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Με έμφαση στο κείμενο  

Καλλιόπη Λαζαρίδου  



Κατευθύνσεις για το μάθημα ΑΕΓ: 

 
Γνώσεις για τον κόσμο 

ή  

Γνώσεις για την αρχαιότητα  

ή  

Γνώσεις για τη γλώσσα -μεταγλώσσα 

 

Και ποιος ο ρόλος των ΤΠΕ;  

«Με έμφαση στο κείμενο»   

Καλλιόπη Λαζαρίδου 



Συντάκτης: Καλλιόπη Λαζαρίδου  
 

Τάξη: Β' Γυμνασίου  
Ενότητα 13: Η σωστή στάση  

στο θέμα της τροφής  
 

Ώρες εφαρμογής: 6 
 

Σενάριο 1: Μικροί ερευνητές  

«Με έμφαση στο κείμενο»   

Καλλιόπη Λαζαρίδου 



● Αφετηρία: η ερώτηση 4 του σχολικού βιβλίου 
"Πιστεύετε ότι όσα παρατηρεί ο Μουσώνιος Ρούφος 
είναι επίκαιρα στην εποχή μας; Να τεκμηριώσετε την 
απάντηση σας" 

 

● Α' φάση: γνωριμία και εμπέδωση της έννοιας 
"τεκμηριωνω " 

● Β' φάση: ανάθεση αποστολής σε κάθε ομάδα 
κοινωνιολόγοι, ερευνητές του τρόπου,  ερευνητές των 
προτιμήσεων,  διατροφολόγοι 

         Περιγραφή σεναρίου  

«Με έμφαση στο κείμενο»   

Καλλιόπη Λαζαρίδου 



● Αξιοποίηση κειμένου: οι ερευνητές του τρόπου και 
των προτιμήσεων κατασκευάζουν ερωτηματολόγιο με 
βάση τα θέματα που θίγει ο συγγραφέας - οι 
διατροφολόγοι εντοπίζουν τα λάθη που αναφέρει το 
κείμενο και αναζητούν οδηγίες και συμβουλές από 
αρμόδιους στη σύγχρονη εποχή  

 

● Αξιοποίηση ΤΠΕ: κοινόχρηστο έγγραφο για 
διαμοιρασμό, συνεργασία,  σεβασμό για τη δουλειά 
των άλλων - πολυτροπικό κείμενο με γραφήματα  

«Με έμφαση στο κείμενο»   

Καλλιόπη Λαζαρίδου 



●Τάξη: Γ' Γυμνασίου  

●Ενότητα 10: Μια τιμητική εξορία  

●Ώρες εφαρμογής: 7 

Σενάριο 2: Πολιτικές συγκρούσεις    
                    στην αρχαία Αθήνα  
Συντάκτης: Κοσμάς Τουλούμης  
 
 

«Πολιτικές συγκρούσεις στην αρχαία Αθήνα»   

Κοσμάς Τουλούμης 



● Αφετηρία: ο τίτλος και οι εικόνες με τα όστρακα  

● Α' φάση: οι βιογράφοι συγκεντρώνουν πληροφορίες για 
τα πρόσωπα που σχετίζονται με το κείμενο - οι 
πολιτειολόγοι παρουσιάζουν το πολίτευμα της Αθήνας 
και τους περιορισμούς του, εστιάζοντας στον 
οστρακισμό και τις πολιτικές αντιπαλότητες 

 

Περιγραφή σεναρίου                         1/2 

«Πολιτικές συγκρούσεις στην αρχαία Αθήνα»   

Κοσμάς Τουλούμης 



● Β' φάση: οι μαθητές εντοπίζουν το κειμενικό είδος 
του αποσπάσματος,  τους αποδέκτες του, το 
περιεχόμενο,  το μήνυμα και την 
επιχειρηματολογία του - αξιολογούν τον τίτλο και 
ασχολούνται με το ζήτημα της γνησιότητας του 
κειμένου - ανίχνευση του συλλογισμού 
 

● Γ' φάση: οι μαθητές γράφουν ανάλογη επιστολή εκ 
μέρους του Μιλτιάδη ή του Θεμιστοκλή  

«Πολιτικές συγκρούσεις στην αρχαία Αθήνα»   

Κοσμάς Τουλούμης 



 

● Αξιοποίηση κειμένου: η β' και γ' φάση του 
σεναρίου θέτει στο επίκεντρο την κατανόηση του 
κειμένου  (περιεχόμενο, ύφος και μορφή) 

 
●Αξιοποίηση ΤΠΕ: κοινόχρηστο έγγραφο για 
διαμοιρασμό και συνεργασία, οι μαθητές 
δημιουργοί της γνώσης , σύνδεση ενός δύσκολου 
μαθήματος με μια ευχάριστη εμπειρία   

«Πολιτικές συγκρούσεις στην αρχαία Αθήνα»   

Κοσμάς Τουλούμης 



ΠΑΛΙΟ ΚΡΑΣΙ  

σε  

ΝΕΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ 
 

►Μαρία Τσούμαρη 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



ΠΑΛΙΟ ΚΡΑΣΙ σε ΝΕΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ 

● Το κέρδος  από την όλη διαδικασία της 

ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. σε διδακτικές 

ενότητες των Αρχαίων Ελληνικών του 

Γυμνασίου.  

● Μια λοξή ματιά. 

 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Διάλογος : 

Διαδικτυακή κοινότητα εκπ/κών 



Ταυτότητα των σεναρίων του ΚΕΓ 

●«Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων … τα σενάριά 
μας» χωρίς να καταργείται η προσωπική γραφή. 

●Διάλογος: Δικτυακή on line κοινότητα 
ψηφιακών πρακτικών  

●Ομαδοσυνεργατική στην πράξη (45 εκπ/κοί) 

●Θεωρητική βάση   

●Δημιουργική Κριτική  - Αναστοχασμός 

●Πολυμορφικές προτάσεις διδασκαλίας 

●Ευέλικτη Εφαρμογή - Ανατροφοδότηση 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



●Η στοχοθεσία ακολουθεί το σχήμα του ρόμβου: 

Οι Γνώσεις για την γλώσσα περνούν μέσα από 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις 

πρότυπα, στάσεις ζωής και συνδέονται με την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

 

●Όχι στην αποπλαισιωμένη διδασκαλία της 

γλώσσας: Σύνδεση της αρχαιογλωσσίας με την 

αρχαιογνωσία και τα σύγχρονα ενδιαφέροντα 

των μαθητών.  

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Αναστοχασμός: 

Πλαίσιο της αρχαιογλωσσίας  

για το Γυμνάσιο 

●Στόχοι της αρχαιογλωσσίας στο Γυμνάσιο 

1. Αναγνωστική προσέγγιση αρχαίων κειμένων 

2. Νοηματική προσέγγιση – κατανόηση 

3. Η γραμματική και συντακτική αναγνώριση λειτουργεί 

επικουρικά για την πρόσληψη του κειμένου από 

τους μαθητές και όχι ως αυτοσκοπός 

● Η δεσμευτική ένταξη γραμματικής και σύνταξης 

στις εξετάσεις νοηματοδοτείται μόνο στο πλαίσιο 

της  κατανόησης. 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



●Η παραδοχή αυτή οδηγεί σε σενάρια που 

στοχεύουν στη νοηματική πρόσληψη του κειμένου  
●είτε με επιλεκτική αναφορά σε γραμματική/ σύνταξη (π.χ. Μ. 

Τσούμαρη, Τα θαύματα της τεχνολογίας. Θ. Στάμος, Από την 

τυραννία στη δημοκρατία) 

●είτε παρακάμπτοντας γραμματική/συντακτική ανάλυση (π.χ. 

Κ.Λαζαρίδου, Μικροί ερευνητές. Κ. Τουλούμης, Χαρακτηρισμός 

του Αλέξανδρου. Κ. Μπιτζελέρη, Η ωραία Ελένη εμπνέει τους 

ποιητές) 

 Και δίνουν έμφαση σε δραστηριότητες 

δημιουργικές: ερευνητικές ή παιγνιώδεις. 

 

 

 «Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1131
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=213
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=213
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1494
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=139
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=139


Πλαίσιο της αρχαιογνωσίας  

για το Γυμνάσιο 

●Προσέγγιση του αρχαίου κόσμου μέσα στα 

ιστορικά του πλαίσια, έτσι ώστε να μην 

αυθαιρετούμε στις «συνδέσεις» με το παρόν:  

●να μην εκλαμβάνουμε τους παραλληλισμούς 

ως ταυτίσεις   

●να χρωματίζουμε τους αναχρονισμούς με 

παιγνιώδη διάθεση 

●Σενάρια με δραστηριότητες γλωσσικής και 

κριτικής επίγνωσης  
«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Αξιοποίηση ΤΠΕ για την αρχαιογλωσσία και 

αρχαιογνωσία στο Γυμνάσιο 

●Αξιοποίηση  

●των ποικίλων αρχαιογνωστικών πόρων 

●των εργαλείων του web 2 για μαθησιακούς 

σκοπούς 

●συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης (wiki, 

google drive κλπ.) 

 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Απαιτήσεις για την εφαρμογή 

●Πολλαπλάσια προετοιμασία κάθε συναδέλφου 

σε σχέση με μια παραδοσιακή μετωπική 

διδασκαλία 

●Περισσότερος διδακτικός χρόνος από αυτόν που 

προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

●Υλικός εξοπλισμός στο σχολείο 

●Αναπροσαρμογή του προγράμματος για να 

εξασφαλιστεί ένα «άνετο» δίωρο. 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Απαιτήσεων συνέχεια… 

●Ετοιμότητα – ευελιξία του διδάσκοντα να 

επιλύσει προβλήματα «επικοινωνιακής» ή άλλης 

φύσεως  

●προεξοφλείται η «φασαρία» που θα 

δημιουργήσει η συνεργασία των ομάδων  

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Γιατί, λοιπόν, να εντάξουμε 
διδακτικές προτάσεις  
με ΤΠΕ στη διδασκαλία μας; 
 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Κέρδος μας; 

●Η αναδιάταξη της σχέσης μας με 

τους μαθητές. 

●Η αναμόρφωση των ταυτοτήτων 

μας 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



«ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΝΤΙΣΣΑ»  

Ευριπίδη, Ελένη 

Β΄ Επεισόδιο 4η Σκηνή στ. 942-986:  

«Είσοδος Θεονόης»  

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=405


Ταυτότητα Σεναρίου 

●Δημιουργός: Μαρία Τσούμαρη  

●Γ΄ Γυμνασίου 

●Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη, Ελένη, Β΄ 

Επεισόδιο, 4η Σκηνή στ. 942-986: «Είσοδος 

Θεονόης»  

●Χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 

●Προϋποθέσεις: Εργαστήριο Πληροφορικής ή 4 

φορητοί υπολογιστές  

 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Σύλληψη - Στοχοθεσία 

●Βασική επιδίωξη: να γίνουν οι μαθητές πιο 

υποψιασμένοι θεατές και όχι απλά καταναλωτές 

θεατρικών ή όποιων άλλων παραστάσεων, με 

αφορμή τη σκηνική απόδοση της ευριπίδειας 

Θεονόης  

●Ειδικότερα: να αποκωδικοποιήσουν τα 

στοιχεία που δικαιολογούν σκηνικούς  

αναχρονισμούς και την κωμική απόδοση μιας 

σκηνής που δεν περιέχει κανένα κωμικό 

στοιχείο. 

 «Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

●Α΄ φάση 

●2 Φύλλα Εργασίας  με 3 δραστηριότητες το 

καθένα: 

●2 διερευνητικές δραστηριότητες  

●και 1 συγκριτική ή δημιουργική. 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Α΄ φάση 

●Α1 «Το ταξίδι των λέξεων»  

●Σκεπτικό:: 

● Οι μαθητές διερευνούν το σημασιολογικό 
φορτίο της λέξης «μάντισσα» από την 
αρχαιότητα ως την εποχή μας, 

●τους διαφορετικούς συνειρμούς που 
δημιουργούσε ο όρος στους αρχαίους θεατές 
και στους σύγχρονους αποδέκτες της 
τραγωδίας  (Κριτική γλωσσική επίγνωση) 

 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

Α1_Το ταξίδι των λέξεων.doc
Α1_ Το ταξίδι των λέξεων_εφαρμογή.rtf


Δομή Φύλλου Εργασίας  Α1 

●1η Δραστηριότητα  («Μάντισσα» στην εποχή 

του Ευριπίδη) 

●2η Δραστηριότητα  («Μάντισσα» στην εποχή 

μας) 

●3η Δραστηριότητα Σύγκριση της κυρίαρχης 

σύγχρονης αντίληψης για τις μάντισσες με τη 

γνώμη που έχει διατυπώσει  ο Αγγελιαφόρος για 

τους μάντεις στη 2η σκηνή του Β΄ Επεισοδίου, 

στ. 822-837 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

Α1_Το ταξίδι των λέξεων.doc
Α1_ Το ταξίδι των λέξεων_εφαρμογή.rtf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/


Α΄ φάση 

●Α2 «Το ταξίδι της φαντασίας».  

●Σκεπτικό: 

●Οι μαθητές προβληματίζονται για τις 
διαφορετικές παραμέτρους της σκηνικής 
απόδοσης της μάντισσας Θεονόης στην 
αρχαιότητα και τις μέρες μας.  

 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

Α2_ Το ταξίδι της φαντασίας.doc
Α2_ Το παιχνίδι της φαντασίας_Θεονοη.doc


Δομή Φύλλου Εργασίας Α2 

●«Η αιγύπτια Θεονόη» 

●1η  Δραστηριότητα (Η Θεονόη του Ευριπίδη) 

πώς θα επιμελούνταν ο Ευριπίδης τη σκευή της 

μάντισσας Θεονόης στην παράσταση του 412 

π.Χ. 

●2η  Δραστηριότητα (Οι σύγχρονες Θεονόες) 

Σκευή της Θεονόης  σε  σύγχρονες παραστάσεις 

της Ελένης του Ευριπίδη 

●3η  Δραστηριότητα (Η δική σας Θεονόη) 

Εικαστική απόδοση - Δραματοποίηση σκηνής 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

Κωμικό ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΟΝΟΗ.doc
Κωμικό ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΟΝΟΗ.doc
Δραματοποίηση_Δική μας Θεονόη.mp4


Β΄Φάση: Παράσταση πρωτότυπου έργου 

διασκευή – παρωδία  

●Στη Β΄φάση με βάση ένα απόσπασμα 
παράστασης της ευριπίδειας τραγωδίας από την 
«Ελληνική θεαμάτων», το 2008, διερευνώνται οι 
όροι «διασκευή» και «παρωδία». 

●Οι μαθητές καλούνται να τοποθετηθούν κριτικά 
απέναντι στην ίδια την παράσταση, σε 
επιλεγμένες σχετικές με την παράσταση 
αναρτήσεις στο διαδίκτυο και να κάνουν και οι 
ίδιοι τις δικές τους αναρτήσεις.  

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

https://www.youtube.com/watch?v=M1WGki0OXlA&feature=related


Η Ελένη (Σμ. Καρύδη) και  

η Θεονόη (Γ. Καπουτζίδης).  

Παράσταση από την «Ελληνική Θεαμάτων» 2008. 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Β΄ Φάση – Φύλλα Εργασίας 

●Β1 – Σχόλιο σε συνέντευξη του σκηνοθέτη της 
παράστασης του 2008 

●Β2 – Σχόλιο σε κριτική της παράστασης από 
blogger και σχετικό σχόλιο.  

●Β3 – Δική τους κριτική για την παράστασης του 
2008.  

●Β4 – Σχόλιο για τη δραματοποίηση της σκηνής  
από τους συμμαθητές τους. 

 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 

Β1_Φύλλο_Θεονόη.docx
Β2_Φύλλο_Θεονόη.docx
Β3_Φύλλο_Θεονόη.docx
Θεονόη Β3.doc
Β4_Φύλλο_Θεονόη.docx
Θεονόη Β4.doc


«Επίσκεψη στη μάντισσα»  
Ψηφιδωτό του Διοσκουρίδη, Πομπηία – 

Αρχαιολογικό μουσείο Νάπολης 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Pompeii_-_Villa_del_Cicerone_-_Mosaic_-_MAN.jpg


ΟΙ  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

Ομήρου, Ιλιάδα , Γ 1 - 244: Τειχοσκοπία 

«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   
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http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1124
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1124


Ταυτότητα σεναρίου 

●Τίτλος: Οι πρωταγωνιστές 

●Δημιουργός: Μαρία Τσούμαρη  

●Β΄ Γυμνασίου 

●Ομήρου, «Ιλιάδα» Γ 1 – 244: «Τειχοσκοπία» 

●Χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 

●Προϋποθέσεις: Εργαστήριο Πληροφορικής ή 4 

φορητοί υπολογιστές  
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Σύλληψη - Στοχοθεσία 

●Βασική επιδίωξη: Να παρακολουθήσουν οι 

μαθητές  

●πώς ο Όμηρος σκηνοθετεί την προετοιμασία των 

δυο αντίπαλων στρατοπέδων για πολεμική 

αντιπαράθεση, (έξω από τα τείχη και κάτω στο 

πεδίο της μάχης/ νέοι, μάχιμοι - μέσα στην πόλη 

και πάνω στα τείχη/ γέροντες, γυναίκες, άμαχοι) 

συστήνοντάς μας τους σημαντικότερους 

πρωταγωνιστές του έπους, εκτός του Αχιλλέα.  

●Πώς διαχειρίζεται το θέμα της ομορφιάς , στη 

γυναικεία αλλά και στην αντρική εκδοχή της. 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

●Α΄ Φάση:Έξω από τα τείχη και κάτω στο πεδίο 

της μάχης 

 

●Κοινό Φύλλο Εργασίας 

●μια εμπειρία ακουστικής και όχι αναγνωστικής 

πρόσληψης  των πρώτων 120 στίχων της Γ 

ραψωδίας σε μτφρ Δ. Ν. Μαρωνίτη και 

απαγγελία της Εύας Κοταμανίδου. 
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ΙΛΙΑΔΑΣ Α.mp3
ΙΛΙΑΔΑΣ Α.mp3


●Η αποτελεσματικότητα της ακουστικής 

πρόσληψης ελέγχεται μέσα από μια 

δραστηριότητα δημιουργικής γραφής που 

προϋποθέτει συνειδητούς και παιγνιώδεις 

αναχρονισμούς: 

●Οι μαθητές ως πολεμικοί ανταποκριτές 

καλούνται να συντάξουν ένα ρεπορτάζ με θέμα 

«Τι συμβαίνει στο πεδίο εκτός των τειχών της 

Τροίας».  
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Τίτλοι Ρεπορτάζ 

●ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ (B5) 

●ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ (B5) 

●Η ΜΑΧΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 

●Η Μονομαχία Αρχίζει 

●Και η αγωνία κορυφώνεται! (Β1) 

●Τρωικός πόλεμος 

●Αθηναϊκή ηχώ  
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ.doc
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ.doc
Και η αγωνία κορυφώνεται!.docx
τρωικός πολέμος.docx
Αθηναϊκή ηχώ.docx
Αθηναϊκή ηχώ.docx


Φύλλα Εργασίας  

●Β΄ Φάση: Μέσα στην πόλη πάνω στα τείχη  

Παρουσιάσεις (Συνεργατική εκδοχή) 

●Β1 : Ελένη. 

●Β2 : Πρίαμος και Αντήνορας. 

●Β3 : Αγαμέμνονας και Οδυσσέας.  

●Β4 : Μενέλαος και Αίαντας. 
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https://docs.google.com/presentation/d/1FQXeUoDgI_8bP1LNqwByvfGj1lZ4pPDL3ArfHwpuJvU/editslide=id.p


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

●Γ΄ Φάση: Η ομορφιά στη σύγχρονη ποίηση 

●Επίσκεψη στην Ανεμόσκαλα ,  επιλογή  

κειμένων νεοελλήνων ποιητών για την ομορφιά 

και εικαστική επένδυσή τους με το Google Art 

Project.  

●Προτάσεις μαθητών: 

●Ποια ομορφιά; 

●Ποιήματα  

●Μα τι είναι ομορφιά; 
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http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
Ποια ομορφια.docx
Ποια ομορφια.docx
ποιηματα.docx
Μα τι είναι ομορφιά;.docx


Το Κέρδος  

από την όλη διαδικασία 

●Ακόμη και στην περίπτωση που η εφαρμογή 

«αποτύχει», με την έννοια ότι δεν επιτύχει όλους 

τους στόχους που αρχικά τέθηκαν, τα δεδομένα 

της τάξης έχουν οριστικά αλλάξει.  

●Αναδιάταξη αντιλήψεων για τη γνώση 

●Για τις σχέσεις με τον διδάσκοντα 

●Για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών 

●Για τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου 
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Κέρδος 

●Οι μαθητές αποκτούν εμπειρία μιας άλλης 

αντίληψης για την προσέγγιση της γνώσης 

(ερευνητική – κριτική στάση) 

●Δεν «μπορούν» να τα περιμένουν όλα έτοιμα 

από τον καθηγητή-αυθεντία 

●Ο καθηγητής συμπορεύεται μαζί τους στην 

εξερεύνηση, κάποιες φορές μάλιστα τους 

ακολουθεί – έπεται – στις ψηφιακές δεξιότητές 

τους.  

 
«Παλιό κρασί σε νέους ασκούς»   

Μαρία Τσούμαρη 



Κέρδος 

●Εγκαινιάζεται μια επικοινωνία άλλου επιπέδου – 

μια άλλη «χημεία».  

●Συνεργατικές δεξιότητες: Συνεργασία «με 

άτομα που ούτε το φαντάζονταν» 

●Τα αποτελέσματά της θα φανούν εν καιρώ κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα αν το 

τμήμα δοκιμάσει και δεύτερη ή τρίτη εφαρμογή.  
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Κέρδος 

●Αργότερα ανακαλούν στην μνήμη τους τις 

εφαρμογές, όπως ανακαλούν τη συμμετοχή τους 

σε άλλες σχολικές δραστηριότητες, πχ γιορτές, 

χορούς, αγώνες. Καυχιούνται για τα ψηφιακά 

τους έργα σε άλλα τμήματα ή σε μαθητές 

μικρότερων τάξεων.  

●Αισθάνονται δημιουργικοί και το εκδηλώνουν 

συχνά με συγκινητικούς τρόπους.  
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Προτάσεις για τις εφαρμογές  

●Μεθόδευση επαφής μαθητών  

●με ψηφιακούς πόρους  

●με ψηφιακά εργαλεία 

●με συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης 

●Σταδιακά μειούμενη καθοδήγηση 

●Συστηματική καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας 

●Ρεαλιστικές προσδοκίες - μετριοπάθεια: 

●δεν αγχωνόμαστε για τα αποτελέσματα ούτε 

αγχώνουμε τους μαθητές 
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Ο στόχος είναι το ταξίδι,  

η δημιουργικότητα, όχι οι 

«επιδόσεις»:  

τα παραγόμενα έργα 

παραμένουν μαθητικές 

προσπάθειες – 

πειραματικές πτήσεις 

στους αιθέρες της 

γνώσης και της ζωής.  
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Εμπειρίες εφαρμογής 

●Τίτλος: «Η ωραία Ελένη εμπνέει τους ποιητές» 

●Δημιουργός: Παρασκευή-Κυριακή Μπιτζελέρη 

●Τάξη: Γ γυμνασίου 

●Διδακτικό αντικείμενο: ΑΕΓ,  Ενότητα 1 

●Η Ελενη γιοο 

●Ερωτευμένος Θεοκλύμενος 

●Η ΟΜΟΡΦΙΑ 
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http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=139
Η Ελενη γιοο.m4a
Η Ελενη γιοο.m4a
Η Ελενη γιοο.m4a
Η Ελενη γιοο.m4a
Ερωτευμένος Θεοκλύμενος.mp4
Ερωτευμένος Θεοκλύμενος.mp4
Η ΟΜΟΡΦΙΑ.m2ts


ΤΕΛΟΣ 


