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Abstract: The teaching scenario is addressed to philologists and teachers who teach Modern
Greek Literature in high school. It tries to bring students in contact with Literature through a
process of exploratory and constructive learning. Its main purpose is to make students aware
of Cavafy's poetic work and its global dimensions.
More generally, the scenario sets out nine cognitive, nine educational, and six technologicaldigital goals which were generally achieved as it was shown from the student’s participation
and the completion of a self-assessment questionnaire at the end of the from process. In terms
of methodology and teaching approach, teamworking, exploratory / discovery and
constructive methods were followed, as well as the Six-Thinking Hats method.
The teaching scenario was implemented in the computer lab of the Karditsa Music School
with the participation of a twenty – student group from the First Class of High School.
It is also an alternative proposal for teaching literature based on combining study with self
action and personal creation of participating students. Thus the contribution of this teaching
proposal is important because it activates students and enables them to approach a text of
literature with a multifaceted way.
Key Words: literature, Kavafis, ICT, group cooperation
Πεξίιεςε: Τν δηδαθηηθφ ζελάξην απεπζχλεηαη ζε θηινιφγνπο θαη ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο
δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην Λχθεην. Δπηρεηξεί λα θέξεη ηνπο
καζεηέο ζε επαθή κε ηε Λνγνηερλία, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηεξεπλεηηθήο θαη
επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην πνηεηηθφ
έξγν ηνπ Καβάθε θαη ηηο παγθφζκηεο δηαζηάζεηο ηνπ.
Γεληθφηεξα, ην ζελάξην ζέηεη ελληά γλσζηηθνχο, ελληά παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη έμη
ηερλνινγηθνχο – ςεθηαθνχο νη νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο επηηεχρζεθαλ φπσο θάλεθε απφ ηε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη απφ ηε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο απφ
ηνπο ίδηνπο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηδαθηηθή
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πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ε δηεξεπλεηηθή/αλαθαιππηηθή θαη ε
επνηθνδνκηζηηθή κέζνδνο φπσο θαη ε κέζνδνο ησλ Έμη Σθεπηφκελσλ Καπέισλ.
Τν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Η/Υ ηνπ Μνπζηθνχ Σρνιείνπ Καξδίηζαο
κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ηκήκαηνο είθνζη καζεηψλ ηεο Α’ ηάμεο Λπθείνπ.
Απνηειεί δε, ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην
ζπλδπαζκφ ηεο κειέηεο κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία ησλ
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ. Έηζη ε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη
ζεκαληηθή γηαηί ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ
πνιχπιεπξα έλα ινγνηερληθφ θείκελν.
Λέμεηο – θιεηδηά: Λνγνηερλία, Καβάθεο, ΤΠΔ, Οκαδνζπλεξγαηηθφηεηα

Δηζαγσγή
Τν ζθεπηηθφ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ δηαξζξψζεθε ζε έλα ζπλερφκελν δίσξν ζην
εξγαζηήξη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ε
δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο έρεη αληηθαηαζηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο
ινγνηερληθήο αλάγλσζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά πξνβιεκαηίδνληαη αλ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο σο ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην ή σο ελεξγφ
θείκελν· επηπιένλ, αλ ε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηα
ίδηα ηα θείκελα (Καπιάλε & Κνπληνπξά, 2000).Ο ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ε
πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ην νπνίν κε ηνλ
κεησπηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαίλεηαη αληαξφ ελψ γεληθφηεξα ην κάζεκα γίλεηαη
αλαπνηειεζκαηηθφ αθνχ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαθηήζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Η δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κε ηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ελαιιαθηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν αθνχ νη ΤΠΔ
απνηεινχλ ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θξηηηθνχ ζηα πιαίζηα
ηεο λέαο παηδαγσγηθήο ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2011) ελψ νη ΤΠΔ κπνξνχλ
λα ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ πνιπζηξσκαηηθή πξφζιεςε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ παηγληψδνπο
ραξαθηήξα ηεο έληππεο ινγνηερλίαο. Ο επεμεξγαζηήο επλνεί ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηηο ιέμεηο
θαη ηε δνκή ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αλαδεηθλχνληαο ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηνπο
(Νηθνιαΐδνπ, 2014).
Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε έξεπλα, ε παξαηήξεζε, νη νκάδεο εξγαζίαο αιιά θαη ε
ρξήζε ησλ ΤΠΔ επηηπγράλεηαη ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε, κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο.
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Θεσξεηηθό πιαίζην ζελαξίνπ
Τν κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ην ινγνηερληθφ θείκελν σο κέζν πνπ
εγγξάθεη ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ, ηηο αγσλίεο θαη ηηο πξνζσπηθέο
αλαδεηήζεηο ηνπο. Έηζη, κπνξεί λα ζπκβάιιεηζηελ ακθηζβήηεζε, αλαδηαπξαγκάηεπζε ή
λνκηκνπνίεζε θάζε είδνπο ζηεξενηχπσλ (Φξπδάθε,2003). Οη καζεηέο πξέπεη λα
ελεξγνπνηνχληαη γηα λα επηζεκάλνπλ ζην θείκελν πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, λα ηα
επεμεξγαζηνχλ, λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο νπηηθέο ηνπο θαη ηέινο λα ηα
βηψζνπλ σο πξνζσπηθή εκπεηξία (Τζαξκπνπνχινπ, 2000). Απηή ε εθηίκεζε γηα ηνλ ξφιν ηεο
ινγνηερλίαο εδξάδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πνπ κεηαηνπίδνπλ ηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο απφ ηελ πιεξνθνξία ζηε ζπγθξφηεζε βηνζεσξίαο θαη θνζκνζεσξίαο, απφ ηελ
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηελ νληνινγηθή, γλσζηνινγηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ
ππνθεηκέλσλ, απφ ηε ρεηξαγψγεζε ζηε ρεηξαθέηεζε, απφ ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ
αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κνπηζειίλε-Ισαλλίδνπ, 2008, Γεκεηξηάδνπ & Δπζηαζίνπ,
2007).
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε κάζεζε θαη
ηε δηδαζθαιία θαη ηδηαίηεξα νη αξρέο ηεο ζχγρξνλεο, ελεξγεηηθήο, δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο
πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ
πιηθνχ. Τα θχιια εξγαζίαο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ δνκήζεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπνψζηε κέζα
απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε αλαθαιππηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο κε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε έξεπλα, ε παξαηήξεζε, νη νκάδεο εξγαζίαο αιιά θαη κε ηε
ρξήζε ησλ ΤΠΔ,λα επηηεπρζεί ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζή ηνπο, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο
(Κνπηζνγηάλλεο, 2011).
Γφζεθε έκθαζε ζην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν φπνπ ν δηδάζθσλ εθπαηδεπηηθφοείρε θπξίσο
εκςπρσηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ήηαλ «ζπλεξγάηεο» ησλ καζεηψλ ηνπ (Μαηζαγγνχξαο,
2001).Ο ξφινο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο ηνπο δφζεθε ε
πξσηνβνπιία λα εκπιαθνχλ ελεξγεηηθά κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ
θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο
ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, ηνπ ηειηθνχ»
πξντφληνο». Η έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, ηζηνξίαο θαη εηθφλσλ
ζηεξίδεηαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. Μάζεζε θαη γλσζηηθή αλάπηπμε
επηηπγράλνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ
επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο (Μαηζαγγνχξαο, 1999). Σχµθσλα µε ηελ
πξνυπάξρνπζα θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία (Κνιηάδεο, 2006) ζηα πιαίζηα ησλ γεληθφηεξσλ
ζεσξηψλ πεξί νηθνδνµηζµνχ ηνπ νπνίνπ εμέιημε απνηεινχλ νη θνηλσληθνπνιηηηζµηθέο
ζεσξίεο, ε λέα γλψζε νηθνδνµείηαη πάλσ ζε µηα πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ θάζε παηδηνχ.
Δπίζεο, επηδηψρζεθε ε εξγαζία ζε νκάδεο κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ κε ηελ
νπνίαεληζρχεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα,
θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν θαη έηζη πξνθχπηεη κηα δχκσζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη
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επηπιένλ εληζρχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Τν αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη φινη νη
καζεηέο λα δξνπλ, λα αλαιακβάλνπλ ξφιν, λα εξεπλνχλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα
παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην κάζεκα.Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία
επλνείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη καζεηέο θαηαθηνχλ ηε γλψζε κε ηελ νκαδηθφηεηα θαη
ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ελψ αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ηνπο ζθέςε
(Σνινκσλίδνπ, 2006).
Αθφκα, κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ επηδηψρζεθε λα αλαπηπρζεί κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα ησλ
καζεηψλ, απαξαίηεηε ζηε ζχγρξνλε επνρή, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο. Η αμηνπνίεζε ησλ
Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηξφπν κάιηζηα πνπ ε
ρξήζε ηνπο λα δηαρέεηαη φρη κφλν ζηα πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Κνπηζνγηάλλεο, 2011), κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα
γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.
Τέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε εΜέζνδνο ησλ Έμη Σθεπηφκελσλ Καπέισλ, κνληέιν πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ζθεπηηθψλ ησλ καζεηψλ.
«Καζέλα απφ ηα θαπέια δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη ηελ νπηηθή
πνπ πηνζεηεί εθείλνο πνπ ην θνξάεη» (De Bono, 2006). Ο De Bono δεκηνχξγεζε ηε κέζνδν
απηή αξρηθά γηα λα ππνβνεζήζεη ηελ νκαδηθή δξάζε, Τν κέινο ηεο νκάδαο πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη ην ρξψκα ηνπ θαπέινπ πνπ θνξάεη, ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ εθθξάδεη έλα
επηρείξεκα ή κηα άπνςε. Με ηε Μέζνδν, ινηπφλ, ησλ Σθεπηφκελσλ Καπέισλ, ηα άηνκα δελ
είλαη πιένλ πεξηνξηζκέλα ζε κηα θαη κνλαδηθή νπηηθή. Τν θάζε Καπέιν Σθέςεο κπνξεί λα
πεξηγξαθεί σο εμήο: Τν Λεπθφ θαπέιν εθπξνζσπεί ηα δεδνκέλα/πιεξνθνξίεο ηηο ζρεηηθέο κε
ηελ θαηάζηαζε ή ην πξφβιεκα. Δίλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο εμεγήζεηο. Τν Κφθθηλν
θαπέιν εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην πξφβιεκα ή θαηάζηαζεο. Δίλαη ε
ππνθεηκεληθφηεηα, ρσξίο δηθαηνινγήζεηο. Τν Πξάζηλν θαπέιν παξάγεη λέεο ηδέεο, πξνηάζεηο
ή ιχζεηο. Σπκβνιίδεη ηελ αλνηρηή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Τν Κίηξηλν θαπέιν αλαθέξεηαη
ζηηο ζεηηθέο πηπρέο κηαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ή ηα κειινληηθά νθέιε. Τν
Μαχξν θαπέιν ζπιιέγεη φιεο ηηο αξλεηηθέο πηπρέο κηαο ιχζεο ή απφθαζεο. Πεξηγξάθεη
θηλδχλνπο, δπζθνξίεο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Τν Γαιάδην θαπέιν ζπληνλίδεη, πξνηείλεη θαη
θαζνδεγεί. Δπηζηαηεί γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εζηίαζε πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε (Απνζηνιίδεο, 2012).
Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Τίηινο: Κ.Π.Καβάθεο «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο»: έλα ςεθηαθφ δηδαθηηθφ ζελάξην
ινγνηερλίαο γηα καζεηέο ιπθείνπ».
Γηδαθηηθή ελφηεηα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο - Η Νέα Αζελατθή Σρνιή (18801922).
Τάμε: Α’ Λπθείνπ.
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Aξηζκφο καζεηψλ: 20
Φξνληθή δηάξθεηα: Γχν δηδαθηηθέο ψξεο
Φψξνο εθαξκνγήο: Eξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
Πξναπαηηνχκελα Μέζα-ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ: 10 Η/Υ θαη ζχλδεζε κε δηαδίθηπν,
βηληενπξνβνιέαο, ερεία, δηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία καζεηή, δηαδίθηπν/πξφγξακκα
θπιινκεηξεηή (MozillaFirefox, Ιnternetexplorer, Chrome), ινγηζκηθφ Πξνβνιήο
Παξνπζηάζεσλ, Windowsmediaplayer/ Αξρεία video (mp4,wmv), εξγαιεία web2.
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μειέηε ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηνηρεηψδεο
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ην
πξφγξακκα παξνπζίαζεο θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο.
ύλδεζε ζελαξίνπ κε Α.Π.. - ηόρνη
Τν ζελάξην αθνινπζεί ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηεο ψζηε «ν
καζεηήο λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά θαη πνηνηηθά αμηφινγα ινγνηερληθά έξγα, λα
ηνλ αζθήζεη θαη λα ηνλ εζίζεη ζηελ αλάγλσζή ηνπο. Να θαηαζηήζεη δειαδή ηνλ καζεηή
αλαγλψζηε θαη θαηά ην δπλαηφλ θαιφ αλαγλψζηε θαιιηεξγψληαο ηνπ κηα ζηαζεξή θαη
παξακφληκε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία θαη ηελ αλάγλσζε. Η ινγνηερλία σο κάζεκα ζπληζηά
εηδηθήο πνηφηεηαο κνξθσηηθφ αγαζφ πνπ απνζθνπεί φρη ηφζν ζηελ παξνρή γλψζεσλ φζν ζηε
δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπζηήκαηνο αμηψλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαηζζεζίαο, ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο πνπ παξέρεη ζην καζεηή ην
ινγνηερληθφ θείκελν».
Όζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο νη κελ, γεληθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη:
α) Να θαηαλνήζεη θαιχηεξα θαη λα απνιαχζεη βαζχηεξα ν καζεηήο ην θείκελν κέζα απφ
ηελ παξαηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηεξεχλεζε, ηελ αληαιιαγή αλαγλσζηηθήο επαηζζεζίαο
θαη πείξαο.
β) Να αζθεζεί ν καζεηήο ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ, ψζηε λα θαηαζηεί θαηά ην δπλαηφλ
επαξθήο θαη κε θξηηηθή ζπλείδεζε αλαγλψζηεο κε ηελ έθεζε λα εθθξάδεη θαη ν ίδηνο ηηο
δεκηνπξγηθέο ή θξηηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ.
γ) Να επαηζζεηνπνηεζεί ν καζεηήο ζε θαίξηα ζέκαηα-πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο
θνηλσληθήο δσήο ηνπ.
δ) Να γλσξίζεη κνξθέο θαη αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηε δσή, ηελ
παξάδνζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ έζλνπο φζν θαη κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ
ζηελ επξσπατθή ή ηελ νηθνπκεληθή ηνπ δηάζηαζε.
ε) Να απνθηήζεη ν καζεηήο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ νξηζκέλεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε
ηα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε, ηελ εμέιημή ηνπο, ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη ηελ ηερληθή,
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θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ην ζπγγξαθέα, ηελ επνρή, ηα
ξεχκαηα.
ζη) Να αληηιεθζεί ν καζεηήο ην θαηλφκελν ηεο ινγνηερληθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε
ηεο γιψζζαο.
δ) Να είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο λα εθθξάδεη, πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ
πξφζιεςε, λα ζρνιηάδεη θαη λα αμηνινγεί ηεθκεξηψλνληαο ζην θείκελν ηελ άπνςή ηνπ.
Οη δε, εηδηθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη:
Γλσζηηθνί ζηόρνη
Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:
Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ Καβάθε θαη ην έξγν ηνπ.
Να γλσξίζνπλ ηελ παγθφζκηα απήρεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Να γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαβαθηθνχ έξγνπ.
Να επηζεκάλνπλ ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηερλνηξνπίαο θαη γιψζζαο ηνπ Καβάθε (ρξήζε ηεο
λέαο ειιεληθήο, ιφγησλ ιέμεσλ θαη ιέμεσλ ηνπ ηδηψκαηνο ησλ Διιήλσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο).
Να πξνζεγγίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν κε ηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμσθεηκεληθψλ
ζηνηρείσλ, π.ρ. απαγγειία πνηεκάησλ ηνπ.
Να εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην ζέκα - ηδέα ηνπ πνηήκαηνο.
Να αλαθαιχςνπλ ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ πνηήκαηνο θαη λα νδεγεζνχλ ζε αμηνινγηθέο
θξίζεηο θαη ζε αλαγσγέο ζην ζήκεξα.
Να γλσξίζνπλ ηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθε ν ζπγγξαθέαο θαη ηελ επηξξνή ηνπ έξγνπ ηνπ.
Να γλσξίζνπλ ηελ εξγνγξαθία ηνπ θαη ηηο θξηηηθέο πνπ γξάθηεθαλ γηα ην έξγν ηνπ.
Παηδαγσγηθνί ζηόρνη
Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:
Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πνηεηή θαη
ηνπ έξγνπ ηνπ.
Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ δηεξεπλεηηθή – βησκαηηθή κάζεζε.
Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηεξεχλεζε θαη επηινγή πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ην πιηθφ πνπ
πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.
Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ φζνλ
αθνξά ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο.
Σειίδα 262 απφ 416

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Να ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο.
Να αλαπηχμνπλ ηερληθέο πξφζιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ λενειιεληθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ.
Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ αιιά θαη ζην
γξαπηφ ιφγν θαη λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο.
Να ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ αλαπηχζζνληαο
πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε σο κέιε κηαο νκάδαο.
Να θαηαζηνχλ απνδέθηεο ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ.
Σερλνινγηθνί – ςεθηαθνί ζηόρνη
Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:
Να αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ.
Να αμηνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ.
Να κάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν.
Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε αλαιακβάλνληαο θεληξηθφ θαη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε δηεξεπλψληαο κέζσ θξηηηθήο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη
ζε ινγηζκηθά (ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο).
Να αζθεζνχλ ζηελ πνιχπιεπξε θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο κέζα απφ
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχγθξηζε πεγψλ ζην δηαδίθηπν.
ύληνκε πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ ηνπ ζελαξίνπ (ζην εξγαζηήξη Η/Τ, δύν ζπλερόκελεο
δηδαθηηθέο ώξεο ρσξίο ην δηάιεηκκα)
Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ηπραία ζε πέληε νκάδεο (δχν
ππνινγηζηέο αλά νκάδα) ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ, θαζψο θαη θαηαλνκή ησλ ξφισλ (ρεηξηζηή
ηνπ Η/Υ, γξακκαηέα, θ.ι.π.).
Καηά ηελ πξώηε θάζε (1ε δηδαθηηθή ώξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηόηεηεο:
1ν βήκα: Αθφξκεζε (5’). Αθξφαζε απαγγειίαο ηνπ πνηήκαηνο απφ ηνλ Γ.Π. Σαββίδε θαη
ηνλ Μίκε Σνπιηψηε ζηε δηεχζπλζε: http://www.kavafis.gr/poems/list.asp?cat=1
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2ν βήκα: Σχληνκε αλάιπζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ- έθθξαζε ηδεψλ θαη απφςεσλ γηα ηηο
απαγγειίεο κε ηε κέζνδν De Bono (10’). Δπίζεο, κε βάζε ηελ αθξφαζε ηνπ πνηήκαηνο, ηη
είδνπο δηαθνξέο εληνπίδεηε ζηηο απαγγειίεο ηνπ Γ.Π. Σαββίδε θαη ηνπ Μίκε Σνπιηψηε;
3ν βήκα: Δξγαζίεο νκάδσλ (30’). Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ν/ε
δηδάζθσλ/δηδάζθνπζα έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή θαη εξγάδνληαη πάλσ ζηα ειεθηξνληθά θχιια εξγαζίαο. Αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο
ζην Γηαδίθηπν θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζ΄ απηά.
Καηά ηε δεύηεξε θάζε (2ε δηδαθηηθή ώξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηόηεηεο:
4ν βήκα: Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ νινκέιεηα (30’)
5ν βήκα: Δξσηήζεηο θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (15’)
Παξνπζίαζε θύιισλ εξγαζίαο - Αλαδήηεζε – θαηαγξαθή - ζύλζεζε:
Μεηά ηελ αθφξκεζε θαη ηε ζχληνκε αλάιπζή ηεο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαβνχλ
ζην δηαδίθηπν θαη λα εξεπλήζνπλ πιηθφ ζηηο ηζηνζειίδεο. Σηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ θάζε
ππνινγηζηή – ζηαζκνχ ππάξρεη έλα αλνηρηφ αξρείν κε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ θάζε νκάδα θαη ππννκάδα.
Οη καζεηέο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο θάλνπλ θιηθ ζηηο ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο πνπ ηνπο δεηείηαη αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, παξαηεξνχλ θαη
αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ.
Τα θχιια εξγαζίαο πνπ δηαλέκνληαη ζηηο νκάδεο θαη ππννκάδεο πεξηέρνπλ ζέκαηα γηα
έξεπλα θαη επεμεξγαζία, εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο πξέπεη λα δψζνπλ απαληήζεηο.
Οη πέληε νκάδεο – ε θαζεκία απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο - είλαη νη εμήο:
1ε νκάδα «Βηνγξάθνη»: νη καζεηέο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Κ.Π. Καβάθε, ηε
γέλλεζή ηνπ, ηελ θαηαγσγή ηνπ, ηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ (ρξνλνιφγην), ηνλ
ζάλαηφ ηνπ. Δπίζεο, δηεξεπλνχλ ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ θαη πνηνη έγξαςαλ γηα ηνλ ίδην.
2ε νκάδα «Ιζηνξηθνί»:νη καζεηέο κειεηνχλ ην γεγνλφο φηη ν Καβάθεο έδεημε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ε νπνία ππήξμε θαη πεγή έκπλεπζεο πνιιψλ πνηεκάησλ ηνπ θαη
επηζεκαίλνπλ ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ γελληέηαη θαη κεγαιψλεη ν
Καβάθεο θαη πνηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο, άκεζεο ή έκκεζεο γίλνληαη ζην πνίεκα.
3ε νκάδα «Λνγνηέρλεο - Καιιηηέρλεο»:νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαληαζηνχλ εηθφλεο
δηαβάδνληαο ην πνίεκα. Τν δεηνχκελν είλαη λα βξνπλ εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν ή λα ηηο
δσγξαθίζνπλ θαη λα ηηο αληηζηνηρίζνπλ κε ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο.Δπηπιένλ, ηνπο δεηείηαη λα
δψζνπλ κία δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ζην πνίεκα θη έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο αιιάδνληαο ηνπο
ζηίρνπο ή γξάθνληαο θαηλνχξηνπο.
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4ε νκάδα «Γισζζνιόγνη»:νη καζεηέο αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ ηδηφηππε γιψζζα θαη ηε
ζεαηξηθφηεηα ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε ζην έξγν ηνπ θαη ζην πνίεκα.
5ε νκάδα «Αλαγλώζηεο - Κξηηηθνί»:νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηνπο
ζπκβνιηζκνχο θαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθεζην έξγν ηνπ
θαη ζην πνίεκα.

πκπεξάζκαηα – Απνηίκεζε - πκβνιή
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε δηδαθηηθή πξφηαζε θηινδνμεί λα παξνπζηάζεη έλα θαηλνηφκν κνληέιν
δηδαζθαιίαο ελφο πνηήκαηνο ελφο θνξπθαίνπ πνηεηή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα κε ηε ζπλδξνκή ησλ
ΤΠΔ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Γίλεηαη έηζη κία πξνζπάζεηα κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ λα απνθαιπθζεί ε δηαρξνληθή αμία ηνπ κε απηελέξγεηα θαη πξνζσπηθή
δεκηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τν θείκελν απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ έξεπλα ησλ
καζεηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλεη απιή αλαδήηεζε θαη παζεηηθή δηεξεχλεζε πεγψλ αιιά
εμειίζζεζαη ζε κηα δεκηνπξγηθή αλαπαξαγσγή, κε ελεξγνπνίεζε ηεο θξίζεο θαη ηεο
θαληαζίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα.
Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πνηήκαηνο έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία, λα ληψζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα εθθξάζνπλ. Πξσηαξρηθφ κέιεκα
είλαη έλα επράξηζην κάζεκα ρξεζηκνπνηψληαο θαη βησκαηηθέο ηερληθέο. Η φιε πξνζπάζεηα
ζηεξίδεηαη ζε ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζηφρνπο ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ αιιά πεγαίλεη θαη πην πέξα κε ζηφρν κηα πνιπθσληθή δηδαζθαιία.
Τν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Η/Υ ελφο ζρνιείνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ ηεο Α’ Λπθείνπ.
Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθή γηαηί έδσζε ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ πνιχπιεπξα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαη θξηηηθά ηνλ
ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη ηνπο ελέπιεμε ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο.
Αθφκα θαη νη καζεηέο κε κέηξηα επίδνζε ή νη ζπλήζσο «αδηάθνξνη» ζηελ ηάμε
ελεξγνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη δηαπίζησζαλ φηη ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο
είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ. Γεληθά, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο ηθαλνπνηήζεθαλ ζε γεληθέο
γξακκέο θαη απηφ θάλεθε απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη
καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθνξνχζαλ ηφζν ην γλσζηηθφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ φζν
θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πσο ηνπο θάλεθε ην ζελάξην δηδαζθαιίαο, ηη ηνπο άξεζε, ηη ηνπο
δπζθφιεςε θαη ηη ζα άιιαδαλ. Σηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο άξεζε ην φηη βξήθαλ αξθεηά
άγλσζηα ζηνηρεία γηα ηνλ Καβάθε θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ παγθφζκηα αμία ηνπ έξγνπ ηνπ.
Σηάζεθαλ δε, ζηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ πνηήκαηνο πνπ είλαη δηαρξνληθνί θαη ζε θάζε επνρή
επίθαηξνη. Τέινο, ζα ήζειαλ ηα θχιια εξγαζίαο λα δεηνχλ ιηγφηεξα ζηνηρεία ή λα δνζεί
πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ψζηε λα ππάξρεη ε ζρεηηθή άλεζε λα βξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, πεξηζζφηεξν επηηεχρζεθαλ νη γλσζηηθνί ζηφρνη, ιηγφηεξν νη ςεθηαθνί
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ζηφρνη ιφγσ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ επρέξεηα ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο θαη νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη αθνχ
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Παξάξηεκα
ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΟΜΑΓΑ 1 (Βηνγξάθνη)
Αθνχ κειεηήζεηε ηε βηνγξαθία ηνπ Καβάθε http://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp, λα
ζπληάμεηε έλα ζχληνκν θείκελν κε ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ επηζεκαίλνληαο ηελ αμία ηνπ σο
πνηεηή. Να ζρνιηάζεηε ηδηαίηεξα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ φπνπ σο επάγγεικα αλαγξάθεηαη
«πνηεηήο».
ΟΜΑΓΑ 2 (Ιζηνξηθνί)
Ο Καβάθεο έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ε νπνία ππήξμε θαη πεγή έκπλεπζεο
πνιιψλ πνηεκάησλ ηνπ. Πνηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο, άκεζεο ή έκκεζεο γίλνληαη ζην
«Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο»; Γηαβάζηε ζρεηηθά ζηε δηεχζπλζε:
http://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_12.html3
ΟΜΑΓΑ 3 (Λνγνηέρλεο – Καιιηηέρλεο)
Τη είδνπο εηθφλεο θαληάδεζηε δηαβάδνληαο ην πνίεκα; Τν δεηνχκελν είλαη λα βξείηε εηθφλεο
απφ ην δηαδίθηπν ή λα ηηο δσγξαθίζεηε θαη λα ηηο αληηζηνηρίζνπλ κε ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο.
Δπηπιένλ, πξνζπαζήζηε λα δψζεηε κία δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ζην πνίεκα θη έλα δηαθνξεηηθφ
ηέινο αιιάδνληαο ηνπο ζηίρνπο ή γξάθνληαο θαηλνχξηνπο. Φξεζηκνπνηείζηε ηηο εηθφλεο ζ΄ έλα
αξρείν ppt - κε κνπζηθή επέλδπζε αλ είλαη δπλαηφλ - ζην νπνίν ζα παξνπζηάζεηε ηε λέα
εθδνρή ηνπ πνηήκαηνο.
ΟΜΑΓΑ 4 (Γισζζνιόγνη)
Βξείηε ζηνηρεία γηα ηελ ηδηφηππε γιψζζα θαη ηε ζεαηξηθφηεηα ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε.
(http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/list.asp).
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=16,
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.aspid=19,
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=11http://latistor.blogspot.com/2010/
03/blog-post_18.html
θαη λα επηβεβαηψζεηε φηη ππάξρνπλ ζην «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο».
ΟΜΑΓΑ 5 (Αλαγλώζηεο – Κξηηηθνί)
Αλαθαιχςηε ηνπο ζπκβνιηζκνχο κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ
Καβάθε.
Γείηε
ηηο
δηεπζχλζεηο
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/list.asp
http://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_19.html
θαη
http://giouga.blogspot.com/2013/03/blog-post_7.html
θαη επηβεβαηψζηε φηη ππάξρνπλ ζην «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο».
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Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο ζην εξγαζηήξη ησλ Η/Τ

1.Καηά ηε γλψκε ζαο ην ζεκεξηλφ εξγαζηήξην ήηαλ:


πνιχ ελδηαθέξνλ



αξθεηά ελδηαθέξνλ



ιίγν ελδηαθέξνλ



θαζφινπ ελδηαθέξνλ

2. Θεσξείηε φηη απηφο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε
θαιχηεξα ην κάζεκα απφ φ,ηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο;


Πάξα πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ

3. Τη ζαο άξεζε πην πνιχ ζηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία;
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

4. Τη ζαο δπζθφιεςε/δελ άξεζε;
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

5. Τη ζα αιιάδαηε ζην δηδαθηηθφ ζελάξην θαη ζηελ φιε δηαδηθαζία;
…………………………………………………………………………………………..
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