
1.2.Θεωρητικό Μέρος: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
«Κάποτε μια δασκάλα μάλωσε ένα μαθητή επειδή, στην προσπάθειά του να βρει κάποια
αθροίσματα, μετρούσε με τα δάχτυλά του. Η δασκάλα είπε στο παιδί να βάλει τα χέρια του πάνω στο
θρανίο, ώστε να μην τα χρησιμοποιήσει στη διαδικασία της μέτρησης. Ωστόσο, το παιδί άρχισε να
κουνά και να χτυπά τα δάχτυλά του πάνω στο θρανίο. Η δασκάλα φώναξε εξαγριωμένη να κρατήσει
το παιδί τα δάχτυλά του ακίνητα. Το παιδί, προφανώς, υπάκουσε, αλλά στην προσπάθειά του να
μετρήσει, άρχισε να χτυπά τα πόδια του. ….Μπορούσε, σε μερικά δευτερόλεπτα, να μετρήσει τα
δόντια του με τη γλώσσα του και να βρει πόσο κάνει οκτώ φορές το εννέα, κάτι, που,
ομολογουμένως, δεν το καταφέρνουν ακόμα και οι ενήλικες! Τα λάθη που έκανε η δασκάλα ήταν
δύο:
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α) δεν είχε αντιληφθεί ότι το παιδί αυτό είχε το δικό του ύφος μάθησης, και
β) επέμεινε στον τρόπο, τον οποίο εκείνη νόμιζε καλύτερο ή σωστότερο. Θα μπορούσε, φυσικά, να
ενθαρρύνει το παιδί να χρησιμοποιήσει μόνο το μυαλό του, αλλά όχι να του απαγορεύσει να μάθει
σύμφωνα με το δικό του μαθησιακό ύφος» (Χατζηγεωργίου,1999, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, 2018).
Αλήθεια, όπως παρατηρεί και η Tomilson, <<αν ένα παιδί δεν μαθαίνει, με τον τρόπο, με τον
οποίο διδάσκουμε, μπορούμε να διδάξουμε με τον τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο εκείνο μπορεί να
μάθει;»
- Σίγουρα, η διαδικασία ανίχνευσης του μαθησιακού ύφους των μαθητών και μαθητριών, δηλ. του
τρόπου, με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά δεν είναι εύκολη. Το μαθησιακό ύφος <<μπορεί να
διαμορφωθεί από τον τύπο της νοημοσύνης, το φύλο, το πολιτισμικό περιβάλλον κλπ.>> (Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018). Πληροφορίες για τα παιδιά μπορούμε να αντλήσουμε, επίσης, από
τη βαθμολογία ή την προφορική ενημέρωση από συναδέλφους, που έχουν δουλέψει μαζί τους,
προηγούμενες χρονιές. Γι’ αυτό και η συνεργασία των εκπαιδευτικών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Με
αυτές τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες θα εμπλουτίζονται και από τις δικές μας καθημερινές
εντυπώσεις από τη συναναστροφή μας με τα παιδιά, μπορούμε να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με μεγαλύτερη ετοιμότητα και για όλα τα παιδιά, στα οποία η
διαφοροποίηση, εκ των πραγμάτων, υφίσταται.
- Τι είναι, όμως, η διαφοροποιημένη διδασκαλία;
Διαφοροποιώ τη διδασκαλία μου σημαίνει διδάσκω το ίδιο πράγμα, με διαφορετικό τρόπο,
αξιοποιώντας διαφορετικούς μαθησιακούς μηχανισμούς ενεργοποίησης των μαθητών και των
μαθητριών μου. Διαφοροποίηση δεν σημαίνει διαφορετικό πρόγραμμα για κάθε μαθητή, ούτε
χωρισμό της τάξης σε ανομοιογενείς ομάδες ή ομοιογενείς διαφορετικών επιπέδων. Δε συνεπάγεται,
επίσης, ότι κάποια παιδιά θα κάνουν περισσότερες εργασίες από άλλα. Αντίθετα, πρόκειται για μια
ποιοτική τροποποίηση των βημάτων εργασίας, των γνωστικών διαδρομών, που τα ίδια τα παιδιά
ακολουθούν, η οποία βασίζεται στον προσεκτικό διδακτικό σχεδιασμό, που γίνεται εξ αρχής και όχι
ύστερα από μια αποτυχία (Σακελλαρίου, 2020) ώστε, τελικά, εκείνα να φτάνουν εκεί, όπου μπορούν
(Bearne, 1996, Κουτσελίνη et al, 2015, Tomlinson, 1999).
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Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία δε διατρέχει όλη τη διδακτική ώρα και δεν είναι μια γραμμική
διαδικασία: παίρνω δηλ. και εφαρμόζω διαδοχικά τεχνικές, αλλά διαφοροποιώ συγκεκριμένα σημεία
της παρουσίασής μου ως προς το περιεχόμενο (πολλαπλές πηγές άντλησης των πληροφοριών και
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας), (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018), τη διαδικασία
(πολλαπλές διαδικασίες δημιουργίας νοήματος) (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018) και το
μαθησιακό αποτέλεσμα (πολλαπλές μορφές έκφρασης της γνώσης) (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, 2018), το οποίο αποτιμάται με ποικιλία εργαλείων. Εξάλλου, η αξιολόγηση των μαθητών
είναι κομμάτι της όλης διαδικασίας, όχι το τελικό προϊόν ή το αποτέλεσμά της με κύριο στόχο την
ανατροφοδότηση των παιδιών (Παντελιάδου, 2008∙ Tomlinson & Moon, 2013).
Θα διαφοροποιήσω τη διδασκαλία, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία των παιδιών, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν, να βελτιώσουν τα αδύνατά τους σημεία.
Επομένως, όταν λέμε <<Διαφοροποιημένη Διδασκαλία>>, εννοούμε μια διδασκαλία
<<κατάλληλα και εκ των προτέρων σχεδιασμένη>> (Σακελλαρίου, 2020), στο σύνολο των διδακτικών
ενεργειών, ώστε εκείνη, τελικά, να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες,
ενδιαφέροντα, κλίσεις των παιδιών. Την ώρα που παρουσιάζω ένα θέμα, απευθύνομαι στα παιδιά με
διαφορετικό τρόπο.
Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί <<οργανικό κομμάτι της διδασκαλίας>>, όχι ξεχωριστό στάδιο
..και λειτουργεί προληπτικά ως προς την εμφάνιση των μαθησιακών Δυσκολιών>> (Σακελλαρίου,
2020), αλλά και ενισχυτικά προς τη συνεχή μάθηση και πρόοδο όλων των μαθητών και μαθητριών.
Εδώ έγκειται και η σπουδαιότητά της, καθώς δεν αφορά και δεν ωφελεί μεμονωμένες ομάδες
παιδιών, αλλά όλα τα παιδιά.
Σε αυτό το διαφοροποιημένο διδακτικό Σχεδιασμό, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας:
1) Το μαθητή και τη μαθήτρια, και ειδικότερα (Σακελλαρίου, 2020):
α) την ετοιμότητα ή το επίπεδο επίδοσης (readiness), το οποίο περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες,
δεξιότητες, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή περίοδο και με βάση συγκεκριμένη διδακτική
Ενότητα. Επομένως, <<η διαφοροποίηση της διδασκαλίας θα ξεκινήσει από το σημείο <<της
πραγματικής μάθησης>>, το σημείο δηλ. <<από το οποίο το παιδί μπορεί να προχωρήσει παραπέρα,
χωρίς, όμως, να μπορεί να το κάνει μόνο του και εντοπίζεται μόνο αν αξιοποιήσουμε πολλά
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δεδομένα>> (Σακελλαρίου, 2020), τα οποία προκύπτουν από τη μαθησιακή πορεία και την εν γένει
παρουσία του στο τμήμα και στο σχολείο.
β) τα ενδιαφέροντά του/της (interest), τη δυνατότητα επιλογής που του παρέχεται και
γ) τον ιδιαίτερο τρόπο, με τον οποίο μαθαίνει (μαθησιακό προφίλ-learning profile), σε σχέση με το
περιβάλλον

π.χ. τυχόν ύπαρξη κίνησης, θορύβου κ.λ.π.), και τα ιδιαίτερα μαθησιακά

χαρακτηριστικά του ίδιου του παιδιού (π.χ. δημιουργική, συνθετική ή αφαιρετική σκέψη,
συνεργατική ή ανταγωνιστική διάθεση κ.λ.π.) και
2) Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), το οποίο πρέπει να είναι ποιοτικό, με εστίαση
(Σακελλαρίου, 2020):
α) στο περιεχόμενο: όπου η διαφοροποίηση αφορά στο <<τι >> της διδασκαλίας και στον τρόπο
πρόσβασης των παιδιών σε αυτό που διδάσκουμε (ενδεικτικές τεχνικές διαφοροποίησης του
περιεχομένου αποτελούν οι εννοιολογικές προσεγγίσεις και ομαδοποιήσεις, ύστερα από αναζήτηση
δεδομένων, οι εννοιολογικοί χάρτες, τα ημερολόγια μάθησης και εργασιών, οι γραφικοί οργανωτές,
τα κέντρα ενδιαφέροντος, το παιχνίδι ρόλων κ.ά.) (Tomlinson, 2005).
β) στη διαδικασία παρουσίασης και επεξεργασίας του και
γ) στο τελικό προϊόν
Σίγουρα, <<η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας, που επηρεάζει
τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη>> των παιδιών (Kyriakides et al, 2009). Κατ’ επέκταση,
ο/η εκπαιδευτικός οφείλει (Σακελλαρίου, 2020):
● <<να συνειδητοποιήσει ότι δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές όπως ο ίδιος/η ίδια.
● να εξηγήσει στους μαθητές τους πιθανούς διαφορετικούς τρόπους μάθησης και να τους βοηθήσει
να συνειδητοποιήσουν τους δικούς τους, ιδιαίτερους τρόπους μάθησης.
● να επιτρέπει στους μαθητές να επιλέγουν και αυτοί δραστηριότητες και διδακτικές

προσεγγίσεις

(πχ. διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων).
● να εστιάσει, αρχικά, σε διαφοροποίηση με βάση λίγα γνωστικά προφίλ και, σταδιακά, να αυξάνει
τη διαφοροποίηση>> (π.χ. προφορική, οπτική παρουσίαση του υλικού από την/τον εκπαιδευτικό,
πορεία από το μέρος στο όλο ή το αντίθετο), <<στη συνέχεια, την ομαδοποίηση, τους διάφορους
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τρόπους αξιολόγησης… και, στο τέλος, τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης (Γλωσσική,
μαθηματική, οπτικο-χωρική, μουσική, κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική)>> (Σακελλαρίου,
2020).
Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι μαθαίνουμε (Ekwall & Shanker, 1988, Σακελλαρίου, 2020):
- 10% από ό,τι διαβάζουμε,
- 20% από ό,τι ακούμε
- 30% από ό,τι βλέπουμε και ακούμε
- 70% από ό,τι συζητάμε με άλλους
- 95% από ό,τι διδάσκουμε σε κάποιον άλλο.
Η διαδικασία αυτή είναι συνδεδεμένη με διάφορα εργαλεία, τα οποία διαφοροποιούνται ως
προς το περιεχόμενο και τη δομή. Γι’ αυτό θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει κάτι απλό: απλά
ερωτηματολόγια αναστοχασμού, τα οποία αναφέρονται γενικά στις προτιμήσεις ή τις συνήθειες των
μαθητών στους τρόπους εργασίας ή μελέτης, όπως για παράδειγμα αυτό που ακολουθεί:
Εγώ ως μαθητής/τρια....
1.Η μάθηση είναι πιο ευχάριστη για μένα όταν........................................
2.Τα πράγματα, στα οποία είμαι καλός/ή σαν μαθητής/τρια, είναι.......
3.Η αγαπημένη μου ερώτηση είναι ............................................................
4.Προσέχω ιδιαίτερα στο μάθημα, όταν.....................................................
5.Αυτό που θα ήθελα να αλλάξω σε μένα ως μαθητή/ως μαθήτρια είναι..................
6.Αυτό που έμαθα πιο πρόσφατα είναι......................................................
(Chopra, 1996: 104, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολικής, 2018)

Βασικές παιδαγωγικές αρχές της συγκεκριμένης μαθησιακής διαδικασίας είναι οι εξής:
- η αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών,
- το συναισθηματικά υγιές περιβάλλον και η αίσθηση της κοινότητας
- η προσφορά κοινών μαθησιακών εμπειριών (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018), μέσα από
την εργασία σε ομάδες,
- η ανίχνευση των αναγκών και του μαθησιακού ύφους, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και των
κινήτρων τους για μάθηση,
- η αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης των παιδιών
- η αρχή της πολυαισθητηριακής διδακτικής προσέγγισης της γνώσης, με την ενεργοποίηση των
αισθήσεων, προκειμένου να αποκτήσει νόημα και σημασία για τους μαθητές και τις μαθήτριες κ.ά.
- η δημιουργία άμεσων εμπειριών, μέσα από τεχνικές βιωματικής, διερευνητικής και ανακαλυπτικής
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μάθησης, κ.ά. αποτελούν βασικές συντεταγμένες και αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που
έχουν τη βάση τους ήδη στην αρχαιότητα και συμπληρώνονται με τις θέσεις των θεωρητικών της
εκπαίδευσης του 20ου αι. Bloom, Dewey, Decroly, Claparède, Froebel, Pestallozi, Piaget κ.ά., οι οποίες
ανέδειξαν με διαφορετικούς τρόπους τη μοναδικότητα της εμπειρίας του παιδιού στη παιδαγωγική
διαδικασία, στοιχείο κομβικής σημασίας για τη διαφοροποιημένη Παιδαγωγική (Prud’ Homme, κ.α.
2006: 132, 146).
Παράλληλα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία υποστηρίζεται και από τη θεωρία του Bruner (για
την ανακαλυπτική μάθηση), τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner, τη θεωρία του
Vigotsky για την οικοδόμηση της μάθησης μέσα από την αλληλεπίδραση και την οικοδόμηση
νοήματος από τον ίδιο το μαθητή (Gipps, 1994, Moore, 2000, ΙΕΠ, 2018), καθώς και από τις θέσεις του
Freire και του Mezirow (για το μετασχηματισμό τυχόν στερεοτυπικών, δυσλειτουργικών αντιλήψεων
των εκάστοτε εκπαιδευομένων, με την ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού τους, κυρίως, μέσω
ενός οπτικού ερεθίσματος (σκίτσου ή άλλου έργου Τέχνης), αλλά και του Knud Illeris (Illeris, 2009), ο
οποίος τεκμηριώνει ότι κάθε διεργασία Μάθησης περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις:
•

α) Το περιεχόμενο της μάθησης,

•

β) τα κίνητρα της μάθησης,

•

γ) μαζί με την αλληλεπίδραση ατόμου- περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας τους άξονες και

υποδεικνύοντας τρόπους, με τους οποίους διαφοροποιείται η διδασκαλία.
Σίγουρα, ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα πρέπει
να γίνεται, και σε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.

Μαθησιακό περιβάλλον
Όταν λέμε <<Μαθησιακό περιβάλλον>> αναφερόμαστε αφενός στο χώρο, μέσα στον οποίο
διενεργείται η μαθησιακή διαδικασία (ο οποίος είναι οργανωμένος, άνετος, ασφαλής, και ο οποίος
προσφέρεται για ατομική και ομαδική μελέτη, έχει εύκολη πρόσβαση στα απαιτούμενα υλικά κ.λπ.).
Αφετέρου, αναφερόμαστε και στο συναισθηματικό κλίμα, που προσδιορίζουν οι σχέσεις του
εκπαιδευτικού με τα παιδιά και οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους. Αυτό περικλείει έννοιες όπως:
αλληλοσεβασμός, αλληλοκατανόηση, εμπιστοσύνη, αμοιβαία αναγνώριση της προσπάθειας, γόνιμοςδημοκρατικός διάλογος (Tomlinson & Imbeau, 2010, Καρτσώνη, 2019).
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Στο πλαίσιο αυτό οι ρόλοι παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου ενίοτε αντιστρέφονται: ο/η
εκπαιδευτικός μαθαίνει από τους μαθητές και τις μαθήτριες του, καθώς επιτρέπει στα ενδιαφέροντα
και τις εμπειρίες τους να αναδειχτούν και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της μαθησιακής
εμπειρίας. Βασική παραδοχή είναι ότι όλα, ανεξαιρέτως, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν
και, υπό το πρίσμα αυτό, ο/η εκπαιδευτικός προσεγγίζει κάθε παιδί αναδεικνύοντας, κυρίως, τις
δυνατότητές του.

Β΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Κύριο Μέρος
1.4. Διδασκαλία των Προθέσεων με βάση τις αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και
του συνδυασμού συμβατικής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
Διδακτικοί στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων :
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταστούν ικανοί:
- Να εντοπίζουν τις Προθέσεις σε ένα κείμενο (συμβατικό ή πολυτροπικό), στο συμβατικό και στο
ψηφιακό περιβάλλον
- Να διακρίνουν τη λειτουργική τους χρήση και τον επικοινωνιακό σκοπό, σε κάθε περίσταση
επικοινωνίας
- Να εντοπίζουν τα είδη των Προθέσεων και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στην καθημερινή ζωή
- Να συνειδητοποιήσουν ποιες Προθέσεις συντίθενται με ρήματα, με ουσιαστικά, με επίθετα, μέσα
από ποικιλία δραστηριοτήτων κ.λ.π.
Σε επίπεδο στάσεων και αξιών :
Να καταστούν ικανοί να :
- Να αποτιμούν τη σωστή χρήση τους στις περιστάσεις της καθημερινής επικοινωνίας και να
αντιλαμβάνονται το επικοινωνιακό αποτέλεσμα από τη σωστή ή τη λανθασμένη χρήση τους, αλλά και
από την απουσία τους από το λόγο
- Να χαρούν την όλη διαδικασία και τις ποικίλες δραστηριότητες, που απευθύνονται σε διαφορετικά
ενδιαφέροντα, ανάγκες, ικανότητες και ταλέντα.
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Σε επίπεδο ικανοτήτων-δεξιοτήτων :
-

Να καταστούν ικανοί να :
Να συνδυάζουν τις κατάλληλες Προθέσεις με τα κατάλληλα ρήματα
Να ελέγχουν τυχόν λανθασμένη χρήση και να μπορούν να τοποθετούν τη σωστή Πρόθεση στην ομιλία
τους, με βάση το επιθυμητό επικοινωνιακό αποτέλεσμα.
Να αξιοποιούν δημιουργικά τα λεξικά, να ομαδοποιούν δεδομένα και να παράγουν σωστό λόγο
(προφορικό και γραπτό).

Πλαίσιο εφαρμογής: Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική Πρόταση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων- Εκπαιδευτικών, ενώ οι προτεινόμενες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Α΄ τάξης Γυμνασίου. Η
Πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί και στο Λύκειο, με κατάλληλη αναπροσαρμογή. Οι ποικίλες
δραστηριότητες που ακολουθούν ξεκουράζουν τα παιδιά, ενεργοποιούν το ενδιαφέρον τους για το
μάθημα, την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, βοηθώντας τα να κατανοήσουν καλύτερα τη
σημασία των προθέσεων και το αντίστοιχο επικοινωνιακό αποτέλεσμα από τη χρήση τους, στις
διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, συνδέουμε περισσότερο τη γνώση με τη
ζωή.
Φάσεις εφαρμογής: Η συγκεκριμένη διδακτική εφαρμογή περιλαμβάνει 2 φάσεις:
1η Φάση: Διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ομάδας
2η Φάση: Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη
διδακτική προσέγγιση των προθέσεων
Χρόνος εφαρμογής: 1η Φάση: συνεχόμενο τρίωρο
2η Φάση: 4-5 διδακτικές ώρες.

Στάδιο προετοιμασίας- Αφόρμησης
Αν ο/η εκπαιδευτικός έχει να διδάξει τις Προθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη Ενότητα, είτε στο
πλαίσιο της συμβατικής Διδασκαλίας, είτε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης ή σε ένα
μικτό περιβάλλον, οφείλει να γνωρίζει τις βασικές προϋποθέσεις (βάσει ερευνητικών πορισμάτων)
για την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ότι δηλ. η μάθηση βελτιώνεται σε ένα
περιβάλλον, στο οποίο (Σακελλαρίου, 2020):
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1) <<η γνώση είναι καλά οργανωμένη και κοντά στο επίπεδο των μαθητών και μαθητριών (Howard,
1994),
2) οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται ενεργητικά στη μάθηση και αισθάνονται ασφαλείς (Brandt,
1998)
3) τα παιδιά δομούν, ατομικά, τη μάθησή τους, προσπαθώντας να βρουν νόημα σε αυτό που κάθε
φορά τους παρουσιάζεται στην τάξη (National Research Council,1990),
4) αξιοποιούνται οι προηγούμενες εμπειρίες τους, οι πεποιθήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, καθώς
και
5) διαφορετικοί τρόποι μάθησης (Gardner, 1983˙ Sternberg, 1985)>>.
Υπό το πρίσμα αυτό και με βάση τη συγκεκριμένη διδακτική Ενότητα, αξιοποιούμε, σταδιακά, τις
γνωστικές διαδικασίες στη βάση του:
1) Βιώνω και εκφράζω το γνωστό/οικείο και το άγνωστο/νέο
2) Εννοιολογώ (εννοιολόγηση και εξαγωγή του θεωρητικού πλαισίου επαγωγικά/ επαγωγική
αναγωγή στη θεωρία)
3) Αναλύω (λειτουργικά και κριτικά)
4) Εφαρμόζω (κατάλληλα και δημιουργικά)

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΕΣ
1) Βιώνοντας…
Το γνωστό: ανάκληση και ενεργοποίηση γνώσεων και εμπειριών των μαθητών…
Το νέο: εισαγωγή σε νέα στοιχεία, πρακτικές και εμπειρίες
2) Εννοιολογώντας …
Με την ονοματοποίηση: ονομασία εννοιών, ομαδοποίηση, ταξινόμηση σε εννοιολογικές κατηγορίες…
Με τη θεωρητικοποίηση: εμβάθυνση, εκτενής περιγραφή, σύνδεση εννοιών
3) Αναλύοντας…
Λειτουργικά: αίτιο και αποτέλεσμα, σχέσεις και λειτουργίες εννοιών…
Κριτικά: σκοποί, κίνητρα, ενδιαφέροντα, και απόψεις
4) Εφαρμόζοντας…
Κατάλληλα: εφαρμογή σε πραγματικά ζητήματα και περιστάσεις επικοινωνίας…
Δημιουργικά: μεταφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε νέα περιβάλλοντα/καταστάσεις
Βεντούρης, Α.(2018) Θεωρητικό πλαίσιο ΕΠΣ-Ξ.Γ., Ι.Ε.Π. Αθήνα.
https://www.iep.edu.gr/moodle/mod/book/view.php?id=659&chapterid=13 (ανακτήθηκε 23-7-2020)
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Βεντούρης, Α.(2018) Θεωρητικό πλαίσιο ΕΠΣ-Ξ.Γ., ΠΙ.Αθήνα.
https://www.iep.edu.gr/moodle/mod/book/view.php?id=659&chapterid=13 (ανακτήθηκε 23-7-2020)

Έτσι, από προηγούμενες διδακτικές ώρες, μπορούμε να υποβάλουμε αρχικά ερωτήματα του
τύπου:
- Τι σημαίνει για σας η λέξη <<πρόθεση>>; Έχετε ξανακούσει τη λέξη αυτή;
Κάποιοι μπορεί να απαντήσουν καταφατικά και άλλοι να πουν ότι δεν έχουν ξανακούσει αυτή τη
λέξη ή ότι την έχουν ακούσει με διαφορετικές σημασίες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Αξιοποιώντας την πολυσημία της γλώσσας, μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο με τα παιδιά ως
εξής:
-Τι σημαίνει, π.χ. παιδιά, η φράση <<έχω την καλύτερη πρόθεση για σας>> ; Το ίδιο, άραγε,
σημαίνει και <<η Πρόθεση>> στη Γραμματική ;
Όλα αυτά τα δεδομένα μαζί με τα στοιχεία αξιολόγησης που έχουμε θα μας βοηθήσουν να
εντοπίσουμε το σημείο <<της πραγματικής μάθησης>> (Σακελλαρίου, 2020), στο οποίο θα
διαφοροποιήσουμε περαιτέρω τη διδασκαλία, ρυθμίζοντας, ισοσταθμίζοντας τις επιμέρους πλευρές
της, όπως ακριβώς ρυθμίζουμε την ένταση στο στερεοφωνικό (Tomlinson, 2005), ανάλογα με κάθε
μουσικό κομμάτι. Εδώ, <<το μουσικό κομμάτι>> είναι τα επιμέρους υποθέματα μιας διδακτικής
Ενότητας, οι εστιάσεις που θα κάνουμε με τα παιδιά και η ρύθμιση μπορεί να είναι (Σακελλαρίου,
2020):
- κίνηση από τη βασική στη μετασχηματιστική γνώση
- άλλοτε σιγά/αργά- άλλοτε γρήγορα
- κίνηση από τα απλά και οικεία στα σύνθετα και άγνωστα και αντίστροφα
- αναγωγές από τα συγκεκριμένα στα πιο γενικά και αφηρημένα και αντίστροφα
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- άλλοτε μικρή, άλλοτε μεγάλη πρόοδος κ.ά.

Με αφορμή τα παραπάνω, για να προϊδεαστούν και να προετοιμαστούν, καλύτερα, τα παιδιά,
μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευέλικτη ομαδοποίηση και να διαμορφώσουμε ομάδες εργασίας,
οι οποίες θα αναζητήσουν πιθανές σημασίες της λέξης <<πρόθεση>> σε λεξικά, σε διάφορα άλλα
γλωσσικά περιβάλλοντα (π.χ. σε διαφορετικά κειμενικά είδη) και περιστάσεις επικοινωνίας (π.χ. η
Πρόθεση στη Γραμματική, στην καθημερινή ζωή, στην εκκλησιαστική ζωή, στην Τέχνη κ.λ.π.),
φέρνοντας και αντίστοιχα παραδείγματα. Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει τη σημασία που το
ενδιαφέρει, καθώς και το αντίστοιχο παράδειγμα, νιώθοντας ότι έχει τη δυνατότητα επιλογής.

Α΄ Φάση: Διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών και μαθητριών, ήδη από τη φάση της προετοιμασίας
Κατά τη φάση αυτή, αξιοποιούμε, αρχικά, την εννοιοκεντρική διδασκαλία(Concept-based teaching)
και πολλαπλά κείμενα, για να προσεγγίσουμε την έννοια. Στη συμβατική διδασκαλία μπορούμε να
ανοίξουμε ένα Λεξικό στο λήμμα <<πρόθεση>>, για να δούμε τις διαφορετικές σημασίες της λέξης,
ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, και τα παιδιά αρχίζουν να κρατούν σημειώσεις για κάθε
σημασία, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικού τους λεξικού, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, και οπτικοποίηση των εννοιών –σημασιών.
Στο περιβάλλον της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης ή του συνδυασμού της με τη δια ζώσης
διδασκαλία, μπορούμε να ανατρέξουμε μαζί με τα παιδιά σε διάφορα ηλεκτρονικά Λεξικά,
ανασύροντας μία-μία τις σημασίες, κατά περίσταση και, στη συνέχεια, συγκρίνοντας τα λεξικά μεταξύ
τους ως προς την εξεταζόμενη λέξη, με βάση διάφορα κριτήρια. Με την αναζήτηση αυτή, με βάση
ψηφιακά εργαλεία, δημιουργούμε <<κέντρα ενδιαφέροντος>> για τα παιδιά, τα οποία, εδώ, αφορούν
έννοιες και δεξιότητες: η συγκεκριμένη έννοια, η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η συλλογή και
ομαδοποίηση των δεδομένων, η διαπραγμάτευση κριτηρίων, η ομαδική συζήτηση κ.ά. (Tomιlson,
2005, Σακελλαρίου, 2020).
Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν π.χ. τα παιδιά, με την καθοδήγησή μας, να αποδελτιώσουν τις
διάφορες σημασίες, με βάση τα λήμματα των ηλεκτρονικών Λεξικών π.χ.
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---------------------------------------------------------------------------------ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Από το Λεξικό της Kοινής Nεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη): http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html (ανάκτηση 22-7-2020) αντλούμε τα εξής:
<<πρόθεση 1 η [próθesi] Ο33 : η διάθεση, η θέληση, η επιθυμία κάποιου να κάνει κτ.: Kαλές / κακές / αγαθές
προθέσεις. Kρύβω / αποκαλύπτω τις προθέσεις μου. Δεν είχα την ~ να τον θίξω / να τον προσβάλω. (έκφρ
.) από ~ / (λόγ.) εκ προθέσεως, σκόπιμα, εσκεμμένα: Tον χτύπησε εκ προθέσεως.
[λόγ. < αρχ. πρόθε(σις) -ση]
πρόθεση 2 η : (γραμμ.) άκλιτο μέρος του λόγου που συντάσσεται με ονόματα, αντωνυμίες, μετοχές ή επιρρήματα και
δηλώνει διάφορες επιρρηματικές σχέσεις ή που συντίθεται με άλλες λέξεις και επηρεάζει, μεταβάλλει τη σημασία του
ς: Kύριες / καταχρηστικές / μονοσύλλαβες / δισύλλαβες προθέσεις. Προθέσεις που συντάσσονται με γενική /
αιτιατική / δοτική.
[λόγ. < ελνστ. πρόθε(σις) -ση]
πρόθεση 3 η : (ιατρ.) 1. η (μερική ή ολική) αντικατάσταση με χειρουργική μέθοδο ενός μέλους ή οργάνου του σώματ
ος από μηχάνημα που απομιμείται τη μορφή και τη λειτουργία του. 2. το τεχνητό υποκατάστατο ενός μέλους ή οργά
νου του σώματος. 3. το σύνολο των τεμαχίων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική, για να διατηρηθούν στη θέση
τους ή να αντικατασταθούν τμήματα οστών.
[λόγ. < γαλλ. prothèse (στη νέα σημ.) < υστλατ. prothesis, prosthesis < ελνστ. πρόσθεσις `προσθήκη γράμματος σε
αρχή λέξης΄]
πρόθεση 4 η : (εκκλ.) ΣYN προσκομιδή. 1. η τελετή της προετοιμασίας των Tίμιων Δώρων για τη Θεία Ευχαριστία
. 2. μέρος στο Άγιο Bήμα, συνήθ. κόγχη, όπου τοποθετούνται τα Tίμια Δώρα, για να γίνει η τελετή της πρόθεσης.
[λόγ. < ελνστ. πρόθε(σις) -ση] >>

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ομαδοποιώντας και συγκρίνοντας τα δεδομένα και με τα υπόλοιπα
ηλεκτρονικά Λεξικά του Κόμβου (ηλεκτρονικό Ελληνο-αγγλικό Λεξικό του Γεωργακά και το Αντίστροφο
Λεξικό του Αναστασιάδη- Συμεωνίδη), θα διαπιστώσουν ότι το Λεξικό Τριανταφυλλίδη παρέχει τη
δυνατότητα ανάδειξης των διαφορετικών σημασιών με μεγαλύτερη πληρότητα, στο ψηφιακό
περιβάλλον. Η σύγκριση ως προς την αποτύπωση των σημασιών μπορεί να προχωρήσει ανάμεσα στο
Λεξικό Τριανταφυλλίδη και σε άλλα έντυπα Λεξικά της Κοινής Νέας Ελληνικής και τα παιδιά να
καταλήξουν σε ομαδοποίηση δεδομένων και σε κριτήρια αξιολόγησης των Λεξικών (έντυπων και
ηλεκτρονικών) π.χ. αναλυτική ή επιγραμματική παρουσίαση της έννοιας, ομοιότητες και
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διαφορές στην παρουσίαση της σημασίας/των σημασιών, καινοτόμα στοιχεία ενός Λεξικού στην
παρουσίαση μιας λέξης κ.λ.π.
Σύγκριση Λεξικών ως προς το λήμμα <<πρόθεση>>
1ο
Λεξικό…..

Παρέχει μόνο
τη σημασία/
τις σημασίες

Αναλυτική
παρουσίαση
των σημασιών με
παραδείγματα

Ομοιότητες

Διαφορές

Καινοτόμα
στοιχεία

2ο
Λεξικό….
3ο
Λεξικό….
4ο
Λεξικό….
Μία ακόμα άσκηση, κατά την αρχική φάση, η οποία μπορεί να συμπληρώσει την προηγούμενη
δραστηριότητα είναι η αναζήτηση των σημασιών σε Σώματα Κειμένων. Με την αναζήτηση αυτή, τα
παιδιά μπορούν να εντοπίσουν τα εξής:



 Αναζήτηση στα Σώματα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%80%CF%8
1%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7 (ανακτήθηκε 22-7-2020)

Η αναζήτηση στα Σώμα=τα Κειμένων, στον ίδιο κόμβο, μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα
για τη λέξη <<πρόθεση>>:
8 λέξεις με 604 εμφανίσεις [1-8]

προθέσεις (224) [πρόθεση - N:Nfp:Afp:Vfp]
M0213 P011 L013 … πάντως πιστεύουν ότι στις προθέσεις του …. είναι…
M0213 P016 L019 … περιθώρια αμφιβολιών για τις προθέσεις του προέδρου του κόμματος για το…
M0252 P006 L007 … πρέπει άμεσα να ανακοινώσει τις προθέσεις της για το μέλλον του προσωπικού…
M0327 P006 L007 … σε αυτή, που βρίσκονται στις προθέσεις της κυβέρνησης, αποτελεί …
M0387 P020 L050 …. Πάντως δεν είναι στις προθέσεις μου να αφήσω έτσι το θέμα.…
Εμφάνιση λέξης
προθέσεων (25) [πρόθεση - N:Gfp]
M0210 P090 L106 … Θεσσαλονίκης, Δ. Καραγκούνης, υποστράτηγος εν αποστρατεία, από …
M1784 P003 L006 … και διάφοροι, καλών ή κακών προθέσεων, έχουν κατά καιρούς καταλάβει το…
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---------------------------------------------------------------------------------M2834 P001 L001 … είναι χαρακτηριστικό των προθέσεων και της αποφασιστικότητάς τους. …
M5406 P002 L003 … άδικα- ως προπομπός μελλοντικών προθέσεων και γιατί όχι και εξελίξεων. Το …
M5445 P005 L022 … μετά την αποσαφήνιση των προθέσεων του προέδρου του….
Εμφάνιση λέξης
προθέσεως (9) [πρόθεση - N+sv:Gfs]
M0261 P009 L012 … ή το θάνατο του ασθενούς εκ προθέσεως.| Οι κυρώσεις σε περίπτωση που …
M0261 P010 L013 … ή ισόβια (για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως). Ευθύνη προς αποζημίωση του …
M0261 P022 L041 …. Σε περίπτωση ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως μπορεί να φθάσουν σε ισόβια κάθε…
M0261 P031 L062 …ή ανθρωποκτονία εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, Οι κυρώσεις είναι ελαφρύτερες, …
M1368 P007 L048 … κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και κατ' εξακολούθηση και τον …
Εμφάνιση λέξης
προθέσεών (6) [πρόθεση - N+a:Gfp]
M1240 P014 L015 … τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των προθέσεών τους 48 ώρες πριν από τη συναυλία…
M1414 P005 L007 … Μία πρόγευση εξάλλου των προθέσεών του έδωσε ο ,,,,,,,
M1740 P010 L017 … ακόμη δείξει δείγμα γραφής των προθέσεών τους ούτε έχει παρουσιάσει …
M4627 P004 L008 … Γούμενος δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του στο εγγύς μέλλον: "Θα κάνουμε…
N3264 P003 L011 …προσπαθούν να μην έχουν τα μέσα των προθέσεών τους κι ένα σωρό "έμπειρους" να …
Εμφάνιση λέξης
πρόθεσή (85) [πρόθεση - N+a:Nfs:Afs:Vfs]
M0116 P002 L004 … δεν έχει εκδηλώσει ανοιχτά την πρόθεσή της να διεκδικήσει σε δεδομένη…
M0141 P013 L014 … έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να προχωρήσει σε συνεννόηση …
M0204 P007 L009 … υπάρχει σήμερα στη χώρα.| Πρόθεσή μας, είπε ο ……
M0465 P003 L004 … Τελευταίος που εκδήλωσε την πρόθεσή του να κατεβεί στις εκλογές με …
M0486 P004 L007 … όταν ανακοινώνει την πρόθεσή του να επιβάλει στο Πακιστάν τον …
Εμφάνιση λέξης
πρόθεσής (1) [πρόθεση - N+a:Gfs]
M2448 P018 L023 …, λόγω της συμμετοχής τους ή της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στις λίστες…
πρόθεση (238) [πρόθεση - N:Nfs:Afs:Vfs]
M0002 P006 L006 … "δικαιολογημένα αντιδρούν στην πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να …
M0028 P006 L008 …οι όσοι ασχολούνται με τα καπνά.| Πρόθεση της νομαρχίας Ξάνθης είναι το…
M0193 P003 L003 … χθες τη Βουλή και διεφάνη η πρόθεση να παταχθούν. Πολυθεσίτες δημόσιο…
M0271 P004 L013 …". Σύμφωνα με την "Παρί", η κοινή πρόθεση των κυβερνήσεων της Βουλγαρίας …
M0347 P003 L003 …πρώην δήμαρχος…. ζημίωσε με πρόθεση την περιουσία του δήμου, καθώς…
Εμφάνιση λέξης
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---------------------------------------------------------------------------------πρόθεσης (16) [πρόθεση - N:Gfs]
M0365 P017 L087 …λίγα λόγια, σε θετική διατύπωση, πρόθεσης για πραγματιστική πολιτική. Εκεί…
M1594 P005 L010 … Και δεδομένης της πρόθεσης των Καταλανών να κάνουν δικό του…
M2120 P005 L007 … και έναντι της πρόθεσης της κυβέρνησης να αλλάξει το άρθ…
M3758 P002 L002 … (με βάση τηλεφωνική έρευνα πρόθεσης ψήφου, 9-10/01/2006) το τάδε κόμμα… 42,0% …
M4048 P003 L003 …λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας…>>

Μέσα από αυτά τα παραθέματα, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να δουν πλούτο
παραδειγμάτων για τη χρήση της λέξης <<πρόθεση>>, να συνειδητοποιήσουν τις αντίστοιχες σημασίες
καλύτερα, να εντοπίσουν τα ρήματα, με τα οποία συντάσσεται και να καταγράψουν όλα αυτά τα
δεδομένα στο τετράδιό τους, δημιουργώντας εννοιολογικούς χάρτες, γραφικούς οργανωτές κ.λ.π. στο
μικρό Λεξικό και στη μικρή Γραμματική τους, τα οποία θα δημιουργήσουν, με το δικό τους τρόπο.
Μπορούμε, επίσης, να τους ζητήσουμε να φέρουν προαιρετικά ένα πρόγραμμα του ΚΤΕΛ με τις
διαδρομές των λεωφορείων, το οποίο θα αξιοποιήσουμε στο επόμενο μάθημα.
Είναι σημαντικό να μη δώσουμε πρώτα τη θεωρία στα παιδιά, αλλά εκείνη να προκύψει
επαγωγικά, με βάση την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες τους, αλλά και τη σταδιακή
πρόσληψη της νέας γνώσης.

Β΄Φάση: Παρουσίαση του νέου περιεχομένου μάθησης με διαφοροποιημένο τρόπο
Δίνουμε στα παιδιά ένα κείμενο, το οποίο στην περίπτωση της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
προβάλλεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, και ζητάμε να εντοπίσουν τις Προθέσεις που
υπάρχουν στο κείμενο, σε κάθε μορφή τους, σε προθετικά σύνολα, σε ρήματα, σε μετοχές, σε
ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα και να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα. Υποβάλλουμε
βοηθητικά ερωτήματα του τύπου:
- Ποιες Προθέσεις εντοπίζετε στο κείμενο ;
- Τι φανερώνει, κατά τη γνώμη σας, η καθεμιά; (με το ερώτημα αυτό συνάγουμε, σιγά-σιγά, τις
επιρρηματικές σχέσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους)
- Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες του πίνακα θα τις τοποθετούσατε;
- Αυτές οι λεξούλες κλίνονται;
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- Έχουν όλες οι Προθέσεις του κειμένου τον ίδιο αριθμό συλλαβών; (οδηγούμε το βλέμμα των
παιδιών σε βαθύτερη και προσεκτικότερη παρατήρηση των λεπτομερειών, που οδηγούν στην
ολοκλήρωση της θεωρίας και στην ανάδειξη κριτηρίων)
Κείμενο
<<Προχώρησε από το σπίτι του, με τα πόδια, προς το σχολείο. Το σπίτι του απέχει ως ένα χιλιόμετρο
από το σχολείο. Μας ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά από χθες. Έτρεμε από το θυμό του, γιατί, όπως
μας εξήγησε, καθώς ερχόταν χθες προς το σχολείο, κάποιος του πήρε την τσάντα και την πέταξε στο
χορτάρι, έτσι, για να τον πειράξει. Στη συνέχεια αποχώρησε. Προπάντων, δεν είχε όρεξη για τίποτα.
Προβληματιστήκαμε πολύ και, αναλογιζόμενοι τον κίνδυνο, θέλαμε να βοηθήσουμε. Εφόσον έτσι
έχουν τα πράγματα, είπαμε, πρέπει να αναλάβουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Με την παρέμβασή
μας και την παρακίνησή μας και προς το άλλο παιδί, η οποία, ευτυχώς, έγινε εγκαίρως, πετύχαμε την
επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση του ομαλού κλίματος στο σχολείο. Γιατί, σίγουρα, η
επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου θα μας τάραζε πολύ>>.
Προθέσεις

1.

Από προθετικά
Σύνολα

Από ρήματα

Από ουσιαστικά

Από επίθετα

Από
επιρρήματα

Στη συνέχεια, τους ζητάμε να επιλέξουν 2-3 λέξεις - φράσεις από κάθε κατηγορία, για να φτιάξουν

ένα δικό τους μικρό κείμενο. Με τον τρόπο αυτό, τους εξοικειώνουμε με τη χρήση των Προθέσεων.
Η διαφοροποίηση εδώ έγκειται στο ότι:
- επιλέγουν εκείνα, με βάση το ποιες λέξεις αισθάνονται πιο οικείες και, σίγουρα, θα διαλέξουν αυτές,
με τις οποίες αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση και ευκολία
- στο ότι, μέσα από δύο διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα (ένα κείμενο και έναν πίνακα), τα οποία
απευθύνονται σε όλους, κάθε παιδί δημιουργεί τη δική του εκδοχή κειμένου.
Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιούμε διαφορετικούς μαθησιακούς μηχανισμούς, συντονίζουμε
πολλαπλά ερεθίσματα, κινητοποιούμε τις αισθήσεις. Το παιδί κάθεται, διαβάζει ένα κείμενο και μέσω
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του κειμένου επιλέγει δεδομένα, αφού παρατηρήσει, προσεκτικά, και έναν πίνακα. Οι λέξεις
ενεργοποιούν διαφορετικά αντανακλαστικά στα παιδιά. Έτσι, εκείνα που έχουν μια πιο αφηρημένη και
σύνθετη σκέψη μπορούν να εντοπίσουν τη φράση <<αναλογιζόμενοι, την επανάληψη>> κ.λ.π., ενώ
παιδιά, τα οποία δεν έχουν αφαιρετική δυνατότητα σκέψης, θα διαλέξουν λέξεις, που θα είναι πιο
κοντά στην αίσθηση π.χ. <<από το σπίτι, προς το σχολείο>> κ.λ.π. Κάθε παιδί ενεργοποιείται
διαφορετικά.
3. Με παρόμοιο τρόπο θα αναδείξουμε:
- τα είδη των Προθέσεων, με βάση τη χρήση
- τα είδη των Προθέσεων, με βάση τις συλλαβές,
- τη σύνθεση με Προθέσεις,
- τα πάθη των Προθέσεων και
- τις απαρχαιωμένες Προθέσεις.
- Μπορούμε, επίσης, να δώσουμε αριθμητικές πράξεις ή χρονολογίες στα παιδιά: 3 x 2, 6: 2, 7+1, 10-2,
2019 μ.Χ. 5ος αι. π.Χ., για να διαπιστώσουν την ύπαρξη Προθέσεων και σε άλλα δεδομένα, εξηγώντας
τους ότι οι Προθέσεις αυτές ήταν Προθέσεις της Αρχαίας Ελληνικής, οι οποίες παρέμειναν στη Νέα
Ελληνική, με περιορισμένη χρήση, σε περιπτώσεις όπως αυτές, ή στη σύνθεση <<επιπροσθέτως>> και
σε εκφράσεις του τύπου <<συν τω χρόνω, δια της βίας, επί χρόνια…..>> κ.λ.π.
3. Αν ο χρόνος επαρκεί, παρακινούμε τα παιδιά να αποτυπώσουν σε εννοιολογικό χάρτη τους βασικούς
θεματικούς άξονες/τα θέματα, τα οποία μας απασχόλησαν γύρω από την κεντρική έννοια, τις
Προθέσεις.
Διαφορετικά, τον συμπληρώνουμε μαζί με τα παιδιά.

Β. Διαφοροποίηση ως προς τη Διαδικασία
Ως εδώ, είδαμε πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το περιεχόμενο και λίγο τη διαδικασία. Μετά
τον εννοιολογικό χάρτη, με τον οποίο μπορούμε να συνοψίσουμε όλο το θεωρητικό Μέρος,
προχωράμε στο μάθημα, αλλάζοντας τις δραστηριότητες, περνώντας στην εμπέδωση. Ακολουθεί μία
σειρά εναλλακτικών δραστηριοτήτων διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής:
Ζητάμε από τα παιδιά να επιλέξουν μία Πρόθεση, να την υιοθετήσουν (Γινόμαστε Προθέσεις με
παιχνίδι ρόλων: ο κύριος <<παρά>>, η κυρία <<υπέρ>>, ο κύριος <<από>>, η κυρία <<εν>>) και να

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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δημιουργήσουν οικογένειες λέξεων. Από αυτές θα δημιουργήσουν, στη συνέχεια, ένα μικρό κείμενο.
Δε θα πάρουμε από τα παιδιά το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί κάθε παιδί θα δώσει τη δική του εκδοχή.

5. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν πίνακες, όπως αυτός που
ακολουθεί, με σύνθετες λέξεις, με πρώτο συνθετικό, την Πρόθεση της επιλογής τους. Έτσι π.χ.
μπορούν να γράψουν:
Παρά

Εν

Από

Υπέρ

Παρα- πατάω

Ένθετο

Απόδειξη

Υπερτιμώ

=- πετάω

Έντυπο

Απόρριψη

Υπερεκτιμώ

- τηρώ

Έντομο

Απογραφή

Υπερβάλλω

-μιλώ

Εντύπωση

Απόρρητο

Υπερέχω

12. Δραματοποίηση με παιχνίδι ρόλων: είμαστε Προθέσεις, ρήματα, επιρρήματα, ουσιαστικά, επίθετα
και, στη συνέχεια, δημιουργούμε:
- το δέντρο των σύνθετων ρημάτων με την Πρόθεση <<παρά>>
- το δέντρο των σύνθετων ουσιαστικών με την Πρόθεση <<παρά>>
- το δέντρο των σύνθετων επιθέτων με την Πρόθεση <<παρά>> κ.ο.κ.

7. Αξιοποίηση ρόλων και από άλλες μορφές Τέχνης και κοινωνικής ζωής: Στο πλαίσιο του παιχνιδιού
ρόλων, γινόμαστε:
α) μικροί ζωγράφοι και ζωγραφίζουμε τις Προθέσεις,
β) μικροί μουσικοί και αποδίδουμε τις Προθέσεις με μουσικό τρόπο,
γ) μικροί ποιητές και αποδίδουμε τις Προθέσεις με μικρά ποιήματα
δ) μικροί γλωσσολόγοι και μιλάμε στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας για τις Προθέσεις και τη
χρήση τους.
8. Εναλλακτικά, δημιουργούμε στον πίνακα ή στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα διάγραμμα
και ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν ένα κείμενο 10 περίπου σειρών (μια υποθετική ιστορία, με
κεντρικό ήρωα τον Αντώνη, στην οποία θα περιγράφουν τη διαδρομή του από την αφετηρία ως τον
τελικό προορισμό του, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και ερωτημάτων, που επιγραμματικά
αποτυπώνονται παρακάτω:
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Σχηματική απόδοση της διαδρομής του Αντώνη (Χαραλαμπόπουλος, Χατζησαββίδης,1997)

2. Άγιος Νικόλαος

3. Σητεία

10.0

12.00

4. Χιόνα

5. Ιεράπετρα

12.45

14.30

1. Ηράκλειο
8.30
(από το ΚΤΕΛ. Ηρακλείου)

α) -Από πού ξεκινά ο Αντώνης;
β) -Προς τα πού κατευθύνεται;
γ) -Με τι μέσο ταξιδεύει;
δ) -Ποιος είναι ο τελικός του προορισμός;
ε) - Πόση ώρα ταξιδεύει;
στ) - Από ποιες πόλεις ή χωριά περνά;
Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να υπογραμμίσουν τις Προθέσεις στο κείμενο που
δημιούργησαν και να μας τις παρουσιάσουν, με βάση τη νέα προτεινόμενη διαφοροποίηση/τα νέα
κριτήρια (Χαραλαμπόπουλος, Χατζησαββίδης,1997):
α) να ξαναγράψουν το κείμενο, παραλείποντας τις Προθέσεις
β) να ξαναγράψουν το κείμενο, αλλάζοντας τη θέση των Προθέσεων
γ) να ξαναγράψουν το κείμενο, αντικαθιστώντας τις Προθέσεις με άλλες και
να ελέγξουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.
Στη συμβατική διδασκαλία μπορούμε, αφού επιλέξουμε ένα από αυτά τα κείμενα, να το γράψουμε
στον πίνακα ή να το μοιράσουμε, ανωνύμως, σε φωτοτυπία και τα παιδιά και σε ομάδες εργασίας να
προβούν σε νέες δραστηριότητες.
Εναλλακτικά, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το
πρόγραμμα

του

ΚΤΕΛ

Ηρακλείου-

Λασιθίου

και

Ηρακλείου-

Ρεθύμνης-

Χανίων(https://www.ktelherlas.gr/el/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%
B3%CE%B9%CE%B1-9) και να παρακινήσουμε τα παιδιά να επιλέξουν μια διαδρομή, την οποία θα
πρέπει να αποδώσουν σε συνεχές κείμενο.
9.

Μπορούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε με τα παιδιά πίνακα για τις Προθέσεις και, στη συνέχεια, να

τους πούμε:
-Πάρτε το ρήμα <<μορφώνω>> και τις Προθέσεις δια, παρά κ.λ.π. και δημιουργήστε σύνθετες λέξεις,
επιλέγοντας εσείς το δεύτερο συνθετικό (που μπορεί να είναι το ίδιο το ρήμα σε όποιο πρόσωπο ή
αριθμό ή χρόνο θέλετε, παράγωγα ουσιαστικά, επίθετα κ.λ.π.). Για να δούμε το αποτέλεσμα;
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Με τον τρόπο αυτό και μέσα από την παράλληλη παράθεση 3-4 λημμάτων από λεξικά μπορούμε
να οδηγήσομε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι μικρές λεξούλες
κάνουν θαύματα, καθώς η γλώσσα, μέσα από τη σύνθεση Προθέσεων με ρήματα, ουσιαστικά κ.λ.π.
εμπλουτίζεται με διαφορετικές σημασίες (π.χ. παραμόρφωση, διαμόρφωση, κατάθεση, επίθεση,
αντίθεση, ανάθεση, υπόθεση, ένθεση κ.λ.π.), οι οποίες προκύπτουν, κάθε φορά, αν αλλάξουμε, απλώς
και μόνο, την Πρόθεση, το α΄ συνθετικό. Έτσι, αναδεικνύεται και η πολυσημία της Γλώσσας μας, που,
πολλές φορές λείπει, πραγματικά, από τη διδακτική εφαρμογή.

Γ. Εκδήλωση της διαφοροποίησης ως προς το μαθησιακό αποτέλεσμα
Μπορούμε, αφού τελειώσουμε την παρουσίασή μας, να αξιοποιήσουμε το Δελτίο εξόδου, ζητώντας
από τα παιδιά να γράψουν 3 ιδέες από το μάθημα:
1.

- Ποιες Προθέσεις σας άρεσαν ; Γράψτε τρεις (3) λέξεις με Προθέσεις

2.

- Διατυπώστε δύο (2) απορίες για το μάθημα

3.

Να γράψετε ένα (1) τρόπο χρήσης των Προθέσεων σε ρήματα, ουσιαστικά, επιρρήματα, επίθετα:

πώς θα χρησιμοποιούσαμε τις Προθέσεις στην καθημερινή επικοινωνία και ζωή;
Εναλλακτικά, όμως, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσομε τη δραματοποίηση εξόδου, η οποία είναι,
σαφώς, προσφορότερη στη δια ζώσης επικοινωνία, δηλ. κάθε παιδί να γίνει το άγαλμα μιας Πρόθεσης
και να γράψει σε μια ταμπελίτσα ποια Πρόθεση εκφράζει. Το παιδάκι, που θα υποδυθεί την Πρόθεση
<<παρά>>, μπορεί να ανοίξει τα χέρια του, αγκαλιάζοντας άλλα παιδιά, εκείνο, που θα αξιοποιήσει την
Πρόθεση <<υπέρ>>, μπορεί να υψώσει τα χέρια σαν μια μικρή υδρία, εκείνο που θα αξιοποιήσει την
Πρόθεση <<υπό>> μπορεί να σχηματίσει, με τα χέρια του, ένα καπελάκι πάνω από το κεφάλι του. Και
αυτή είναι κατανόηση με το σώμα, που παρέχει, σαφώς, άμεση εμπειρία για το παιδί. Έτσι,
μπορούμε να δούμε τι αποκόμισε, τελικά, το παιδί από όλο αυτό το μάθημα.
Στο Λύκειο επίσης, μπορώ να αξιοποιώ, ταυτόχρονα, πολλαπλά ερεθίσματα, καθοδηγώντας τα
παιδιά να συγκλίνουν προς ένα σκοπό π.χ. μπορώ να δουλεύω με Power Point, επισημαίνοντας κάτι
στα παιδιά, καθώς εκείνα βλέπουν ένα video, συμπληρώνοντας Φύλλα Εργασίας, εκδηλώνοντας,
διακριτικά, πάνω από το κεφάλι κάθε παιδιού τη δέουσα φροντίδα και αγάπη.
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Τέλος, τα παιδιά συμπληρώνουν τη μικρή Γραμματική τους και το μικρό πολυτροπικό Λεξικό
τους με την ανάλογη οπτικοποίηση των Προθέσεων.

1.6. Συζήτηση – Συμπεράσματα- Αξιολόγηση του διδακτικού σχεδιασμού
Σίγουρα, τα οφέλη από μια τέτοια διαδικασία και για τους/τις εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές
και τις μαθήτριες είναι πάρα πολλά, καθώς μέσα από τέτοιες αλληλο-(δια)-δραστικές δραστηριότητες,
μπορούν να κατακτηθούν, τόσο στο συμβατικό, όσο και στο ψηφιακό - εξ αποστάσεως-εκπαιδευτικό
περιβάλλον, έννοιες, να καλλιεργηθούν αξίες και στάσεις ζωής και να ενισχυθεί το θετικό. Ο
μετασχηματισμός και η βελτίωση επέρχεται, σταδιακά, χάρη στην αλληλεπίδραση των μελών και τη
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. Σίγουρα, οι δυνατότητες που παρέχει η δια ζώσης επικοινωνία
και συνεργασία με τα παιδιά δεν μπορούν να υπάρχουν, στον ίδιο βαθμό, στην εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση, αλλά, όταν η ανάγκη το απαιτεί, αξιοποιείται και εκείνη ή κάποια ψηφιακά εργαλεία,
κατά περίσταση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ένας τέτοιος απαιτητικός Σχεδιασμός προϋποθέτει σωστή
προετοιμασία κάθε φάσης.
Είναι σημαντικό, επίσης, να τονίσουμε ότι στη διδακτική Πρόταση που αναπτύχθηκε παραπάνω
τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και ο/η εκπαιδευτικός συμβουλεύει,
καθοδηγεί διακριτικά, εμψυχώνει και εμπνέει, σε μια κριτική προσέγγιση ποικίλων θεμάτων και μέσα
σε ένα μαθησιακό περιβάλλον καινοτόμο μεθοδολογικά, που κρατά σε εγρήγορση τα παιδιά και
αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Συνεκδοχικά, όλα αυτά συμβάλλουν στην αναβάθμιση της σχολικής
κοινότητας και ζωής, η οποία επέρχεται μόνο σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
αλληλοσεβασμού. Από τις λιγοστές εφαρμογές που έχουν γίνει στην Ελλάδα καταγράφονται θετικές
εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών (Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυτισμικό σχολείο,
2014).
Σίγουρα, μέσα από μια δημιουργική διαδικασία, που σέβεται τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και
εν γένει την προσωπικότητα των παιδιών, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ενεργητικά στη
μαθησιακή τους πορεία και, με την ανατροφοδότηση που έχουν, σε τακτά διαστήματα, από τον /την
εκπαιδευτικό, μπορούν τα ίδια να συμβάλουν στην πρόοδό τους, καθώς καθίστανται πιο υπεύθυνα γι’
αυτήν.
Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να τα ασκήσουμε σε δημοκρατικές συνήθειες, να
ενδυναμώσουμε τη σκέψη, την κριτική και τη δημιουργική τους ικανότητα. Κι αυτό έρχεται να
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ενισχύσει τη σημασία της ενεργοποίησης της ψυχής του παιδιού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για
την ομαλή, ασφαλή και εκούσια συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία είτε στο περιβάλλον της
συμβατικής (δια ζώσης) διδασκαλίας, είτε σε εκείνο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το ίδιο,
ακριβώς, όμως, ισχύει και για τους ενήλικες εκπαιδευομένους και, ειδικότερα, για τους/τις
εκπαιδευτικούς, καθώς η γνώση και η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Ελλάδα
είναι πολύ περιορισμένη. Ως εκ τούτου, χρειάζεται συστηματική επιμόρφωσή τους πάνω στα θέματα
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αλλαγή της νοοτροπίας που θεωρεί ότι εκείνη πρέπει να
αξιοποιείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιών, καθώς, πλέον, είναι κοινώς αποδεκτό ότι
ωφελεί, ανεξαιρέτως, όλα τα παιδιά.
Μια τέτοια διαδικασία παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να κατανοήσουν την
έννοια και τη σημασία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να αναπτυχθούν επαγγελματικά και
συναισθηματικά, καθώς μαθαίνουν να δίνουν ισότιμη αξία στις σχέσεις και στο επιτελούμενο έργο,
στην παροχή ποιοτικών κινήτρων και ευκαιριών προς όλους. Έτσι, προχωρούν σε δυναμικότερους και
αποτελεσματικότερους εκπαιδευτικούς Σχεδιασμούς, εμπλουτίζοντας τις Πρακτικές τους, βρίσκοντας
πιο δημιουργικούς και ουσιαστικούς τρόπους να συνεργαστούν με όλα τα παιδιά, προλαμβάνοντας
αρνητικά φαινόμενα.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός τέτοιου απαιτητικού σχεδιασμού είναι η γνώση στρατηγικών,
η καλή οργάνωση, η καλλιέργεια κλίματος συναισθηματικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης και η
δημιουργία συνεργατικών Κοινοτήτων Μάθησης. Μέσα σε αυτές τις Κοινότητες υποστηρίζεται το
μοίρασμα, η ανταλλαγή βιωματικών εμπειριών, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η
χαρά της δημιουργίας.
Παράλληλα, τα παιδιά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αισθάνονται ικανοποίηση από την ενεργητική
συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία, αναστοχάζονται τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους
απέναντι στο μάθημα, εσωτερικεύουν αρχές, κανόνες και αξίες, προάγοντας την προσωπικότητα, την
κοινωνική τους συνείδηση και ευαισθησία.
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Δ΄ΜΕΡΟΣ
1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
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4.1. Χρήσιμες ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό για τη Διαχείριση
της ψηφιακής τάξης (e-class) στο περιβάλλον του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου:
Ακολουθούν χρήσιμες ιστοσελίδες με συγκεντρωμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις
εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ειδικότερα, για τις e-me και e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,
για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και άλλο χρήσιμο υλικό, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως
Εκπαίδευσης:
Κατάλογος ιστοσελίδων με χρήσιμα videos1 για τη Διαχείριση της ψηφιακής τάξης (e-class) στο περιβάλλον
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 1 και για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση:
α) Βίντεο για τη δημιουργία εργασιών στην ψηφιακή τάξη (e-class)
("Εργασίες" στην e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου):
https://www.youtube.com/watch?v=iw9hBdX5GPs

2) Βίντεο για τη δημιουργία ασκήσεων στην ψηφιακή τάξη (e-class)
(eclass6 δημιουργία άσκησης) : https://www.youtube.com/watch?v=BQfU4xvICQ0

3) Βίντεο για τη δημιουργία μαθήματος στην ψηφιακή τάξη (e-class): (eclass1 δημιουργία μαθήματος):
https://www.youtube.com/watch?v=VVIcvjJVQkw

4) Βίντεο για τη δημιουργία υπερσυνδέσμων:
https://www.youtube.com/watch?v=JAmjG-hZgHc

Από το ΥΠΑΙΘ:
5) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Οδηγίες και σχετική ενημέρωση:
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eksapostaseos-ekpaidefsi
6)

7)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLearningAsyncInstructions_20200320_0.pdf

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (Webex Meetings) για τον
καθηγητή-Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή - 16.3.2020 διαθέσιμες στον
κόμβο:
https://www.youtube.com/watch?v=qQIx91b3WMk&feature=youtu.be

------------------------------Ευχαριστούμε τον κ. Γ.Παυλίδη, Διευθυντή του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου, για τη συμβολή του στην καταγραφή των videos.
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---------------------------------------------------------------------------------8) Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον/την εκπαιδευτικό:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_1._%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CC%81%CE%B5
%CF%82_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CC%81%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_Web
ex_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B7
%CC%81.pdf

9) Οδηγίες για μαθητές/τριες για την e-me στο link «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες»
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guid
elines4Studentsv1.0-Mar2020.pdf)
10) Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον/την εκπαιδευτικό:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/WebexMeetings_UserInstructions_Teacher.pdf
11) Για δημιουργία μαθημάτων στο e-class.sch:
https://www.youtube.com/watch?v=53mfveB6-YQ
και https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
12) Οδηγίες για εκπαιδευτικούς σχετικά με την είσοδο και την αξιοποίηση της e-me στη σελίδα
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr)
και
https://dschool.edu.gr/menoumespiti στο link «Αρχίζω με την e-me:
Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς»
(https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guid
elines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf)
13) Παρουσίαση της e-me σε video https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
14) Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της e-me είναι διαθέσιμο στο https://eme.edu.gr/s/eme/main/manual.html
15) Περαιτέρω πληροφορίες στο
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
και https://dschool.edu.gr/menoumespiti
16) Ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση- Συχνές ερωτήσεις: FAQ-e-me.pdf (dschool.edu.gr)
Για την πλατφόρμα e-class
17) Οδηγίες για την είσοδο και αξιοποίηση της e-class στη σελίδα
https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf και https://eclass.sch.gr/files/about.pdf
18) Για την ψηφιακή πλατφόρμα e-class πηγαίνοντας στη σελίδα https://eclass.sch.gr/
επιλέγοντας τη Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr
(πληροφορίες για την είσοδο στη σελίδα και οδηγίες για τα πρώτα βήματα στο
https://eclass.sch.gr/files/intro-student.pdf και στο
https://eclass.sch.gr/files/about.pdf
19) <<Πώς συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη με το WEBEX MEETINGS, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή μας>>
video διαθέσιμο στον κόμβο:
https://youtu.be/x6gUD19c_Ow
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---------------------------------------------------------------------------------20) Ανοιχτό Διαδικτυακό μάθημα: Μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση (Ι.Ε.Π.-ΕΑΠ)
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/148-anoikto-diadiktyako-mathima-mooc-eap
21) Σύνδεση μαθητών στο e-class: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI
22) E-class tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
23) Συνεργατικά έγγραφα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο:
https://grafis.sch.gr/index.php/login
24) Υλικό για δημιουργικές δραστηριότητες και εργασίες:
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/81-dimiourgikes-ergasies-lykeiou-2018-2019.
25) Ψηφιακές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού:
https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2584
Βλ. και άλλες δράσεις Του Υπουργείου
Πολιτισμού: Μένουμε σπίτι: Ψηφιακή ξενάγηση σε Μουσεία και Μνημεία- Περιήγηση…, πληκτρολογώντας στο
φυλλομετρητή: <<Δράσεις του ΥΠ.ΠΟ. ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙς ΜΟΥΣΕΊΩΝ>>
26) Οδηγίες Τηλεδιάσκεψης Cisco Webex από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
https://ype.aegean.gr/eikonas-hxou/odigies/165-webex

27) Στον κόμβο https://www.youtube.com/watch?v=eNq_nAs53YA μπορεί να βρεί κανείς ένα πολύ χρήσιμο video
για τους/τις συναδέλφους, το οποίο δημιούργησε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, κ. Σπ. Κούρτης, και
τον ευχαριστούμε πολύ γι’αυτό.
28) Επίσης, στον σύνδεσμο pe86.blogspot.com, μπορεί να βρει κανείς, μεταξύ άλλων, συγκεντρωμένες

πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και άλλο χρήσιμο υλικό για την εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 Δράση: «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning» [Υπουργείο Παιδείας, 13/04/2020]
 Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Θέματα Διδασκαλίας [Υπουργείο
Παιδείας, 09/04/2020]
 Νέος Προγραμματισμός Ωραρίου της Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για Δημοτικά και
Γυμνάσια [Υπουργείο Παιδείας, 31/03/2020]
 Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Γυμνάσια [Υπουργείο Παιδείας, 24/03/2020]
 Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Δημοτικά [Υπουργείο Παιδείας, 24/03/2020]
 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Οδηγίες και σχετική ενημέρωση [Υπουργείο Παιδείας, 21/03/2020]
 Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες [Υπουργείο Παιδείας, 19/03/2020]
 Οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση [Υπουργείο Παιδείας, 17/03/2020]
 Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Γενικά Λύκεια [Υπουργείο Παιδείας, 16/03/2020]
 Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον καθηγητή [Υπουργείο Παιδείας, 16/03/2020]
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Οδηγίες για την πλατφόρμα Webex Meetings (για όλες τις ειδικότητες):
Οδηγός Εκπαιδευτικού [Ν. Καλύβας, ΠΕ86]
Οδηγός Μαθητή [Ν. Καλύβας, ΠΕ86]
Εγκατάσταση της εφαρμογής cisco webex meetings σε κινητό τηλέφωνο και σύνδεση στο μάθημα
[Γυμνάσιο Ψαχνών]
Πρόβλημα στην είσοδο του Webex Meetings (...enter your site URL) [8ο Γυμνάσιο Λαμίας]
Αποδοτική αξιοποίηση του Webex meetings [Γ. Τζωρτζάκης, ΠΕ81]
Η χρήση και αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex meetings από τον καθηγητή [Ι. Κάτσανος, ΠΕ04.01]
Μάθημα στο Webex με χειρόγραφες σημειώσεις στον πίνακα [Γ. Πολυμέρης, ΠΕ86]
WebEx - Εγκατάσταση και λειτουργικότητα [Σ. Καρανάσιος]
WebEx - Διαμοιρασμός εγγράφων και χρήση μαυροπίνακα [Σ. Καρανάσιος]
Λίστα συμβατών συσκευών (smarthphones, tablets) με το Webex [Αγγλικά]
Δημιουργώντας ψηφοφορία στο Webex [Αγγλικά]
Μια σύντομη περιγραφή/επίδειξη των βασικών επιλογών του WEBEX Meetings για εκπαιδευτικούς
[Γιάννης Χριστοφορίδης]
Οδηγίες εγγραφής στο Webex σε laptop ή σταθερό [Κ. Κόμπου]
Οδηγίες εγγραφής στο webex για κινητά και tablet [Κ. Κόμπου]
Εγχειρίδιο Χρήσης Webex Meetings από κινητό Android [Ν. Κοκολάκης, ΠΕ86]

Οδηγίες για την πλατφόρμα Zoom (για όλες τις ειδικότητες):
Πώς να κάνεις τηλεδιάσκεψη με το Zoom [Make Video Greece]
Πως κάνω τηλεδιάσκεψη; Zoom.us ολοκληρωμένος οδηγός [The Multimaker]
Εγγραφή και προγραμματισμός συνάντησης στο Zoom [E-philologist]
Οδηγίες παρακολούθησης webinar μέσω της πλατφόρμας Zoom [social academy]

Οδηγίες για την πλατφόρμα Eclass / Η-τάξη (για όλες τις ειδικότητες):
Ξεκινώ με την η-τάξη (εκπαιδευτικός) [eclass.sch.gr]
Ξεκινώ με την η-τάξη (μαθητής) [eclass.sch.gr]
Εκπαιδευτικά video και κείμενα για το eclass (από τον ΣΕΕ ΠΕ03 Γ. Καραβασίλη)
Δημιουργία μαθήματος στην η-τάξη ([Αρ. Παλιούρας]
Δημιουργία ενοτήτων [Αρ. Παλιούρας[
E-class tutorial – Μάθημα για την πλατφόρμα e-class [Ελ. Χατζάρα]
Δημιουργία Ασκήσεων & Μεταφόρτωση Εγγράφων [Χρ. Καζάκης, ΠΕ03]
Συλλογή εκπαιδευτικών video και κειμένων για το eclass [Γ. Καραβασίλης, ΠΕ03]
Παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας η-τάξη του ΠΣΔ [Αθ. Μπαλωμένου ΠΕ03]
Δημιουργία εικονικής τάξης [edimoula]
Δήλωση μαθήματος στην e-class.sch.gr [edimoula]
Εγγραφή στην e-class.sch.gr [edimoula]
eclass.sch.gr Δημιουργία μαθημάτων [Σ. Καρανάσιος]
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--------------------------------------------------------------------------------- Πως να ανεβάσετε ένα αρχείο/εργασία στο eclass.sch.gr [Σ. Καρανάσιος]
 Εγγραφή μαθητών στο Μάθημα του eClass [Σ. Καρανάσιος]
 eClass - Αποστολή Μηνυμάτων (Επικοινωνία) και Λήψη Εργασιών απο μαθητές [Σ. Καρανάσιος]
 eClass - Εργασίες και ασκήσεις [Σ. Καρανάσιος]















Οδηγίες για την πλατφόρμα e-me (για όλες τις ειδικότητες):
Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς [edu.gr]
Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες [edu.gr]
e-me - Με μια ματιά [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Είσοδος [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Αρχική Σελίδα [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Ρυθμίσεις [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Προφίλ Μαθητή / Μαθήτριας [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Προφίλ Εκπαιδευτικού [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Επαφές [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Αρχεία [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Εφαρμογή e-me content [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Κυψέλες #1 (τί είναι μια Κυψέλη) [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]
e-me - Κυψέλες #2 (δημιουργία – αξιοποίηση Κυψέλης) [Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me]

 Πώς δημιουργώ τάξη στην e-me [Ν. Μακροδήμος, ΠΕ70]
 Πώς προσκαλώ μαθητές στην e-me κυψέλη μου [Ν. Μακροδήμος, ΠΕ70]
 Τα πρώτα βήματα στην πλατφόρμα e-Me: Δημιουργία τάξης, ανάρτηση υλικού, ανατροφοδότηση

[Ν. Μακροδήμος, ΠΕ70]
 Αξιοποίηση της Πλατφόρμας e-me για την στήριξη της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
[Αγγ. Γαριού, ΠΕ04] μέρος Α, μέρος Β΄







Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο:
Η εγκύκλιος του Υπουργείου [Υπουργείο Παιδείας, 01/04/2020]
Ενημέρωση για Εκπαίδευση εξ αποστάσεως [Cyber Crime Division]
Ενημέρωση για Ασφαλή εξ αποστάσεως εργασία [Cyber Crime Division]
Συμβουλές χρήσης του διαδικτύου [Cyber Crime Division]
Συμβουλές για γονείς [Cyber Crime Division]

Γενικές οδηγίες και βοηθητικές εφαρμογές
 Ψηφιοποίηση υλικού μέσω του κινητού [Ι. Συρρής, ΠΕ86]
 Χρήση του Google Drive για διαχείριση των αρχείων μας [Σ. Σωτηρίου]
 Δημιουργία-πολυμεσικού-διαδραστικού-ερωτηματολογίου [Σ. Σωτηρίου]
 Πώς μπορώ να γράψω ή να χρωματίσω πάνω σε pdf; [21ο & 31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου]
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--------------------------------------------------------------------------------- Πως να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας ως web camera [Μ. Δακανάλη, Β. Μπαλάφας]
 Πως να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας ως web camera [ΕΚΦΕ Εύβοιας]
 Πως να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας ως μικρόφωνο υπολογιστή [makeuseof.com]
 Ασφαλής προβολή βίντεο για μαθητές [Γ. Σπυρόπουλος]
 Συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή της εξΑΕ στην σχολική εκπαίδευση [Ευστρ. Λιακοπούλου, ΠΕ86]
 Διαδικτυακά μαθήματα etwinning περιόδου 2019-20
 Ψηφιακό κέντρο και Βιβλιοθήκη (Library Media Center) του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης
 Υλικό για τηλεκπαιδεύσεις [2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου]
 Διαχείριση μαθητικών λογαριασμών sch.gr και ορισμός τμημάτων [Σ. Καρανάσιος]
 Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού [openeclass.org]
 Εγχειρίδιο μαθητή [openeclass.org]
 Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα" [Σάββατο 25/4/2020 -

Κυριακή 26/4/2020]
 Ψηφιακά εργαλεία στην εποχή του Κορωνοϊού: Προτάσεις εκπαιδευτικών μέσα από κλειστή ομάδα
στο facebook [Αδ. Σπανακά]

Παιδικά παραμύθια, που γράφτηκαν ειδικά για τον κορωνοϊό [openbook.gr]
 «Covibook: Το όνοµά µου είναι Κορονοϊός» – Εικονογραφημένο εγχειρίδιο για παιδιά έως 7 ετών //
της Manuale Molina
 «Γίνε ο μαχητής κατά του κορωνοϊού» – Εγχειρίδιο για παιδιά της Songju Ma Daemicke
 «Ένας διαφορετικός χρόνος» // Παραμύθι της Μάρθας Κολοκοτρώνη
 «Το Θαύμα των Παιδιών: Μια ιστορία ελπίδας» // Θεατρικό έργο της Αναστασίας Ξηρομερίτου
 «Ο βασιλιάς Κορονοϊός» // Παραμύθι της Γιώτας Στανελούδη
 «Μια μάσκα μαγική» // Παραμύθι της Δέσποινας Σπυριδοπούλου
 «Ένας ιός με κορώνα» // Παραμύθι της Χαράς Πάτρα
 «Η άγνωστη κυρά» // Παραμύθι της Δέσποινας Χριστοφορίδου
 «Ο κορωνοϊός» // Ένα αληθινό παραμύθι της Χριστίνας Δαμιανού Μπόγλου
 «Ιός χωρίς κορώνα» // Παραμύθι της Γεωργίας Καλύβα [εδώ σε video]
 «Είμαι ένας ιός που το όνομά μου είναι Κορονοϊός» // Παραμύθι της Βασιλικής Χουρσίδου
 «Η Μάγισσα Ταραντούλα αντιμετωπίζει τον υιό της Κορώνας» // Παραμύθι της Τζένης Κοσμίδου
 «Το Ταξίδι του Κορονοϊού» // Παραμύθι των Δημήτρη Κουνούπη & Ειρήνης Συμιακάκη κ.ά.

β) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρακάτω σύνδεσμοι για τις δύο πλατφόρμες εφαρμογής
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου:

e-me
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://eme.edu.gr/&cause=notoken&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1
Βίντεο tutorial’s από το κανάλι της e-me στο youtube!
e-me με μια ματιά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ
1. e-me είσοδος: https://www.youtube.com/watch?v=_4O-KfI2OXM
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2. e-me αρχική σελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo
3. e-me ρυθμίσεις: https://www.youtube.com/watch?v=TKNZ6ixP2TI
4. e-me προφίλ μαθητή/μαθήτριας: https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE
5. e-me προφίλ εκπαιδευτικού: https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk
6. e-me επαφές: https://www.youtube.com/watch?v=_76GR5VM224
7. e-me αρχεία: https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY
8. e-me κυψέλη (α’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI
9. e-me κυψέλη (β’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8
Δείτε εδώ: οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές

e-class
https://eclass.sch.gr/
Αναλυτικές Οδηγίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:
https://eclass.sch.gr/info/manual.php
https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/
Αναλυτικά Videos:
Δήλωση μαθήματος: https://video.sch.gr/asset/detail/z1ULBVLYWSZJOOIhUdArhupv
Εγγραφή στο eclass.sch.gr: https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87
Δημιουργία εικονικής τάξης: https://video.sch.gr/asset/detail/K1UEdupZZJPfTN7TUDw8Pb5m
Δημιουργία μαθημάτων στην eclass.sch: https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
E-class tutorial - Μάθημα για την πλατφόρμα e-class του sch.gr:
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
Σύνδεση μαθητών στο eclass: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI

Χρήσιμοι, επίσης, κόμβοι για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση είναι και οι παρακάτω, οι οποίοι
περιλαμβάνουν:
 την ανοιχτή Συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 4-4-2020 με τους Π.Αναστασιάδη και Αντ.Λιοναράκη,
με θέμα <<Η πρόκληση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα σχολεία μας>>, διαθέσιμη στον κόμβο:
https://www.facebook.com/PTDElab/videos/248980676264505/


τις εισηγήσεις Αντ. Λιοναράκη <<Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ>> και Π.Αναστασιάδη <<Σχολική εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγική και κοινωνική Διάσταση>>, στην επιστημονική Τηλε-Δι-Ημερίδα των
18 ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ελλάδος, με θέμα <<Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα >> 25-4-2020 και
26-4-2020 αντίστοιχα, διαθέσιμες στους παρακάτω κόμβους:
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/lionarakis/ και
https://pekesexae2020.pdekritis.gr/anastasiadis/

 το Εκπαιδευτικό video με θέμα: <<Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Δ/θμιας

Εκπαίδευσης>> από τον Καθηγητή Αντ.Λιοναράκη
https://www.youtube.com/watch?v=x1q5VL8aWT0&feature=youtu.be
 Webinar με θέμα:<<Η επέκταση της χρήσης της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης: κίνδυνοι και ευκαιρίες>> από

τον Αλ. Κόκκο, διαθέσιμο στον κόμβο:
https://www.youtube.com/watch?v=532pL1KiP8k
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---------------------------------------------------------------------------------Προτεινόμενες ιστοσελίδες για τα πνευματικά Δικαιώματα , μετά το αντίστοιχο επιμορφωτικό
Σεμινάριο του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης (26-4-2020) <<Πνευματικά Δικαιώματα και Σχολική εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση>> (διαθέσιμο στο https://pekesexae2020.pdekritis.gr/opi/), με εισηγήτρια την κ. Κρ.Κολοτούρου,
Νομικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας:
1) Το αντίστοιχο υλικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας(0.Π.Ι.): όπως επισημαίνεται στην αρχική
ιστοσελίδα: <<… ο ΟΠΙ συγκεντρώνει στο "enjoy legal" ιστότοπους, στους οποίους μπορούν οι χρήστες του
διαδικτύου να παρακολουθήσουν ή να κατεβάσουν νόμιμα, ταινίες, σειρές, τηλεοπτικά προγράμματα και
αθλητικά γεγονότα, αλλά και να ακούσουν ή να κατεβάσουν μουσική, να διαβάσουν ή να κατεβάσουν
βιβλία, καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εικόνες και βιντεοπαιχνίδια.Το "enjoy legal" φιλοδοξεί να
γίνει η διαδικτυακή πύλη που θα συγκεντρώνει τις νόμιμες πλατφόρμες διάθεσης περιεχομένου και θα
κατευθύνει τους χρήστες προς αυτές. Επιλέγοντας να επισκεφθείτε τους ιστότοπους που περιλαμβάνονται
στο "enjoy legal" απολαμβάνετε τα έργα των αγαπημένων σας δημιουργών εύκολα, γρήγορα και με
ασφάλεια. Κυρίως όμως τα απολαμβάνετε νόμιμα, σεβόμενοι τα δικαιώματα των δημιουργών και
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πολιτισμού>>. Το υλικό είναι διαθέσιμο στον κόμβο
https://www.opi.gr/genika-pi/enjoylegal
και
οι
σχετικές
Πληροφορίες
διαθέσιμες
στο
https://enjoylegal.gr/plirofories/
2) Επίσης,<< το copyrightschool.gr δημιουργήθηκε για να βοηθήσει-όπως επισημαίνεται- τους εκπαιδευτικούς,
τους μαθητές και τους γονείς τους να μάθουν περισσότερα για την πνευματική ιδιοκτησία>> (Ιστοσελίδα
Ο.Π.Ι.). Φιλοξενεί, δε, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) στον
κόμβο:
https://www.copyrightschool.gr/
3) Στην αρχική ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, στο πεδίο <<Στοιχεία
Επικοινωνίας ΟΣΔ>> (https://www.opi.gr/osd-aod/stoixeia-epikoinonias-osd) περιλαμβάνονται οι
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.),οι οποίοι διαχειρίζονται δικαιώματα δημιουργών και
δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων. Οι ΟΣΔ που λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού παρατίθενται παρακάτω και είναι υπεύθυνοι για τις άδειες χρήσης αντίστοιχου ψηφιακού
εποπτικού υλικού:
ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους πνευματικούς δημιουργούς
1. ΑΘΗΝΑ - Σκηνοθέτες / Σεναριογράφοι
τηλ. 210 36 18 368, e-mail: sada@otenet.gr, ιστοσελίδα: www.sada.gr
Λ. Αλεξάνδρας 93, 114 74 Αθήνα
2. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Συνθέτες / Στιχουργοί
τηλ. 210 32 15 278, e-mail: autodia@autodia.gr, ιστοσελίδα: www.autodia.gr
Κοραή 3, 105 64 Αθήνα (2ος όροφος)
3. ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ - Συνθέτες / Στιχουργοί
τηλ. 210 36 44 260, e-mail: members@edemrights.gr, info@edemrights.gr,
website: https://edemrights.gr
Σίνα 23, 10680 Αθήνα
4. ΘΕΣΠΙΣ - Θεατρικοί Συγγραφείς / Μεταφραστές Θεατρικών έργων
τηλ. 210 33 10 521, fax: 210 32 32 892, e-mail: info@thespis-osd.gr, ιστοσελίδα: https://thespisosd.gr Ψαρομηλίγκου 24, 105 53 Αθήνα
5. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Διευθυντές Φωτογραφίας / Σκηνογράφοι / Ενδυματολόγοι / Ηχολήπτες / Μοντέρ
τηλ. 210 36 26 752, e-mail: info@isocratis.gr, ιστοσελίδα: www.isocratis.gr
Βαλτετσίου 25, 106 80 Αθήνα
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---------------------------------------------------------------------------------6. Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε - Δημιουργοί εικαστικών έργων
τηλ. 210 38 08 446, e-mail: info@osdeete.gr
Βαλτετσίου 39, 106 81 Αθήνα
7. Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. - Συγγραφείς / Εκδότες
τηλ. 210 38 49 100, fax: 210 38 49 105, e-mail: info@osdel.gr, ιστοσελίδα: www.osdel.gr
Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα
8. ΦΟΙΒΟΣ - Φωτογράφοι
τηλ. 210 33 04 687, email: foebusds@gmail.com, info@foebus.gr, ιστοσελίδα: www.foebus.gr
Χαριλάου Τρικούπη 83, 106 81 Αθήνα
Ο.Σ.Δ. που εκπροσωπούν τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων
1. ΑΠΟΛΛΩΝ - Μουσικοί
τηλ. 210 32 52 980, e-mail: info@apollon.org.gr, ιστοσελίδα: www.apollon.org.gr
Σαπφούς 10, Πλατεία Κουμουνδούρου, 105 53 Αθήνα
2. ΔΙΑΣ - Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων
τηλ. 210 38 03 365, fax: 210 38 03 271, e-mail: k.karagianni@yahoo.com, dias.org.gr@gmail.com,
ιστοσελίδα: www.dias-osd.gr
Θεμιστοκλέους 38, 106 78 Αθήνα
3. ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Ηθοποιοί
τηλ. 210 38 16 829, 210 38 16 928, email: dion-act@otenet.gr, ιστοσελίδα: www.dionysos-society.gr
Στουρνάρη 35, 106 82 Αθήνα
4. ΕΡΑΤΩ - Τραγουδιστές / Ερμηνευτές
τηλ. 210 82 38 074, e-mail: eratospe@otenet.gr, ιστοσελίδα: www.eratospe.org
Λαζάρου Σώχου 4, 11525 Ψυχικό
5. ΕΡΜΕΙΑΣ - Παραγωγοί κινηματογραφικών έργων
τηλ: 210 82 53 065, e-mail: ermiasosd@gmail.com, ιστοσελίδα: www.ermias.gr
Χαριλάου Τρικούπη 5, 10678, Αθήνα
6. GRAMMO - Παραγωγοί Φωνογραφημάτων
τηλ. 210 68 94 310-1,
φαξ: 210 68 01 660, e-mail: info@grammo.gr, ιστοσελίδα: www.grammo.gr
Λαζ. Σώχου 4, Νέο Ψυχικό, 115 25, Αθήνα
7. ΗΡΙΔΑΝΟΣ - Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων
τηλ. 210 36 14 216, fax: 210 36 37 678, e-mail:info@iridanos.gr, ιστοσελίδα: www.iridanos.gr
Διδότου 45, 106 80 Αθήνα
8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε. - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Συγγενικών
Δικαιωμάτων
τηλ: 210 36 16 492, fax: 210 36 16 862, e-mail: contact@tvrights.gr, ιστοσελίδα: www.tvrights.gr
Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα
9. GEA - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου
τηλ. 210 67 52 820-8, φαξ: 210 67 52 829, e-mail: info@geamusic.gr, ιστοσελίδα: www.geamusic.gr
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα.
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---------------------------------------------------------------------------------Οργανισμοί Συλλογικής Προστασίας
Οι Οργανισμοί Συλλογικής Προστασίας (ΟΣΠ) σκοπό έχουν την προστασία των δικαιωμάτων των μελών
τους. Οι ΟΣΠ που λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι οι παρακάτω:
1. ΕΠΟΕ - Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων
τηλ. 210 65 42 760-4, fax. 210 65 42 788, e-mail: epoe@epoe.org, ιστοσελίδα: www.epoe.org
Λεωφόρος Μεσογείων 275, 152 31 Χαλάνδρι
2. Ο.Π.Δ.Δ.Ε. - Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων των Διαφημιστικών Εταιρειών
τηλ. 210 32 46 215-7, fax: 210 32 46 880, e-mail: edee@edee.gr, ιστοσελίδα: www.opdde.gr
Υπερείδου 7, 10558 Αθήνα.

Ενδεικτικός Κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων
(Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. πρωτ. 39676/δ2/20-03-2020):
Τίτλος
Ψηφιακό Σχολείο

Ψηφιακή Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα (e-me)

Διαδραστικά
Σχολικά Βιβλία (Ebooks)
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό
Υλικό (Φωτόδεντρο)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια
(Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ)
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Περιγραφή
Η κεντρική σελίδα για
το ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα eme για μαθητές/μαθήτριες και
εκπαιδευτικούς του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή
μορφή.
Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου
ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά
αποθετήρια, Μουσεία, εκπαιδευτικές
Πύλες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων.
Ο επιστημονικός φορέας
που υποστηρίζει το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ολοκληρωμένο εργαλείο
σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών
σεναρίων.
Το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος
υπηρεσιών διαδικτύου του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων που διασυνδέει 16.071
μονάδες. Παράλληλα,
παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής
μάθησης, επικοινωνίας και
συνεργασίας.

URL
https://dschool.edu.gr/

https://e-me.edu.gr/

http://ebooks.edu.gr/

http://photodentro.edu.gr/

http://iep.edu.gr/

http://aesop.iep.edu.gr/

https://www.sch.gr/ και
https://www.sch.gr/services
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Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Προσβάσιμο

Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές
μαθησιακές ανάγκες, το οποίο
μπορεί να αξιοποιηθεί στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ή και στα
εργαστήρια επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας

Περιβάλλοντα για την υποστήριξη
της μελέτης και της γλωσσικής
διδασκαλίας: σώματα κειμένων,
ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά
διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια
ορολογίας.
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
για την προετοιμασία των
Πανελλαδικώς εξεταζόμενων
μαθημάτων (αναγκαία
η επικαιροποίηση με
ευθύνη εκπαιδευτικού

Study4exams

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη:
https://eclass.sch.gr
Τηλεδιασκέψεις:
https://meeting.sch.gr
Ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα:
http://lessons.sch.gr
Υπηρεσίες Βίντεο:
https://video.sch.gr
Δημιουργία Ψηφιακών ΠολυμεσικώνΠαρουσιάσεων και Διαλέξεων
http://mmpres.sch.gr/
Διαχείριση Μαθησιακών
Δραστηριοτήτων
http://lams.sch.gr/
Συνεργατικά έγγραφα https://grafis.sch.gr
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/

http://www.greeklanguage.
gr/digitalResources/

http://www.study4exams.gr/
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---------------------------------------------------------------------------------•

Επίσης, σε συνεργασία με την Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, κ. Ειρ. Βιδάκη, αποστείλαμε
προς τους /τις συναδέλφους τον παρακάτω συγκεντρωτικό Κατάλογο ιστοσελίδων για τις πλατφόρμες e-me
και e-class, καθώς και για τις βασικές εκπαιδευτικές διαδικτυακές υπηρεσίες, προς ενημέρωση τους:
Για τις πλατφόρμες e-me και e-class:
e-me:
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=notoken&eat=65d0718f7fd21820193c64a69d09d6c1
Βίντεο tutorial ’s από το κανάλι του e-me στο you tube:
e-me με μια ματιά: https://www.youtube.com/watch?v=-zzShgc6llQ
1. e-me είσοδος: https://www.youtube.com/watch?v=_4O-KfI2OXM
2. e-me αρχική σελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=_Y8J3qCPCUo
3. e-me ρυθμίσεις: https://www.youtube.com/watch?v=TKNZ6ixP2TI
4. e-me προφίλ μαθητή/μαθήτριας:
https://www.youtube.com/watch?v=em1IwBna2SE

Οδηγίες χρήσης για
τις πλατφόρμες e-me και
e-class

5. e-me προφίλ εκπαιδευτικού:
https://www.youtube.com/watch?v=hQJkhRGBvAk
6.

e-me επαφές: https://www.youtube.com/watch?v=_76GR5VM224

7.

e-me αρχεία: https://www.youtube.com/watch?v=v3BhF4WgzwY

8.

e-me κυψέλη (α’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=azt3mh-HXoI

9.

e-me κυψέλη (β’ μέρος): https://www.youtube.com/watch?v=TQW53F2aI_8

e-class:
https://eclass.sch.gr/
Οδηγίες αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες:
https://eclass.sch.gr/info/manual.php
https://www.sch.gr/dimiourgiste-ti-diki-sas-ilektroniki/
Βίντεο αναλυτικά:
Δήλωση μαθήματος:
https://video.sch.gr/asset/detail/z1ULBVLYWSZJOOIhUdArhupv
Εγγραφή στο eclass.sch.gr:
https://video.sch.gr/asset/detail/Z1PYTNMdfkUckOUeXm9UoO87
Δημιουργία εικονικής τάξης:
https://video.sch.gr/asset/detail/K1UEdupZZJPfTN7TUDw8Pb5m
Δημιουργία μαθημάτων στην eclass.sch:
https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
E-class tutorial - Μάθημα για την πλατφόρμα e-class του sch.gr:
https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs
Σύνδεση μαθητών στο eclass: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI
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---------------------------------------------------------------------------------Συμπληρωματικό υλικό για τη σχολική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και, ειδικότερα, Διαδραστικούς Οδηγούς για
τη χρήση της πλατφόρμας Webex εξέδωσε, πρόσφατα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης E LEARNING LAB - HOME
(edivea.org) (Εργαστήριο Ε.ΔΙ.ΒΕ.Α.), τους οποίους μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.edivea.org/uliko3_webex.hthttps:ml
Ειδικότερα, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει:

1) Οδηγό βασικών κουμπιών χειρισμού της εφαρμογής Webex Meetings
uliko3_webex - E LEARNING LAB (edivea.org)

2) Οδηγό για την εφαρμογή share content (<<Διαμοίραση περιεχομένου>>) στην εφαρμογή Webex Meetings:
uliko3_webex - E LEARNING LAB (edivea.org)

3) Οδηγό για το εργαλείο Annotate της εφαρμογής Webex Meetings:
uliko3_webex - E LEARNING LAB (edivea.org)

4) Οδηγό για τη δημιουργία δωματίων (Breakout Sessions) στην εφαρμογή Webex Meetings:
uliko3_webex - E LEARNING LAB (edivea.org)

5) Οδηγό για τη χρήση ασπροπίνακα στην εφαρμογή Webex Meetings:
uliko3_webex - E LEARNING LAB (edivea.org)

6) Οδηγό για το εργαλείο δημοσκόπησης της εφαρμογής Webex Meetings:
uliko3_webex - E LEARNING LAB (edivea.org),
καθώς και 10 Πρακτικές Συμβουλές για τον παιδαγωγικό Σχεδιασμό των μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης:
E LEARNING LAB - HOME (edivea.org).

Επίσης,

στον

παρακάτω

ψηφιακό

κόμβο

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2032είναι

διαθέσιμος ένας Οδηγό χρήσης της πλατφόρμας Cisco Webex ( συμβατής με τις Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και με
διαχείριση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο), με μεταφρασμένους στην Ελληνική Γλώσσα τους όρους της
πλατφόρμας από τους συναδέλφους της Πληροφορικής, Τσακαλογιάννη Γεωργία, Εκπαιδευτικό ΠΕ86 και
Σπ. Παπαδάκη, ΣΕΕ, ΠΕ86. Στον Οδηγό, μεταξύ άλλων, υπάρχουν οδηγίες και για τη χρήση των εργαλείων
εξειδικευμένων εφαρμογών (π.χ. επιμερισμός μαθητών και μαθητριών σε ψηφιακά δωμάτια, αποστολή
εγγράφου μέσω της πλατφόρμας κ.ά.).
(Επισημαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τηλε-συνεργασίας με τους μαθητές και τις μαθήτριες, αν
θέλουμε να τους αποστείλουμε έγγραφο, μέσω των εφαρμογών της πλατφόρμας, το έγγραφό μας θα
πρέπει να έχει τη μορφή pdf).
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος χρήσιμων ιστοσελίδων για τα φιλολογικά μαθήματα, τόσο για την εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση, όσο και για τη δια ζώσης, συμβατική Εκπαίδευση, η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί
και με το ψηφιακό υλικό, με κατάλληλη επιλογή και αξιοποίησή του από τον/την εκπαιδευτικό. Το υλικό
που παρουσιάζεται προέρχεται, κυρίως, από το Βιβλίο της συγγραφέως,<< Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων>> (2010) και
αναπτύσσεται ανά διδακτικό Αντικείμενο. Εκτός, λοιπόν, από τις βασικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τις οποίες
είδαμε παραπάνω, για τα φιλολογικά μαθήματα προτείνουμε τις εξής χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Α. Ενδεικτικές εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την Ιστορία:
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm Ineractive History.aspx (Διαδραστική
Ιστορία)
- Υπουργείο Πολιτισμού :
http://www.culture.gr
- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού :
http://www.ime.gr
- http://www. hp.uab.edu/image-archive/index.html
-

Μουσείο Μπενάκη :
http://www.benaki.gr/museum/visiting/gr/index.htm

-

Πολύτιμο οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ :
http://www.ert.archives.gr

-

«Οδυσσεύς»: Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού: http://odysseus.culture.gr
Περιλαμβάνει θέματα Ιστορίας, Τέχνης, Αρχαιολογίας και Πολιτισμού, με αλφαβητικούς καταλόγους
μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας. Περιλαμβάνει, επίσης, χάρτη της Ελλάδας,
όπου παρουσιάζονται αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, ανά νομό της χώρας.

-

Διαδραστικός χάρτης του Υπουργείου Πολιτισμού για ποικίλες δραστηριότητες:
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html

-

Ιστορία της Θεσσαλονίκης και παρουσίαση των μνημείων και των εκκλησιών της από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας:
http://www.it.uom.gr/project/monuments/page.htm

-

Μυριόβιβλος: Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδας:
http://www.myriobiblos.gr

-

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, με συλλογές αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ου αι.
(ιστορική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας):
http://www.elia.org.gr
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Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (το Σύνταγμα και τη Συνταγματική Ιστορία της χώρας, τις Εκλογές, την
ιστορία του κτηρίου, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει επίσης τα Αρχεία της Ελληνικής
Παλιγγενεσίας και τα Πρακτικά της Βουλής των Εφήβων κ.ά.:
http://www.parliament.gr

-

- Για αναζήτηση ιστορικών χαρτών:
http://awmc.unc.edu/wordpress/free-maps/
-

Αναζήτηση προτάσεων περιηγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία σε όλη την Ελλάδα,
εκπαιδευτικών φακέλων, προτάσεων για δραστηριότητες από το αρχείο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και
των Δημοσίων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντύπων για εκπαιδευτικούς,
μαθητές και μαθήτριες (κριτήρια επιλογής στην αναζήτηση: η χρονική περίοδος ή λέξεις- κλειδιά):
http://followodysseus.gr/

Ψηφιοποιημένα Αρχεία/Συλλογές (Ανδρεάδου, 2016)


Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών Βιβλιοθηκών
http://openarchives.gr/



Europeana
Ψηφιακό Αποθετήριο ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
http://www.europeana.eu/portal/



Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Ψηφιακό Αρχείο
http://www.venizelosarchives.gr/



Αρχειομνήμων
Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
http://arxeiomnimon.gak.gr/



Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Ψηφιοποιημένες Συλλογές
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php



Βουλή των Ελλήνων
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki/



Ελληνομνήμων
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών με φιλοσοφικά και επιστημονικά κείμενα της περιόδου
1600-1821.
http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/



Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία
http://www.eie.gr/prosopographia/index.html
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ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
Περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης.
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/



TRAVELOGUES ME TO BΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Τόποι - Μνημεία - Άνθρωποι
Σημαντικός αριθμός εκδόσεων με εικονογράφηση από τον 15ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα, και ενδεικτικά
εκδόσεις από τον 19ο και έως τις αρχές του 20ού αιώνα.
http://el.travelogues.gr/
Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο Ιστορία και Νεοελληνική Λογοτεχνία
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html





ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
Μαθησιακά Αντικείμενα Ιστορίας
http://photodentro.edu.gr/lor/show-communities?commID=104&locale=el
Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών
Μαθησιακό περιβάλλον, που σχεδιάστηκε με στόχο τη διερευνητική μελέτη της Ιστορίας με τη χρήση
ιστορικών πηγών και με σκοπό να προάγει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε
διερευνητικές διαδικασίες μάθησης που επιτρέπουν την οικοδόμηση ή την οικειοποίηση της ιστορικής
γνώσης. Ενδείκνυται για τις Α΄ & Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=159

Για την Προφορική & Τοπική Ιστορία (Ανδρεάδου, 2016)


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
http://www.epi.uth.gr/index.php?page=home



Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης
https://sites.google.com/site/opikdomain/



Caravan Project
Κινητό εργαστήρι ιστοριών, με όχημα το ντοκιμαντέρ, τη φωτογραφία και την αφήγηση.
http://www.caravanproject.org/



click …ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών του ΙΜΕ. Το πρόγραμμα δείχνει πως η ιστορία, στην οποία όλοι
ανήκουμε, μπορεί να γίνει η ιστορία που ανήκει σε όλους μας.
http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=1933706
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Τράπεζα Αναμνήσεων
http://www.memoro.org/gr-gr/



Πολιτιστικές και Γενεαλογικές Ψηφιακές Συλλογές
Περιέχει μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις με πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς. Συγκεντρώνει επίσης
γενεαλογικά δέντρα και μικρές ανθρώπινες ιστορίες από εθελοντές.
http://genealogy.ime.gr/



Κέντρο Μικρασιατικών σπουδών
To Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του ΚΜΣ είναι το αρχαιότερο αρχείο προφορικών μαρτυριών στην Ελλάδα.
Περιέχει τις προφορικές μαρτυρίες 5000 Μικρασιατών προσφύγων που συγκεντρώθηκαν, κυρίως σε κειμενική
μορφή, στο διάστημα 1930-1975. Περιέχει επίσης ηχογραφημένες συνεντεύξεις με έλληνες κατοίκους της Ίμβρου.
http://www.kms.org.gr/



Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς
Περιέχει 600 συνεντεύξεις με κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης προσφυγικής καταγωγής.
http://www.kalamaria.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=85



Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών - Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστεράς Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)
Περιλαμβάνει μαγνητοφωνημένες συζητήσεις και συνεντεύξεις με άτομα που πρωταγωνίστησαν ή συμμετείχαν σε
διάφορες φάσεις του νεολαιίστικου και φοιτητικού κινήματος της εποχής 1950–1974.
http://www.emian.gr/archives/narratives/



Σεντούκι e-ΣΤΟΡΙΩΝ
Vidcasts στο πλαίσιο προγράμματος ψηφιακής αφήγησης του Future Library
http://www.libver.gr/category/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/



Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Η συλλογή προφορικών μαρτυριών των ΑΣΚΙ περιλαμβάνει ηχητικά τεκμήρια για την ελληνική πολιτική ιστορία της
Μεταπολίτευσης και ηχογραφημένες συνεντεύξεις για τη δεκαετία του 1940, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και
για την ελληνική μεταπολεμική αριστερά.
http://askiweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=498&lang=gr



Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
Συγκροτήθηκε το 1999-2000 στο πλαίσιο του σεμιναρίου κατάρτισης «Διάσωση και τεκμηρίωση ιστορικής
τεχνογνωσίας» του ΚΕΚ της Νομαρχίας Κυκλάδων. Περιλαμβάνει 35 συνεντεύξεις με εργαζομένους και στελέχη της
τοπικής βιομηχανίας.
http://www.ketepo.gr/



Νέα Ζωή στη Λάμψακο
Διαδικτυακό δίγλωσσο ντοκιμαντέρ για τη διπλή ζωή του χωριού Λάμψακο – Lapseki – Νέα Λάμψακο με
βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από έλληνες και τούρκους πρόσφυγες. Η πλατφόρμα ενθαρρύνει το κοινό να
εμπλουτίζει το ζωντανό αυτό αρχείο με νέο υλικό.
http://lampsakos.com/



Δίκτυο Βιομηχανικής Κληρονομιάς http://www.viokliron.gr/index.htm
http://www.viokliron.gr/documents/tetradio_viokliron_el.pdf (Τετράδιο Βιομηχανικής Κληρονομιάς: Στα αδράχτια
της βιομηχανικής Νάουσας, ΚΠΕ Νάουσας)

133

Ι.Α.Ραμουτσάκη, Έρευνα και εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μάρτιου-Ιουνίουυ 2020 -Συμπεράσματα
και Προτάσεις για μια Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας,στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, Ιούλιος 2020

----------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


«Stories Matter», Centre for Oral History and Digital Storytelling, Concordia University
Πρόγραμμα διαχείρισης και επεξεργασίας ηχογραφημένου και βιντεοσκοπημένου υλικού προφορικών συνεντεύξεων.
http://storytelling.concordia.ca/storiesmatter/download-stories-matter

Για επιμέρους ιστορικά θέματα
π.χ. Ενδεικτικά αναφέρομε : α) Για τον Κυκλαδικό πολιτισμό:
- Πολιτιστικός Χάρτης της Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού: http://odysseus.culture.gr/index-gr.html
με τον οποίο μπορεί κανείς να μεταφερθεί σε Μουσεία που διαθέτουν συλλογές
κυκλαδικής τέχνης, σε ανασκαφικούς χώρους κ.ά.
- Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης - Ίδρυμα Γουλανδρή:
http://www.cycladic-m.gr/greek/permanent/cycladic.collection.link.htm
( ακολουθώντας την πορεία : --- > Συλλογές ------ > Κυκλαδικός πολιτισμός)
β) Για το Μινωϊκό πολιτισμό:
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης: http://www.archeological.museum.Crete
- Περιήγηση σε ηλεκτρονικές σελίδες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης:
http://www.dilos.com/region/crete/ir-mus.html
- Αναπαράσταση μινωϊκού ανακτόρου :
http://dilosimages-crete.com/knoss-04.jpg
- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:
http://www1.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/insex.html
- Αρχείο με εικόνες από τα κέντρα του Μινωϊκού πολιτισμού 1:
http://www.tulane.edu/lester/text/Ancient.World/Minos/Minos.html
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/krete/art-minoan.htm κ.ά.
-Νεότερη Ελληνική Ιστορία - Πηγές:
http://users.hol.gr/~kokkonis
- Χάρτης εργαστηρίου Χαρτογραφίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:
http://www.survey.ntua.gr/main/labs/carto/research/projects/relief-g.html
- Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: http://www.historical-museum.gr
κ.ά.
γ) για την κλασική περίοδο:
- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:
http://www.hellenichistory
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/ sources/pol.html


Ψηφιακή αναπαράσταση εικονική πραγματικότητα της αρχαίας Αγοράς- Εικονική πραγματικότηταΔιαδραστικό υλικό (Ειδικό πρόγραμμα και αντίστοιχη έκθεση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ιδρύματος στην Αθήνα) –Βλ. και (Ψαρουλάκη, 2010):
http://3d.ime.gr/main.html και http://3d.ime.gr/video/video1.html
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---------------------------------------------------------------------------------http://project.athens-agora.gr/maps/index.html (Χάρτης της αρχαίας Αγοράς από το ΙΜΕ) (Ψαρουλάκη,
2010):
http://project.athens-agora.gr/videos/AncientAgora-Athena.html
http://project.athens-agora.gr/videos/Amcientagora-tholos.html
 <<Εκσκαφές στην Αγορά της Αθήνας>> (Αμερικανική Σχολή κλασικών σπουδών Αθηνών) φωτογραφικό
υλικό και μακέτες της αρχαίας Αγοράς (Ψαρουλάκη, 2010):
http://www.attalos.com
- Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών (Ψαρουλάκη, 2010) : http://www.eie.gr/archeologicaa/gr/index.aspx
- Οι Νομισματοκοπίες των Αθηνών : http://www.eie.gr/archeologia/gr/chapter more7.asp
- Για τον Παρθενώνα : http://www.archeol.museum.Acropol
http://www.indr.melina. ( Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη)
http://www.culture.gr ( Υπουργείο Πολιτισμού)
http://www.ime.gr/chronos/index-gr.html (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)
http://www.parthenonfrieze.gr
http://www.indiana.edu/~kglowack/athens/acropolis.html (Πανεπιστήμιο Ιντιάνα: Ακρόπολη: Γενική
άποψη) 3
κ.ά
- Για τα Αθηναϊκά δικαστήρια 2 : http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php?main=yes
http://www.fhw.gr/projects/courts/index.php
- Μικρός απόπλους ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (Ψαρουλάκη, 2010): http://www.mikrosapolpous.gr/thucy/index.html
- To Βουλευτήριο της Μιλήτου (Ψαρουλάκη, 2010): http://3d.ime.gr/video/video4.html
- Ιστορία αρχαίας Αθήνας – Τα χρόνια του Περικλή:
http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html
κ.ά.
δ) Για ορισμένες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας (αρχαίες πόλεις : Αθήνα, Σικυών, Κόρινθος, Σπάρτη, Θήβαι, Άργος,
Μυκήναι, Δελφοί, Ολυμπία):
http://www.sikyon.com/athens/ahistgr03.html
Οι παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, εκτός από την Ιστορία, μπορούν να αξιοποιηθούν και για τα
Αρχαία Ελληνικά, καθώς και για κάθε άλλο γνωστικό Αντικείμενο ή θέμα που σχετίζεται με διάφορες
περιόδους της αρχαιότητας.

-

Για τη Βυζαντινή περίοδο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό, με τη χρήση λογισμικού online:
ΙΜΕ- Η ιστορία ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο: http://theodoros.ime.gr/
Με αφορμή τις περιπέτειες και τα ταξίδια ενός μοναχού, καταγράφει την καθημερινή ζωή στη Βυζαντινή
αυτοκρατορία του 10ου αι., σε συνάρτηση προς τα ιστορικά γεγονότα της εποχής.
- «Βυζαντινές εικόνες», Συλλογές. Φορητές εικόνες και ξυλόγλυπτα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Εικονικό
Μουσείο:
- http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=9

- Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή φύλλων εργασίας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο:
https://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme_dept/resources
ε) Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρομε για ορισμένα θέματα της Νεότερης Ιστορίας μας τις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
-για το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας (1830) : προτείνεται η εξής ηλεκτρονική διεύθυνση, με βάση και το
εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στη χρήση λογισμικού για το εποπτικό υλικό της Ιστορίας ( ΥΠΕΠΘ 2007) :
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/06html
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---------------------------------------------------------------------------------- για την τελική ρύθμιση των πρώτων ελληνικών συνόρων (1832) :
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821-1833/diethni/07html
www.culture.gr
- Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1829, Μουσείο Μπενάκη, σύντομο βίντεο:
https://www.benaki.org/index.php?option=com_multimedia&view=multimediaitem&lang=el&id=92&Itemid
=205
Εκτός από το πολύτιμο οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ :
http://www.ert.archives.gr για τα παρακάτω θέματα μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί και τις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
- για τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, (μέσα από τις πηγές του BBC) :
http:// www.bbc.co.uk/history/wwone.shtml
- British Posters ( Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος- βρετανικές αφίσες) :
http:// www.library.georgetown.edu/dept/speccoll/britpost/htm
- Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών :
www.kms.org.gr
- Χρήσιμο υλικό για τη Μικρασία μπορεί, επίσης, να αντλήσει κάποιος και από τη διεύθυνση :
http://www.de.sch.gr/mikrasia , από το αρχείο της ΕΡΤ:
http://www.ert.archives.gr , από τη διεύθυνση:
http://de.sch.gr/mikrasia κ.ά.
- για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, (μέσα από τις πηγές του BBC) :
www.bbc.co.uk/history/wwtwo.shtml
- Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, ηχητικό ντοκουμέντο (BBC):
http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/index.htm
http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans14.htm
http:// www.bbc.co.uk/education/Izone/soundbox/trans15.htm
- Ο B΄ Παγκόσμιος πόλεμος και το Έπος του ’40:
http://philippos.mpa.gr/gr/other/28 10/index.html
- Ιστορίες για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκπαιδευτική ιστοσελίδα: Διδακτικά σενάρια για το Γυμνάσιο και την
Α' Λυκείου:
http://ww2istories.gr/
- Τα Μικρά Ιστορικά (Τεύχη), στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τη
Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, τα οποία μπορούν αν αξιοποιηθούν ως αφόρμηση για διάλογο ή για
επέκταση του μαθήματος:
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250
και, ειδικότερα, τα διαθέσιμα τεύχη:
Μικρά Ιστορικά 2: Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδας, 1941-1944:
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFound
ation/file/Mikra_istorika/Katoxi/1.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------- Υλικό για την Απελευθέρωση της Αθήνας
http://freeathens44.org/
-

Μικρά Ιστορικά 1: Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967:
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I456I1190I646I454250

- Πανόραμα του αιώνα: Ντοκιμαντέρ εποχής από τα τέλη του 19ου αι. https://archive.ert.gr/7625/

Στο Αρχείο της ΕΡΤ μπορεί να βρει κανείς πολλά ιστορικά ντοκιμαντέρ:
- Ντοκιμαντέρ: «Νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία: 1750-1940», Ιστορική σειρά της ΕΡΤ, ντοκιμαντέρ
https://archive.ert.gr/69165
- Ντοκιμαντέρ Βασίλη Λουλέ, Φιλιά Εις Τα Παιδιά:
https://vimeo.com/217591615
- Εμφύλιος πόλεμος: πενήντα χρόνια μετά
http://philippos.mpa.gr/gr/other/emfilios/index.html κ.ά.

Ακολουθούν ψηφιακοί κόμβοι χρήσιμων ιστορικών ντοκιμαντέρ και οδοιπορικών για
περισσότερες από είκοσι πόλεις της Μικράς Ασίας. Το υλικό αυτό, το οποίο, μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει και καταγραφή των θαλάσσιων ταξιδιών των Ελλήνων στην Κύπρο, στον Λίβανο και
αλλού, αποτελεί παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και παρέχεται δωρεάν «online»,
υποστηρίζοντας την εκστρατεία «Μένουμε Σπίτι».
Στα περισσότερα από τα βραβευμένα αυτά ντοκιμαντέρ και οδοιπορικά αξιοποιείται η
τρισδιάστατη απεικόνιση μνημείων και δημόσιων κτηρίων, τα οποία δεν σώζονται σήμερα. Η μικρού
μήκους ταινία, «Ερμογένους Οίκος», αποτελεί μόνιμο έκθεμα του «Altes Museum» στο Βερολίνο.
Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό έχει ως εξής:
1. Mίλητος... Mία Πόλις σε Tέσσερις Διαστάσεις!:
https://www.youtube.com/watch?v=cp2ynl9SFEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IS76HeBkdRh5JHU0wdcqQ3
mEXAD6Utw54ltt-LlSIGVWDcff1am66wec

Πρόκειται για ημίωρο ντοκιμαντέρ, το οποίο απέσπασε το 1ο βραβείο στο 5ο Φεστιβάλ
Aρχαιολογικού Φιλμ στην Aμιένη της Γαλλίας (Cinquieme Festival du Film d' Archeologie d' Amiens).
2. Από την Άσσο στο Αϊβαλί!
Mικρά Aσία... Aναζητώντας όσα δεν Έσβησε ο Χρόνος (1/4)!
https://www.youtube.com/watch?v=dtds1hoQ3_I&feature=youtu.be
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----------------------------------------------------------------------------------

Πρόκειται για Οδοιπορικό στην Μικρά Ασία, το οποίο αποτελείται από τέσσερα ημίωρα
ντοκιμαντέρ και εμπλουτίζεται με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μνημείων. Μέσα από το διάλογο
δύο ανθρώπων, οι οποίοι αναζητούν τις ρίζες τους, γνωρίζουμε είκοσι πόλεις των Μικρασιατικών
παραλίων -από την 'Ασσο έως τα Μύρα- και ανακαλύπτουμε την ιστορία τους, διαχρονικά.
3. Από την Τέω στην Σμύρνη:
https://www.youtube.com/watch?v=x5Lzw3vla2g&feature=youtu.be

4. Από την Έφεσο στην Ηράκλεια:
https://www.youtube.com/watch?v=8csBVseVTvk&feature=youtu.be

5. Από την Κνίδο στα Μύρα:
https://www.youtube.com/watch?v=uBo3OuGNCyU&feature=youtu.be
6. Tο Κερί που δε Σβήνει... Στα Χνάρια του Χριστιανισμού της Mικράς Aσίας:
https://www.youtube.com/watch?v=D9eL9Gg1jAg&feature=youtu.be

7. Θαλάσσιοι Δρόμοι – Κύπρος
https://www.youtube.com/watch?v=ZuDsOXj4hYw&feature=youtu.be
8. Tα Λιμάνια της Πορφύρας:
https://www.youtube.com/watch?v=-o2ZHTr_WOE&feature=youtu.be
9. Ερμογένους Οίκος:
https://www.youtube.com/watch?v=0obqNnWq5K4&feature=youtu.be
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----------------------------------------------------------------------------------

Ηλεκτρονικοί κόμβοι, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
(19η Μαϊου):

1)

Στο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=xBIU2U7YOao&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uUfDZQ-eyT4jTkccnZpu1F3tfI0tt_pvc_mhiNOm_hKJErQiAN4fOgI, μπορεί να βρεί κανείς το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ,
με τίτλο «Φονικός Εθνικισμός - Η Γενοκτονία Ελλήνων 1913-1923». Το ντοκιμαντέρ καλύπτει, πλήρως, την
τραγική ιστορία της Γενοκτονίας, ειδικότερα, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

2)

Στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=SkHy-tkTBYc, μπορεί να δεί την πρώτη,

παγκόσμια προβολή της ταινίας «Genocide – A true story» (Γενοκτονία –Μια αληθινή ιστορία) στο
«YouTube» και

3)

στο σύνδεσμο: https://www.yumpu.com/xx/embed/view/u5v2FsBI7dnXbKfD, μπορεί να βρεί ένα

πολύ ωραίο <<Οδοιπορικό στον Πόντο>> της Δ. Στασινοπούλου.

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση Λογισμικού για την Ιστορία
(έως το 2009):

1) Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002.
2) Μεσαιωνική και Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002.
3) Νεότερης Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα, 2002.
4) Νεότερης Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. , Αθήνα, 2007.
5) 21 ΕΝ ΠΛΩ, ΙΤΥ, Αθήνα, 2000.
6) Ιστορία της Γ΄ Τάξης, Systema Πληροφορική, Αθήνα
7) Ιστόπολις: χρήσιμο υλικό σχετικό με τη διδασκαλία της αρχαίας, Βυζαντινής και νεότερης ιστορίας
(Φωτόδεντρο)
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/240?locale=el
8) Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-1981, conseptum
9) Ιστορικοί Χάρτες, Centenia, Αθήνα 2003.
10) Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο, ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., Αθήνα 2008.
11) Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832), έκδ. της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2002.
12) ΝΗΡΗΙΔΕΣ:Το Ελληνικό κράτος: Γέννηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας (Φωτόδεντρο):
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/230
13) Από εφημερίδες - περιοδικά : Η απαγωγή των μαρμάρων του Παρθενώνα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία.
14) Η Αγια- Σοφιά, To διαμάντι της Ορθοδοξίας, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία.
15) 1922, Ο Μεγάλος Ξεριζωμός, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2007.
16) 1453: Η Άλωση της Πόλης, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2008,
17) Η Επανάσταση του 1821, National Geographic, Αθήνα, εκδ. οίκος Λαμπράκη, 2008
κ.ά.
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----------------------------------------------------------------------------------

Β. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη Νεοελληνική Γλώσσα
1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα :
http://www.greek-language.gr
όπου μπορεί να βρει κάποιος και τα Λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 4:
 Λεξικό της Κοινής Νέας Ελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη)
 Επιτομή του Λεξικού Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του Ε. Κριαρά
 Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Α. Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών –
Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη)
 Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής
 Ελληνο-αγγλικό Λεξικό (αρχείο Γεωργακά)
και Οδηγίες χρήσης των παραπάνω Λεξικών στη διεύθυνση :
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/help/00.html
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας -Σώμα κειμένων :
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern-greek/bibliographies/crpora/pyli.html
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Ηλεκτρονικός κόμβος :
http://www.komvos.edu.gr
2. Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου ( ΙΕΛ- ΕΘΕΓ) -Σώμα κειμένων:
http://hnc.ilsp.gr/default.asp
3.

Σώμα Ελληνικών Κειμένων (Σ.Ε.Κ.):
http://www.sek.edu.gr

Γ. Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση Λογισμικού
για τη Νεοελληνική Γλώσσα:
α) Νέα Λογομάθεια, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Αθήνα 2008.
β) Γλώσσα η Ελληνική, Οι περιπέτειες των λέξεων, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
(για το ΥΠΕΠΘ- Π.Ι.), Αθήνα 2004.
Μπορούμε,
επίσης,
να
σημειώσομε
εδώ
και
το
πρόγραμμα
(https://cordis.europa.eu/news/rcn/157/en), ένα πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης κειμένων.

EUROTRA

γ) Έκδοση Λεξικού 15ου αι. σε ψηφιακή μορφή

Πρόσφατα, εξεδόθη, σε ψηφιακή μορφή, το «Ετυμολογικόν μέγα κατά αλφάβητον πάνυ ωφέλιμον»
(διεθνώς γνωστό ως E.M.) του Μάρκου Μουσούρου του Κρητός - (1470-1517) και του Νικολάου Βλαστού
του Κρητός (15ος αιώνας), 476 σελίδων, το οποίο κυκλοφόρησε το 1499, με πρόλογο του Μ. Μουσούρου
και του Ιωάννου Γρηγοροπούλου από την Κρήτη:
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---------------------------------------------------------------------------------«Το μέγα ετυμολογικόν εντυπωθέν πέρας είληφεν ήδη συν Θεώ εν Ενετίαις, αναλώμασι μέν του ευγενούς
και δοκίμου ανδρός κυρίου Νικολάου Βλαστού, του Κρητός, παραινέσει δε της λαμπροτάτης τε και
σωφρονεστάτης κυρίας Άννης, θυγατρός του πανσεβεστάτου και ενδοξοτάτου κυρίου Λουκά Νοταρά, ποτέ
μεγάλου δουκός της Κωνσταντινουπόλεως, πόνω δε και δεξιότητι Ζαχαρίου Καλλιέργου, του Κρητός, των
λογίων ανδρών χάριν, και λόγων ελληνικών εφιεμένων. Έτει τω από της Χριστού γεννήσεως χιλιοστώ
τετρακοσιοστώ ενενηκοστώ εννάτω. Μεταγειτνιώνος ογδόη ισταμένου».
Ονομάσθηκε και «Etymologicum genuinum» γνήσιο ετυμολογικό), σε αντιδιαστολή με το «Γουδιανό
Ετυμολογικό» / Etymologicum Gudianum, το οποίο καθιερώθηκε να αποκαλείται «Ετυμολογικό Άλλο». 1
Τυπώθηκε, δε, από τον Ζαχαρία Καλλιέργη / Καλλέργη (Zachary Callier, περ. 1473-1524), στη Βενετία.
Λέγεται ότι το διέσωσε η Άννα Παλαιολόγου (Άννα Παλαιολογίνα, ή Άννα Νοταρά), κόρη του Λουκά
Νοταρά, παίρνοντας τα χειρόγραφα μαζί της, κατά την διαφυγή της προς την Βενετία, λίγο πριν από την
Άλωση1. Η αρχική τoυ μορφή τοποθετείται στα μέσα του 10ου - 11ου αιώνα και αποδίδεται σε άγνωστο
Λεξικογράφο.
Το Λεξικό, είναι διαθέσιμο, σε ψηφιακή μορφή, στην ΑΝΕΜΗ (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών
Σπουδών):
https://anemi.lib.uoc.gr/hierarchy/collection/020/010/index.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=detail&display_mode=detail&wf_step=init&show_hidden=0&number=1&keep_number=1
0&cclterm1&cclterm2&cclterm3&cclterm4&cclterm5&cclterm6&cclterm7&cclterm8&cclfield1&cclfield2&cclfield3&cclfield4&cclfield5&c clfield6&cclfield7&cclfield8&cclop1&cclop2&cclop3&cclop4&c
clop5&cclop6&cclop7&isp&display_help=0&offset=1&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery&skin&rss=0&show_form&export_method=n one&ioffset=1&old_offset=1&fbclid=IwAR1ZvGtBO3FCr
4nikZZuaCtkZNxWdSKcZEXkWU8Fh2B_FM1juTQh1Y06i5w)).

Γ. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τα Αρχαία Ελληνικά:
1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα :
http://www.greek-language.gr
2.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: http://www.ime.gr

3.

Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (Thesaurus Linguae Greacae) :
http://www.tlg.uci.edu

4.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΄΄Περσέας΄΄ (Για τα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία) :
http://www.perseus.tufts.edu

5. Για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων:
http:// www.museum.upenn.edu/Greek-World/Index.html
6.

Hodoi Elektronikai :
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI

7.

Navinula Bacchi:
http://www.gottwein.de
--------------------------------1. *ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης "Ελληνική Βιβλιογραφία". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 25.10.2020
http://www.arxeion-politismou.gr/2020/10/etymoilogiko-lexiko-Mousourou.html?fbclid=IwAR1Ak3UFcTw9bM2FNI-bopgkx1Rz9i8JRzovqfVnSckoCwAwYHAmx8R8a7g
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----------------------------------------------------------------------------------

8.

The Ancient Theatre Archive ( Αρχείο Αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού
Θεάτρου): http://www.whitman.edu/theatre
http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/Greekmaps/Greekmap.htm

9.

KIRKE, catalog der Internetressourcen fur die Klassische Philologie (Κασκαντάμη, 2010):
(Κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών για την κλασική φιλολογία)
http://www.kierke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html

10. Electronic Resources for Classicists : The Second Generation
(Ηλεκτρονικές πηγές για τους κλασικούς φιλολόγους: Η δεύτερη Γενιά):
http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html
11. Greek Grammar on the Web (Ελληνική Γραμματική):
http://perswww.kuleuven.be/~u00133314/greekg.htm
11. Ancient Greek – The British Museum ( Αρχαία Ελλάδα- Βρετανικό Μουσείο):
http://www.ancientgreece.co.uk
12. Classics at Oxford. Faculty of Classics, Oxford University (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης – Τομέας Κλασικών
Σπουδών) 4 :
http://www.classics.ox.ac.uk/resources/index.html
13. The Classics Pages ( Κλασικές Σελίδες):
http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/oldindex.htm
14. Schools- Ancient Greece ( Σχολεία- Αρχαία Ελλάδα):
http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece
15. Συλλογή Αρχαίων Ελληνικών κειμένων:
http:// www.europeonline.com/grc/arts/index.html
16. Πλατωνικοί διάλογοι στην αγγλική:
http://plato-dialogues.org/plato.htm
17. LIDDELL & SCOTT, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε ψηφιακή μορφή (εκδ. Πελεκάνος 2007):
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html
18.«Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου»:
http://ancienttheater.culture.gr/el/
19. Ηλεκτρονικό σώμα κειμένων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων (πρωτότυπο και μετάφραση):
http://www.mikrosapoplous.gr/index.html
20. Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature:
http://www.tlg.uci.edu
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---------------------------------------------------------------------------------21. Μνημοσύνη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html
<<Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη προσφέρει ένα πανόραμα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από την αρχαϊκή
εποχή έως και τα ύστερα ελληνορωμαϊκά χρόνια. Περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από όλα τα γένη
και είδη του αρχαίου ελληνικού λόγου τόσο στο πρωτότυπο όσο και σε δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων είτε σε μεμονωμένα κείμενα είτε σε ομάδες κειμένων
ανά συγγραφέα ή γένος-είδος λόγου είτε στο σύνολο των κειμένων που περιλαμβάνονται>>.

21. The Perseus Digital Library (από τις πιο σημαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες: πηγές και εργαλεία
Αρχαιογνωσίας):
http://www.perseus.tufts.edu
22.Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html
23. Ανθολογία Επιγραφών: 8ος αι. π.Χ. - 6ος αι. μ.Χ. :
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/inscriptions/index.html
24. Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης:
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html
25. Αρχαία Ελληνική Μυθολογία (ΑΡΙΑΔΝΗ):
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_020.html
26.Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση (Συντονιστής: Δ.Ν. Μαρωνίτης)
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
27. Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/macedonia/index.html

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση Λογισμικού για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα:
- Thesaurus Linguae Greacae (TLG), CD ROM Musaios Version 10d-32. 1992-1995, California, 1992-1995.
{Τράπεζα κειμένων αρχαίας ελληνικής Γραμματείας από τον Όμηρο έως τον Ιουστινιανό ( 6ος αι. μ.Χ.) }5
- Οδύσσεια : (εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό για την Οδύσσεια- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,
Αθήνα 2009)
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Δ. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
(Καγιαλής, 2016)
1. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων: ανθολογήσεις και μελέτες για το Σολωμό, το Ρήγα και
τον Τερτσέτη:
http:// www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm

2. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη <<Ελληνομνήμων>> ( Εργαστήριο ηλεκτρονικής επεξεργασίας ιστορικών αρχείων του
Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών) – περιέχει 200
τόμους επιστημονικών και φιλοσοφικών έργων κυρίως του 18ου αι.:
http:// www.iono.noa.gr/hellinomnimon/index.html

3. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού : περιέχει ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων,
με ηχογραφημένες αναγνώσεις :
http:// www.snhell.gr/lakeim.htmlr
4. Ηλεκτρονικός Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: συλλογή κριτικών
κειμένων:
http:// www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http:// www. komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm
http:// www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm

5. Ψηφιοποιημένα περισσότερα από 60 έργα μεγάλων νεοελλήνων λογοτεχνών
( Digital Content):
http:// www.e-bookshop.gr
6. Ηλεκτρονικό ευρετήριο για τα νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο:
http:// www.sarantakos.com/keimena.html

7. Σύγχρονη ελληνική ποίηση του Χρ.Δημάκη με 4.000 ποιήματα και καταλόγους
περιεχομένων από 600 τεύχη λογοτεχνικών περιοδικών:
http:// www.genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html
http:// www.genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.html
8. Ανεμόσκαλα- Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές (Πύλη για την Ελληνική
Γλώσσα) :
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
<<Το ψηφιακό αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη μελέτη της νεοελληνικής ποίησης και να
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ενθαρρύνει την άμεση και αδιαμεσολάβητη ανάγνωση του ποιητικού λόγου. Για τον σκοπό αυτό το
δυναμικό περιβάλλον στο διαδίκτυο επιτρέπει την ad hoc δημιουργία Συμφραστικών πινάκων λέξεων των
ποιητικών κειμένων, τις αναζητήσεις λέξεων στο σύνολο των ποιητικών έργων και για κάθε ποιητή χωριστά,
τη μετάβαση από τις λέξεις στα ποιήματα και αντιστρόφως κ.ά.>>.
9. Ηλεκτρονικές σελίδες του ΕΚΕΒΙ (Βιβλιογραφία και εργογραφία, φωτογραφικό υλικό κ.ά. για αρκετούς
συγγραφείς από το 18ο αι. έως τη Β΄ Μεταπολεμική Γενιά):
http:// www.ekebi.gr/1935/1935.asp
http:// www.ekebi.gr/76/writers-gr.html.
http:// www.culture.gr/2/22/22101/bibliog1-gr.html
10. Ανοικτή Βιβλιοθήκη https://www.openbook.gr/
(ψηφιακά βιβλία, λογοτεχνικά, κλασικής και σύγχρονης λογοτεχνίας, κόμικς ακόμη και ηχητικά βιβλία).
11. Ελεύθερη ψηφιακή βιβλιοθήκη,
https://www.ebooks4greeks.gr
(βιβλία σε ακουστική- ηχητική μορφή για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που δυσκολεύονται στην
ανάγνωση).
12) Περιοδικό Ο Αναγνώστης:
https://www.oanagnostis.gr/
με άρθρα, συνεντεύξεις, κείμενα λογοτεχνών.

Ειδικότερα για τους Νεοέλληνες συγγραφείς:
1) Για τον Ν. Καζαντζάκη: http:// www.homepages.pathfinder.gr/kazan0
2) Για τον Μ. Καραγάτση:
http://www.greekbooks.gr/TONOS/specials/karagatsis
3) Για την Μ. Πολυδούρη:
http://www.geocities.com/mpolidouri/Polidouri.html
4) Για τον Γ. Σεφέρη:
http://www.philippos.mpa.gr/gr/other/seferis/introduction.htm
http://www.manthos.gr/seferis/index.htm
5) Για τον Ν. Καββαδία :
http://www.geocities.com/nikos-kavvadias/main.htm
http:// www.greece.org/poseidon/word/literature/wordy/html
6) Για τον Γ. Σκαρίμπα: http://users.otenet.gr/~aper/skaribas.htm
7) Για τον Α. Εμπειρίκο: http://www.embiricos2001.gr/anthologymain.htm
8) Για τον Ν. Εγγονόπουλο: http://www.engonopoulos.gr
9) Αποσπάσματα και κριτικά άρθρα για τους Ροϊδη, Βικέλα, Ψυχάρη, Καζαντζάκη, Αλεξίου, Τερζάκη,
Αλεξάνδρου, Τσίρκα Μιλλιέξ κ.ά, από τις εκδόσεις Σοκόλη βρίσκονται στις ιστοσελίδες:
http://www.greekliterature.gr/palaioteri.html
http://www.greekliterature.gr/mesopolemiki.html
http://www.greekliterature.gr/metapolemiki.html
10) Για τον Μακρυγιάννη : http:// www.compulink.gr/makryannis
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11) Για τον Κ. Παλαμά : http:// www.geocities.com/Athens/Agora/6463/palamas.html
12) Για τον Κ. Π. Καβάφη, https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive
Για τον Κ. Βάρναλη : http:// www.globalserve.on.ca/~greek/barnalis.hhtml
13) Για τον Π. Πρεβελάκη : http://www.prevelakis.gr
κ.ά.
Άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις γενικότερου ενδιαφέροντος για τη Λογοτεχνία είναι οι εξής :
1. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης : Ανέμη ( Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών) :
http://anemi.lib.uoc.gr
2. Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού :
http://www.snhell.gr

3.

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp
http://www.ekebi.gr//76/writers-gr.html ( αρχείο χειρογράφων και φωτογραφιών)

4.

Διεύθυνση της Ερευνητικής ομάδας Ανοιχτής Λογοτεχνίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η οποία
περιλαμβάνει θεωρητικό προβληματισμό και διδακτική μεθοδολογία για την εξ αποστάσεως διδασκαλία
της Λογοτεχνίας στα πανεπιστήμια: http://www.openlit.gr

5.

Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΠΟΘΕΓ) (λογοτεχνικά κείμενα από την εποχή του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού έως και τον 20ο αι.):
http://www.potheg.gr

6.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα:
http://www.greek-language.gr

7. Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών : http://www.eel.org.gr/links.htm
9. Ελληνικός φιλολογικός ιστοχώρος (άρθρα, βιβλιογραφίες, εκδόσεις, περιοδικά κ.α.): http://www.philology.gr
10. Συλλογή λογοτεχνικών κειμένων- Άρθρα σχετικά με τη γλώσσα :
http://www.translatum.gr/artrangr.htm
11. Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.lib.uoa.gr/libraries/byz-cat.html
12) 1ο Συνέδριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ- διδακτικές προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα:
http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/periexomena.htm
13) e- σχολείο : http://www.e-paidea.net/eSchool/intro.asp
14) Διαδίκτυο και διδασκαλία : http://www.netschoolbook.gr/index.html
15) Musagora (εκπαιδευτικός κόμβος γαλλικού Υπουργείου Παιδείας για τη χρήση των ΤΠΕ, κατά τη
διδασκαλία) (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 2010):
http://www.musagora.education.fr/default.htm
16) Ψηφιακή βιβλιοθήκη φιλοσοφικών κι επιστημονικών κειμένων Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Α):
http://salt.space.noa.gr/hellinomnimon
17) Κατάλογος διευθύνσεων για τα φιλολογικά μαθήματα που καταρτίστηκε στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακής
Εξειδίκευσης
Επιμορφωτών
του
Πανεπιστημίου
Αθηνών:
http://relax.ltc.vanderbilt.edu/E42uoa
18) Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης : http :// www.tmth.edu.gr
19) Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης : http :// www.greekstatemuseum.com
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20) Ελληνικό Παιδικό Μουσείο : http :// www.hcm.gr
21) Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού : http :// www.mbp.gr
22) Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού : http :// www.hcc.edu.gr
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις των μεγαλύτερων Βιβλιοθηκών του κόσμου, σύμφωνα με τον κατάλογο της
Unesco, μαζί με εκείνες της νεότευκτης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, καθώς και ορισμένων ελληνικών
Βιβλιοθηκών (Βλ. και Μπαλάσκας Κ., et al, 2005):
- Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας: www.bibalex.org
- Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Harvard: www.harvard.edu
- Κρατική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας: www.usl..rus
- Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης: www.nypl.org
- Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου: www.loc.gov
- Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά: www.nlc-bnc.ca
- Γερμανική αποκεντρωμένη Βιβλιοθήκη που στεγάζεται σε 3 διαφορετικά κτήρια
(Λειψία, Φραγκφούρτη, Βερολίνο): www.ddb.de
- Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας: www.bnf.fr
- Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας: www.nlc.gov.cn
- Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας: http://culture.gr/2/21/213/21301n/g213an20.html
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες Μουσείων, ειδικότερα, για την παρούσα συγκυρία (Τρούλη, 2020):
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
http://midatlanticmuseums.org/resources-museumsfromhome/
https://learninglab.si.edu/distancelearning
Repository of Distance Learning: https://sites.google.com/view/museum-distance-learning/home
ΕΛΛΑΔΑ
XENISEUM: https://xeniseum.org/
https://www.lifo.gr/articles/arts_articles/274537/18-1-moyseia-kai-xoroi-poy-mporeis-na-episkefteis-toraapo-to-spiti-soy
https://www.athensculturenet.com/el
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: https://www.snfcc.org/
https://www.lifo.gr/now/culture/277509/oi-kyriakes-stin-texnopoli-synexizontai-me-online-draseis-giapaidia
Εθνική Βιβλιοθήκη Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο: https://ereading.nlg.gr/el/
Νόησις: https://www.noesis.edu.gr/
Ψηφιακό Μουσείο Εθνικού Δρυμού Αίμου.
Για γενικότερα προβληματισμό:
Σεμινάριο: Επόμενη μέρα: https://www.youtube.com/channel/UCwJZ8bs9YhmnQwZLBa0ko0g
Ο λογαριασμός του κορονοϊού
https://dionellis.gr/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%83/?fbclid=Iw
AR2T8x9Xz9l7IDxL0fI3zPKRgrNglzcrqXYlFiU6oA9G-e2_u_1n8AWM4dY
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Interactive Terminology for Europe(ΙΑΤΕ) 1 :Βάση δεδομένων ορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
https://iate.europa.eu/home

Βιβλιογραφικές παραπομπές:
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Ψαρουλάκη, Αθ., (2010). Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, Ημερίδα, Ρέθυμνο
Κασκαντάμη, Μ.(2010). Κλασική εποχή για την Αρχαία Ιστορία Α΄Λυκείου: e-yliko.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (2010)
(Σημ. επιμόρφωσης Β΄επιπέδου, επιλογή Δ. Κουτσογιάννης, ΙΤΥ, Πάτρα, σς. 360-361.
Μπαμπινιώτης, Γ.(1994) Η γλώσσα ως αξία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σ 420-421.
Καγιαλής, Τ.(2016), Η Λογοτεχνία στην εκπαίδευση :η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών:Επιμορφωτική Ημερίδα,
Ρέθυμνο.
Μπαλάσκας, Κ., Αγγελάκος, Κ. (2005) επιστ. επιμ. Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Μεταίχμιο, Αθήνα, σσ. 77-83.
Παλάσκα, Μ., Σημειώσεις (2001-2002): Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα.
Τρούλη, Σ. (2020) Επιλογή Μουσείων για την παρούσα φάση. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης.

--------------------------------1.

Ευχαριστούμε θερμά τον Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας της Φιλολοσφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, για την Πρότασή του να συμπεριληφθει
η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση στον τόμο.
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Ψηφιακοί Πόροι για θέματα Πολιτισμού σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Επίσης, το Υ.ΠΑΙ.Θ., με σχετική Εγκύκλιό του υπ’ αρ. πρωτ. 165784/Δ7/ 04-12-2020, ενημέρωσε για
ψηφιακούς πόρους, σχετικούς με τα θέματα Πολιτισμού, οι οποίοι, επίσης, << πληρούν τα κριτήρια
παιδαγωγικής καταλληλότητας και σκοπιμότητας του Ι.Ε.Π. και μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της
σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού,
ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών>>.
Ειδικότερα, παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι 1 :
<<1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Σύνδεσμοι με θεματικό περιεχόμενο γενικότερου ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν
από τους/τις εκπαιδευτικούς και από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, ανεξαρτήτως διδακτικού πλαισίου
1.1. Εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ για την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης
που εκτελούνται στην Ακρόπολη. Εμπεριέχεται υλικό ενημέρωσης για την Συντήρηση των Μνημείων της
Ακρόπολης που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό και Ταινίες & Βίντεο - YSMA που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά
προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα - YSMA που απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
1.2. Εικονική περιήγηση Ακρόπολης, ΥΣΜΑ (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης)
Είναι διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τη διερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου με διαδραστικό
τρόπο.
1.3. Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη, Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Το αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης
και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την
αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος. Εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες και οικογένειες
μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο όσο και την
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Ακρόπολης.
1.4. Η ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Video, Μουσείο Μπενάκη.
Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική ιστορία που αναφέρεται στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων στη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας από την ενότητα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Το Μουσείο Μπενάκη έχει τις εξής
ιστορικές ενότητες (με βίντεο, χρονογραμμή, και εκπαιδευτικά παιχνίδια): ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ,
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ.
1.5. Καντάτα Ελευθερίας, του Χρήστου Λεοντή. Δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και
του Μακρυγιάννη. Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων.
Παραπέμπει στο έργο του Χρήστου Λεοντή ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της
---------------------------------------------------------2. Το υλικό αυτό (υπ’ αρ. πρωτ. 165784/Δ7/ 04-12-2020 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ) προσετέθη εδώ, στη συνέχεια, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των
εκπαιδευτικών, ώστε εκείνοι/-ες να έχουν συγκεκντρωμένους όλους τους εγκεκριμένους ψηφιακούς πόρους, τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν στη
διδακτική Πράξη, με την κατάλληλη προσαρμογή..

149

μουσικής και χαρακτηριστικά δείγματα του λόγου του Ρήγα, του Σολωμού και του Μακρυγιάννη, συνθέτει
σε μορφή τριπτύχου τις ιδέες του και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα, που συγκροτούν τη βάση του
οικοδομήματος της δημοκρατικής πολιτικής παράδοσης του Ελληνισμού.
1.6. Μορφές και γεγονότα της ελληνικής επανάστασης, video, Μουσείο Μπενάκη.
Παραπέμπει σε βίντεο για την ελληνική ιστορία που αναφέρεται σε μορφές και γεγονότα της Ελληνικής
Επανάστασης από την υποενότητα ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Το Μουσείο Μπενάκη έχει τις εξής ιστορικές
ενότητες (με βίντεο, χρονογραμμή, και εκπαιδευτικά παιχνίδια): ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ.
1.7. Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα, Εκδόσεις της Βουλής των Ελλήνων.
Παραπέμπει σε Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Α (Εικονογραφικοί κύκλοι με θέμα την Ελλάδα του 19ου αιώνα, Οι
προδρομικές καλλιτεχνικές αποστολές στις αρχές του 19ου αιώνα, Ο τοπιογραφικός κύκλος) (σελ. 19-35).
1.8. Τοιχογραφίες του μεγάρου της Βουλής σχετικές με τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, Εκδόσεις της
Βουλής των Ελλήνων.
Παραπέμπει στο Φωτογραφικό υλικό από την Έκδοση της Βουλής με τίτλο: Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, από το ΜΕΡΟΣ Β (Οι τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής) (σελ. 43-88).
1.9. Μικρά Ιστορικά 1 : Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, Ίδρυμα της Βουλής για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Παραπέμπει σε ένα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος της Βουλής, με τίτλο «Μικρά
Ιστορικά». Περιλαμβάνει τις ενότητες: «Κόμικ. Πότε; Ποιοι; Τι έγινε; Γιατί; Τι με νοιάζει εμένα;
Ανακαλύπτω περισσότερα» Κάθε ενότητα της σειράς, αφιερώνεται σ’ ένα ιστορικό θέμα, απαντά σύντομα
και απλά στα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτό.
1.10. Μικρά Ιστορικά 2: Η τριπλή Κατοχή της Ελλάδας, 1941-1944, Ίδρυμα της Βουλής για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Παραπέμπει σε ένα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος της Βουλής, με τίτλο «Μικρά
Ιστορικά». Περιλαμβάνει τις ενότητες: «Κόμικ. Πότε; Ποιοι; Τι έγινε; Γιατί; Τι με νοιάζει εμένα;
Ανακαλύπτω περισσότερα» Κάθε ενότητα της σειράς, αφιερώνεται σ’ ένα ιστορικό θέμα, απαντά σύντομα
και απλά στα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτό.
1.11. Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, Ψηφιακή περιήγηση, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αποτελεί μια ψηφιακή περιήγηση στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
υποστηρικτικό υλικό στη διδασκαλία μαθημάτων σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Το υλικό
αυτό συνάδει με τα Προγράμματα Σπουδών και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών στόχων του
Προγράμματος Σπουδών.
1.12. ΑΓΩΝ - Το Πνεύμα της Άμιλλας, Μικρός Οδηγός, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Ο Μικρός Οδηγός ακολουθεί τις θεματικές ενότητες της έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
σχετικά με τους Αγώνες (αθλητικούς, καλλιτεχνικούς) στην Αρχαία Ελλάδα. Περιλαμβάνει πληροφοριακό
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και φωτογραφικό υλικό προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
1.13. Μουσών Δώρα. Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Είναι εκπαιδευτικός φάκελος ο οποίος περιέχει πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και
παρουσίαση σε ppt προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
1.14. Επίσκεψη για παιδιά στο Διονυσιακό Θέατρο, το Ωδείο του Περικλή, το Ωδείο του Ηρώδη του
Αττικού και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών φακέλων
«Μουσών Δώρα» & «Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα», Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το συγκεκριμένο υλικό συνοδεύει το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας με αρ. 4 της ενότητας «Μουσών
Δώρα» και της ιστοσελίδας «Το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα». Αποτελεί πληροφοριακό και φωτογραφικό
υλικό προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
1.15. Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ, ιστοσελίδα για την Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά του ΥΠΠΟΑ Βίντεο-ντοκιμαντέρ προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς.
1.16. Διαδικτυακός τόπος «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου»/“The Ancient Theatre in the cycle of
time”, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Μουσείων, Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διαδραστικά παιχνίδια, πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, σχέδια
project προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς.
1.17. Ταξιδεύοντας σε αρχαία θέατρα και ωδεία του κόσμου- Από το εκπαιδευτικό υλικό “Αρχαίο Θέατρο
στον κύκλο του χρόνου”, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού .
Αποτελεί μέρος του συνδέσμου «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του Χρόνου» πληροφοριακό και φωτογραφικό
υλικό προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
1.18. Ακολούθησέ με σε αρχαία θέατρα και ωδεία της ΕλλάδαςΑπό το εκπαιδευτικό υλικό “Αρχαίο
Θέατρο στον κύκλο του χρόνου”, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αποτελεί μέρος του συνδέσμου «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του Χρόνου», πληροφοριακό και
φωτογραφικό υλικό προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
1.19. Ιστορικές ψηφιακές περιηγήσεις (Αρχαία Αγορά, Μυστράς, Δήλος, Αιγές-Βεργίνα, Βυζαντινή
Μακεδονία) με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Βίντεο-ντοκιμαντέρ προς αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
1.20. Φιλοσοφία και Επιστήμη στην Αρχαία Ελλάδα Κόμβος “Ακολούθησε τον Οδυσσέα,Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Διαδραστικό υλικό προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
1.21. Διαδραστικόχρονολόγιο Αθηνών, 1821-1941, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών –Ίδρυμα ΒούρουΕυταξία.
Παραπέμπει σε διαδραστικό χρονολόγιο των Αθηνών για την περίοδο 1821-1941, με πληροφορίες για τα
σημαντικότερα γεγονότα/ορόσημα της Ελληνικής Ιστορίας.
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1.22. Βυζάντιο, Παλαιοχριστιανική περίοδος: Η καθημερινή ζωή,video, Μουσείο Μπενάκη.
Παραπέμπει σε Video για την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, που
απευθύνεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες.
1.23. Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των περιηγητών, η Ακρόπολη το 1820. Video, Μουσείο Μπενάκη.
Παραπέμπει σε Video για την ακρόπολη, μέσα από τα μάτια του περιηγητή H. W. Williams 1820, για τον/τη
μαθητή/μαθήτρια.
1.24. Mε το βλέμμα των περιηγητών. Τόποι - Μνημεία - Άνθρωποι15ος -20ος αιώνας, Ίδρυμα Λασκαρίδη
Η ιστοσελίδα προβάλλει εικονογραφικό υλικό και εισαγωγικά κείμενα που προέρχονται από περιηγητικές
εκδόσεις και περιγράφουν τον χώρο της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης από τον 15ο -20ο
αιώνα.
1.25. Καπνικαρέα: Ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τις πηγές... με αφορμή ένα μνημείο και ένα
χαρτονόμισμα, Μ. Λεμπέση και Ε. Μπαζίνη, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
Εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από κείμενα και εικόνες. Παρουσιάζει το βυζαντινό μνημείο και μία
σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας του ελληνικού χαρτονομίσματος.
1.26. Χαμένος στο αρχείο, comic. Μ. Λεμπέση και Κ. Μπίτσικας, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή κόμικ, κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που παρουσιάζει με
ευφάνταστο τρόπο τον τρόπο εργασίας σε ένα ιστορικό αρχείο.
1.27. Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων: ΕΡΤ ντοκιμαντέρ «Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας»
Σειρά ιστορικών και πολιτιστικών ντοκιμαντέρ.
1.28. ΚέντρονΕρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Συλλογή μελετών σε ψηφιακή μορφή.
1.29. Εθνική Λυρική Σκηνή: Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία: Εκπαιδευτικό υλικό του
Προγράμματος
Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της όπερας, τον κόσμο του μουσικού
θεάτρου, τον συνδυασμό της μουσικής και του λόγου.
1.30. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»,
Εθνική Λυρική σκηνή
Εικονική έκθεση, εκπαιδευτικές εφαρμογές, ιστορία της όπερας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσα από το
εικονικό εκπαιδευτικό μουσείο της ΕΛΣ.
1.31. Οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. Τα έργα σε ψηφιακή μορφή με δυνατότητα εύρεσης κατά
κατηγορίες, καλλιτέχνη, χρονική περίοδο. Συλλογή έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.
1.32. Η αγιογραφία του Αγώνα, οι αυθεντικές μορφές των αγωνιστών, Εθνική Πινακοθήκη
Παρουσίαση των αυθεντικών μορφών των αγωνιστών του ’21, όπως σχεδίασε ο Καρλ Κρατσάϊζεν.
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1.33. Εικαστικά έργα με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, Εθνική Πινακοθήκη- Παράρτημα Ναυπλίου (μόνιμη
έκθεση)
Παρουσίαση των εκθεμάτων της Πινακοθήκης Ναυπλίου.
1.34. Πώς ντύνονταν σε άλλες εποχές; Ψηφιακό παιχνίδι, Μουσείο Θήβας
Ψηφιακό παιχνίδι που παρουσιάζει την ελληνική ένδυση ανά τους αιώνες.
1.35. Εικαστικά, Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ψηφιακό βιβλίο για τις τέχνες.
1.36. Νεότερα Μνημεία και η Ιστορία τους, από τον ιστότοπο “Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών” του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Παρουσίαση μνημείων ιστορικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης των Αθηνών.
1.37. Οδηγός για τους Δασκάλους, Οδηγός για τους Μαθητές Δημοτικού, κόμικ για την πνευματική
ιδιοκτησία: Εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των
Συγγενικών Δικαιωμάτων-Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Δύο οδηγοί (εκπαιδευτικών και μαθητών) για τα πνευματικά δικαιώματα και ένα κόμικ για μαθητές
δευτεροβάθμιας και μεγάλων τάξεων της πρωτοβάθμιας.
1.38. Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας
https://athicff.com/ekdromes-eidikes-provoles/
Περιλαμβάνονται ταινίες που απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες: από 2 ετών έως και για όλη την
οικογένεια. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες για σχολικές προβολές με προσυνεννόηση.
1.39. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης : εκπαιδευτικό πρόγραμμα «The Beethoven Pastoral
Project» σε 5 επεισόδια :
https://www.youtube.com/watch?v=1kBTZNGqh7o
https://www.youtube.com/watch?v=VGkRG4LgU9A
https://www.youtube.com/watch?v=XovsyC6t2V8
https://www.youtube.com/watch?v=86caqrbmoaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jbwXPM1ixuU
Πρόκειται για διάφορα σύντομα εκπαιδευτικά παιχνίδια: «ακούω μουσική και ζωγραφίζω», «κρατώ τον
ρυθμό» κ.λπ. που υλοποιούνται με την ακρόαση μουσικών κομματιών από την Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης.
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1.40. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)
Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν σε μορφή pdf Εκπαιδευτικά Έντυπα και Φυλλάδια καθώς και Υλικό για τον
Εκπαιδευτικό, στα οποία προτείνονται τρόποι προσέγγισης έργων σύγχρονης τέχνης, θέματα για συζήτηση,
εικαστικές και άλλες δραστηριότητες. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την εξοικείωση των
μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη σύγχρονη τέχνη είτε στο πλαίσιο των
ερευνητικών εργασιών, των γλωσσικών ή και άλλων μαθημάτων.
https://www.emst.gr/training/ekpedevtiko-yliko

1.41. Αναγνώσεις παραμυθιών στην ΕΡΤ
Σε συνεργασία με την ΕΡΤ προβάλλονται αναγνώσεις παραμυθιών στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.ertflix.gr/category/mathainoume-sto-spiti/istories-gia-paidia/
Ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Ράνια
Οικονομίδου, η Έμιλυ Κολιανδρή, η Τζόυς Ευείδη, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Αλίκη Αλεξανδράκη, διαβάζουν
λογοτεχνικά κείμενα και παραμύθια από τα Ανθολόγια του Δημοτικού Σχολείου στους χώρους του Εθνικού
Θεάτρου.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμοι το περιεχόμενο των οποίων απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις εκπαιδευτικούς
2.1. Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών, Φάκελος για τον Εκπαιδευτικό-Παιδαγωγικά Εργαστήρια,
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Παραπέμπει σε Εισαγωγή/παρουσίαση προγράμματος που περιλαμβάνει Φάκελο για τον/την εκπαιδευτικό και
Παιδαγωγικό Εργαστήρι δραστηριοτήτων. Αποτελεί μέρος του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση»,
το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών,
πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα
παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και
τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν
να παρουσιαστούν στην τάξη.

2.2. Δημοκρατία και Εκπαίδευση, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία.
Παραπέμπει στο πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση», το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά
με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής
ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την
εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά
Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.
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2.3. Εκπαιδευτικό υλικό “Η Διαφορετικότητα: Δικαίωμα και Κατάκτηση”, Φάκελος για τον Εκπαιδευτικό,
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
Παραπέμπει σε Εισαγωγή/παρουσίαση προγράμματος που περιλαμβάνει Φάκελο για τον/την εκπαιδευτικό και
Παιδαγωγικό Εργαστήρι δραστηριοτήτων. Αποτελεί μέρος του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση»,
το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών,
πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα
παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και
τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν
να παρουσιαστούν στην τάξη.

2.4. Μαθητικές Κοινότητες, Φάκελος για τον εκπαιδευτικό, παιδαγωγικά εργαστήρια, Ίδρυμα της Βουλής των
Ελλήνων.
Οι ως άνω υπερσύνδεσμοι παραπέμπουν στον Φάκελο και το Παιδαγωγικό Εργαστήρι προγράμματος που
εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση», το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό
σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και
πολιτικής ιστορίας. Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για
τον/την εκπαιδευτικό με χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και
Παιδαγωγικά Εργαστήρια με δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

2.5. Γυναίκες: Το μισό της Ανθρωπότητας. Παρουσίαση-Φάκελος για τον ΕκπαιδευτικόΠαιδαγωγικά Εργαστήρια, Ίδρυμα της Βουλής.
Περιέχονται τρεις υπερσύνδεσμοι οι οποίοι παραπέμπουν στην Εισαγωγή/παρουσίαση, τον
Φάκελο και το Παιδαγωγικό Εργαστήρι προγράμματος που εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση» και προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία
θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας. Το υλικό
που προτείνεται για κάθε θέμα παρουσιάζεται συνήθως σε δύο μέρη: Φάκελος για τον/την εκπαιδευτικό με
χρήσιμο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και Παιδαγωγικά Εργαστήρια με
δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη.

2.6. Τις αγορεύειν βούλεται; Δραστηριότητα για το πολίτευμα στην Αρχαία Αγορά.
Διεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επικοινωνίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Πρόταση δραστηριότητας στον/στην εκπαιδευτικό για προετοιμασία των μαθητών/-τριών πριν την
εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.
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2.7. Η Υιοθεσία ενός μνημείου σε 10 βήματα. Κόμβος Ακολούθησε τον Οδυσσέα, Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Σχέδιο project με υλικό και οδηγίες προς αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό.

2.8. Δυο Αθηναίοι… Αριστόβουλος και Φιλόδημος σε δράση, συμβολή της αρχαιολογίας στην ιστορία.
Υποστηρικτικό υλικό για προετοιμασία και υλοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. Παραπέμπει σε υποστηρικτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό για την προετοιμασία και την
υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό, ενδεικτικές δραστηριότητες για μαθητές και
μαθήτριες και άλλο υποστηρικτικό υλικό (powerpoint).

2.9. Ποιος να έμενε εδώ; Πρόταση με δραστηριότητες για εκπαιδευτική επίσκεψη στην αίθουσα της Θήρας,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Παραπέμπει σε υποστηρικτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό για την προετοιμασία και την υλοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος με αντικείμενο τα σπίτια στην προϊστορική Σαντορίνη και την αξιοποίηση των
εκθεμάτων στην αίθουσα της Θήρας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

2.10. Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, εκπαιδευτική προσέγγιση, οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Παραπέμπει σε υποστηρικτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό για την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας
εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/-τριών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τη γνωριμία τους με τα
αρχαία παιχνίδια.
2.11. Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους -σχολικός κινηματογράφος
https://olympiafestival.gr/school-cinema/
Ο υπερσύνδεσμος παραπέμπει σε διαδικτυακά προγράμματα, συζητήσεις και σεμινάρια του Φεστιβάλ που
απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς.
2.12. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)
Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν σε μορφή pdf Εκπαιδευτικά Έντυπα και Φυλλάδια, καθώς και Υλικό για
τον Εκπαιδευτικό, στα οποία προτείνονται τρόποι προσέγγισης έργων σύγχρονης τέχνης, θέματα για συζήτηση,
εικαστικές και άλλες δραστηριότητες. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την εξοικείωση των
μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη σύγχρονη τέχνη είτε στο πλαίσιο των
ερευνητικών εργασιών, των γλωσσικών ή και άλλων
μαθημάτων.
https://www.emst.gr/training/ekpedevtiko-yliko
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
1. Ψηφιακή διαδραστική έκθεση με τίτλο:«ʽΙστορίης ἀπόδεξις» Θερμοπύλες- Σαλαμίνα. Τεκμήρια
Ιστορίας https://2500years.culture.gov.gr,
Τμήμα Εκθέσεων, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων,
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου http://followodysseus.culture.gr/, Τμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

3. Εικονική περιήγηση στην εκπαιδευτική έκθεση «Ανακαλύπτουμε
http://ancienttheater.culture.gr/el/anakaluptoume-to-arxaio-theatro,

το

αρχαίο

θέατρο»

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Ψηφιοποιημένος εκπαιδευτικός φάκελος «Εννέα τόποι αφηγούνται»
http://followodysseus.culture.gr/el-, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας,
Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Ψηφιοποιημένος εκπαιδευτικός φάκελος «ΔιαΒΑΖΟΥΜΕ την πόλη»
http://followodysseus.culture.gr/el-,
Τμήμα Εκθέσεων, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων,
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
6. Ηλεκτρονική έκδοση ενημερωτικού εντύπου «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές στα ελληνικά μνημεία της
Unesco» https://en.calameo.com/read/004470083f8fc78227961,

157

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Β. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

1) Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας, http://ayla.culture.gr/. Ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ για την Άυλη
Πολιτιστική Κληρονομιάς της Ελλάδας.
2) "Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ"
(http://ayla.culture.gr/category/apk-kai-ethnofest/): Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση
του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση.

3) Το αγροτικό τοπίο ως πολιτιστική κληρονομιά,
http://ayla.culture.gr/educational-material/:
Ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ με εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη του αγροτικού τοπίου ως πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Γ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προχώρησε στην ψηφιοποίηση περιοδικών εκθέσεών του, οι οποίες
καλύπτουν τη διδασκαλία και έρευνα της ιστορίας της Δ΄ ΣΤ΄ Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου
και διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του. Το υλικό τους δύναται να αξιοποιηθεί από
εκπαιδευτικούς και από μαθητές/μαθήτριες:
1. Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η ελευθερία του ατόμου ως πολιτική αξία,
https://www.athenian-democracy.gr/

2. Δι’ αυτά πολεμήσαμεν…Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση,
https://www.namuseum.gr/periodic_exhibition/di-ayta-polemisamen-archaiotites-kai-ellinikiepanastasi/

3. Οι Μεγάλες Νίκες. Από το Μύθο στην Ιστορία,
https://www.namuseum.gr/oi-megales-nikes-sta-oria-toy-mythoy-kai-tis-istorias-psifiaki-periigisi/
https://www.namuseum.gr/periodic_exhibition/oi-megales-nikes-sta-oria-toy-mythoy-kai-tisistoriasi-proetoimasia-tis-ekthesis-toy-eam/
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Σύντομα πρόκειται να προστεθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και οι
ακόλουθες ψηφιακές εκθέσεις :
- Αδριανός & Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο,
-Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου ,
οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν- όπως σημειώνεται- όπως και οι παραπάνω αναφερόμενες, τόσο σε
συνδυασμό με τη διδασκαλία της Ιστορίας, όσο και με άλλα μαθήματα της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης>>

159

Ι.Α.Ραμουτσάκη, Έρευνα και εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μάρτιου-Ιουνίουυ
2020 -Συμπεράσματα και Προτάσεις για μια Κοινότητα Μάθησης και Συνεργασίας,στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, Ιούλιος 2020

----------------------------------------------------------------------------------

Αγαπητοί και Αγαπητές μου Συνάδελφοι,
Είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα, η προσπάθεια της εκπαιδευτικής Κοινότητας να μεταγγίσει
στη νέα γενιά τον πόθο για γνώση και επικοινωνία, την ελπίδα και το σθένος για προκοπή και δημιουργία,
στην απαιτητική αυτή συγκυρία, φέρνει τον καθένα και την καθεμιά από μας στην πρώτη γραμμή του
αγώνα, σε κάθε βαθμίδα Εκπαίδευσης.
Οι γενικότερα δύσκολες περιστάσεις στη χώρα μας και, ειδικότερα, η απειλή της επιδημικής κρίσης,
που δεν φαίνεται ακόμα να εγκαταλείπει την ανθρωπότητα, ας γίνουν ευκαιρία για μεγαλύτερη ενότητα
μεταξύ μας, για περισσότερη αλληλεγγύη και ζεστασιά, συνεργασία και ανθρωπιά! Κι όπως μας λέει
ο ποιητής μας, Οδ. Ελύτης,
<<….Να αξιοποιείς το ελάχιστο,
για να του αποσπάς τα μέγιστα
είναι το πιο δύσκολο και το πιο
<<ελληνικό>> μυστικό…>>.
Με τον τρόπο αυτό, με τη μεταξύ μας αλληλεγγύη και σωστή συνεργασία, με τη θετική προσέγγιση
κάθε δύσκολης, αναπάντεχης στιγμής, θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι και για το <<απροσδόκητο>>, όπως
μας διδάσκει ένας άλλος ποιητής μας, ο Κ. Καβάφης:

Κ. Π. Καβάφης: Τελειωμένα
<<Μέσα στον φόβο και στες υποψίες,
με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,
λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε
για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο
τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί.
Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον δρόμο∙
ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα
(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά).
Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν,
εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας,
κι ανέτοιμους — πού πια καιρός — μας συνεπαίρνει>>.

Σ’ αυτή την εποχή, όπου σπάνια το χαμόγελο είναι πηγαίο πια και όλο και πιο σπάνια το ένα χέρι δίνεται
από καρδιάς στο άλλο -ασχέτως κορωνοϊού- όπου η αγάπη, σχεδόν, <<στέγνωσε σε τρύπιες ψυχές…>>,
καλούμαστε να πορευτούμε με πίστη, ελπίδα και αγάπη και να συνεχίσουμε το έργο μας και τη συλλογική
μας προσπάθεια, ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο.
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----------------------------------------------------------------------------------

Σ’ αυτό τον ειλικρινή, συλλογικό αγώνα θα είμαι δίπλα σας, στηρίζοντας το έργο σας και εσάς, με
όλες μου τις δυνάμεις. Δηλώνοντας απολύτως ικανοποιημένη από την έως τώρα συνεργασία μας και από
την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών παιδαγωγικών και διδακτικών Πρακτικών και Προτάσεων μαζί σας
και προσβλέποντας, πάντοτε, σε μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία και σε μια Εκπαίδευση και
Παιδεία, που προάγει και καταξιώνει τον Άνθρωπο ως αυταξία και ως Συνάνθρωπο, σας ευχαριστώ από
καρδιάς και σας εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε καλό!
Με τιμή,
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,
Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης
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<<Δεν έκανα ταξίδια μακρινά…>>
(Χειροποίητη κατασκευή Εμμ. Ψαρουδάκη,
εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ86,
ΓΕ.Λ. Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου)
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