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Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής και
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Σχολικός σύμβουλος
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Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σερρών
(ΑΠΘ)
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Γιώργος Μιχαηλίδης, Med,
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Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ Σερρών, Καθηγήτρια (ΑΠΘ)
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Επιχειρήσεων)

17.

Ιωάννης Σαμολαδάς, Phd

Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών
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Χαράλαμπος Στρουθόπουλος, Phd
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Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας
(Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής)

21.

Ευδοκία Χρηστομάτη, Med

Διευθύντρια Δημ. Σχολείου Σκουτάρεως
Σερρών
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Εισαγωγή
H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα –
Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και το
Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος προκήρυξαν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο:

«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων και τον
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών «Ο Εμμ. Παπάς» και
πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Μαΐου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Παγκύπριας
Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση διδακτικών σεναρίων που αφορούν την Κύπρο και τους
τρόπους με τους οποίους Έλληνες μαθητές (στην Ελλάδα, την Κύπρο ή την Ομογένεια) μπορούν να
γνωρίσουν την Κύπρο, την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Τα διδακτικά αυτά σενάρια θα
λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικές «γέφυρες» διευκολύνοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία
ανάμεσα σε ελληνικά σχολεία, όπου και αν βρίσκονται αυτά. Σε κάθε διδακτικό σενάριο οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο στις δικές τους τάξεις
υλοποίησαν δράσεις και προγράμματα για την Κύπρο. Διδακτικά σενάρια μπορούσαν να
υποβάλλουν εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε
ειδικότητας, που συμμετείχαν τα προηγούμενα τρία σχολικά έτη (2014-2015, 2015-2016, 20162017) ή συμμετέχουν φέτος (2017-2018) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κύπρος, Ελλάδα,
Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες». Ακόμη οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός επιθυμούσε να
υποβάλλει σχετικό διδακτικό σενάριο (είτε συμμετείχε στο προαναφερόμενο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα είτε όχι). Οι εργασίες που υποβλήθηκαν για συμμετοχή, στην ελληνική γλώσσα,
κρίθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών που συγκροτήθηκε.
Οι Θεματικές περιοχές συνεδρίου ήταν:
Το κυπριακό πρόβλημα: διαδρομή, συνέπειες, προοπτικές
Ο κυπριακός πολιτισμός
Πολιτιστικές διαδρομές στη σύγχρονη Κύπρο και στη σύγχρονη Ελλάδα
Οι κοινότητες του Ελληνισμού σε όλον τον κόσμο: προβλήματα και προοπτικές
Η ιστορία της Κύπρου
Η ιστορία της Ελλάδας
Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: «γέφυρες» και «χάσματα», συγκλίσεις και αποκλίσεις
Η Ελλάδα και η Κύπρος στην ταραγμένη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Περιβαλλοντικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο
Η κυπριακή διάλεκτος και οι «θησαυροί» της
Η Ελλάδα και η Κύπρος στην εποχή της οικονομικής κρίσης
Η Κύπρος στη λογοτεχνία και τις τέχνες
Κυπριακές κοινότητες στην Ελλάδα και τον κόσμο
Η Κύπρος μέσα από εικόνες και κείμενα
Διαχρονικά μηνύματα από τους αγώνες των Ελλήνων (Κυπρίων και Ελλαδιτών) για την
ελευθερία
Η ελληνική ταυτότητα στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο
Άλλο
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Χαιρετισμοί
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών θεωρώντας ότι η
Ελληνική Παιδεία και Πολιτισμός μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν
ως δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις Κοινότητες των
Ελλήνων, απανταχού της γης, και ότι το πιο πρόσφορο ίσως μέσο για να
δημιουργηθούν αυτές οι γέφυρες δεν είναι άλλο παρά οι σχολικές
μονάδες, όλων των βαθμίδων, της Ελλάδας, της Κύπρου και της
Ομογένειας, υλοποιεί εδώ και 4 χρόνια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
‘Ελλάδα, Κύπρος, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες’. Οι εμπειρίες που
αποκομίσαμε αυτά τα χρόνια, κατά τα οποία πάνω από 1000 σχολεία
όλων των βαθμίδων δημιούργησαν πάνω από 5.000 δημιουργίες όλων
των ειδών, αλλά και η ανάγκη να αξιολογήσουμε την έως τώρα διαδρομή
μας, μας ώθησαν στην απόφαση να πραγματοποιήσουμε φέτος το πρώτο
συνέδριο του προγράμματος. Στόχος μας, μέσα από την ανάπτυξη και
εφαρμογή πρωτότυπων εκπαιδευτικών σεναρίων και μεθόδων
διδασκαλίας, να αναδείξουμε τις καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν
αυτά τα χρόνια, να εμπλουτίσουμε παιδαγωγικά, μεθοδολογικά και
οργανωτικά τις επόμενες αντίστοιχες παιδαγωγικές παρεμβάσεις και να
ενισχύσουμε την διάχυση του προγράμματος με σκοπό τη συνεχή του
εξέλιξη και βελτίωση.
Το συνέδριο αγκαλιάστηκε αμέσως από την εκπαιδευτική κοινότητα της
Ελλάδας και της Κύπρου και στηρίχθηκε από όλους τους συνδιοργανωτές
του εκπαιδευτικού προγράμματος για την Κύπρο (Τμήμα Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Πρεσβεία της
Κύπρου στην Αθήνα/Γραφείο της Κύπρου/Μορφωτικό σπίτι και το
Υπουργείο Εσωτερικών/Μακεδονίας-Θράκης). Συνδιοργανώθηκε από την
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων και τον Σύλλογο
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών ‘Ο Εμμ. Παπάς’
και στηρίχθηκε από τον Δήμο Σερρών/Τμήμα Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Νέας Γενιάς και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Το διήμερο των
παρουσιάσεων των καλών πρακτικών ήταν ακόμη μια μοναδική
εκπαιδευτική εμπειρία. Ποικιλία δράσεων, εκπαιδευτικών εργαλείων και
μέσων και εξαιρετικά διδακτικά σενάρια που θα έχετε την ευκαιρία να
μελετήσετε στον παρόντα τόμο των πρακτικών του συνεδρίου. Η
Διεύθυνση Π. Ε. Ν. Σερρών που έχω την τιμή και τη χαρά να διοικώ τα
τελευταία χρόνια, υπόσχεται ότι θα παραμείνει πιστή στο όραμά της και
θα συνεχίσει να εμπλουτίζει τις δράσεις της και με νέες πρωτοβουλίες.
Ευχαριστεί τέλος τους συνδιοργανωτές του συνεδρίου και όλους τους
φορείς αλλά και τα μεμονωμένα πρόσωπα που πρόσφεραν τον χρόνο και
την εμπειρία τους για την πραγματοποίηση του συνεδρίου.
Παπασταμόπουλος Ξενοφών, Διευθυντής Π.Ε. Σερρών
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Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών «Ο
Εμμ. Παπάς» πραγματοποίησε από κοινού με την Παγκύπρια
Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων και τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών το 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο του προγράμματος για την Κύπρο που σχεδίασε
και συντονίζει η προαναφερόμενη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν στην
ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα στις
εκπαιδευτικές κοινότητες της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συνεργασία
αυτή είναι πολύτιμη όχι μόνο για εθνικούς αλλά και για παιδαγωγικούς
λόγους καθώς πολλές από τις δράσεις του προγράμματος είναι προϊόν
συμπράξεων διαφορετικών σχολικών μονάδων και άρα προϊόν
αλληλεπίδρασης και ομαδικής εργασίας. Τα διδακτικά σενάρια και οι
καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου
συνεδρίου μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας και να ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη διάχυση του
προγράμματος για την Κύπρο. Εμείς, ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, πιστοί στην αποστολή μας για
αναβάθμιση της παιδείας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
εκπαιδευτικών μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες
πρωτοβουλίες και να προτείνουμε συνεχώς νέους τρόπους
εμβάθυνσης των σχέσεων ανάμεσα στα ελληνικά σχολεία απανταχού
της γης.
Στεφάνου
Πασχάλης,
Πρόεδρος
Συλλόγου
Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, «Ο Εμμ. Παπάς»
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Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων στηρίζει όλες τις δράσεις
που δημιουργούν εκπαιδευτικές «γέφυρες» ανάμεσα στα σχολεία του
Ελληνισμού, όπου και αν βρίσκονται. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε
σημαντική, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για εθνικούς λόγους, την
προσπάθεια που κάνουν για 4η συνεχόμενη σχολική χρονιά οι
διοργανωτές του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού προγράμματος «Κύπρος,
Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες». Το 1ο Συνέδριο αυτού του
προγράμματος, που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στις
εγκαταστάσεις της ΠΟΕΔ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διάχυση
των αποτελεσμάτων του προγράμματος αλλά και τη δημιουργία
εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού που θα ενισχύσει τα
παιδαγωγικά οφέλη από την υλοποίησή του στις σχολικές μας
αίθουσες.
Η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε δράση που συνεισφέρει
ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσής μας και
υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών μας.
Φυλακτού Φίλιος, Πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων
Δασκάλων
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«Οι ιστορίες αλλάζουν χρώμα...»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Βασιλειάδου
Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εικαστικής Αγωγής
Email επικοινωνίας: pre.vm@frederick.ac.cy

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Έλενα Στράτη
Ιδιότητα: Δασκάλα
Email επικοινωνίας: aestrati@gmail.com

Τίτλος:
Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Η Εικαστική Αγωγή ως μέσο επικοινωνίας, συναισθηματικής έκφρασης και εντοπισμού της πολιτιστικής και
εθνικής ταυτότητας.

Τάξη/εις εφαρμογής
Η εργασία έγινε με τα παιδιά της Α’ τάξης

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός
Να βοηθηθούν οι μαθητές μας να γνωρίσουν τη σκλαβωμένη γη μας αλλά και την ελεύθερη. Να
διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη των κατεχομένων εδαφών μας και να διεκδικήσουν με αισιοδοξία , πίστη
και αγωνιστικότητα την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
Στόχοι


Να γνωρίσουν τον τόπο καταγωγής τους.



Να αναφέρουν κατεχόμενα χωριά και πόλεις, να τα εντοπίζουν στον χάρτη και να δίνουν γενικά

στοιχεία και πληροφορίες.


Να γνωρίσουν τα βασικά γεγονότα γύρω από την τουρκική εισβολή.



Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης Κύπρου και να κατανοήσουν τη

σημασία της διατήρησής της.
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Να ερευνήσουν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες

από διάφορες πηγές για θρησκευτικές,

πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις, για ήθη και έθιμα που γίνονταν στις σκλαβωμένες περιοχές μας.


Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της κατεχόμενης Κύπρου πριν και μετά την εισβολή και

να πάρουν πληροφορίες από ξεριζωμένα πρόσωπα που δείχνουν τη νοσταλγία για επιστροφή.


Μέσω της εικαστικής διαδικασίας να εκφράσουν τα συναισθήματα τους για γεγονότα τα οποία δεν

έχουν βιώσει έτσι που η ιστορία του τόπου να τους γίνει βιωματική εμπειρία.


Να γνωρίσουν την ιστορία αλλά και τις ρίζες των συμμαθητών τους και να αποκτήσουν

ενσυναίσθηση ο ένας για τον άλλο.


Να συνεργαστούν για την δημιουργία μιας νέας ιστορίας η οποία θα προκύψει μέσα από τις

ζωγραφιές τους.

Σκοπός, σκεπτικό
Η αναδημιουργία μιας ιστορίας με βάση την εικονογράφηση των διαφορετικών ιστοριών οι οποίες
προέρχονταν από τις ιστορίες οι οποίες συνδέονταν με την κατεχόμενη Κύπρο.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου ήταν τα παιδιά


Αρχικά να μάθουν για την ιστορία του τόπου μας, της κατεχόμενης Κύπρου μέσα από ένα

βιωματικό τρόπο.


Σε δεύτερο στάδιο να συζητήσουν, να μιλήσουν και να κατανοήσουν με επικοινωνιακό τρόπο την

σημαντικότητα της αναφοράς και της μνήμης για την κατεχόμενη Κύπρο.


Να εντοπίσουν τον ρόλο της μνήμης για την εδραίωση και τον εντοπισμό της προσωπικής

ταυτότητας.


Να γνωρίσουν ποιες είναι οι πηγές έμπνευσης για ένα καλλιτέχνη (μνήμες, βιώματα, ενθύμια,

μυρωδιές).


Να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν τα διαφορετικά σύμβολα σε ένα έργο τέχνης για να μπορούν

με την σειρά τους να δημιουργήσουν τα δικά τους.


Να μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους μέσα από την εικαστική διαδικασία



Να γίνει η εικαστική δραστηριότητα μέσο επικοινωνίας και η εικόνα εργαλείο ανάπτυξης του

προφορικού λόγου.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι


Πολιτιστική συναίσθηση και κατανόηση



Γνωριμία και κατανόηση της τοπικής ιστορίας
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Εντοπισμός της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομίας



Διεκδίκηση των δικαιωμάτων



Χαρτογράφηση της ιστορίας μέσα από την εικαστική διαδικασία.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Εικαστική έκφραση ως μέσο επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και ανάπτυξης του προφορικού λόγου.

Διδακτικές τεχνικές
Αναστοχασμός, αναφορά στη μνήμη, περιγραφή, δημιουργία εικαστικών συμβόλων, σύνδεση εικόνας και
λόγου – λόγου και εικόνας.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Το κάθε παιδί εργάστηκε ατομικά. Συνέθεσε μια ζωγραφιά με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε από τη
συνέντευξη του εκτοπισμένου πρόσωπου και τη φωτογραφία που του έδωσε από το χωριό του. Σε ένα
θρανίο υπήρχαν όλα τα αντικείμενα που περιγράφονταν στις συνεντεύξεις όπως φύλλα πορτοκαλιάς και
λεμονιάς, βασιλικός, τριαντάφυλλα, αλεύρι κ.λ.π που πλαισίωναν τις μνήμες των εκτοπισμένων και τα
παιδιά τα χρησιμοποίησαν στις δημιουργίες τους.

Συνολική διάρκεια
4 διδακτικά δίωρα

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Να αναπτύξουν την φαντασία τους, την έκφραση λόγου αλλά και να δημιουργήσουν την δική τους
καινούργια ιστορία με αφορμή τα εικαστικά τους έργα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Αρχικά, θεωρήθηκε αναγκαίο, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τους βασικούς όρους και τα γεγονότα της
Τουρκικής εισβολής που παρουσιάστηκαν μέσα από προβολή διαφανειών και εικόνων. Στη συνέχεια τα
παιδιά κλήθηκαν να διερευνήσουν στο κοντινό συγγενικό και φιλικό περιβάλλον και να βρουν ζωντανές
πηγές που με τις μαρτυρίες, τις μνήμες και τα συναισθήματά τους, θα μετέδιδαν μέσα από τα δικά τους
μάτια τις εικόνες, την καθημερινότητα ,τους ανθρώπους και το άρωμα του τόπου τους πριν από την
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τουρκική εισβολή. Ακολούθησε η γνωριμία μας με την καθηγήτρια Εικαστικής Αγωγής του Πανεπιστημίου
Frederick που έκανε μια πρώτη γνωριμία με τα παιδιά. Παρουσίασε τα έργα της και συζήτησε μαζί τους τον
τρόπο με τον οποίο εκφράζεται μέσα από τα έργα της, βοηθώντας τους να αποκωδικοποιήσουν σύμβολα
που για την καλλιτέχνη ήταν προσωπικά. Η παρουσία της κυρίας Βασιλειάδου, η συνεργασία και η
εξαιρετική επικοινωνία της με τα παιδιά διευκόλυνε και ενέπνευσε το ουσιαστικό κομμάτι της δημιουργίας
των παιδιών που ήταν η ζωγραφιά και η ιστορία.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1.

Εισαγωγή – Διασαφήνιση όρων – Προβολή διαφανειών- Έντυπο συνέντευξης

2.

Γνωριμία με την καλλιτέχνη και καθηγήτρια Εικαστικής Αγωγής Δρ Μαρία Βασιλειάδου. Η κυρία

Βασιλειάδου παρουσίασε στα παιδιά διάφορα έργα της και συζήτησαν για τις πηγές έμπνευσης του
καλλιτέχνη και τα σύμβολα που κρύβει στα έργα του.
3.

Τα παιδιά συνέθεσαν τη δική τους ζωγραφιά με βάση τις γνώσεις τους, τη φωτογραφία και τα δικά

τους σύμβολα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. Παράλληλα τα παιδιά
ανέμεναν με ανυπομονησία να δουλέψουν με την κυρία Βασιλειάδου, που έγινε πλέον φίλη της τάξης μας
και να εφαρμόσουν τη τεχνική της.
4.

Η ιστορία: Βάλαμε στον πίνακα τις ζωγραφιές των παιδιών και δημιουργήσαμε μια ιστορία με βάση

περιοχές, αναμνήσεις, κοινά σύμβολα κι ανθρώπους, έτσι που οι φαινομενικά ασύνδετες ιστορίες
ανθρώπων να συναντηθούν δημιουργικά στη φαντασία μας.
Αρχικά, λοιπόν, οι μαθητές γνώρισαν τις πηγές έμπνευση ενός καλλιτέχνη και συγκεκριμένα της Μαρίας
Βασιλειάδου, οι οποίες προέρχονταν από τα παιδικά της βιώματα στο κατεχόμενο χωρίο της. Στη συνέχεια
γνώρισαν την οικογενειακή ιστορία μέσα από την συνέντευξη, δημιούργησαν την δική τους ιστορία με
βάση τις πληροφορίες και το υλικό της συνέντευξης, ανέπτυξαν τον προφορικό λόγο με την παρουσίαση της
δικής τους ιστορίας και φυσικά συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια νέα ιστορία.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Με χαρά ανακάλυψαν ότι τα παιδιά αγκάλιασαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό το όλο εγχείρημα,
έμαθαν πολλά για την ιστορία, τον πολιτισμό, τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων του τόπου τους, μα
κυρίως ένιωσαν και είδαν μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που έζησαν κι αγάπησαν αυτόν τον τόπο.
Αυτό τους έκανε να συνειδητοποιήσουν και να εκφράσουν την ευθύνη για να συνεχίσουν να αγωνίζονται
για την ελευθερία του τόπου τους. Το τελικό προιόν δικαίωσε τις προσδοκίες μας , αφού τα παιδιά
αισθάνθηκαν περήφανα για τη δημιουργία τους και για τη συνεργασία τους με φορείς εκτός σχολείου.
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Υλικοτεχνική υποδομή
Τα παιδιά είχαν μαζί τους το έντυπο της συνέντευξης που πήραν από κάποιο εκτοπισμένο πρόσωπο, τη
φωτογραφία που του έδωσε και κάποια στοιχεία που του θύμιζαν τον τόπο του και είχαν να κάνουν
περισσότερο με τα αρώματα που πυροδοτούσαν τη μνήμη του, όπως λεμονανθούς, τριαντάφυλλα,
πορτοκάλια κ.λ.π.

Βιβλιογραφία
Vassiliadou, M. (2013). La imagen artística: Herramienta para crear lenguaje. En P.J. Molina
Muñoz (Ed.), Actas de las V Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre,
Nicosia: Centro de Lengua – Universidad de Chipre. (pp. 24-32)
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«Γνωρίζω τον Υγροβιότοπο της Αλυκής της Λάρνακας μέσω της συνεργασίας
Σχολείου – Κοινότητας»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Έφη Δαρείου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη, Μηχανικός Περιβάλλοντος
Email επικοινωνίας: edario0182@gmail.com

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Αραβέλλα Ζαχαρίου
Ιδιότητα: Πρόεδρος της Επιτροπής για την ΕΑΑ της UNECE, Συντονίστρια Μονάδας ΠΕ/ΕΑΑ, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου
Email επικοινωνίας: aravella@cytanet.com.cy

3ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Νίκη Ζήση
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη
Email επικοινωνίας: nz_4793@hotmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Η εφαρμογή του προγράμματος «Γνωρίζω τον υγροβιότοπο της Αλυκής μέσα από τη συνεργασία σχολείου
κοινότητας», απαιτεί διαθεματικές, διεπιστημονικές και ολιστικές προσεγγίσεις. Το ζήτημα μπορεί να
προσεγγιστεί, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας διαφορετικά επιστημονικά πεδία: Γλώσσα και Πολιτισμός,
Μαθηματικά, Γνωρίζω τον Κόσμο μου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Τέχνες (βλ.
Παράρτημα).

Τάξεις εφαρμογής
Β΄ - Στ΄
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Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός του παρόν σεναρίου είναι η παρουσίαση δραστηριοτήτων και εφαρμογών που εφαρμόζονται στα
πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος «Γνωρίζω τον υγροβιότοπο της Αλύκης μέσα από τη συνεργασία
σχολείου κοινότητας». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει στη γνωριμία, αλλά και τη
συνειδητοποίηση της σημασίας του υγροβιότοπου της Αλυκής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως επίσης
και να ευαισθητοποιήσει ευρύτερα τον τοπικό πληθυσμό σε σχέση με τη διατήρηση και την προστασία του.
Για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος λήφθηκαν υπόψη: α) η ιδιαίτερη σημασία του συγκεκριμένου
υγροβιότοπου για την περιοχή της Λάρνακας και την Κύπρο γενικότερα, αφού προστατεύεται από το δίκτυο
Φύση 2000, β) ο ρόλος του στη διαμόρφωση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της
Επαρχίας Λάρνακας, γ) οι δυνατότητες που παρέχει ο χώρος για προώθηση της μάθησης σε εξωτερικά
περιβάλλοντα
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διασύνδεση του σχολείου με την κοινότητα στη βάση της αξιοποίησης
των γηγενών πληθυσμών ως «ζωντανών» πηγών μάθησης, ως μέσων συλλογής πηγών και καταγραφής της
μη καταγεγραμένης τους γνώσης σε σχέση με τον υγροβιότοπο, στοιχεία σημαντικά για τη
συνειδητοποίηση από τους μαθητές της διαχρονικής του αξίας.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεναρίου θα παρουσιασθεί το πλαίσιο συνεργασίας του σχολείου με τους
τοπικούς πληθυσμούς και κάποιες από τις τεχνικές που εφαρμόσθηκαν στο πρόγραμμα με στόχο την
διαγενεακή αλληλεπίδραση αλλά και συνεργασία των μαθητών με τις διάφορες ομάδες πληθυσμού
(τεχνικές επικοινωνίας, παιχνίδια στο χώρο, τεχνικές πεδίου, συλλογή στοιχείων, διερευνήσεις), όπως
επίσης και η συνεργασία σχολείου-κοινότητας για τη διάχυση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος στην ευρύτερη κοινότητα.
Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Γνωρίζω τον υγροβιότοπο της Αλύκης μέσα από τη συνεργασία σχολείου
κοινότητας» μπορεί να υλοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο, της Κύπρου, της Ελλάδας και της ομογένειας.
Σημαντικοί υγρότοποι που προστατεύονται από τη συνθήκη Ραμσάρ ή και ανήκουν στο Δίκτυο Φύση 2000
ή ακόμα και μικρότεροι υγροβιότοποι, υπάρχουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας: Δέλτα του
Έβρου, Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη Κερκίνη, Λίμνες Λαγκαδά και Βόλβη, Δέλτα Νέστου, Αλυκή Μεσολογγίου,
Αλυκή στο Τιγκάκι της Κω, Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, υγροβιότοποι Abberton Reservoir και Martin Mere του
Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και σωρεία άλλων υγροβιότοπων σε Αμερική, Καραϊβική, Γερμανία, Αυστρία,
Αφρική. Περιβαλλοντικά προβλήματα παρουσιάζονται σε όλους σχεδόν τους υγροβιότοπους, ενώ συνάμα
αποτελούν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για μάθηση στο πεδίο. Το παρόν σενάριο μπορεί να
αξιοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση των τοπικών πληθυσμών, σε θέματα που αφορούν την διατήρηση
και προστασία των υγροβιότοπων και να οδηγήσει σε ανάληψη πρωτοβουλιών για δράση,
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διαμορφώνοντας περιβαλλοντική κουλτούρα που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας
περιοχής.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να:


Γνωρίσουν τον υγροβιότοπο της Αλυκής της Λάρνακας.



Κατανοήσουν τη σημασία του υπό μελέτη υγροβιότοπου για το περιβάλλον, την κοινωνία και την

οικονομία της κοινότητας.


Γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιείται σήμερα ο χώρος της Αλυκής σε σχέση με το

περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.


Ενημερωθούν για το Δίκτυο Φύση 2000 και τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος.



Γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα του υγροβιότοπου με έμφαση στα Φλαμίνγκο, ως ένα αγαπητό στα

παιδιά πτηνό.


Γνωρίσουν τα βιολογικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο ζωής των φλαμίνγκο.



Κατανοήσουν τις τροφικές αλυσίδες και την αλληλεξάρτηση των ειδών.



Αντιληφθούν την αξία του περιβάλλοντος για την προώθηση του τουρισμού.



Αναγνωρίσουν τη σημασία του νερού για το οικοσύστημα της Αλυκής.



Συνδέσουν στοιχεία του πολιτισμού της Λάρνακας με το περιβάλλον της Αλυκής.



Γνωρίσουν τους κινδύνους που απειλούν τον υγροβιότοπο, και να τους εντοπίσουν στο πεδίο.



Πληροφορηθούν για τις συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή.



Αντιληφθούν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες (οικιστική ανάπτυξη, γεωργία, κτηνοτροφία, οδικό

δίκτυο κ.α.), αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την υποβάθμιση του υγροβιότοπου.


Αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης των πτηνών αλλά και των κινδύνων που αυτά διατρέχουν.



Αξιοποιήσουν τους γηγενής πληθυσμούς ως ζωντανές πηγές μάθησης και να εξασκηθούν στη

συλλογή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.


Αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας, διατύπωσης απόψεων με σαφή και

περιεκτικό τρόπο, αλλά και διαλόγου σχετικά με τους τρόπους καταπολέμησης των επιπτώσεων και τους
τρόπους προστασίας και διατήρησης της Αλυκής, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με διάφορες
κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, σχετικές με το θέμα.


Καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να συζητούν, να

συνομιλούν και να συνδιαλέγονται δημοκρατικά μεταξύ τους, αλλά και με οικείους ή μη οικείους
συνομιλητές, που διαφέρουν ως προς το βαθμό γνώσης και εμπειρίας για το υπό συζήτηση θέμα, αλλά και
ως προς το αξίωμα και τη θέση: μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, συγγενείς, φίλοι, ειδικοί επιστήμονες,
δήμαρχος, λειτουργός Τμήματος Περιβάλλοντος, κ.α.
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Εξασκηθούν στη συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων με τη λήψη συνεντεύξεων από

οικεία σε αυτούς άτομα, αλλά και από τους επισκέπτες του υγροβιότοπου, προκειμένου να αντλήσουν
πληροφορίες για τις αξίες της Αλυκής της Λάρνακας, άλλοτε και τώρα.


Εξασκήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και κριτικής σκέψης για τον προσδιορισμό των

αιτιών και των συνεπειών του ζητήματος της Αλυκής της Λάρνακας και δεξιότητες αιτιολόγησης των
απόψεών τους.


Αναπτύξουν

δεξιότητες

ανάληψης

πρωτοβουλιών

και

ευθύνης,

συλλογικότητας

και

συμμετοχικότητας για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να:


Συνειδητοποιήσουν τις θετικές επιπτώσεις του υγροβιότοπου της Αλυκής της Λάρνακας στην

κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης, άλλοτε και τώρα, και να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονική αξία
του χώρου.


Εκτιμήσουν την αισθητική αξία του υγροβιότοπου και την αξία της αναψυχής που προσφέρει στους

κατοίκους της περιοχής.


Εκτιμήσουν την εκπαιδευτική αξία του υγροβιότοπου, ως χώρος μάθησης, έρευνας και

δημιουργικής απασχόλησης.


Συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα του υγροβιότοπου, ως χώρου κατοικίας και ζωής διαφόρων

οργανισμών.


Συνειδητοποιήσουν τη σημασία του υγροβιότοπου για την επιβίωση των ειδών και τη διατήρηση

της βιοποικιλότητας.


Αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης για τον υγροβιότοπο της Αλυκής της Λάρνακας, μέσα από τη

βιωματική και εμπειρική επαφή τους με το χώρο.


Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν τη διατήρηση και προστασία της Αλυκής της

Λάρνακας.


Συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ύπαρξης και εφαρμογής μέτρων πρόληψης και προστασίας του

χώρου.


Αναπτύξουν θετικές στάσεις σε σχέση με τη σημασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της

Αλυκής της Λάρνακας και της περιβαλλοντικής αξίας του χώρου γενικότερα, όπως επίσης και της
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής αξίας του υγροβιότοπου.


Αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης για την προστασία του χώρου.



Προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν τη περιβαλλοντική, κοινωνική και

οικονομική αξία του υγροβιότοπου της Αλυκής της Λάρνακας.
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Προτείνουν μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, αλλά και της

ευρύτερης τοπικής κοινότητας σχετικά με την προστασία και διατήρηση της Αλυκής της Λάρνακας.


Αναλάβουν πρωτοβουλίες για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης τοπικής

κοινότητας, αλλά και της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας, σχετικά με τη σημασία της διατήρησης και
προστασίας του χώρου.


Λάβουν ενεργό δράση διαφώτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης τοπικής

κοινότητας σχετικά με την προστασία και διατήρηση της Αλυκής της Λάρνακας.


Συμμετέχουν σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για την

αναγκαιότητα της προστασίας και διατήρησης της Αλυκής της Λάρνακας.


Συμμετέχουν σε δράσεις πολιτικού χαρακτήρα για την προώθηση μέτρων προστασίας του

υγροβιότοπου και την ανάδειξη της σημασίας του.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Το σενάριο αξιοποιεί, τόσο τη βιωματική-εμπειρική μέθοδο, όσο και τη συμμετοχική-συνεργατική,
προκειμένου να επέλθει η επίλυσης ενός αυθεντικού προβλήματος που αφορά το άμεσο περιβάλλον των
μαθητών: διατήρηση και προστασία της Αλυκής της Λάρνακας. Τόσο στην βιωματική-εμπειρική μέθοδο,
όσο και στη συμμετοχική-συνεργατική, η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Η
βιωματική-εμπειρική μέθοδος αξιοποιείται προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες συνδέσεις των
μαθητών, αλλά και της κοινότητας με το περιβάλλον της Αλυκής, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίησή
τους γύρω από το θέμα. Η συμμετοχική-συνεργατική μέθοδος αξιοποιείται προκειμένου να αναδειχθεί η
διαχρονική αξία της Αλυκής, να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την προστασία της και να υλοποιηθούν
συμμετοχικές δράσεις για το σκοπό αυτό.
Οι γονείς και συγγενείς των παιδιών, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη της τοπικής κοινότητας,
ενημερώνονται αρχικά τηλεφωνικώς και στη συνέχεια γραπτώς για το σενάριο και το ρόλο που έχουν να
επιτελέσουν σε αυτό. Οι παλαιότερες γενιές είναι συνδεδεμένες με τον τόπο τους, γνωρίζουν την περιοχή
της Αλυκής και τους κινδύνους που διατρέχει, και έχουν ζήσει την μετατροπή της από χώρο εμπορίου
αλατιού σε σημαντικής αξίας υγροβιότοπο. Η αξιοποίησή τους στο σενάριο αποτελεί σημαντικό
εκπαιδευτικό και μαθησιακό εργαλείο για την ανάδειξη των διαχρονικών αξιών της Αλυκής. Κατά συνέπεια,
καλούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με κατάθεση βιωμάτων και εμπειριών, καθώς και διήγηση
ιστορικών, προσωπικών, συναισθηματικών συμβάντων που συνδέονται με το χώρο της Αλυκής της
Λάρνακας και μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη των διαχρονικών αξιών της. Η συμμετοχή στο σενάριο
είναι ελεύθερη και οι προσκεκλημένοι έχουν την ευχέρεια να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε άτομο
θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλει στους σκοπούς του σεναρίου. Η υλοποίηση του προγράμματος
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πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις: (α) Γνωριμία των μαθητών με τον υγροβιότοπο, (β) Ανάδειξη της αξίας
του υγροβιότοπου μέσω της συνεργασίας σχολείου – κοινότητας, (γ) Συμμετοχική δράση για την προστασία
του.

Στην πρώτη φάση, οι μαθητές και μαθήτριες έρχονται σε επαφή με το θέμα με τη διεξαγωγή σειράς
μαθημάτων σχετικά με τον υγροβιότοπο στο σχολείο, καθώς και μέσα από διερευνήσεις, θεατρικά,
ψυχοκινητικά, ψυχαγωγικά και βιωματικά παιχνίδια στο εξωτερικό περιβάλλον της Αλυκής, αλλά και στο
Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ώστε να γνωρίσουν τις αξίες της Αλυκής κατά τρόπο εμπειρικό και
βιωματικό, να εξοικειωθούν και να αναπτύξουν τις απαραίτητες συνδέσεις με την περιοχή, που θα
οδηγήσουν στην ευαισθητοποίηση και την προθυμία για ανάληψη δράσης για την προστασία και
διατήρηση του υγροβιότοπου.

Κατά τη δεύτερη φάση, η υλοποίηση του σεναρίου περιλαμβάνει την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας με
σκοπό την αξιοποίηση της αρχής της διαγενεακής επικοινωνίας για την απόκτηση άτυπων γνώσεων από τα
παιδιά και παράλληλα την εμφύσηση του οράματος για τη διατήρηση και την προστασία της Αλυκής από το
σχολείο προς την κοινότητα. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος αναδεικνύονται οι αξίες της
Αλυκής στο πέρασμα του χρόνου, αναδύονται προσωπικές συνδέσεις ανάμεσα στο χώρο, το περιβάλλον
της Αλυκής και τα άτομα, μέσω της κατάθεσης εμπειριών και βιωμάτων, ευαισθητοποιούνται οι
συμμετέχοντες σε θέματα προστασίας και διατήρησης της Αλυκής, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας,
συνεργασίας, ομαδικότητας, γνωρίζουν τους κινδύνους που απειλούν την Αλυκή, τις συνέπειες που αυτοί
επιφέρουν και προτείνουν δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η υλοποίηση του σεναρίου λαμβάνει χώρα, τόσο σε ενδοσχολικά, όσο και σε εξωτερικά περιβάλλοντα
μάθησης. Στο σενάριο περιλαμβάνεται σειρά μαθημάτων, σε υπαίθρια τάξη, εντός του σχολικού
περιβάλλοντος, που απευθύνονται στην σχολική και τοπική κοινότητα με θέματα: (α) «Ανάδειξη των
διαχρονικών αξιών της Αλυκής της Λάρνακας μέσω της συνεργασίας σχολείου κοινότητας», (β) «Κίνδυνοι
που απειλούν τις διαχρονικές αξίες της Αλυκής», (γ) «Ανάληψη Δράσεων για την Προστασία της Αλυκής».
Επιπρόσθετα, το σχολικό περιβάλλον αξιοποιείται για συζητήσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις. Σε εξωτερικά
περιβάλλοντα μάθησης πραγματοποιούνται μελέτες πεδίου, στις οποίες περιλαμβάνεται σειρά
διαδραστικών δραστηριοτήτων στην Αλυκή της Λάρνακας (διερευνήσεις, θεατρικά, βιωματικά και
εμπειρικά παιχνίδια, συνεντεύξεις, συζητήσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές).

Η τρίτη φάση του σεναρίου αποσκοπεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης της
ευρύτερης τοπικής κοινότητας για τη διατήρηση και προστασία του υγροβιότοπου, μέσω της επικοινωνίας
και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, με τρόπους που προτείνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο
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σενάριο. Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σεναρίου θα αξιοποιηθεί η τοπική κοινότητα ως χώρος
για συμμετοχική δράση ανάμεσα στους τοπικούς πληθυσμούς και τους μαθητές με απώτερο σκοπό την
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διδακτικές τεχνικές
Α. Υπαίθρια εκπαίδευση
Η υπαίθρια εκπαίδευση δύναται να λάβει χώρα μέσα στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα ή και σε άλλες
περιοχές. Αντικείμενο μελέτης μπορεί να είναι το φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής ή και το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον (αρχιτεκτονική, συνήθειες κατοίκων άλλοτε και τώρα). Η υπαίθρια εκπαίδευση
συνδυάζει αυτό που με αγγλικούς όρους ονομάζουμε «Learning by heart, by hand, by head»
(συναισθηματικό, εμπειρικό, νοητικό επίπεδο). Επιδιώκει, ακόμη, την ψυχαγωγία, την απόκτηση γνώσεων,
αξιών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ευαισθητοποίηση, την πραγματική
δράση σε αυθεντικές καταστάσεις, τη σύσφιξη σχέσεων. Στην υπαίθρια εκπαίδευση η ιεραρχία του
παραδοσιακού μοντέλου της τάξης καταργείται και προωθείται ένα περιβάλλον δημοκρατίας και ισότιμων
ρόλων.

Β. Μελέτη Πεδίου
Η μελέτη πεδίου, ως μια βιωματική τεχνική διδασκαλίας, στοχεύει στην αξιοποίηση όλων των αισθήσεων
του εκπαιδευόμενου για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων. Πρόκειται για μια σειρά
προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικά περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία
μπορούν να συνεισφέρουν στην συλλογή δεδομένων για το υπό μελέτη ζήτημα. Οι μαθητές με τα στοιχεία
που συγκεντρώνουν στο πεδίο, εξάγουν τα συμπεράσματά τους, διατυπώνουν τις απόψεις τους και
προτείνουν δράσεις για την αντιμετώπιση του υπό διερεύνηση προβλήματος.

Γ. Κέντρα μάθησης στο χώρο
Οι εκπαιδευόμενοι μαθητές και μέλη της κοινότητας εργάζονται σε μεικτές ομάδες, ανταλλάζουν εμπειρίες,
επιλύουν προβλήματα, καταλήγουν σε συμπεράσματα, εκτελούν ομαδικές εργασίες με στόχο την
ανεξάρτητη μελέτη των εκπαιδευόμενων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας,
διαλόγου και έρευνας. Στα κέντρα μάθησης ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή, η αυθόρμητη ανταλλαγή
ιδεών και η ελεύθερη έκφραση της προσωπικής άποψης του καθενός, προωθώντας έτσι την εκπαίδευση
για τη δημοκρατία. Επιδιώκεται, επίσης, η διεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος με τη βοήθεια των
μελών της τοπικής κοινότητας που απαρτίζουν την κάθε ομάδα. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και
καθοδηγεί τις εργασίες στα κέντρα μάθησης και συντονίζει το τελικό στάδιο που αφορά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων της εργασίας της κάθε ομάδας.
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Δ. Θεατρικά παιχνίδια - Παιχνίδι ρόλων

Η τεχνική της υπόδυσης ρόλων χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση θεατρικών, ψυχοκινητικών,
ψυχαγωγικών και βιωματικών παιχνιδιών για το υπό διερεύνηση ζήτημα. Στόχος η ενίσχυση της
ενσυναίσθησης και της βαθύτερης κατανόησης ενός ζητήματος με ένα διασκεδαστικό και
αλληλεπιδραστικό τρόπο. Επιπρόσθετα, μέσα από την εξέταση διαφορετικών οπτικών γωνιών των
διάφορων πρωταγωνιστών, γίνονται αντιληπτές και οι διαφορές, αλλά και οι ομοιότητες, που ενδεχομένως
υπάρχουν γύρω από το ίδιο θέμα. Χρησιμοποιείται επίσης και για την επίλυση προβλήματος, αφού για
παράδειγμα «ο διάδρομος της συνείδησης» είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό δράμα
σε περιπτώσεις που κάποιος κεντρικός ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση και
βρίσκεται σε δίλλημα. Τα θεατρικά παιχνίδια συνδυάζουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων
με την βιωματική και συνεργατική μάθηση.
Ε. Καταιγισμός ιδεών
Η ιδεοθύελλα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ενθάρρυνση της ελεύθερης και αυθόρμητης
έκφρασης των ιδεών και απόψεων γύρω από ένα θέμα. Η τεχνική αυτή αποτελεί μέρος των θεατρικών
παιχνιδιών στα οποία καλούνται να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι.
Στ. Διερεύνηση
Η τεχνική της διερεύνησης είναι μία εκπαιδευτική τεχνική που στοχεύει στην ανακάλυψη της νέας γνώσης
από τους εκπαιδευόμενους. Μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συλλογή στοιχείων, την επιτόπια
παρατήρηση συμπεριφορών, τη συνέντευξη ειδικών, τη συζήτηση και στα κέντρα μάθησης.
Η. Τεχνική της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων
Η τεχνική της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων αναφέρεται στην παρουσίαση θεμάτων από τους μαθητές
γύρω από ένα ζήτημα με απώτερο σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητα
γύρω από ένα ζήτημα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να ετοιμάσουν αφίσες, διαφημιστικά μπλουζάκια, πανό,
τρίπτυχα, ομιλίες, και να απευθυνθούν προς άλλα πρόσωπα, για την προώθηση των συμπερασμάτων στα
οποία κατέληξαν μέσα από την εργασία τους.
Θ. Jigsaw – Συνεργατική Συναρμολόγηση (Παραλλαγή)
Στη μέθοδο jigsaw, οι μαθητές μιας τάξης χωρίζονται σε ομάδες τις αρχικές ομάδες σύνθεσης προκειμένου
να διερευνήσουν ένα θέμα. Σε κάθε ομάδα δίνονται διαφορετικές πτυχές του θέματος. Στη συνέχεια μέρος
της ομάδας περιστρέφεται κυκλικά στις άλλες ομάδες ώστε να ενημερωθεί για τις υπόλοιπες πτυχές του
θέματος και να συμβάλει στη τελική διαμόρφωσή τους, ενώ μέρος της ομάδας παραμένει στο σταθμό
εργασίας ώστε να ενημερώσει τις άλλες ομάδες. Στο τέλος, οι μαθητές επιστρέφουν στην αρχική τους
ομάδα και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στα άλλα μέλη της ομάδας τους, προκειμένου
να διαμορφώσουν μια συλλογική, ολιστική εικόνα για το θέμα που διερευνούν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
είναι οργανωτικός, συντονιστικός, εμψυχωτικός, συμπαραστατικός. Σχετίζεται με την προετοιμασία υλικού,
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τη δημιουργία ομάδων, την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας. Ο εκπαιδευτικός στη μέθοδο jigsaw
οργανώνει τη διδασκαλία, παρακολουθεί τις δραστηριότητες των μαθητών και επεμβαίνει μόνο όταν
χρειάζεται. Το επίκεντρο μεταφέρεται στους μαθητές. Ο μαθητής είναι μαθητευόμενος στην αρχική ομάδα
σύνθεσης, κατά το στάδιο της μελέτης και εκπαιδευτής κατά το τελικό στάδιο της διαμόρφωσης της τελικής
απόφασης για το υπό διερεύνηση θέμα. Μπορεί να είναι συντονιστής εξασφαλίζοντας την ισότιμη
συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, αλλά και εμψυχωτής ενθαρρύνοντας τους άλλους. Ο μαθητής στη
μέθοδο jigsaw συμμετέχει ενεργά στην ανακάλυψη της νέας γνώσης.
Ι. Debate – Διαλογική Αντιπαράθεση
Στο debate ή διαφορετικά διαλογική αντιπαράθεση, οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, η καθεμιά εκ
των οποίων επιχειρηματολογεί υπέρ μιας διαφορετικής άποψης, ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη
των μελών που απαρτίζουν την ομάδα. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, ώστε αργότερα
να μπορούν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της προσωπικής τους άποψης με σαφήνεια και ακρίβεια, αλλά
και να απαντούν τεκμηριωμένα σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Η οργάνωση της τάξης ποικίλει ανάλογα με τη φάση και τη δραστηριότητα του σεναρίου. Στις
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικά περιβάλλοντα, απουσιάζει η αυστηρή οργάνωση της
τάξης. Εκ των πραγμάτων, στη φύση χάνονται οι αυταρχικοί ρόλοι και οι σχέσεις που υπάρχουν μέσα στις
τάξεις μόνο και μόνο από τη διάταξη των θρανίων, από την όρθια θέση του εκπαιδευτικού και την καθιστή
θέση των εκπαιδευομένων, από την κεντρική συνήθως θέση του εκπαιδευτικού στην αίθουσα και
μεταβαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο ισότιμων και δημοκρατικών σχέσεων, αφού όλοι είμαστε ίσοι απέναντι
στη φύση. Κυριαρχεί η ομαδικότητα και η συνεργασία που διακατέχεται από πνεύμα αλληλεγγύης για την
εξυπηρέτηση ενός κοινού σκοπού. Στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός της σχολικής
αίθουσας, κατά την πρώτη φάση του σεναρίου, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων.
Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, η οποία πραγματοποιείται σε υπαίθρια τάξη εντός του σχολικού
περιβάλλοντος με κυκλική διάταξη θρανίων, μαθητές και μέλη της κοινότητας εργάζονται σε μεικτές
ομάδες.

Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του σεναρίου ανέρχεται στις 18 διδακτικές ώρες.
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Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας με σκοπό την
αξιοποίηση της αρχής της διαγενεακής επικοινωνίας για την απόκτηση άτυπων γνώσεων από τα παιδία και
παράλληλα την εμφύσηση του οράματος για τη διατήρηση και την προστασία της Αλυκής από το σχολείο
προς την κοινότητα. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος αναδεικνύονται οι αξίες της Αλυκής στο
πέρασμα του χρόνου, αναδύονται προσωπικές συνδέσεις ανάμεσα στο χώρο, το περιβάλλον της Αλυκής και
τα άτομα, μέσω της κατάθεσης εμπειριών και βιωμάτων, ευαισθητοποιούνται οι συμμετέχοντες σε θέματα
προστασίας και διατήρησης της Αλυκής, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας,
ομαδικότητας, γνωρίζουν τους κινδύνους που απειλούν την Αλυκή, τις συνέπειες που αυτοί επιφέρουν και
προτείνουν δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή του σεναρίου.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
ΦΑΣΗ Α΄: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Σκοπός της Φάσης Α είναι η γνωριμία των μαθητών με τις αξίες της Αλυκής της Λάρνακας κατά τρόπο
εμπειρικό και βιωματικό, η εξοικείωσή τους με την περιοχή, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα
προστασίας και διατήρησης του υγροβιότοπου. Στην Φάση Α περιλαμβάνεται σειρά μαθημάτων για την
Αλυκή της Λάρνακας σε ενδοσχολικά και εξωσχολικά περιβάλλοντα (Αλυκή της Λάρνακας, Κυπριακό
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) που απευθύνονται μόνο σε παιδιά.
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Γνωριμία με τη βιοποικιλότητα της περιοχής μέσα από την
επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας»
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας
Περιγραφή: Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν σε ομάδες,
τις ονομασίες των υδρόβιων πτηνών και άλλων ζώων που
απαντώνται στην Αλυκή της Λάρνακας, καθώς και τα σημαντικά
βιολογικά χαρακτηριστικά τους. Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φώτος Φωτιάδης (βλ. Παράρτημα).
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2η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Τα μυστικά των φλαμίνγκο»
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας
Περιγραφή: Γνωριμία με τα φλαμίνγκο, τις συνήθειές τους, τα
βιολογικά χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο ζωής τους, μέσω
μιας διαδραστικής παρουσίασης (βλ. Παράρτημα).

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Παιχνίδι μνήμης και περιγραφής με κάρτες πτηνών»
Διάρκεια: 40 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας
Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός, αφού προηγουμένως τυπώσει και
κόψει τις κάρτες, μοιράζει σε κάθε ομάδα 8 κάρτες. Οι
εκπαιδευόμενοι παρατηρούν τις κάρτες και προσπαθούν να
αποτυπώσουν

στη

μνήμη

τους

τα

ιδιαίτερα

βιολογικά

χαρακτηριστικά του κάθε πτηνού (χρώμα, μέγεθος, ράμφος,
κεφάλι, μάτια, πόδια κτλ), καθώς και την ονομασία του. Για
μικρότερο βαθμό δυσκολίας οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
καταγράψουν τις ονομασίες των πτηνών σε ένα χαρτάκι. Στη
συνέχεια ανακατεύουν τις κάρτες και τις τοποθετούν ανάποδα. Ο
παίχτης με τον οποίο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, επιλέγει τυχαία μια
κάρτα, χωρίς να αποκαλύψει στους υπόλοιπους το πτηνό που
απεικονίζεται σε αυτήν, και ξεκινά να το περιγράφει με βάση τα
ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά του. Οι υπόλοιποι παίχτες
προσπαθούν να μαντέψουν την ονομασία του πτηνού. Ο πρώτος
παίχτης που θα τα καταφέρει να δώσει τη σωστή απάντηση
συνεχίζει το παιχνίδι επιλέγοντας την επόμενη κάρτα. Κάθε φορά
που ένας παίχτης βρίσκει τη σωστή απάντηση κερδίζει ένα βαθμό.
Νικητής ο παίχτης με τους περισσότερους βαθμούς. Για να αυξηθεί
η δυσκολία στο παιχνίδι, μοιράζονται περισσότερες από 8 κάρτες
σε κάθε ομάδα. Στόχος του παιχνιδιού είναι οι εκπαιδευόμενοι να
γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής της Αλυκής της
Λάρνακας και να εξασκηθούν στην περιγραφή χρησιμοποιώντας
επίθετα (βλ. Παράρτημα).
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4η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Παιχνίδι μνήμης και περιγραφής με κάρτες φυτών»
Διάρκεια: 40 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας
Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός, αφού προηγουμένως τυπώσει και
κόψει τις κάρτες, μοιράζει σε κάθε ομάδα 8 κάρτες. Οι
εκπαιδευόμενοι παρατηρούν τις κάρτες και προσπαθούν να
αποτυπώσουν στη μνήμη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
κάθε φυτού (χρώμα, μέγεθος, άνθη, σχήμα, φύλλα), καθώς και την
ονομασία του. Για μικρότερο βαθμό δυσκολίας οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να καταγράψουν τις ονομασίες των φυτών σε ένα
χαρτάκι. Στη συνέχεια ανακατεύουν τις κάρτες και τις τοποθετούν
ανάποδα. Ο παίχτης με τον οποίο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, επιλέγει
τυχαία μια κάρτα, χωρίς να αποκαλύψει στους υπόλοιπους το φυτό
που απεικονίζεται σε αυτήν, και ξεκινά να το περιγράφει με βάση
τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

του.

Οι

υπόλοιποι

παίχτες

προσπαθούν να μαντέψουν την ονομασία του φυτού. Ο πρώτος
παίχτης που θα τα καταφέρει να δώσει τη σωστή απάντηση
συνεχίζει το παιχνίδι επιλέγοντας την επόμενη κάρτα. Κάθε φορά
που ένας παίχτης βρίσκει τη σωστή απάντηση κερδίζει ένα βαθμό.
Νικητής ο παίχτης με τους περισσότερους βαθμούς. Για να αυξηθεί
η δυσκολία στο παιχνίδι, μοιράζονται περισσότερες από 8 κάρτες
σε κάθε ομάδα. Στόχος του παιχνιδιού είναι οι εκπαιδευόμενοι να
γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής της Αλυκής της
Λάρνακας και να εξασκηθούν στην περιγραφή χρησιμοποιώντας
επίθετα.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Ζωγραφιές»
Διάρκεια: 40 λεπτά
Είδος: εμπέδωσης
Περιγραφή: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ζωγραφίσουν ή να
χρωματίσουν διάφορα είδη πτηνών και φυτών.
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6η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Διακόσμηση φανέλων από ανακυκλώσιμα υλικά»
Διάρκεια: 40 λεπτά
Είδος: εμπέδωσης
Περιγραφή: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ζωγραφίσουν σε
άσπρα μπλουζάκια χρησιμοποιώντας ειδικούς μαρκαδόρους για
υφάσματα ή και να φτιάξουν μια υφασματογραφία με θέμα την
Αλυκή της Λάρνακας χρησιμοποιώντας παλιά υφάσματα.

ΦΑΣΗ Α: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Σκοπός της Φάσης Α είναι η γνωριμία των μαθητών με τις αξίες της Αλυκής της Λάρνακας κατά τρόπο
εμπειρικό και βιωματικό, η εξοικείωσή τους με την περιοχή, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα
προστασίας και διατήρησης του υγροβιότοπου.

1η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Πικνίκ. Απόλαυση τοπίου»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας
Περιγραφή:

Οι

συμμετέχοντες

προγευματίζουν

στη

φύση,

ξεκουράζονται, απολαμβάνουν τη θέα της Αλυκής, παρατηρούν τα
φλαμίνγκο και άλλα υδρόβια πουλιά και χαλαρώνουν μακριά από
το θόρυβο της πόλης. Σκοπός η ανάπτυξη συνδέσεων με το χώρο, η
καλλιέργεια διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, όπως επίσης
και η ανάδειξη της αξίας της αναψυχής και της αισθητικής της
Αλυκής της Λάρνακας.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Η ιστορία ενός φλαμίνγκο»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: μεταγνωστική
Περιγραφή: Τα παιδιά σχηματίζουν ένα κύκλο, στην μέση του
οποίου βρίσκεται ένα παιδί που υποδύεται το φλαμίνγκο.
Μπαίνοντας στο ρόλο του φλαμίνγκο αφηγείται την ιστορία της
ζωής του. Περιγράφει τα βιολογικά χαρακτηριστικά του, τον τρόπο
ζωής του, τις συνήθειές του, τη γέννηση και φροντίδα των παιδιών
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του, τα χαρακτηριστικά των νεαρών φλαμίνγκο. Στόχος της
δραστηριότητας η γνωριμία και η προσωπική επαφή με τα
φλαμίνγκο, καθώς και η ευαισθητοποίηση για την προστασία τους.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Εξερεύνηση»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας
Περιγραφή: Τα παιδιά εξερευνούν το χώρο της Αλυκής και
καταγράφουν τους κινδύνους που απειλούν τα φλαμίνγκο:
σκουπίδια, είσοδος αυτοκινήτων και αγώνες ταχύτητας μέσα στην
Αλυκή-αποτυπώματα τροχών, καυσαέρια από τα αυτοκίνητα,
θόρυβος από το γειτονικό στρατόπεδο, αστική ανάπτυξη,
φυτοφάρμακα από τους γεωργούς, περιττώματα σκύλων, άσχημη
μυρωδιά του νερού που υποδηλώνει κάποια ρύπανση κ.α..
Ακολουθεί συζήτηση για τις συνέπειες που κάθε κίνδυνος επιφέρει.
4η Δραστηριότητα

Μερικά Παραδείγματα
Τα καυσαέρια βλάπτουν

Τίτλος: «Ένα επικίνδυνο μονοπάτι»

την υγεία μου και

Διάρκεια: 20 λεπτά
Καυσαέρια

Είδος: εμπέδωσης, μεταγνωστική
Περιγραφή: Οι μαθητές σχηματίζουν το μονοπάτι των κινδύνων.
Δημιουργούν

ζευγάρια

κρατώντας

ένα

μαντήλι,

ώστε

ρυπαίνουν το νερό.
Οι άνθρωποι έχτισαν πολλά

δημιουργηθεί η οροφή του μονοπατιού και το φλαμίνγκο να μην

σπίτια κοντά στην Αλυκή,

μπορεί να ξεφύγει από τους κινδύνους που το απειλούν. Το

κίνδυνο. Το παιδί που υποδύεται το φλαμίνγκο εισέρχεται

Αστική
ανάπτυξη

λιπάσματα που

τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει. Φωνάζουν για παράδειγμα

βρίσκονται τα αυγά της γαρίδας Αρτέμια Σαλίνα. Με τις πρώτες
βροχές τα αυγά εκκολάπτονται και οι γαρίδες μεγαλώνουν. Το
χειμώνα όταν θα επισκεφτώ την Αλυκή δεν θα υπάρχει αρκετή

30

αποτέλεσμα να

Τα φυτοφάρμακα και τα

κάτω από ένα μαντήλι, τότε τα παιδιά που το κρατούν φωνάζουν

ζωή του «Μέσα στο αλάτι της Αλυκής, τους καλοκαιρινούς μήνες,

στρατόπεδα, με

μέρος από το σπίτι μου.

έρχεται αντιμέτωπο και με ένα κίνδυνο. Όταν το φλαμίνγκο σταθεί

να αντιδρά και να περιγράφει τις συνέπειες που αυτό έχει για τη

έχτισαν αεροδρόμια και

καταστρέψουν ένα μεγάλο

ανυποψίαστο στο μονοπάτι των κινδύνων και σε κάθε βήμα του

«αγώνες ταχύτητας μέσα στην Αλυκή». Τότε το φλαμίνγκο αρχίζει

αναπνέω. Όταν βρέχει,
καταλήγουν στην λίμνη και

να

μαντήλι του κάθε ζευγαριού αναπαριστά και ένα διαφορετικό

ρυπαίνουν τον αέρα που

Φυτοφάρμα
κα και
Λιπάσματα

χρησιμοποιούν οι γεωργοί
στα χωράφια τους
καταλήγουν με την βροχή
στην λίμνη. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη ρύπανση
του νερού
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τροφή για εμένα». Στο τέλος της δραστηριότητας γίνεται συζήτηση
και επέκταση των κινδύνων και των συνεπειών γενικά για τον
υγροβιότοπο της Αλυκής.

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Δώσε τη δική σου λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
το φλαμίνγκο»
Διάρκεια: 15 λεπτά
Είδος: αξιολόγησης
Περιγραφή: Ένα παιδί υποδύεται το φλαμίνγκο. Βρίσκεται στη μέση
του κύκλου που σχηματίζεται από τα υπόλοιπα παιδιά και εκφράζει
το παράπονό του για την ανθρώπινη δραστηριότητα στην Αλυκή.
Ανάλογα με το παράπονο που εκφράζεται κάθε φόρα, οι μαθητές
στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν το φλαμίνγκο προτείνουν τη
δική τους λύση στο πρόβλημα (καταιγισμός ιδεών). Έτσι
προκύπτουν διάφορες εναλλακτικές στο ίδιο πρόβλημα. Για
παράδειγμα, αν το φλαμίνγκο αναφέρει τα καυσαέρια, τότε τα
παιδιά μπορούν να προτείνουν ανάμεσα σε άλλα:
 Απομάκρυνση του στρατοπέδου
 Κλείσιμο της Λεωφ. Αρτέμιδος στο ύψος που διαχωρίζει την Αλυκή

και δημιουργία πεζόδρομου, ή ποδηλατοδρόμου.
 Απαγόρευση

της

κυκλοφορίας

οχημάτων

με

εξαίρεση τα

λεωφορεία.
 Χρήση ηλιακών αυτοκινήτων
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6η Δραστηριότητα

Μερικά Παραδείγματα
 Ενημέρωση του άμεσου οικογενειακού

Τίτλος: «Ο δρόμος για την προστασία της Αλυκής»

περιβάλλοντος

Διάρκεια: 15 λεπτά

 Ενημέρωση του σχολείου

Είδος: ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας

Περιγραφή: Οι μαθητές σχηματίζουν το δρόμο για την προστασία  Ενημέρωση της κοινότητας
της Αλυκής και υπόσχονται στο φλαμίνγκο ότι θα καταβάλουν
προσπάθειες ώστε να καταπολεμήσουν τους κινδύνους που
απειλούν το Περιβάλλον της Αλυκής, προτείνοντας μέτρα για την
ενημέρωση του κοινού. Δημιουργούν ζευγάρια κρατώντας ένα

 Δημιουργία πανό και πραγματοποίηση
πορείας
 Δημιουργία αφίσας και τοποθέτησή της
στα μαγαζιά και καταστήματα της
περιοχής

μαντήλι, το οποίο αναπαριστά και ένα διαφορετικό τρόπο
ενημέρωσης του κοινού. Καθώς το φλαμίνγκο διέρχεται από τον
δρόμο της προστασίας, το κάθε ζευγάρι προτείνει και ένα
εναλλακτικό τρόπο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του
κοινού.

ΦΑΣΗ Β: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ
Η Φάση Β του προγράμματος περιλαμβάνει την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας με σκοπό την αξιοποίηση
της αρχής της διαγενεακής επικοινωνίας για την απόκτηση άτυπων γνώσεων από τα παιδία και παράλληλα
την εμφύσηση του οράματος για τη διατήρηση και την προστασία της Αλυκής από το σχολείο προς την
κοινότητα. Μέσα από την Φάση Β αναδεικνύονται οι αξίες της Αλυκής στο πέρασμα του χρόνου,
αναδύονται προσωπικές συνδέσεις ανάμεσα στο χώρο, το περιβάλλον της Αλυκής και τα άτομα, μέσω της
κατάθεσης εμπειριών και βιωμάτων, ευαισθητοποιούνται σε θέματα προστασίας και διατήρησης της
Αλυκής, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας, γνωρίζουν τους κινδύνους που
απειλούν την Αλυκή, τις συνέπειες που αυτοί επιφέρουν και προτείνουν δράσεις για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού.
Στη Φάση Β΄ περιλαμβάνεται σειρά μαθημάτων, σε υπαίθρια τάξη, εντός του σχολικού περιβάλλοντος, που
απευθύνονται στην σχολική και τοπική κοινότητα με θέματα:
 «Ανάδειξη των διαχρονικών αξιών της Αλυκής της Λάρνακας μέσω της συνεργασίας σχολείου κοινότητας»
 «Κίνδυνοι που απειλούν τις διαχρονικές αξίες της Αλυκής»
 «Ανάληψη Δράσεων για την Προστασία της Αλυκής»

1η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Ανακαλύπτω τις διαχρονικές αξίες της Αλυκής με την
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εμπλοκή της κοινότητας»
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος:

ψυχολογικής/γνωστικής

προετοιμασίας,

διδασκαλίας,

εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστική
Περιγραφή: Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε υπαίθρια τάξη
με κυκλική διάταξη θρανίων. Χρησιμοποιούνται μια κινητή
πινακίδα, φάκελοι με φωτογραφίες, χαρτόνια Α3, γραφική ύλη.
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν
την Αλυκή της Λάρνακας και να ανακαλύψουν τις διαχρονικές αξίες
της στο πέρασμα του χρόνου. Για τη διεκπεραίωση της
δραστηριότητας μπορούν να ακολουθηθούν τα πιο κάτω βήματα.
1.

Δημιουργία ομάδων. Οι συγγενείς και φίλοι των παιδιών

δηλώνουν συμμέτοχη στο πρόγραμμα μερικές μέρες πριν τη
διεξαγωγή του και έτσι είναι εφικτό ο διαχωρισμός να γίνει με
βάση τόσο την παρουσία τους όσο και τις εμπειρίες τους. Τα παιδία
γνωρίζουν από την προηγούμενη μέρα τις ομάδες τους και οι
συγγενείς και φίλοι τους ακολουθούν. Μέλη της κοινότητας που
δεν έχουν στενές σχέσεις με τους μαθητές είναι προτιμότερο να
ενταχθούν σε ομάδες ώστε να ενισχύσουν την παρουσία
μεγαλύτερων ατόμων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χωριστούν σε
5 μεικτές ομάδες 4-6 ατόμων.
2.

Διαχωρισμός Υλικών. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένας φάκελος

με φωτογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται, είτε οι αξίες της
Αλυκής του παρελθόντος, είτε οι αξίες της Αλυκής του σήμερα.
Φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με τις αξίες του παρελθόντος
δίνεται σε ομάδες που έχουν άμεση εμπειρία με τις αξίες της
Αλυκής μιας παλαιότερης εποχής, όπως άτομα που δούλευαν στην
Αλυκή την εποχή εκείνη, ή την επισκέπτονταν προκειμένου να
πάρουν φαγητό στους εργαζόμενους συζύγους τους.
3.

Μελέτη του υλικού. Οι ομάδες μελετούν το φωτογραφικό

υλικό και εργάζονται ομαδικά, προκειμένου να εντοπίσουν και να
καταγράψουν κάτω από κάθε φωτογραφία την απεικονιζόμενη
αξία της Αλυκής ή δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε αυτήν,
χρησιμοποιώντας λέξεις ή φράσεις κλειδιά όπως: περπάτημα,
βόλτα με την οικογένεια, μάθηση, πικνίκ, χαλάρωση, φωτογραφίες,
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τουρίστες,

ξεκούραση,

ολοκλήρωση

της

φλαμίνγκο,

διαδικασίας,

παιχνίδι

γίνεται

κ.α.

Με

την

ομαδοποίηση

των

δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο
περιβάλλον της Αλυκής άλλοτε και τώρα με σκοπό την
ομαδοποίηση

των

φωτογραφιών

σε

κατηγορίες

που

αντιπροσωπεύουν τις αξίες του χώρου. Δημιουργούνται αφίσες για
κάθε ομάδα δραστηριοτήτων. Έτσι προκύπτουν ως αξίες η
περιβαλλοντική αξία, η πολιτιστική-ιστορική αξία, η εκπαιδευτική
αξία, η οικονομική αξία, η αισθητική αξία και η αξία της αναψυχής.

4.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Οι ομάδες με τη βοήθεια της

αφίσας

που

έφτιαξαν,

παρουσιάζουν

και

εξηγούν

τις

κατηγοριοποιήσεις τους. Από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
προκύπτουν οι ίδιες αξίες με διαφορετικούς τίτλους όπως μάθηση
ή εκπαίδευση, ιστορία ή πολιτισμός ή παράδοση, διασκέδαση ή
ψυχαγωγία κτλ. Οι συμμετέχοντες συναποφασίζουν για την τελική
ονομασία της αξίας.
5.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων σε κοινή πινακίδα. Αφού

αποφασιστούν τα ονόματα που θα εκπροσωπούν τις διάφορες
αξίες, τότε καταγράφονται σε καρτελίτσες και αναρτώνται στην
κινητή πινακίδα. Η πινακίδα είναι διαχωρισμένη σε τρία μέρη: αξίες
του παρελθόντος, αξίες του σήμερα, διαχρονικές αξίες. Έπειτα, οι
ομάδες καλούνται να αναρτήσουν στην πινακίδα ορισμένες
χαρακτηριστικές φωτογραφίες που υποδεικνύουν την κάθε αξία,
ανάλογα με το αν μελέτησαν τις αξίες του παρελθόντος ή του
παρόντος.
6.

Εντοπισμός διαχρονικών αξιών. Αφού διαμορφώνεται η

πινακίδα με τις αξίες του παρελθόντος και του παρόντος, οι ομάδες
εντοπίζουν τις κοινές αξίες μεταξύ των διαφόρων γενεών, καθώς
και τον τρόπο που αυτές διαμορφώθηκαν. Στην τρίτη κατηγορία της
πινακίδας που έχει ως τίτλο διαχρονικές αξίες οι ομάδες
τοποθετούν κάτω από κάθε αξία φωτογραφικό υλικό και από τις
δύο εποχές: την παλαιότερη και την σύγχρονη και πραγματοποιούν
συγκρίσεις. Για παράδειγμα, αναφορικά με την οικονομική αξία της
Αλυκής, εντοπίζουν ότι παλαιότερα έδινε θέσεις εργασίας στους
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κατοίκους της περιοχής και γίνονταν εμπόριο αλατιού, ενώ με το
πέρασμα του χρόνου η διαχρονική αξία της οικονομίας
διαμορφώθηκε ώστε να γίνεται εκμετάλλευση της Αλυκής για
σκοπούς προσέλκυσης τουριστών και παραγωγής αναμνηστικών
αντικειμένων. Αντίστοιχα, αναφορικά με την αξία της αναψυχής
αναφέρεται

ότι

παλαιότερα

οι

κάτοικοι

της

περιοχής

χρησιμοποιούσαν τη λίμνη για ιστιοπλοΐα, ενώ σήμερα για
περπάτημα, ποδηλασία, βόλτα με το σκύλο και την οικογένεια.
Μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, αλλά και μέσω της συζήτησης
που ακολουθεί, καθώς και με την παράθεση εμπειριών και
βιωμάτων των συμμετεχόντων καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να
επιτευχθεί η συνειδητοποίηση της διαχρονικής προσφοράς της
Αλυκής στην κοινότητα των συμμετεχόντων και να θεωρηθεί η
Αλυκή ως ένα κομμάτι της κοινότητας, ένα κομμάτι από τις
αναμνήσεις μας, τα βιώματα μας, τη ζωή μας, ένα κομμάτι από τον
εαυτό μας, ένα βασικό στοιχείο της κοινότητάς που μας προσφέρει
απλόχερα τόσες πολλές και σταθερές αξίες. Σημειώνεται ότι,
προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια διαχρονική
αξία, στα παιδιά μπορούν να αναφερθούν κι άλλες σταθερές αξίες
που ο άνθρωπος έχει στη ζωή του όπως η μητέρα, ο πατέρας, η
οικογένεια. Ως παραδείγματα, μπορούν να αξιοποιηθούν οι
παρευρισκόμενοι, όπως οι μητέρες και οι γιαγιάδες των παιδιών,
που βρίσκονται πάντα δίπλα τους ανεξάρτητα από την ηλικία.
Τρανταχτό παράδειγμα οι ηλικίες των συμμετεχόντων. (βλ.
Παράρτημα).
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Ένα κούτσουρο… μπορεί να ανθίσει με τη βοήθεια ενός
κινούμενου κύκλου»
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστική
Περιγραφή: Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε υπαίθρια τάξη
με κυκλική διάταξη ομάδων. Χρησιμοποιούνται μια κινητή
πινακίδα, γραφική ύλη, χαρτόνια για σχηματισμό του δέντρου,
καρτέλες με τις διαχρονικές αξίες. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι
να εντοπίσουν τους κινδύνους που απειλούν τις αξίες της Αλυκής,
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τις

συνέπειες

που

αυτοί

επιφέρουν

και

να

προτείνουν

υλοποιήσιμες δράσεις για την προστασία και διατήρηση του
υγροβιότοπου. Για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας μπορούν
να ακολουθηθούν τα πιο κάτω βήματα.
1. Οι ρίζες του κακού. Στην κινητή πινακίδα βρίσκονται αναρτημένες
οι ρίζες ενός δέντρου και ο κομμένος κορμός του, ώστε να
αναπαριστά ένα κούτσουρο. Αναφέρεται στους συμμετέχοντες ότι
το κούτσουρο αναπαριστά την Αλυκή της Λάρνακας που
καταστρέφεται από τις ρίζες του κακού που αποτελούν τους
κινδύνους διατάραξης της ισορροπίας της. Ακολούθως ζητείται από
τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν και να καταγράψουν σε μορφή
λίστας τους κινδύνους που θεωρούν ότι αντιμετωπίζει η Αλυκή.
Πραγματοποιείται αναφορά στα χαρακτηριστικά της λίστας ως
κειμενικό είδος και στις περιπτώσεις χρήση της. Οι συμμετέχοντες,
αφού καταγράφουν τους κινδύνους που απειλούν την Αλυκή, τους
ανακοινώνουν, φροντίζοντας παράλληλα να συμπληρώσουν στη
λίστα τους τυχόν κινδύνους που εντόπισαν άλλες ομάδες και δεν
ήταν καταγεγραμμένοι στην δική τους λίστα. Με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας οι κίνδυνοι καταγράφονται σε πορτοκαλί
καρτελάκια από μια ομάδα και καρφιτσώνονται στις ρίζες του
δέντρου. Στους κινδύνους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η
ξηρασία,

η

ανομβρία,

τα

καυσαέρια,

τα

σκουπίδια,

τα

φυτοφάρμακα, τα σπίτια.
2. Το κούτσουρο.

Το κούτσουρο συμβολίζει το αποτέλεσμα των

κινδύνων και προκύπτει ως συνέπεια της ύπαρξης των ριζών του
κακού, δηλαδή των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Αλυκή. Οι
συμμετέχοντες, αρχικά εργάζονται στην αρχική τους ομάδα,
προκειμένου να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις συνέπειες που
επιφέρουν οι κίνδυνοι σε συγκεκριμένη αξία την οποία οι ίδιοι
επιλέγουν. Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους στην ομάδα,
ακολουθεί η κυκλική περιστροφή μέρους της ομάδας προς άλλες
ομάδες, για ανταλλαγή απόψεων (μέθοδος jigsaw). Με άλλα λόγια
τα μισά μέλη μιας ομάδας αλλάζουν κυκλικά ομάδες προκειμένου
να εμπλουτίσουν τις ιδέες

των άλλων ομάδων και να

αλληλεπιδράσουν με αυτές, ενώ τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν
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σταθερά προκειμένου να εξηγήσουν και να παρουσιάσουν στις
άλλες ομάδες τη δική τους εργασία. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες
επιστρέφουν στην αρχική τους ομάδα ώστε να συμβάλουν στη
διαμόρφωση των τελικών συνεπειών που επιφέρουν οι κίνδυνοι
που αντιμετωπίζει η Αλυκή.

Ακολουθεί ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες και καταγραφή τους σε
κίτρινα καρτελάκια που τοποθετούνται στο κούτσουρο. Στις
συνέπειες περιλαμβάνονται η ρύπανση του νερού, του εδάφους, η
εξαφάνιση των φλαμίνγκο, η μείωση του τουρισμού, η υποβάθμιση
της εκπαιδευτικής αξίας, της αξίας της αναψυχής και της
αισθητικής, της ποιότητας ζωής. Τέλος πραγματοποιείται μια μικρή
ανακεφαλαίωση των κινδύνων (ρίζες του κακού) που οδήγησαν σε
σωρεία επιπτώσεων (κούτσουρο).
3. Η άνθιση.

Οι συμμετέχοντες σχολιάζουν και εκφράζουν την

απογοήτευσή τους για την κατάντια του δέντρου. Αναρωτιούνται
πως αυτό θα μπορούσε να πρασινίσει και πάλι και εργάζονται
ομαδικά, προκειμένου να προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα. Στο
σημείο αυτό τονίζεται στους συμμετέχοντες ότι οι δράσεις που θα
προτείνουν

πρέπει

να

είναι

υλοποιήσιμες.

Οι

δράσεις

καταγράφονται σε πράσινα χαρτόνια και αναρτώνται στην πινακίδα
ώστε το δέντρο να ανθίσει και πάλι. Τονίζεται ότι για να ανθίσει
πραγματικά το δέντρο πρέπει οι δράσεις να υλοποιηθούν.
Προτεινόμενες Δράσεις από την σχολική κοινότητα


Επίσκεψη στο δήμαρχο



Δημιουργία κατασκευών και δωρεά στην κοινότητα



Ζωγραφιές και συνθέσεις ανακυκλώσιμων υλικών σε μπλουζάκια
για σκοπούς διαφήμισης



Δημιουργία αφισών και τοποθέτησή τους σε μαγαζιά και
καταστήματα της γειτονίας



Εμπλοκή τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας



Εκδρομές και εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση



Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου



Περίπτερο ενημέρωσης στη σχολική αυλή



Διάλεξη σε σχολική και τοπική κοινότητα
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Τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση κοινωνικών φορέων



Συνεργασία με άλλα σχολεία και στήριξη στις δράσεις

ΦΑΣΗ Β: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ: Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ,
Ο ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Πικνίκ. Απόλαυση τοπίου»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας
Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, προγευματίζουν
στη φύση, ξεκουράζονται, απολαμβάνουν τη θέα της Αλυκής,
παρατηρούν

τα

φλαμίνγκο

και

άλλα

υδρόβια

πουλιά και

χαλαρώνουν μακριά από το θόρυβο της πόλης. Σκοπός η ανάπτυξη
συνδέσεων με το χώρο, η καλλιέργεια διαπροσωπικών και
κοινωνικών σχέσεων, όπως επίσης και η ανάδειξη της αξίας της
αναψυχής και της αισθητικής της Αλυκής της Λάρνακας.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Συνέντευξη περαστικών»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας
Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα χρησιμοποιούν
δομημένες συνεντεύξεις, με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού
τύπου, προκειμένου να διερευνήσουν τους λόγους για τους
οποίους οι συνεντευξιαζόμενοι επισκέπτονται την Αλυκή, να
εντοπίσουν τη συχνότητα των επισκέψεων τους, και να
ανακαλύψουν τις επικρατέστερες αξίες του υγροβιότοπου για τους
κατοίκους της περιοχής.

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Διερεύνηση των κινδύνων που απειλούν την Αλυκή»
Διάρκεια: 30 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας
Περιγραφή: Οι μαθητές επιστρατεύουν τις αισθήσεις τους,
προκειμένου να παρατηρήσουν, να εντοπίσουν, να μυρίσουν, να
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ακούσουν και να καταγράψουν σε ομάδες, τους κινδύνους που
απειλούν την Αλυκή της Λάρνακας. Μερικά παραδείγματα είναι τα
απορρίμματα, τα αποτυπώματα τροχών αυτοκινήτων κοντά στα
νερά της Αλυκής, η ύπαρξη γεωργικών εκτάσεων που γειτνιάζουν
με την Αλυκή, η ρύπανση του νερού, ο θόρυβος και η εκπομπή
καυσαερίων από το γειτονικό στρατόπεδο.

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Συμφωνώ, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ με τη
δήλωση»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: εμπέδωσης, αξιολόγησης
Περιγραφή:

Πρόκειται για δραστηριότητα προβληματισμού,

επίλυσης παρερμηνειών και συνειδητοποίησης των κινδύνων που
απειλούν

την

Αλυκή,

με

έμφαση

στην

ανάπτυξη

επιχειρηματολογίας. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι
συμμετέχοντες εκφράζουν, είτε τη συμφωνία τους, είτε τη
διαφωνία τους, είτε την ουδέτερη στάση τους, αναφορικά με τη
δήλωση

που

τίθεται

υπό

συζήτηση

κάθε

φορά

και

επιχειρηματολογούν προκειμένου να υποστηρίξουν τη θέση τους,
και να πείσουν τους υπολοίπους να αλλάξουν θέση. Η
δραστηριότητα

επιδιώκει

τη

διασαφήνιση

ορισμένων

παρερμηνειών, καθώς και την ανάδειξη των κινδύνων που
απειλούν την Αλυκή, όπως επίσης και των συνεπειών τους.
Για τη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούνται 3 μαντήλια,
χρώματος πράσινου, κόκκινου και κίτρινου, σε ξύλινα στηρίγματα
που τοποθετήθηκαν στο έδαφος, ώστε να σχηματιστεί ένα μεγάλο
τρίγωνο.

Τα

χρώματα

αντιπροσωπεύουν

τη

θέση

των

συμμετεχόντων σχετικά με τη δήλωση: πράσινο για το συμφωνώ,
κόκκινο για το διαφωνώ και κίτρινο για την ουδέτερη στάση.

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός ή και κάποιος από τους συμμετέχοντες
δείχνει και διαβάζει την πρώτη από τις 14 συνολικά δηλώσεις που
βρίσκονται

εκτυπωμένες

σε

χαρτόνι

μεγέθους
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συμμετέχοντες σκέφτονται και αποφασίζουν ατομικά για το αν
συμφωνούν, διαφωνούν ή αν ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με
τη δήλωση και ανάλογα με τη θέση τους στέκονται στο αντίστοιχο
σημείο. Όταν όλοι οι συμμετέχοντες πάρουν θέση, ακολουθεί
συζήτηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες εξηγούν τη θέση τους
και επιχειρηματολογούν για την υποστήριξη της. Κατά το στάδιο
της συζήτησης γίνεται χρήση οπτικού υλικού, προκειμένου να
βοηθηθούν οι συμμετέχοντες στη διαμόρφωση των τελικών τους
απόψεων. Με το πέρας της συζήτησης, οι συμμετέχοντες έχουν το
δικαίωμα να αλλάξουν θέση.

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Συνάντηση με τον Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του
Δήμου Λάρνακας»
Διάρκεια: 30 λεπτά
Είδος: διδασκαλίας
Περιγραφή: Πληροφόρηση των συμμετεχόντων για την ιστορία της
Αλυκής της Λάρνακας, την εξέλιξή της από φυσικό λιμάνι σε λίμνες,
την πολιτιστική της αξία, τη βιοποικιλότητα, την οικονομική της
αξία, αλλά για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος.
Συζήτηση και παράθεση μέτρων προστασίας και διατήρησης από
τους συμμετέχοντες προς τον Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
του Δήμου Λάρνακας. Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει
διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης.
6η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Χτίζω φωλιές φλαμίνγκο στην άμμο»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: εμπέδωσης
Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ενημερώνονται για
το φώλιασμα των φλαμίνγκο, την γέννηση των παιδιών τους και τον
τρόπο ζωής τους ως οικογένεια. Επιπρόσθετα, πληροφορούνται για
την τελευταία φορά που τα φλαμίνγκο φώλιασαν στο νησί μας και
τους λόγους για τους οποίους έκτοτε δεν ξαναγέννησαν αυγά στην
Αλυκή της Λάρνακας. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τα
φλαμίνγκο, χρησιμοποιούν φυσικά υλικά από το περιβάλλον της
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Αλυκής προκειμένου να χτίσουν φωλιές.
7η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Παρατήρηση γαρίδων Artemia Salina»
Διάρκεια: 10 λεπτά
Είδος: εμπέδωσης
Περιγραφή: Οι συμμετέχοντες παρατηρούν τις γαρίδες Αρτέμια
Σαλίνα που έχουν μαζέψει μέλη της κοινότητας, βυθίζοντας ένα
μεγάλο μπουκάλι νερό στα νερά της Αλυκής. Συγκρίνουν τις
γαρίδες που τρώνε τα φλαμίνγκο με τις γαρίδες που τρώνε οι
άνθρωποι. Στη συνέχεια ανεβάζουν σχετικά βιντεάκια στο
διαδίκτυο.

8η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Ο διάδρομος της συνείδησης ενός φλαμίνγκο, ενός
τουρίστα και ενός επισκέπτη»
Διάρκεια: 30 λεπτά
Είδος: μεταγνωστική

Περιγραφή: Ο διάδρομος της συνείδησης είναι μια τεχνική που
χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό δράμα σε περιπτώσεις που
κάποιος κεντρικός ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη
κατάσταση

και

βρίσκεται

σε

δίλλημα.

Οι

συμμετέχοντες

σχηματίζουν δύο σειρές, ένα διάδρομο, μέσα στον οποίο βαδίζει
ένας κεντρικός ήρωας. Οι κεντρικοί ήρωες που αξιοποιούνται στην
προκειμένη περίπτωση είναι:
1. Ένα φλαμίνγκο το οποίο προκειμένου να προστατέψει την

οικογένειά του από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Αλυκή
προβληματίζεται για το αν θα την επισκεφτεί ξανά, παρόλο που του
αρέσει πολύ η Αλυκή της Λάρνακας. Οι συμμετέχοντες της μιας
σειράς προτείνουν στο φλαμίνγκο να μην ξαναέρθει στην Αλυκή της
Λάρνακας τονίζοντάς του τους κινδύνους που το απειλούν.
Αντίθετα, οι συμμετέχοντες της άλλης σειράς συμβουλεύουν το
φλαμίνγκο να ξαναέρθει στην Αλυκή, τονίζοντάς του τις
προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την προστασία του,
αλλά και την προθυμία των κατοίκων της πόλης να λάβουν
περισσότερα μέτρα για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι,
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αναπτύσσεται μια διαλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στους
εκπαιδευόμενους (debate), κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι
επιχειρηματολογούν υπέρ της ομάδας που υποστηρίζουν.
2. Ένας τουρίστας, ο οποίος ταξίδεψε από μακριά, προκειμένου να

απολαύσει μια περιοχή φυσικού κάλλους και να θαυμάσει τα
φλαμίνγκο, αλλά δεν έμεινε και πολύ ικανοποιημένος από την
επίσκεψη του, εξαιτίας της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Προβληματίζεται αν θα ξαναεπισκεφτεί την Κύπρο.
3. Ένας επισκέπτης, στον οποίο αρέσει να γυμνάζεται καθημερινά στο

φυσικό περιβάλλον της Αλυκής, αλλά η ρύπανση του νερού που
αντικρίζει καθημερινά, δεν είναι καθόλου ευχάριστη γι' αυτόν.
Προβληματίζεται αν θα συνεχίσει να γυμνάζεται στον συγκεκριμένο
χώρο.
Οι κεντρικοί ήρωες επιλέγονται, ώστε να τονιστεί η περιβαλλοντική
αξία του υγροβιότοπου μέσω του φλαμίνγκο, η οικονομική αξία
μέσω του τουρίστα και η κοινωνική αξία μέσω του επισκέπτη. Οι
συμμετέχοντες στη δραστηριότητα αυτή, στην προσπάθειά τους να
επιχειρηματολογήσουν για να υποστηρίξουν τη θέση τους,
αναφέρουν ουσιαστικά, με φυσικό και αβίαστο τρόπο, τους
κινδύνους που απειλούν την Αλυκή, προκειμένου να πείσουν τους
κεντρικούς ήρωες να φύγουν από την Αλυκή και τα μέτρα
προστασίας του χώρου, προκειμένου να πείσουν τους κεντρικούς
ήρωες να παραμείνουν. Έτσι, επιτυγχάνεται η συνειδητοποίηση,
τόσο των κινδύνων και των συνεπειών τους, όσο και της ανάγκης
εφαρμογής μέτρων πρόληψης, διατήρησης, αποκατάστασης και
προστασίας.

ΦΑΣΗ Γ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος αξιοποιείται η τοπική κοινότητα ως χώρος για
συμμετοχική δράση ανάμεσα στους τοπικούς πληθυσμούς και τους μαθητές με απώτερο σκοπό την
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στόχος η αύξηση του ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης της
ευρύτερης τοπικής κοινότητας σχετικά με τη διατήρηση και προστασία του υγροβιότοπου, μέσω της
επικοινωνίας και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, με τρόπους που προτείνουν οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα.
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1η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Προετοιμασία για υλοποίηση δράσεων»
Διάρκεια: 200 λεπτά
Είδος: εμπέδωσης, αξιολόγησης
Περιγραφή: Οι μαθητές, εργάζονται ομαδικά για τη δημιουργία
ηλεκτρονικής αφίσας, έντυπου ενημερωτικού υλικού, επιστολών
προς

αρμόδιους

φορείς,

πανό

διαμαρτυρίας

και λόγια

παρουσίασης προς τη σχολική κοινότητα ή και άλλα σχολεία.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Δράσεις στη σχολική και ευρύτερη σχολική κοινότητα»
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: μεταγνωστική
Περιγραφή: Στη σχολική κοινότητα , η διάχυση των αποτελεσμάτων
του σεναρίου, πραγματοποιείται με σχετικές εκδηλώσεις, με τη
δημιουργία περιπτέρου ενημέρωσης, τη διανομή έντυπου υλικού,
την τοποθέτηση σχετικής αφίσας στις σχολικές τάξεις. Στην
ευρύτερη σχολική κοινότητα επιτυγχάνεται με την ανάρτηση
άρθρων και ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου,
με τη συμμετοχή μαθητών σε μαθητικά συνέδρια, αλλά και με την
επικοινωνία

με

άλλα σχολεία

μέσω

τηλεδιασκέψεων

για

ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους γύρω από το ζήτημα, αλλά
και την ανταλλαγή απόψεων για το θέμα.

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Δράσεις στην ευρύτερη τοπική κοινότητα»
Διάρκεια: 120 λεπτά
Είδος: μεταγνωστική
Περιγραφή: Στην ευρύτερη τοπική κοινότητα, η διάχυση των
αποτελεσμάτων του σεναρίου, πραγματοποιείται σε τοπικές
επιχειρήσεις, μαγαζιά και καταστήματα με παροχή πληροφόρησης
από πόρτα σε πόρτα, με διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού,
με τοποθέτηση διαφημιστικής αφίσας σε επιχειρήσεις, μαγαζιά και
καταστήματα, με πραγματοποίηση πορείας σε κεντρικούς δρόμους
και πλατείες της Λάρνακας, φορώντας διαφημιστικά μπλουζάκια
και κρατώντας πανό με συνθήματα. Ακόμη, με τη δημιουργία
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ενημερωτικού τηλεοπτικού σποτ και προώθησή του μέσω του
διαδικτύου με τη βοήθεια του δικτύου των συνεργαζόμενων
σχολείων.

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Δράσεις σε κοινωνικούς φορείς»
Διάρκεια: 120 λεπτά
Είδος: μεταγνωστική
Περιγραφή: Σε φορείς λήψης απόφασης, όπως ο Δήμαρχος της
Λάρνακας, ο υπεύθυνος του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
του Δήμου Λάρνακας και το Τμήμα Περιβάλλοντος, η διάχυση των
αποτελεσμάτων του σεναρίου πραγματοποιείται με αποστολή
επιστολών,

τηλεδιασκέψεις,

προσωπικές

συζητήσεις

και

συναντήσεις για την προώθηση μέτρων διατήρησης και προστασίας
της Αλυκής. Στήριξη μπορεί να ζητηθεί και από την ομογένεια.


Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του προγράμματος αφορά δύο άξονες: τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στο
πρόγραμμα και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι:


Συνέντευξη ορισμένων συμμετεχόντων από την τοπική κοινότητα για θέματα που αφορούν την

οργάνωση του προγράμματος, για τον εντοπισμό του βαθμού στον οποίο το πρόγραμμα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες τους, τη διαμόρφωση των στάσεών τους και την ετοιμότητα τους να εμπλακούν ενεργά στα
κοινωνικά δρώμενα που αφορούν την Αλυκή της Λάρνακας.


Δοκίμια αξιολόγησης για τον εντοπισμό του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων.



Κλείδα παρατήρησης για τη διαπίστωση του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο

πρόγραμμα, εμπλοκής τους σε διάφορες δραστηριότητες, προθυμίας για ανάληψη δράσης, ανάπτυξης
πρωτοβουλιών για δράση, ενεργούς συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εκστρατείες διαφώτισης, συζητήσεις κ.α.


Διατήρηση αναστοχαστικού ημερολογίου για την καταγραφή στο τέλος κάθε ημέρας εντυπώσεων,

αντιδράσεων, βαθμού συμμετοχής και εμπλοκής των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες και δράσεις του
προγράμματος.

Το σενάριο έδειξε την αναγκαιότητα της συνύπαρξης του σχολείου και όλων των ενδιαφερόμενων μερών,
μέσω της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία αυτή έφερε τους ανθρώπους κοντά,

44

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

δίνοντας τους ευκαιρίες για απόκτηση κοινού οράματος. Ενδυνάμωσε την αίσθηση του να ανήκεις σε ένα
τόπο στην νέα γενιά και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Οι παλαιότερες γενεές θυμήθηκαν τα
μαθητικά τους χρόνια και πλημμύρισαν με συγκίνηση, αισθάνθηκαν ότι μπορούν να προσφέρουν το δικό
τους λιθαράκι στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας, μέσω της συνεργασίας, της ομαδικής εργασίας και της
αλληλεγγύης.

Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά και μέσα:


Έντυπο καταγραφής ζώων και πουλιών που απαντώνται στην Αλυκή της Λάρνακας



Αξιοποίηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φώτος Φωτιάδης στη Λευκωσία



Υπολογιστής



Βιντεοπροβολέας



Ηλεκτρονική Παρουσίαση «Τα μυστικά των φλαμίνγκο»



Φιλμάκι του National Geographic



Παιχνίδι μνήμης και περιγραφής πτηνών



Παιχνίδι μνήμης και περιγραφής φυτών



Εικόνες για Ζωγράφισμα



Άσπρα μπλουζάκια, παλιά υφάσματα, μαρκαδόρους για υφάσματα, πιστολάκι γόμας, βελόνια,

ματάκια, φτερά και άλλα διακοσμητικά για τη διακόσμηση φανέλων.


Χαλάκια ή μικρές κουβερτούλες και διάφορα εδέσματα για πικνίκ



Ένα πουλί φλαμίνγκο σε μαριονέτα



Σημειωματάρια



Χρωματιστά μαντίλια



Κινητή πινακίδα



Φάκελοι με φωτογραφίες για τις διαχρονικές αξίες της Αλυκής



Χαρτόνια Α3, γραφική ύλη, χρωματιστά χαρτονάκια



Έντυπο συνέντευξης χρηστών της Αλυκής



3 μαντήλια, χρώματος πράσινου, κόκκινου και κίτρινου, σε ξύλινα στηρίγματα



Καρτέλες με τις δηλώσεις του παιχνιδιού Συμφωνώ - Διαφωνώ



Μπουκάλι για συλλογή δείγματος με νερό από την Αλυκή και παρατήρηση των γαρίδων Artemia

Salina


Μπαλάκια του γκολφ στη θέση αυγών για το χτίσιμο φωλιών στην άμμο



Καπέλο τουρίστα και καπέλο επισκέπτη της Αλυκής



Θρανία, καρέκλες
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Ξυλάκια και χαρτόνι Α0 για την κατασκευή πανό
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Παράρτημα
Το παράρτημα του σεναρίου βρίσκεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://bit.ly/2Fe5BQN και περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
1.

Δείκτες Επιτυχίας για όλα τα γνωστικά αντικείμενα που αξιοποιούνται διαθεματικά, διεπιστημονικά

και ολιστικά στο σενάριο.
2.

Σύνδεση του σεναρίου με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

3.

Υλικό για τη Φάση Α



Έντυπο παρατήρησης και καταγραφής πουλιών



Ζωγραφιές



Ηλεκτρονική Παρουσίαση



Συνοδευτικό κείμενο για τους μαθητές



Παιχνίδι μνήμης με κάρτες φυτών



Παιχνίδι μνήμης με κάρτες πτηνών



Παιχνίδι Συμφωνώ - Διαφωνώ

4.

Υλικό για τη Φάση Β
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Εικόνες που αναδεικνύουν την αξία της Αλυκής σήμερα



Εικόνες που αναδεικνύουν την αξία της Αλυκής στο παρελθόν

5.

Υλικό για τη Φάση Γ



Αφίσα



Επιστολή στο Δήμαρχο



Ενημερωτικό έντυπο



Συνέντευξη από τους επισκέπτες της Αλυκής
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«Μιαν βολάν τζ΄ έναν καιρόν … στην Κύπρο»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Καραγιάννη Χριστίνα
Ιδιότητα: Φιλόλογος ΠΕ02
Σχολείο : 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
Email επικοινωνίας: kriskaragianni@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Ιστορία : μελέτη της ιστορίας της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με έμφαση στη Φραγκοκρατία,
την Βυζαντινή περίοδο, την Αγγλοκρατία, την τουρκική εισβολή και τη διχοτόμηση του νησιού
Λαογραφία : μελέτη της κυπριακής παράδοσης, λαϊκών παραμυθιών της Κύπρου, παραδοσιακών φαγητών,
ερωτικών δίστιχων και δημοτικών τραγουδιών
Γλωσσολογία : μελέτη της κυπριακής διαλέκτου- σύγκριση με την ελληνική γλώσσα
Λογοτεχνία : ανάγνωση παραμυθιών και σύγχρονων ιστοριών (από την Κύπρο και την Ελλάδα)
Γεωγραφία : μελέτη της γεωγραφίας της Κύπρου- θέση, πρωτεύουσα, πληθυσμός, πόλεις, τοπωνύμια,
κάστρα
Πληροφορική : προγράμματα word και power point, αναζήτηση πληροφοριών και έρευνα στο διαδίκτυο
(χρήση φυλλομετρητή). Επίσης χρήση εφαρμογών viber και messenger για τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας
Δημιουργική Γραφή : παραγωγή πρωτότυπου κειμένου (γράψαμε παραμύθι) με τους όρους της
δημιουργικής γραφής
Εικαστικά : δημιουργία εξώφυλλου για το παραμύθι

Τάξη/εις εφαρμογής
Γ’ Γυμνασίου : μαθητές που προέρχονται και από τα τρία τμήματα της Γ΄ γυμνασίου του σχολείου μας

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η δημιουργική επικοινωνία των μαθητών μας με την κυπριακή
ιστορία, τη γεωγραφία της Κύπρου, τη λαογραφία, την παράδοση, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της.
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Επιδίωξή μας δεν ήταν απλώς η αναζήτηση και απλή αναπαραγωγή πληροφοριών στις θεματικές
ενδιαφέροντος αλλά η ενσωμάτωσή τους στην γνωστική εμπειρία των μαθητών και η δημιουργική
αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενός πρωτότυπου κειμένου.
Για τους παραπάνω λόγους τέθηκε στο επίκεντρο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου η συγγραφή
ενός παραμυθιού. Αρχικά ο στόχος ήταν ένα παραμύθι που να εκμεταλλεύεται όσα μάθαμε για την Κύπρο
και ταυτόχρονα να αποτυπώνει την οπτική μας πάνω σε αυτά, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την έρευνα,
τη μελέτη και το διάλογο. Ο πλούτος των ιδεών ωστόσο που είχαν οι μαθητές μάς οδήγησε τελικά στη
συγγραφή δύο παραμυθιών, διαφορετικού ύφους και περιεχομένου στο ίδιο ωστόσο πλαίσιο.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι μαθητές :
Να αναζητούν, να συλλέγουν και να οργανώνουν πληροφορίες
Να αναζητούν πληροφορίες σε βιβλία
Να κάνουν αξιολόγηση και κριτική επιλογή των απαιτούμενων πληροφοριών
Να κατανοούν και να επεξεργάζονται ιστορικές πηγές αφορούν στην ιστορία της Κύπρου
Να κατανοούν την έννοια της αποδεκτής και έγκυρης χρήσης των πηγών με την παραπομπή στις πηγές
(ιστοσελίδες και βιβλιογραφία) από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες
Να γνωρίσουν τη λαογραφία της Κύπρου και την κυπριακή παράδοση (Κυπριακό παραμύθι, κυπριακά
ονόματα, δημοτικό τραγούδι Κύπρου)
Να έρθουν σε επαφή με την κυπριακή διάλεκτο
Να γνωρίσουν τη γαστρονομία της Κύπρου
Να γνωρίσουν το παραμύθι ως είδος γραπτού λόγου
Η κατασκευή του παραμυθιού : το θεωρητικό υπόβαθρο
Να αντιληφθούν την έννοια της δημιουργικής γραφής
Να παραγάγουν οι ίδιοι ένα πρωτότυπο κείμενο με τους όρους της δημιουργικής γραφής
Να ασκούν κριτική και να διατυπώνουν συλλογισμούς
Να κάνουν παρατηρήσεις

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της γνώσης αποκτώντας ρόλους μέσα
σε ομάδες.
Να προσαρμοστούν σε κανόνες συνεργασίας, να αντιμετωπίζουν με σεβασμό στις απόψεις των άλλων
ταυτόχρονα να παρεμβαίνουν κριτικά
Να επικοινωνούν, να συνδιαλέγονται, να ανταποκρίνονται και να αναστοχάζονται
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Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και κριτική ικανότητα από τη διερεύνηση και την επιλογή των πηγών τους.
Να γνωρίσουν έναν λαό και ένα πολιτισμό (τον κυπριακό), που έχει τόσα κοινά αλλά και διαφορές με τον
ελληνικό

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Ακολουθήθηκαν κυρίως μαθητοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι, σύμφωνες προς το περιεχόμενο και τους
σκοπούς του διδακτικού σεναρίου. Στόχος άλλωστε ήταν και η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε όλη της
διαδικασία της μάθησης.
Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν κυρίως ήταν :
Συζήτηση, διάλογος, ατομική μελέτη – ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων
Διαμοίραση ψηφιακών πόρων - Συμμετοχή σε ψηφιακές κοινότητες, ασύγχρονη επικοινωνία

Διδακτικές τεχνικές
- Μονόλογος, εισηγήσεις και παρουσίαση θεμάτων : από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς προκειμένου να
καταστούν σαφείς οι στόχοι του προγράμματος, ο τρόπος εργασίας και προσέγγισης του θέματος.
- Εισηγήσεις των μαθητών με τη μορφή παρουσίασης (με power point) των υπο – θεμάτων που τους
ανατέθηκαν
- Ελεύθερος διάλογος και κατευθυνόμενος διάλογος Ερωταποκρίσεις
- Καταιγισμός ιδεών – ιδεοθύελλα ((brainstorming,): ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Οι μαθητές
διατυπώνουν και επεξηγούν τις ιδέες του ενώ ασκούν κριτική στις ιδέες των άλλων.
- Χιονοστιβάδα : κάθε μαθητής σχολιάζει γραπτά το θέμα και το συγκρίνει με τους συμμαθητές του
- Ομάδες εργασίας : οι μαθητές κατανεμημένοι σε ομάδες ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες, καταλήγουν
σε συμπεράσματα
- Εννοιολογικός χάρτης :χρησιμοποιείται για την κατασκευή του σκελετού της αφήγησης, του παραμυθιού
- Επίδειξη για την εκμάθηση του προγράμματος παρουσίασης (power point) σε μαθητές που δεν το
γνώριζαν

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Εργάστηκαν για το πρόγραμμα 19 μαθητές και από τα τρία τμήματα της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, του
ου

3 γυμνασίου Φλώρινας
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Όλοι οι μαθητές εργάστηκαν αρχικά πάνω στο ίδιο θέμα που ήταν η αναζήτηση, και κριτική επιλογή
πληροφοριών σχετικών με την Κύπρο πάνω στις εξής θεματικές : ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα, δημοτικό
τραγούδι, κυπριακό παραμύθι.
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες (2 -3 ατόμων) προκειμένου να οργανώσουν τις πληροφορίες
με τη μορφή ππ και να τις παρουσιάσουν στην τάξη.
Στην τελευταία φάση οι μαθητές αποτέλεσαν δύο ομάδες. Κάθε ομάδα επεξεργάστηκε ένα διαφορετικό
σενάριο παραμυθιού.

Συνολική διάρκεια
18 διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι νέες γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές προκύπτουν από τους στόχους που έχουν τεθεί, τόσο
σε γνωστικό – μαθησιακό όσο και σε πολιτισμικό - κοινωνικό επίπεδο. Προσδοκούμε ότι τους δίνεται η
ευκαιρία να αναπτύξουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από συνεργατικές διαδικασίες
μάθησης και προσέγγισης των πηγών πληροφορίας. Δραστηριοποιούνται τα κίνητρα μάθησης από την
πλευρά του μαθητή, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ερευνητική διαδικασία.
Η παραγωγή πρωτότυπου κειμένου από τους ίδιους τους μαθητές δημιουργεί επιπλέον αίσθημα
αυτοπεποίθησης και παρακινεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών.
Επίσης οι μαθητές γνωρίζουν πολύπλευρα την Κύπρο, αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία με την Ελλάδα και
μέσα από τη διαδικασία αυτή εντοπίζουν μόνοι τις πολιτιστικές γέφυρες που τις συνδέουν. Ακόμη
σημαντικότερο, δημιουργούμε οι ίδιοι νέες πολιτιστικές γέφυρες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοικείωση με εφαρμογές κινητού τηλεφώνου και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
- 1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ενημέρωση των μαθητών και εκδήλωση ενδιαφέροντος
Εισήγηση από την υπεύθυνη του προγράμματος. Ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα – εκδήλωση

53

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ενδιαφέροντος - Δημιουργία ομάδας επικοινωνίας με εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις
τηλεπικοινωνίες.
Διάρκεια: 2 δ.ω
-

2η Δραστηριότητα

Στοχοθεσία – Ας γράψουμε ένα παραμύθι
Συζήτηση με τους μαθητές. Καθορισμός των στόχων μας και του τρόπου εργασίας. Λήψη αποφάσεων
σχετικά με τελικό προϊόν. Αποφασίζουμε να γράψουμε ένα παραμύθι. Ανάθεση εργασιών. Αναζήτηση
πληροφοριών στο διαδίκτυο. Συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών.
1ο Φύλλο εργασίας
Διάρκεια: 2 δ.ω

-

3η Δραστηριότητα

Χωρισμός σε ομάδες εργασίας – Διαβάζουμε παραμύθια
Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δουλέψει με πρόγραμμα παρουσίασης
και μία από τις θεματικές (ιστορία, γεωγραφία, δημοτικά τραγούδια, γαστρονομία κτλ) σχετικά με την
Κύπρο, προκειμένου να τις παρουσιάσουν στην επόμενη συνάντηση.
Διαβάζουμε το κυπριακό παραμύθι : Η Καλομοίρα – γίνεται ελεύθερος διάλογος σχετικά με το περιεχόμενο
και τη δομή του. Και κατευθυνόμενος διάλογος σχετικά με τα κοινά στοιχεία με άλλα παραμύθια που ήδη
γνωρίζουν.
2ο φύλλο εργασίας
Διάρκεια: 2 δ.ω
-

4η Δραστηριότητα

Παρουσίαση εργασιών
Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών με πρόγραμμα παρουσίασης. Ακολουθεί κατευθυνόμενη
συζήτηση και ερωταποκρίσεις σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.
Διάρκεια: 2 δ.ω
-

5η Δραστηριότητα

Ένας Κύπριος μας μιλά για το νησί του
Προσκεκλημένος μας ομιλητής ο πρόεδρος της ένωσης Κυπρίων στη Φλώρινα, δικηγόρος, κ. Ανδρέας
Ιωάννου. Μας μιλάει για την Κύπρο, την ιστορία της αλλά και τα προσωπικά του βιώματα από τη ζωή του
στο νησί. Γίνεται ελεύθερος διάλογος με τους μαθητές.
Διάρκεια: 2 δ.ω
-

6η Δραστηριότητα

Φτιάχνοντας παραμύθια – η θεωρία
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Κατασκευάζω ένα δικό μου παραμύθι. – Διαβάζουμε παραμύθια- Συζητάμε για τη δομή και τα βασικά
χαρακτηριστικά του παραμυθιού. Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας, προκειμένου να κατασκευάσουν
το σκελετό της δικής τους ιστορίας. Δημιουργούν έναν ήρωα, επινοούν το σκοπό του, αλλά και τις
δοκιμασίες που πρέπει να περάσει για να τα καταφέρει. Είναι ελεύθεροι να δουλέψουν ατομικά ή σε
δυάδες.
3ο φύλλο εργασίας
Διάρκεια: 2 δ.ω
-

7η Δραστηριότητα

Φτιάχνοντας παραμύθια : Από τη θεωρία στην πράξη
Οι μαθητές διαβάζουν στην ολομέλεια τις ιστορίες που έγραψαν. Ακολουθεί ιδεοθύελλα. Γίνεται
ελεύθερος διάλογος σχετικά με τις ιστορίες που ακούστηκαν. Επιλογή δύο σεναρίων και λεπτομερειών από
άλλες ιστορίες που τελικά απορρίφθηκαν. Χωρισμός σε δύο ομάδες.
4ο φύλλο εργασίας
Διάρκεια: 2 δ.ω
-

8η Δραστηριότητα

Φτιάχνοντας παραμύθια : Από τη θεωρία στην πράξη
Συζήτηση και κατευθυνόμενος διάλογος σχετικά με τα δύο σενάρια : χτίζουμε βήμα – βήμα τις δύο
ιστορίες. Εμπλέκονται όλοι οι μαθητές
Διάρκεια: 2 δ.ω
-

9η Δραστηριότητα

-

Ο Ροδόθεος και τα τρία πετράδια

-

Ο Λαυρέντης και η Φελίσια

Τελική σύνθεση των δύο παραμυθιών. Γίνονται οι τελικές διορθώσεις. Συζήτηση ανατροφοδότησης και
αξιολόγηση.
Διάρκεια: 2 δ.ω

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Ενθουσιασμός και αποδοχή από την πρώτη στιγμή.
Μεγάλη προθυμία να δουλέψουν και εκτός του ωραρίου του σχολείου.
Άμεση ανταπόκριση σε κάθε απαίτηση που προέκυπτε.
Επιπλέον χρόνος συναντήσεων εκτός διδακτικού ωραρίου.
Τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά. Οι μαθητές γνώριζαν ότι θα έπρεπε να εργαστούν με συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, προκειμένου να παράξουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν
αποτέλεσε τροχοπέδη για την ενθουσιώδη συμμετοχή τους, αλλά τους παρακίνησε να αναλάβουν ακόμη
πιο ενεργό ρόλο.
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Κερδισμένη ήταν και η υπεύθυνη του προγράμματος, γιατί γνώρισε την Κύπρο μαζί με τους μαθητές,
ευαισθητοποιήθηκε με την ιστορία της, εκτίμησε τον πλούτο του πολιτισμού της και αποτέλεσε μέρος των
δύο ιστοριών που γράφτηκαν για την Κύπρο.

Υλικοτεχνική υποδομή
Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτζέκτορας, εκτυπωτής, εφαρμογές viber και messenger,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη βέλτιστη και άμεση επικοινωνία της ομάδας

Βιβλιογραφία
-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%

CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9
1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD

-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%

CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%8
1%CE%BF

-

http://www.protothema.gr/greece/article/505463/auta-einai-ta-pio-sunithismena-onomata-stin-kupro/

-

http://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058

-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%C

F%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85

-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%C

F%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85#%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BA
%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE
%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1

-

https://eclass.aspete.gr/modules/document/file.php/.../Διδακτικές%20Τεχνικές.pdf

-

users.sch.gr/ibellou/articles/TeachingStrategies.pdf

-

https://kipriakaparamithia.weebly.com/omicron-

lambdaomicron970tauzetaiotaalpharho941tauetasigmaf.html

-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_

%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85

-

http://www.presidency.gov.cy/presidency/presidency.nsf/prc24_gr/prc24_gr?OpenDocument

-

http://www.visitpafos.org.cy/Coral_Bay_beach_Paphos_Cyprus_gr.aspx

-

www.timeoutcyprus.com/article/8871/pathos-me-ta-votana

-

https://kipriakaparamithia.weebly.com/kappaupsilonpirhoiotaalphakappaalpha-

pialpharhoalphamuupsilonthetaiotaalpha.html

-

http://www.cyprusalive.com/el/kypriaka-paradosiaka-paramyoia

-

gym-paralimni-amm.schools.ac.cy/data/uploads/sinedrio/g01.pdf
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-

https://www.youtube.com/watch?v=N5orhd5Vl4A

-

benl.primedu.uoa.gr/ptde/database-ptde/paramy8i.pdf

-

feggaroskoni.gr/home/blog.../o-vladimir-propp-kai-i-morfologia-tou-parami8iou

-

https://eclass.uop.gr/modules/document/file.php/TS245/Παραμύθι.pdf

-

https://studentlife.com.cy/200316//24/i-20-pio-asties-kypriakes-ekfrasis-pou-chrisimopioume-kathe-mera

-

http://www.andro.gr/geusi/seftalia-peskias/

-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1

-

https://tsiatista.wordpress.com/

-

https://el.wikipedia.org/wiki/Παραμύθι

-

http://news.maronitedaily.com/index.php/component/k2/item/3262

-

http://www.cyprusalive.com/el/erwtika-kypriaka-distixa

-

http://gr.cypruswalksetc.com/about-cyprus/kastra-kai-mesaionika-paratereteria-sten-kypro

-

https://www.google.gr/search?safe=active&rlz=1C1AOHY

Παράρτημα
1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ : Μιαν βολάν τζ΄έναν καιρόν… στην Κύπρο
Αγαπητοί μου μαθητές,
Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα. Θα αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω θεματικές ενότητες.
Θα αξιολογήσετε τις πληροφορίες και θα γράψετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.

1.

Κύπρος – ιστορία : Ιδιαίτερα για τις εξής ιστορικές περιόδους : Φραγκοκρατία, Βυζαντινή εποχή,

Αγγλοκρατία και ΕΟΚΑ, Τουρκική εισβολή, Διχοτόμηση
2.

Κύπρος : Η γεωγραφία του νησιού, θέση, έκταση, πόλεις, τοπωνύμια

3.

Κύπρος : γαστρονομία, κυπριακά φαγητά και γλυκά

4.

Κύπρος : ονόματα

5.

Κύπρος : έθιμα και παραδόσεις

6.

Κύπρος : κυπριακή διάλεκτος – λέξεις και φράσεις στα κυπριακά

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ : Μιαν βολάν τζ΄έναν καιρόν… στην Κύπρο
1.

Θα διαβάσετε τα κυπριακά παραμύθια που σας δίνονται
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2.

Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε τα πρόσωπα, τα χαρακτηριστικά τους, τους σκοπούς τους και

με ποιες ενέργειες τους επιτυγχάνουν
3.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να φέρετε και άλλα παραμύθια στο διαδίκτυο – Μην ξεχάσετε να

γράψετε τις πηγές σας
4.

Αναλαμβάνετε να ετοιμάσετε παρουσίαση δέκα τουλάχιστον διαφανειών για τα υπο – θέματα που

σας ανατέθηκαν. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην επόμενη συνάντηση

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μιαν βολάν τζ΄έναν καιρόν… στην Κύπρο
Σκέφτομαι τη δική μου ιστορία
Διαλέξαμε να γράψουμε παραμύθι, γιατί ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ μπορούμε να κάνουμε Ο,ΤΙ θέλουμε.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Απλή πλοκή έξω από τα όρια του χρόνου,
συνύπαρξη φυσικών και υπερφυσικών στοιχείων,
μαγικές δυνάμεις,
ευτυχισμένη έκβαση,
σχόλια και παρεμβάσεις του αφηγητή,
κλιμάκωση γεγονότων,
συνύπαρξη αντίθετων χαρακτήρων,
αλληγορικά και συμβολικά στοιχεία
Επαναλήψεις και απαριθμήσεις (τριάδες, επτάδες).
Οι ήρωες παρουσιάζονται ως αβαθείς μορφές πάντα νέοι
Οι χαρακτηρισμοί είναι απλοί: αναφέρονται μόνο οι ιδιότητες που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τη ζωή των προσώπων εκτός πλοκής.
Η δράση εκτυλίσσεται μέσα στην ανωνυμία των προσώπων.
Δεν υπάρχει χρόνος
ΑΡΑ Βρίσκω
Ένα ήρωα / ή μία ηρωίδα :
Τον/ την λένε :
Εξωτερική περιγραφή :
Ζει στην Κύπρο : σε ποια πόλη – περιοχή
Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει/ ο στόχος που πρέπει να πετύχει :
Σκέφτομαι τρεις δοκιμασίες που πρέπει να περάσει ή άθλους που έχει να κάνει προκειμένου να βγει από τη
δύσκολη θέση, να πετύχει
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Χρησιμοποιώ στην ιστορία που σκέφτηκα τουλάχιστον 7 στοιχεία που έχω μάθει διαβάζοντας για την
Κύπρο (όνομα του ήρωα, τοπωνύμιο, φαγητό, λέξεις, ιστορικά στοιχεία)

4Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Μιαν βολάν τζ΄έναν καιρόν… στην Κύπρο
ΗΡΩΑΣ

ΤΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Μιαν βολάν τζ΄ έναν καιρόν … στην Κύπρο
Μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
1.

Αμπατζής Ιωάννης

2.

Αντωνίου Μαρία

3.

Δάμου Μαρία

4.

Δήμτσιος Στέφανος

5.

Ηλιακόπουλος Αλέξανδρος

6.

Καράγεωργα Ουρανία Νεφέλη

7.

Κασκαμανίδου Παρέσσα
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8.

Κατσάκη Σοφία

9.

Κόττης Κωνσταντίνος

10.

Κόττης Χρήστος

11.

Μπάλκος Ευάγγελος

12.

Νεδέλκου Φλώρα

13.

Ξανθοπούλου Ναυσικά

14.

Παπαγρηγορίου Καλυψώ

15.

Παράσχου Ζήσης

16.

Πεντερίδης Αναστάσιος

17.

Σβάρνας Ελευθέριος

18.

Σέρτση Χρυσή

19.

Συγκελάκη Αντιγόνη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Μιαν βολάν τζ ΄ έναν καιρόν … στην Κύπρο
Γράφω παραμύθι – τα παραμύθια μας

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΡΩΤΟ
Ο Λαυρέντης και η Φελίσια
Μια βολάν τζ΄ έναν καιρόν
… ζούσε στο κάστρο της Πάφου ένας βασιλιάς, ο Ρε1 Αχορταγάκης, που είχε μια όμορφη κόρη, τη
Φελίσια. Όταν έφτασε η ώρα να παντρευτεί κάλεσε όλα τα παλικάρια του βασιλείου για να διαλέξει το
ταίρι της. Μαζεύτηκαν στο παλάτι τα πιο διαλεχτά βασιλόπουλα απ΄ όλο το νησί. Ανάμεσα σε αυτούς
ήρθαν ο Αθηνάκης από το κάστρο της Λεμεσού, ο Μορφάκης από το Βουφαβέντο, ο Μερκούρης από το
κάστρο Λευκωσίας και ο Λαυρέντης από το κάστρο της Λάρνακας.
Έβγαλε ο βασιλιάς διαταγή που έλεγε ότι όποιος ήθελε να πάρει τη βασιλοπούλα και το βασίλειο έπρεπε
να περάσει τρεις δοκιμασίες. Η πρώτη ήταν :
Την κόρη μου θα παντρευτεί όποιος αθθό μου φέρει
Από το όρος Τρόοδος, αν θα τα καταφέρει
Γίγαντας δράκος το φυλά τζαι νύχτα τζαι ημέρα
Δώστε του ανταλλάγματα και όχι μόνο φοβέρα

1

Από το Ρήγας, δηλαδή βασιλιάς
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Σελώνουν τ΄ άλογά τους τα ατρόμητα βασιλόπουλα και ανεβαίνουν την οροσειρά Τρόοδος. Καλπάζουν
όλοι να προφτάσουν. Πρώτος πρώτος φτάνει ο Ρε Λαυρέντης. Εκεί πράγματι άγριος δράκος φυλάγει το πιο
σπάνιο λουλούδι, αυτό που ανθίζει μόνο μια φορά το χρόνο στα γενέθλια της βασιλοπούλας. Ο δράκος
στάθηκε μπροστά του και είπε βγάζοντας φλόγες :
Καλώς τα ρηγόπουλα που το κορίτσι αν θέλουν
Ένα βουνό με σεφταλιές αμέσως να μου φέρουν
Να τις εψήσουν στη φουκού ζεστές να τσι εβγάλουν
Για να τους δώσω τον αθθό την κοπελιά να πάρουν
Εύκολη δοκιμασία για το Λαυρέντη. Θυμάται τη συνταγή της γιαγιάς του που μαγείρευε τις πιο νόστιμες
σεφταλιές. Κιμά, ντομάτα, κρεμμυδάκι, μαϊντανό οπωσδήποτε, αλάτι, πιπέρι και μπόλια. Ρίχνει και
ανακατεύει. Το μυστικό της νοστιμιάς είναι να ξεροψηθούν και ταυτόχρονα για να παραμείνουν ζουμερές.
Και

πού

αλλού;

Στις

φλόγες

που

βγάζει

ο

δράκος

απ΄

το

στόμα

του!!!

Καταβροχθίζει ο δράκος τις σεφταλιές και ευχαριστημένος και χορτάτος αφήνει τον Λαυρέντη να κόψει
το λουλούδι. «Ξιουρίν Πιτρίν»2, λέει ο Λαυρέντης στα άλλα βασιλόπουλα που δεν τα κατάφεραν στη
δοκιμασία.
Κατεβαίνει χωρίς ανάσα το όρος και προσφέρει το λουλούδι στο βασιλιά, έτοιμος να πάρει το χέρι της
αγαπημένης του Φελίσιας. Ο Ρε Αχορταγάκης όμως του βάζει και ένα κατόρθωμα ακόμη.

Για πάρε τη μαείρισσα χαλούμι να μου φτιάξεις
Με ζιβανία δροσερή καλά να τα ταιριάξεις
Κι αν φάω και πιω και ευφρανθώ απόφαση θα εκάμω
Να πάρεις το κορίτσι μου νιόγαμπρον να σε κάνω

Τρέχει ο Λαυρέντης να φέρει τα υλικά. Ο μάγειρας του βασιλιά – συγκινημένος από τον έρωτα του για
τη Φελίσια - του δίνει το κατσαρόλι εκείνο που και ο ίδιος μαγείρευε το βασιλικό χαλούμι. Και για τη
ζιβανία τον συμβουλεύει : «να τη βάλεις παγωμένη και να τη σερβίρεις με κανέλα. Να είναι παλιά για να
μοσχομυρίσει.»
Άκουσε ο Λαυρέντης τις οδηγίες κι έφερε στο τραπέζι του βασιλιά μοσχομυρωδάτη ζιβανία με
φρεσκοψημένο χαλούμι.
Αφού έφαγε και ευχαριστήθηκε ο Ρε Αχορταγάκης, φώναξε τη Φελίσια, που δεν έβλεπε την ώρα να
παντρευτεί τον καλό της.
-

«Με αυτό το παλικάρι το τραπέζι σου θα είναι πάντα γεμάτο, όπως και η καρδιά σου. Να ζήσης, να
γεράσης, να κάμης τζιαι παιδκιά ν' αρμάσης»3 Είπε στην κόρη του και έδωσε την ευχή του.
2
3

Εκφραση που λαλούμεν για να θκιώξουμε κάποιον ή κάτι
παντρέψης
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Και αμέσως έδωσε διαταγή :
«Να έρθουν οι βκιολάρηδες τη νύφφην να πλουμίσουν
Τα μμάθκια της τα όμορφα χαρά να εγεμίσουν»
Και έγιναν οι γάμοι και …
… έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ο Ροδόθεος και τα τρία πετράδια
Μιαν βολάν τζ‘έναν καιρόν

Ο ΡοδΟ όθεος και τα τρία πετράδια

.. σε ένα περίβρεχτο νησί, την ξακουστή Κύπρο, υπήρχε μια πόλη που τη ΄λέγαν Λήδρα.4 Εκεί ζούσε μια
οικογένεια πολύ ευτυχισμένη, μέχρι τη μέρα που μαύρο σύννεφο σκέπασε την πόλη και όλοι
4

Το όνομα που είχε η αρχαία πόλη της Λευκωσίας
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εξαφανίστηκαν. Όλοι εκτός από το μικρό γιο, το Ροδόθεο, ένα μελαμψό παλικάρι που ζούσε από τότε
λυπημένο και αγέλαστο.
Τα χρόνια περνούσαν και ο Ροδόθεος τριγύριζε στο νησί ψάχνοντας απεγνωσμένα τους αγαπημένους
του. Μια νύχτα αφέγγαρη και σκοτεινή που βρέθηκε στην παραλία της Λεμεσού, σκόνταψε σε ένα παλιό
σαρακήνικο5 σεντούκι, που ξεβράστηκε από το κύμα. Ήταν σκουριασμένο και εφτασφράγιστο, στολισμένο
με σεντέφια6 και σκεπασμένο με φύκια. Δοκίμασε να το ανοίξει. Προσπάθησε μια, δυο, τρεις. Αδύνατον.
Τρεις κλειδαριές φύλαγαν το μυστικό του. Το φορτώθηκε λοιπόν στην πλάτη και γύρισε σπίτι του. Εκεί
αποκαμωμένος κοιμήθηκε.
Το βράδυ που κοιμόταν εμφανίστηκε στον ύπνο του ο γέρο παππούς του. Του μίλησε σαν να ήταν
ζωντανός. Συμβούλεψε με τη βαθιά φωνή του το Ροδόθεο :
«Το σεντούκι, Ροδόθεε, κρύβει το κλειδί της ελπίδας σου» του είπε.
«Μα για να το ανοίξεις πρέπει να βρεις τα τρία πολύτιμα πετράδια που το

ξεκλειδώνουν. Πρέπει να

περάσεις τρεις δοκιμασίες. Κάθε βράδυ θα ορίζω και μία. Και όταν τα καταφέρεις θα έχεις αυτό που
αναζητάς.
Πρώτη δοκιμασία : Θα πας στον άσπρο τόπο και θα βρεις την πιο όμορφη νύφη, μια αληθινή Αφροδίτη, για
να πάρεις από το πέπλο της το άσπρο πετράδι»7
«Τι εννοείς, παππού;» ρώτησε ο Ροδόθεος απορημένος.
«Ψάξε τις απαντήσεις μέσα σου», είπε ο παππούς και το όνειρο έσβησε.
Έμεινε για λίγο σκεφτικός ο Ροδόθεος και μετά θυμήθηκε.
-Υπάρχει μια πόλη στην άκρη της Ελλάδος, Ροδόθεε, που λέγεται Φλώρινα, του είχε πει η μητέρα του, όταν
ήταν μικρός. Είναι η πιο άσπρη πόλη που είχε δει ποτέ άνθρωπος. Χιόνι και παγωμένες νιφάδες που
μοιάζουν με λαμπερά πετράδια τη στολίζουν σχεδόν ολοχρονίς.
Ο Ροδόθεος έκλεισε τα μάτια, αέρας φύσηξε απαλός και, πριν βγάλει ανάσα, φτάνει στη Φλώρινα, τον
πιο άσπρο τόπο. Το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα. Προχωράει λίγο και τι να δει! Μια νύφη πανέμορφη,
αληθινή Αφροδίτη, περπατώντας στην άκρη του Σακουλέβα γλίστρησε στο χιόνι. Από το πέπλο της είχε
πέσει κάτω ένα άσπρο λαμπερό πετράδι. Το αρπάζει 8γρήγορα, το βάζει στην τσέπη του βιαστικά και το ίδιο
απαλό αεράκι τον φέρνει πίσω.

Το ίδιο βράδυ έρχεται πάλι στο όνειρό του ο παππούς.
- Δεύτερη δοκιμασία για σένα. Για να βρεις το πράσινο πετράδι πρέπει να πας στον πράσινο τόπο και εκεί να
ανακαλύψεις τον πιο λαμπερό καρπό. Είναι αυτό που ψάχνεις.

5

ο

ο

Τον 14 και 15 αι έδρασαν στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου πειρατές
Σκληρό υλικό που καλύπτει την εσωτερική πλευρά των θαλασσινών οστράκων
7
Το πράσινο, το λευκό και το πορτοκαλί χρώμα του χαλκού είναι τα τρία χρώματα της κυπριακής σημαίας
8
Ο Σακουλέβας είναι ποτάμι που διασχίζει την πόλη της Φλώρινας
6
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- Ποιος είναι ο πράσινος τόπος; Πώς θα τον βρω; αναρωτήθηκε ο Ροδόθεος... Μα βέβαια! Οι ελαιώνες πέρα
από τον Όλυμπο! Αναφώνησε. Στην ηλιόλουστη Πάφο. Εκεί που μαζεύαμε μικροί ελιές, αστραφτερές σαν
πράσινα πετράδια.
Έκλεισε τα μάτια και ένα ορμητικό κύμα τον ξέβρασε στον κόλπο των Κοραλλιών. Βγήκε στην αμμουδιά,
σκαρφάλωσε στα βράχια και όπου έφτανε το μάτι του απλωνόταν ο πράσινος τόπος. Ατέλειωτα ελιόδεντρα
στα πόδια του. Τρυπώνει στον ελαιώνα και βρίσκει την ελιά που φωτίζεται πιο πολύ από τον καυτό
καλοκαιρινό ήλιο. Στα ασημένια κλαδιά της βλέπει να αστράφτει αυτό που γυρεύει. Το καταπράσινο
πετράδι. Το βάζει στην τσέπη του και με τα ορμητικά κύματα γυρνάει πίσω, περιμένοντας με ανυπομονησία
το βράδυ.
Ήταν η τελευταία δοκιμασία.
- «Και τώρα το πιο δύσκολο απ’ όλα, είπε ο παππούς, που ήρθε στο όνειρό του. Θα πας στο κάστρο της
Αμμόχωστου, μπροστά στον προμαχώνα του Τοξότη.9 Εκεί είναι θαμμένο πορτοκαλί πετράδι, στολίδι από
χάλκινο μάνταλο πόρτας που έσπασε, Μαύρος δράκος φοβερός φυλάγει με φωτιές το απάτητο κάστρο. Μη
φοβηθείς, μην κλάψεις, μη μιλήσεις. Θα τον κοιμήσεις με φίλτρο μαγικό από βερβένα10».
Ανεμοστρόβιλος ανταριασμένος τον έφερε μπροστά στο κάστρο. Ο Ροδόθεος θυμήθηκε ακριβώς τις
οδηγίες και υπάκουσε. Δε φοβήθηκε, δεν έκλαψε, δε μίλησε. Σκόρπισε το μαγικό βοτάνι και ο γιγάντιος
δράκος που διαφέντευε τον τόπο αποκοιμήθηκε. Έσκαψε με τα νύχια του και βρήκε το πορτοκαλί πετράδι
μπροστά στην πόρτα του κάστρου.
Με το τρίτο πετράδι στην τσέπη τρέχει ο Ροδόθεος στο σεντούκι. Μπαίνουν το ένα μετά το άλλο τα
πετράδια στη θέση τους και ξεκλειδώνει. Το καπάκι ανοίγει και μαύρος καπνός ξεχύνεται από μέσα. Μια
γνώριμη γυναικεία φωνή ζεσταίνει το δωμάτιο.
-

«Το κλειδί της ελπίδας σου, Ροδόθεε παιδί μου, είναι η μνήμη. Να μην ξεχνάς. Τους ανθρώπους που
αγάπησες, τους τόπους που σε μεγάλωσαν, τις θάλασσες που σε έλουσαν, τα καλοκαίρια που σε
αγκάλιασαν, τους ανέμους που σε ταξίδεψαν, τα λόγια που σε χάιδεψαν…

και τότε θα γίνεις

ευτυχισμένος».
Ο Ροδόθεος χαμογέλασε
Να μην ξεχνώ… μονολόγησε.
….για να ζήσουμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα!

9

Ένας από τους τρεις προμαχώνες του κάστρου της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Αλλιώς Κάστρο του Οθέλο
Βοτάνι που το βρίσκουμε και στην Κύπρο. Λέγεται αλλιώς και ιεροβότανο

10
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«Κατασκευάζοντας» μία ταινία μικρού μήκους με θέμα την εισβολή στην
Κύπρο»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Πετρουλή Νικολίτσα
Ιδιότητα: ΠΕ32, Θεατρολόγος
Email επικοινωνίας: nikolitsa_petruli@yahoo.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Θεατρική αγωγή (τομέας: κινηματογραφική αφήγηση), ιστορία, γεωγραφία

Τάξη/εις εφαρμογής
Δ’ Τάξη και ΣΤ’ Τάξη

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Διττός σκοπός σεναρίου: 1. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα γεγονότα της Κύπρου και τα
αποτελέσματα αυτών και 2. Να γνωρίσουν σε πρακτικό επίπεδο όρους και τεχνικές που σχετίζονται με την
κινηματογράφηση μίας ταινίας (σενάριο, πλάνο-γκρο πλαν, αμερικέν, γενικό πλάνο-, γωνία λήψης, μονταζ,
μιξαζ, ντεκουπαζ, καδράρισμα κτλ).

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Βασικός στόχος υπήρξε η δραστηριοποίηση όλων των μαθητών της τάξης κατά ζεύγη ή κατά ομάδες για την
επίτευξη ενός κοινού στόχου μέσω μιας διακριτικής καθοδήγησης ώστε οι μαθητές να μάθουν από τη δική
τους δράση είτε μέσα στο σχολείο είτε εκτός αυτού.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Η σύνδεση των δύο πολιτισμών (Ελλάδας- Κύπρου) αλλά και η επαφή με την ομογένεια.
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Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Επιλέχθηκε η μέθοδος του project αφού προηγήθηκε η συνεκτίμηση των πλεονεκτημάτων
(ομαδοσυνεργατική διαδικασία, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, κοινωνικοποίηση) και των
μειονεκτημάτων(χρονοβόρος διαδικασία, συνεχής παρακολούθηση εργασιών) αυτής.

Διδακτικές τεχνικές
Βήματα:
1. Χωρισμός ομάδων
1.

Χωρισμός αρμοδιοτήτων κάθε ομάδας. Τα μέλη της ομάδας έχουν διαφορετικούς ρόλους τους

οποίους αποδέχτηκαν έπειτα από κοινή συμφωνία.
2.

Διάκριση χρόνου. (Πότε δουλεύουμε, τι ξέρουμε από πριν- ιστορία, εμπειρία, ανάμνηση-, τι έχουμε

ως στόχο να μάθουμε).
3.

Θεματικές ενότητες (πριν την εισβολή, κατά την εισβολή και μετά την εισβολή)

4.

Ποιο θέμα μας προκαλεί το ενδιαφέρον.

5.

Πώς συνδέεται το θέμα που θα δουλέψουμε με το σήμερα και την καθημερινότητα του κάθε

μαθητή.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Αφού χωρίστηκαν οι μαθητές σε ομάδες επιλέχθηκε ένας συγκεκριμένος χώρος εργασίας για την κάθε
ομάδα. Έπειτα, δόθηκε η ευκαιρία σε όλες τις ομάδες για πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό μέσω του
διαδικτύου αλλά και της βιβλιοθήκης του σχολείου.

Συνολική διάρκεια
2 ώρες εβδομαδιαίως από το Νοέμβριο έως και τον Ιανουάριο καθώς και τις ώρες εκτός σχολείου κατά την
οποία πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα και το μοντάζ των σκηνών. Συνολικά περίπου 40 ώρες.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Γνώσεις που σχετίζονται με την ιστορία της Κύπρου αλλά και με τις τεχνικές του κινηματογράφου όπως έχει
ήδη αναφερθεί.
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Προαπαιτούμενες γνώσεις
-

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Διάρκεια: 4ώρες
Είδος : Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή : Ανασκόπηση σε μεγάλο μέρος του πληροφοριακού υλικού για το θέμα της εισβολής στην
Κύπρο όπως αυτό αντλήθηκε από βιβλιογραφικές πηγές και έγκυρες πηγές από το διαδίκτυο. Επιπλέον,
αντλήθηκαν πληροφορίες για τους αγνοούμενους όπως αυτοί αναφέρονται στις επίσημες λίστες της
Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους της Κύπρου (ΔΕΑ).
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Συγγραφή σεναρίου
Διάρκεια: 6 ώρες
Είδος: Μεταγνωστική
Περιγραφή: Στο στάδιο αυτό οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη συγγραφή του σεναρίου της ταινίας βάσει του
θέματος που είχε επιλεγεί να παρουσιαστεί. Έγινε διανομή ρόλων και μία υποτυπώδης αρχικά (ελλείψει
σκηνικών) προετοιμασία των μαθητών ως προς την προσέγγιση των ρόλων.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κατασκευή σκηνικών- αναζήτηση props
Διάρκεια: 10 ώρες
Περιγραφή: Οι μαθητές προετοίμασαν τους χώρους στους οποίους θα ελάμβαναν χώρα τα γυρίσματα. Με
δεδομένο ότι υπήρχαν συνολικά 7 πλάνα τόσο εσωτερικά (αίθουσα διδασκαλίας) όσο και εξωτερικά
(προαύλιο σχολείου, θάλασσα) η προετοιμασία αποδείχθηκε χρονοβόρος και ιδιαιτέρως επικίνδυνη σε
ορισμένες περιπτώσεις. Πρώτα απ’ όλα η αίθουσα διδασκαλίας άδειασε από το περιεχόμενό της (έδρα,
θρανία, καρέκλες) και τοποθετήθηκαν

κατά μήκος της πανιά σε μορφή παραπετασμάτων για τη

δημιουργία ενός ΄κουτιού’ – στούντιο που θα χρησίμευε ως χώρος λήψης των σκηνών. Επιπλέον, ο ένας
από τους τοίχους καλύφθηκε από καμβά μεγέθους 7μ μήκους και 3,5 μ ύψους πάνω στον οποίο
αναγράφονταν περί τα 600 ονόματα των αγνοουμένων όπως αυτά αναφέρονταν στις επίσημες λίστες της
ΔΕΑ. Έπειτα, με τη βοήθεια του εικαστικού του σχολείου στον προαύλιο χώρο και σε εμφανές σημείο
σχεδιάστηκε με κιμωλία το περίγραμμα της Κύπρου στο οποίο θα γυρίζονταν 2 σκηνές. Η πρώτη σκηνή της
ταινίας έγινε σε ήδη διαμορφωμένο σημείο στο προαύλιο στο οποίο απεικονίζεται μία σκακιέρα.
Ταυτόχρονα, έγινε και η αναζήτηση των απαιτούμενων σκηνικών αντικειμένων καθώς και των κοστουμιών.
4η Δραστηριότητα
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Τίτλος: Γυρίσματα
Διάρκεια: 10 ώρες
Περιγραφή: Τα γυρίσματα περιελάμβαναν και την προετοιμασία του ρόλου και της ψυχικής κατάστασης
των εμπλεκομένων. Κάθε σκηνή γυρίστηκε αρκετές φορές για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
(γωνία λήψης, φως, σκιές κτλ. ). Κατά μέσο όρο η κάθε σκηνή γυρίστηκε 5 φορές.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ολοκλήρωση ταινίας
Διάρκεια: 10 ώρες
Περιγραφή: Σε αυτό το τελικό στάδιο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τεχνικούς όρους του κινηματογράφου.
Ασχολήθηκαν με το μοντάζ των πλάνων, την ανεύρεση της μουσικής και των ηχητικών εφέ, τη δημιουργία
των τίτλων αρχής και τέλους, την ασπρόμαυρη και έγχρωμη λήψη κτλ. Επεξεργάστηκαν και
πειραματίστηκαν με τις σκηνές μέσω του προγράμματος movie maker.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Προβλήματα προέκυψαν ως προς την υλοποίηση των γυρισμάτων η οποία έπρεπε να γίνει σε ώρες εκτός
σχολικού ωραρίου και η ανεύρεση κοινού προγράμματος ήταν δύσκολη. Επιπλέον, προβλήματα
προέκυψαν αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (ανυπαρξία καμερών, τριπόδων,
ηχητικών συστημάτων, υπολογιστών κτλ. )

Υλικοτεχνική υποδομή
Χρειάστηκαν υπολογιστές για την ανεύρεση των σχετικών πηγών και για την ταινία χρειάστηκαν κάμερες,
τρίποδο και προβολείς.

Βιβλιογραφία
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_stockholm.nsf/ecsw15_gr/ecsw15_gr?OpenDocument,
ιστοσελίδα της ΔΕΑ
http://www.mixanitouxronou.gr/tag/kipros/
https://www.youtube.com/watch?v=Boe-uUQ3ttM
https://www.youtube.com/watch?v=cAmJhhYRtuI
13 περιστέρια, Αγνοούμενοι Άκρως Απόρρητο, Πέτρος Κασιμάτης, εκδ. Λιβάνη, 2009
Κύπρος, 1954-1974, Κώστας Χατζηαντωνίου, εκδ.Ιωλκός, 2007
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Παράρτημα
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«Δημιουργία Πολυμεσικής Παρουσίασης με θέμα το Κυπριακό πρόβλημα:
«Κύπρος, πατρίδα αγαπημένη: Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ. Μια
περιδιάβαση στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου μέσα από τις εμπειρίες και
τις εργασίες των παιδιών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
Ονοματεπώνυμο: Νίκη Παντελή-Πεττεμερίδου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Δημοτικής
Email επικοινωνίας: nikipantelipettemeridou@hotmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Η δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων υλοποίησης
του διαχρονικού στόχου της Κυπριακής Εκπαίδευσης «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ», ο οποίος
προσεγγίστηκε διαθεματικά, όπως είχε αποφασιστεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2014-15 του
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κασσιανού, σε συνεδρία του διδακτικού προσωπικού, με στόχο να επιτευχθεί
μια πιο ολιστική θεώρηση του θέματος. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο, όμως, είχαν τεθεί ξεχωριστοί και
συγκεκριμένοι στόχοι, ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικές διασυνδέσεις ανάμεσα στα συνεργαζόμενα
γνωστικά αντικείμενα. Τα παιδιά κατάφεραν με πολύ όμορφο και συγκινητικό τρόπο να αποτυπώσουν τις
εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δημιουργίες που οικοδόμησαν στα μαθήματα των Ελληνικών, Μαθηματικών,
Ιστορίας, Γεωγραφίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τέχνης, Μουσικής ακόμα και Γυμναστικής, σε
ομαδικές πολυμεσικές παρουσιάσεις, που στο τέλος ενοποιήθηκαν.
Παρόλο που δεν υπάρχει αυτόνομο μάθημα Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο, η Διεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσης προσέδωσε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των σύγχρονων
τεχνολογικών μέσων, στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων του Δημοτικού
Σχολείου, τονίζοντας τη σημασία για προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις της οργανωμένης
κοινωνίας11.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται εκεί που παρέχεται η δυνατότητα, να

αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές δραστηριότητες με νέες δυναμικότερες αλληλεπιδραστικές
δραστηριότητες και μεθόδους εφαρμοσμένες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως η καλύτερη
εναλλακτική λύση για επίτευξη των στόχων των μαθημάτων. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αποτελεί,

11

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ensomatosi_tpe/index.html
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μεταξύ άλλων, και μια προσπάθεια αξιοποίησης των ΗΥ, ως στρατηγικό σύμμαχο στην όλη διαδικασία της
γνώσης.

Τάξη/εις εφαρμογής
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Στ΄ τάξη (2014-15) του Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Κασσιανού Λευκωσίας (1ο Βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό «Κύπρος 1974-2014: Δεν
ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ» -

Κατηγορία «Πολυμεσικές Παρουσιάσεις»12) και προσαρμοσμένο (με

διαφοροποιήσεις, απλουστεύσεις και περισσότερη καθοδήγηση) στην Γ΄ τάξη (2016-17) του Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας, στηριζόμενοι στη θέση του Bruner ότι ο μαθητής μπορεί να διδαχθεί
οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία αρκεί να γίνεται σεβαστό το γνωστικό του επίπεδο και η ετοιμότητά του
για μάθηση.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι η διατήρηση της μνήμης των κατεχόμενων εδαφών μας, η προώθηση
της επανένωσης της πατρίδας μας και η ειρηνική συμβίωση μεταξύ όλων των κοινοτήτων του νησιού μας
(Εγκύκλιοι ΥΠΠ : 7.1.05.27, 30 Αυγούστου 2016, 7.1.05.30 28 Αυγούστου 2017 ), καθώς και η καλλιέργεια
κομβικών δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών ζωής, που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
Η δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης πραγματοποιήθηκε στο τέλος της προγραμματισμένης ενότητας
«Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ», με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να καταστήσει τους μαθητές άλλων
σχολείων της Ελλάδας και της ομογένειας, γνώστες της κυπριακής τραγωδίας και της συνεχιζόμενης
τουρκικής κατοχής. Τα παιδιά επέλεξαν τη δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης, ως ένα ευχάριστο και
παραστατικό τρόπο προβολής των πτυχών του κυπριακού προβλήματος και των συνεπειών της τουρκικής
εισβολής, που βιώνουν κι αυτά σήμερα, τόσα χρόνια μετά.
Έγραψαν, μεταξύ άλλων, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του σχολείου του Αγίου Κασσιανού περιγράφοντας
τον τρόπο της διαθεματικής εργασίας τους13:
«Το σχολείο μας και οι γειτονιές των μαθητών βρίσκονται δίπλα στην πράσινη γραμμή. Μοιραστήκαμε,
έτσι, εμπειρίες και συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά: τις απαγορευτικές πινακίδες, τα
συρματοπλέγματα, τις τούρκικες σημαίες, καθώς και το ιστορικό μας σχολείο που αντικρίζουμε καθημερινά
12

η

H βραβευμένη παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στην 4 σελίδα στην κατηγορία Μαθητκές Δημιουργίες«Ψηφιακά» του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος –Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»
http://mycyprus.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC/page/4/
13

Δείγμα των διαθεματικών εργασιών των παιδιών βρίσκονται στην εφημερίδα του σχολείου:
http://mycyprus.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82/
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ερειπωμένο στη νεκρή ζώνη. Μοιραστήκαμε ακόμη, δάσκαλοι και μαθητές, οικογενειακές ιστορίες και
μνήμες που μας αφηγήθηκαν οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Στη συνέχεια μεταφέραμε τις
εμπειρίες και τις ιστορίες στις τάξεις και τις μετατρέψαμε σε εικόνες, σχέδια και ποιήματα. Γράψαμε
τραγούδι και κάναμε παρουσιάσεις. Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, καθώς και οι καθημερινέςσχολικές και οικογενειακές- εμπειρίες μας αποτυπώνονται στις εργασίες μας» («Το σκεπτικό της δουλειάς
μας, οι απόψεις και τα συναισθήματά μας για το πρόγραμμα», εστάλη τη σχολική χρονιά 2014-15 στον
Πανελλήνιο διαγωνισμό «Κύπρος 1974-2014: Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ» μαζί με τις εργασίες των
παιδιών).

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Τα παιδιά, μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, στοχεύουν:
1.5.2.1. Να γνωρίσουν τα κατεχόμενα μας μέρη, να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη τους και να
διεκδικήσουν την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
1.5.2.2.Να απαριθμήσουν τις συνέπειες της τούρκικης εισβολής (πρόσφυγες, αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι,
νεκροί, αιχμάλωτοι, κατοχικός στρατός, έποικοι, οδοφράγματα, νεκρή ζώνη, σφετερισμός περιουσιών,
καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος, σύληση εκκλησιαστικών χώρων,
καταστροφή της οικονομίας, κ.ά.).
1.5.2.3. Να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες από ποικίλες πηγές, αξιοποιώντας κυρίως ζωντανές
πηγές - συγγενικά ή γνωστά τους πρόσωπα για: α) τα γεγονότα του πραξικοπήματος και της τουρκικής
εισβολής β) τα κατεχόμενα μέρη μας (πόλεις, χωριά, τοποθεσίες κ.ά) γ) τα ιστορικά, θρησκευτικά μνημεία
των κατεχομένων καθώς και την ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις που συνδέονται με αυτά δ) τα
πρόσωπα που έδρασαν στα κατεχόμενα και συνέβαλαν σημαντικά στους αγώνες για ελευθερία.
1.5.2.4. Να καλλιεργήσουν κομβικές δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα (συνετή
χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας) αξιοποιώντας τις συγχρόνως για την ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση του κόσμου για το κυπριακό πρόβλημα.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
1.5.3.1. Να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν τον δημοκρατικό και ενεργό πολίτη.
1.5.3.2.Να μελετήσουν τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να αναφέρουν συγκεκριμένα ποια
Ανθρώπινα Δικαιώματα καταπατούνται στην Κύπρο.
1.5.3.3. Να αντιληφθούν πως η διαίρεση της πόλης μας-Λευκωσίας είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης
τουρκικής κατοχής και να εκφράσουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους σχετικά με την κατάσταση
αυτή.
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1.5.3.4. Να εισηγηθούν τρόπους ενεργούς και ειρηνικής δράσης για την διεκδίκηση των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων στην Κύπρο.
1.5.3.5.Να ασχοληθούν και να συζητήσουν θέματα από την επικαιρότητα όπως: ταυτοποίηση λειψάνων με
τη μέθοδο DNA, αγώνες για την ειρηνική επίλυση του κυπριακού, εγκλωβισμένοι κ.ά.
1.5.3.6. Να αναπτύξουν και να εκφράσουν αισθήματα αγάπης προς την πατρίδα και την ελευθερία,
σεβόμενοι ταυτόχρονα την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα του οποιουδήποτε.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Η διαθεματική προσέγγιση που επιλέχθηκε να υλοποιήσει τους στόχους της ενότητας «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ,
Διεκδικώ» είχε σκοπό να διασυνδέσει τη σχολική γνώση με τη βιωματική εμπειρία των παιδιών. Η
συγκεκριμένη διδακτική πρόταση έδωσε έμφαση στη βιωματική συμμετοχή των μαθητών, ώστε οι
έννοιες/δεξιότητες να οικοδομηθούν πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις και στα ενδιαφέροντά τους.
Σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών για μάθηση,
διερεύνηση και δράση παρέχοντας ελευθερία ως προς την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των θεμάτων
τους. Έχοντας ως αρχή ότι δουλεύουμε από το γνωστό στο άγνωστο, από το απλό στο σύνθετο, από το όλο
στο επιμέρους και από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, έγινε προσπάθεια να δοθούν ευκαιρίες στους
μαθητές και στις μαθήτριες να δραστηριοποιηθούν για να ανακαλύψουν τις νέες γνώσεις και να
καλλιεργήσουν ανάλογες στάσεις και δεξιότητες.
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης
ήταν κυρίως η συνεργατική μάθηση, εφόσον οι περισσότερες δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν ήταν
συνεργατικού τύπου που ευνοούσαν την απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας, υπευθυνότητας, ομαδικών
και κοινωνικών ικανοτήτων και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Καταβλήθηκε, επίσης, προσπάθεια
δημιουργίας ενός συνεργατικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου να επικρατεί θετική
αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, δημιουργικότητα και καλλιέργεια αισθητικής έκφρασης.

Διδακτικές τεχνικές
Οι διδακτικές τεχνικές που επιλέχθηκαν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης,
χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά και συνδυαστικά, ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις που είχαν οι
στόχοι κάθε μαθήματος, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα14. Συγκεκριμένα,
14

Στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού της διαθεματικής προσέγγισης εφαρμόστηκε η τεχνική της «ιδεοθύελλας» και
το εργαλείο «Τι γνωρίζω - Τι θέλω να μάθω - Τι έμαθα» (Know-Want-Learn)», ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να
ανακαλέσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και να εκφράσουν απόψεις-εισηγήσεις, καθώς και τις προσδοκίες τους
σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Η τεχνική αυτή διευκόλυνε το αρχικό στάδιο στο να καταγραφούν οι γνώσεις
των παιδιών, όχι μόνο στεγνά, αλλά και φιλτραρισμένες μέσα από τις κοινωνικές εμπειρίες τους.
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χρησιμοποιήθηκαν μονολογικές τεχνικές της επεξήγησης, διαλογικές δραστηριότητες (διάλογος,
συζητήσεις), διερευνήσεις σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, καθώς και αξιοποίηση των θεατρικών
συμβάσεων της παγωμένης εικόνας, κατά την προβολή της πολυμεσικής παρουσίασης.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Η οργάνωση του χώρου της αίθουσας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έγινε με κριτήριο τους στόχους και
τις μορφές διδασκαλίας της διδακτικής πρότασης. Το εργαστήρι διαρρυθμίστηκε κατάλληλα: περιμετρικά
της αίθουσας υπήρχαν οι πάγκοι των Η/Υ, με τέτοιο τρόπο ώστε χωρούσε τουλάχιστον μία τριμελή ομάδα
που συνεργαζόταν για τη διεκπεραίωση του κοινού της έργου. Στο κέντρο του εργαστηρίου τοποθετήθηκαν
θρανία σε ημικυκλική διάταξη (σχήμα Π), για τις περιπτώσεις που οι εργασίες γίνονταν στην ολομέλεια της
τάξης (συζητήσεις και ερωταποκρίσεις) και σε μετωπική διάταξη, στις περιπτώσεις επεξήγησης εννοιών,
επίδειξης χειρισμού των προγραμμάτων του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και παρουσίασης οδηγιών.
Η εκπαιδευτικός εργαζόταν μαζί με τους μαθητές, πρότεινε πηγές αναζήτησης, παρατηρούσε τη
συνεργασία και την εργασία τους, ενεθάρρυνε (γιατί σε μερικές περιπτώσεις τα παιδιά απογοητεύονταν,
όταν επιδίωκαν κάτι και δεν το κατάφερναν), παρενέβαινε μόνο όταν ήταν απαραίτητο και προσπαθούσε
να διατηρήσει το ενδιαφέρον τους αμείωτο.

Συνολική διάρκεια
Τρεις ογδοντάλεπτες διδακτικές περίοδοι και μία σαραντάλεπτη (3 Χ 80΄+ 1Χ40΄)

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Γενικός σκοπός: Οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως «γνωστικό-διερευνητικό-διαδραστικό
εργαλείο», να προσεγγίσουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της τεχνολογίας και να παρουσιάσουν με
δημιουργικό τρόπο τις εργασίες τους για το κυπριακό πρόβλημα, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση
των άλλων μαθητών της Ελλάδας και της ομογένειας.

Στόχοι διδακτικής πρότασης:
Ως συνέχεια των γενικών στόχων, που αναφέρθηκαν στη διαθεματική προσέγγιση του στόχου «Δεν ξεχνώ,
δημιουργώ, διεκδικώ», τέθηκαν ειδικοί στόχοι για τη χρήση- εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (εργασία στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές), όπως:
1.

Να αναπτύσσουν πολυμεσικές εφαρμογές με θέμα το κυπριακό πρόβλημα.

2.

Να συζητούν και να επιλέγουν τις πτυχές του κυπριακού προβλήματος και τις εργασίες-

δραστηριότητες του σχολείου μας για το Δεν ξεχνώ, που θα περιλάβουν στην παρουσίασή τους.
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3.

Να αξιοποιούν το διαδίκτυο και να επισκέπτονται, αυτόνομα, επιλεγμένους τόπους στο διαδίκτυο.

4.

Να αναζητούν και να μεταφέρουν τις πληροφορίες και εικόνες από προτεινόμενες ιστοσελίδες.

5.

Να μεταβαίνουν σε συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του.

6.

Να εντοπίζουν, να ανακτούν και να αποθηκεύουν πληροφορίες από τον επιλεγμένο διαδικτυακό

τόπο.
7.

Να χρησιμοποιήσουν τον τύπο διάταξης διαφάνειας (1) Title Slide (Διαφάνεια Τίτλου) για την

εισαγωγή του τίτλου της εργασίας τους και 2) Title and Content (Τίτλος και Περιεχόμενο) για την εισαγωγή
του κειμένου τους.
8.

Να εισάγουν κείμενο σε μια διαφάνεια και να εφαρμόζουν στοίχιση κειμένου.

9.

Να σχεδιάζουν τις διαφάνειες με συγκεκριμένο φόντο, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν ένα από τα

διαθέσιμα πρότυπα σχεδίασης (Design Themes).
10.

Να εισάγουν γραφικά, εικόνες, αντικείμενα σχεδίασης στο υπόδειγμα διαφανειών και αν

χρειάζεται να μεταβάλλουν το μέγεθος τους.
11.

Να προσθέτουν, να αφαιρούν και να τροποποιούν εφφέ εναλλαγής μεταξύ διαφανειών.

12.

Να αποθηκεύουν την παρουσίασή τους χρησιμοποιώντας την εντολή:

As και Save as

type: επιλέγοντας τον επιθυμητό τύπο αρχείου.
13.

Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των

πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο κ.τ.λ.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
1.

Να έχουν βασικές δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα επεξεργασίας

κειμένου, λογισμικού παρουσίασης και χρήσης του διαδικτύου.
2.

Να ανοίγουν και να κλείνουν τον υπολογιστή και τις διάφορες περιφερειακές συσκευές.

3.

Να γνωρίζουν το άνοιγμα - κλείσιμο μιας εφαρμογής.

4.

Να κατανοούν την έννοια και τη λειτουργία των παραθύρων (μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση,

κλείσιμο, μετακίνηση).
5.

Να γράφουν απλές προτάσεις, να ζωγραφίζουν, να εισάγουν εικόνα σε κείμενο.

6.

Να αποθηκεύουν και να ανοίγουν το αρχείο με την εργασία τους.

7.

Να μπορούν να πλοηγούνται σε δικτυακούς τόπους, αντιγράφοντας και επικολλώντας ένα κείμενο

από το διαδίκτυο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης έγινε στο τέλος της ενότητας «Δεν
ξεχνώ, δημιουργώ, διεκδικώ», όταν είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες των διδασκομένων μαθημάτων.
Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν, στα πλαίσια της ενότητας,

λειτούργησαν ως

προαπαιτούμενες γνώσεις για τη δημιουργία του περιεχομένου της πολυμεσικής παρουσίασης, η οποία
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υπήρξε ουσιαστικά η προβολή των εργασιών και δραστηριοτήτων του σχολείου, που πραγματοποιήθηκαν
στην προσπάθεια υλοποίησης του στόχου. Η πολυμεσική παρουσίαση έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο
παρουσιαστεί μια ενιαία προσέγγιση της θεματικής ενότητας από όλες τις δυνατές πλευρές, δείχνοντας τον
βαθμό επίτευξης των μορφών συνεργασίας και σύμπραξης ανάμεσα στα διάφορα μαθήματα της σχολικής
μονάδας, αλλά λειτούργησε και ως ένα «χρήσιμο εργαλείο προβολής του κυπριακού προβλήματος και της
σύγχρονης πραγματικότητας σε άλλους μαθητές και όχι μόνο», σύμφωνα με τα σχόλια κάποιων γονέων και
συναδέλφων.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα


1Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (Εργασία στην ολομέλεια) Συζήτηση και επιλογή του τρόπου

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών άλλων σχολείων της Ελλάδας και της ομογένειας
σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα.

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης, τα οποία ήταν εξοικειωμένα με την

ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και απέδειξαν ότι εργάζονταν καλύτερα με τις
σύγχρονες μεθόδους και προσεγγίσεις, εισηγήθηκαν τη δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης και ταινίας
μικρού μήκους. Τελικά, συμφωνήθηκε όπως επιλεγεί το πρώτο, γιατί η δημιουργία πολυμεσικής
παρουσίασης ήταν μία δραστηριότητα κατά την οποία όλοι οι μαθητές θα μπορούσαν να ασχοληθούν και
θα έδινε, επίσης, την ευχέρεια ενός πιο πρακτικού τρόπου καταμερισμού, προσωρινής αποθήκευσης και
σταδιακής τελειοποίησης της εργασίας. (Για τα παιδιά της Γ΄ τάξης, στα οποία εφαρμόστηκε σε απλούστερη
μορφή η διδακτική πρόταση, λόγω του ότι είχαν πιο περιορισμένες εμπειρίες χρήσης του Η/Υ, η εισαγωγή
των ΤΠΕ στο μάθημα λειτούργησε ως μία επιπρόσθετη ευκαιρία καλλιέργειας του ψηφιακού γραμματισμού
και ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων χειρισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

Η δημιουργία ταινίας μικρού μήκους, η οποία υπήρξε έντονη επιθυμία από μέρους μιας ομάδας μαθητών
της Στ΄ τάξης, που είχε μεράκι σ’ αυτού του είδους την ασχολία, έγινε τελικά με τη βοήθεια και άλλων
μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου15.
2Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (Εργασία στην ολομέλεια) Τίτλοι- Θέματα διαφανειών (μέχρι 50) – Πτυχές του
κυπριακού προβλήματος. Καταμερισμός εργασίας.
Κατά τη 2η διδακτική ώρα, ολοκληρώθηκε στην ολομέλεια της τάξης η τεχνική της «ιδεοθύελλας» και το
εργαλείο «Τι γνωρίζω - Τι θέλω να μάθω - Τι έμαθα» (Know-Want-Learn)», που εφαρμόστηκε στο αρχικό
στάδιο της ενότητας «Δεν ξεχνώ, Δημιουργώ, Διεκδικώ». Οι μαθητές κλήθηκαν να επαναφέρουν τις
15

https://www.youtube.com/watch?v=_uEnggxJ1UM&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=4seLAROUVlo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=OmyKXE4vxcA
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γνώσεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και
δραστηριοτήτων της ενότητας. Για το σκοπό αυτό συγκέντρωσαν όλες τις εργασίες16 που είχαν κάνει στα
μαθήματα των Ελληνικών και της Ιστορίας, τα διορθωμένα αφηγηματικά κείμενα που έγραψαν
χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις των συνεντεύξεων των προσφύγων συγγενών και γνωστών τους, τα φύλλα
εργασίας με τις πληροφορίες που κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων και
κατόπιν συζήτησαν σχετικά με τις πτυχές του κυπριακού που θα έπρεπε να περιλάβουν στην πολυμεσική
παρουσίαση της τάξης. Μετά από μια εποικοδομητική και συγκινητική συζήτηση, τα παιδιά συμφώνησαν
στο τέλος, όπως οι διαφάνειες της παρουσίασης έχουν τους ακόλουθους τίτλους-θέματα:

1.

Εισαγωγή – Κύπρος (Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο)

2.

Κύπρος – σύντομη ιστορική αναδρομή

3.

Το Κυπριακό πρόβλημα

4.

Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας ΕΟΚΑ 1955-59

5.

Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας

6.

Προβλήματα στη νεοσύστατη κυπριακή Δημοκρατία – Διακοινοτικές ταραχές 1963.

7.

Πραξικόπημα, 15 Ιουλίου 1974

8.

Τουρκική Εισβολή, 20 Ιουλίου 1974

9.

Αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής



Πρόσφυγες



Νεκροί



Αγνοούμενοι



Καταστροφές – λεηλασίες



Σύληση της πολιτιστικής κληρονομιάς



Εγκλωβισμένοι

10.

Ανακήρυξη του ψευδοκράτους (15 Νοεμβρίου 1983)

11.

Αγώνες των Κυπρίων μετά το 1974

12.

Η Κύπρος σήμερα

13.

Τέλος « Ενώνουμε τα χέρια Δεν ξεχνούμε, Διεκδικούμε»(ομαδικό ποίημα – Παράρατημα ΙΙ)

16

Δείγματα των εργασιών και των δραστηριοτήτων των παιδιών βρίσκονται στην εφημερίδα του σχολείου.
http://mycyprus.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82/
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Για τις διαφάνειες που αφορούσαν την ιστορία της Κύπρου από την αρχαιότητα ως το 1963, τα παιδιά
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν κυρίως τις εργασίες που έκαναν στο μάθημα της Ιστορίας17 ενώ για τα
γεγονότα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής 1974 θεώρησαν απαραίτητο να εμπλουτίσουν το
γνωσιολογικό περιεχόμενο των κειμένων με τις βιωματικές εμπειρίες που αποκόμισαν τα ίδια από τις
συνεντεύξεις που πήραν από τα πρόσωπα που έζησαν τα γεγονότα, τα προσφυγόπουλα παιδιά του 1974,
που είναι τώρα πρόσφυγες γονείς και τα παιδιά τους προσφυγόπουλα του 201.., καθώς και τους γονείς
συγγενών αγνοουμένων,

εκ των οποίων, μάλιστα, τα οστά τους είχαν κηδευτεί πρόσφατα, αφού

ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA.
Αξιοσημείωτη ήταν η εισήγηση μαθητή να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες18 που πήραμε κατά την
περιδιάβαση στην περιοχή του σχολείου μας, οι οποίες αποτυπώνουν το πώς βιώνουν τα ίδια παιδιά τις
συνέπειες της τουρκικής εισβολής, τόσα χρόνια μετά: τα συρματοπλέγματα, τα οδοφράγματα, τις
απαγορευτικές πινακίδες, τον Πενταδάχτυλο με τη σημαία της κατοχής, το ιστορικό σχολείο του Αγίου
Κασσιανού, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, ερειπωμένο στη νεκρή ζώνη.
3η + 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (εργασία στην ολομέλεια και εργασία στις ομάδες Η/Υ, συγγραφή συνοδευτικού
κειμένου, εργαστήριο Η/Υ). Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε διμελείς ή τριμελείς ομάδες μικτής
ικανότητας και συμφώνησαν μεταξύ τους τα θέματα, με τα οποία θα εργαζόταν και θα παρουσίαζε η κάθε
μια. Μαζί τους πήραν ό, τι θεωρούσαν χρήσιμο και βοηθητικό για τη συγγραφή του κειμένου που θα
συνόδευε τις εικόνες και τις φωτογραφίες των διαφανειών (βιβλία, τετράδια, φύλλα εργασίας, σημειώσεις)
και μεταφέρθηκαν στην αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Στο εργαστήριο των Η/Υ, στην ολομέλεια της τάξης, έγινε υπενθύμιση των βασικών δεξιοτήτων του Η/Υ και
υπόδειξη για τη δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης με την εφαρμογή «Microsoft PowerPoint (βλ.
στόχοι).


Μετάβαση και εντοπισμός πληροφοριών από συγκεκριμένους διαδυκτιακούς τόπους.



Τύπος-διάταξη- διαμόρφωση διαφανειών.



Εισαγωγή κειμένου και φωτογραφίας-εικόνας



Αποθήκευση εργασίας.

17

ης

Με αφορμή την επέτειο της 1 Οκτωβρίου 1960 θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει το κεφάλαιο 11 «Το Κυπριακό
ζήτημα», από το βιβλίο της Ιστορίας Στ΄ τάξης «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», παρόλο που στη σειρά
του βιβλίου βρίσκεται τελευταίο.
18
Λόγω του ότι η λήψη φωτογραφιών απαγορεύεται σε συγκεκριμένα σημεία της πράσινης γραμμής, η ευθύνη των
φωτογραφιών είχε ανατεθεί σε έναν από τους εκπαιδευτικούς που συνόδευαν τους μαθητές. Πρέπει να σημειωθεί ότι
οι επισκέψεις προγραμματίστηκαν με ιδιαίτερη επιμέλεια. Είχε ελεγχθεί από προηγουμένως η προσβασιμότητα στους
συγκεκριμένους χώρους και λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών και των συνοδών
τους. Επίσης, προηγήθηκε ενημέρωση των τοπικών υπευθύνων της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι συνόδευαν τους
μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και των οδηγών των λεωφορείων.
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Ακολούθως, οι μαθητές άρχισαν με ζήλο να εργάζονται και να στήνουν τις παρουσιάσεις τους. Άνοιξαν την
εφαρμογή «Microsoft PowerPoint, έβαλαν τον τίτλο στην αρχική διαφάνειά τους κι άρχισαν να γράφουν το
σχετικό κείμενο στο ανάλογο πλαίσιο. Οι οδηγίες δόθηκαν και γραπτώς προς όλη την τάξη (βλ. Παράρτημα
Ι) σε φύλλα εργασίας και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα φυλλάδια με συγκεκριμένες
διαφοροποιημένες υποδείξεις για την κάθε ομάδα, με σκοπό την τελειοποίηση των εργασιών της και τη
σύνθεση της τελικής παρουσίασης της τάξης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ Η/Υ

1.

Ανοίξτε ένα power point.

2.

Γράψετε τους τίτλους των θεμάτων που θα ασχοληθείτε, όπως τα συμφωνήσαμε (αρχαία ιστορία,

ανακήρυξη Κυπριακής Δημοκρατίας, Διακοινοτικές ταραχές, Εισβολή , πρόσφυγες, αγνοούμενοι, κτλ).
3.

Γράψτε τα κείμενά σας ακολουθώντας τις οδηγίες ή τις ερωτήσεις που δώσαμε.

4.

Γράψτε το κείμενο ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ με μαύρα γράμματα.

Όσον αφορά το κείμενο που γράφτηκε σε κάθε διαφάνεια χρησιμοποιήθηκαν είτε κομμάτια από τις ήδη
έτοιμες εργασίες των παιδιών (τετράδια Ιστορίας και Ελληνικών) είτε χρειάστηκε να δοθούν εκ νέου
οδηγίες και στοχευμένες ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα Ι) για την επιλεκτική προσοχή και εστίαση σε
συγκεκριμένες πτυχές του υπό διερεύνηση θέματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
1.

Δακτυλογραφήστε στο τμήμα “Address” (Διεύθυνση) του παραθύρου φυλλομετρητή ιστού, την

προτεινόμενη διεύθυνση (URL).
2.

Πατήστε Enter

Για να αξιοποιηθεί πλήρως ο διαθέσιμος χρόνος και για σκοπούς εξεύρεσης σημαντικών και αξιόπιστων
πληροφοριών προτάθηκαν εγκεκριμένα από το ΥΠΠ βιβλία και ιστοσελίδες με ασφαλές και κατάλληλο
περιεχόμενο για παιδιά. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγματα:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 3
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1.

Χρησιμοποιήστε μία από τις περισσότερο γνωστές μηχανές αναζήτησης
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Google -> http://www.google.com/
Yahoo -> http://search.yahoo.com/
Bing -> http://www.bing.com/
1.

Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας.

2.

Πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση».

3.

Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν. Επιλέξτε αυτό που πλησιάζει περισσότερο σε αυτό που ζητάτε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ: «ΚΥΠΡΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ: 1. Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
2. Επιλέξτε «Κυπριακό πρόβλημα» (αριστερά πάνω) και στη συνέχεια
3. Ιστορική αναδρομή
4. Χρησιμοποιήστε το βιβλίο της Ιστορίας σας (Κεφάλαιο « Το κυπριακό ζήτημα», σ.224 - 229), ), Βιβλίο
«Δεν ξεχνώ» (σ. 9-12) και άλλες πηγές που θεωρείτε εσείς χρήσιμες.
5. Οι πιο κάτω ερωτήσεις μπορεί να είναι βοηθητικές για να επικεντρωθείτε στα πιο σημαντικά. Γράψετε
ένα συνεχές κείμενο (ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ).


Πόσους κατακτητές γνώρισε η Κύπρος;



Από ποιους κυριεύθηκε τελικά; (Οθωμανούς –Βρετανούς)



Τι επιθυμούσαν οι Κύπριοι;



Τι έγινε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου;



Τι ξεκίνησαν οι Κύπριοι για να απαλλαγούν από τη βρετανική κυριαρχία;



Ποιο το τέλος του αγώνα;



Το 1963 ξέσπασαν….

ΟΜΑΔΑ: «ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ»
ΟΔΗΓΙΑ: Χρησιμοποιήστε διάφορες πηγές και γράψετε τι εννοούμε με τη λέξη «εγκλωβισμένοι».
Αναφερθείτε συγκεκριμένα στον αριθμό των εγκλωβισμένων που παρέμειναν σε χωριά της κατεχόμενης
Κύπρου.


Παρέμεινε ο ίδιος αριθμός τα επόμενα χρόνια; Γιατί;



Ποιος ο αριθμός τους αυτός σήμερα;
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ:
1.

Βιβλίο Υπουργείου Παιδείας «Δεν ξεχνώ» σελ. 193

2.

Διαδίκτυο: Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου:

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus04_gr/cyprus04_gr?OpenDocument

ΟΜΑΔΑ: «ΕΙΣΒΟΛΗ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»


Χρησιμοποιήστε διάφορες πηγές και γράψετε 4 τουλάχιστον παραβιάσεις Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων που έγιναν στην Κύπρο με την τουρκική εισβολή.


Δημιουργήστε 4 διαφορετικές διαφάνειες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ:
1. Βιβλίο Υπουργείου Παιδείας «Αγωγή του Πολίτη» σελ. 56.
2.

Διαδίκτυο: Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου:

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus04_gr/cyprus04_gr?OpenDocument

Συγκεκριμένα για τη συγγραφή των συνοδευτικών κειμένων χρησιμοποιήθηκαν τα πιο κάτω βιβλία και
διαδικτυακοί τόποι - ιστοσελίδες:

ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Αβδελλόπουλου & Κούτα (1975): «Μέρες Οργής – Κύπρος». Μορφωτική Λτδ.
2. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (1999): «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι».
3. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (2012): «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», Αθήνα.
4. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2003): «Αγωγή του πολίτη για την Στ΄ τάξη», Λευκωσία.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:


ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus07_gr/cyprus07_gr?OpenDocument


http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus03_gr/cyprus03_gr?OpenDocument



http://www.missing-cy.org.cy/index2gr.html



http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE

%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_
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%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF
%8D%CF%80%CF%81%CE%BF



ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ



Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus04_gr/cyprus04_gr?OpenDocument


http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus04_gr/cyprus04_gr?OpenDocument



http://www.rizokarpason.com/sxoleia/dimotiko/dimotikab.htm



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ



http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus07_gr/cyprus07_gr?OpenDocument



http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%93%CF%81%C

E%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE


http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus03_gr/cyprus03_gr?OpenDocument



ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ



http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%93%CF%81%C

E%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE



ΠΕΝΤΑΔΑΧΤΥΛΟΣ



https://agonigrammi.wordpress.com/2009/11/09/%CE%B7-

%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82/

Στο τέλος της διδακτικής ώρας έγινε αποθήκευση της εργασίας. Όλα σχεδόν τα παιδιά είχαν τελειώσει και
το σχετικό κείμενο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4
1.

Διορθώστε τα κείμενα όπως συμφωνήσαμε.

2.

Ανοίξετε ένα φάκελο στο desktop.

3.

Ονομάστε το «Εικόνες ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ».

4.

Ψάξετε φωτογραφίες σχετικές με το θέμα.

5.

Πατήστε δεξί κλικ και αποθηκεύσετε την εικόνα στον φάκελο που δημιουργήσατε “ picture save as”

6.

Τοποθετήστε τις φωτογραφίες στις διαφάνειες.

7.

Τοποθετήστε τις φωτογραφίες στις διαφάνειες σε συνδυασμό με το κείμενο.
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8.

ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ με κινήσεις, εφφέ και animation.

Στη συνέχεια οι ομάδες ασχολήθηκαν με τη σχεδίαση των διαφανειών (εδώ υπήρξε περιορισμός ώστε να
υπάρχει ομοιομορφία στην ομαδική-τελική παρουσίαση – μαύρο φόντο για το 1974 και γαλάζιο για τη
σύγχρονη πραγματικότητα) και στο τέλος αφέθηκαν να εφαρμόσουν

διάφορες κινήσεις και εφφέ

εναλλαγής μεταξύ των διαφανειών19.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 5

1.

Δώστε την τελική μορφή της παρουσίασής μας.

2.

Πατήστε στην καρτέλα Design (3ο αριστερά).

3.

Κάντε κλικ στο διαγώνιο βελάκι Background styles (τελευταίο δεξιά πάνω, στη δεξιά κάτω γωνιά

του).
4.

Πατήστε Solid fill κι έπειτα Colour, επιλέξτε το χρώμα (ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑ).

5.

Κάντε κλικ στο Apply to all, για να το εφαρμόσετε.

6.

Τέλος πατήστε close.

Όσον αφορά στις διαφάνειες που είχαν ως θέμα την αποτύπωση της σύγχρονης κυπριακής
πραγματικότητας, χρησιμοποιήθηκαν οι φωτογραφίες που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
επισκέψεων και των μαθημάτων-συζητήσεων με τους γονείς και συγγενείς των μαθητών, καθώς και της
περιδιάβασης στην περιοχή του σχολείου. Επίσης αποφασίστηκε όπως περιληφθούν κάποιες από τις
εργασίες που έγιναν στο μάθημα των Ελληνικών και μερικά σχέδια που φτιάχτηκαν στο μάθημα της Τέχνης.
Οι φωτογραφίες και τα σχέδια (σε φωτογραφίες) είχαν τοποθετηθεί ηλεκτρονικά σε φάκελο σε όλους τους
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές του εργαστηρίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγματα:

Ο παππούς της συμμαθήτριάς μας Κατερίνας, Αντώνης Καψούλας χάθηκε στον πόλεμο
του 74. Είναι αγνοούμενος. 40 χρόνια κι ακόμα περιμένουμε να εξακριβωθεί η τύχη
του…

Ακόμα δύο συμμαθητές μας, ο Γιώργος και η Έλενα, έχουν θείους που ήταν
αγνοούμενοι, μέχρι που βρέθηκαν πριν από δύο χρόνια τα οστά τους και
ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Οι θείοι είναι ο Νίκος Παπαγιάννης και ο
19

Παραλλαγή της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης θα ήταν η δημιουργία περισσότερων αλλά μικρότερων σε
έκταση παρουσιάσεων από κάθε ομάδα, ώστε να δοθεί στα παιδιά περισσότερη ελευθερία έκφρασης και
δημιουργίας .
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Ζαχαρίας Νικολάου Τους έθαψαν, έστω κι αργοπορημένα με τιμές, όπως τους άξιζε.
Κηδείες, μετά από 40 σχεδόν χρόνια…

40 χρόνια πέρασαν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τα συρματοπλέγματα του
Αττίλα, ακόμα μας κόβουν το δρόμο.

Δεν μπορούμε να περπατήσουμε ελεύθερα στις γειτονιές του σχολείου μας. Παντού θα
συναντήσεις πινακίδες και συρματοπλέγματα να σου φράσουν το δρόμο: « ΑΛΤ, ΠΡΟΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»
Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω από το σχολείο μας είναι το χωριό της μητέρας της
συμμαθήτριάς μας Ελευθερίας, η Μια Μηλιά. Το καλοκαίρι του 1974 οι Τούρκοι
εισβολείς την διώξανε με τη βία από το σπίτι που γεννήθηκε κι άρπαξαν όλη της την
περιουσία. Το ίδιο έκαναν και σε άλλες διακόσιες χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου. 40
χρόνια πέρασαν. Ακόμα δεν μπορούν να πάνε ελεύθεροι στο σπίτι τους, παρά μόνο ως
απλοί επισκέπτες. Είναι ειρήνη και δικαιοσύνη αυτό;

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η εκπαιδευτικός καθοδηγούσε, συνεργαζόταν, ενίσχυε την κάθε
ομάδα ξεχωριστά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές που ήταν καλύτεροι γνώστες του χειρισμού των Η/Υ
βοηθούσαν τους άλλους που είχαν ανάγκη. Ήταν μια όμορφη εικόνα συνεργασίας και αλληλοδιδακτικής
μεθόδου!
7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (Παρουσίαση των εργασιών της κάθε ομάδας στην ολομέλεια, συζήτηση τρόπου
ενιαίας παρουσίασης από όλη την τάξη, εργαστήριο Η/Υ). Οι εργασίες των ομάδων είχαν ολοκληρωθεί. Η
κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια το δικό της θέμα και στο τέλος ενοποιήσαμε τις παρουσιάσεις
όλων των ομάδων σε ένα κοινό αρχείο. Έγινε εισήγηση όπως στις διαφάνειες του πραξικοπήματος και της
τουρκικής εισβολής αξιοποιηθούν οι θεατρικές συμβάσεις της παγωμένης εικόνας ενώ στην τελευταία
διαφάνεια να παρουσιαστεί ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Δόθηκε έτσι μια ευκαιρία στα παιδιά να
προβάλουν και το μελοποιημένο ποίημά τους «Δεν ξεχνούμε-Διεκδικούμε» (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η διδακτική πρόταση φαίνεται ότι διεύρυνε την επικοινωνία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον των μαθητών
μας με σύγχρονο και ενδιαφέροντα τρόπο και ταυτόχρονα έδωσε τη δυνατότητα καλλιέργειας όχι μόνο
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δεξιοτήτων, αλλά και στάσεων ζωής, ενισχύοντας τον αγώνα για Ελευθερία και επικράτηση των
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σε όλη την Κύπρο.
Παρόλο που ο πρωταρχικός στόχος ήταν το «Δεν ξεχνώ, Δημιουργώ, Διεκδικώ», τα παιδιά,
αδιαμφισβήτητα καλλιέργησαν βασικές γνώσεις Πληροφορικής και δεδομένου ότι αυτή συνδέθηκε
οριζόντια με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα φαίνεται ότι επέτρεψε μαθησιακές δραστηριότητες με πλούτο
και ποικιλία.

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης, τα οποία ήταν εξοικειωμένα με την ενσωμάτωση των Νέων

Τεχνολογιών και έδειχναν προτίμηση στις σύγχρονες μεθόδους και προσεγγίσεις, ικανοποίησαν από τη μια
τη φυσική τους τάση για διερεύνηση και δημιουργικότητα μακριά από τις μεθόδους γνωσιοκεντρικού
χαρακτήρα και παράλληλα χρησιμοποίησαν λογισμικά με ιδιαίτερη σημασία για τη γλωσσική εκπαίδευση
και την καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα 20.
Η δημιουργία της πολυμεσικής παρουσίασης ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας
των παιδιών που βασίστηκε στις διάφορες μορφές ομαδοκεντρικών και συνεργατικών προσεγγίσεων, οι
οποίες απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι έχει θετικές επιδράσεις στις επιδόσεις των παιδιών, στην
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής τους, καθώς και στη βελτίωση των μεταξύ τους
σχέσεων. Τα παιδιά ήταν πολύ περήφανα για το επίτευγμά τους αυτό, καθώς έλεγαν ότι «εφόσον πήραμε
και το α΄ βραβείο σημαίνει ότι είμαστε άξιοι πρεσβευτές της Κύπρου». Η υποβολή της στον διαγωνισμό και
η προοπτική να χρησιμοποιηθεί για ευαισθητοποίηση άλλων μαθητών στην Ελλάδα και στην ομογένεια για
το κυπριακό πρόβλημα, έφτιαξε ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας κι ένα σχολείο που ξεπέρασε τις
περιχαρακώσεις ρόλων που το καθιστούν «κλειστό» και «αποστεωμένο» από τη ζωή.
Επιπρόσθετα η διδακτική αυτή πρόταση έτυχε συγχρόνως της στήριξης των γονέων και του οικείου
περιβάλλοντος των παιδιών, εφόσον ο ρόλος των γονέων δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνον του θεατή
δραστηριοτήτων αλλά επεκτάθηκε πιο πέρα, σε ρόλο υποστηρικτικό και μεταδότη γνώσεων, εφόσον σε
αρκετές περιπτώσεις οι γονείς λειτούργησαν ως πρωτογενείς πηγές πληροφοριών της σύγχρονης ιστορίας
της Κύπρου. Η συνεργασία με τους γονείς υπήρξε πολύ συγκινητική ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις των
προσφύγων και συγγενών αγνοουμένων, όπου μετέδιδαν γνώσεις, εμπειρίες και συναισθήματα
επιτυγχάνοντας συνάμα την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα αυτά, τα οποία εξακολουθούν,
δυστυχώς, να είναι στις μέρες μας παγκόσμια προβλήματα. Εκτός από αυτό, η συνεργασία με τους γονείς
συνέβαλε στην περαιτέρω θεμελίωση σχέσεων εμπιστοσύνης όχι μόνο μεταξύ γονιών - σχολείου, αλλά και
σχολείου -παιδιών, καθώς τα παιδιά έβλεπαν τους δύο κόσμους τους να ενώνονται.

20

Οι μαθητές στην Γ΄, στους οποίους εφαρμόστηκε τροποποιημένη η διαδακτική πρόταση, δεν μπορούσαν
να διαβάσουν μεγάλα κείμενα από τους διαδικτυακούς τόπους, γι’ αυτό έπρεπε να έχουν περισσότερη
καθοδήγηση και ενίσχυση ώστε να εστιάσουν μόνο στις χρήσιμες πληροφορίες, διαφορετικά θα έχαναν την
ευκαιρία πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επίσης, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν
μπορούσαν ακόμη να παραμείνουν συγκεντρωμένα στο ίδιο αντικείμενο για πολλή ώρα, γι’ αυτό οι
εργασίες στο εργαστήρι δεν ξεπερνούσαν τα 60 λεπτά κάθε φορά.
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Το διδακτικό σενάριο χρήσης Η/Υ στη διδακτική πράξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα αντικείμενο
για αναστοχασμό πάνω στις παραδοσιακές πρακτικές των εκπαιδευτικών και στις μαθησιακές διαδικασίες
των μαθητών, με στόχο τον προσδιορισμό καινοτόμων χρήσεων της τεχνολογίας με πρόσθετη παιδαγωγική
αξία. Για την εφαρμογή τους, θεωρούμε ότι χρειάζεται αυστηρός προγραμματισμός και προσεκτική
προετοιμασία τόσο του εργαστηρίου όσο και των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού που οι αξίες της διδακτικής

πρότασης επηρέασαν τη

συμπεριφορά και τις στάσεις των παιδιών, αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Ας μη θεωρηθεί
ότι τα συγκεκριμένα παιδιά, επειδή ζούσαν στη μοιρασμένη Λευκωσία είχαν περισσότερη ευαισθησία για
το κυπριακό πρόβλημα από άλλα παιδιά που πιθανόν να βρίσκονταν πιο μακριά. Δυστυχώς, η κατοχή έχει
γίνει μέρος της καθημερινότητας, όχι μόνο των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών. Παραλάβαμε μία
κατάσταση, η οποία είναι παράνομη και κινδυνεύει να γίνει νόμιμη, ενώ αρκετοί από μας την έχουμε
συνηθίσει. Χρειάστηκε και χρειάζεται αγώνας να περάσουμε σε όλα τα παιδιά το μήνυμα ότι τα πράγματα
δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι κι ούτε θα πρέπει να μείνουν έτσι. Αν θέλουμε ένα καλύτερο και δίκαιο αύριο,
θα πρέπει να θυμόμαστε, να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε! Κι αυτό, γιατί κανένας πρόσφυγας δεν
επέστρεψε ακόμα στο σπίτι του και κανένας Τούρκος Αττίλας δεν έφυγε. Στην Κύπρο του 2018 εξακολουθεί
να υπάρχει σφοδρή παραβίαση βασικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: ελεύθερης διακίνησης και
εγκατάστασης, καθώς και η τύχη πολλών αγνοουμένων μας, που δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί.

Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, όπου υπήρχε
βιντεοπροβολέας και ισάριθμοι Η/Υ με τις ομάδες εργασίας των μαθητών και οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι
με το διαδίκτυο και είχαν εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Power Point.

Το εργαστήρι

διαρρυθμίστηκε κατάλληλα, με θρανία εργασίας στο κέντρο και πάγκους με Η/Υ περιμετρικά της αίθουσας,
ώστε να ήταν δυνατή η εργασία των ομάδων τόσο στην ολομέλεια όσο και στους Η/Υ .

Βιβλιογραφία
1. Αβδελλόπουλου & Κούτα (1975): «Μέρες Οργής – Κύπρος». Μορφωτική Λτδ.
2. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (1999): «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι».
3. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (2012): «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου», Αθήνα.
4. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2003):«Αγωγή του πολίτη για την Στ΄ τάξη», Λευκωσία.
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
•http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus07_gr/cyprus07_gr?OpenDocument
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%93%CF%81%CE%B1%C
E%BC%CE%BC%CE%AE
•https://agonigrammi.wordpress.com/2009/11/09/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82/
•http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus04_gr/cyprus04_gr?OpenDocument
•http://www.rizokarpason.com/sxoleia/dimotiko/dimotikab

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΚΥΠΡΟΣ,ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ:
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ,
ΔΙΕΚΔΙΚΩ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (power point)
του κυπριακού προβλήματος (μέχρι 50 διαφάνειες)

Σκοπός: Να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους άλλους μαθητές των σχολείων της Ελλάδας
και της ομογένειας σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα.

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………….………

ΟΔΗΓΙΕΣ
1.

Καταγράψετε τους τίτλους - θέματα που θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να περιλάβουμε στην

παρουσίασή μας σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα. Ξαναδιαβάστε τις εργασίες που κάναμε, θυμηθείτε τις
επισκέψεις και τις συνεντεύξεις μας κλπ.

(α) ………………….………………………………………………………………………………………….
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(β) …………………………………………………………………………………………………………….
(γ) ……………………………………………………………………………………………………………..
(δ) ……………………………………………………………………………………………………………..
(ε) ……………………………………………………………………………………………………………..
(στ) ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Ποιο θέμα θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς περισσότερο; Υπογράμμισέ το.
1.

Πρότεινε διάφορες πηγές, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσεις, για να συγκεντρώσεις

πληροφορίες.
“ΚΥΠΡΟΣ: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΔΙΕΚΔΙΚΩ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία:……………………………………………………………………………………………………….

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ Η/Υ

1.

Ανοίξτε ένα power point.

2.

Γράψετε τους τίτλους των θεμάτων που θα ασχοληθείτε, όπως τα συμφωνήσαμε (αρχαία ιστορία,

ανακήρυξη Κυπριακής Δημοκρατίας, Διακοινοτικές ταραχές, Εισβολή , πρόσφυγες, αγνοούμενοι, κτλ).
3.

Γράψτε τα κείμενά σας ακολουθώντας τις οδηγίες ή τις ερωτήσεις που αφορούν στην ομάδα σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
1.

Δακτυλογραφήστε στο τμήμα “Address” (Διεύθυνση) του παραθύρου φυλλομετρητή ιστού, την

προτεινόμενη διεύθυνση (URL).
2.

Πατήστε Enter

88

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 3
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1.

Χρησιμοποιήστε μία από τις περισσότερο γνωστές μηχανές αναζήτησης

Google -> http://www.google.com/
Yahoo -> http://search.yahoo.com/
Bing -> http://www.bing.com/

2.

Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας.

3.

Πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση».

4.

Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν. Επιλέξτε αυτό που πλησιάζει περισσότερο σε αυτό που ζητάτε.

ΟΜΑΔΑ: «ΚΥΠΡΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ: 1. Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
2. Επιλέξτε «Κυπριακό πρόβλημα» (αριστερά πάνω) και στη συνέχεια
3. Ιστορική αναδρομή
4. Χρησιμοποιήστε το βιβλίο της Ιστορίας σας (Κεφάλαιο « Το κυπριακό ζήτημα», σ.224 - 229), Βιβλίο «Δεν
ξεχνώ» (σ. 9-12) και άλλες πηγές που θεωρείτε εσείς χρήσιμες.
5. Οι πιο κάτω ερωτήσεις μπορεί να είναι βοηθητικές να επικεντρωθείτε στα πιο σημαντικά. Γράψετε ένα
συνεχές κείμενο (ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ).


Πόσους κατακτητές γνώρισε η Κύπρος;



Από ποιους κυριεύθηκε τελικά; (Οθωμανούς –Βρετανούς)



Τι επιθυμούσαν οι Κύπριοι;



Τι έγινε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου;



Τι ξεκίνησαν οι Κύπριοι για να απαλλαγούν από τη βρετανική κυριαρχία;



Ποιο το τέλος του αγώνα;



Το 1963 ξέσπασαν….
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ΟΜΑΔΑ: «ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 1974»
ΟΔΗΓΙΑ: 1. Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
2. Επιλέξτε «Κυπριακό πρόβλημα» (αριστερά πάνω) και στη συνέχεια
3. Πατήστε «Ιστορική αναδρομή»
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το βιβλίο της Ιστορίας σας (Κεφάλαιο « Το κυπριακό ζήτημα», σ.224 - 229),
Βιβλίο της Αγωγής του Πολίτη (σ.53-55), Βιβλίο «Δεν ξεχνώ» (σ.14-15) και άλλες πηγές που θεωρείτε εσείς
χρήσιμες.
5. Οι πιο κάτω ερωτήσεις μπορεί να είναι βοηθητικές να επικεντρωθείτε στα πιο σημαντικά. Γράψετε ένα
συνεχές κείμενο (ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ).


Ποια προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει η νεαρή Κυπριακή Δημοκρατία;



Πώς η δικτατορική κυβέρνηση της Ελλάδας(ΧΟΥΝΤΑ) συνέβαλε στην επέκταση της παρανομίας

στην Κύπρο; Τι έγιναν συγκεκριμένα;


Ποιο ήταν το αποκορύφωμα της παρανομίας;



Ποιος οργάνωσε το πραξικόπημα; Ποιο στόχο είχε;



Κατάφεραν τελικά να δολοφονήσουν τον Μακάριο;



Πώς η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε το πραξικόπημα; Με ποια δικαιολογία εισέβαλε στην Κύπρο;

ΟΜΑΔΑ: «ΕΙΣΒΟΛΗ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»
1.

Χρησιμοποιήστε διάφορες πηγές και γράψετε 4 τουλάχιστον παραβιάσεις Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων που έγιναν στην Κύπρο με την τουρκική εισβολή
2.

Δημιουργήστε 4 διαφορετικές διαφάνειες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ:


Βιβλίο Ιστορίας Στ΄ (σ. 224-229)



Βιβλίο Υπουργείου Παιδείας «Αγωγή του Πολίτη» σελ. 55-56



Βιβλίο «Δεν ξεχνώ» (σ.14-15)



Διαδίκτυο: Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου

1.

Μεταβείτε

στον

δικτυακό

τόπο

του

Υπουργείου

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
2. Επιλέξτε «Κυπριακό πρόβλημα» (αριστερά πάνω) και στη συνέχεια
3. Πατήστε «Ιστορική αναδρομή»
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Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ: «ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 1974»
ΟΔΗΓΙΑ: 1. Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
2. Επιλέξτε «Κυπριακό πρόβλημα» (αριστερά πάνω) και στη συνέχεια
3. Αγνοούμενοι
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το βιβλίο της Ιστορίας σας (Κεφάλαιο « Το κυπριακό ζήτημα», σ.224 - 229),
Βιβλίο της Αγωγής του Πολίτη (σ.58-60), Βιβλίο «Δεν ξεχνώ» (σ.39-47 ) και άλλες πηγές που θεωρείτε εσείς
χρήσιμες.
5. Οι πιο κάτω ερωτήσεις μπορεί να είναι βοηθητικές να επικεντρωθείτε στα πιο σημαντικά. Γράψετε ένα
συνεχές κείμενο (ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ).


Ποιο είναι το πιο τραγικό πρόβλημα που δημιούργησε στον τόπο μας η τουρκική εισβολή του

1974;


Πόσοι ήταν οι αγνοούμενοί μας;



Γιατί οι οικογένειες των αγνοουμένων ζουν ένα ατέλειωτο μαρτύριο;



Ποιες προσπάθειες έχουν γίνει για το θέμα αυτό; Ποια η θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών;



Γράψετε με συντομία τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα.

ΟΜΑΔΑ: «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»
ΟΔΗΓΙΑ:

Χρησιμοποιήστε διάφορες πηγές και γράψετε τι εννοούμε με τη λέξη «πρόσφυγες».

Αναφερθείτε συγκεκριμένα για τον αριθμό των προσφύγων της κυπριακής τραγωδίας, για τις πρώτες μέρες
της προσφυγιάς, τη βοήθεια που δέχτηκαν. Οι πιο κάτω ερωτήσεις πιθανόν να σε βοηθήσουν:


Ποιους ονομάζουμε πρόσφυγες;



Ποιος ήταν ο αριθμός των προσφύγων της τουρκικής εισβολής;



Πού βρήκαν καταφύγιο οι πρόσφυγες τις πρώτες μέρες της προσφυγιάς;



Ποιοι πρόσφεραν βοήθεια;



Πώς αντιμετωπίστηκε το προσφυγικό πρόβλημα από την κυβέρνηση της Κύπρου;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ:
1.

Βιβλίο Υπουργείου Παιδείας «Δεν ξεχνώ» σελ. 193

2.

Βιβλίο της Αγωγής του Πολίτη (σ.61-63)

Διαδίκτυο: https://goo.gl/pFmQhu
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Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ: «ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ»
ΟΔΗΓΙΑ:

Χρησιμοποιήστε διάφορες πηγές και γράψετε τι εννοούμε με τη λέξη «εγκλωβισμένοι».

Αναφερθείτε συγκεκριμένα στον αριθμό των εγκλωβισμένων που παρέμειναν σε χωριά της κατεχόμενης
Κύπρου.


Παρέμεινε ο ίδιος αριθμός τα επόμενα χρόνια; Γιατί;



Ποιος ο αριθμός τους αυτός σήμερα;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ:
1.

Βιβλίο Υπουργείου Παιδείας «Δεν ξεχνώ» σελ. 193

2.

Βιβλίο της Αγωγής του Πολίτη (σ.61)

3.

Διαδίκτυο: Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου:

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus04_gr/cyprus04_gr?OpenDocument

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΑ: 1. Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
2. Επιλέξτε «Κυπριακό πρόβλημα» (αριστερά πάνω) και στη συνέχεια
3. Καταστροφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
4. Οι πιο κάτω ερωτήσεις μπορεί να είναι βοηθητικές να επικεντρωθείτε στα πιο σημαντικά. Γράψετε ένα
συνεχές κείμενο (ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:


Τι έχει γίνει σε εκατοντάδες ιστορικά και λατρευτικά μνημεία των κατεχόμενων περιοχών μας;



Πόσες εκκλησίες μας βεβηλώθηκαν;



Τι έχουν γίνει πολλοί χριστιανοί χώροι λατρείας –εκκλησίες;



Ποια η τύχη των εκκλησιαστικών κειμηλίων των ναών;



Τι επιδεικνύει η διεθνής κοινότητα σε θέματα προστασίας και σεβασμού της πολιτιστικής

κληρονομιάς;


Τι εξακολουθεί να κάνει η Τουρκία παρά τις συμβατικές της υποχρεώσεις;

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το βιβλίο Βιβλίο «Δεν ξεχνώ» (σ.74-74 «Δύο χιλιάδες πήλινα αγαλματάκια
+ σ. 156 – «Παναγία η Κανακαριά», ) και άλλες πηγές που θεωρείτε εσείς χρήσιμες.
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ΟΜΑΔΑ: «ΠΕΝΤΑΔΑΧΤΥΛΟΣ»
Χρησιμοποιήστε διάφορες πηγές και γράψετε μερικές σημαντικές πληροφορίες για τον Πενταδάχτυλο. Οι
πιο κάτω ερωτήσεις μπορεί να είναι βοηθητικές να επικεντρωθείτε στα πιο σημαντικά. Γράψετε ένα
συνεχές κείμενο (ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:


Τι είναι ο Πενταδάχτυλος;



Πού αναφέρονται οι θρύλοι και οι παραδόσεις του Πενταδαχτύλου;



Πώς σχηματίστηκαν οι πέντε κορυφές του Πενταδαχτύλου;



Πώς έχουν σχεδιάσει οι Τούρκοι την τεράστια σημαία τους;



Τι διαστάσεις έχει;



Τι γράφει το σύνθημα που είναι δίπλα; Τι σημαίνει;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ:
1.

Βιβλίο « Δεν ξεχνώ», σελ. 78

2.

https://agonigrammi.wordpress.com/2009/11/09/%CE%B7-

%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82/
3.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%

CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://www.offsite.com.cy/articles/kyria-themata/paraskinio/52699-ti-grafei-i-simaia-aishos-stonpentadaktylo
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
«ΚΥΠΡΟΣ,ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ:
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΔΙΕΚΔΙΚΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (power point)
του κυπριακού προβλήματος (μέχρι 50 διαφάνειες)

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4
1. Διορθώστε τα κείμενα όπως συμφωνήσαμε.
2. Ανοίξετε ένα φάκελο στο desktop.
3. Ονομάστε το «Εικόνες ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ».
4. Ψάξετε φωτογραφίες σχετικές με το θέμα.
5. Πατήστε δεξί κλικ και αποθηκεύσετε την εικόνα στον
φάκελο που δημιουργήσατε “ picture save as” .
6. Τοποθετήστε τις φωτογραφίες στις διαφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ (2014-15)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

« Κύπρος, πατρίδα αγαπημένη: Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ. Μια περιδιάβαση στη σύγχρονη ιστορία
της Κύπρου μέσα από τις εμπειρίες και τις εργασίες των παιδιών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Αγίου Κασσιανού»

1.

Εμείς οι μαθητές της Στ΄ τάξης μας αρέσει να μελετούμε την ιστορία, ιδιαίτερα της μικρής μας

πατρίδας. Ξέρουμε ότι η ιστορία μας βοηθά να γνωρίσουμε το παρελθόν και να καταλάβουμε πώς αυτό
επηρεάζει τη ζωή μας σήμερα και πιθανόν να την επηρεάζει και στο μέλλον.
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2.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς κρατούσαμε στα τετράδιά μας σημαντικές σημειώσεις για τα

διάφορα ιστορικά γεγονότα της Κύπρου και της Ελλάδας. Όσον αφορά την ιστορία της Κύπρου μας,
αρχίσαμε από την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και μετά

συνεχίσαμε με την επέτειο της

ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Συζητήσαμε, ερευνήσαμε και τα γεγονότα που προηγήθηκαν, για να
καταλάβουμε καλά πώς φθάσαμε σε εκείνα τα αποτελέσματα. Παίρναμε μάλιστα συνεντεύξεις και από
τους συγγενείς μας.
3.

Σε μερικά μαθήματα της Ιστορίας, των Ελληνικών και της Εμπέδωσης επισκεπτόμασταν το

εργαστήρι των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και φτιάχναμε σχετικές εργασίες. Με αφορμή τον διαγωνισμό
αρχίσαμε όλοι να τις βελτιώνουμε και να συζητούμε τι μας έλειπε, για να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη
εργασία για το πρόβλημα της Κύπρου μας.
4.

Πρώτα συζητήσαμε τι έπρεπε να μπει στην παρουσίαση. Σίγουρα θα βάζαμε την εισβολή του 1974

και τα αποτελέσματά της, αλλά έπρεπε να πούμε και τι έγινε πριν (πραξικόπημα) και γιατί; και πριν από
αυτό; Έτσι καταγράψαμε τους τίτλους των διαφανειών μας και μοιράσαμε τη δουλειά.
5.

Η δασκάλα μας, μας βοήθησε και μας καθοδήγησε σε αυτό. Πολλές φορές μας έδινε κι ένα

φυλλάδιο με οδηγίες, για να το ακολουθούμε μέχρι να έρθει κοντά μας. Μας συμβούλευε πρώτα να
γράφουμε το σχετικό κείμενο και μετά να βρίσκουμε φωτογραφίες, για να μη χάνουμε χρόνο. Για τα
κείμενά μας χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο της Ιστορίας μας, της Αγωγής του Πολίτη, το Δεν ξεχνώ και
αγωνίζομαι και διάφορες ιστοσελίδες που μας πρότεινε η δασκάλα μας.
6.

Μας άρεσε η εργασία μας, γιατί μάθαμε καλύτερα την ιστορία του τόπου μας, αλλά και σημαντικά

πράγματα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ήτανε κουραστικό, αλλά και ευχάριστο μαζί. Πάντως νιώσαμε
περήφανοι, ιδιαίτερα όταν παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στους υπόλοιπους μαθητές και δασκάλους του
σχολείου μας.
Την επόμενη φορά που θα κάνουμε εργασία στην Ιστορία, μακάρι να γράψουμε περισσότερα ευχάριστα
γεγονότα παρά δυσάρεστα. Ευχόμαστε γρήγορα να γράψουμε ότι η Κύπρος μας ελευθερώθηκε. Μέχρι
τότε όμως, εμείς δε θα ξεχνούμε, θα αγωνιζόμαστε και θα διεκδικούμε!
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
Χρησιμοποιήθηκαν ως αποτύπωση της σύγχρονης πραγματικότητας της Κύπρου

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σοφία Αντωνίου
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
Συνόδευσαν τις πραγματικές φωτογραφίες στην πολυμεσική παρουσίαση
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Είμαστε παιδιά στην Κύπρο τη γλυκιά
σαράντα χρόνια τώρα έχουμε σκλαβιά.
Ήταν καλοκαίρι 20 Ιουλίου
που φόρεσαν στην Κύπρο μας στεφάνι μαρτυρίου.

Ήρθανε οι Τούρκοι και ΄καναν εισβολή,
κομμάτιασαν την Κύπρο μας και πήραν τη μισή.
Βομβάρδισαν τις πόλεις, κατέστρεψαν χωριά
και τις εκκλησιές μας τις έκαναν τζαμιά.

Τέσσερις χιλιάδες ήταν οι νεκροί
πρόσφυγες αιχμάλωτοι κι αγνοούμενοι πολλοί.
Αρπάξανε τα σπίτια κι έδιωξαν με βία,
κατάκτησαν, τραυμάτισαν ως πότε η αδικία;

Σαράντα χρόνια πέρασαν είναι πάρα πολλά
Κύπρος μας υπέφερες, όχι άλλο, φτάνει πια!
Τα χέρια ας ενώσουμε, το κεφάλι μας ψηλά
κρατήστε την ελπίδα και θα έρθει η Λευτεριά!

- Εμείς εγεννηθήκαμε μετά την εισβολή
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μα σήμερα βιώνουμε σκληρά την κατοχή.
-

Εγώ βλέπω τον παππού μου στεναχωρημένο
θέλει να πάει σπίτι του που είναι σκλαβωμένο.

-

Και μένα η γιαγιά μου τον γιο της περιμένει
που χάθηκε στον πόλεμο και είναι λυπημένη.

-

Ως πότε διαβατήριο στο οδόφραγμα θα δείχνω;
Το κράτος είναι ψεύτικο δεν το αναγνωρίζω.

- Ψηλά στον Πενταδάχτυλο καρφώσαν μια σημαία
την βλέπω κι αγανακτώ, θα σβήσει μιαν ημέρα;
-Μια μέρα θα σκεπαστεί με ειρήνης περιστέρια
αν όλοι μας μονιάσουμε κι ενώσουμε τα χέρια.

- Ενώνουμε τα χέρια, το κεφάλι μας ψηλά,
κρατούμε την ελπίδα μας και θα’ ρθει η Λευτεριά!
Τη Λευτεριά στην Κύπρο μας, ναι, θέλουμε να δούμε,
ενώνουμε τα χέρια, ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ(2014-15), ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
Το ποίημα μελοποιήθηκε κι έγινε σποτ:
https://www.youtube.com/watch?v=4seLAROUVl
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«Οι μικροί ερευνητές η Αθηνά και ο Ευαγόρας στα χνάρια της ιστορίας και
της εκπαίδευσης στην Κύπρο»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος Δημιουργός [Εισηγητής]
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Σουτόπουλος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ70)-Ε ΄2 Τάξη-4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
Email επικοινωνίας: niksoutop@gmail.com

2ος Δημιουργός [Συνεισηγητής 1]
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κυριακόπουλος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ70)-ΣΤ ‘2 Τάξη-4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: kyrgiorgos@gmail.com

3ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Βασίλης Παυλίδης
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός A’ (ΠΕ05 )-Α΄ και Β΄ Τάξη-Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
E-mail επικοινωνίας: vassilispavlides@hotmail.com

4ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Χρυστάλλα Αντωνίου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ70 )-Ε΄ Τάξη-1o Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού
E-mail επικοινωνίας: a_stalo@yahoo.com

5ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Ντάγκα [Συνεισηγητής 2]
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ06 )- Μέλος Παιδαγ. Ομάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Κόνιτσας, Msc Outdoor, Environmental and Sustainability Education (University of Edingburgh)
E-mail επικοινωνίας: christinahood444@gmail.com

6ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Βικτωρία Τζιοβάρα
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Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ19 )- Διαχειρίστρια ιστολογίου (blog) 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: vtziovara@sch.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Διαθεματική σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Πολιτική &
Κοινωνική Αγωγή, Θρησκευτικά, Μουσικά και Εικαστικά των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της Ε’ & ΣΤ’ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου και τις αντίστοιχες ενότητες των μαθημάτων τους, όπως για παράδειγμα:


Γλώσσα-Ανθολόγιο: «Το χαμογελαστό συννεφάκι» (σελ. 253), «Όνειρα με χαρταετούς και

περιστέρια» (σελ.244)


Ιστορία: «Ο Διγενής στην Κύπρο και στην Κρήτη» (σελ. 62), «Η βυζαντινή Κύπρος», (σελ.115, Ε΄

τάξη), «Το Κυπριακό ζήτημα»(ΣΤ’ τάξη)
 Γεωγραφία: «Το φυσικό & ανθρωπογενές περιβάλλον της Κύπρου» (σελ. 147)
 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή: «Το κράτος & το έθνος» (σελ. 23. Ε΄τάξη)


Θρησκευτικά: «Πορείες του Απ. Παύλου στην Κύπρο» (σελ. 117, Ε’ τάξη)



Μουσικά: «Κυπριακά κάλαντα», «Τηλλυρκώτισσα», «Χρυσοπράσινο φύλλο»



Εικαστικά: «Πολιτικός & γεωφυσικός χάρτης Κύπρου», κολλάζ - χειροτεχνία

Τάξη/εις εφαρμογής
Ε’ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου, αλλά επίσης Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Το διδακτικό σενάριο (project) εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων
σχολ. έτους 2017-2018 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, αλλά και στο
διαγωνισμό «Κύπρος -Ελλάδα - Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες» για τους μαθητές σχολείων της
Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
Βασική επιδίωξη και σκοπός του προγράμματος είναι να αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα»
ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την
επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού.
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Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Ειδικότερος διδακτικός και μαθησιακός στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές στην Ελλάδα και
την Κύπρο βασικά ιστορικά στοιχεία αλλά και χαρακτηριστικά από την εξέλιξη του κυπριακού
εκπαιδευτικού συστήματος στην ιστορική του και πολιτιστική διαδρομή και να εκφραστούν δημιουργικά με
όποιον τρόπο επιθυμούν για την παραγωγή σχετικού ψηφιακού ή έντυπου και εικαστικού εκπαιδευτικού
υλικού (project) σε διάφορες μορφές (παραδοτέα).

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Οι μαθητές/-τριες σε Ελλάδα και Κύπρο καλούνται να γνωρίσουν τις κοινότητες και τη διασπορά
του ελληνισμού σε όλον τον κόσμο (Κύπρος και αλλού στο εξωτερικό) αλλά και να επικοινωνήσουν μαζί του
με παραδοσιακά (ταχυδρομική αλληλογραφία) αλλά και σύγχρονα ψηφιακά εξ αποστάσεως μέσα (e-mail,
skype). Έτσι αντιλαμβάνονται τη σημασία της γλώσσας, της θρησκείας, του έθνους και της εθνικής
ταυτότητας αλλά και τις διαστάσεις που αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία έχουν στην παγκόσμια
πολυπολιτισμική κοινότητα, ως γέφυρες παιδείας και πολιτισμού.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος


Διαθεματική προσέγγιση και επεξεργασία του θέματος με ομαδο-συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας

τόσο μέσα στην τάξη, όσο και μεταξύ των τμημάτων τάξεων και σχολικών μονάδων στις δύο χώρες
(Ελλάδα-Κύπρος)


Συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Πληροφορικής, Εικαστικών & Μουσικής)

για την εκπαιδευτική παραγωγή ψηφιακού, εικαστικού, μαγνητοσκοπημένου, φωτογραφικού και
ηχογραφημένου υλικού αλλά και με συναδέλφους στην Κύπρο και το εξωτερικό (Γαλλία).

Διδακτικές αρχές και τεχνικές
Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα
προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων
πολιτών:
Η μαθητοκεντρική διαδικασία, η συνεργατική μάθηση, η βιωματική και η ανακαλυπτική μάθηση, η
διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων, η διαθεματικότητα και η δημιουρ-γική και ελεύθερη έκφραση.
Επισημαίνεται ότι σε όλα τα προγράμματα θα πρέπει να επιδιώκεται η εμπλοκή όλης της σχολικής,
αλλά και της ευρύτερης κοινότητας στο πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων τόσο κατά την εκπόνησή του
όσο και κατά την παρουσίασή του όταν ολοκληρωθεί.
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Ψηφιακή προβολή-παρουσίαση

εικόνων, και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο

(internet-youtube), με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (lap-top) και πολυ-μεσικού προβολέα
(multimedia projector) αξιοποιώντας τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στη σχολική τάξη, το εικαστικό
εργαστήριο και το εργαστήριο πληροφορικής
 Εικονική ξενάγηση στο Μουσείο ΠΟΕΔ Βάσας Κοιλανίου και τηλε-διάσκεψη

εξ αποστά-σεως

εκπαιδευτικής συνεργασίας (distance learning) μέσω skype με εκπαιδευτικούς και σχο-λικές μονάδες
Ελλάδας και Κύπρου


Αξιοποίηση της επιστημονικής συνεργασίας με εκπαιδευτικό μουσειο-παιδαγωγό στην Κύπρο για την

παροχή ψηφιακού και έντυπου ιστορικού αρχειακού υλικού από το Μουσείο Εκπαίδευσης Κύπρου στη
Βάσα Κοιλανίου Λεμεσού αλλά και με εκπαιδευτικό εκπρόσωπο κοινότητας παροικίας της Κύπρου στο
εξωτερικό (Γαλλία)
 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σύλλογο Κυπρίων Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λήψη συνέντευξης
από εκπρόσωπό του ή και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κυπρίων Ελλάδας

Τρόπος οργάνωσης της τάξης και διδακτικές αρχές
Η οργάνωση της τάξης έγινε σύμφωνα με τις παρακάτω διδακτικές αρχές:
-Μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών, χρήση συμμετοχικών
και ενεργών διδακτικών τεχνικών, δημοκρατικός διάλογος).
-Συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των
μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους.
- Διαφοροποιημένη διδασκαλία (στο μέτρο του εφικτού, βήμα προς βήμα η κατά-κτηση της νέας γνώσης,
με ανάλογη ανατροφοδότηση ανάλογα με την ανταπόκριση και το βαθμό γνωστικής κατάκτησης των
μαθητών)
-Η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή έρευνας,
μελέτη πεδίου κ.λ.π.).
-Η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων και η διαθεματικότητα.
-Η δημιουργική και ελεύθερη έκφραση.
Επιδιώχθηκε η εμπλοκή όλης της σχολικής τάξης, του άλλου τμήματος του σχολείου, αλλά και σταδιακά της
ευρύτερης κοινότητας των συνεργαζόμενων σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (project) τόσο κατά την
εκπόνησή του και εφαρμογή, όσο και κατά την παρουσίασή του όταν ολοκληρώθηκε.

Συνολική διάρκεια
Η διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 3 μήνες (12 εκπαιδευτικές εβδομάδες εργασίας και
συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία Ελλάδας και Κύπρου). Η έναρξη είναι στις 1 Νοεμβρίου 2017 και η λήξη
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με την υποβολή του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού (παραδοτέα) μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2018.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι νέες γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές:


Εισαγωγικά - Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα (Κύπρος)



Διαδικτυακή επικοινωνία (μέσω e-mail και skype) με το Γυμνάσιο της Κύπρου



Ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό (αυτόχθονες και ομογενείς)



Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό (κοινότητες & βιβλία διδασκαλίας)



Η ιστορία της Κύπρου και η εκπαίδευσή της διαχρονικά (γενικά



Η εκπαίδευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1571-1878)



Η εκπαίδευση στην Κύπρο κατά την Αγγλοκρατία (1878-1960).



Ο Απελευθερωτικός Αγώνας Ανεξαρτησίας της Κύπρου (1955 - 1959) και η ανακήρυξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας (1960)



Η Τουρκική εισβολή και κατοχή της Β. Κύπρου (1974) και το Εθνικό πρόβλημα της Κύπρου



Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004) και το σύγχρονο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό της

σύστημα


Συλλογή εκπαιδευτικού υλικού από τη διασχολική συνεργασία



Συνεντεύξεις με τον Πρόεδρο Κυπριακής Κοινότητας και τον Πρόεδρο Κυπρίων Φοιτητών Ιωαννίνων



Αποστολή ψηφιακού και άλλου παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού (παραδοτέων) στην Οργανωτική

Επιτροπή και προβολή-διάχυσή του στο διαδίκτυο


Παρουσίαση αποτελεσμάτων του προγράμματος σε εκπαιδευτική ημερίδα στην Ελλάδα και σε

εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Η έγκαιρη διδασκαλία στην τάξη των σχετικών διδακτικών ενοτήτων κυρίως στη Γεωγραφία (Ε΄ τάξη) και
την Ιστορία (ΣΤ’ τάξη) για τη γνώση εκ μέρους των μαθητών των βασικών στοιχείων από την πολιτικοδιοικητική διαίρεση και τη γεωμορφολογία της Κύπρου, αλλά και των βασικών ιστορικών σταθμών και
περιόδων της Ιστορίας της.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Ενδεικτικά περιγράφω επτά (7) διδακτικές δραστηριότητες (αντιπροσωπευτικές από τις φάσεις του
εκπαιδευτικού προγράμματος):
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1η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Αλληλογραφία με αποστολή ημερολογίου, κάρτας με ευχές Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς, αλλά
και γράμματος σύστασης με πληροφοριακά στοιχεία για το Σχολείο μας, την πόλη μας και την όμορφη
πατρίδα μας».
Διάρκεια: 2 εβδομάδες
Είδος : ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, με γενικά εισαγωγικά στοιχεία για την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος και διδακτικού σεναρίου στην τάξη μας)

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Εικονική ξενάγηση στο Μουσείο ΠΟΕΔ Βάσας Κοιλανίου Λεμεσού μέσω ψηφιακού υλικού και
αξιολόγησης της νέας γνώσης μέσω φύλλων εργασιών»
Διάρκεια: 2 εβδομάδες
Είδος : διδασκαλίας, γνωριμίας με το χώρου του μουσείου ιστορίας εκπαίδευσης Κύπρου και εμπέδωσης,
αξιολόγησης νέας γνώσης με συμπλήρωση φύλλων εργασίας

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εικαστική κατασκευή ιστοριογραμμής και εικαστική απεικόνιση της Γοργόνας Αθηνάς στην Λεμεσό
της Κύπρου καθώς και της διαδρομής που ακολούθησε με τον Ευαγόρα για την επίσκεψή τους στο Μουσείο
Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Βάσα Κοιλανίου
Διάρκεια: 1 εβδομάδα
Είδος : διδασκαλίας, εμπέδωσης των βασικών ιστορικών σταθμών ιστορίας εκπαίδευσης της Κύπρου και
αξιολόγησης, με τη μεταγνωστική ικανότητα εικαστικής καταγραφής αυτών σε ιστοριογραμμή)

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Συνέντευξη από τον Πρόεδρο Συλλόγου Κυπρίων Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γ. Γεωργίου
και τον Πρόεδρο Κοινότητας Κυπρίων στα Ιωάννινα κ. Ανδρ. Κατσούρη
Διάρκεια: 2 ημέρες (προετοιμασία και εκτέλεση)
Είδος (εμπέδωσης νέας γνώσης και μεταγνωστική αξιοποίησή της)

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επικοινωνία μέσω e-mail και skype με σχολεία (1ο Δημοτικό Λεμεσού και 1ο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
Λευκωσίας) της Κύπρου
Διάρκεια: 3 εβδομάδες (σταδιακά μέσα στην τάξη, αλλά και ατομικά με τους υπεύθυνους για την
επικοινωνία εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Ελλάδας και Κύπρου)
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Είδος: (εμπέδωσης νέας γνώσης, ανάπτυξης διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διαχείρισης πολιτισμικού
πλουραλισμού)

6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης του προγράμματος ως εκπαιδευτικό υλικό για διδακτική χρήση
και προβολή στην τάξη σε μορφή “Power-Point” (PPT)
Διάρκεια: 4 εβδομάδες (σταδιακή συλλογή και προσάρτηση του ψηφιακού και άλλου εκπαιδευτικού υλικού
από διάφορους φορείς, μέσα και φυσικά πρόσωπα)
Είδος (εμπέδωσης, αξιολόγησης, διαχείρισης και αξιοποίησης μαθησιακά της νέας γνώσης με σημαντική
μεταγνωστική εφαρμογή και λειτουργία)

7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης του προγράμματος σε μορφή “prezi”
Διάρκεια: 3 εβδομάδες
Είδος (εμπέδωσης, ψηφιακής διαχείρισης με μέσα σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και μεταγνωστική
εφαρμογή και αξιοποίησής τους)

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η διερεύνηση για την εξεύρεση των εταίρων στο διακρατικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η αναζήτηση
του ενημερωτικού υλικού στο διαδίκτυο, στους φορείς, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και η
υπερπήδηση των εμποδίων επικοινωνίας με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ο σχεδιασμός, ο
συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των εταίρων, ήταν μερικά προβλήματα ή και εμπόδια για την
υλοποίηση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, που ξεπεράστηκαν με σωστό και έγκαιρο
σχεδιασμό, διαδραστική επικοινωνία και άμεση ανατροφοδότηση, κατάλληλη διαχείριση του
εκπαιδευτικού δυναμικού και πολιτισμικού πλουραλισμού, αλλά και προσαρμογή με ευελιξία σε νέα
δεδομένα και εξελίξεις. Το κατάλληλο σενάριο διδασκαλίας με επίκεντρο την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν
σημαντικός μαθησιακός στόχος που έπρεπε να επιτευχθεί με τα κατάλληλα διδακτικά μέσα.
Η παρουσίαση και σύγκριση κοινών στοιχείων στην ιστορία παιδείας, του σύγχρονου εκπαιδευτικού
συστήματος της Κύπρου αλλά και διαφορών με αυτού της Ελλάδας εξέγειρε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών.
Θετική αποτίμηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, γνωριμία των σχολικών
μαθητικών κοινοτήτων, αλλά και δύο χωρών με τόσα πολλά κοινά ιστορικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά
στοιχεία.
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Με ζωηρό ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί την υλοποίηση και
ανάπτυξη του προγράμματος το σύνολο των παιδιών από τις εμπλεκόμενες τάξεις ως εταίροι και
συμμέτοχοι του διδακτικού σεναρίου.

Υλικοτεχνική υποδομή
Αναγκαία η ύπαρξη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (υπολογιστές,
διαδίκτυο, πολυ-μεσικό προβολέα, ηχεία, μικρόφωνα, διάταξη ακροατών-θεατών) απαιτήθηκαν για την
εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου του εκπαιδευτικού προγράμματος, χωρίς να παραλείψουμε ελλείψεις
που καλύφθηκαν με προσωπικές ή άλλες χορηγίες.

Βιβλιογραφία και διαδικτυακές αναφορές
Βιβλία, εκπαιδευτικό λογισμικό και ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν :
Βιβλιογραφία
-Επετειακό Λεύκωμα: (2010), 50 χρόνια Εκπαίδευσης στην Κύπρο 1960-2010, εκδ. Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού Κύπρου
-Ενημερωτική έκδοση: (2010), Παράθυρο στην Κύπρο, εκδ. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου
Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό λογισμικό
-Περί Κύπρου: http://www.aspectsofcyprus.com/el/
Δικτυογραφικές αναφορές
-Ιστορία εκπαίδευσης Κύπρου:
https://polydoroumaria27.wordpress.com/2013/11/19/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%C
E%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84/
http://www.refernet.org.cy/images/media/assetfile_el/%CE%95%CE%95%CE%BA%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B
D%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%20%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%202011%20Final0002.pdf
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio4/praktika1/theofilidis.htm
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/255/1/Ptychiaki36.pdf

Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%
CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B
F

Μουσείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Βάσας Κοιλανίου Λεμεσού:
http://allaboutlimassol.com/mouseio-dimotikis-ekpedeusis
http://www.thevillagexpress.com/cyprusvillage/profile/256
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http://www.vasakilaniou.org/gr/museums-lgr/education-lgr
https://www.youtube.com/watch?v=LxBsYm39hUo
http://www.cyprushighlights.com/2010/10/04/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B1%CF%82%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85/

Πρεσβεία Κύπρου (Ελλάδα) και Σπίτι της Κύπρου
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getCategory?OpenForm&SectionId=noneu&CategoryId=%CE%A0%CE
%B5%CF%81%CE%AF%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&SelectionId=none&print=0&lang=el
http://spititiskyprou.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=zNA8uoGKzMY

Χάρτες Κύπρου και Ελλάδας
Διάφορα φυλλάδια από Γραφείο της Μορφωτικής Ακολούθου και τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.) στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα (Αθήνα)
2.7. Παράρτημα


Φύλλα εργασίας εκπαιδευτικού προγράμματος Μουσείου ΠΟΕΔ Βάσας Κοιλανίου (1,2,3.4:

http://www.poed.com.cy/Default.aspx?tabid=92&articleType=ArticleView&articleId=449


Αφίσα (ψηφιακή μορφή)



Ζωγραφική (Διδακτικό σενάριο)



Ιστοριογραμμή



Συνεντεύξεις (αρχεία μαγνητοσκόπησης-ΜΡ4)



Τραγούδια (αρχεία ήχου-ΜΡ3)



Φωτογραφίες (διάφορες που προσαρτήθηκαν στο παραδοτέο ψηφιακό υλικό)



Video-Skype (αρχείο μαγνητοσκόπησης-ΜΡ4)



Παρουσίαση Διδακτικού υλικού (ΡΡΤ)



Prezi
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«Κοινές ιστορικές διαδρομές Κύπρου και Μεθώνης»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ψαλλίδας Διονύσιος
Ιδιότητα: Δάσκαλος – Δ/ντής του Σχολείου
Email επικοινωνίας: dpsz@otenet.gr

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μιχοπούλου Σωτηρία
Ιδιότητα: Δασκάλα
Email επικοινωνίας: iroulakos@hotmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Η κατανόηση κοινών ιστορικών διαδρομών ανάμεσα στους δύο τόπους με γνώμονα την ιστορική γνώση και
σε επέκταση της σημερινής κατάστασης στην Κύπρο και των αιτών που οδήγησαν σε αυτή.

Τάξη/εις εφαρμογής
ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης «Γεωργακοπούλειο»

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Μέσα από το πρόγραμμα «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες» να δοθεί η δυνατότητα
στους μαθητές να γνωρίσουν ιστορικά τη νεότερη Κύπρο, να κατανοήσουν και προβληματιστούν για το
κυπριακό πρόβλημα και να συνειδητοποιήσουν ότι οι συμπεριφορές κοινών κατακτητών είναι παντού ίδιες.
Επίσης να διαπιστώσουν την κοινή ιστορική πορεία των δύο περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου.
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Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Αύξηση της αυτενεργού μάθησης ώστε ο μαθητής να μην παρακολουθεί τα γεγονότα σαν ταινία, αλλά να
τα ανακαλύπτει, να συμμετέχει σε αυτά, να τα μεταπλάθει και να τα βιώνει. Αποσυμφόρηση από
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και της αποστήθισης, μιας και γίνεται μελέτη των πηγών απευθείας.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Η ενίσχυση της αλληλοτροφοδότησης μεταξύ σχολείου και κοινωνίας με την γνωριμία και ανάδειξη
μνημείων που έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τους στο σημερινό γίγνεσθαι.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Προσέγγιση του θέματος που παραπέμπει στη μέθοδο της σχολικής ιστορικής έρευνας με σκοπό την
καλλιέργεια διατύπωσης ιστορικού λόγου και κριτικού τρόπου σκέψης. Οι μαθητές ενισχύουν την ιστορική
τους σκέψη εργαζόμενοι ως ιστορικοί. Διαθεματική προσέγγιση, βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία.

Διδακτικές τεχνικές
Επισκέψεις στο κάστρο της Μεθώνης – γνωριμία και δράσεις σε ιστορικά μνημεία.
Συνεντεύξεις
Παιχνίδια
ΤΠΕ
Εικαστική έκφραση
Βιωματικές δραστηριότητες
Διάλεξη

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες εργασίας με τρεις μαθητές ανά ομάδα και εξασφάλιση υλικού για
έρευνα. Χρησιμοποίηση βιβλίων και διαδικτύου με τη χρησιμοποίηση φορητών Η/Υ. Άντληση στοιχείων
από το project«Τοπική Ιστορία» που είχε υλοποιηθεί την περίοδο 2013-2014 από το σχολείο. Εργασία πάνω
σε φύλλα εργασίας του προαναφερόμενου project.
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Συνολική διάρκεια
Πέντε (5) διδακτικές ώρες.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Γνωριμία με τη δική τους τοπική ιστορία και τη νεότερη ιστορία της Κύπρου. Γνω΄ση και κατανόηση της
σημερινής πραγματικότητας στο νησί.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Η Τοπική Ιστορία των βυζαντινών χρόνων που διδάχτηκαν στην Ε΄ Τάξη, καθώς και η μέχρι τώρα γνώση της
Ελληνικής Νεότερης Ιστορίας που διδάσκονται φέτος. Ιστορικά στοιχεία που αποκόμισαν από την
υλοποίηση φέτος Πολιτιστικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα «Υιοθετούμε ένα
μνημείο» και έχει να κάνει με τον ΝΑ επιθαλάσσιο πύργου του κάστρου της Μεθώνης.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα: Ένταξη της έρευνας σε χρονοδιάγραμμα με παράλληλες θεματικές ενότητες σχετικά με
το θέμα διδακτικής εργασίας. Γενικές οδηγίες με παράδειγμα έρευνας.
Τίτλος: «Προσεγγίζουμε το θέμα»
Διάρκεια: Μία διδακτική ώρα
Είδος (ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστικήκλπ):
Συνεργατική και ερευνητική εργασία
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε): Αναφορά για έρευνα πιθανών κοινών ιστορικών
διαδρομών της περιοχής μας με την Κύπρο. Ένταξη του ερευνώμενου θέματος σε σχετικές με την ιστορική
περίοδο θεματικές ενότητες που διδάσκονται παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών της γενικής ιστορίας.
2η Δραστηριότητα: Διαμόρφωση πλαισίου δράσης και δημιουργία ομάδων εργασίας. Παρουσίαση του
υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (Εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας του σχολείου, ιστορικά βιβλία,
ιστοσελίδες)
Τίτλος: «Οργάνωση εργασίας»
Διάρκεια: Μία διδακτική ώρα
Είδος (ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστικήκλπ):
Ερευνητική εργασία
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Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε): Πρώτη αναζήτηση και αξιολόγηση πηγών οι οποίες
θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στο υπό διερεύνηση θέμα. Προσανατολισμός της πορείας της
σχολικής έρευνας προκειμένου να συγκεντρωθούν, μέσα από το ευρύ πλαίσιο της ιστορικής ύλης που
παρέχουν οι ιστορικές πηγές τα στοιχεία εκείνα που θα οδηγήσουν στην έρευνα.
3η Δραστηριότητα: Συγκέντρωση και καταγραφή υλικού.
Τίτλος: ¨Καταγράφουμε»
Διάρκεια: Μία διδακτική ώρα
Είδος (ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστικήκλπ):
Εργασία σε ομάδες
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε): Καταγραφή στοιχείων που αφορούν το θέμα και
ένταξή τους σε ιστορικές περιόδους. Συγκέντρωση ξεχωριστών στοιχείων για την ενότητα «Οι πηγές
αφηγούνται».
4η Δραστηριότητα: Ολοκλήρωση των ερευνητικών διαδικασιών και αξιολόγηση.
Τίτλος: «Συγκεντρώνουμε και αξιολογούμε»
Διάρκεια: Μία διδακτική ώρα
Είδος (ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστικήκλπ):
Αξιολόγηση
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε): Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Δημιουργία ενοτήτων ασκήσεων του κάθε κεφαλαίου.
5η Δραστηριότητα: Στήσιμο των φύλλων εργασίας.
Τίτλος: «Στήνουμε την εργασία»
Διάρκεια: Μία διδακτική ώρα
Είδος (ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστικήκλπ):
Ομαδική εργασία
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε): Έχοντας ως βάση το εγχειρίδιο της τοπικής ιστορίας
του σχολείου οι μαθητές τοποθετούν στις αντίστοιχες ενότητες τα στοιχεία των καταγραφών τους.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η διαδικασία ήταν πολύ εύκολη γιατί βασίστηκε σε προηγούμενη εμπειρία και υλικό που υπήρχε από το
πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας που είχε υλοποιήσει το σχολείο μας και έτσι η όλη διαδικασία ακολούθησε τις
εμπειρίες από αυτό.

Υλικοτεχνική υποδομή
Βιβλιοθήκη σχολείου, εργαστήριο πληροφορικής.
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Βιβλιογραφία
«Χώρα – Πύλος – Μεθώνη» Γιάννης Μπίρης Αθήνα 2002
«Μεθώνη» Γιάννης Μπίρης, Αθήνα 2005
«Συμβολή στην ιστορία της Μεθώνης» Νίκος Κοτσίρης, Αθήνα 1983
«Μεθώνη» Τάκης Δεμοδός, 1976
«Μεθώνη, ένα ταξίδι στο χρόνο» Νίκος Βουγιούκας
«Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου αιώνα» Βασίλης Μισκιώτης
«Αναμνήσεις» CharlesDeval
Βικιπαίδεια
Ιστορία του ελληνικού έθνους ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Παράρτημα
https://drive.google.com/drive/folders/1Iy6xT32jyBPVMbHOJZ4TQ9m-jCPbJ2cW?usp=sharing
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«Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και την Κύπρο»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ιασονίδου Φωστήρα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Γαλλικών ΠΕ05
Email επικοινωνίας: roula.iasonidou@gmail.com
2ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Στεφάνου Πασχάλης
Ιδιότητα: Δάσκαλος, ΠΕ 70
Email επικοινωνίας: pstefanou@sch.gr
3ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Στρίκας Κώστας
Ιδιότητα: Δάσκαλος, ΠΕ 70
Email επικοινωνίας: kostrikas@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, Ιστορία

Τάξη/εις εφαρμογής
Ε΄ δημοτικού

Σκοπός και στόχοι


Να συνδέσουν –συγκρίνουν την οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης Ελλάδας και Κύπρου.



Να έρθουν σε επαφή με τον θεσμό του Επάρχου και να τον συγκρίνουν με αυτό του Περιφερειάρχη.



Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα και τις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.



Να συγκρίνουν την πολιτειακή δομή και τα συντάγματα των δύο χωρών.



Να μιλήσουν για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την προσφορά του στο επίπεδο της τοπικής

αυτοδιοίκησης.
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Να εξοικειωθούν με τον διοικητικό χάρτη της Κύπρου, τις επαρχίες της, τις μεγάλες πόλεις της

χώρας.


Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την πρόσφατη κυπριακή ιστορία και ιδιαίτερα αυτή της περιόδου

μετά την τουρκική εισβολή και τις συνέπειές της στη ζωή των Ελληνοκυπρίων.

Σκοπός, σκεπτικό
Με αφορμή τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο το 2016, συζητούμε
για ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και
της πολιτειακής οργάνωσης θέλοντας να τα συσχετίσουμε με την πρόσφατη κυπριακή ιστορία της

περιόδου μετά την τουρκική εισβολή και τη διαίρεση του νησιού στα δύο.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι


Εξοικείωση με τον διοικητικό χάρτη της Κύπρου, τις επαρχίες της, τις μεγάλες πόλεις της χώρας.



Διερεύνηση-σύγκριση της οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης Ελλάδας και Κύπρου.



Κατανόηση της χρησιμότητας και των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.



Σύγκριση της πολιτειακής δομής και των συναγμάτων των δύο χωρών.



Κατανόηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της δυνατότητας συμβολής του στην επίλυση των

προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών μέσω των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Εξοικείωση με την πρόσφατη κυπριακή ιστορία και ιδιαίτερα αυτή της περιόδου μετά την τουρκική

εισβολή και των συνέπειών της στη ζωή των Ελληνοκυπρίων, μέσα από δραστηριότητες προφορικού λόγου
και κριτικής σκέψης-σύγκρισης που εμπεριέχουν και διαδικτυακή έρευνα και παιχνίδι.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι


Γνωριμία με τις συνέπειες που έφερε στη διοικητική δομή, την καθημερινή ζωή και την

ψυχοσύνθεση των Ελληνοκυπρίων η Τουρκική εισβολή του 1974.


Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση του πολίτη που ενδιαφέρεται και παρεμβαίνει στα δρώμενα της

τοπικής κοινωνίας μέσω των θεσμικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Ακολουθούμε την διδακτική μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε συνδυασμό με αυτή της
επικοινωνιακής προσέγγισης και της προσέγγισης με προσανατολισμό στη δράση περιγράφοντας τες
αναλυτικά πιο κάτω όπως και τις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε.
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Διδακτικές τεχνικές
Ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσω αυθεντικών πηγών (διοικητικός χάρτης της Κύπρου), παρουσίαση του
γνωστικού περιεχομένου με τη βοήθεια της τεχνολογίας, προβολή ιστορικού υλικού,
Επέκταση: από τον κυπριακό χώρο στον ελλαδικό, οι μαθητές γίνονται κοινωνικοί εταίροι που
αναλαμβάνουν δράση αξιοποιώντας την ιδιότητα του ενεργού πολίτη: αναζητούν πληροφορίες και τις
αξιοποιούν οργανώνοντας και προχωρώντας στην προσομοίωση ενός δημοτικού συμβουλίου,
ανταποκρινόμενοι στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με τη βοήθεια της φαντασίας τους αλλά και
των γνώσεων με τις οποίες ήρθαν σε επαφή.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Οι μαθητές δουλεύουν πότε σαν σύνολο, πότε ομαδικά ή ακόμα και ατομικά ανάλογα με τη φύση της
δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.

Συνολική διάρκεια
Τρεις διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Γνώσεις για την πρόσφατη ιστορική περίοδο της κυπριακής ιστορίας μετά την εισβολή των Τούρκων στο
νησί (1974), την διοικητική οργάνωση Κύπρου και Ελλάδας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και την
πολιτειακή οργάνωση των δύο χωρών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Μια σχετική εξοικείωση με τις ενότητες Δ΄ του βιβλίου της Πολιτικής Αγωγής και Γεωγραφίας της Ε΄
δημοτικού αλλά και την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Με αφορμή τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο το 2016 και
την διδασκαλία

της Δ΄ ενότητα του βιβλίου μας της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής που

αναφέρεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και της Δ΄ ενότητας του βιβλίου της Γεωγραφίας που
αναφέρεται στην Κύπρο ασχολούμαστε με τη σύγκριση της οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης
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σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν το μαθητή και τον εμπλέκουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθούμε:

-

Βρίσκουμε και κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Κύπρο

(http://www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf/dmlhistory_gr/dmlhistory_gr?OpenDocument)
-

Βλέπουμε έναν διοικητικό χάρτη της Κύπρου στη Γεωγραφία της Ε΄ δημοτικού

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4596,20819/)

-

Κάθε πότε γίνονται αυτοδιοικητικές εκλογές στην Κύπρο; (κάθε 5 χρόνια)
Βρίσκουμε αντίστοιχες πληροφορίες για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα:

o

έχει ίδια διοικητική διαίρεση η Ελλάδα;

http://www.ypes.gr/el/regions/dioikdivision/regiondivisionmunicipallity/#mydiv
o

Υπάρχει ο θεσμός των Επαρχιών στην Ελλάδα και αντίστοιχα των Επάρχων; Πώς ονομάζονται στην

Ελλάδα οι αντίστοιχες διοικητικές περιφέρειες και οι επικεφαλείς τους; Κάθε πότε γίνονται αυτοδιοικητικές
εκλογές στην Ελλάδα; Είναι αιρετοί οι Έπαρχοι στην Κύπρο (όπως οι περιφερειάρχες στην Ελλάδα;)

-

Καλούμε τους μαθητές να παρατηρήσουν τον χάρτη της Κύπρου κάνοντας τα εξής ερωτήματα: Τι

φαντάζεστε ότι συμβαίνει με τους Δήμους και τις Επαρχίες των κατεχόμενων περιοχών; Γνωρίζετε αν ζουν
εκεί Ελληνοκύπριοι; Αναζητήστε πληροφορίες για σχολικές μονάδες που βρίσκονται στα Κατεχόμενα
(Ριζοκάσπασο) και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους αλλά και οι εγκλωβισμένοι
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Ελληνοκύπριοι. Γιατί νομίζετε ότι οι Ελληνοκύπριοι που είναι εγκλωβισμένοι στα Κατεχόμενα παραμένουν
στις εστίες τους; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση τους;

-

Αναθέτουμε στους μαθητές το καθήκον να αναζητήσουν και να εντοπίσουν στα συντάγματα της

Ελλάδας και της Κύπρου τα πεδία που αναφέρονται στον θεσμό

της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη

συνέχεια οργανώνουμε συζήτηση για τις αρμοδιότητές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύνταγμα Κύπρου: http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/syntagma.html
Σύνταγμα Ελλάδας: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εντοπίζουν και άλλες ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο
συντάγματα (όνομα του πολιτεύματος, βασικοί θεσμοί, διοικητική διάρθρωση κλπ). Καταλήγουμε στα
άρθρα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και συζητήστε για το περιεχόμενό τους και τη φιλοσοφία των
δυο συνταγμάτων.

-

Συζητάμε και προβληματιζόμαστε πάνω στο ερώτημα: γιατί είναι απαραίτητη η τοπική

αυτοδιοίκηση; Καταγράφουμε σε τοπικό επίπεδο παραδείγματα έργων, παρεμβάσεων και δράσεων των
θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Βλέπουμε ένα παράδειγμα παρέμβασης από τον Δήμο Λευκωσίας:
http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-topika/43/324647/egkainia-paichnidiou-gia-paidia-meegkefalikes-paralyseis-sti-lefkosia
(Εγκαίνια παιχνιδιού για παιδιά με εγκεφαλικές παραλύσεις στη Λευκωσία)

-

Ερευνούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στην επίλυση των προβλημάτων των

τοπικών κοινωνιών; Εκτός από τα επίσημα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (επαρχίες, δήμοι,
περιφέρειες, κοινότητες κλπ) υπάρχουν άλλοι φορείς, συλλογικότητες κλπ που συνεισφέρουν στη
λειτουργία των τοπικών κοινωνιών;

Κάνουμε την εξής υπόθεση εργασίας: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ακόλουθο
πρόβλημα (Κοινωνική και πολιτική αγωγή, Ε΄ δημοτικού):
Μια μεγάλη έκταση 20 στρεμμάτων ήταν μέχρι τώρα ένας σκουπιδότοπος. Πρόσφατα όμως, ο Δήμος
καθάρισε τον χώρο από τα σκουπίδια και όλοι τώρα ασχολούνται με το πώς θα τον αξιοποιήσουν με τον
καλύτερο τρόπο

• Υποθέστε ότι η τάξη σας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει για την επίλυση του
παραπάνω θέματος.
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• Χωριστείτε σε τρεις ομάδες, όσες είναι και οι προτεινόμενες λύσεις. Κάθε ομάδα να αναλάβει να
υποστηρίξει μία από τις προτάσεις. Προσπαθήστε να πάρετε μια απόφαση για τη διαχείριση της περιοχής
Παίζουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι «Είμαστε ενεργοί πολίτες» από το βιβλίο της Κοινωνικής και πολιτικής
Αγωγής της Ε΄ δημοτικού:
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIME108/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%
AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84
%CE%AE/10-0121-02_Koinoniki-k-Politiki-Agogi_E-Dim_BM.pdf

Σημ: Στόχος της προαιρετικής αυτής δραστηριότητας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της τοπικής
αυτοδιοίκησης αλλά και την ανάγκη καλλιέργειας της ενεργού πολιτειότητας από τις μικρές ηλικίες των
μαθητών μας. Φροντίζουμε η όποια συζήτηση να μην αφορά ζητήματα της πολιτικής ζωής και
προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη των μαθητών ώστε να βρουν μόνοι τους τις
πληροφορίες και να προχωρήσουν σε συνθέσεις και συγκρίσεις.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι μαθητές συνεργάστηκαν με προθυμία καθώς το μάθημα με τη μέθοδο παιδαγωγικού σχεδίου εργασίας
εμπίπτει στην περιοχή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και προσελκύει το ενδιαφέρον τους
εντείνοντας ταυτόχρονα και την προσοχή ακόμα και των συνήθως αδιάφορων παιδιών. Όλοι θέλησαν να
συμμετέχουν στην πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που τους προτάθηκε ανάλογα πάντα με τα
ενδιαφέροντά τους. Πάντως ο καθένας βρήκε την περιοχή των θεματικών ενδιαφερόντων που του ταίριαζε:
ιστορία, γεωγραφία, πολιτική και κοινωνική αγωγή, προφορική έκφραση, θεατρικό, προσομοίωση,
τεχνολογία, επιτραπέζιο παιχνίδι. Τα παιδιά δούλεψαν κυρίως ομαδικά, αλλά δεν αποκλείσαμε τη δουλειά
με το σύνολο της τάξης και την ατομική εργασία για μαθητές που λειτουργούν καλύτερα δουλεύοντας
ατομικά.

Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής και βιντεοπροβολέας μέσα στην τάξη διδασκαλίας, επιτραπέζιο παιχνίδι.

Βιβλιογραφία
http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/ABC6920BD62AF4CDC2257AAF002FAED5?OpenDocument
https://www.thepressroom.gr/ellada/ekloges-stin-kypro-gia-tin-topiki-aytodioikisi
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIME108/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%
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AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84
%CE%AE/10-0121-02_Koinoniki-k-Politiki-Agogi_E-Dim_BM.pdf
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-E100
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/syntagma.html
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
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«Μνήμες από την αποφράδα μέρα»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργοί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Αβατάγγελος Παναγιώτης
Ιδιότητα: Δάσκαλος ΠΕ70
Email επικοινωνίας: avapanos@gmail.com

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μουστάκα Μαριάνθη
Ιδιότητα: Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06
Email επικοινωνίας: moustakmar@yahoo.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το διδακτικό σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Ιστορίας, της Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της
Αγγλικής Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της Αισθητικής Αγωγής και των Νέων Τεχνολογιών.

Τάξη/εις εφαρμογής
ΣΤ΄ Δημοτικού – 22 Μαθητές/τριες

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου ακολουθεί το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ των εμπλεκόμενων μαθημάτων στο
Δημοτικό Σχολείο και έχει ως σκοπό να αναπτύξει την ιστορική συνείδηση και σκέψη των μαθητών ώστε να
κατανοήσουν το ιστορικό γεγονός της εισβολής στην Κύπρο τόσο μέσα από την εξέταση των αιτίων και των
αποτελεσμάτων, όσο και από την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς που διαμορφώνει στάσεις και
αξίες για το παρόν και το μέλλον.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
► Να γνωρίσουν το κυπριακό πρόβλημα και να νιώσουν την ανθρώπινη διάστασή του.
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► Να μελετήσουν τα σημαντικά πολεμικά γεγονότα της Α΄ και Β΄ εισβολής των Τούρκων.
► Να κατανοήσουν ότι η διχοτόμηση του νησιού παραμένει ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό.
► Να εντοπίσουν στο χάρτη τα μέρη της Κύπρου που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα.
► Να γνωρίσουν τα σκλαβωμένα μέρη (κατεχόμενα) της κυπριακής γης.
► Να μελετήσουν λογοτεχνικά κείμενα που πραγματεύονται το θέμα της εισβολής και προσφυγιάς στην
Κύπρο.
► Να κατανοήσουν πως το ιστορικό και προσωπικό βίωμα και συγκεκριμένα η κυπριακή τραγωδία και το
δράμα των αγνοουμένων πυροδοτεί τη λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση.
► Να μάθουν πως το λογοτεχνικό κείμενο «συνομιλεί» με άλλα λογοτεχνικά κείμενα, εικόνες, βίντεο,
τραγούδια ώστε να φωτίζεται και να συμπληρώνεται από αυτά.
► Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες μέσα από μια ποικιλία
πηγών.
► Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο για την άντληση και επεξεργασία πληροφοριών.
► Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας
► Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν σκέψεις και απόψεις προκειμένου να καταλήξουν σε
κοινά συμπεράσματα.
► Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη.
►Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
► Να αναπτύξουν ικανότητες γόνιμου διαλόγου και επιχειρηματολογίας.
► Να αναπτύξουν το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
► Να γνωρίσουν οι μαθητές τον Κυπριακό Ελληνισμό, στοιχεία του πολιτισμού τους και να κάνουν
συσχετίσεις.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Η διδακτική μέθοδος που επιλέγεται είναι η μέθοδος project και η διαθεματικότητα ως σύγχρονες
μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις διδασκαλίας που βοηθούν στην ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των
μαθητών, στη συμμετοχή, στην ανακάλυψη, διερεύνηση και στην οικοδόμηση της γνώσης και στη
μεταγνώση.

Διδακτικές τεχνικές
Οι διδακτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
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α) Εισήγηση – παρουσίαση του νέου θέματος για τον προβληματισμό και την κινητοποίηση του μαθητικού
ενδιαφέροντος.
β) Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών ( brainstorming) κατά την οποία οι μαθητές θα προβούν σε ελεύθερη κι
αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις/ιδέες τους τις οποίες
καταγράφουμε στον πίνακα κι έτσι επιτυγχάνουμε τη δημιουργική έκφραση όλων των μαθητών, τη
συνεργασία και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.
γ) Ομάδες εργασίας. Οι μαθητές κατανεμημένοι σε ομάδες εργασίας ανταλλάσσουν εμπειρίες,
αλληλοβοηθούνται και επιλύουν προβλήματα.
δ) Παιχνίδια ρόλων.
Οι παραπάνω διδακτικές τεχνικές δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να σκεφτούν, να γράψουν, να
συζητήσουν, να σχολιάσουν και να ασκηθούν ατομικά και ομαδικά.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Το διδακτικό σενάριο υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης και το
χωρισμό τους σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας 4-5 ατόμων.

Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του διδακτικού σεναρίου είναι 12 ώρες.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από την παρουσίαση βίντεο ντοκουμέντων, εικόνων, λογοτεχνικών
κειμένων, άρθρων (ελληνικών και ξένων), ιστορικών κειμένων και μαρτυριών θα έχουν τη δυνατότητα να
επισημάνουν τα γεγονότα και τις συνέπειες της εισβολής στην Κύπρο το 1974 και να κατανοήσουν τον πόνο
των Κυπρίων. Θα προσεγγίσουν τα ιστορικά γεγονότα του πολέμου (κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο) όπως αυτά
μεταγράφονται μέσα σε λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα, ιστορικές πηγές και προσωπικές μαρτυρίες. Θα
αντιληφθούν πώς βίωσαν οι απλοί και καθημερινοί άνθρωποι της Κύπρου την εισβολή και τα
αποτελέσματά της, καθώς τον πόθο των προσφύγων της Κύπρου για επιστροφή στη «γη της ευτυχίας», τα
πάτρια εδάφη.

123

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Όσο αφορά τις Τ.Π.Ε. οι μαθητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν το χειρισμό ενός Η/Υ, να μπορούν να
αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο

και να είναι εξοικειωμένοι με το λογισμικό παρουσίασης

(powerpoint) και το πρόγραμμα οπτικοποίησης και προσομοίωσης (Google Earth & Google Maps)

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
1η διδακτική ώρα
Παρουσίαση του θέματος.
Από το βιβλίο της Σερραίας συγγραφέως Χρυσηίδας Δημουλίδου «Οι τρεις υποσχέσεις» δίνεται ένα
απόσπασμα με τίτλο «Η εισβολή του Αττίλα» (σελ. 14-42). Γίνεται ανάγνωση του αποσπάσματος από το
δάσκαλο και κατόπιν οι μαθητές καλούνται να εκφραστούν ελεύθερα, καταθέτοντας τις προσωπικές τους
απόψεις, προσδιορίζοντας το ιστορικό γεγονός. Ζητούνται από τα παιδιά λέξεις που έχουν σχέση με το
γεγονός που περιγράφεται στο απόσπασμα οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα (λέξεις κλειδιά).
2η διδακτική ώρα
Προβολή ενός ντοκιμαντέρ του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου με τίτλο: « Ιστορία Κύπρου – 1974»
https://www.youtube.com/watch?v=eG0gQEcG5Es
Συζήτηση

2η Δραστηριότητα
1η διδακτική ώρα (αίθουσα Η/Υ)
Οι μαθητές οδηγούνται στην αίθουσα Η/Υ. Σε κάθε υπολογιστή τοποθετείται κι ένα ζευγάρι
μαθητών.
Δίνεται στους μαθητές το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
2η διδακτική ώρα
Οι μαθητές με τη βοήθεια του μηχανισμού περιήγησης

0
αναζητούν εικόνες των πόλεων τους

την περίοδο της τουρκικής εισβολής 1974. Κατόπιν επιλέγουν και

αποθηκεύουν πέντε εικόνες, τις πιο αντιπροσωπευτικές, σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.
Οι μαθητές μελετούν το αντίστοιχο κεφάλαιο στο μάθημα της Ιστορίας Στ΄Δημοτικού Β.Μ. σελ. 224-229.

3η Δραστηριότητα
Project: Blackout poetry
Στο συγκεκριμένο project οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το γεγονός
της εισβολής στην Κύπρο 1974 μέσα από άρθρα εφημερίδων ή ηλεκτρονικά άρθρα στην ελληνική και
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αγγλική γλώσσα. θα προσεγγίσουν τα γεγονότα του πολέμου, θα εντοπίσουν τα αίτια που οδήγησαν σ’
αυτόν τον πόλεμο και τα τραγικά αποτελέσματά του. Θα μελετήσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο) και
θα παράγουν προφορικό λόγο. Η εργασία θα γίνει σε ομάδες και σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό που
διδάσκει την Αγγλική Γλώσσα. Αφού γίνει επεξεργασία των άρθρων, οι μαθητές οδηγούνται στο
δημιουργικό μέρος της εργασίας όπου το άρθρο μεταπλάθεται σε λογοτεχνικό έργο, ποίημα.

1η & 2η διδακτική ώρα
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των 4-5 ατόμων. Ένας από τα μέλη ορίζεται ως
γραμματέας. Σε κάθε ομάδα δίνονται ένα ελληνικό και ένα αγγλικό άρθρο, που αναφέρονται στο γεγονός
της εισβολής το 1974 και στις τραγικές του συνέπειες. Οι μαθητές της κάθε ομάδας θα πρέπει να κάνουν
την πρώτη μελέτη στα άρθρα ξεκινώντας από το ελληνικό, επειδή τους είναι πιο εύκολο και οικείο.
Αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο μάθημα της Γλώσσας, όσο αφορά τη δομή και το
περιεχόμενο ενός άρθρου – περιγραφή γεγονότος, ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να βρουν
λέξεις ή φράσεις σημαντικές (κλειδιά), χωρίς παρέμβαση δική μας, που παραπέμπουν στο γεγονός που
μελετούν. Οι λέξεις ή φράσεις στην αρχή θα είναι πολλές. Στη δεύτερη μελέτη θα κρατήσουν αυτές που
θεωρούν πιο σημαντικές για να παρουσιάσουν σύντομα το γεγονός που μελέτησαν στους συμμαθητές
τους. Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και για τα κείμενα που είναι γραμμένα στα αγγλικά, με την εποπτεία
και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.
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3η & 4η διδακτική ώρα
Η κάθε ομάδα, αξιοποιώντας τις λέξεις που βρήκε, καλείται να δημιουργήσει ένα ποίημα με θέμα την
εισβολή στην Κύπρο.
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Αρχικά επιλέγουν μια φράση που θα αποτελέσει τον τίτλο του ποιήματος.
Κατόπιν από τις επιλεγμένες λέξεις ή φράσεις, αποθηκεύουν, βάζοντάς πλαίσιο, αυτές που θα
αποτελέσουν τους στίχους του ποιήματός τους. Επειδή το ποίημα ανήκει στην κατηγορία
«Μοντέρνα ποίηση» , ο στίχος είναι ελεύθερος.
Στη συνέχεια σχεδιάζουν μια ή περισσότερες εικόνες πάνω στο άρθρο τους που έχουν σχέση με το
θέμα τους.
Τέλος, τις λέξεις που δεν χρειάζονται τις χρωματίζουν ή τις μαυρίζουν.
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4η Δραστηριότητα
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές θα εργαστούν σε διαφοροποιημένες ομάδες εργασίας των 4-5 ατόμων.
Μέσα από τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων, μαρτυριών και προφορικών αφηγήσεων θα αντιληφθούν πως
βίωσαν την εισβολή οι απλοί άνθρωποι της Κύπρου και τον πόθο τους για την επιστροφή και την
επανένωση. Στόχος να επισημάνουν μέσα από τα κείμενα τον πόνο και τον πόθο των Κύπριων προσφύγων
για επιστροφή στην πατρική γη, να συνεργάζονται και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο.
1η & 2η διδακτική ώρα

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ανομοιογενείς ομάδες εργασίας των 4-5 ατόμων. Ένας από τα μέλη
ορίζεται ως γραμματέας. Σε κάθε ομάδα δίνονται ένα λογοτεχνικό κείμενο (πεζό ή ποίημα) που
αναφέρεται στο γεγονός της εισβολής το 1974. Οι μαθητές τής κάθε ομάδας θα πρέπει να κάνουν
την πρώτη μελέτη του κειμένου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
(ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
Η κάθε ομάδα καλείται να συμπληρώσει ένα φύλλο εργασίας.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια της τάξης.
5η Δραστηριότητα
Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η άντληση και καταγραφή πληροφοριών για την εισβολή
και το προσφυγικό το 1974 και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. Οι μαθητές θα ασκηθούν στην
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με τη δημιουργία των κατάλληλων κειμένων και ερωτήσεων, θα
μάθουν να συνεργάζονται και να είναι δημιουργικοί.
1η & 2η διδακτική ώρα
Οι μαθητές και μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλους. Η πρώτη ομάδα είναι των
ρεπόρτερ. Αυτοί θα αναλάβουν να πάρουν συνέντευξη από το πρόσωπο το οποίο έχει προσκληθεί στο
σχολείο για να καταθέσει τα προσωπικά του βιώματα. Η δεύτερη, των συντακτών, θα αναλάβει την
καταγραφή των αφηγηματικών κειμένων και των ερωτήσεων της συνέντευξης. Η τρίτη, των τεχνικών, θα
έχει την ευθύνη της καταγραφής ήχου και εικόνας (βιντεοσκόπηση) καθώς και την επεξεργασία του στον
Η/Υ.
https://www.youtube.com/watch?v=ORgrXh5rq7w
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Ομάδες μαθητών με τη κ.Ζωή Χατζηκακού μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι μαθητές δέχτηκαν μα μεγάλο ενθουσιασμό τη νέα διδακτική πρόταση. Συμμετείαν όλοι οι μαθητές
ακόμα και μαθητές που είναι ιδιαιτέρως διστακτικοί. Περίμεναν με λαχτάρα τη διδακτική ώρα που θα
ασχολούνταν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν έλειψαν οι δυσκολίες ιδιαίτερα στο δημιουργικό
κομμάτι της εργασίας (blackout poetry και βίντεο) όταν μια ομάδα δεν είχε ολοκληρώσει την εργασία της.
Επειδή δεν υπάρχει η ώρα της ευέλικτης ζώνης, ο χρόνος μας ήταν αρκετά περιορισμένος και γι’ αυτό το
λόγο εργαστήκαμε διαθεματικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί μαθητές χειρίζονταν άριστα τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή, που μεταφραζόταν σε εξοικονόμηση χρόνου.

Υλικοτεχνική υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή της τάξης : Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με εγκατεστημένο το πρόγραμμα Office και
μηχανισμό περιήγησης (διαφυλλιστής) στο διαδίκτυο καθώς κι ένας

βιντεοπροβολέας για τις

παρουσιάσεις και τα βίντεο. Για ορισμένες δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθεί η αίθουσα Η/Υ.
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΚΥΠΡΟΣ: ΕΙΣΒΟΛΗ 1974
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας

2.

Στην επιφάνεια εργασίας κάντε διπλό αριστερό κλικ

στο εικονίδιο
3.

Στην οθόνη του υπολογιστή σας θα ανοίξει η παρακάτω επιφάνεια εργασίας

4.

Κάντε αριστερό κλικ στην αναζήτηση και γράψτε τη λέξη ΚΥΠΡΟΣ.

150

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

5.

Θα εμφανιστεί μπροστά σας η παρακάτω επιφάνεια εργασίας:

6.

Τα ζευγάρια μαθητών καλούνται να επιλέξουν μια πόλη ή χωριό της Κύπρου.

7.

Το ζευγάρι μαθητών οδηγεί τον κέρσορα του υπολογιστή του στην πόλη ή

χωριό που έχει επιλέξει. Το προσδιορίζει στο χάρτη προσανατολίζοντας τα υπόλοιπα ζευγάρια και διαβάζει
την ιστορία του. Παράλληλα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν και μια πλούσια συλλογή από
εικόνες.
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«Η τελευταία βασίλισσα της Κύπρου»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου Αθανασία
Ιδιότητα: Δασκάλα
Email επικοινωνίας: antonopoa@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Ιστορία, Γεωγραφία, Καλές τέχνες, Δημιουργική Γραφή, Φωτογραφία

Τάξη/εις εφαρμογής
Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού.

Σκοπός και στόχοι


Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας και ιδιαίτερα αυτή της

Φραγκοκρατίας-Ενετοκρατίας (12ος -16ος αιώνας)


Να συνδέσουν –συγκρίνουν την περίοδο αυτή με τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη και τον ελληνικό

χώρο και το θεσμό της Φεουδαρχίας


Να γνωρίσουν την τελευταία βασίλισσα της Κύπρου, την Αικατερίνη Κορνάρο.



Να συνδέσουν ιστορικές περιόδους με μορφές τέχνης όπως η ζωγραφική και η φωτογραφία

Σκοπός, σκεπτικό
Με αφορμή την είδηση «Βρέθηκε αναγεννησιακός πίνακας της Αικατερίνης Κορνάρο, της τελευταίας
βασίλισσας της Κύπρου!» ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι της Κυπριακής ιστορίας

(Φραγκοκρατία -

Ενετοκρατία, 12ος – 16ος αιώνας) θέλοντας να το συσχετίσουμε με την

ευρωπαϊκή-ελληνική ιστορία της περιόδου αλλά και να επεκταθούμε σε άλλες γνωστικές περιοχές
(δημιουργική γραφή, τέχνη)
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Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι


Εξοικείωση με τις κύριες περιόδους της

κυπριακής

ιστορίας και ιδιαίτερα

αυτή της

Φραγκοκρατίας-Ενετοκρατίας (12ος -16ος αιώνας)


Σύγκριση με της περιόδου αυτής της κυπριακής ιστορίας με τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη και τον

ελληνικό χώρο (Σημάδια της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα)


Διερεύνηση του θεσμού της Φεουδαρχίας (το κάστρο και η ζωή γύρω από αυτό)



Γνωριμία με την τέχνη του πορτρέτου εκείνης της περιόδου αλλά και την πιο πρόσφατη τέχνη της

φωτογραφίας.


Αφομοίωση των στόχων γνωστικού χαρακτήρα μέσα από δραστηριότητες ενσυναίσθησης και

προφορικού/γραπτού λόγου με κινητικό/θεατρικό χαρακτήρα.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι


Γνωριμία με την καθημερινή ζωή και ψυχοσύνθεση των ανθρώπων μιας ιστορικής περιόδου με

εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά


Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση ατόμων με διαφορετική κοινωνική θέση, δικαιώματα και

υποχρεώσεις στην κοινωνική πυραμίδα της φεουδαρχικής Κύπρου.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Ακολουθούμε την διδακτική μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε συνδυασμό με αυτή της
προσέγγισης με προσανατολισμό στη δράση περιγράφοντας τες αναλυτικά πιο κάτω όπως και τις
διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε.

Διδακτικές τεχνικές
Ευαισθητοποίηση μαθητών μέσω αυθεντικών πηγών (άρθρο από τον ηλεκτρονικό τύπο) , παρουσίαση
γνωστικού περιεχομένου με τη βοήθεια της τεχνολογίας , προβολή ιστορικού υλικού, Επέκταση: από τον
κυπριακό χώρο στον ελλαδικό και από εκεί στον ευρωπαϊκό, οι μαθητές γίνονται κοινωνικοί εταίροι που
αναλαμβάνουν δράση: αναζητούν πληροφορίες και τις αξιοποιούν παράγοντας τα δικά τους έργα
ανταποκρινόμενοι στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με τη βοήθεια της φαντασίας τους αλλά και
αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις με τις οποίες ήρθαν σε επαφή.
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Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Οι μαθητές δουλεύουν πότε σαν σύνολο, πότε ομαδικά ή ακόμα και ατομικά ανάλογα με τη φύση της
δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.

Συνολική διάρκεια
Έξι διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Γνώσεις για την ιστορική περίοδο της Φραγκοκρατίας - Ενετοκρατίας (12ος – 16ος αιώνας) στην Ελλάδα και
την Κύπρο αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο καθώς και το πώς διαμορφώνεται ο ευρωπαικός χάρτης
την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Εξοικείωση με την μνημειακή αρχιτεκτονική της περιόδου αλλά και την
τέχνη της προσωπογραφίας – αποτύπωσης (φωτογραφία)

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Μια σχετική εξοικείωση με τη βυζαντινή ιστορία της Ε΄ δημοτικού η οποία σκιαγραφώντας την παρακμή
του βυζαντινού κράτους στο Ζ΄ κεφάλαιο αναφέρεται στη βυζαντινή Κύπρο και στην καθημερινή ζωή και
τέχνη της περιόδου.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Με αφορμή την είδηση «Βρέθηκε αναγεννησιακός πίνακας της Αικατερίνης Κορνάρο, της
τελευταίας βασίλισσας της Κύπρου!»

, ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι της Κυπριακής ιστορίας

(Φραγκοκρατία - Ενετοκρατία, 12ος – 16ος αιώνας).
-Ποια ήταν η Αικατερίνη Κορνάρο; Βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες21 για τη γυναίκα (14541510) που ήταν η τελευταία βασίλισσα της Κύπρου, από τις 26 Αυγούστου 1474 έως τις 26 Φεβρουαρίου
1489, και είχε ανακηρυχτεί «Κόρη του Αγίου Μάρκου».

21

Η Αικατερίνη ήταν κόρη του ευγενή Μάρκο Κορνάρο και της Φλορέντσα Κρίσπο. Η οικογένεια Κορνάρο είχε σχέσεις
με την Κύπρο. Στην περιοχή της Επισκοπής και στη περιοχή της Λεμεσού λειτουργούσαν μύλους ζάχαρης, τα
προϊόντα των οποίων μαζί με άλλα κυπριακά προϊόντα εξήγαγαν στην Βενετία. Παντρεύτηκε το 1468 τον Ιάκωβο Β’
της Κύπρου (γνωστός ως Ιάκωβος ο Νόθος), σε ηλικία 14 χρονών. Με τον Ιάκωβο έκαναν ένα γιο, τον Ιάκωβο Γ’ που
όμως πέθανε σε βρέφος. Η Αικατερίνη, μετά και το θάνατο του συζύγου της, απέμεινε κύρια της Κύπρου και
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-Φτιάχνουμε με βάση τον παρακάτω πίνακα την ιστοριογραμμή22 της κυπριακής ιστορίας.

Παράδειγμα ιστοριογραμμής:

… και συζητούμε για την έναρξη και τη λήξη αυτής της περιόδου κατοχής του νησιού. Προσπαθούμε
να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι Φράγκοι επιδίωξαν την κατάκτηση του νησιού.
Συζητούμε επίσης για τη γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Συνδέουμε τη συζήτηση με
την παρακμή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τις Σταυροφορίες και την εμφάνιση των Τούρκων στην
ευρύτερη περιοχή.

Χάρτης ευρωπαϊκών βασιλείων, 1199 μ.Χ.
βασίλεψε στην Κύπρο από το 1474 ως το 1489. Στις 14 Μαρτίου 1489 αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να παραδώσει
το νησί στη Δημοκρατία της Βενετίας. Της δόθηκε ως αποζημίωση η πόλη του Άζολο. Πέθανε στη Βενετία το 1510.
22
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-Ποια είναι τα απομεινάρια αυτής της περιόδου σήμερα στην Κύπρο; Στην αρχιτεκτονική, στη
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα…
-Συζητούμε για τη Φραγκοκρατία στην Ελλάδα. Βρίσκουμε αντίστοιχα πληροφορίες23 (αίτια,
λατινικά βασίλεια στην Ελλάδα, συνέπειες κλπ). Βρίσκουμε αντίστοιχα «σημάδια» αυτής της περιόδου στη
γλώσσα, την αρχιτεκτονική και τα ήθη και έθιμά μας. Κάνουμε συγκρίσεις με την κυπριακή περίοδο της
φραγκοκρατίας και βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές.

Κάστρο Μεθώνης

Κάστρο Ιπποτών, Ρόδος

23

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1257,4522/
Και
https://www.corfuhistory.eu/?p=164
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Κάστρο της Πάφου

Καθεδρικός ναός Αγίου Νικολάου,
Αμμόχωστος

-Κάνουμε μια έρευνα βρίσκοντας στη δική μας περιοχή σημάδια της φραγκικής / ενετικής κατοχής.
Γράφουμε ένα άρθρο για τα ευρήματά μας και το δημοσιεύουμε στην εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του
σχολείου .
-Αν υπάρχει στην περιοχή μου ένα μνημείο (π.χ. κάστρο) κατάλοιπο αυτής της περιόδου
οργανώνω μια σειρά από δράσεις:
-το κάστρο (ή ένα άλλο μνημείο) ζωντανεύει και αφηγείται στην ιστορία του
-φτιάχνω έναν χάρτη της περιοχής ή μια κάτοψη του κάστρου
-φωτογραφίζω το μνημείο και δημιουργώ μια γωνιά στο σχολείο ή στην τάξη μου
-φτιάχνουμε στο μάθημα της τεχνολογίας μια μακέτα του μνημείου
- Και οι εχθροί πλησιάζουν!!! Στο κάστρο σημαίνει συναγερμός. Όλοι παίρνουν θέση μάχης
... Αφηγήσου τη σκηνή από τη θέση ενός φρουρού του κάστρου.
-Η ζωή στο κάστρο δεν ήταν μόνο πόλεμος. Κυλούσε και σε κανονικούς, ήρεμους ρυθμούς.
Μέσα στο κάστρο ζούσε ένα πλήθος ανθρώπων με καθορισμένα καθήκοντα ο καθένας. Αντιστοίχισε την
κάθε επαγγελματική κατηγορία με την ανάλογη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, γράψε έναν φανταστικό
διάλογο ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, όπου περιγράφουν μια γιορτή στο παλάτι ή δραματοποίησε μια σκηνή
από την καθημερινή ζωή ενός υπηρέτη.

α. Έλεγχε τις προμήθειες του κάστρου σε τρόφιμα
2.Γραφείς

β. Φρόντιζαν τα άλογα

γ. Φρόντιζε να έχει γεμάτο το ποτήρι του ο άρχοντας και οι καλεσμένοι του
δ. Άνθρωποι μορφωμένοι, έγραφαν τα μηνύματα του άρχοντα
5.Στρατάρχης

ε. Διασκέδαζαν τον άρχοντα με τα κωμικά τους

6.Δοκιμαστής

ζ. Ο σημερινός σεφ

η. Επέβλεπαν τα κτήματα του κάστρου και συγκέντρωναν το ενοίκιο

157

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

8.Οινοχόος

θ. Οι ιδιοκτήτες του κάστρου

ι. Οργάνωνε τα καταλύματα του κάστρου και φρόντιζε να είναι όλα ετοιμοπόλεμα
ια. Υπεύθυνοι για τη φύλαξη και την άμυνα του κάστρου
11.Ιπποκόμοι

ιβ. Χειριζόταν τα οικονομικά του κάστρου

ιγ. Δοκίμαζε το γεύμα του άρχοντα πριν παραδοθεί σε κείνον. Γιατί άραγε;

-Βρίσκουμε οικόσημα Φράγκων αρχόντων. Τα σχολιάζουμε. Φτιάχνουμε το δικό μας οικόσημο
(μπορεί να είναι το οικόσημο της τάξης ή το προσωπικό μας οικόσημο).
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Οικόσημο Λουζινιανών της Κύπρου
- Αν το κάστρο είχε φωνή, τι παράπονα και τι επιθυμίες, πιστεύεις, θα σου εξέφραζε;

-Σχολιάζουμε την είδηση που παρουσιάζεται στο παρακάτω λινκ
http://www.iefimerida.gr/news/363494/vrethike-anagennisiakos-pinakas-tis-aikaterinis-kornaro-tisteleytaias-vasilissas-tis
Βλέπουμε πορτρέτα της Αικατερίνης.
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Επιλέγουμε ένα από αυτά και «παίζουμε» μαζί του:
-σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε (πρόσωπο, στάση σώματος, συναισθήματα, χρώματα, σκιές,
οπτική γωνία, αντικείμενα, τεχνοτροπία)
-αν το πορτρέτο ζωντάνευε, τι θα μας έλεγε
-φανταζόμαστε τις σκέψεις της Αικατερίνης την ώρα που τη ζωγράφιζαν
-ποιος θα μπορούσε να ζωγραφίσει τη βασίλισσα, ποιος να ήταν άραγε ο σκοπός της ζωγραφιάς,
ποιον χώρο να στόλιζε το πορτρέτο, ποιες συνομιλίες να άκουσε, τι να έκανε η Αικατερίνη πριν και τι μετά
κλπ
-αναπαριστούμε με το σώμα μας την Αικατερίνη (επαναλαμβάνουμε όσο πιο πιστά μπορούμε τη
στάση του σώματός της και τις εκφράσεις του προσώπου της)
-βάζουμε έναν τίτλο στον πίνακα, συγκρίνουμε τους τίτλους μας
-μετατρέπουμε σε κόμικ το πορτρέτο βάζοντας συννεφάκια κλπ
-βρίσκουμε άλλα πορτρέτα βασιλισσών και τα συγκρίνουμε (βάζουμε δίπλα δίπλα δύο ζωγραφικά
πορτρέτα. Αν μπορούσαν να μιλήσουν, τι θα έλεγαν ο ένας στον άλλον;)
-ζωγραφίζουμε εμείς την Αικατερίνη
-χωρίζουμε στη μέση τον πίνακα (με μια κάθετη ευθεία), κρατούμε το ένα μισό και ζωγραφίζουμε
το άλλο
-φτιάχνουμε το δικό μας ζωγραφικό πορτρέτο (σε ζευγάρια, ο ένας ζωγραφίζει τον άλλον)

Επέκταση της δράσης
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Συζητούμε για τα πορτρέτα (είτε είναι φωτογραφικά είτε ζωγραφιές, όπως στο παράδειγμά μας).
Σχολιάζουμε την παρακάτω άποψη:

«Ενώπιον του φακού (ή ενός ζωγράφου…), είμαι συγχρόνως: αυτός που νομίζω ότι είμαι, αυτός που
θέλω να νομίζω ότι είμαι, αυτός που ο φωτογράφος/ζωγράφος νομίζει ότι είμαι, και αυτός που
χρησιμοποιεί για να εκθέσει τον τέχνη του. Με άλλα λόγια, μια παράξενη δράση: δεν σταματώ να μιμούμαι
τον εαυτό μου και εξαιτίας αυτού κάθε φορά που φωτογραφίζομαι ή επιτρέπω στον εαυτό μου να
φωτογραφηθεί, αισθάνομαι απαράλλαχτα μια αίσθηση αυθεντικότητας, η φωτογραφία/ζωγραφιά (αυτή
την οποία έχω ως σκοπό) αντιπροσωπεύει την πολύ λεπτή εκείνη στιγμή που, για να πω την αλήθεια, δεν
είμαι ούτε αντικείμενο ούτε υποκείμενο.» (Roland Barthes, Φωτεινός θάλαμος, 1980). Συμφωνείτε με την
άποψη αυτή;

Ποια συναισθήματα αποτυπώνονται στα πορτρέτα που βρήκατε για την Αικατερίνη; Ονομάστε τα.
Ζωντανέψτε τα πορτρέτα και αλλάξτε το συναίσθημα της βασίλισσας. Κάντε όσες περισσότερες
παραλλαγές μπορείτε. Σαν παντομίμα ο καθένας παρουσιάζει τις δικές του παραλλαγές και η υπόλοιπη
τάξη μαντεύει τα συναισθήματα.

Μας δίνει το πορτρέτο της τελευταίας βασίλισσας της Κύπρου πληροφορίες για το κοινωνικό και
πολιτιστικό της περιβάλλον; Ποιες;

Επεκτείνουμε τη δράση στα φωτογραφικά πορτρέτα (οι ιδέες από το πρόγραμμα «Πορτρέτα», του
Μουσείου Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης). Βρίσκουμε στο διαδίκτυο πορτρέτα και συζητούμε γι’ αυτά; Τι
τα χαρακτηρίζει; (συνήθως οι άνθρωποι σε αυτά είναι σοβαροί). Φέρνουμε οικογενειακά μας πορτρέτα
στην τάξη. Ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα στη φωτογραφία είναι τα οικογενειακά πορτρέτα.
Αποτελούν ενθύμια προηγούμενων γενεών και ως τέτοια λειτουργούν ως ιστορικό στοιχείο της κάθε
οικογένειας. Αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν πάντα τις ευτυχισμένες στιγμές της οικογένειας. Γι αυτό τον
λόγο εξάλλου όταν ποζάρουμε μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς μας χαμογελάμε, είμαστε αγκαλιασμένοι
και δείχνουμε χαλαροί και ευτυχισμένοι.
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Μπορείτε να περιγράψετε τη φωτογραφία; Πώς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για οικογένεια; Τι
συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την οικογένεια αυτή;

Ο φωτογράφος Λεωνίδας Παπάζογλου περιόδευε με τον φωτογραφικό του εξοπλισμό στην
ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και φωτογράφιζε τους ανθρώπους μπροστά στο φόντο που κουβαλούσε
μαζί του. Οι φωτογραφίες του προσφέρουν πλήθος εθνολογικών και πολιτιστικών στοιχείων για την περιοχή
της Καστοριάς στις αρχές του 20ου αι.

Σε τι είδους περιβάλλον πιστεύετε ότι φωτογράφισε τους νέους αυτούς ο Λεωνίδας Παπάζογλου; Τι
πληροφορίες μας δίνει η φωτογραφία για τους νέους αυτούς;

Ο Άρης Παπατζήκας συλλέγει ανεπίσημες φωτογραφίες των αρχών του 20ου αι, που αποδεικνύουν
την επιθυμία των ανθρώπων να αποθανατίσουν τον εαυτό τους πολλές φορές σε τελείως εξωπραγματικά
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περιβάλλοντα. Εδώ οι δύο νέοι φωτογραφίζονται ως πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, καθώς έχουν
στηθεί όρθιοι πίσω από το ανάλογο φόντο του πλανόδιου φωτογράφου που τους φωτογράφισε.
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Ο Βασίλης Πολυχρονάκης σκηνοθετεί τις φωτογραφίες νέων ανθρώπων που φέρουν ίχνη
τραυμάτων για να σχολιάσει τη φαινομενική αλήθεια της φωτογραφίας καθώς και την επίδραση που ασκεί
η απεικόνιση της βίας.
-Πού θα μπορούσαμε να δούμε τέτοιες φωτογραφίες;
- Τι νομίζετε ότι συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους;
-Τι είδους κείμενο ή λεζάντα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στις φωτογραφίες αυτές;
-Οι νέοι αυτοί δεν είναι τραυματισμένοι στην πραγματικότητα, αλλά παριστάνουν τους τραυματισμένους
έπειτα από οδηγίες του φωτογράφου. Γιατί νομίζεις ότι ο φωτογράφος θέλησε να τους φωτογραφίσει με
αυτό τον τρόπο;

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι μαθητές συνεργάστηκαν με προθυμία καθώς το μάθημα με τη μέθοδο πρότζεκτ εμπίπτει στην περιοχή
της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και προσελκύει το ενδιαφέρον εντείνοντας ταυτόχρονα και την
προσοχή ακόμα και των συνήθως αδιάφορων παιδιών. Όλοι θέλησαν να συμμετέχουν στην πλειοψηφία
των δραστηριοτήτων που τους προτάθηκε ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέροντά τους. Πάντως ο καθένας
βρήκε την περιοχή των θεματικών ενδιαφερόντων που του ταίριαζε: ιστορία, γεωγραφία, τέχνη, γραπτή
έκφραση, θεατρικό παιχνίδι, τεχνολογία (λογισμικά δημιουργίας κόμικ). Τα παιδιά δούλεψαν κυρίως
ομαδικά, αλλά δεν αποκλείσαμε τη δουλειά με το σύνολο της τάξης και την ατομική εργασία για μαθητές
που λειτουργούν καλύτερα δουλεύοντας ατομικά.

Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής και βιντεοπροβολέας μέσα στην τάξη διδασκαλίας, φωτογραφική μηχανή, σύνεργα
ζωγραφικής.

Βιβλιογραφία
http://www.iefimerida.gr/news/363494/vrethike-anagennisiakos-pinakas-tis-aikaterinis-kornaro-tis-teleytaiasvasilissas-tis
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1257,4522/
https://www.corfuhistory.eu/?p=164
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Παράρτημα
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ24 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η Κύπρος στα χρόνια της Φραγκοκρατίας
Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας (1992-1489) η Κύπρος ήταν ξακουστό βασίλειο με λαμπρούς
βασιλιάδες. Αποτελούσε προέκταση της ευρωπαϊκής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, σε εποχή που οι
Μουσουλμάνοι έπαιρναν πίσω τα εδάφη που τους είχαν αφαιρέσει οι Σταυροφόροι.
Οι Φράγκοι βασιλιάδες έζησαν με πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια. Τους περιστοίχιζαν Φράγκοι
ευγενείς που πήραν φέουδα στο νησί με αντάλλαγμα τη στρατιωτική υπηρεσία.
Η λαμπρότητα αυτή ωστόσο αφορούσε μόνο τους ξένους άρχοντες. Ο ίδιος ο κυπριακός λαός
βρισκόταν κάτω από σκληρό φεουδαρχικό σύστημα και οι χωρικοί σε κατάσταση δουλοπαροικίας.
Οι ευγενείς αποτελούσαν την Ψηλή Αυλή που σύμφωνα με τις φεουδαρχικές συνήθειες περιόριζε
την εξουσία του βασιλιά. Οι ευγενείς ακολουθούσαν δικούς τους νόμους, τις Ασσίζες της Ιερουσαλήμ. Για
το λαό υπήρχαν χωριστά αστικά και εκκλησιαστικά δικαστήρια.
Οι Φράγκοι κατακτητές και προπαντός η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου, καταδίωξαν την Ορθόδοξη
Εκκλησία των Κυπρίων και προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να την αποξενώσουν από το λαό. Οι Κύπριοι
έμειναν πιστοί στην παράδοσή τους κι εξακολούθησαν να κτίζουν τις εκκλησίες τους στον ίδιο βυζαντινό
ρυθμό, όπως και πριν. Την ευρωπαϊκή επίδραση δείχνουν δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία στην αρχιτεκτονική
και ζωγραφική και οι ξένες λέξεις στην κυπριακή διάλεκτο.
Την αντίθεση του λαού προς τους ξένους και γενικά την κοινωνική ανισότητα, δείχνει η εξέγερση
των φτωχών χωρικών εναντίον των πλουσίων αφεντάδων, σε κάποια περίπτωση που το βασίλειο
αντιμετώπιζε εχθρική επίθεση. Όπως, ακόμα, μαθαίνουμε από τους Χρονογράφους, ο λαός συχνά υπέφερε
από πανούκλα κι από επιδρομές ακρίδων.
Από τους Φράγκους βασιλιάδες της Κύπρου πιο γνωστός έγινε στην Ευρώπη ο βασιλιάς Πέτρος με
τις περιπέτειες του και τα φιλόδοξα σχέδιά του για απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Εξίσου γνωστή έγινε
και η σύζυγός του, βασίλισσα Ελεονώρα, που η ανάμνησή της έμεινε στην κυπριακή ποίηση της εποχής.
Στην ιστορία της εποχής αυτής σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι ναυτικές πόλεις της Ιταλίας, Γένοβα και
Βενετία. Με τους Φράγκους βασιλιάδες άλλοτε συνεργάζονταν κι άλλοτε συγκρούονταν, προκαλώντας
εσωτερικές αναστατώσεις και πολέμους. Τέλος, η Βενετία, θέλοντας να προωθήσει ακόμα καλύτερα τα
συμφέροντά της στη Μέση Ανατολή, κατάφερε να περάσει το φράγκικο βασίλειο της Κύπρου στην εξουσία
της. Το 1489 οι βενετσιάνοι υποχρέωσαν την τελευταία βασίλισσα της Κύπρου σε παραίτηση και στα τείχη
των κυπριακών πόλεων ανέμισαν τη σημαία του Αγίου Μάρκου.

24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hellenica.de/Griechenland/Zypern/Ges/GR/KyprosFrankokratia.html
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Οι Βενετσιάνοι κατάργησαν τη βασιλεία και κυβέρνησαν άμεσα το νησί με Τοποτηρητή, που
ακολουθούσε αποφάσεις της Συγκλήτου της Βενετίας.

Κυβέρνησαν πολύ κακά την Κύπρο κι

εκμεταλλεύτηκαν απάνθρωπα τους κατοίκους, τόσο που αυτοί τους μίσησαν κι αναζητούσαν τρόπο να τους
απαλλαγούν.
Την εποχή αυτή το νησί ζούσε κάτω από την απειλητική σκιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που
είχε επιβάλει την κυριαρχία της σ’ όλες τις χώρες της Ανατολής. Με την επιδέξια διπλωματία τους οι
Βενετσιάνοι κατάφερναν να καλοκρατούν τους Τούρκους και να παρατείνουν την εξουσία τους στην Κύπρο.
Παράλληλα όμως φρόντισαν να οχυρώσουν τις κυριότερες πόλεις με τείχη και κυρίως τη Λευκωσία και την
Αμμόχωστο.

Το τείχος της Αμμοχώστου αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα οχυρωματικής

αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης.
Ωστόσο η επίθεση των Τούρκων ήταν αναπόφευκτη. Το καλοκαίρι του 1570 τουρκικός στρατός και
στόλος έφτασε στην Κύπρο και αποβιβάστηκε στην παραλία της Λάρνακας. Απ’ εκεί πέρασε στο εσωτερικό
κι ύστερα από σύντομη πολιορκία, κατέλαβε τη Λευκωσία.

Οι άλλες πόλεις παραδόθηκαν για ν΄

αποφύγουν τις σφαγές. Η αντίσταση των βενετσιάνων συγκεντρώθηκε στην Αμμόχωστο κάτω από την
ηγεσία γενναίων αρχηγών, από τους οποίους ξεχώριζε ο Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος. Οι υπερασπιστές της
πολιορκημένης πόλης αγωνίστηκαν γενναία για έναν ολόκληρο χρόνο.

Αναγκάστηκαν τέλος να

παραδοθούν, όταν τους έλειψαν τα τρόφιμα.
Με την άλωση της Αμμοχώστου και το μαρτυρικό τέλος των ηρωικών αγωνιστών της, ο τούρκος
πασάς συμπλήρωσε την κατάκτηση της Κύπρου και επέβαλε παντού την εξουσία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (1571). Η χριστιανική Ευρώπη απέτυχε ή μάλλον αδιαφόρησε να εμποδίσει την κατάκτηση
της Κύπρου από τους Τούρκους. Εκδικήθηκαν όμως το Σουλτάνο με τη νίκη τους στη ναυμαχία της
Ναυπάκτου.
Οι Φράγκοι άφησαν στην Κύπρο εξαίρετα δείγματα γοτθικής αρχιτεκτονικής, όπως την Αγία Σοφία
στη Λευκωσία, τον Άγιο Νικόλαο στην Αμμόχωστο, το μοναστήρι στο Πέλλαπαϊς και το μοναδικό στην
ομορφιά του κάστρο στον Άγιο Ιλαρίωνα, πάνω στα βουνά του Πενταδάκτυλου.
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«Η πατρίδα μας είναι το σώμα μας, απάνου μας φέρνουμε τα στίγματα των
πληγών της, Κυριάκος Χαραλαμπίδης»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Θάνου-Κεπερτή
Ιδιότητα: Φιλόλογος
Email : επικοινωνίας: despoinathanoy@gmail.com – kepertis@otenet.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο στο οποίο εμπλέκονται πέραν της λογοτεχνίας , η ιστορία, η
νεοελληνική γλώσσα, η πληροφορική , τα καλλιτεχνικά.

Τάξη εφαρμογής
Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε μαθητές δύο τμημάτων της Γ' Γυμνασίου (Γ1 και Γ2)

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία των μαθητών με το
κείμενο και μεταξύ τους. Να κατανοήσουν και να συναισθανθούν τα γεγονότα της περιόδου μέσα από το
πρίσμα ενός ποιητή που τα βίωσε και έτσι να μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν τα γεγονότα κάθε
εποχής, τα συναισθήματα και τον προβληματισμό που αυτά προκαλούν στους ανθρώπους, αλλά και να
εμβαθύνουν στο ρόλο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην εξωτερίκευση αυτών των γεγονότων με
αισθητικά υψηλό επίπεδο λόγου. Επίσης σκοπός μας είναι να αποτελέσει το ποίημα αφορμή για μελέτη
και άλλων ποιητών του Κυπριακού ελληνισμού.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Να προσεγγίσουν το ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος και έτσι να αναδειχθεί το ιστορικό βίωμα που
πυροδότησε την ποιητική έμπνευση: η κυπριακή τραγωδία και ιδιαίτερα το δράμα των αγνοουμένων.
Να διευρύνουν την προσωπική τους εμπειρία.
Να γνωρίσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία του αφηγηματικού λόγου.
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Να εντοπίσουν τη σχέση και τις επιρροές του Χαραλαμπίδη από τα δημοτικά τραγούδια (παραλογή του
Νεκρού Αδελφού).
Να κατανοήσουν την αντιστοιχία ανάμεσα στην ψυχική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου και στον
φυσικό και ατμοσφαιρικό διάκοσμο.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών για την
ιστορία της Κύπρου, την εισβολή και την τύχη των Κυπρίων. Επίσης θα βρουν πολλά βιογραφικά και
εργογραφικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην ερμηνεία του ποιήματος.
Να εξασκηθούν στις δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (παρατήρηση, επιλογή
και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα με
κατάλληλες προσομοιώσεις, ταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα κ.λ.π. να αποκτήσουν ένα είδος βιώματος για
ιστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν.
Να συνθέτουν το δικό τους γραπτό κείμενο, να μεταφέρουν και να επεκτείνουν την αναγνωστική τους
εμπειρία κατά την ερμηνευτική προσέγγιση παράλληλων έργων.
Να αποκτήσουν την ικανότητα μέσω της

ερμηνευτικής, αισθητικής και υφολογικής προσέγγισης

κατανόησης της πολυσημίας της ποιητικής γλώσσας.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, στην ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες και στην ολομέλεια
και συνεπώς και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης, και να αποκτήσουν δεξιότητες
συνεργασίας και επικοινωνίας.
Να ασκηθούν στη συνεργασία πάνω στη βάση ουσιαστικού και ποιοτικού διαλόγου που δίνει ευκαιρίες για
έκφραση και επεξεργασία της σκέψης.
Να διακρίνουν στο κείμενο αξίες και αρχές που διέπουν την ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να είναι σε θέση
να ερμηνεύουν τη δράση των προσώπων και να τις παραβάλουν με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές.
Να συναισθανθούν και να συζητήσουν τις συνέπειες που επιφέρουν οι πόλεμοι ή οι ιδεολογικοπολιτικές
και εθνικές συγκρούσεις στις οικογένειες (οικογενειακά και κοινωνικά δράματα) κάτι σύνηθες στις μέρες
μας.
Να κατανοήσουν και να νοηματοδοτήσουν προσωπικά και κοινωνικά βιώματα και να οδηγηθούν στη
συγκρότηση προσωπικού κώδικα αξιών.
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Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία του ποιήματος είναι η

κειμενοκεντρική-ερμηνευτική,

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική
διαδικασία.

Διδακτική μέθοδος
Η πορεία διδασκαλίας που ακολουθήθηκε ήταν η αναλυτική - συνθετική. Κατά την επεξεργασία
χρησιμοποιούνται στοιχεία της ερμηνευτικής μεθόδου, με τη μορφή του διαλόγου, της καθοδηγούμενης
αυτενέργειας των μαθητών, της προσωπικής έρευνας και των ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών. Έτσι οι
μαθητές ασκούνται στην ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σε συνδυασμό με την ερμηνευτική μέθοδο
και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω της ιστορίας, του γραμματειακού είδους της βιογραφίας
και της χρήσης των πολυμέσων και των ΤΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές μας υποστηρίζονται διακριτικά έτσι ώστε να
οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από μια ανοιχτή, ανακαλυπτική, διερευνητική και βιωματική προσέγγιση. Η
τελική σύνθεση επιδιώκει τον αναστοχασμό και είναι ανοιχτή σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος,
ανάγνωση άλλων αποσπασμάτων, συνεντεύξεων, ελεύθερη συζήτηση κ.λ.π

Διδακτικές τεχνικές
Το συγκεκριμένο σενάριο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών της
λογοτεχνίας, όπως η προβολή βίντεο, το διαδίκτυο, αλλά και σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και
μάθησης, όπως οι ομάδες εργασίας και το project, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική μέθοδο.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Χωροταξική και θεματική πλαισίωση της ενότητας.
Καταρχήν επιλέχθηκε η αίθουσα της πληροφορικής για τη διεξαγωγή του σχεδίου διδασκαλίας. Η τεχνική
που ακολουθήσαμε ήταν η ομαδοσυνεργατική με το χωρισμό της τάξης μας σε ομάδες, επιλογή ονόματος
της κάθε ομάδας από τους μαθητές και διανομή ρόλων στα μέλη της κάθε ομάδας. Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, διευκολύνεται η επικοινωνία
μεταξύ τους και αναπτύσσονται αισθήματα αλληλοσεβασμού καθώς εξοικειώνονται με την εργασία σε
ομάδες και τη συνεργατικότητα.
Κατά την παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά-μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσουν
απόψεις, επικοινωνούν, διαφωνούν, μαθαίνουν να ακούν την άποψη του άλλου, επιχειρηματολογούν,
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αναλύουν και συνθέτουν πληροφορίες, παράγουν έργο που το νιώθουν δικό τους. Έτσι προωθείται η
συνεργατική μάθηση και το βάρος εστιάζεται στη δόμηση της γνώσης μέσα από το διάλογο με τη διακριτική
καθοδήγηση από το διδάσκοντα. Πρόκειται λοιπόν για ουσιαστικό και ποιοτικό διάλογο που δίνει ευκαιρίες
για έκφραση και επεξεργασία της σκέψης, πράγμα που δεν συμβαίνει σε συζητήσεις που ελέγχονται και
κατευθύνονται απόλυτα από το διδάσκοντα. (Bruner: καθοδηγούμενη ανακάλυψη)
Υπάρχει ήδη μια καλή σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές αλλά και μεταξύ τους. Η κάθε ομάδα
παίρνει ένα όνομα και αρχίζει να εργάζεται πάνω στο φύλλο εργασίας που της έχει διανεμηθεί. Ανατίθεται
στον καθένα ο ρόλος του. Ένας είναι ο συντονιστής, που δίνει οδηγίες, κατευθύνει και συντονίζει την
εργασία, ένας αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή που συγκεντρώνει τις απορίες και καλεί το
φιλόλογο, άλλος το ρόλο του πρακτικογράφου που καταγράφει τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας
και του παρουσιαστή, ο οποίος ανακοινώνει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας.
Αυτό που αποτέλεσε καλή πρακτική στο συγκεκριμένο σενάριο ήταν πως κάποιοι μαθητές που
συμμετείχαν στο πολιτιστικό πρόγραμμα είχαν ήδη μια μεγαλύτερη εξεικοίωση με τον τρόπο εργασίας και
με ένα μέρος της θεματολογίας, αφού είχαν ήδη εργαστεί ομαδικά στην επεξεργασία του ποιήματος “Γλυκό
του κουταλιού”. Έτσι αυτοί απετέλεσαν τους συνδέσμους με τα υπόλοιπα παιδιά και διασκορπίστηκαν στις
ομάδες.

Συνολική διάρκεια
3 διδακτικές ώρες ( 1+1+1)
Οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας ήδη προϋπήρχαν και ήταν η
μεγάλη εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των υπολογιστών και την αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς το
σχέδιο πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της πληροφορικής.
Βέβαια υπήρχε και η κατάλληλη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό με το να φέρει στην αίθουσα
σχετικά βιβλία, άρθρα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.
Επίσης η αφορμή για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας δόθηκε από τους ίδιους τους μαθητές
που συμμετέχουν στο πολιτιστικό που διενεργείται στο σχολείο μας κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Ανάπτυξη σεναρίου
Α φάση: (1η διδακτική ώρα)
Οι μαθητές παρακολουθούν δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ από την εισβολή στην Κύπρο, τις καταστροφές που
ακολούθησαν, κτίρια μισογκρεμισμένα, ανθρώπους σε δραματική κατάσταση, εκατοντάδες σκηνές σε
δημόσιους χώρους με οικογένειες σε τραγική κατάσταση, μάνες να αναζητούν τα παιδιά του, σύζυγοι τους
συζύγους, παιδιά τους γονείς τους. Η εικόνα παγώνει και εμφανίζεται ο ποιητής σε μια συνέντευξή του να
μιλά για το πώς βίωσε τα γεγονότα που σημάδεψαν τον ίδιο και το έργο του. Συνεχίζουμε την προβολή
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σκηνών χωρίς ήχο και απευθύνουμε στοχευμένες ερωτήσεις στους μαθητές μας, ώστε να ανασύρουμε την
σχετική γνώση, που έχουν από τη διαπραγμάτευση βασικών σημείων στην ιστορία.
Β φάση: (1η διδακτική ώρα)
Αναλαμβάνουμε εμείς την πρώτη ανάγνωση ανακεφαλαιώνοντας τις παρατηρήσεις των παιδιών και
απευθύνοντας στους μαθητές σαφείς αναγνωστικές οδηγίες. Στη συνέχεια οι μαθητές με τη χρήση
πολυμέσων ακούν τον ίδιο τον ποιητή να διαβάζει το ποίημά του. Ταυτόχρονα διαβάζουν και τα παιδιά και
υπογραμμίζουν τα σημεία που τόνισε ο ποιητής. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις ζητάμε από τα παιδιά να
προσδιορίσουν τον τόπο, το χρόνο, τα χρονικά επίπεδα του ποιήματος, τις ομοιότητες του με δημοτικά
τραγούδια. Επίσης όλοι μαζί μέσω του Google maps βλέπουμε το χάρτη της Κύπρου και προσπαθούμε να
εντοπίσουμε την «πράσινη γραμμή» που χώρισε το νησί και έκανε τον ποιητή μας «πρόσφυγα» στην
πατρίδα του, το κατεχόμενο χωριό του ποιητή, καθώς και κάποιες ονομασίες κατεχόμενων περιοχών που
τους κάνουν εντύπωση.
Γ φάση (1η διδακτική ώρα) οι μαθητές συγκεντρώνουν υλικό από την εισβολή και δημιουργούν power
point.
Δ φάση ( 2η διδακτική ώρα)
Αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο, επιλογή και εκτύπωση όσων επιλέγουν τα παιδιά και
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της κάθε ομάδας, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες, σχολιάζουν,
ρωτούν, συμπληρώνουν. Μ΄ αυτό τον τρόπο και με την κατάλληλη κατεύθυνση και καθοδήγηση από εμάς
συνοικοδομείται η γνώση των παιδιών και οδηγούμαστε στο τελικό αποτέλεσμα, αβίαστα, και ευχάριστα.
E φάση (3η διδακτική ώρα)
Συνολική παρουσίαση των εργασιών (ατομικών και ομαδικών) των μαθητών

Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές μέσα από την εργασία τους στα πλαίσια του παρόντος σεναρίου θα αποκτήσουν ή θα
διευρύνουν ένα πλήθος νέων γνώσεων. Καταρχήν θα εξοικειωθούν με τη λειτουργία του ποιητικού λόγου
και θα καταβάλλουν και οι ίδιοι πρασπάθεια δημιουργίας μικρών ποιητικών συνθέσεων που θα
παρουσιαστούν στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος που εκπονούμε αλλά και στο σχολείο που θα
επισκεφτούμε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μας επίσκεψης στην Κύπρο.
Επίσης θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα των ΤΠΕ μέσα από την προσεκτική και καθοδηγούμενη
στάση του εκπαιδευτικού.
Ακόμα θα ασκηθούν στη συνεργασία και θα παράγουν ποικιλία κειμένων, πέρα από τα ποιητικά, μικρές
ιστορίες, πολυτροπικά κείμενα, μονόπρακτα, παζλ και άλλα. Έτσι μέσα από την αξιοποίηση της τέχνης θα
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τη συνεργασία
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Θα αποκτήσουν την ικανότητα ενσυναίσθησης μέσα και από τη βιωματική προσέγγιση του θέματος και θα
είναι σε θέση διακρίνοντας στο κείμενο αξίες και αρχές που διέπουν την ελληνική κοινωνία να τις
παραβάλουν με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές.
Επίσης

θα

ασκηθούν

στη

δημιουργικότητα

καθώς

ο

εκπαιδευτικός

διαμορφώνει

συνθήκες

προβληματισμού χωρίς να προσφέρει στους μαθητές έτοιμες απαντήσεις.
Τέλος το διδακτικό σενάριο συδεόμενο με την την αρχή της διεπιστημονικότητας, δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική αντίληψη της
γνώσης, που τους επιτρέπει να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών τα οποία
σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα της καθημερινής ζωής.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας ήδη προϋπήρχαν σε ικανοποιητικό
βαθμό (είχε προηγηθεί το προηγούμενο σενάριο) και ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των
υπολογιστών και την αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς το σχέδιο πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της
πληροφορικής. Επίσης οι μαθητές μας είχαν εργαστεί ξανά σε ομάδες.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πάλι απ΄ την αρχή
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος: ψυχολογικής-γνωστικής προετοιμασίας
Περιγραφή: Η πρώτη δραστηριότητα που απευθύνεται στην ολομέλειακαι έχει ως στόχο την δημιουργία
κατάλληλου κλίματος περιλαμβάνει ένα δεκάλεπτο ντοκυμαντέρ από την εισβολή στην Κύπρο και μικρό
απόσπασμα από συνέντευξη του ποιητή γαι το πώς βιωσε τα γεγονότα. Συνεχίζουμε την προβολή σκηνών
χωρίς ήχο και απευθύνουμε στοχευμένες ερωτήσεις στους μαθητές μας, ώστε να ανασύρουμε την σχετική
γνώση που έχουν από το πολιτιστικό πρόγραμμα και το προηγούμενο σενάριο “Γλυκό του κουταλιού” στο
οποίο συμμετείχαν κάποιοι από τους μαθητές. Οι μαθητές ανά ομάδα κρατούν σημειώσεις σε ένα εγγραφο
word και κάποιο οπτικό υλικό αφού στο τέλος του σεναρίου θα κλιθούν να κάνουν μία παρουσίαση στα
πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησής τους.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πύλη και χάρτες
Διάρκεια: 10 λεπτά
Είδος: Ανακαλυπτική Μάθηση
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Περιγραφή: Όλοι μαζί μέσω του Google maps βλέπουμε το χάρτη της Κύπρου και προσπαθούμε να
εντοπίσουμε την «πράσινη γραμμή» που χώρισε το νησί και έκανε τον ποιητή μας «πρόσφυγα» στην
πατρίδα του, το κατεχόμενο χωριό του ποιητή, καθώς και κάποιες ονομασίες κατεχόμενων περιοχών που
τους κάνουν εντύπωση. Στη συνέχεια οι μαθητές με διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και τη
βοήθεια των μηχανών αναζήτησης μπαίνουν σε συγκεκριμένες σελίδες από όπου αντλούν το κατάλληλο
υλικό και προσπαθούν κριτικά και επιλεκτικά να συνθέσουν ένα δικό τους κείμενο και να κάνουν μια
παρουσίαση με τα κύρια σημεία της αναζήτησής τους και πλούσιο εποπτικό υλικό για τους συμμαθητές
τους, που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου. Ακολουθεί γλωσσική εξομάλυνση με τη χρήση της
Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Σε αυτή τη δραστηριότητα δημιουργήθηκε μια ευχάριστη και αστεία
κατάσταση μέσα στην τάξη από τη λέξη “λουκούμια” που έδωσε όμως , απρόσμενα, την ευκαιρία να
μιλήσουμε για την ευρύτητα και την ποικιλία της γλώσσας μας.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: καλοκαίρι του “ 74
Διάρκεια: 15 λεπτά
Είδος: Διδασκαλία, Εμπέδωση και Αυτοαξιολόγηση
Περιγραφή: Στη συνέχεια οι ομάδες συγκεντρώνουν ιστορικές πληροφορίες για την Κύπρο κατά τη
διάρκεια της εισβολής, το καλοκαίρι του 1974 και αφού επιλέξουν τα βασικότερα σημεία,

θα

δημιουργήσουν ένα κείμενο σε word θα τοαποθηκεύσουν και θα το προβάλλουν σε Power Point,
ενσωματώνοντας οπτικό ακουστικό υλικό. Η κάθε ομάδα θα αποτελεί τον σχολιαστή και αξιολογητή των
άλλων ομάδων. Έτσι θα οδηγηθούν στην αυτοβελτίωση. Σε δεύτερο επίπεδο θα ασχοληθούν με το πώς θα
ξαναφτιάξουν μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Στα βαθιά
Διάρκεια: 30 λεπτά + 15 γαι την παρουσίαση της κάθε ομάδας και το σχολιασμό από τις άλλες.
Είδος: Εμπέδωσης, Μεταγνώσης και Αξιολόγησης
Περιγραφή: Η κάθε ομάδα εργάζεται μόνη της. Η 1η ομάδα εντοπίζει σε επιλεγμένρε σελίδες του
διαδικτύου τραγούδια της ξενιτιάς για να ακολουθήσει μια σύγκριση συναισθημάτων με τον “ξένο” στον
τόπο του ποιητή. Ακολούθως προσπαθεί μέσα από ολόκληρη την πορεία της επεξεργασίας του κειμένου να
αντιληφθεί και να νοηματοδοτήσει την έννοια «αγνοούμενος»,

να της δώσει ένα πνευματικό

περιεχόμενο», είπε και ο ίδιος ο ποιητής. Τέλος θα επιχειρήσει να εντοπίσει τις ιστορικές αιχμές του
ποιήματος και να τις προσεγγίσει από τη διαφορετική ματιά του σήμερα.
Η 2η ομάδα θα μελετήσει ως παράλληλο κείμενο “Το παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι”, θα το ακούσει
μελωποιημένο και θα να αναζητήσει τα κοινά στοιχεία με το ποίημα «Στα στέφανα της κόρης του», αφού
επισημάνει πρώτα το ιστορικό υπόβαθρο του ποιήματος, σε ποιο χώρο και χρόνο τοποθετείται και τα
πολλαπλά στρώματα ειρωνείας που υποβόσκουν σ΄ αυτό.
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Η 3η ομάδα αφού εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Χαραλαμπίδη, θα επιχειρήσει να
τα συγκρίνει με αυτά των δημοτικών τραγουδιών όπως αποτυπώνονται στην παραλογή «Του νεκρού
αδελφού» και να εντοπίσει στοιχεία του ποιήματος που δείχνουν επιδράσεις από το δημοτικό τραγούδι;
Η 4η ομάδα, η οάδα των φιλολόγων θα προσπαθήσει να μελετήσει τους εκφραστικούς τρόπους- μέσα (
ουσιαστικά, επίθετα, πρόσωπα και θέση των ρημάτων, ομοιοκαταληξία, επαναλήψεις και παρομοιώσεις
κ.ά.) στη διαλεκτική τους αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο του ποιήματος. Θα επισημάνει την ιδιαίτερα η
λιτότητα της αφηγηματικής, την κυριαρχία του ρήματος και την παντελή, με μοναδική εξαίρεση το
στοργικός, απουσία του επιθέτου, ως προς τη λειτουργία τους στο κείμενο και τέλος να

μπει στη

διαδικασία να ενιχνεύσει τη σχέση και λειτουργία του τίτλου με βάση το περιεχόμενο του ποιήματος.
Στην 3η διδακτική ώρα θα παρουσιαστούν οι βελτιωμένες εργασίες των μαθητών και οι εργασίες για το
σπίτι.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής έγινε με παρατήρηση κατά τη διάρκεια της εργασίας των ομάδων,
με ερωτήσεις που προκαλούσαν συζητήσεις και διευκρινίσεις, άρα και ανατροφοδότηση (διαμορφωτική
αξιολόγηση), με παρουσίαση του έργου τους στην ολομέλεια, που προκάλεσε νέο κύκλο συζητήσεων και
ανατροφοδότησης και τέλος με το φύλλο αξιολόγησης και την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε.
Τα φύλλα αξιολόγησης σε ομαδική και προαιρετική βάση ευνοούν την αυτοέκφραση-δημιουργική γραφή
των μαθητών, όπως και την ανακαλυπτική συνερευνητική μάθηση. Έτσι ζητήθηκε:
Να πλαισιώσετε εικαστικά ή/ και μουσικά το κείμενο (προαιρετικά) ή να κάνετε κάποιο θεατρικό, ή έκθεση
με τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Κύπρο.
Να δώσετε άλλο τίτλο στο ποίημα, ή να συνθέσετε ένα ποίημα με ανάλογο περιεχόμενο ή/ και να
μετασχηματίσετε το υπάρχον.
Να ζωγραφίσετε κάτι σε σχέση με το περιεχόμενο του ποιήματος.
Να αναζητήσετε πληροφορίες για διχοτομημένα κράτη και πόλεις κάτω από συνθήκες πολέμου ή
ιδεολογικοπολιτικών και εθνικών συγκρούσεων και να συζητήσετε για τα πιθανά οικογενειακά και
κοινωνικά δράματα που συνεπάγονται για τους ανθρώπους.
Οι ίδιοι οι μαθητές μας ζήτησαν να συνεργαστούν και με άλλα σχολεία, εντός Ελλάδας, αλλά κυρίως της
Κύπρου και μάλιστα κοντά στις κατεχόμενες περιοχές, πράγμα το οποίο δρομολογήσαμε ήδη
οργανώνοντας εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κύπρο και επαφή με συγκεκριμένη σχολική μονάδα με στόχο
για να μπορέσουν να δουν οι ίδιοι τον τόπο και να αφουγκραστούν την ιστορία του.
Ακόμα ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με συγγενείς αγνοουμένων, να συζητήσουν μαζί τους, να μιλήσουν
για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, για τη σημερινή κατάσταση στο νησί, έτσι θα συναισθανθούν και
τη συνέχεια του ελληνισμού. (Πράγμα που θεωρήθηκε τελικά δύσκολο να γίνει, αφού και οι ίδιοι οι
μαθητές μας κατάλαβαν ότι μπορεί να έξυναν πληγές που ακόμα αιμορραγούσαν.)
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Συζητήθηκε αν υπάρχει η δυνατότητα δραματοποίησης του ποιήματος και παρουσίασής του τόσο στο
πλαίσιο της παρουσίασης πολιτιστικών προγραμμάτων στο τέλος του σχολικού έτους, όσο και στο σχολείο
που θα επισκεφτούμε στην Κύπρο τον Απρίλιο.

Υλικοτεχνική υποδομή
Το συγκεκριμένο σχέδιο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου και έτσι οι μαθητές
είχαν μπροστά τους υπολογιστές με εκπαιδευτικά λογισμικά, δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο,
εκτυπωτή και βιντεοπροβολέα. Επίσης η φιλόλογος είχε προνοήσει να φέρει μαζί της φωτοτυπίες του
ποιήματος και να αναρτήσει σε κάποια σημεία του χώρου φωτογραφίες κ.λ.π.

Βιβλιογραφία
Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τ.1 Πάτρα,
2010
Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τ.3
Πάτρα, 2011
Παπαγεωργίου Κώστας Γ., «Κυριάκος Χαραλαμπίδης», Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά, Σοκόλης 2002
http://www.youtube.com/watch?v=e-s8M2wEEuU
http://el.wikipedia.org/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=37783&tsz=0&act=mMainVie
whttp://www.youtube.com/watch?v=7SVibCew8Xc
http://maps.google.com/
http://www.greek.language.gr/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/xenitia

Παράρτημα
Φύλλα Εργασίας
Όμοια για όλες τις ομάδες
1. Να πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.youtube.com/watch?v=e-s8M2wEEuU και να

ακούσετε τον ποιητή να απαγγέλλει το ποίημά του. Προσέξτε τα σημεία που τονίζει και κρατήστε
σημειώσεις σε ένα έγγραφό word.
2. Αφού εντοπίσετε μέσα στο ποίημα τις λέξεις που σας δυσκολεύουν να αναζητήσετε την ερμηνεία τους
στο διαδικτυακό λεξικό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek.language.gr/ και να κάνετε έναν
κατάλογο με αυτές. Στη συνέχεια να το συγκρίνετε με τον κατάλογο της άλλης ομάδας και να τον
συμπληρώσετε αν χρειάζεται.
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3. Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε το κατεχόμενο
κομμάτι του νησιού, το χωριό του ποιητή και δείτε τοπωνύμια. Τι παρατηρείτε για τον τόπο καταγωγής του
ποιητή;
4. Συγκεντρώστε ιστορικές πληροφορίες για την Κύπρο κατά τη διάρκεια της εισβολής, το καλοκαίρι του
1974.

http://el.wikipedia.org/

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=37783&tsz=0&act=mMainViewhttp://www.youtube.com/watch?v=7SVibCew8Xc
Αφού επιλέξετε τα βασικότερα σημεία, να δημιουργήσετε ένα κείμενο σε word να το αποθηκεύσετε και να
το προβάλλεται σε Power Point, ενσωματώνοντας οπτικό ακουστικό υλικό.
Ο ποιητής σε μια συνέντευξή του λέει «Η πατρίδα μας είναι το σώμα μας, απάνου μας φέρνουμε τα
στίγματα των πληγών της». Γιατί θεωρείτε ότι το λέει αυτό; Ποια είναι τα συναισθήματα που διατρέχουν το
ποίημα;
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η ομάδα
 Να αναζητήσετε δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/xenitia.htm και να εντοπίσετε ομοιότητες και
διαφορές με το ποίημα του Χαραλαμπίδη.
 «Η πρόθεσή μου ήταν να προσδώσω στην έννοια «αγνοούμενος», πνευματικό περιεχόμενο», είπε ο ίδιος ο
ποιητής σε μια συνέντευξή του, θεωρείτε ότι το κατάφερε;


Έχει ειπωθεί (Culler) ότι ένα ποίημα είναι ένα «γεγονός», μια πράξη του ποιητή, μια εμπειρία του
αναγνώστη, ένα γεγονός στην ιστορία της λογοτεχνίας». Aναζητήστε τις ιστορικές αιχμές του ποιήματος.
2η Ομάδα
1. Αφού μελετήσετε το παραπάνω ποίημα, να αναζητήσετε τα κοινά στοιχεία με το ποίημα «Στα στέφανα
της κόρης του», αφού επισημάνετε το ιστορικό υπόβαθρο του ποιήματος, σε ποιο χώρο και χρόνο
τοποθετείται και τα πολλαπλά στρώματα ειρωνείας που υποβόσκουν σ΄ αυτό.

Παράλληλο κείμενο
Κυριάκος Χαραλαμπίδης,
Παιδί με μια φωτογραφία
Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι
με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά
και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε.
Ο κόσμος γύρω του πολύς. κι αυτό
είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία,
στους ώμους του μεγάλη και αντίστροφα
στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή,
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στο χέρι του ακόμα πιο μικρή.
Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα
και την κρατούσε ανάποδα. μου κακοφάνη.
Κοντά του πάω περνώντας πινακίδες
αγαπημένων είτε αψίδες και φωνές
που ’χαν παγώσει και δε σάλευε καμιά.
Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία.
Του τηνε γύρισα ίσια κι είδα πάλι
τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω.
Όπως ο ρήγας, ο βαλές κι η ντάμα
ανάποδα ιδωμένοι βρίσκονται ίσια,
έτσι κι αυτός ο άντρας ιδωμένος ίσια
γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει.
(Θόλος, 1989)

3η Ομάδα
1. Στο ποίημα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη «Στα στέφανα της κόρης του» ο νεκρός πατέρας εμφανίζεται
στην εκκλησία όπου παντρεύεται η κόρη. Να παρατηρήσετε με ποιον τρόπο αξιοποιεί ο σύγχρονος ποιητής
το μοτίβο του νεκρού που επιστρέφει στη ζωή: στον ιερό χώρο της εκκλησίας, στην παραδοσιακή
τελετουργία, με τη δύναμη των αισθημάτων. Να σχολιαστεί ιδιαίτερα η διπλή του υπόσταση του πατέρα
(ζωντανός-νεκρός).
2. Αφού εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Χαραλαμπίδη, να τα συγκρίνεται με αυτά
των δημοτικών τραγουδιών όπως αποτυπώνονται στην παραλογή «Του νεκρού αδελφού» . •Ποια στοιχεία
του ποιήματος δείχνουν επιδράσεις από το δημοτικό τραγούδι;

Του νεκρού αδελφού
Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη,
Την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη,
Την είχες δώδεκα χρονώ και ο ήλιος δε σου την είδε!
Στα σκοτεινά την έλουζε, στ' άφεγγα τη χτενίζει,
στ' άστρι και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της.
Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα,
να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα.
Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο Κωσταντίνος θέλει.
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«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα ξένα,
στα ξένα κει που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω,
αν πάμ' εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε.
- Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ' άσκημα απιλογήθης.
Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε μου, αρρώστια,
κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει;
- Βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς μαρτύρους,
αν τύχει κι έρτει θάνατος, αν τύχει κι έρτει αρρώστια,
αν τύχει πίκρα γή χαρά, εγώ να σου τη φέρω».
Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα,
κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι
κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν,
βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο.
Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μοιρολογιόταν,
στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της.
«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε,
οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα!
το τάξιμο που μου 'ταξες, πότε θα μου το κάμεις;
Τον ουρανό 'βαλες κριτή και τους αγιούς μαρτύρους,
αν τύχει πίκρα γή χαρά, να πας να μου τη φέρεις».
Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα,
η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε.
Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι,
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει.
Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του.
Βρίσκει την κι εχτενίζουνταν όξου στο φεγγαράκι.
Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει:
«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να πάμε.
- Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα;
Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να 'ρθω,
κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να 'ρθω.
- Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως
Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει
Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν,
δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια,
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μόν' κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή ομιλία:
«Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος!
- Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια;
- Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε».
Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά τούς λένε:
«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο,
να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους!
- Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια;
πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους.
- Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και φωλεύουν.
- Φοβούμαι σ', αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις.
- Εχτές βραδίς επήγαμε πέρα στον Αί-Γιάννη,
κι εθύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι».
Και παρεμπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά τούς λένε:
Για ιδές θάμα κι αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο,
τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαμένος!»
Τ' άκουσε πάλι η Αρετή κι εράγισε η καρδιά της.
«Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια;
- Άφησ', Αρέτω, τα πουλιά κι ό,τι κι α θέλ' ας λέγουν.
- Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου, και πού είν' η λεβεντιά σου,
και τα ξανθά σου τα μαλλιά και τ' όμορφο μουστάκι;
- Έχω καιρό π' αρρώστησα και πέσαν τα μαλλιά μου».
Αυτού σιμά, αυτού κοντά στην εκκλησιά πρoφτάνoυν.
Βαριά χτυπά τ' αλόγου του κι απ' εμπροστά της χάθη.
Κι ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και βοΐζει.
Κινάει και πάει η Αρετή στο σπίτι μοναχή της.
Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα
βλέπει το μπάλσαμο ξερό, το καρυοφύλλι μαύρο,
βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα.
Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα,
και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα.
Κτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν.
«Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου φύγε,
κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω,
κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα.
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- Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά μου μάνα.
- Ποιος είν' αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα;
- Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η Αρετή σου».
Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο.
4η Ομάδα
1. Να εξηγήσετε τη λειτουργία του τίτλου με βάση το περιεχόμενο του ποιήματος. Πώς ερμηνεύεται η
χρήση της αντωνυμίας;
2.α. Να μελετήσετε τους εκφραστικούς τρόπους- μέσα ( ουσιαστικά, επίθετα, πρόσωπα και θέση των
ρημάτων, ομοιοκαταληξία, επαναλήψεις και παρομοιώσεις κ.ά.) στη διαλεκτική τους αλληλεπίδραση με το
περιεχόμενο του ποιήματος.
β. Να προσεχθεί ιδιαίτερα η λιτότητα της αφηγηματικής γλώσσας και να επισημανθεί η κυριαρχία του
ρήματος και η παντελής, με μοναδική εξαίρεση το στοργικός, απουσία του επιθέτου, στοιχεία τα οποία
προσδίδουν δραματική λειτουργία στο κείμενο και επιτρέπουν να αναδειχθεί με τρόπο άμεσο το
συγκινησιακό του στοιχείο.
γ. Να αναζητήσετε τα γνωρίσματα της ποιητικής αφήγησης, τραγική ειρωνεία, μεταβλητή εστίαση,
αντιθέσεις, τα δύο χρονικά επίπεδα, καθώς και το θεατρικό χαρακτήρα του ποιήματος.
Σχέδιο διδασκαλίας στη συγκεκριμένη ενότητα είχε προετοιμάσει και υποβάλλει η υπογράφουσα στα
πλαίσια του προγράμματος «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης» στις 25-10-2011
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«Ακροβατώντας στην πράσινη γραμμή μεταξύ μνήμης και τέχνης»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Θάνου-Κεπερτή
Ιδιότητα: Φιλόλογος
Email επικοινωνίας: despoinathanoy@gmail.com kepertis@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 908964, 6937597485

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο στο οποίο εμπλέκονται πέραν της λογοτεχνίας , η ιστορία, η
νεοελληνική γλώσσα, η πληροφορική , η γεωγραφία , τα καλλιτεχνικά, τα αρχαία από μετάφραση.

Τάξεις εφαρμογής
Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα της Γ' Γυμνασίου (Γ1 και Γ2) και σε δύο τμήματα της Β
(Β1, Β2)

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία των μαθητών με το
κείμενο και μεταξύ τους. Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν ένα σύγχρονο ποίημα του
σημαντικού Κύπριου ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη, το οποίο πραγματεύεται

δύο θέματα στενά

συνδεδεμένα με τη νεότερη ιστορία της Κύπρου: το πανάρχαιο θέμα του γυρισμού του ξενιτεμένου σε
συνδυασμό με τα βιωματικά θέματα του εκπατρισμού και της στέρησης των ατομικών δικαιωμάτων, τα
οποία εξακολουθούν να πληγώνουν.
Έτσι θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να συναισθανθούν τα
γεγονότα της κυπριακής τραγωδίας μέσα από το πρίσμα ενός ποιητή που τα βίωσε, τα συναισθήματα και
τον προβληματισμό που αυτά προκαλούν στους ανθρώπους, να εμβαθύνουν στο ρόλο της καλλιτεχνικής
δημιουργίας στην εξωτερίκευση αυτών των γεγονότων με αισθητικά υψηλό επίπεδο λόγου και να
τολμήσουν, εμπνεόμενοι μέσα από αυτή τη διαδικασία, να παράγουν και οι ίδιοι λόγο.
Επίσης σκοπός μας είναι να αποτελέσει το ποίημα αφορμή για περαιτέρω μελέτη του Χαραλαμπίδη,
αλλά και άλλων ποιητών του Κυπριακού ελληνισμού.
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Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Να έρθουν σε επικοινωνία με κείμενα που ενδείκνυνται για την ηλικία τους.
Να ασκηθούν στην επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, στην άσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε
να συνθέτουν το δικό τους γραπτό κείμενο.
Να προσεγγίσουν το ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος το οποίο ήταν η αφόρμηση για την ποιητική
έμπνευση.
Να εντοπίσουν τη σχέση και τις επιρροές του Χαραλαμπίδη από τα δημοτικά τραγούδια, αλλά και την
ομηρική ποιητική παράδοση.
Να εντοπίσουν την εθιμοτυπία της φιλοξενίας και να τη συγκρίνουν τόσο με την σημερινή εποχή, όσο και
με την αρχαιότητα.
Να αποκτήσουν την ικανότητα μέσω της

ερμηνευτικής, αισθητικής και υφολογικής προσέγγισης

κατανόησης της πολυσημίας της ποιητικής γλώσσας.
Να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Οι μαθητές θα αντλήσουν πληροφορίες για την
ιστορία της Κύπρου, θα βρουν πολλά βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην
ερμηνεία του ποιήματος. Επιπλέον με τη χρήση των νέων τεχνολογιών δημιουργούνται καλές
προϋποθέσεις και ελκυστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και οδηγούνται οι μαθητές σε παρουσιάσεις
ποικίλου υλικού.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, στην ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες και στην
ολομέλεια. Παράλληλα να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης, και να
αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης, να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση σε
πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Να εξασκηθούν στις δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην
επιστημονική έρευνα (παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και
ερμηνεία). Επιπλέον δίνεται τη δυνατότητα με κατάλληλες προσομοιώσεις, ταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα
κ.λ.π. να αποκτήσουν οι μαθητές ένα είδος βιώματος για ιστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν.
Να αναπτύξουν ικανότητες καλλιέργειας ποικιλίας

αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων,

ερμηνείας και κριτικής του ποιητικού κειμένου, ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σχέσης των μαθητών
με το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον και αξιοποίησης των θεματικών και εξωκειμενικών στοιχείων του
κειμένου.
Να ενδιαφερθούν για τα προβλήματα που θίγονται όπως η σημασία του γενέθλιου τόπου και του
πατρογονικού σπιτιού, ο νόστος και η αποστέρηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, να
συζητήσουν γι αυτά και κατά το δυνατόν να διευρύνουν την προσωπική τους εμπειρία.
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Να συναισθανθούν τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο ξεριζωμένος άνθρωπος, το βαθύ αίσθημα
της νοσταλγίας και τον πόθο να πραγματοποιήσει τη συμβολική επιστροφή στην πατρογονική εστία, έστω
και νοερά.
Να διακρίνουν στο κείμενο αξίες και αρχές που διέπουν την ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να είναι σε θέση
να ερμηνεύουν τη δράση των προσώπων και να τις παραβάλουν με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία του ποιήματος είναι η

κειμενοκεντρική-ερμηνευτική,

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική
διαδικασία.
Κατά την επεξεργασία χρησιμοποιούνται στοιχεία της ερμηνευτικής μεθόδου, με τη μορφή του διαλόγου,
της καθοδηγούμενης αυτενέργειας των μαθητών, της προσωπικής έρευνας και των ομαδοσυνεργατικών
διαδικασιών. Έτσι οι μαθητές ασκούνται στην ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σε συνδυασμό με την
ερμηνευτική μέθοδο και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω της ιστορίας, του γραμματειακού
είδους της βιογραφίας, των αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της γεωγραφίας, των καλλιτεχνικών και της
χρήσης των πολυμέσων.
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές μας υποστηρίζονται διακριτικά έτσι ώστε να
οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από μια ανοιχτή, ανακαλυπτική, διερευνητική και βιωματική προσέγγιση.
Δίνεται βάρος στο «γνώριζε πώς» και όχι στο «γνώριζε ότι». Οι ερωτήσεις που τίθενται από τη φιλόλογο
μπορούν να διαφωτίσουν την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύμηση, επαγωγικό συμπέρασμα), την
κατανόηση (έκφραση, συμπεριφορές, αιτίες), τη σκέψη (κρίση, δημιουργία, αιτιολόγηση).
Η τελική σύνθεση επιδιώκει τον αναστοχασμό και είναι ανοιχτή σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος,
ανάγνωση άλλων αποσπασμάτων, συνεντεύξεων, ελεύθερη συζήτηση κ.λ.π

Διδακτικές τεχνικές
Το συγκεκριμένο σενάριο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών της
λογοτεχνίας, όπως η προβολή βίντεο, το διαδίκτυο, αλλά και σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και
μάθησης, όπως οι ομάδες εργασίας και το project, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική μέθοδο

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Α φάση: (1η διδακτική ώρα) Χωροταξική και θεματική πλαισίωση της ενότητας.
Καταρχήν επιλέχθηκε η αίθουσα της πληροφορικής για τη διεξαγωγή του σχεδίου διδασκαλίας. Η τεχνική
που ακολουθήσαμε ήταν η ομαδοσυνεργατική με το χωρισμό της τάξης μας σε ομάδες, επιλογή ονόματος
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της κάθε ομάδας από τους μαθητές και διανομή ρόλων στα μέλη της κάθε ομάδας. Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, διευκολύνεται η επικοινωνία
μεταξύ τους και αναπτύσσονται αισθήματα αλληλοσεβασμού καθώς εξοικειώνονται με την εργασία σε
ομάδες και τη συνεργατικότητα.
Κατά την παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά-μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν να ακούν
την άποψη του άλλου, επιχειρηματολογούν, αναλύουν και συνθέτουν πληροφορίες, παράγουν έργο που
το νιώθουν δικό τους ενώ η υπογραφή της κάθε ομάδας μέσω της ονοματοδοσίας, ενισχύει την ευθύνη σε
ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο

για το έργο που θα φέρουν στην ολομέλεια. Έτσι προωθείται η

συνεργατική μάθηση και το βάρος εστιάζεται στη δόμηση της γνώσης μέσα από το διάλογο με τη διακριτική
καθοδήγηση από το διδάσκοντα. Πρόκειται λοιπόν για ουσιαστικό και ποιοτικό διάλογο που δίνει ευκαιρίες
για έκφραση και επεξεργασία της σκέψης, πράγμα που δεν συμβαίνει σε συζητήσεις που ελέγχονται και
κατευθύνονται απόλυτα από το διδάσκοντα.
Υπάρχει ήδη μια καλή σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές αλλά και μεταξύ τους, με τις όποιες
διαφωνίες και συγκρούσεις που μπορεί να προκύπτουν, περιορίζοντας έτσι το χρόνο που χάνεται. Η κάθε
ομάδα παίρνει ένα όνομα και αρχίζει να εργάζεται πάνω στο φύλλο εργασίας που της έχει διανεμηθεί.
Ανατίθεται στον καθένα ο ρόλος του. Ένας είναι ο συντονιστής, που δίνει οδηγίες, κατευθύνει και
συντονίζει την εργασία, ένας αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή που συγκεντρώνει τις απορίες και
καλεί το φιλόλογο, άλλος το ρόλο του πρακτικογράφου που καταγράφει τα αποτελέσματα της ομαδικής
εργασίας και του παρουσιαστή, ο οποίος ανακοινώνει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της ομαδικής
εργασίας.

Συνολική διάρκεια
3 διδακτικές ώρες (2 συνεχόμενες ώρες,1)

Ανάπτυξη σεναρίου
Ο φιλόλογος αναλαμβάνει την πρώτη ανάγνωση απευθύνοντας στους μαθητές σαφείς αναγνωστικές
οδηγίες. Στη συνέχεια οι μαθητές με τη χρήση πολυμέσων ακούν τον ίδιο τον ποιητή να διαβάζει το ποίημά
του. Ταυτόχρονα διαβάζουν και τα παιδιά και υπογραμμίζουν τα σημεία που τόνισε ο ποιητής. Με τις
κατάλληλες ερωτήσεις ζητάμε από τα παιδιά να εντοπίσουν το θέμα του ποιήματος και το μοτίβο του
τίτλου, να προσδιορίσουν τον τόπο, το χρόνο, στοιχεία που παραπέμπουν στην ομηρική ποιητική
παράδοση, καθώς επίσης να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές με τα δημοτικά τραγούδια της ξενιτιά.
Επίσης όλοι μαζί μέσω του Google maps βλέπουμε το χάρτη της Κύπρου και προσπαθούμε να εντοπίσουμε
την «πράσινη γραμμή» που χώρισε το νησί, το κατεχόμενο χωριό του ποιητή, καθώς και κάποιες ονομασίες
κατεχόμενων περιοχών που τους κάνουν εντύπωση.
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Στη συνέχεια οι μαθητές με διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και τη βοήθεια των μηχανών
αναζήτησης μπαίνουν σε συγκεκριμένες σελίδες από όπου αντλούν το κατάλληλο υλικό και προσπαθούν
κριτικά και επιλεκτικά να συνθέσουν ένα δικό τους κείμενο και να κάνουν μια παρουσίαση με τα κύρια
σημεία της αναζήτησής τους και πλούσιο εποπτικό υλικό για τους συμμαθητές τους, που θα αναρτηθεί στο
ιστολόγιο του σχολείου.

Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές μέσα από την εργασία τους στα πλαίσια του παρόντος σεναρίου θα αποκτήσουν ή θα
διευρύνουν ένα πλήθος νέων γνώσεων. Καταρχήν θα εξοικειωθούν με τη λειτουργία του ποιητικού λόγου
και θα καταβάλλουν και οι ίδιοι πρασπάθεια δημιουργίας μικρών ποιητικών συνθέσεων που θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του πολιτιστικού
προγράμματος που εκπονούμε αλλά και στο σχολείο που θα επισκεφτούμε κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής μας επίσκεψης στην Κύπρο.
Επίσης θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα των ΤΠΕ μέσα από την προσεκτική και καθοδηγούμενη
στάση του εκπαιδευτικού, αλλά και θα εστιάσουν στο πώς να διακρίνουν τα ουσιώδη από τα επουσιώδη
μέσα στο χάος του διαδικτύου.
Επίσης θα ασκηθούν στη συνεργασία και θα παράγουν ποικιλία κειμένων, πέρα από τα ποιητικά, μικρές
ιστορίες, πολυτροπικά κείμενα, αλλά και παζλ, ίσως και κάποιο μικρό θεατρικό που θα δραματοποιήσουμε
και άλλα.
Θα αποκτήσουν την ικανότητα ενσυναίσθησης, μέσα και από τη βιωματική προσέγγιση του θέματος της
ξενιτιάς και του νόστου,αλλά και μέσα από από την διαχρονική αξία της φιλοξενίας για μας τους Έλληνες
και θα είναι σε θέση διακρίνοντας στο κείμενο αξίες και αρχές που διέπουν την ελληνική κοινωνία να τις
παραβάλουν με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Απαιτείται μικρή εξοικείωση με βασικά εργαλεία των Τ.Π.Ε καθώς επίσης και με την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η δραστηριότητα
Τίτλος: Το ταξίδι ξεκινά
Διάρκεια: 15 λεπτά
Είδος: ψυχολογικής- γνωστικής προετοιμασίας και διαμορφωτικής αξιολόγησης
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Περιγραφή: Η πρώτη δραστηριότητα απευθύνεται στην ολομέλεια και έχει ως στόχο την δημιουργία
κατάλληλου κλίματος. Η φιλόλογος αναλαμβάνει την πρώτη ανάγνωση απευθύνοντας στους μαθητές
σαφείς αναγνωστικές οδηγίες. Στη συνέχεια οι μαθητές με τη χρήση πολυμέσων ακούν τον ίδιο τον ποιητή
να διαβάζει το ποίημά του και εστιάζουν στα σημεία που τόνισε. Ταυτοχρόνως ανά ομάδα κρατούν
σημειώσεις σε ένα εγγραφο word, αφού στο τέλος της δραστηριότητας θα κλιθεί η κάθε ομάδα να κάνει
μία παρουσίαση.

2η δραστηριότητα
Τίτλος: Επί χάρτου
Διάρκεια: 15 λεπτά
Είδος : Γνωστικής προετοιμασίας- διδασκαλίας
Περιγραφή: Όλοι μαζί μέσω του Google maps βλέπουμε το χάρτη της Κύπρου και προσπαθούμε να
εντοπίσουμε την «πράσινη γραμμή» που χώρισε το νησί και έκανε τον ποιητή μας «πρόσφυγα» στην
πατρίδα του, το κατεχόμενο χωριό του ποιητή, καθώς και κάποιες ονομασίες κατεχόμενων περιοχών που
τους κάνουν εντύπωση. Ακολουθεί γλωσσική εξομάλυνση με τη χρήση της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τον δικό της “κατάλογο¨ με λέξεις που τους δυσκόλεψαν και υπάρχει η
δυνατότητα να συμπληρωθεί από τις άλλες ομάδες.

3η Δραστηριότητα
Τίτλος : Προσεγγίζοντας
Διάρκεια: 15 λεπτά
Είδος : Διδασκαλίας, Εμπέδωσης, διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσω των παρουσιάσεων.
Περιγραφή: Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που εργάζονται όμως κατά ομάδες και και επιλέγουν ότι
θεωρούν αυτοί πιο ουσιαστικό και ενδιαφέρον από το υλικό που βρίσκουν ανατρέχοντας σε συγκεκριμένες
σελίδες και συγκεντρώνοντας πληροφορίες για την τουρκική εισβολή το 1974. Κρατούν σημειώσεις και
εικόνες. Στο τέλος θα κάνουν μία σύντομη παρουσίαση παρουσίαση με ό,τι διαφορετικό όμως έχει
συγκεντρώσει η κάθε ομάδα.
Οι υπόλοιπες δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της επόμενης διδακτιικής ώρας.
Η επόμενη διδακτική ώρα ξεκινά με την παρουσίαση της 3ης δραστηριότητας (10 λεπτά περίπου)

4η δραστηριότητα
Τίτλος: Εμβαθύνοντας
Διάρκεια:30 λεπτά
Είδος: Διδασκαλίας-Εμπέδωσης και Μεταγνώσης

186

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Απευθύνεται σε κάθε ομάδα χωριστά που ακολουθεί το δικό της φύλλο εργασίας. Έτσι η 1η
ομάδα ασχολείται με την γλώσσα και το ύφος του ποήματος και κάνει σύγκριση της συναισθηματικής
κατάστασης του ποιητή και του Παλαμά. Η 2η ομάδα με τη βιογραφία και την εργογραφία του ποιητή και
την αναζήτηση ομοιοτήτων με το γυρισμό του ξενιτεμένου του Σεφέρη. Η 3η ομάδα ασχολείται με το
τυπικό της φιλοξενίας, συγκρίνοντάς το με αυτό της Οδύσσειας και εντοπίζοντας στοιχεία που επιβιώνουν
στη νοοτροπία και την άποψη του σημερινού Έλληνα σε σχέση με τη φιλοξενία. Η 4η ομάδα ασχολείται με
την αναζήτηση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα τραγουδιών της ξενιτιάς και σύγκριση συναισθημάτων με αυτά
που βιώνει ο ποιητής μας.
Την τελευταία ώρα ώρα θα παρουσιαστούν α. Η υποχρεωτική εργασία για το σπίτι που είχαν οι μαθητές ,
την οποία μπορούσαν να κάνουν ατομικά ή ομαδικά, και συζήτηση πάνω στις δημιουργίες τους και β.
Όποιες προαιρετικές εργασίες. Όλα τα πααραπάνω αποτελούν και μέρος της μεταγνώσης και της
αξιολόγησής τους.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Καταρχήν υπήρχε μια μικρή ανησυχία με την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής. Οι μαθητές μας, αν και
είχαν εξοικείωση με την εργασία σε ομάδες, επέμεναν να έχουν την συγκεκριμένη σύσταση οι ομάδες τους,
κάτι που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί και κατά συνέπεια δημιουργήθηκαν εντάσεις. Μετά τις
αρχικές αντιδράσεις εντάχθηκαν όλοι τυχαία σε ομάδα και ανέλαβαν ρόλους που τους ταίριαζαν.
Επίσης η μετάβασή μας στην αίθουσα της πληροφορικής, που μας παραχωρήθηκε με σχετική προθυμία
έγινε με κάποια φασαρία. Εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον ενθουσιασμό των μαθητών, αλλά και το
θόρυβο που συνεπάγεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κάτι που σήμαινε χάσιμο χρόνου. Ο χρόνος
αυτός κερδήθηκε και με το παραπάνω με τη δυνατότητα του φιλολόγου να διαθέσει στην ομάδα το χρόνο
του και όχι ατομικά σε κάθε μαθητή.
Σε πρώτη φάση υπήρξε προβληματισμός για το διδακτικό χρόνο που θα δαπανούνταν με την παραγωγή
γραπτού λόγου στον επεξεργαστή κειμένου. Τελικά αποδείχθηκε ότι για τους μαθητές μας αυτό ήταν
εξοικονόμηση χρόνου.
Αυτό που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε επίσης ήταν η ευρύτητα των στόχων και η ανησυχία πως ίσως
δεν προσεγγιστούν ικανοποιητικά. Θεωρώ ότι τελικά μπορέσαμε να επιτύχουμε τους περισσότερους από
τους στόχους που θέσαμε και σε αυτό συνέβαλλε καθοριστικά και η προυπάρχουσα γνώση από το
πολιτιστικό πρόγραμμα, από τα μαθήματα της Οδύσσειας αλλά και της λογοτεχνίας, αλλά και το γεγονός
ότι μερίδα μαθητών είχε κάποια εξοικείωση με θέματα ξενιτιάς, επιστροφής στις ρίζες κ.λ.π. μέσα από το
ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
Θετικά μας εξέπληξε το γεγονός ότι οι μαθητές μας κατά την αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο
εντόπισαν πλουσιότατο υλικό (εικόνες, αλλά και βίντεο συνεντεύξεις, ντοκυμαντέρ) και εξέφρασαν την
επιθυμία να το δημοσιοποιήσουν για να το γνωρίσουν και οι άλλοι συμμαθητές τους, αλλά και μαθητές
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άλλων σχολείων. Οι ίδιοι οι μαθητές μας ζήτησαν να επεκταθεί το σχέδιο διδασκαλίας και να συνεργαστούν
και με άλλα σχολεία, εντός

Ελλάδας, αλλά κυρίως της Κύπρου και μάλιστα κοντά στις κατεχόμενες

περιοχές. Ήδη έχει προετοιμαστεί εκδρομή στην Κύπρο και επίσκεψη σε σχολείο κοντά στην κατεχόμενη
Αμμόχωστο.
Θετικό κρίνεται επίσης το γεγονός ότι υπήρχε μια σχετική προετοιμασία από τους μαθητές μας αφού
αρκετοί από αυτούς συμμετέχουν στο πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπονούμε στο σχολείο μας και “τρέχει”
ήδη τις τελευταίες εβδομάδες.
Τέλος αποφασίσαμε το σχέδιο διδασκαλίας μας με κάποιες τροποποιήσεις να εφαρμοστεί και για άλλα
ποιήματα του Χαραλαμπίδη όπως “Στα στέφανα της κόρης του”.

Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα πληροφορικής, διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, κειμενογράφος, λογισμικά παρουσίασης, Πύλη
για την ελληνική γλώσσα, ψηφιακός χάρτης της Κύπρου και δημιουργία χάρτη, δημιουργία πολυτροπικού
κειμένου, κολάζ, φωτοτυπίες με το ποίημα του Χαραλαμπίδη

Βιβλιογραφία
Βοσκός Ανδρέας, «Ομηρικά Πρότυπα στην Ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη» 1988
Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τ.1 Πάτρα,
2010
Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τ.3
Πάτρα, 2011
Μλπάνας Γιώργος, « Η μεγαλοψυχία της συνεχούς δοκιμασίας : Κ.Χ., Δοκίμιν», Ποίηση, τχ. 17, 2001, σ. 295298.
Παπαγεωργίου Κώστας Γ., «Κυριάκος Χαραλαμπίδης», Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά, Σοκόλης 2002
Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Η δοκιμασία, «δοκίμιον» της τέχνης», Ελευθεροτυπία, 25.5.2000
http://www.youtube.com/watch?v=e-s8M2wEEuU
http://maps.google.com/
http://www.greek.language.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=37783&tsz=0&act=mMainView
http://www.youtube.com/watch?v=7SVibCew8Xc
http://www.youtube.com/watch?v=e-s8M2wEEuU
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1682,5363/
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=270&author_id=44
http://www.youtube.com/watch?v=YxJ7vvBslIs&feature=relatedι
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http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=243
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwsths_palamas/poihmata.htm
http://www.youtube.com/watch?v=VfnzS0fo9vE,
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/xenitia.

Παράρτημα
Φύλλα Εργασίας
1η Ομάδα
1. Να πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=e-s8M2wEEuU και να ακούσετε
τον ποιητή να απαγγέλλει το ποίημά του. Προσέξτε τα σημεία που τονίζει και κρατήστε σημειώσεις σε ένα
έγγραφό word.
2. Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε το κατεχόμενο
κομμάτι του νησιού, το χωριό του ποιητή και δείτε τοπωνύμια. Τι παρατηρείτε για τον τόπο καταγωγής του
ποιητή;
3. Αφού εντοπίσετε μέσα στο ποίημα τις λέξεις που σας δυσκολεύουν να αναζητήσετε την ερμηνεία τους στο
διαδικτυακό λεξικό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek.language.gr/ και να κάνετε έναν
κατάλογο με αυτές. Στη συνέχεια να το συγκρίνετε με τον κατάλογο των άλληων ομάδων και να τον
συμπληρώσετε αν χρειάζεται.
4.

Συγκεντρώστε ιστορικές πληροφορίες για την Κύπρο κατά τη διάρκεια της εισβολής, το καλοκαίρι του
1974.

http://el.wikipedia.org/

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=37783&tsz=0&act=mMainViewhttp://www.youtube.com/watch?v=7SVibCew8Xc.
Αφού επιλέξετε τα βασικότερα σημεία, να δημιουργήσετε ένα κείμενο σε word να το
αποθηκεύσετε και να το προβάλλεται σε Power Point.
5. α. Σε κάποια σημεία του ποιήματος χρησιμοποιούνται ασυνήθιστες λέξεις και γλωσσικές
διατυπώσεις. Αφού επισημάνετε τα σημεία αυτά, σχολιάστε τη χρήση τους.
β. Γιατί χαρακτηρίζει τις προσφορές της γυναίκας αντιδωρήματα;
6. Ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=243
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwsths_palamas/poihmata.htm
εντοπίστε το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Το σπίτι που γεννήθηκα» και αναγνωρίσετε ομοιότητες στα
συναισθήματα των αφηγητών.

2η ομάδα
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1. Να πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.youtube.com/watch?v=e-s8M2wEEuU και να

ακούσετε τον ποιητή να απαγγέλλει το ποίημά του. Προσέξτε τα σημεία που τονίζει και κρατήστε
σημειώσεις σε ένα έγγραφό word.
2. Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε το κατεχόμενο
κομμάτι του νησιού, το χωριό του ποιητή και δείτε τοπωνύμια. Τι παρατηρείτε για τον τόπο καταγωγής του
ποιητή;
3. Αφού εντοπίσετε μέσα στο ποίημα τις λέξεις που σας δυσκολεύουν να αναζητήσετε την ερμηνεία
τους στο διαδικτυακό λεξικό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek.language.gr/ και να κάνετε
έναν κατάλογο με αυτές. Στη συνέχεια να το συγκρίνετε με τον κατάλογο των άλληων ομάδων και να τον
συμπληρώσετε αν χρειάζεται.
4. Συγκεντρώστε ιστορικές πληροφορίες για την Κύπρο κατά τη διάρκεια της εισβολής, το καλοκαίρι του
1974.

http://el.wikipedia.org/

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=37783&tsz=0&act=mMainViewhttp://www.youtube.com/watch?v=7SVibCew8Xc
Αφού επιλέξετε τα βασικότερα σημεία, να δημιουργήσετε ένα κείμενο σε word να το αποθηκεύσετε και να
το προβάλλεται σε Power Point.
5.Αναζητήστε στο διαδίκτυο βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για το Χαραλαμπίδη και
αναρωτηθείτε πώς τα σύγχρονά του γεγονότα επηρέασαν την ποίησή του.
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1682,5363/ Έχει ειπωθεί ότι
ένα ποίημα είναι ένα «γεγονός», μια πράξη του ποιητή, μια εμπειρία του αναγνώστη, ένα γεγονός στην
ιστορία της λογοτεχνίας. Aναζητήστε τις ιστορικές αιχμές του ποιήματος.
6.

Αφού

επισκεφτείτε

το

Σπουδαστήριο

του

Νέου

Ελληνισμού

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=270&author_id=44 διαβάστε ή ακούστε το Πέτρο Φυσσούν
να απαγγέλλει το ποίημα του Σεφέρη «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» και εντοπίστε τις ομοιότητες με τον
ποιητή μας.
3η Ομάδα
1. Να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=e- s8M2wEEuU και να
ακούσετε τον ποιητή να απαγγέλλει το ποίημά του. Προσέξτε τα σημεία που τονίζει και κρατήστε
σημειώσεις σε ένα έγγραφό word. Μπορείτε να ακούσετε τον ποιητή να απαγγέλλει το ποίημά του «Το
γιασεμί δεν έλεγε καθόλου να σωπάσει» Α και Β στο
http://www.youtube.com/watch?v=YxJ7vvBslIs&feature=relatedι
2. Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε το κατεχόμενο
κομμάτι του νησιού, το χωριό του ποιητή και δείτε τοπωνύμια. Τι παρατηρείτε για τον τόπο καταγωγής του
ποιητή;
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3. Αφού εντοπίσετε μέσα στο ποίημα τις λέξεις που σας δυσκολεύουν να αναζητήσετε την ερμηνεία
τους στο διαδικτυακό λεξικό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek.language.gr/ και να κάνετε
έναν κατάλογο με αυτές. Στη συνέχεια να το συγκρίνετε με τον κατάλογο των άλλων ομάδων και να τον
συμπληρώσετε αν χρειάζεται.
4. Συγκεντρώστε ιστορικές πληροφορίες για την Κύπρο κατά τη διάρκεια της εισβολής, το καλοκ1ίρι
του

1974.

http://el.wikipedia.org/

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=37783&tsz=0&act=mMainViewhttp://www.youtube.com/watch?v=7SVibCew8Xc
Αφού επιλέξετε τα βασικότερα σημεία, να δημιουργήσετε ένα κείμενο σε word να το αποθηκεύσετε και να
το προβάλλεται σε Power Point.
5.Να αναζητήσετε τους τρόπους φιλοξενίας, τις συνήθειες που αναφαίνονται στο ποίημα και να τις
συσχετίσετε με τις αντίστοιχες της αρχαίας ελληνικής παράδοσης και της σημερινής. Να ανατρέξετε στο
YouTube και στο ψηφιακό σχολείο http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-A115/ και, στην
Οδύσσεια στην 3η ενότητα (να προσέξετε ιδιαίτερα τα παράλληλα κείμενα και τις εικόνες) να δείτε σκηνές
φιλοξενίας της Αθηνάς από τον Τηλέμαχο, του Τηλέμαχου στην Πύλο και στη Σπάρτη.
6. Να διερευνήσετε την ανάγκη, η οποία ωθεί τον αφηγητή να επισκεφθεί το πατρικό του και κατά
πόσο τελικά επιτυγχάνεται ή ακυρώνεται (πρώτη στροφή- τελευταία).

4η ομάδα
1. Να πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=e-s8M2wEEuU και να ακούσετε
τον ποιητή να απαγγέλλει το ποίημά του. Προσέξτε τα σημεία που τονίζει και κρατήστε σημειώσεις σε ένα
έγγραφό word.
2. Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε το κατεχόμενο
κομμάτι του νησιού, το χωριό του ποιητή και δείτε τοπωνύμια. Τι παρατηρείτε για τον τόπο καταγωγής του
ποιητή;
3. Αφού εντοπίσετε μέσα στο ποίημα τις λέξεις που σας δυσκολεύουν να αναζητήσετε την ερμηνεία
τους στο διαδικτυακό λεξικό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek.language.gr/ και να κάνετε
έναν κατάλογο με αυτές. Στη συνέχεια να το συγκρίνετε με τον κατάλογο των άλληων ομάδων και να τον
συμπληρώσετε αν χρειάζεται.
4. Συγκεντρώστε ιστορικές πληροφορίες για την Κύπρο κατά τη διάρκεια της εισβολής, το καλοκ1ίρι του
1974. http://el.wikipedia.org/ http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=37783&tsz=0&act=mMainViewhttp://www.youtube.com/watch?v=7SVibCew8Xc
Αφού επιλέξετε τα βασικότερα σημεία, να δημιουργήσετε ένα κείμενο σε word να το αποθηκεύσετε και να
το προβάλλεται σε Power Point.
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5.

Να

αναζητήσετε

δημοτικά

τραγούδια

της

ξενιτιάς

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/xenitia και να εντοπίσετε ομοιότητες και
διαφορές με το ποίημα του Χαραλαμπίδη.
6. .Να παρουσιάσετε τη νέα ένοικο του σπιτιού (εξωτερική περιγραφή και εσωτερική), να βρείτε τους
στίχους του ποιήματος όπου φαίνεται η σχέση του αφηγητή μαζί της και να εντοπίσετε πολιτισμικές
ομοιότητες και διαφορές με την παλιά ένοικο του σπιτιού και μάνα του αφηγητή. Εντοπίζετε άλλα σημεία
που φαίνονται πολιτισμικές διαφορές των Ελλήνων και των Τούρκων

Α. Εργασία (υποχρεωτική για την ερχόμενη εβδομάδα)
Αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του ποιήματος προσπαθήστε , με όποιο τρόπο θεωρεί ο καθένας
προσφορότερο (ποίημα, μικρό κειμενάκι, παραμύθι, ζωγραφιά, κολάζ, παζλ, σύνθεση μουσικής, μικρό
θεατρικό, κ.λ.π.) να αποδώσετε τα συναισθήματα που σας δημιουργήθηκαν.
Β. Εργασίες για το σπίτι
1. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=VfnzS0fo9vE, αφού ακούσετε το δημοτικό
κυπριακό τραγούδι «Ο Καραβάς» να αναγνωρίσετε ομοιότητες στα συναισθήματα των αφηγητών.
2. Αφού εντοπίσετε στο ψηφιακό σχολείο τους στίχους 153-227 από τη ραψωδία λ της Οδύσσειας(ενότητα
16) και ανακαλέστε στη μνήμη σας όσα θυμάστε για τον Αινεία, συγκρίνετέ τους με την πρώτη και πέμπτη
στροφή του ποιήματος.
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-A115/
3. Να εντοπίσετε το θέμα του ποιήματος ( ποιος αφηγείται, τι κάνει, γιατί) και το μοτίβο του τίτλου σε
συσχέτιση με το στίχο 5 και 28-30.
4.Γιατί νομίζετε ότι ο ποιητής γραφεί τη λέξη “Kήπος με Κ κεφαλαίο;
Μέρος του υλικού που παράχθηκε από την Α εργασία έχει ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Σερρών.
Σενάριο στη συγκεκριμένη ενότητα εκπονήθηκε από την υπογράφουσα κατά το σχολικό έτος 2011-2012,
στα πλάσια του προγράμματος Τ.Π.Ε. Β΄ επιπέδου, σε συνεργασία με τον κ. Γκαράνη.
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«Κοινοί αγώνες Ελλαδιτών-Κυπρίων την περίοδο της Αγγγλοκρατίας (18781955)-Ιστορικό ντοκυμαντέρ»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργοί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Kανελλόπουλος Δημήτρης
Ιδιότητα: Δάσκαλος-Δ/ντης 3ου Δ. Σχ. Παλλήνης
Email επικοινωνίας: dimarkas@yahoo.gr

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Περσεφόνη Μπούγα
Ιδιότητα: Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής 3ου Δ. Σχ. Παλλήνης
Email επικοινωνίας: persefoni_bouga@hotmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Ιστορία-Θεατρική Αγωγή

Τάξη/εις εφαρμογής
Δ2

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Οι κοινοί αγώνες Ελλαδιτών-Κυπρίων στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας στο νησί, πριν την έναρξη του αγώνα
της Ε.Ο.Κ.Α.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
1.

Γνωρίζουμε την κοινή ιστορική μοίρα Ελλάδας και Κύπρου

2.

Μελετάμε τη συμμετοχή Ελλαδιτών και Κυπρίων στους Εθνικούς Αγώνες

3.

Διαπιστώνουμε και μελετάμε τα εμπόδια που θέτει η Αγγλική κατοχή.
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4.

Αντιλαβανόμαστε τη δράση, τα συναισθήματα και το ανιδιοτελές της προσφοράς των αγωνιστών.

5.

Προσεγγίζουμε και αναλύουμε κριτικά τα αποτελέσματα των αγώνων.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
1.

Ανακαλύπτουμε διαχρονικά μηνύματα από τους αγώνες των Ελλήνων (Κυπρίων και Ελλαδιτών) για

την ελευθερία
2.

Αναζητούμε την ελληνική ταυτότητα στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο

3.

Διερευνούμε τις κοινωνιολογικές συνιστώσες που χαρακτηρίζουν την Ελλαδική και Κυπριακή

κοινωνία την περίοδο που εξετάζουμε

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Το σενάριο του ντοκυμαντέρ βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση καθώς λαμβάνονται υπόψη
προγενέστερες γνώσεις των μαθητών και σχεδιάζονται δράσεις που στοχεύουν στο να μεταβάλλουν απόψεις ή
λάνθασμένες στάσεις των μαθητών οδηγώντας τους στην ανακάλυψη της αλήθειας

Διδακτικές τεχνικές
Αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, οικοδόμηση νέας, τεχνικές θεάτρου, σεναρίου και σκηνοθεσίας

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες αλλά όταν το σενάριο απαιτεί όλοι μαζί ή και κατά μόνας.

Συνολική διάρκεια
Φάση 1: Προϋπάρχουσα γνώση-ιστορία Κύπρου
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική τάξη 2 διδακτικές ώρες
Φάση 2: Προσέγγιση ιστορικού θέματος
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική τάξη, εργαστήριο Πληροφορικής, Πολεμικό Μουσείο, 5 διδακτικές ώρες
Φάση 3: Συζήτηση (επέκταση του σεναρίου)
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική τάξη, αίθουσα εκδηλώσεων, προαύλιο, εργαστήριο Πληροφορικής, 3
διδακτικές ώρες
Φάση 4 : Μοντάζ- Σκηνοθεσία
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Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Γνώση των κοινών αγώνων Ελλαδιτών- Κυπρίων την περίοδο που εξετάζουμε και η στάση της Αγγλικής
Κατοχής

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασική γνώση της σύγχρονης και παλαιότερης ιστορικής πορείας Ελλάδας και Κύπρου

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Οι μαθητές χρησιμοποιούν χρονολόγιο γνωρίζοντας το χώρο και το χρόνο και τα γεγονότα της ιστορικής
περιόδου 1878-1955. Όλα αυτά οργανώνονται και αποκτούν νόημα με ενδοσχολικές και εξωσχολικές
δράσεις, συλλογή πληροφοριών, παρουσιάσεις, κινηματογραφικό υλικό και φωτογραφίας της περίοδου,
επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο, θεατρικά δρώμενα κ.τ.λ. που συντελούν στη βιωματική προσέγγιση των
τεκταινομένων από τα παιδιά.
Περιγραφή
Η ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία των μαθητών έγινε μέσω ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ (ελεύθερων και
κατευθυνόμενων) στηριγμένων στους διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους που είχαμε θέσει από την
αρχή (βλ. 1.5.2)
Μέσω της ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ που έγινε σε εργαστηριακό επίπεδο με την ομάδα του Δ2, τα παιδιά
μπήκαν στη θέση των αγωνιστών, του ιστορικού, του Άγγλου κατακτητή, του κριτή κ.τ.λ. έχοντας ως
αποτέλεσμα την πλήρη εμπέδωση των όσων διδάχτηκαν. Ακολούθησε αξιολόγηση από τους ίδιους τους
συμμετέχοντες μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και του παρατηρητή δασκάλου-θεατρολόγου.
Η ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ βοήθησε τους μαθητές να εκφράσουν συναισθήματα με τη γλώσσα του σώματος.
Πληροφορήθηκαν πως το σώμα μιλάει και ίσως μπορεί να πεί περισσότερα απ΄όσα οι ίδιες οι λέξεις και
έμαθαν πώς η θεατρική έκφραση συγκεράζεται με τη μουσική έκφραση και μαζί απεικονίζουν (στην
περίπτωσή μας σε κινούμενα αγάλματα, γλυπτά-παιδιά), το μεγαλείο της ψυχικής έντασης. Πώς ο
συναισθηματικός λυρισμός εκτονώνεται και σχηματοποιείται μέσα από το "χορό" του αρχαίου δράματος,
διαπίστωσαν οι μαθητές με το ¨Τραγουδώ το Νησί μου¨ (σύνθεση: Γ. Θεοφάνους).
Ολοκληρώνοντας τις δράσεις μας επιμείναμε στη ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ εικόνων, ποιημάτων (από το
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ) και λογοτεχνικών κειμένων και οδηγηθήκαμε στη Συμβολική Απεικόνιση του
περιεχομένου ενός ποιήματος ¨Το Γράμμα και η Οδός¨( σκηνή με το ποδήλατο και τη γραφομηχανή) το
οποίο και επιχειρήσαμε να μετατρέψουμε σε δρώμενο της ταινίας.
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Το Θέατρο Σκιών και το Κουκλοθέατρο βοήθησαν επίσης στην κατανόηση, στην εμπέδωση και τη
μεταγνωστική εμπειρία τους μαθητές. Μέσα από τα δύο αυτά θεατρικά είδη πέρασε σε διαλογική μορφή η
ιστορική μοίρα Ελλάδας - Κύπρου, ο εθελοντισμός, μηνύματα για την ελευθερία, κοινωνιολογικές
συνιστώσες στην Ελληνική και Κυπριακή κοινωνία και η εν γένει ελληνική ταυτότητα. Τα παιδιά σχεδίασαν
φιγούρες, έφτιαξαν κούκλες και μετέφεραν στον μπερντέ και τη σκηνή του κουκλοθεάτρου το απόσταγμα
της γνώσης τους.
Επίσης οι μαθητές απέκτησαν εμπειρία στο κινηματογραφικό σενάριο (scaletta) ανέδειξαν την αξία της
συνεργατικότητας, μυήθηκαν σε άγνωστες γι αυτούς θεατρικές τεχνικές (αυτοσχεδιασμός, κινησιολογία)
και κινηματογραφικές ατραπούς (φωτοσκιάσεις, φωτισμοί, τεχνικές λήψης)
Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας ακολούθησε ο αναστοχασμός και η εφαρμογή της νέας γνώσης. Εδώ τα
παιδιά συνέκριναν προηγούμενες και νέες γνώσεις και στάσεις απέναντι στο θέμα και ακολούθως
συμμετείχαν σε συζήτηση παρουσιάζοντας ό,τι έμαθαν, επιχειρηματολογώντας για τις απόψεις τους ενώ ο
εκπαιδευτικός ενθάρρυνε και συντόνιζε τη συζήτηση.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και το εγχείρημα κρίνεται από τους συντελεστές του απόλυτα
ικανοποιητικό, με δεδομένο πως αποτελεί την πρώτη τους απόπειρα δημιουργίας ντοκιμαντέρ

Υλικοτεχνική υποδομή
Κάμερα υψηλής ευκρίνειας, υλικά μοντάζ, υπολογιστές.

Βιβλιογραφία
1.

www.pemptousia.gr/2017/08/o-antiktipos-stin-kipro-apo-ton-torpilismo-tis-ellis-avgoustos-1940

2.

www.pemptousia.gr/2017/03/i-thisies-ton-kiprion-agoniston-ston-apeleftherotiko-agona-tis-

elladas/
3.

www.pemptousia.gr/2017/02/kiprii-ethelontes-stous-valkanikous-polemous/

4.

www.pemptousia.gr/2015/10/me-to-raso-tis-kerinias-pou-fouskoni-ston-agera/

5.

papapolyviou.com/category/ψηφίδες-ιστορίας

6.

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Συμβολή στην ιστορία του

κυπριακού εθελοντισμού», Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 1997
7.

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Υπόδουλοι ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων. Πολεμικά Ημερολόγια,

επιστολές και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από την Ήπειρο και τη Μακεδονία του 1912-1913»,
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία, 1999
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8.

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο Κυπριακός εθελοντισμός στους πολέμους της Ελλάδας 1866-1945»,

συλλογικός τόμος, ΕΚΠΑ,Αθήνα 2010.
9.

«Μακεδονία», εφημερίδα, αφιέρωμα – 10/02/2013 (επιμέλεια: Στέλιος Κούκος)

10.

«Οι Τρεις Ιεράρχαι», περιοδικό, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2015

11.

www.katokopia.net/page-41.html.
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«ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ ΓΗ ΗΡΩΩΝ
Ταξιδεύω στο παρελθόν… Ανακαλύπτω την Ιστορία»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Ιδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ06)
Email επικοινωνίας: katerinacs21@gmail.com

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ιδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ16.01)
Email επικοινωνίας: venitapapagelopoulou@gmai.com

3ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΡΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ιδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)
Email επικοινωνίας: andreas_ili@yahoo.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Γνωριμία με την Τοπική και Ευρωπαϊκή ιστορία
Ιστορία του Β’ Παγκοσμίου πολέμου με αναφορά στην πόλη της Πάτρας
Σύνδεση με την Ιστορία της Κύπρου
Μελέτη του Απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου (1955-1959)
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Ιστορία – Μουσική – Γεωγραφία – Λογοτεχνία

Τάξη/εις εφαρμογής
Ε’1 και Ε’2 τάξεις (28 μαθητές και μαθήτριες)
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Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Η διάχυση του ιδεώδους της αλληλεγγύης των δύο λαών Ελλάδας και Κύπρου μέσα από την τοπική και
ευρωπαϊκή ιστορία των λαών αυτών και της αδιάρρηκτης σύνδεσής τους.
Η εξοικείωση των μαθητών με τα ιδεώδη της πατρίδας, της ελευθερίας και της ειρήνης, ώστε να
λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες και γνώστες της ιστορίας και του πολιτισμού.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Γνωριμία με την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1940-1944) και με τον Απελευθερωτικό Αγώνα της
Κύπρου (1955-1959)
Απόκτηση και διεύρυνση γνώσεων σχετικά με το θέμα μας
Ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας μέσα από την εξερεύνηση στο διαδίκτυο και στα βιβλία
Δημιουργική έκφραση μέσα από τους διαλόγους για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ
Καλλιέργεια ικανότητας χρήσης των νέων τεχνολογικών μέσων και εργαλείων (δημιουργία βίντεο, πόστερ,
χαρτών, χρονογραμμής, κ.λ.π.)
Ενίσχυση της επινοητικότητας των μαθητών
Διάχυση σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μέσα από την εργασία των μαθητών σε ομάδες χρησιμοποιώντας την
ομαδοσυνεργατική μέθοδο
Καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από την ανάθεση ρόλων και από τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Γνωριμία με την πολιτιστική και μουσική παράδοση – κληρονομιά των δύο λαών
Αισθητοποίηση αφηρημένων εννοιών μέσα από υλικά τεκμήρια (φωτογραφίες, κείμενα, εκθέματα)
Χρήση μεθόδου project
Έρευνα πεδίου μέσα από τη μελέτη, τον διάλογο, τη συνέντευξη, την αφήγηση και τις εκπαιδευτικές
επισκέψεις

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Μέθοδος project
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
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Έρευνα και μελέτη πεδίου

Διδακτικές τεχνικές
Εργασία σε ομάδες
Καταιγισμός ιδεών
Μελέτη περίπτωσης
Χάρτης εννοιών
Παιχνίδια προσομοίωσης ρόλων, αντιπαράθεσης απόψεων
Αφήγηση
Δημιουργία χρονογραμμής
Δημιουργία σεναρίου
Εφαρμογές web2 εργαλείων

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Διαχωρισμός των μαθητών σε ομάδες των 4-5 ατόμων με εναλλαγή προσώπων

Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του project ήταν 9 εβδομάδες- 18 διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Ιστορία Β’ Παγκόσμιου Πολέμου (1940-1944)
Απελευθερωτικός Αγώνας Κύπρου (1955-1959)
Παράδοση και πολιτισμός Κύπρου Ελλάδας
Χρήση νέων τεχνολογικών μέσων και web2 εργαλείων
Γεωγραφία Ελλάδας - Κύπρου

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Νεότερη ιστορία Ελλάδας – Κύπρου
Εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή
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Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Ιστορικά γεγονότα 1940 - 1944
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Είδος: γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή: Παρουσιάσαμε τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1940 -1944 σε σχέση με την πόλη της
Πάτρας, βρήκαμε τα σημεία ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη, μελετήσαμε βιβλία της εποχής, αναζητήσαμε
πληροφορίες μέσω υπολογιστή στο εργαστήριο πληροφορικής και αναθέσαμε στους μαθητές μελέτη πάνω
στο θέμα και περαιτέρω εξερεύνηση.
2ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Ανάθεση ρόλων
Διάρκεια:3 διδακτικές ώρες
Είδος: εμπέδωση, μεταγνωστική
Περιγραφή: Συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, χάραξη ψηφιακής ιστορικής διαδρομής στην πόλη με
εργαλείο web2 στο εργαστήριο πληροφορικής, δημιουργία διαλόγων και ανάθεση ρόλων για τη
δημιουργία του ντοκιμαντέρ.
3ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Παραγωγή ντοκιμαντέρ (1ο μέρος)
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: εμπέδωση
Περιγραφή: Γύρισμα σκηνών μέσα στο χώρο του σχολείου καθώς και εξωτερικά γυρίσματα στα σημεία
ιστορικού ενδιαφέροντος μέσα στην Πάτρα.
4ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Ιστορικά γεγονότα 1955-1959 στην Κύπρο
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Είδος: γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή: : Παρουσιάσαμε τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1955 -1959 του Εθνικοαπελευθερωτικού
Αγώνα της Κύπρου, μελετήσαμε βιβλία της εποχής, αναζητήσαμε πληροφορίες μέσω υπολογιστή στο
εργαστήριο πληροφορικής και αναθέσαμε στους μαθητές μελέτη πάνω στο θέμα και περαιτέρω
εξερεύνηση.
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5ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Εμπέδωση και προετοιμασία συνέντευξης
Διάρκεια:3 διδακτικές ώρες
Είδος: εμπέδωση, μεταγνωστική και ψυχολογική προετοιμασία
Περιγραφή: Συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργία ψηφιακού χάρτη της Κύπρου με τα
σημαντικότερα αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος με web2 εργαλεία, προετοιμασία των ερωτήσεων της
συνέντευξης με καλεσμένο μάρτυρα των γεγονότων της εποχής.
6ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Συνέντευξη – Παραγωγή ντοκιμαντέρ ( 2ο μέρος)
Διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Είδος: εμπέδωση
Περιγραφή: Συνέντευξη και αφήγηση προσωπικών βιωμάτων από τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη,
εκπαιδευτικό με καταγωγή από Κύπρο, ο οποίος έζησε τα γεγονότα στη Μεγαλόνησο και γύρισμα του 2ου
μέρους του ντοκιμαντέρ
7ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Χρήση ψηφιακών εργαλείων
Διάρκεια:2 διδακτικές ώρες
Είδος: εμπέδωση, μεταγνωστική
Περιγραφή: Δημιουργία ψηφιακής αφίσας (poster) και χρονογραμμής των γεγονότων των δύο ιστορικών
περιόδων.
8ηΔραστηριότητα
Τίτλος: Αξιολόγηση
Διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Είδος: αξιολόγηση
Περιγραφή: Συζήτηση με τους μαθητές, αποκόμιση εμπειριών και αξιολόγηση των νέων γνώσεων και των
δράσεων.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Ο χρόνος δημιουργίας του ντοκιμαντέρ δεν ήταν επαρκής λόγω έλλειψης ώρας ευέλικτης ζώνης στο
ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε΄ τάξης. Επιπλέον, υπήρχε η ανάγκη εύρεσης εξωσχολικού χρόνου για το

202

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

γύρισμα των εξωτερικών σκηνών. Τέλος ήταν απαραίτητη η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με ψηφιακό
πρόγραμμα μοντάζ, για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ.
Οι μαθητές έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον και αμέτρητο ζήλο για τη συμμετοχή τους στην καινούρια αυτή
διδακτική εμπειρία, το οποίο μας ώθησε να εργαστούμε υπερβαίνοντας τις όποιες αντιξοότητες. Επίσης, οι
μαθητές κατέκτησαν νέες ιστορικές γνώσεις πέρα από τα διδακτικά πακέτα που διδάσκονται στο σχολείο
και ήρθαν σε επαφή και εμβάθυναν σε νέα ψηφιακά τεχνολογικά μέσα.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η διδασκαλία των μαθητών με διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές μεθόδους
τους παρακίνησε να εργαστούν με ενθουσιασμό.

Υλικοτεχνική υποδομή
Χρήση βιντεοκάμερας
Χρήση υπολογιστή και φωτογραφικής μηχανής
Χρήση προγράμματος imovie για το μοντάζ (συρραφή) για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ
Χρήση προγράμματος scribble maps για τη δημιουργία χάρτη, animaps για τη χαρτογράφηση του
περιπάτου στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, Timeline Read Write Think για την παραγωγή
χρονογραμμής, Powerpoint για την παρουσίαση του προγράμματος, Adobe spark για τη δημιουργία
αφίσας (poster)
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«Διαθεματική προσέγγιση προγράμματος σπουδών με διαπολιτισμικό σκοπό
σχετικά με την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου Ελλάδας και
Κύπρου. Μια ευκαιρία προσέγγισης των εκπαιδευτικών κοινοτήτων των δύο
αδελφών λαών»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Μαυρουδή
Ιδιότητα: καθηγήτρια πληροφορικής Διευθύντρια του 60ου Γυμνασίου Αθηνών
Email επικοινωνίας: mavroudimagdalini@gmail.com mail@60gym-athin.att.sch.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Βιολογία, Χημεία, Τεχνολογία, Γεωγραφία

Τάξη/εις εφαρμογής
Β΄ γυμνασίου.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός: Η κατανόηση της γεωστρατηγικής και οικονομικής σημασίας της ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου, τα οφέλη
που θα αποφέρει η εκμετάλλευσή της και η διαδικασία δημιουργίας των υδρογονανθράκων .
Στόχοι: Μετά το πέρας της διδασκαλίας πρέπει οι μαθητές:


Να γνωρίζουν τι είναι οι AOZ (ορισμός, ιστορική αναδρομή, ειδικό νομικό καθεστώς) ποια η

διαφορά της από την υφαλοκρηπίδα και πως μπορεί το κράτος να τις εκμεταλλευτεί ώστε να παραχθεί
εθνικό όφελος.


Να γνωρίζουν τα προϊόντα αυτής της εκμετάλλευσης.



Να γνωρίζουν την καταγωγή των υδρογονανθράκων και τις χημικές ιδιότητες των

υδρογονανθράκων


Να μπορούν να προσδιορίζουν τους συντελεστές της καύσης (ατελούς ή τέλειας) ενός

υδρογονάνθρακα.


Να υπολογίζουν γεωμετρικά και να σχεδιάζουν την ΑΟΖ (διαγράμματα Voronoi). Χρήση

μεσοκαθέτου ευκλείδειας γεωμετρίας.
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Να περιγράφουν πως γίνεται η γεώτρηση σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.



Να κατασκευάσουν μακέτα α. με τους χάρτες της Ελληνικής και της Κυπριακής ΑΟΖ β. με τον

ευρασιατικό αγωγό που συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα και γ. με ένα πλοίο γεωτρύπανο.


Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, με σκοπό εκτός από τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, την

καλλιέργεια πολλαπλών οπτικών και εν τέλει τη διαπολιτισμική ετοιμότητα και ικανότητα της σχολικής
κοινότητας.


Να αποκτήσουν ικανότητα προβληματισμού, καλλιέργειας κριτικής σκέψης και έκφρασης.



Να εξοικειωθούν με το συμμετοχικό – συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης και να καλλιεργήσουν

όλες τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνεργασία τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Σκοπός, σκεπτικό
Με αφορμή την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω της επικείμενης εκμετάλλευσης των
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ στοχεύουμε στην κατανόηση της γεωστρατηγικής και
οικονομικής σημασίας της ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου, της διαδικασίας δημιουργίας των υδρογονανθράκων και
τωμ οφελών που θα αποφέρει η εκμετάλλευσή τους.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Οι μαθητές μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου θα πρέπει να είναι σε θέση:


Να αναφέρουν τι είναι η ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) πως γίνεται ο ορισμός της και πως

μπορεί το κράτος να τις εκμεταλλευτεί ώστε να παραχθεί εθνικό όφελος.


Να αναφέρουν την ιστορική αναδρομή της ΑΟΖ και ποιο είναι το ειδικό νομικό καθεστώς της ΑΟΖ.



Να υπολογίζουν γεωμετρικά και να σχεδιάζουν την ΑΟΖ (διαγράμματα Voronoi). Χρήση

μεσοκαθέτου ευκλείδειας γεωμετρίας.


Να περιγράφουν πως γίνεται η γεώτρηση σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.



Να κατασκευάσουν μακέτα με τους χάρτες της Ελληνικής και της Κυπριακής ΑΟΖ.



Να κατασκευάσουν μακέτα με τον ευρασιατικό αγωγό που συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την

Ελλάδα.


Να κατασκευάσουν μακέτα με ένα πλοίο γεωτρύπανο.



Να γνωρίζουν τα προϊόντα της εκμετάλλευσης της ΑΟΖ.



Να γνωρίζουν την καταγωγή των υδρογονανθράκων.



Να γνωρίζουν τις χημικές ιδιότητες των υδρογονανθράκων



Να μπορούν να προσδιορίζουν τους συντελεστές της καύσης (ατελούς ή τέλειας) ενός

υδρογονάνθρακα.
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Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι


Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, με σκοπό εκτός από τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, την

καλλιέργεια πολλαπλών οπτικών και εν τέλει τη διαπολιτισμική ετοιμότητα και ικανότητα της σχολικής
κοινότητας.


Να εξοικειωθούν με το συμμετοχικό – συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης και να καλλιεργήσουν

όλες τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνεργασία τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.


Να αποκτήσουν ικανότητα προβληματισμού, καλλιέργειας κριτικής σκέψης και έκφρασης.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Το σενάριο αναπτύχθηκε με βάση το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας. Σύμφωνα με το μοντέλο
αυτό: Ο διδάσκων επιδιώκει:
Αρχικά: Να ενθαρρύνει τον μαθητή να εκφράσει την προσωπική του ιδέα, να την περιγράψει και, αν
χρειάζεται, να την εξηγήσει παρουσία των συμμαθητών του.
Στην συνέχεια: ο διδάσκων επιδιώκει, μέσα από διερευνητικές δραστηριότητες να καθοδηγήσει τον
μαθητή στο να θέσει την δική του ιδέα σε δοκιμασία απέναντι στην αντίστοιχη ιδέα που είναι αποδεκτή
από την επιστήμη
Και τέλος: Μέσα από άλλες δραστηριότητες να οδηγήσει τον μαθητή στο να ερευνήσει την
«επιστημονική» ιδέα προκειμένου να την κατανοήσει και να διακρίνει τα προτερήματά της (Driver, 1983)
να ερευνήσει την «επιστημονική» ιδέα προκειμένου να την κατανοήσει και να διακρίνει τα προτερήματά
της (Driver, 1983 στον Κασσέτα Α. Ι.)

Διδακτικές τεχνικές
Για να επιτευχθούν όλα αυτά επιβάλλεται η συνεργατικότητα, οπότε ο διδάσκων οργανώνει την τάξη σε
ομάδες. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας είναι:
• αναπτύσσεται η αυτενέργεια, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, αλλά και η
ευθύνη (προσωπική και συλλογική)
• περιορίζεται ο ανταγωνισμός και ενισχύεται η άμιλλα
• οι «αδιάφοροι» μαθητές συμπαρασύρονται στην εργασία και αυτοβελτιώνονται.
Επέκταση: από τον κυπριακό χώρο στον ελλαδικό και από εκεί στο παγκόσμιο γίγνεσθαι οι μαθητές
γίνονται κοινωνικοί εταίροι που αναλαμβάνουν δράση: αναζητούν πληροφορίες και τις αξιοποιούν
παράγοντας τα δικά τους έργα ανταποκρινόμενοι στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με τη βοήθεια
της φαντασίας τους αλλά και αξιοποιώντας τις γνώσεις με τις οποίες ήρθαν σε επαφή.
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Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Οι μαθητές δουλεύουν πότε σαν σύνολο, πότε ομαδικά ή ακόμα και ατομικά ανάλογα με τη φύση της
δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.

Συνολική διάρκεια
Δεκατέσσερις διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Το σενάριο εμπίπτει στις επιστημονικές περιοχές της Βιολογίας (Α΄, Β΄ Γυμνασίου), της Χημείας (Β΄
Γυμνασίου), της Γεωγραφίας (Α΄ και Β΄ Γυμνασίου) και της Τεχνολογίας (Α΄ και Β΄ Γυμνασίου).

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές πριν τη διδασκαλία πρέπει να γνωρίζουν τις εξώθερμές αντιδράσεις από την ύλη της χημείας Β΄
Γυμνασίου σχετικά με την παραγωγή ενέργειας. Όσον αφορά στον τρόπο προσδιορισμού των συντελεστών
σε μια χημική εξίσωση, στο βιβλίο της Β΄ τάξης γίνεται πρώτη γνωριμία με τους συντελεστές, χωρίς
περαιτέρω λεπτομέρειες ή ασκήσεις.
Ακόμη πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με την φωτοσύνθεση, την αναπνοή και την αποικοδόμηση της νεκρής
οργανικής ύλης από την Βιολογία της Α΄ και Β΄ γυμνασίου και να έχουν αποκτήσει δεξιότητες κατασκευής
μιας μακέτας.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η διδακτική ώρα: Τι είναι η ΑΟΖ και πώς γίνεται ο ορισμός της
Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου (1982), η αποκλειστική οικονομική
ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης
εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και
τον άνεμο. Εκτείνεται πέραν των εθνικών υδάτων μιας χώρας (συνήθως 12 ναυτικά μίλια) στα 200 ναυτικά
μίλια από την ακτογραμμή. Η συνήθης χρήση του όρου η ΑΟΖ περιλαμβάνει τόσο τα εθνικά ύδατα, όσο και
την υφαλοκρηπίδα πέραν του ορίου των 200 μιλίων.
Γενικά, η ΑΟΖ μιας χώρας εκτείνεται στα 200 ναυτικά μίλια (370 χλμ) από την ακτογραμμή της.
Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι ΑΟΖ δύο ή περισσοτέρων χωρών
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αλληλοεφάπτονται, όταν δηλαδή οι ακτογραμμές των εν λόγω χωρών απέχουν λιγότερο από 400 ναυτικά
μίλια (740 χλμ). Στην περίπτωση που οι ΑΟΖ αλληλοεφάπτονται, έγκειται στις χώρες που τις διεκδικούν να
ορίσουν από κοινού θαλάσσια σύνορα. Γενικά, κάθε σημείο εντός αλληλοεφαπτόμενης περιοχής
περιέρχεται στη δικαιοδοσία της εγκύτερης χώρας.
Η ΑΟΖ μιας χώρας υπολογίζεται από τα όρια των εθνικών της υδάτων και εκτείνεται προς τα έξω, μέχρι
τα 200 ναυτικά μίλια. Στην έκταση της ΑΟΖ συνυπολογίζεται και η συνοριακή ζώνη, η οποία εκτείνεται για
12 ν.μ. πέραν του ορίου των εθνικών υδάτων. Οι χώρες μπορούν να αξιώνουν δικαίωμα και στην
υφαλοκρηπίδα, η οποία μπορεί να εκτείνεται έως και 350 ν.μ. από την ακτογραμμή και πέραν την ΑΟΖ,
ωστόσο αυτές οι περιοχές δεν λογίζονται ως μέρος της ΑΟΖ τους. Ο δια νόμου ορισμός της υφαλοκρηπίδας
δεν αντιστοιχεί επακριβώς στη γεωλογική σημασία του όρου, καθώς περιλαμβάνει το υποθαλάσσιο μέρος
της ξηράς, καθώς και τον πυθμένα εντός της ΑΟΖ.
Ιστορική αναδρομή της ΑΟΖ.
Μόλις στα τέλη του 20ύ αιώνα υιοθετήθηκε η ιδέα της κατάτμησης θαλασσίων περιοχών εν είδει ΑΟΖ,
ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των ναυτικών υποθέσεων εκτός εθνικών υδάτων.
Αρχικά, τα εθνικά ύδατα μιας χώρας εκτείνονταν για 3 ν.μ. (6 χλμ) από την ακτογραμμή της -όσο περίπου
είναι το βεληνεκές ενός κανονιού. Στη νεότερη εποχή, τα εθνικά ύδατα επεκτάθηκαν στα 12 ναυτικά μίλια
(περ. 19 χλμ). Στις αρχές του 1970, το Εκουαδόρ διεκδίκησε την επέκταση των εθνικών του υδάτων στα 200
ν.μ.· κατέσχεσαν έτσι αμερικανικά αλιευτικά και υποχρέωσαν τις ΗΠΑ να πληρώσουν βαριά πρόστιμα για
καταπάτηση περιοχής εθνικής κυριαρχίας. Εν τέλει, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να τεθεί το θέμα στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό υπήρξε το πρώτο βήμα για την καθιέρωση των 12 ν.μ. ως νόρμα των εθνικών
υδάτων μιας χώρας. Παράλληλα, με την Τρίτη Σύμβαση του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου το 1982,
αναγνωρίστηκε διεθνώς ο ορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στα 200 ν.μ.
Ειδικό νομικό καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Το Άρθρο 55, μέρος Ε΄ της Σύμβασης του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου, ορίζει ως εξής:
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται ως η θαλάσσια περιοχή πέραν και εφαπτομένης των εθνικών
υδάτων, και υπόκειται σε συγκεκριμένο νομικό καθεστώς όπως ορίζεται στο παρόν παράρτημα, υπό το
οποίο τα δικαιώματα και η δικαιοδοσία του οριζόμενου Κράτους, και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των
άλλων Κρατών καθορίζονται από τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης.
2η και 3η διδακτική ώρα Γεωμετρική προσέγγιση σχεδιασμού της ΑΟΖ.
(Διαγράμματα Voronoi. Χρήση μεσοκαθέτου ευκλείδειας γεωμετρίας)
Το παρακάτω πρόβλημα μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως γίνεται ο σχεδιασμός της ΑΟΖ.
Ας υποθέσουμε πως σε ένα δάσος υπάρχουν χτισμένα κάποια καταφύγια για τους επισκέπτες και
εκδρομείς. Τα καταφύγια αυτά έχουν σαν σκοπό να προσφέρουν στέγη και τροφή σε κάποιον ο οποίος
βρεθεί σε έκτατη ανάγκη κατά την επίσκεψή του στο δάσος. Η δική σας δουλειά είναι να κατασκευάσετε
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έναν χάρτη ο οποίος θα υποδεικνύει στους εκδρομείς το πλησιέστερο καταφύγιο που μπορούν να
προσφύγουν στην περίπτωση που συμβεί κάτι. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται ο χάρτης του δάσους με τα
καταφύγια (αριστερά) καθώς και μία απλοποιημένη μορφή του (δεξιά).

Εικόνα 1: Δασική έκταση με τα καταφύγια να σημειώνονται με κόκκινο (αριστερά).
Απλοποιημένη αναπαράσταση των καταφύγιων (δεξιά).

Προς την λύση του προβλήματος
Για να λύσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να εντοπίσουμε για κάθε σημείο του δάσους ποιο είναι το
πλησιέστερο καταφύγιο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εντοπίσουμε για κάθε καταφύγιο την «περιοχή
ευθύνης» του, η οποία θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα σημεία που θα απέχουν απόσταση μικρότερη από
κάθε άλλο καταφύγιο. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα ξεκινώντας από την πιο απλή
εκδοχή του. Αυτή είναι όταν στο δάσος έχουμε μόνο δύο καταφύγια, έστω Α και Β (Εικόνα 2). Σε αυτή την
περίπτωση, για να βρούμε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων που απέχουν λιγότερο στο Α από ότι στο Β
αρκεί να φέρουμε την μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Είναι γνωστό πως τα σημεία της
μεσοκαθέτου ισαπέχουν από τα Α και Β. Όλα τα σημεία από την μεσοκάθετη και προς το Α απέχουν
λιγότερο από το Α παρά από το Β και αντίστοιχα τα υπόλοιπα σημεία απέχουν λιγότερο από το Β παρά από
το Α.

Εικόνα 2: Η μεσοκάθετος του ΑΒ διαχωρίζει το επίπεδο σε σημεία πλησιέστερα στο Α (μπλέ) και σε σημεία
πλησιέστερα στο Β.

Στο επόμενο βήμα προσθέτουμε ένα ακόμα καταφύγιο, έστω Γ. Για να ανανεώσουμε τον χάρτη,
εργαζόμαστε ως εξής: Εντοπίζουμε σε ποια περιοχή ανήκει το Γ. Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε
ότι ανήκει στην περιοχή του καταφυγίου Α. Τότε φέρνουμε την μεσοκάθετη του ΑΓ χωρίς να επιτρέψουμε
να επεκταθεί πέρα της μεσοκαθέτου του ΑΒ. Στην συνέχεια φέρνουμε την μεσοκάθετο του τμήματος ΒΓ,
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αντίστοιχα χωρίς να της επιτρέψουμε να επεκταθεί πέρα της μεσοκαθέτου του ΑΓ. Η διαδικασία και το
τελικό σχήμα φαίνονται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3: Προσθήκη σημείου Γ σε υπάρχον διάγραμμα.
(α) οι μεσοκάθετες εμφανίζονται ως ευθείες, (β) οι μεσοκάθετες εμφανίζονται ως ημιευθείες

Ακολουθώντας την ίδια λογική, μπορούμε να προσθέτουμε ένα ένα τα καταφύγια και να ανανεώνουμε
συνεχώς τον χάρτη. Στην παρακάτω ακολουθία διαγραμμάτων (Εικόνα 4) παρουσιάζεται η προσθήκη ενός
καταφυγίου στην περίπτωση που ο χάρτης έχει 15 καταφύγια.
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Εικόνα 4: Αλληλουχία βημάτων για την προσθήκη ενός νέου σημείου σε υπάρχον διάγραμμα.

Γεώτρηση σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.
Αναπαραγωγή του παρακάτω βίντεο από το διαδίκτυο
https://www.youtube.com/watch?v=YQtDiX2Dbr0
ή Overview on Deep Water Drilling.mp4
4η με 8η διδακτική ώρα

Κατασκευή μακέτας με τους χάρτες της Ελληνικής και της Κυπριακής ΑΟΖ.
Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που θα συλλέξουν οι μαθητές από το διαδύκτιο.
Κατασκευή μακέτας με τον Ευρασιατικό αγωγό.
Η κατασκευή του αγωγού που συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα θα γίνει σύμφωνα με το
παρακάτω βίντεο: euroasiarouting.mp4

Κατασκευή μακέτας με θαλάσσιο γεωτρύπανο
Η κατασκευή της μακέτας θα γίνει σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν για τη γεώτρηση σε μεγάλα
θαλάσσια βάθη.
9η διδακτική ώρα
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Ενημέρωση των μαθητών περί υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και των διαφορών τους γενικά. Παρακολούθηση
οπτικοακουστικού υλικού σχετικά με τις ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. ( διάλεξη Κονοφάγου – Λυγερού στην
Σιβιτανίδειο σχολή και παρουσίαση χαρτών υποθαλάσσιου ανάγλυφου από το opus N. Lygeros)
10η διδακτική ώρα

Συζήτηση σχετικά με ότι παρακολουθήσαμε την προηγούμενη ώρα. Διδασκαλία σχετικά με τους
μικροοργανισμούς, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την παραγωγή των υδρογονανθράκων.
11η διδακτική ώρα
Συμπλήρωση 1ου φυλλαδίου (Παράρτημα) με σκοπό την αξιολόγηση της κατανόησης και εμπέδωσης των
νέων γνώσεων.
Αποτίμηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.
12η και 13η διδακτική ώρα

Μελέτη φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των υδρογονανθράκων.
Ταξινόμηση και ονοματολογία. Καύση υδρογονανθράκων.
14η διδακτική ώρα
Συμπλήρωση 2ΟΥ φυλλαδίου με σκοπό την αξιολόγηση της κατανόησης και εμπέδωσης των νέων
γνώσεων.
Αποτίμηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Συνολική αποτίμηση των εμπειριών,
γνωστικών

κατακτήσεων και της συναισθηματικής ευαισθητοποίησης,

που επετεύχθησαν κατά την

διάρκεια της πεντάωρης αυτής προσέγγισης.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι μαθητές συνεργάστηκαν με προθυμία καθώς το σενάριο συνδύαζε στοιχεία της επικαιρότητας με το
γνωστικό αντικείμενο μαθημάτων που διδάσκονται. Αντιλήφθηκαν έτσι ότι οι γνωστικές περιοχές που
προσεγγίζουν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική και γεωστρατηγική σημασία για το μέλλον των χωρών
Ελλάδας και Κύπρου αλλά και των ιδίων.
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Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο φυσικών επιστημών όπου υπάρχουν:
•

βιντεοπροβολέας

•

ένας υπολογιστής για τον διδάσκοντα και διαθέσιμο wi-fi

•

υλικά για την παρατήρηση και κατανόηση των υδρογονανθράκων

Βιβλιογραφία- Σιτογραφία
Βιβλίο χημείας γ γυμνασίου / υδρογονάνθρακες- πετρέλαιο –φυσικό αέριο
Βιβλίο βιολογίας γ γυμνασίου / μικροοργανισμοί
Οπτικό υλικό: Διάλεξη Κονοφάγου – Λυγερού στην Σιβιτανίδειο σχολή και παρουσίαση χαρτών
υποθαλάσσιου ανάγλυφου από το opus N. Lygeros)
http://elliniki-aoz.blogspot.gr/p/aoz-eez.html
http://www.ppschool.gr/school/material/voronoi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YQtDiX2Dbr0
http://elliniki-aoz.blogspot.gr/
www.jmc.uoa.gr/gnomes/dialogos-gia-mia-eyrwpaiki.../toy-rafail-mwysi.html
http://www.protagon.gr/anagnwstes/aoz-kai-yfalokripida-9041000000
https://eclass.teiath.gr/modules/document/file
http://users.sch.gr/kassetas/educ06conModel.htm

Παράρτημα
1ο φυλλάδιο αξιολόγησης της κατανόησης και εμπέδωσης των νέων γνώσεων.
1.

Τι είναι η υφαλοκρηπίδα και τι είναι η ΑΟΖ; ( διαφορές)

2.

Πως συμμετέχουν οι μικροοργανισμοί στην δημιουργία του πετρελαίου και του φυσικού αέριου;

3.

Aπό τι αποτελείται, και πώς σχηματίστηκε το αργό πετρέλαιο;

4.

Tο αργό πετρέλαιο είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος; Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

5.

Σε ποιες διεργασίες πρέπει να υποβληθεί το αργό πετρέλαιο, ώστε να παράγει χρήσιμα προϊόντα;

6.

Ποιες είναι οι δύο κυριότερες χρήσεις του πετρελαίου κατά τη γνώμη σας;

7.

Να αντιστοιχίσετε:

α. υγραέριο

1. > 500 C

β. βενζίνη

2. 310-400 C

γ. μαζούτ

3. - 160 C – 0 C

δ. άσφαλτος

4. 30 – 180 C
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8. Aπό τι αποτελείται και πώς σχηματίστηκε το φυσικό αέριο;
9. Tο φυσικό αέριο είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος; Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας.10. Για
ποιους λόγους είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο ως καύσιμο έναντι του πετρελαίου;

2ο φυλλάδιο αξιολόγησης της κατανόησης και εμπέδωσης των νέων γνώσεων.
1.Ποιες χημικές ενώσεις ονομάζονται υδρογονάνθρακες;
2.Σωστό ή λάθος;
α. Κατά την τέλεια καύση των υδρογονανθράκων παίρνουμε πάντοτε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.
β. Η παραγωγή του διοξείδιου του άνθρακα οφείλεται στην ένωση άνθρακα με οξυγόνο
γ. Κατά την ατελή καύση των υδρογονανθράκων παίρνουμε πάντοτε μονοξείδιο του άνθρακα και νερό.
δ. Το μεθάνιο είναι ακόρεστος υδρογονάνθρακας
ε. Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες περιέχουν έναν διπλό δεσμό στο μόριό τους.

3.Aπό τις ακόλουθες χημικές ενώσεις, ποιες είναι οργανικές ενώσεις και ποιες είναι υδρογονάνθρακες; Nα
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Ι CΗ4, ii. CH2=CHCH3, iii. CH3CH2CH3, iv. CH3CΟΟΗ, v.CO.
4. Ποιοί υδρογονάνθρακες ονομάζονται αλκάνια , αλκένια και αλκίνια;
5. Tι ονομάζεται καύση και τι τέλεια καύση;
6. Nα γράψετε τη χημική εξίσωση
i. της τέλειας καύσης του αιθανίου και του προπανίου και του αιθινίου
ii. της ατελούς καύσης του αιθανίου προς CO.
7.

Ποιες είναι οι κύριες εφαρμογές της καύσης των υδρογονανθράκων σήμερα; Σε ποια καύσιμα

καθημερινής χρήσης υπάρχουν υδρογονάνθρακες;
8. α. Γνωρίζετε εάν η καύση υδρογονανθράκων προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και ποια μπορεί να
είναι αυτά;
β. Πως μπορούμε ως κοινωνία, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά να συμβάλλουμε στον περιορισμό της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης;
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«Θέλουμε γέφυρες-όχι συρματοπλέγματα»
(Μια δράση με αφετηρία το διήγημα του Χ. Μηλιώνη «Το συρματόπλεγμα
του αίσχους»)

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μιχάλη
Ιδιότητα: Φιλόλογος (ΠΕ 02)
Email επικοινωνίας: mariamchl2@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Διαθεματικό σενάριο (Λογοτεχνία, Εικαστικά, Ιστορία, Γλώσσα)

Τάξη/εις εφαρμογής
Το σενάριο εφαρμόστηκε σε 2 τμήματα της Β΄ Γυμνασίου στο μάθημα της Λογοτεχνίας.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Το διαθεματικό σενάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος/διαγωνισμού
«Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες». Αφετηρία της δράσης αποτελεί το διήγημα του
Χριστόφορου Μηλιώνη «Το συρματόπλεγμα του αίσχους» από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄
Γυμνασίου (βλ. το διήγημα στο παράρτημα). Ο Μηλιώνης υπηρέτησε ως καθηγητής φιλόλογος στην
Αμμόχωστο (1960-1964). Το 1995 επισκέπτεται ξανά τη διχοτομημένη πια Κύπρο και στο διήγημά του
αναφέρει τις εντυπώσεις του από αυτή την επίσκεψη.
Η καινοτομία της παρούσας πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι με αφορμή το διήγημα και τα θέματα που
θίγονται σε αυτό εξετάστηκαν αρκετοί τομείς του κυπριακού ελληνισμού (ιστορία, κυπριακή διάλεκτος,
κείμενα κυπριακής λογοτεχνίας). Τελικό προϊόν της δράσης αποτελεί η δημιουργία ιστοσελίδας
(https://mariamchl2.weebly.com/) με πρωτότυπες εικαστικές και κειμενικές εργασίες των μαθητών/ριών
σχετικά με το κυπριακό ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/ριες γνωρίζουν και προβληματίζονται πάνω
στο κυπριακό ζήτημα και μέσα από τις δημιουργίες τους επιχειρούν να δείξουν τις συνέπειες της
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διχοτόμησης, αλλά και να προβάλλουν τη σημασία της επανένωσης του νησιού, την αξία της ειρήνης, της
δημοκρατίας και της ομόνοιας.
Η αξιοποίηση ενός εργαλείου web 2.0, όπως είναι η ιστοσελίδα, δημιουργεί ένα διαφορετικό πλαίσιο
μάθησης στο οποίο πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως είναι οι
γνωστικές θεωρίες κι οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση, σύμφωνα με τις οποίες οι
μαθητές/ριες αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο (McLoughlin & Lee, 2008). Στο συγκεκριμένο διδακτικό
σενάριο η ιστοσελίδα λειτουργεί ως περιβάλλον παρουσίασης των μαθητικών εργασιών, αλλά και διάχυσης
του όλου εγχειρήματος, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση και ένας γενικότερος κριτικός προβληματισμός
κι άλλων μαθητών/ριών για το κυπριακό ζήτημα. Οι μαθητές/ριες θεωρούνται συνδημιουργοί της
ιστοσελίδας, καθώς συμπληρώνουν το περιεχόμενο της προκειμένου να οδηγηθούν σταδιακά στο τελικό
προϊόν.
Η πρόταση στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί τον
εποικοδομισμό του J. Piaget ο οποίος υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται ενεργά από τον ίδιο το μαθητή
σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, την ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση
του J. Bruner, σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές/ριες ανακαλύπτουν σταδιακά τη γνώση μέσα από
ανακαλυπτικές διαδικασίες και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του L. Vygotsky, σύμφωνα με τις οποίες η
ανάπτυξη της νόησης είναι διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επιτυγχάνεται μέσω της
συνεργασίας (βλ. και ΙΤΥΕ, 2013: 38-41).

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Αρχικά, τέθηκαν στόχοι που αφορούν το διήγημα «Το συρματόπλεγμα του αίσχους» που αποτέλεσε την
αφόρμηση της όλης δράσης και στη συνέχεια δόθηκαν ευρύτερες προεκτάσεις, ώστε να γνωρίσουν οι
μαθητές/ριες τομείς του κυπριακού ελληνισμού. Συγκεκριμένα:
 Να γνωρίσουν συνοπτικά την νεότερη κυπριακή ιστορία και το κυπριακό ζήτημα.
 Να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις εικόνες του διηγήματος που αναφέρονται στο εθνικό πρόβλημα
της Κύπρου.
 Να εξηγήσουν τον τίτλο του διηγήματος «Το συρματόπλεγμα του αίσχους».
 Να εντοπίσουν στο διήγημα λέξεις στην κυπριακή διάλεκτο και να «γνωρίσουν» την κυπριακή διάλεκτο
(ή κυπριακή ελληνική) μέσα από κυπριακά μελοποιημένα ποιήματα και τραγούδια.
 Να μελετήσουν κείμενα κυπριακής λογοτεχνίας που αναφέρονται στην εισβολή και τις τραγικές
συνέπειές της.
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Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι
 Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από τις δραστηριότητες του φύλλου
εργασίας αλλά και της δημιουργικής γραφής.
 Να δημιουργήσουν – ζωγραφίσουν εμπνεόμενοι/ες από το κείμενο εικόνες σχετικές με το θέμα του
διηγήματος.
 Να προβληματιστούν για τις αρνητικές συνέπειες της διχοτόμησης του νησιού.
 Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αξία της ειρήνης και να προβληματιστούν για τις δραματικές
επιπτώσεις που υφίστανται οι άνθρωποι, όταν στερούνται όχι μόνο τη γη τους, αλλά ουσιαστικά τον τόπο
των βιωμάτων τους.
 Να προβληματιστούν πάνω στο κυπριακό ζήτημα και μέσα από τις δημιουργίες τους (κειμενικές και
εικαστικές) να δείξουν τις συνέπειες της διχοτόμησης αλλά και να προβάλλουν τη σημασία της επανένωσης
του νησιού, την αξία της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ομόνοιας.
 Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Οι μαθητές/ριες στην τάξη εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. Το φύλλο εργασίας είναι κοινό για όλες τις
ομάδες και χωρίζεται σε δύο μέρη. Σε κάθε μέρος αφιερώνονται 2 διδακτικές ώρες. Στο τέλος του
φυλλαδίου υπάρχουν εργασίες για το σπίτι, για την υλοποίησή των οποίων οι μαθητές/ριες μπορούν να
εργαστούν τόσο ατομικά όσο κι ομαδικά (αφήνεται στην πρωτοβουλία των μαθητών/ριών).
Στο σημείο αυτό να ειπωθεί ότι η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας (που εφαρμόζεται στην τάξη)
αναπτύσσει τη συνεργατική μάθηση, διευκολύνει την αφομοίωση των διδασκόμενων αντικειμένων από
τους μαθητές και τις μαθήτριες και δημιουργεί προϋποθέσεις για ενεργητική συμμετοχή όλων των
μαθητών/ριών στη διδασκαλία (Χατζησαββίδης, 2012: 9).

Διδακτικές τεχνικές
Ομαδοσυνεργατική, κειμενοκεντρική – ερμηνευτική, ερωταποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών, διάλογος,
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά. Γενικά, στη διδακτική πρόταση εφαρμόζονται
συμμετοχικές ενεργητικές μέθοδοι (συνεργασία μαθητών/ριών με τον/την εκπαιδευτικό και των
μαθητών/ριών μεταξύ τους).
● Συνεργάζονται, ανταλλάσσουν απόψεις.
● Καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης για την παραγωγή συλλογικού αποτελέσματος.
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● Ενεργητική συμμετοχή.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Οι μαθητές/ριες στην τάξη εργάζονται σε μικρές ευέλικτες ομάδες των 5 ατόμων, για να αναζητήσουν
πληροφορίες και να δουλέψουν πάνω στα φύλλα εργασίας.

Συνολική διάρκεια
12 διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές/ριες θα γνωρίσουν τομείς του κυπριακού ελληνισμού. Συγκεκριμένα, θα γνωρίσουν το εθνικό
κυπριακό ζήτημα και θα προβληματιστούν πάνω στις τραγικές συνέπειες της εισβολής και της διχοτόμησης
του νησιού. Επίσης, θα έρθουν σε επαφή με την κυπριακή διάλεκτο μέσα από μουσικά ακούσματα. Τέλος,
θα γνωρίσουν κείμενα της κυπριακής λογοτεχνίας που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Εξοικείωση μαθητών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας, την αναζήτηση πληροφοριών στο
διαδίκτυο, καθώς και την ανάρτηση υλικού σε ιστοσελίδα (Να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα στην οποία
δουλέψαμε δημιουργήθηκε με τη χρήση ενός Online Website Builder που καθιστά εύκολη υπόθεση τη
δημιουργία ιστοσελίδων ακόμα και για άτομα που δεν είναι πολύ εξοικειωμένα. Ένα τέτοιο εργαλείο
αποτελεί και το Weebly το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια από τις καλύτερες δωρεάν πλατφόρμες στο
διαδίκτυο (βλ. http://www.websitebuilderinsider.com/website-builder/). Θεωρείται, λοιπόν, προϋπόθεση
ότι οι μαθητές/ριες είναι εξοικειωμένοι/ες με το περιβάλλον του Weebly, διαφορετικά χρειάζεται να
αφιερωθεί 1 περίπου διδακτική ώρα, ώστε να μάθουν να αναρτούν υλικό και να χρησιμοποιούν τον
κειμενογράφο.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Αφετηρία-έναυσμα (ο τίτλος του διηγήματος κι ένας χάρτης της Κύπρου).
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Είδος: διερεύνηση γνώσεων-εποικοδομητική κι ανακαλυπτική μάθηση
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Περιγραφή: Αφόρμηση του σεναρίου αποτελεί το διήγημα του Χ. Μηλιώνη «Το συρματόπλεγμα του
αίσχους» και συγκεκριμένα ο τίτλος του διηγήματος συνοδευόμενος από έναν χάρτη της Κύπρου. Ζητείται
από τους μαθητές και τις μαθήτριες να «μιλήσουν» για την εικόνα και τον τίτλο. Ερωτήσεις που τέθηκαν: τι
γνωρίζετε για την Κύπρο, Ποια είναι η «πράσινη» γραμμή, Πότε «χωρίστηκε» η Κύπρος; Τι συνέβη; Ποιες
μπορεί να είναι οι συνέπειες; Τι μπορεί να είναι το «συρματόπλεγμα του αίσχους»; Γιατί, κατά τη γνώμη
σας, ο Μηλιώνης έδωσε αυτόν τον τίτλο στο διήγημα; Σε ποιο θέμα μπορεί να αναφέρεται το διήγημα;
Στη φάση αυτή ακολουθείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών και του διαλόγου.
Στη συνέχεια χωρισμένοι σε 4 ομάδες των 5 ατόμων αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και
συγκεκριμένα:
1) «Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο» του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
http://archeia.moec.gov.cy/sm/231/istoria_kyprou_gymnasio.pdf
2) Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Γ.Π.–Γ΄ Λυκείου) από το ψηφιακό σχολείο
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2020,6896/
3) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Γ΄ Γυμνασίου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/527,1873/
4) Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά «Κυπριακό ζήτημα», «πράσινη γραμμή», «εισβολή στην Κύπρο»
Στην ολομέλεια της τάξης οι ομάδες παρουσιάζουν τα ευρήματά τους και συζητούν (κάποιοι συγκέντρωσαν
λιγότερες και κάποιοι περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Η μία ομάδα συμπληρώνει την άλλη. Δεν
παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφορές στον τρόπο που οι πηγές τους παρουσιάζουν το γεγονός). Στο σημείο
αυτό μπορεί να αφιερωθεί λίγος χρόνος, για να συζητηθεί με τους μαθητές και τις μαθήτριες ο τρόπος που
παρουσιάζεται ένα ιστορικό γεγονός, η έκταση που αφιερώνεται κ.λπ στις διάφορες πηγές (ή βιβλία). Στη
φάση αυτή οι μαθητές/ριες εμπλέκονται δημιουργικά στην παραγωγή της γνώσης, αναπτύσσουν γνωστικές
και κοινωνικές δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου και συγχρόνως εξοικειώνονται κυρίως με πρακτικές του
ψηφιακού γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2004).
Οι βασικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Ιστορικά στοιχεία» σε
ένα λογισμικό παρουσίασης, αφού έγινε η επιμέλεια από τη διδάσκουσα.
2η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Διχοτόμηση του νησιού-συνέπειες σύμφωνα με το κείμενο
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: Γνωστική μάθηση, διερευνητική μάθηση
Περιγραφή: Διαβάζουμε το κείμενο και εργαζόμενοι/ες σε ομάδες συμπληρώνουν το Α΄ μέρος του φύλλου
εργασίας (βλ. παράρτημα Α΄ Μέρος φύλλου εργασίας). Αφού συμπληρωθεί από όλες τις ομάδες το φύλλο
εργασίας, στην ολομέλεια της τάξης παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους, τεκμηριώνοντάς τες με χωρία του
λογοτεχνικού κειμένου. Στο τέλος του φυλλαδίου επιλέγουν εργασίες, για να τις δουλέψουν εκτός σχολικής
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τάξης ατομικά ή ομαδικά. Οι δραστηριότητες σχετίζονται τόσο με κειμενικές όσο και με εικαστικές
δημιουργίες.
Να διευκρινιστεί ότι στο μεταξύ έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα από την διδάσκουσα και οι μαθητές/ριες
προστίθενται ως συνδιαχειριστές, για να ανεβάζουν σταδιακά το υλικό τους από το σπίτι. Το υλικό αυτής
της φάσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στις σελίδες «Εικαστικές δημιουργίες» και τα
«κείμενά μας...»
3η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Γνωρίζουμε» την κυπριακή ελληνική
Διάρκεια: 2 Διδακτικές ώρες
Είδος: Γνωστική μάθηση, διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση
Περιγραφή: Ο Χριστόφορος Μηλιώνης στο διήγημα του "Το συρματόπλεγμα του αίσχους" στην πρώτη
παράγραφο αναφέρει ότι μόλις πάτησε το πόδι του το 1995 (μετά από 21 χρόνια) στη διχοτομημένη πια
Κύπρο, συνάντησε πράγματα οικεία. Ένα από αυτά ήταν κι η γλώσσα: «Αλλά τα άλλα, τα γηγενή, που
αντιστέκονται: είναι η γλώσσα που τη μιλώ χωρίς προσπάθεια, μόλις βρεθώ με τους ανθρώπους της,
πράγμα που κάνει εκείνους να συνοφρυώνονται καχύποπτα και τον Γιώργο να με κοιτάζει ανήσυχος - κι
εγώ χαμογελώ». Αυτό το χωρίο αποτέλεσε αφορμή να αναζητήσουμε πληροφορίες για την κυπριακή
διάλεκτο (ή κυπριακή ελληνική). Αρχικά εντοπίζουμε στο κείμενο τις λίγες λέξεις στην κυπριακή διάλεκτο:
τερατσιές =χαρουπιές, περτίτσια = πέρδικες, Χαμπής= χαϊδευτικό του Χαράλαμπος, ξιμαρισμένη =
βρομισμένη. Με λέξεις-κλειδιά αναζητούμε στο διαδίκτυο βασικές πληροφορίες για την κυπριακή διάλεκτο.
Στηριχτήκαμε κυρίως στην Βικιπαίδεια. Σε αυτή την αναζήτηση βρίσκουμε κι ένα γλωσσάρι της κυπριακής
διαλέκτου
Στη συνέχεια προκειμένου να «γνωρίσουν» οι μαθητές/ριες την κυπριακή ελληνική και να έχουν σχετικά
ακούσματα, ακούσαμε αρκετές φορές το μελοποιημένο ποίημα του κύπριου ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή
«παλιό δκιολίν», αλλά και το τραγούδι «Τ' όνειρον» του Ευαγόρα Καραγιώργη που αναφέρονται στις
τραγικές συνέπειες της εισβολής.
Στη συνέχεια οι μαθητές/ριες εργαζόμενοι σε ομάδες καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους για τα
χαρακτηριστικά της κυπριακής ελληνικής (βλ. στο παράρτημα Β Μέρος φύλλου εργασίας). Παράλληλα
αναφέρονται στίχοι που τους έκαναν εντύπωση, όπως «Σερκές - σερκές επκιάσασιν τ’ άστρα στον ουρανόν
μας/ Τζι είπαν εν χωριζούμαστιν στον τόπον το δικό μας» Η σχετική δραστηριότητα με τις παρατηρήσεις των
μαθητών/ριών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στη σελίδα «Γνωρίζουμε την
κυπριακή διάλεκτο». Το δεύτερο τραγούδι και συγκεκριμένα οι στίχοι «Σαν το ποίμαν του
Λιπέρτη*/ζωγραφκιά του Κκάσιαλου*» μας έδωσε αφορμή να γνωρίσουμε το λαϊκό ζωγράφο της Κύπρου
Μιχάλη Κάσιαλο και κάποια έργα του, καθώς και τον ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Αναζήτηση πληροφοριών
στο διαδίκτυο με ταυτόχρονη προβολή στην τάξη. Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι μέσα από τη
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διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση προέκυψε η γνωριμία των μαθητών με τις δύο αυτές σημαντικές
μορφές του κυπριακού ελληνισμού, καθώς δεν είχε τεθεί ως στόχος της όλης δράσης, αλλά προέκυψε μέσα
από τις επιμέρους δράσεις.
4η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Κυπριακή λογοτεχνία και εισβολή
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Είδος: γνωστική, θεωρία της πρόσληψης, μεταγνωστική (μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες).
Περιγραφή: Θελήσαμε να δούμε πώς είδαν το θέμα κύπριοι λογοτέχνες. Ανατρέξαμε στο Ανθολόγιο
Κείμενα Κυπριακής λογοτεχνίας (τόμος Β) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και
συγκεντρώσαμε σχετικά κείμενα. Διαβάζουμε τα κείμενα στην τάξη και συζητούμε τις εικόνες που
προσλαμβάνουν με βάση τη θεωρία της πρόσληψης, πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται τα κείμενα, ποιες
εικόνες προσλαμβάνουν, τυχόν συναισθήματα που τους δημιουργούν, κ.λπ. Στη φάση αυτή ακολουθήθηκε
η ερμηνευτική-κειμενοκεντρική προσέγγιση με βάση τη θεωρία της πρόσληψης. Στη συνέχεια,
αναλαμβάνουν ο καθένας/η καθεμία να ασχοληθεί με ένα κείμενο της κυπριακής λογοτεχνίας από αυτά
που έχουν συζητηθεί. Εργαζόμενοι/ες, λοιπόν, εκτός τάξης οπτικοποιούν εικόνες που προσλαμβάνουν. Οι
οπτικοποιήσεις γίνονται είτε με ζωγραφική είτε με καλλιγραφήμματα. Στη φάση αυτή ασχολήθηκαν και με
έναν άλλον εναλλακτικό τρόπο γραφής, την ποίηση της συσκότισης (black out poetry). Τα σχετικά έργα
έχουν αναρτηθεί στις σελίδες «Οπτικοποιήσεις...» και «black out poetry». Στο σημείο αυτό να αναφερθεί
ότι αφιερώθηκαν περίπου 30 λεπτά, για να εξηγηθεί στους μαθητές και στις μαθήτριες η τεχνική της black
out poetry και των καλλιγραφημάτων (σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα).
5η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Παρουσίαση ιστοσελίδας «Θέλουμε γέφυρες-όχι συρματοπλέγματα» -Αξιολόγηση δράσης
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: μεταγνωστική, αξιολόγηση
Περιγραφή: Στην οθόνη προβολών προβάλλεται η ιστοσελίδα. Οι μαθητές/ριες βλέπουν και σχολιάζουν τα
εικαστικά έργα των συμμαθητών τους. Διαβάζουν και σχολιάζουν τις κειμενικές τους δημιουργίες
(αφηγηματικές και ποιητικές). Αναφέρονται οι εντυπώσεις από το πρόγραμμα. Αποφασίζεται η διάχυση του
όλου εγχειρήματος στο ιστολόγιο της τάξης (Διαδικτυακή τάξη), στην ιστοσελίδα του σχολείου (2ο Γυμνάσιο
Αγίου Δημητρίου) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook).
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Αποτίμηση, αξιολόγηση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμός αποτέλεσε την αφορμή, για να γνωρίσουν οι μαθητές/ριες
τομείς του κυπριακού ελληνισμού. Το αποτέλεσμα της όλης δράσης είναι η συνδημιουργία μιας
ιστοσελίδας με πρωτότυπο υλικό των μαθητών/ριών. Στα έργα τους διαφαίνεται ο προβληματισμός κι η
ελπίδα για επανένωση του νησιού. Η ιστοσελίδα αποτελεί το μέσο, ώστε να γίνει διάχυση των εργασιών και
να υπάρξει ευαισθητοποίηση και ένας γενικότερος κριτικός προβληματισμός κι άλλων μαθητών/ριών για το
κυπριακό ζήτημα.

Υλικοτεχνική υποδομή
● Λογισμικό παρουσίασης
● Ιστοσελίδα (παρουσίαση εργασιών)
● Διαδίκτυο
● Βιντεοπροβολέας

Βιβλιογραφία
ΙΤΥΕ Διόφαντος. (2013). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης, Γενικό Μέρος. Πάτρα: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
(https://goo.gl/U6q1bI. Τελευταία πρόσβαση 15/2/2018).
Κουτσογιάννης, Δ. (2004β). ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία: προς την αναζήτηση εναλλακτικής κριτικής
προσέγγισης. Στο (Επιμ. Β. Δενδρινού & Β. Μητσικοπούλου), Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και
ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο.
McLoughlin, C. & Lee, M. J. W. (2008). The three p's of pedagogy for the networked society: Personalization,
participation, and productivity. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(1),
(http://goo.gl/JGILhO. Τελευταία πρόσβαση 15/2/2018).
Χατζησαββίδης, Σ. & Αλεξίου, Μ. (2012). Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων
στα Γλωσσικά μαθήματα. Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του τυπικού γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημιτυπικές
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Βικιπαίδεια: Κυπριακή διάλεκτος (https://goo.gl/qYky8v)
Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β
(http://www.pi.ac.cy/pi/files/yap/keimena_kypriakis_logotexnias_b.pdf)
Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
http://archeia.moec.gov.cy/sm/231/istoria_kyprou_gymnasio.pdf
Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (Γ.Π.–Γ΄ Λυκείου) από το ψηφιακό σχολείο
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2020,6896/
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Γ΄ Γυμνασίου από το ψηφιακό σχολείο
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/527,1873/

Παράρτημα
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

« Το συρματόπλεγμα του αίσχους»
Το μικρό αυτό διήγημα του Μηλιώνη ανήκει στη συλλογή του Το μικρό είναι όμορφο (1997). O
συγγραφέας είχε εργαστεί ως φιλόλογος καθηγητής στο Γυμνάσιο Αρρένων της Αμμοχώστου το
διάστημα 1960-1964 και επισκέφθηκε ξανά τη διχοτομημένη Κύπρο το 1995, είκοσι ένα χρόνια μετά την
τουρκική εισβολή (1974), με την οποία η Τουρκία κατέλαβε και έκτοτε κατέχει το βόρειο τμήμα του
νησιού. Καταγράφοντας τις εντυπώσεις από την τελευταία του επίσκεψη στην Κύπρο, ο συγγραφέας
νιώθει ανάμεικτα συναισθήματα, οικειότητας αλλά και δυσφορίας προς το περιβάλλον, καθώς συγκρίνει
τη σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη του νησιού με τις ζωηρές αναμνήσεις του από το παρελθόν. Η
αμήχανη στάση και η πικρή ειρωνεία του εντείνονται όταν σκέφτεται τον καημό των παλιών μαθητών
του, οι οποίοι ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με την (ακόμα αδικαίωτη) ελπίδα μιας ειρηνικής
επίλυσης στο εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα της Κύπρου.

Είναι τόσα πράγματα που μου φαίνονται οικεία μόλις πατήσω το πόδι μου στην Κύπρο! Όχι βέβαια τα
τουριστικά μεγαθήρια που έχουν κάνει κατοχή στις παραλίες της - αυτή η νέα αποικιοκρατία, τόσο
θορυβώδης, τόσο αλαζονική, τόσο επικίνδυνη, που η άλλη στο Ακρωτήρι,* με τους κεραμιδένιους
οικισμούς και τα κοντά εγγλέζικα παντελονάκια, μοιάζει με αφίσα ξεχασμένη, από προπολεμική ταινία.
Αλλά τα άλλα, τα γηγενή, που αντιστέκονται: είναι η γλώσσα που τη μιλώ χωρίς προσπάθεια, μόλις
βρεθώ με τους ανθρώπους της, πράγμα που κάνει εκείνους να συνοφρυώνονται* καχύποπτα και τον
Γιώργο να με κοιτάζει ανήσυχος - κι εγώ χαμογελώ. Είναι οι «τερατσιές»* στο κίτρινο τοπίο, που
αντανακλούν τον εκτυφλωτικό ήλιο στο χαλκοπράσινο φύλλωμά τους, οι φοινικιές, που λικνίζονται τ'
απογεύματα, τα γιασεμιά κι οι μπουκαμβίλιες. Και είναι ακόμα -ω του θαύματος!- οι πέρδικες
σταχέρσα,* που φτεροκοπούν στο πέρασμά μου, τα «περτίτσια», που κακαρίζανε στις πλαγιές
του Αγίου

Ιλαρίωνα* κι

οι

μαθητές

μου

τα
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απέραντη Μεσαορία,* ώσπου να παραδοθούν με ανοιχτές φτερούγες. Ένας απ' αυτούς κι ο Χαμπής από
την τουρκοκρατούμενη Κοντέα,* που τώρα σκαλίζει στα χαρακτικά του τη μαγεία της Κύπρου,
ολομόναχος στα Πλατανίσκια,*σ' ένα ερημωμένο χωριό.

Γκράφιτι από το τείχος του Βερολίνου

Τραβούμε κατά τη Δερύνεια, όχι από την Αγιανάπα την ξιπασμένη* (και ξιμαρισμένη),* αλλά από
τον εσωτερικό δρόμο, το δρόμο της ψυχής, δίπλα στο δασάκι της Άχνας και στην «πράσινη γραμμή».
Και ποιος να ήταν τάχα που έδωσε στο συρματόπλεγμα αυτό το οικολογικό όνομα που θυμίζει την
«Green Peace»;* Υποθέτω πως ήταν κάποιος εκπρόσωπος του OΗΕ*, από κείνους που ρητόρευαν για
το «τείχος του αίσχους».* Κρατώ ακόμη στο συρτάρι μου ένα από τα άλμπουμ που μας στέλνανε να τα
μοιράσουμε στους μαθητές της Αμμοχώστου: παιδικές ζωγραφιές για το «μοιρασμένο Βερολίνο». Ένα
παιδικό χέρι που τεντώνεται κάτω από το συρματόπλεγμα, για να πιάσει την μπάλα, στην άλλη μεριά.
Τα μοιράζαμε και τους μιλούσαμε με θέρμη για τα δικαιώματα των παιδιών, για τα αισθήματα των
ανθρώπων που δεν μπαίνουν σε συρματοπλέγματα, για την ειρήνη, που ήταν καιρός ν' ανθίσει. Τι να πω
τώρα στους μαθητές μου, που τα μάτια τους με συνοδεύουν; Τι να του πω του Γιωργή; Τι να πω και του
Χαμπή; «Το τείχος του αίσχους έπεσε, δάσκαλε», μου λέει. «Τι θα γένει με το συρματόπλεγμα;» Και
βάζει κόκκινα βέλη που στάζουν αίμα, ολόγυρα στη ζωγραφιά του, να δείχνουν κατά την Αμμόχωστο.
Κατά κει τραβούμε. Ανεβαίνω στην ταράτσα της Δερύνειας.* Τουρίστες που κοιτάζουν, με
εισιτήριο,

την

«πόλη-φάντασμα».

«Περάστε,

κύριοι,

να

θαυμάσετε

την ασώματον

κεφαλήν!»*Αγναντεύω στο βάθος την έρημη πολιτεία. Βάζω τα κιάλια. Αναγνωρίζω γειτονιές. Έτσι ν'
απλώσω το χέρι μου, θ' αγγίξω τα μπαλκόνια της. Έτσι και κάνω ένα βήμα, θα βρεθώ στους δρόμους της
και στα αισθήματα που δεν μπαίνουν σε συρματόπλεγμα. Και στα χρόνια της νιότης μου, που μου τα
κλείσανε στην άλλη πλευρά.
Χ. Μηλιώνης, Το μικρό είναι όμορφο, Κέδρος

* Ακρωτήρι: περιοχή δυτικά της Λεμεσού, όπου υπάρχει αγγλική στρατιωτική βάση * να συνοφρυώνονται: να
κατσουφιάζουν *τερατσιές: χαρουπιές * χέρσα: άδεντρες εκτάσεις γης * Άγιος Ιλαρίων, Μεσαορία, Κοντέα: περιοχές
στην κατεχόμενη Κύπρο* Πλατανίσκια: οι υπόλοιπες περιοχές που αναφέρονται ανήκουν στην ελεύθερη Κύπρο * ξιπασμένη:
περήφανη, ψηλομύτα (εξαιτίας της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης) * ξιμαρισμένη: βρομισμένη (κυπριακό ιδίωμα) * Green
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Peace: διεθνής οικολογική οργάνωση * ΟΗΕ: Oργανισμός Ηνωμένων Εθνών * «τείχος του αίσχους»: το τείχος που χώριζε το
Ανατολικό και το Δυτικό Βερολίνο· η πτώση του (1989) σήμανε το τέλος της μακρόχρονης πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα
στον ανατολικό και στο δυτικό κόσμο * ταράτσα της Δερύνειας: ταράτσα ψηλού κτιρίου στη Λευκωσία, από όπου μπορεί να
δει κανείς τις δύο όψεις της πόλης, την κατεχόμενη και την ελεύθερη * ασώματος κεφαλή: λαϊκό θέαμα στα πανηγύρια

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Διχοτόμηση του νησιού-συνέπειες
Δραστηριότητα 1η: Στο διήγημα αυτό ο αφηγητής αναφέρεται σε περιστατικά που συνέβησαν στην Κύπρο
πριν και μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Βρείτε και υπογραμμίστε στο κείμενο τα σημεία στα οποία
διακρίνονται αυτές οι δύο περίοδοι της ζωής του.
ΠΡΙΝ το 1974

ΜΕΤΑ το 1974

Υπογραμμίζετε στο βιβλίο

Υπογραμμίζετε στο βιβλίο

....

......
Δραστηριότητα 2η: Ο τρόπος γραφής του Μηλιώνη είναι κατεξοχήν βιωματικός (ο κόσμος που απεικονίζει
συνδέεται με τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις του). Πώς βιώνει το δράμα της Κύπρου;
α) Να υπογραμμίσετε στο βιβλίο τα σχετικά σημεία.
β) Πώς νομίζετε ότι αισθάνεται;

Δραστηριότητα 3η: Η διχοτόμηση των χωρών και κυρίως των πόλεων δημιουργεί πολλά δράματα και
πολλές κοινωνικές αναστατώσεις. Να κάνετε μια λίστα με τις συνέπειες της διχοτόμησης της Λευκωσίας και
κατά συνέπεια της Κύπρου, για να τη συζητήσουμε.
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Δραστηριότητα 4η: Ο Μηλιώνης στο τέλος του διηγήματος αναφέρει «Έτσι ν' απλώσω το χέρι μου, θ' αγγίξω
τα μπαλκόνια της. Έτσι και κάνω ένα βήμα, θα βρεθώ στους δρόμους της και στα αισθήματα που δεν
μπαίνουν σε συρματόπλεγμα. Και στα χρόνια της νιότης μου, που μου τα κλείσανε στην άλλη πλευρά». Τι
μπορεί να έμεινε στην άλλη πλευρά;

Επιλέγουμε εργασίες
 Επιλέγω μία (1) από τις 3 εργασίες:
1) Οπτικοποίηση εικόνων του κειμένου σχετικές με το συρματόπλεγμα του αίσχους.
2) Εικαστικές δημιουργίες με θέμα τη διχοτόμηση της Κύπρου.
3) Εξηγούμε με εικόνες τη φράση «Και στα χρόνια της νιότης μου, που μου τα κλείσανε στην άλλη πλευρά».
Τι μπορεί να κλείσανε στην άλλη πλευρά;
 Επιλέγω κι ένα (1) θέμα δημιουργικής γραφής:
α) Ο αφηγητής γράφει στο ημερολόγιό του σκέψεις και συναισθήματα από την επίσκεψή του στη
διαιρεμένη από τα στρατεύματα κατοχής Κύπρο.
β) Γράφω ένα ποίημα (με ή χωρίς ομοιοκαταληξία) με γενικό θέμα την αξία της ειρήνης και τις επιπτώσεις
που υφίστανται οι άνθρωποι, όταν στερούνται όχι μόνο τη γη τους, αλλά ουσιαστικά τον τόπο των
βιωμάτων τους.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Κυπριακή διάλεκτος
Δραστηριότητα 1η: Εντοπίζουμε λέξεις της κυπριακής διαλέκτου στο κείμενο. Στη συνέχεια αναζητούμε στο
διαδίκτυο πληροφορίες για την κυπριακή διάλεκτο. Παρουσιάζουμε τα ευρήματα μας στην ολομέλεια της
τάξης.
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Δραστηριότητα 2η : Ακούμε τα παρακάτω μελοποιημένα ποιήματα και καταγράφουμε τις παρατηρήσεις
μας για την κυπριακή διάλεκτο.
Παλιό δκιολίν - Μ. Πασιαρδής
Φέρτε μου το παλιό δκιολίν τζαι το παλιόν λαούτο
Με κόρτες πον ανταχτερες για το τραούιν τούτο
Θωρώ τον Πενταδάχτυλον που στέκει πικραμμένος
Με τους αλύσους τους χοντρούς σαν το ληστή δημμένος
Να πκιάω στράτες των πουλιών να πάω στο Καρπάσι
Να δω φίλους τζαι συγγενείς, τζει κάτω πως τα πάσιν
Που την Τζιερύνειαν έρκουμουν εψές εις τ’ όρομάν μου
Τζι οι πέτρες εφωνάζαν μου - εξέραν τ’ όνομα μου
Της Αμμόχωστου θάλασσα, της Μεσαρκάς αλώνια
Ζυμώνει ο πόνος το ψουμίν, να φαν παιδκιά τζι αγγόνια
Σερκές - σερκές επκιάσασιν τ’ άστρα στον ουρανόν μας
Τζι είπαν "εν χωριζούμαστιν στον τόπον το δικό μας"

Τα’ όνειρον- Ευαγόρας Καραγιώργης
Ήρτες στ' όνειρον μου νύχταν
τζι έφερνες μηνύματα
εψιθύρισες μου κάτι
τζι ήμαστεν σ έναν παλάτιν
δίπλα που τα κύματα.
Έκαμες την νύχταν μέραν
έθκιωξες τον πόνο μας
ήμαστεν εις την Τζιερύνειαν
στο λιμάνιν τζιαι στο κύμμαν
στον παλιόν τον τόπον μας.
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Είδαμεν τες γειτονιές μας
που επαίζαμεν μιτσιοί
αγρωνίζαν μας οι τοίσιοι
τζι έτρεσιεν τζιαι που την βρύσην
το νερόν κρυόν, γλυτζιήν.
Σαν το ποίμαν του Λιπέρτη*
ζωγραφκιά του Κκάσιαλου*
πας το τζύμμαν σαν τραούδιν
εφυσούσεν τ αερούδιν
Αχ! Τζιερύνεια, μάνα μου.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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«Μαθαίνω το κυπριακό πρόβλημα μέσα από ένα παραμύθι»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο :Ευαγγελή Μπακάγια
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός
Email επικοινωνίας:ebakagia@gmail.com

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο :Βασιλική Μπουλτή
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός
Email επικοινωνίας:vanaboulti@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Γλώσσα, Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη, Τέχνες, Φυσικές επιστήμες, ΤΠΕ, Ανθρωπογενές περιβάλλον

Τάξη/εις εφαρμογής
Υποχρεωτικό πρωινό 1
Υποχρεωτικό πρωινό 2

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Να γνωρίσουν την κατοχή και διχοτόμηση της Κύπρου το 1974 , τις συνέπειες και τ’ αποτελέσματα και να
προτείνουν ιδέες για την επίλυση. Συγγραφή παραμυθιού ,δημιουργία αφίσας.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Γλώσσα
•Αξιοποιούν γλωσσικά στοιχεία που έχουν ήδη διατυπωθεί , διηγούνται και δημιουργούν παραμύθι.
•Εφαρμόζουν στρατηγικές οργάνωσης του λόγου.
•Παράγουν προφορικά κείμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες δεσμεύσεις.
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•Επιλέγουν το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουν.
•Να κατέχουν ευρύ και πλούσιο λεξιλόγιο.
•Συμμετέχουν σε συζητήσεις για περιγραφή γεγονότων.
•Αντιλαμβάνονται τη σημασία των συνδετικών εκφράσεων για τη συνοχή του λόγου.
•Αναγνωρίζουν ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων που πραγματώνονται με τη μορφή κειμένου.
•Συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του προφορικού.
•Επιλέγουν τα σημειωτικά μέσα (γράμμα , εικόνα) που θα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή κειμένων.
Τέχνες
•Να δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις με τη χρήση διαφορετικών υλικών.
•Να γνωρίζουν και να ονομάζουν έργα τέχνης.

Μουσική
•Να προσεγγίζουν τη μουσική παράδοση του τόπου τους και τις μουσικές άλλων λαών και πολιτισμών.
•Εκμάθηση τραγουδιών και του εθνικού ύμνου.
Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
•Ν’ αναπτύξουν το αίσθημα «του ανήκειν».
•Ν’ αναγνωρίζουν , να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους .
•Ν’ αποκτήσουν ηθικές αξίες.
•Να εξοικειωθούν με γεγονότα ζωής.
•Ν’αποκτήσουν ενσυναίσθηση
•Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες.
ΤΠΕ
•Ν’ αναζητούν πληροφορίες με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού στο διαδίκτυο .
•Να διερευνούν , να πειραματίζονται και ν’ ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω λογισμικού ανοιχτού τύπου(
google earth)
•Να έρθουν σε επαφή με το οπτικοακουστικό υλικό του διαδικτύου.
Φυσικές Επιστήμες
•Να διερευνήσουν ιδιότητες διαφόρων υλικών και να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο.
•Να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές του πειραματισμού.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Ανθρωπογενές περιβάλλον
•Να γνωρίσουν τη γεωγραφική θέση των χωρών .
•Είδη χαρτών
•Να γνωρίσουν τις σημαίες , την ιστορία δημιουργίας τους και τα εθνόσημα.
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•Να κατανοήσουν τη σημασία της ύπαρξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
•Να μάθουν τα ιστορικά γεγονότα της Κύπρου μέσω ιστοριογραμμής.
•Γνωριμία με τα ήθη και έθιμα του τόπου μας και αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών με τα αντίστοιχα
άλλων πολιτισμών.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Ομαδοσυνεργατική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση, βιωματική μάθηση και παιχνιώδη τρόπο
διδασκαλίας.

Διδακτικές τεχνικές


Διάλεξη ή Διήγηση



Συζήτηση ή Διάλογος – Ερωταποκρίσεις



Επίδειξη ή Διάλογος



Πείραμα



Υπόδυση ρόλου – Δραματοποίηση – Παιχνίδια Ρόλων



Ιδεοθύελλα -Καταιγισμός ιδεών [Brain storming}



Εννοιολογική Χαρτογράφηση- Χάρτης εννοιών



Μέθοδος της ανακάλυψης



Μελέτη περίπτωσης



Λύση προβλήματος -Λήψη Απόφασης



Εργασία σε ομάδες



Οπτικοακουστικά μέσα και πολυμέσα Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας



Παιχνίδι

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Εργασία σε ομάδες, γωνιά Κύπρου ,υλικό από το Σπίτι της Κύπρου

Συνολική διάρκεια
50 διδακτικές ώρες

231

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
•Γνωριμία με τη γεωγραφική θέση των χωρών Ελλάδας – Κύπρου
•Χρονογραμμή ιστορικών γεγονότων της Κύπρου
•Εμπλουτισμός λεξιλογίου
•Ενδυνάμωση ενσυναίσθησης
•Να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν το κυπριακό πρόβλημα
•Να γνωρίσουν την Κύπρο μέσα από την παράδοση
•Να έρθουν σε επαφή με την Κυπριακή διάλεκτο μέσα από την μουσική
•Να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγγραφή παραμυθιού
•Με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού , κειμένων, έργων τέχνης και αφηγήσεων να καταστούν ικανά να
δημιουργήσουν αφίσα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν υπήρχαν.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα:
Τίτλος: « Η γεωγραφική θέση της Κύπρου»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος : (ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστική
κλπ): Γνωστική προετοιμασία, διδασκαλία
Περιγραφή :
Ξεκινήσαμε να γνωρίζουμε το όμορφο και πονεμένο νησί της Μεσογείου εδώ και 42 χρόνια, την Κύπρο,(20
Ιουλίου 1974-Τουρκική εισβολή στο βόρειο τμήμα του νησιού). Είδαμε ότι η Κύπρος είναι νησί της
Μεσογείου θάλασσας. Μέσω διαφόρων χαρτών της Ευρώπης γνωρίσαμε τη γεωγραφική θέση του νησιού.
Παρατηρήσαμε τη θέση της Κύπρου σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία. Γνωρίσαμε τα είδη χαρτών(
πολιτικούς, γεωμορφωλογικούς, θεματικούς) και τα παιδιά αναζητούσαν τη θέση του νησιού.Τα παιδιά
αφού είδαν όλα τα είδη χαρτών καλέστηκαν ν’ αναγνωρίσουν στο διαδραστικό πίνακα σε καθ’ έναν
ξεχωριστά τη θέση του νησιού. Επίσης τα παιδιά αναγνώρισαν και τη θέση της Ελλάδας και της Τουρκίας.(
Παράρτημα, Δραστηριότητα 1 )
Σαν αξιολόγηση της δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας και οι χάρτες.
2η Δραστηριότητα:
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Τίτλος: « Η γεωγραφική θέση της Κύπρου- φύλλο εργασίας»
Διάρκεια: 20 λεπτά
Είδος : Αξιολόγηση
Περιγραφή :
Δόθηκε ένα φύλλο εργασίας που λειτούργησε σαν αξιολόγηση των γνώσεών τους σχετικά με την
γεωγραφική θέση της Ελλάδας , της Κύπρου και της Μεσογείου θάλασσας. Τα παιδιά, στο χάρτη της
Ευρώπης που τους δόθηκε έπρεπε να βρουν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεσόγειο θάλασσα και να
χρωματίσουν τις αντίστοιχες περιοχές με τ’ ανάλογα χρώματα( δηλαδή: Ελλάδα- γαλάζιο ή μπλε, Κύπροςπορτοκαλοκίτρινο, Μεσόγειος θάλασσα-μπλε ή γαλάζιο. Πάνω στο φύλλο εργασίας το κάθε παιδί έγραψε
και τη φράση: «Κύπρος- Ελλάδα-Δεν ξεχνώ»(Παράρτημα, Δραστηριότητα 2 , φύλλο εργασίας 1)
3η Δραστηριότητα:
Τίτλος: « Γνωριμία με τα εθνικά σύμβολα»
Διάρκεια: Δύο 45 λεπτά
Είδος : Γνωστική προετοιμασία, διδασκαλία
Περιγραφή :
Ξεκινώντας τη δραστηριότητα μάθαμε ότι κάθε χώρα έχει το δικό της όνομα, τη δική της σημαία, το δικό
της εθνόσημο και τον εθνικό της ύμνο.
Έτσι γνωρίσαμε τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω εικόνων και το πώς δημιουργήθηκε.
Γνωρίσαμε το εθνόσημο της Κύπρου μέσα από εικόνες και τι σημαίνουν τα σύμβολά του: (Το έμβλημα της
Κυπριακής Δημοκρατίας παριστάνει ένα λευκό περιστέρι μέσα σε μία κίτρινη ασπίδα .Το κίτρινο χρώμα
συμβολίζει το χαλκό. Το περιστέρι κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς, το οποίο συμβολίζει την ειρήνη.
Στο κάτω μέρος της ασπίδας αναγράφεται το έτος εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1960. Την
ασπίδα πλαισιώνουν δύο πράσινα κλαδιά ελιάς).
Και τέλος ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Κύπρου, ο οποίος τυγχάνει, να είναι ο ίδιος με της χώρας μας,
Ελλάδας.
Τα παιδιά στη συνέχεια στο διαδραστικό πίνακα αναγνώριζαν μέσα από πολλές σημαίες τη σημαία της
Κύπρου και ανάμεσα σε διάφορα εθνόσημα το εθνόσημο της Κύπρου. ( Παράρτημα, Δραστηριότητα 3)
Σαν μεταγνωστικές δραστηριότητες ακολούθησαν οι εξής: Τα παιδιά συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας
χρωματίζοντας τη σημαία της Κύπρου με τ’ ανάλογα χρώματα καθώς και το εθνόσημό της.( Παράρτημα,
Δραστηριότητα 3, φύλλο εργασίας 2 και 3)
4η Δραστηριότητα:
Τίτλος: « Η σημαία της Κύπρου παζλ»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος : Εμπέδωση, Μεταγνωστική
Περιγραφή :
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Στα παιδιά

δόθηκε φύλλο εργασίας με μορφή παζλ που απεικόνιζε τη σημαία της Κύπρου.

Χρησιμοποίησαν τα σωστά χρώματα και τη ζωγράφισαν . Στη συνέχεια την κόλλησαν σε φύλλο αφρώδους
υλικού την έκοψαν και κατασκεύασαν το ατομικό τους παζλ .
Επίσης τα παιδιά έφτιαξαν φακέλους αποθήκευσης των παζλ τους . Οι φάκελοι δημιουργήθηκαν από τα
παιδιά με χαρτί λευκό Α4 . Απ’ έξω έγραψαν τις λέξεις: Κύπρος και Δεν ξεχνώ και τους διακόσμησαν με την
Κύπρο και τα κλαδιά ελιάς όπως υπάρχουν στην κυπριακή σημαία. Η ζωγραφική ήταν ελεύθερη και το κάθε
παιδί έδωσε το δικό του στίγμα!! Οι φάκελοι με τα παζλ τοποθετήθηκαν σε καλάθι σε σημείο άμεσης
πρόσβασης από αυτά.(Παράρτημα, Δραστηριότητα 4, Φύλλο εργασίας 4)
5η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Έλκεται ο χαλκός από το μαγνήτη;»
Διάρκεια: Δύο 45 λεπτά
Είδος :Διδασκαλία, Μεταγνωστική
Περιγραφή :
Αφού γνωρίσαμε το κύριο μέταλλο της Κύπρου, το χαλκό, στα πλαίσια

των Φυσικών Επιστημών

ασχοληθήκαμε με το μαγνητισμό.
Τον πρώτο λόγο στον επιστημονικό τρόπο σκέψης έχει ο πειραματισμός, η δοκιμή,η συλλογή δεδομένων
και η επίλυση του προβλήματος. Έτσι κι εμείς χρησιμοποιώντας αρκετά υλικά του σχολείου μας και υλικά
που έφεραν από το σπίτι τα παιδιά ξεκινήσαμε τα πειράματα. Χρησιμοποιήσαμε
χαλκού,δακτυλόκουκλες

από

ύφασμα,

κηρομπογιές,κλειδιά, συνδετήρες

χωρίς

μαρκαδόρους,
πλαστικό

ξυλομπογιές,

ξύλινα

περίβλημα και με

φύλλο

τουβλάκια,ψαλίδια,

περίβλημα,

χάλκινα

αντικείμενα,κουτάλι, πιρούνι, σιδερένιο καπάκι κατσαρόλας από τα κουζινικά μας,ξύλινα παιχνίδια με
μεταλλικά μέρη , κέρματα του 1 λεπτού, 2,5 λεπτών, 10 λεπτών, 20 λεπτών.
Όμως τι είναι ο μαγνητισμός και τι μας προσφέρει.
«Ο μαγνήτης είναι ένα υλικό που έχει την ιδιότητα να έλκει το σίδηρο διαμέσου ενός μαγνητικού πεδίου.
Στο σίδηρο, οι ομάδες των ατόμων διατίθενται στην τύχη και εξουδετερώνονται. Όταν ο σίδηρος
μαγνητιστεί, τα άτομά του προσανατολίζονται σύμφωνα με τις μαγνητικές γραμμές του πεδίου και
συμπεριφέρονται σαν μαγνήτες. Η Γη συμπεριφέρεται σαν ένας τεράστιος μαγνήτης του οποίου οι
μαγνητικοί πόλοι βρίσκονται κοντά στον Βόρειο και στον Νότιο Πόλο.
Προέλευση:
Σε φυσική κατάσταση, ο μαγνήτης συναντάται κυρίως με τη μορφή του ορυκτού μαγνητίτη από τότε που
ανακαλύφθηκε από το Θαλή το Μιλήσιο κοντά στην ελληνική πόλη Μαγνησία της Μικράς Ασίας.
Ο μαγνήτης έλκει ή έλκεται μόνο από υλικά που περιέχουν κυρίως σίδηρο, νικέλιο ή κοβάλτιο. Το χαλκό
όμως;
Ξεκινήσαμε τις υποθέσεις σχετικά με την έλξη και την άπωση των αντικειμένων από τους
μαγνήτες.Καταλάβαμε ότι οι μαγνήτες έλκουν κάποια μεταλλικά αντικείμενα και όχι όλα τα μεταλλικά.Οι
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μαγνήτες μας έλκουν το κουτάλι του σχολείου αλλά όχι και το πιρούνι παρόλο που έχουν ακριβώς το ίδιο
χρώμα (ασημί) και είναι και τα δύο μέταλλα. Παρατηρήσαμε ότι οι μαγνήτες έλκουν τα κέρματα του 1 ,2 και
5 λεπτών μόνο ( που τ’ αποκαλούμε χάλκινα) -( είναι κράματα) και όχι το φύλλο χαλκού .
Μιλήσαμε και για την ευθυγράμμιση των ηλεκτρονίων των μετάλλων που έλκονται από το μαγνήτη όταν
βρεθούν στο μαγνητικό του πεδίο. Εξηγήσαμε τι είναι μαγνητικό πεδίο: Το φανταστήκαμε σαν μια μπάλα
γύρω από το μαγνήτη που όταν τα μεταλλικά αντικείμενα(σίδηρος, κοβάλτιο, νικέλιο και τα κράματα
αυτών) πλησιάσουν κοντά της έλκονται στο μαγνήτη. Το μαγνητικό πεδίο ορίζει την ισχύ των μαγνητών.Όσο
δυνατότερο μαγνητικό πεδίο έχει ένας μαγνήτης τόσο πιο ισχυρός είναι.
Επίσης μετά τον πειραματισμό μιλήσαμε για τη χρήση του χαλκού στην καθημερινότητά μας π.χ.
αντικείμενα διακόσμησης , σωλήνες κ.α.
6η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Ιστοριογραμμή κατοχής του νησιού μέσα στο χρόνο»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Διδασκαλία
Περιγραφή :
Ξεκινήσαμε να μιλάμε για την επαναλαμβανόμενη κατοχή της Κύπρου από ξένες δυνάμεις όπως ( Φράγκοι
και Βενετοί , Οθωμανοί, Βρετανοί) μέχρι τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν τη στιγμή της τουρκικής
εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974 που έφερε τη διχοτόμηση του νησιού. Μέσω βίντεο έγινε αναφορά στην
προσωπικότητα του Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ο οποίος υπέγραψε την ανεξαρτησία της Κύπρου
από τους Βρετανούς το 1960, ημερομηνία που αναγράφεται στο έμβλημα της Κυπριακής δημοκρατίας.
Με τα παιδιά παρακολουθήσαμε το βίντεο «Κύπρος , Δεν ξεχνώ 1974 – 40 Χρόνια ΠΕΡΙΜΕΝΩ» στον
σύνδεσμο

Παπαζαχαρίου

Ε.-Α,Κύπρος

1974.

Επίσης

είδαμε

και

το

αρχείο

παρουσίασης,

Κύπρος.(Παράρτημα, Δραστηριότητα 6)
7η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Η διχοτόμηση της Κύπρου»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Διδασκαλία
Περιγραφή :
Δώσαμε βαρύτητα στη διχοτόμηση του νησιού. Ποιο κομμάτι είναι το ελεύθερο και ποιο είναι υπό την
τουρκική κατοχή; Τι σημαίνει η πράσινη γραμμή στο χάρτη; Ποια συναισθήματα βιώνουν οι κάτοικοι της
Κύπρου για την ελεύθερη περιοχή και ποια για την κατεχόμενη;
Παρατηρήσαμε αρκετές φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τη στιγμή της εισβολής, του διωγμού των
κατοίκων από τα κατεχόμενα,και επεξηγήσαμε τα συναισθήματα που πήγαζαν από τις στιγμές. Επίσης
μάθαμε τι σημαίνει η πράσινη γραμμή.
8η Δραστηριότητα:
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Τίτλος: «Η διχοτόμηση μέσα από τα μάτια των παιδιών»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Αξιολόγηση, Μεταγνωστική
Περιγραφή :
Τα παιδιά ετοίμασαν ατομική εργασία για τη διχοτόμηση και τα συναισθήματα. Στο χάρτη του νησιού
έβαψαν τα κατεχόμενα εδάφη με μαύρο μαρκαδόρο ή ξυλομπογιά εκφράζοντας έτσι τη λύπη , το θυμό και
τη μελαγχολία των κατοίκων της Κύπρου για την κατάσταση που επικρατεί. Την ελεύθερη περιοχή την
έβαψαν με πράσινη κιμωλία κολλώντας λουλούδια,περιστέρια και σύμβολα ειρήνης εκφράζοντας έτσι την
ηρεμία και την κανονικότητα της καθημερινής ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή.Με πλαστελίνη σχεδίασαν
και την πράσινη γραμμή. Έφτιαξαν τη θάλασσα με την τεχνική του ταμποναρίσματος . Χρησιμοποίησαν
σφουγγάρι και τέμπερα. Δουλεύοντας το σφουγγάρι με το χρώμα σαν σφραγίδα ετοίμασαν τη θάλασσα
γύρω από το νησί.( Παράρτημα, Δραστηριότητα 8, Φύλλο εργασίας 5)
9η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Δημιουργία αφίσας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια:
Εκπαιδευτικές γέφυρες »
Διάρκεια: Δύο 45 λεπτά
Είδος :Αξιολόγηση, Μεταγνωστική
Περιγραφή :
Με αφόρμηση το κολλάζ του κατεχόμενου νησιού προχωρήσαμε σε ομαδική εργασία για την κατασκευή
αφίσας. Έχοντας μάθει ότι η πρωτεύουσα της Κύπρου , η Λευκωσία, είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη
που τελεί υπό κατοχή και είναι διχοτομημένη τα παιδιά μέσα από τον καταιγισμό ιδεών αποφάσισαν να
δημιουργήσουν μια αφίσα όπου απεικονίζεται η πόλη με δύο όψεις. Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες.Η μία
όψη είναι της ελεύθερης Λευκωσίας με σύμβολα ειρήνης, αγάπης, χρώματα , χαρούμενα πρόσωπα και η
άλλη της κατεχόμενης με μαύρο και γκρι χρώματα.Η γραμμή που διαχωρίζει τις δύο όψεις (πράσινη
γραμμή) δημιουργήθηκε με κομματάκια από πράσινο γλασέ (τεχνική κολλάζ). Τα παιδιά πρότειναν να
κολλήσουν επάνω στην πράσινη γραμμή το λευκό περιστέρι που κρατά στη μύτη του την ταμπέλα «Δεν
ξεχνώ».(Παράρτημα, Δραστηριότητα 9)
10η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Μαθαίνω κυπριακά τραγούδια»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή :
Ακούσαμε κυπριακά τραγούδια , ενθουσιαστήκαμε που τα τραγούδια περιείχαν λέξεις ίδιες με αυτές που
χρησιμοποιούμε κι εμείς αλλά και εκπλαγήκαμε με την παραδοσιακή κυπριακή διάλεκτο που δεν την
καταλαβαίναμε. Τα τραγούδια που μάθαμε ήταν τα παιδικά: ΄Η κουτσουκουτού΄ , ΄το τρενούι΄ και ‘το

236

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

΄σκουλουκούιν’ . Και βέβαια ακούσαμε και μάθαμε το καταπληκτικό τραγούδι σε μουσική του Μίκη
Θεοδωράκη και στίχους του Λεωνίδα Μαλένη «Το χρυσοπράσινο φύλλο» που αναφέρεται στην Κύπρο και
την χαρακτηρίζει. Επίσης μάθαμε και το πολύ γνωστό κυπριακό τραγούδι ΄Τα ριάλια΄.(Παράρτημα,
Δραστηριότητα 10).
11η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Το προσφυγόσημο»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Προκαταβολικός οργανωτής
Περιγραφή :
Το προσφυγόσημο συγκίνησε και δημιούργησε συναισθήματα λύπης, πόνου, στεναχώριας και θυμού στα
παιδιά μας. Το παρατήρησαν, περιέγραψαν την εικόνα και στάθηκαν στα γυμνά πόδια του παιδιού , στα
συρματοπλέγματα και στα δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια του.Κατάλαβαν αμέσως το νόημά τους.
Διαβάσαμε από site όλες τις πληροφορίες που δίνονται για το συγκεκριμένο έργο του χαράκτη
Τάσσου.(Παράρτημα , Δραστηριότητα 11α)
Παρακολουθήσαμε τη μαρτυρία της Κύπριας Πανεπιστημιακού που επισκέφτηκε το πατρικό της στο οποίο
έμεναν Τούρκοι και συζητήσαμε τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν. (Παράρτημα, Δραστηριότητα 11β)
12η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Το όνειρο του προσφυγόπουλου»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Ψυχολογική αποτίμηση
Περιγραφή :
Αφού συζητήσαμε τα βιώματα του προσφυγόπουλου θελήσαμε να του δώσουμε πίσω τη χαρά που
στερήθηκε . Το κάθε παιδί φαντάστηκε και αποτύπωσε στο φύλλο εργασίας του πώς θα ένιωθε το
προσφυγόπουλο επιστρέφοντας

στον τόπο του , πού θα βρισκόταν και με ποιους;(Παράρτημα,

Δραστηριότητα 12, φύλλο εργασίας 6)
Όλα σχεδόν τα παιδιά επέστρεψαν το προσφυγόπουλο στο σπίτι του, χαμογελαστό ,παρέα με τους φίλους
του!!!! Έβαλαν το παιδί στον κήπο του σπιτιού του ανάμεσα σε μυρωδάτα λουλούδια.
13η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «ΟΗΕ»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Διδασκαλία, Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή :
Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα Τα Ηνωμένα έθνη - Unric μάθαμε τι είναι τα
Ηνωμένα Έθνη και ποιος ο ρόλος τους για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Συνδέσαμε την
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παρουσία των ειρηνευτικών στρατευμάτων στην πράσινη γραμμή με τον ΟΗΕ.(Παράρτημα, Δραστηριότητα
13)
14η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Γράμμα στον ΟΗΕ»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Μεταγνωστική , αξιολόγηση
Περιγραφή :
Κατανοώντας τη σημασία του ΟΗΕ και το διαμεσολαβητικό του ρόλο τα παιδιά πρότειναν να συντάξουν ένα
γράμμα απευθυνόμενο στον οργανισμό με τις προτάσεις τους για τη δίκαιη επίλυση του κυπριακού
προβλήματος!!! Τα παιδιά διατύπωσαν τις προτάσεις τους και κατέληξαν ομόφωνα στις εξής τρεις:
1) Να ελευθερωθεί η Κύπρος
2) Να ενωθεί η Κύπρος
3)Να ζουν ειρηνικά (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι)
15η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Δημιουργία φακέλου για την αποστολή γράμματος προς τον ΟΗΕ»
Διάρκεια: 45 λεπτά
Είδος :Μεταγνωστική
Περιγραφή :
Το κάθε παιδί δημιούργησε το δικό του φάκελο με όλα τ’ απαραίτητα στοιχεία – αποστολέα, παραλήπτη,
γραμματόσημο.Για το φάκελο χρησιμοποιήθηκαν 2 χαρτιά Α3 , χρώματα σε σειρά μοτίβου( μπλε- κόκκινο)
και για γραμματόσημο κολλήθηκε το προσφυγόσημο.
Στη θέση του αποστολέα έφραψαν τ’ όνομά τους,

τ’ όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου(12ο

Νηπιαγωγείο Γλυφάδας). Στη θέση του παραλήπτη έγραψαν

τον ΟΗΕ και για γραμματόσημο

χρησιμοποίησαν το προσφυγόσημο.(Παράρτημα, Δραστηριότητα 15, εικόνα 1)
16η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Έθιμα δωδεκαήμερου»
Διάρκεια: Τέσσερα 45 λεπτά
Είδος :Γνωστική προετοιμασία, διδασκαλία
Περιγραφή :
Μιλώντας για τις γιορτές και τη σημασία τους (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα-Θεοφάνεια) τα παιδιά
μας γνώρισαν μερικά από τα έθιμα της λαϊκής μας παράδοσης που έχουν πολλά κοινά με τα έθιμα της
Κύπρου. Τα συλλέξαμε μέσα από το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος που συμμετέχουμε « Κύπρος,
Ελλάδα, Ομογένεια:

«Εκπαιδευτικές γέφυρες» , από εργασίες

διαδίκτυο.(Παράρτημα, Δραστηριότητα 16)
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Ακούσαμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων της Κύπρου, το παραδοσιακό τραγούδι που ακούγεται στο έθιμο
της ελιάς την Πρωτοχρονιά «Αϊ Βασίλη, βασιλιά» και το παραδοσιακό τραγούδι που ακούγεται τα Φώτα με
το έθιμο των ξεροτήανων και των λουκάνικων, «Τιτσίν τιτσίν λουκάνικο».(Παράρτημα, Δραστηριότητα 16α )
17η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Το βιβλίο των εθίμων του δωδεκαήμερου»
Διάρκεια: Τρία 45 λεπτά
Είδος :Εμπέδωση
Περιγραφή :
Συγκεντρώσαμε τα έθιμα του δωδεκαήμερου της Κύπρου σ’ένα βιβλίο και τα παιδιά δούλευαν ατομικά
πάνω σ’ένα έθιμο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα έθιμα του βιβλίου τους ήταν: Οι καλικάντζαροι, ο
στολισμός του χριστουγεννιάτικου έλατου,το ζύμωμα χριστουγεννιάτικων γλυκών και ψωμιών, τα κυπριακά
λουκάνικα, τα κάλαντα, το τραπέζι του Αη Βασίλη, η βασιλόπιτα, το έθιμο της ελιάς, ο αγιασμός και η
Πουλουστρίνα και τα ξεροτήανα.
Σε κάθε σελίδα του βιβλίου τα παιδιά ζωγράφιζαν και έγραφαν λέξεις του κάθε εθίμου.(Παράρτημα,
Δραστηριότητα 17, φύλλο εργασίας 7)
18η Δραστηριότητα:
Τίτλος: «Συγγραφή παραμυθιού για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια:
Εκπαιδευτικές γέφυρες »
Διάρκεια: 2 εβδομάδες
Είδος :Εμπέδωση, Αξιολόγηση, Μεταγνωστική
Περιγραφή :
Ολοκληρώνοντας

την ανάτυξη της θεματικής ενότητας για το κυπριακό πρόβλημα προβήκαμε στη

συγγραφή παραμυθιού για τη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στο διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα,
Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες ». Αξιοποιώντας τις γνώσεις για το κυπριακό πρόβλημα, το πλούσιο και
ευρύ λεξιλόγιο που απέκτησαν τα παιδιά,τα γλωσσικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για διήγηση
παραμυθιού όλοι μαζί ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε τον κορμό της ιστορίας. Μέσα από ερωτήσεις των
εκπαιδευτικών του τύπου: Ποιοι θα είναι οι ήρωες του παραμυθιού, τι μορφή θα έχουν; Υπάρχουν καλοί
και κακοί; Υπάρχουν φίλοι και υποστηρικτές των ηρώων και τι κάνουν;κ.α., σιγά σιγά διαμορφώθηκε το
παραμύθι μας έχοντας βασικούς ήρωες: α) Ένα παιδί-πρόσφυγα , τον Πάμπο β) το ουράνιο τόξο - ο φίλος
του ήρωα και γ) τον κόκκινο δράκο - Τουρκία.
Το παραμύθι ξεκινά σε παρόντα χρόνο με τον ήρωά μας να προσπαθεί να βρει τις ρίζες του και να γυρίσει
πίσω στην κατεχόμενη πόλη του. Αρωγός του , ο φίλος του, το ουράνιο τόξο που μπορεί να τον μεταφέρει
εκεί. Ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο αφού κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει λόγω του πιο μοχθηρού και
άγριου κόκκινου δράκου που δεν επιτρέπει σε κανέναν την είσοδο. Στο ταξίδι τους συναντούν τα
σύννεφα,τ’ αστέρια, τον ήλιο και τα περιστέρια ζητώντας να τους πουν σε ποιο σημείο είναι η πόλη που
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ψάχνουν.Κανείς δεν μπορεί να βοθήσει τον Πάμπο να βρει την πόλη του εκτός του άσπρου περιστεριού
που του διηγείται πώς έχασαν τα σπίτια τους από τον κόκκινο δράκο. Αυτός τους έδιωξε όλους και
ανύψωσε ένα πελώριο τείχος που κανένας δεν μπορεί να περάσει. Στην προσπάθεια του ουράνιου τόξου
να περάσει το τείχος χάνει τα χρώματά του κι αποτυγχάνει. Οι δύο φίλοι ζητώντας πάλι τη βοήθεια του
άσπρου περιστεριού λαμβάνουν την απάντηση: « Για να νικηθεί ο δράκος πρέπει να προσπαθούν όλοι μαζί
συνεχώς και να κρατούν τις αναμνήσεις τους ζωντανές με σύνθημά τους το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ».
Τίτλος του παραμυθιού μας είναι: « 15330 και μία νύχτα» όσες και οι μέρες κατοχής της Κύπρου μέχρι και
σήμερα-2016.(Παράρτημα, Δραστηριότητα 18)

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του διδακτικού μας σεναρίου, είχε περιγραφικό χαρακτήρα, ήταν διαμορφωτική,
διαπιστωτική ,διορθωτική, ανατροφοδοτική και συνεχής και ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια(αρχικό, κατά
τη διάρκεια, έως το τέλος).
Ξεκινώντας την ανάπτυξη του σεναρίου μέσα από συζήτηση , ερωταποκρίσεις, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
και παρατήρηση , διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά δε διέθεταν τις προαπαιτούμενες γνώσεις για τη θεματική
του σεναρίου. Χρησιμοποιώντας προκαταβολικούς οργανωτές, οπτικοακουστικό υλικό, δραστηριότητες
ενσυναίσθησης , κινητοποιήσαμε το ενδιαφέρον τους και προκαλέσαμε την περιέργεια τους για την
αβίαστη συμμετοχή τους.
Οι εκπαιδευτικοί οργανώσαμε, σχεδιάσαμε, προγραμματίσαμε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ήταν
απαραίτητες για την εις βάθος μελέτη του θέματος. Συνεργαστήκαμε με φορείς (Σπίτι της Κύπρου) και με
γονείς για τη συλλογή εποπτικού υλικού.
Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου περιείχε ενσωματωμένα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού
Προγράμματος καθώς και όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που θέλαμε ν’ αναπτύξουν τα παιδιά. Η
ανατροφοδότηση των μαθητών ήταν συνεχής μέσα από παιχνίδια ρόλων , φύλλα εργασίας , συζήτηση,
δημιουργία αφίσας και παραμυθιού για τη συμμετοχή μας σε διαγωνισμό. Τα παιδιά αναπαρέστησαν τι
έμαθαν μέσα από εικόνες , φωτογραφίες , έργα τέχνης. Εξασκήθηκαν στην ανακάλυψη ομοιοτήτων και
διαφορών συγκρίνοντας οπτικό υλικό , ανέπτυξαν την ικανότητα διήγησης των γεγονότων της εισβολής και
κατοχής του νησιού και πρότειναν λύσεις.
Δώσαμε έμφαση στη συλλογική δουλειά, ενισχύσαμε την κριτική και αφαιρετική σκέψη των μαθητών μας
και μέσα από τις οργανωμένες δραστηριότητες

απέκτησαν τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να

δημιουργήσουν τα τελικά προϊόντα ( αφίσα, παραμύθι).
Με την τελική αξιολόγηση θέλαμε να διαπιστώσουμε την επίτευξη των αρχικών

στόχων . Όλες οι

δραστηριότητες ομαδικές και ατομικές οδήγησαν τα νήπια στη κατανόηση του κυπριακού προβλήματος,
των συνεπειών του, στην αξιοποίηση γλωσσικών στοιχείων για προφορική διήγηση και δημιουργία
παραμυθιού, στην απόκτηση πλούσιου λεξιλογίου , στην κατανόηση ότι ο γραπτός λόγος είναι
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αναπαράσταση του προφορικού και στη συνειδητοποίηση ότι οι εικαστικές αναπαραστάσεις είναι φορείς
μηνυμάτων. Επίσης τα παιδιά μέσα από τα παιχνίδια ρόλων απέκτησαν ενσυναίσθηση και εξέφρασαν τα
συναισθήματά τους.
Η αβίαστη συμμετοχή των παιδιών στην ανάπτυξη της θεματικής, το αμείωτο ενδιαφέρον τους , ο
υπέρτατος ενθουσιασμός τους και η εις βάθος κατανόηση του κυπριακού προβλήματος ,παρά το νεαρό της
ηλικίας , καταγράφηκε στα άριστα τελικά προϊόντα ( αφίσα , παραμύθι).

Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες, εκτυπωτές , γραφική ύλη, υλικά αισθητικής αγωγής.

Βιβλιογραφία
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E15/SHMAIAKYPROU.html
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E34/EMVLHMAKYPRDHMOKR01.html
http://olagiatonhpiagwgeio.blogspot.gr/search/label/%22%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8
2%22
https://goo.gl/yDJp2M
http://www2.cytanet.com.cy/ag-vasil-kb-dim/EthimaChristougennonstinKypro.htm
http://www.slideshare.net/varalig/ss-42533698
http://slideplayer.gr/slide/3112861/
http://www.slideshare.net/maritheoch/22-2014-49143676

Παράρτημα
Όλες οι δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου βρίσκονται στα blog του Νηπιαγωγείου μας:
1)
http://blogs.sch.gr/12nipglyfad/category/%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82/
2)
http://blogs.sch.gr/12nipglyfadas/category/%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82/

Δραστηριότητα 1:
https://goo.gl/ugMjXP
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Δραστηριότητα 2 ,Φύλλο εργασίας 1:

Δραστηριότητα 3:
Φύλλο εργασίας 2 :
https://goo.gl/yUxtgu

Φύλλο εργασίας 3:

https://goo.gl/iwF8P5
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Δραστηριότητα 4,φύλλο εργασίας 4:

https://goo.gl/hWuH8Z

Δραστηριότητα 6:
http://slideplayer.gr/slide/3632444
/
Κύπρος , Δεν ξεχνώ 1974 – 40 Χρόνια
ΠΕΡΙΜΕΝΩ
Δραστηριότητα 8, φύλλο εργασίας 5:
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Δραστηριότητα 9:

Δραστηριότητα 10:
η κουτσουκουτού το τρενούι το σκουλουκούιν «Το χρυσοπράσινο φύλλο» ΄Τα ριάλια΄.

Δραστηριότητα 11:
α) https://goo.gl/EoKzmi
β) https://goo.gl/DDnr1u
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Δραστηριότητα 12, φύλλο εργασίας 6:

Δραστηριότητα 13:
Τα Ηνωμένα έθνη - Unric

Δραστηριότητα 15, εικόνα 1:
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Δραστηριότητα 16:
http://www2.cytanet.com.cy/ag-vasil-kb-dim/EthimaChristougennonstinKypro.htm
http://www.slideshare.net/varalig/ss-42533698
http://slideplayer.gr/slide/3112861/
http://www.slideshare.net/maritheoch/22-2014-49143676
α)
κάλαντα των Χριστουγέννων της Κύπρου
Αϊ Βασίλη, βασιλιά
Τιτσίν τιτσίν λουκάνικο

Όλα στη διεύθυνση:
https://goo.gl/ma8NQA

Δραστηριότητα 17, φύλλο εργασίας 7:
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Όλες οι πληροφορίες στο:
https://goo.gl/6CkPA2

Δραστηριότητα 18:
http://blogs.sch.gr/12nipglyfadas/category/%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82/
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«Ιχνηλάτηση πολιτιστικής κληρονομιάς»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Μυλόρδου
Ιδιότητα: Δασκάλα (Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου)
Email επικοινωνίας: giorgia4u@hotmail.com

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Πόλυ Χατζηπροκοπίου
Ιδιότητα: Διευθύντρια (Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου)
Email επικοινωνίας: polyha@cytanet.com.cy

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Πρόκειται για διαθεματικό/διεπιστημονικό σενάριο. Συγκεκριμένα εμπλέκονται τα πιο κάτω γνωστικά
αντικείμενα:
Ιστορία (Βυζαντινή περίοδος στην Κύπρο, περίοδος Αγγλοκρατίας στην Κύπρο)
Ελληνικά (Καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, σχολιασμός συμπερασμάτων, σύγκριση
αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, παραγωγή περιγραφικού κειμένου, διεξαγωγή τηλεμαχίας
(αντιπαράθεσης επιχειρημάτων)
Μαθηματικά (κωδικοποίηση ερωτηματολογίων, καταγραφή αποτελεσμάτων σε πίνακα, σχεδιασμός
γραφικών παραστάσεων για παρουσίαση αποτελεσμάτων)
Τέχνη (σχεδιασμός οικισμού με διάφορα υλικά)

Τάξη/εις εφαρμογής
Τάξη Ε΄ (16 μαθητές)

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2009-2010. Οι
μαθητές προέρχονται από τις κοινότητες Νικηταρίου, Βυζακιάς, Ποταμίου, Κανναβιών, Αγίας Ειρήνης,
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Κουτραφά και Αγίου Γεωργίου Καυκάλου. Το σχολείο παρόλο που υπάγεται στην κοινότητα Νικηταρίου
είναι χτισμένο μακριά από τις κοινότητες, ενώ η μετάβαση των μαθητών στο σχολείο γίνεται με σχολικά
λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα.
Κατά την περσινή σχολική χρονιά το σχολείο συνεργάστηκε με την Dr. Erin Gibson (εθνοαρχαιολόγο και
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης), η οποία διεξήγαγε με τη βοήθεια εκπαιδευτικών του
σχολείου έρευνα για το τι θεωρούν οι μαθητές σημαντικό στις κοινότητές τους. Συγκεκριμένα τα παιδιά των
τάξεων Α’, Β’ , Γ΄ και Δ΄ σχεδίασαν από μια καρτ-ποστάλ, η οποία περιλάμβανε την εικόνα ενός ή
περισσοτέρων μερών του χωριού τους που θα τους έλειπαν περισσότερο, αν το χωριό τους δεν υπήρχε πια.
Τα παιδιά των τάξεων Ε΄ και Στ΄ σχεδίασαν από ένα χάρτη του χωριού τους, επισημαίνοντας τα πιο
σημαντικά γι αυτούς μέρη. Τα σχέδια των μαθητών αναρτήθηκαν σε έκθεση που έγινε στο σχολείο κατά την
τελική γιορτή. Κοινή διαπίστωση από τα σχέδια των μαθητών ήταν η απουσία του σχολείου ως σημαντικό
μέρος της κοινότητας. Οι μαθητές δεν θεωρούν το σχολείο κομμάτι της δικής τους κοινότητας.
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά συνεχίστηκε η συνεργασία του σχολείου με την Dr. Erin Gibson και
συνεργάτες της, με έμφαση στην ιστορία της κοινότητας Ασίνου αλλά και των ευρύτερων κοινοτήτων με την
ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε ρόλο αρχαιολόγου αλλά και ιστορικού.
Ως βασικό στόχο θέσαμε την πολιτιστική και ιστορική σύνδεση της ονομασίας του σχολείου με τις
κοινότητες και την ευρύτερη περιοχή.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
1.

Οι μαθητές να εμπλακούν σε όλα τα στάδια μιας ιστορικής έρευνας (επιτόπια αρχαιολογική μελέτη,

μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων από την περιοχή της Ασίνου, διεξαγωγή συνεντεύξεων από παππούδεςγιαγιάδες, σύγκριση-διασταύρωση πηγών, εξαγωγή και σχολιασμός συμπερασμάτων).
2.

Να μπορούν να διακρίνουν τις πηγές σε πρωτογενείς και δευτερογενείς.

3.

Να μπορούν να διακρίνουν μέσα από μια αφήγηση ή διήγηση ιστορικά ή πραγματικά στοιχεία.

4.

Να κωδικοποιούν απαντήσεις ερωτηματολογίου ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

5.

Να συμπληρώνουν πίνακες και να κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις.

6.

Να μπορούν να εξαγάγουν συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια.

7.

Να μελετήσουν διάφορες πηγές που αναφέρονται στο χωριό Ασίνου και να καταγράψουν την

ιστορία του χωριού με συνεχή αναφορά στις πηγές.
8.

Να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε γονείς και άλλους φορείς των κοινοτήτων.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι
1. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό της περιοχής τους και να γίνουν οι ίδιοι μελετητές και
ερευνητές.
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2. Οι μαθητές να αφιερώσουν χρόνο σε παππούδες και γιαγιάδες, ζητώντας τους να τους αφηγηθούν
ιστορίες από την παιδική τους ηλικία αλλά και μύθους ή άλλες ιστορίες που γνωρίζουν, γύρω από το όνομα
Ασίνου.
3. Οι μαθητές να αντιληφθούν την συνέχεια αλλά και τις αλλαγές που προκύπτουν στην ιστορία ενός

τόπου, λόγω κοινωνικοοικονομικών και άλλων συνθηκών.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Για

το

συγκεκριμένο

σενάριο

χρησιμοποιήθηκαν

ποικίλες

διδακτικές

μεθόδοι.

Συγκεκριμένα

χρησιμοποιήθηκαν μονολογικές ή εκθετικές (εισήγηση-διάλεξη, επίδειξη, διήγηση) και διερευνητικέςενεργητικές – συμμετοχικές (ομαδοσυνεργατική μέθοδος, βιωματική μάθηση, εκπαιδευτικές –
επιμορφωτικές επισκέψεις, συνεντεύξεις με ανθρώπους που έζησαν στο χωριό Ασίνου).

Διδακτικές τεχνικές
Εισήγηση – διάλεξη, επίδειξη
Ειδικοί επιστήμονες (αρχαιολόγοι) επισκέφθηκαν το σχολείο μας και μίλησαν στα παιδιά για τη σημασία
της αρχαιολογίας στην καταγραφή της ιστορίας ενός τόπου και ειδικότερα για το επάγγελμα του
αρχαιολόγου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία επίσης να παρατηρήσουν και να αγγίξουν κομμάτια από πήλινα
αγγεία (όστρακα), που βρέθηκαν σε διάφορες ανασκαφές στην Κύπρο και να προσπαθήσουν να τα
ταξινομήσουν σε χρονολογικές περιόδους.
Διήγηση
Κάτοικοι του χωριού οικισμού διηγήθηκαν στα παιδιά πώς ζούσαν στο χωριό της Ασίνου, αναφέροντας
σημαντικά στοιχεία της ζωής στην περιοχή πριν 50 -60 χρόνια, αλλά και ιστορίες (μύθους) που έχουν οι
ίδιοι ακούσει από τους γονείς ή τους παππούδες τους.
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες εργασίας. Γινόταν καταμερισμός εργασίας, ενώ η κάθε ομάδα
συνεργαζόταν με τις υπόλοιπες για κοινή επίλυση προβλημάτων και συνεπεξεργασία κειμένων – πηγών.
Εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές επισκέψεις
Οι μαθητές επισκέφθηκαν μαζί με αρχαιολόγους και έναν παλαιότερο κάτοικο το ερειπωμένο χωριό της
Ασίνου, όπου ξεναγήθηκαν, μελέτησαν και σχεδίασαν το χωριό. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν σ’ ένα
παρακείμενο χώρο οι ίδιοι οι μαθητές έρευνα εδάφους, όπου εντόπισαν όστρακα διαφόρων περιόδων.
Βιωματική μάθηση
Οι ίδιοι οι μαθητές πραγματοποίησαν έρευνα με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε κατοίκους της περιοχής
με στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων των κατοίκων της περιοχής για το χωριό της Ασίνου. Οι μαθητές
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αφού συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, κατηγοριοποίησαν και κωδικοποίησαν τις απαντήσεις,
συμπλήρωσαν πίνακες, κατασκεύασαν γραφικές παραστάσεις και απάντησαν τα ερευνητικά ερωτήματα
που είχαν θέσει από την αρχή.
Συνεντεύξεις
Οι μαθητές σε ομάδες επισκέφθηκαν γιαγιάδες και παππούδες και πήραν συνεντεύξεις. Οι ερωτήσεις είχαν
ετοιμαστεί προηγουμένως στην τάξη.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες (των 2 ή των 4). Τα θρανία στην τάξη διευκόλυναν την ομαδική εργασία.
Κάποια μαθήματα γίνονταν στην αίθουσα Η/Υ όπου οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες των 2.

Συνολική διάρκεια
Δέκα ογδοντάλεπτα (8 ογδοντάλεπτα και 2 σαραντάλεπτα).

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές θα γίνουν ερευνητές. Θα μάθουν και θα εφαρμόσουν τα βήματα μιας έρευνας (ιστορικής,
αρχαιολογικής,

ποσοτικής).

Θα

διακρίνουν

πηγές

σε

πρωτογενείς

και

δευτερογενείς,

θα

απομαγνητοφωνήσουν συνεντεύξεις και θα μάθουν και θα καταγράψουν την ιστορία του χωριού Ασίνου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές ήταν ενήμεροι για τις περιόδους στις οποίες χωρίζεται η Ιστορία της Κύπρου (Νεολιθική –
Χαλκολιθική – Εμφάνιση πόλεων – Ελληνιστικά χρόνια – Ρωμαϊκή εποχή – Βυζαντινή περίοδος –
Φραγκοκρατία – Ενετοκρατία – Τουρκοκρατία – Αγγλοκρατία – Ανεξαρτησία – Τουρκική εισβολή).

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Καταρτισμός ερωτηματολογίου
Διάρκεια: 40 λεπτά
Είδος: Ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία. Διδασκαλία.
Περιγραφή: Στις 2 Νοεμβρίου έγινε παρουσίαση στους μαθητές για το τι είναι έρευνα, τα είδη της έρευνας
και τα στάδια της έρευνας. Αφού είχε ήδη αποφασιστεί η μελέτη- έρευνα του χωριού Ασίνου (που κανένας
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μαθητής δεν γνωρίζει ο,τιδήποτε για αυτό), αποφασίστηκε όπως ερευνηθούν οι γνώσεις και απόψεις των
γονιών αλλά και άλλων κατοίκων της περιοχής για αυτό. Οι ίδιοι οι μαθητές μαζί με την εκπαιδευτικό τους
κατάρτισαν το ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε όλους τους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι
να βοηθήσουν τα παιδιά της Ε΄ τάξης στην έρευνά τους, δίνοντας το ερωτηματολόγιο σε γονείς, παππούδες
ακόμη και γείτονες. Αποφασίστηκαν επίσης και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Τα ερωτηματολόγια
δόθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2017 και μαζεύτηκαν από τις 6 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2017.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μαθαίνω για τον αρχαιολόγο. Γίνομαι αρχαιολόγος.
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία. Διάλεξη – παρουσίαση – διδασκαλία.
Περιγραφή: Στις 6 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε διάλεξη και επιτόπου εργαστήρι «Γίνομαι
αρχαιολόγος» στο σχολείο από τις αρχαιολόγους Dr. Erin Gibson και Dr. Smadar Gabrieli, οι οποίες μίλησαν
στα παιδιά για το επάγγελμα του αρχαιολόγου, ενώ τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να
αγγίζουν κομμάτια από πήλινα αγγεία (όστρακα) που βρέθηκαν σε διάφορες ανασκαφές στην Κύπρο και να
προσπαθήσουν να τα ταξινομήσουν σε χρονολογικές περιόδους. Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε 8 ομάδες
όπου ήταν χωρισμένα τα διάφορα όστρακα και προσπαθούσαν να τα ταξινομήσουν σε όστρακα Βυζαντινής
περιόδου ή Νεολιθικής περιόδου ή τα όστρακα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να πουν σε ποια περίοδο
ανήκουν ή τι είναι. Πολύ σημαντικό ήταν να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα όστρακα από τις πέτρες.
Μαζί με τις δύο αρχαιολόγους ήταν και δύο αρχαιολόγοι (διδακτορικοί φοιτητές) από την Κύπρο, που
βοηθούσαν και στην μετάφραση. Η τελευταία άσκηση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αυλή του σχολείου
όπου η Dr. Smadar Gabrieli, διηγήθηκε στα παιδιά ένα σενάριο πώς μπορεί να προκύψουν τα σπασμένα
όστρακα (π.χ. ένα σπίτι νεολιθικής περιόδου όπου σπάζουν αγγεία και γκρεμίζεται και μέρος της στέγης
κατά τη διάρκεια σεισμού) ενώ παράλληλα έσπαζε διάφορα αγγεία (πιάτο, φλιτζάνι, στάμνα). Αφού τα
σπασμένα κομμάτια μπερδεύτηκαν αρκετά μεταξύ τους (πέρασαν χρόνια, καλύφθηκαν με χώματα και άλλα
στοιχεία άλλων εποχών) το κάθε παιδί πήρε προσεκτικά από ένα σπασμένο κομμάτι και προσπάθησε να
αναγνωρίσει από ποιο αγγείο ήταν αρχικά. Κάποια κομμάτια ήταν εύκολο να αναγνωριστούν, κάποια ήταν
αρκετά δύσκολο, ίσως και αδύνατο.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Γνωρίζω τον οικισμό της Ασίνου
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Επίσκεψη. Βιωματική εργασία. Διήγηση
Περιγραφή: Στις 8 Νοεμβρίου 2017 οι μαθητές μαζί με τις αρχαιολόγους και δασκάλους επισκέφθηκαν το
ερειπωμένο χωριό της Ασίνου. Η πρόσβαση στο χωριό δεν μπορούσε να γίνει με το λεωφορείο, γι’ αυτό και
τα παιδιά περπάτησαν γύρω στα 15 λεπτά σε αγροτικό δρόμο μέσα στο δάσος μέχρι να αντικρίσουν
μπροστά τους στην κορυφή ενός λόφου το ερειπωμένο χωριό. Μαζί τους ήταν και ο κ.Παναγιώτης Λόππας
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ο οποίος είχε ζήσει μαζί με την οικογένειά του τα παιδικά του χρόνια στο χωριό και είχε αναλάβει το ρόλο
του ξεναγού: να γνωρίσει στα παιδιά το χωριό του. Εκεί τα παιδιά ήταν οργανωμένα σε ομάδες, έχοντας
αναλάβει ο καθένας και μια υπευθυνότητα όπως: την ηχογράφηση της διήγησης του κ.Παναγιώτη, την
καταγραφή των κτηρίων, το σχεδιασμό του οικισμού, την φωτογράφιση του χωριού αλλά και της όλης
εργασίας, τον σχεδιασμό ενός χάρτη εντοπισμού του οικισμού.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Γίνομαι αρχαιολόγος – Έρευνα επιφάνειας
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Επίσκεψη. Βιωματική εργασία.
Περιγραφή: Στις 8 Νοεμβρίου 2017 τα παιδιά, μετά την επίσκεψη στο χωριό της Ασίνου, μαζί με τους
αρχαιολόγους μετέβηκαν σε ένα χώρο - χωράφι απέναντι από την εκκλησία πραγματοποιώντας οι ίδιοι
έρευνα εδάφους και εντοπίζοντας αρκετά όστρακα που χρονολογούνταν από την βυζαντινή εποχή αλλά και
παλαιότερα. Στην αρχή παρακολούθησαν επίδειξη έρευνας επιφάνειας από τις αρχαιολόγους και στη
συνέχεια αφού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες πραγματοποίησαν οι ίδιοι έρευνα. Στη συνέχεια παρατήρησαν
και μελέτησαν τα ευρήματά τους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στην περιοχή υπήρχαν οικισμοί από
την βυζαντινή εποχή και ίσως και παλαιότερα. Στο τέλος τα παιδιά σκόρπισαν τα ευρήματα στην περιοχή
που τα βρήκαν.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κωδικοποίηση ερωτηματολογίων
Διάρκεια: 40 λεπτά
Είδος: Διδασκαλία, ερευνητική εργασία.
Περιγραφή: Οι μαθητές αρίθμησαν όλα τα ερωτηματολόγια που συγκέντρωσαν από γονείς και κάτοικους
της περιοχής (100). Αφού τους επεξηγήθηκε το πρωτόκολλο κωδικοποίησης που θα ακολουθούσαν,
χωρίστηκαν σε 8 ομάδες και κάθε ομάδα πήρε από 10 -15 ερωτηματολόγια τα οποία κωδικοποίησαν πρώτα
σε πίνακα σε φυλλάδιο και αργότερα σε πίνακα στην Excel.
6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου – Πίνακες, γραφικές παραστάσεις
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Διδασκαλία, ερευνητική εργασία.
Περιγραφή: Με βάση τα στοιχεία του πίνακα της Excel, οι μαθητές σε ομάδες των 2, κατασκεύασαν
πίνακες και ακολούθως γραφικές παραστάσεις. Οι γραφικές παραστάσεις έγιναν στον Η/Υ στην Excel. Για
την κατασκευή των πινάκων και των γραφικών παραστάσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά ή άλλα
λογισμικά προγράμματα (εκτός από την Excel), γιατί δεν θα μπορούσαν οι μαθητές να τα επεξεργαστούν.
Αντίθετα η καταμέτρηση των στοιχείων κάθε μεταβλητής έγινε από τους ίδιους τους μαθητές με τη βοήθεια
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της ηλεκτρονικής υπολογιστικής. Οι μαθητές κατασκεύασαν και γραφικές παραστάσεις στο τετράδιο των
μαθηματικών.
7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Παρουσίαση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Διδασκαλία, ερευνητική εργασία, αξιολόγηση, μεταγνώση.
Περιγραφή: Κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια της τάξης τον πίνακα και την γραφική παράσταση
που κατασκεύασε. Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση για τα αποτελέσματα, απαντήθηκαν τα ερευνητικά
ερωτήματα και καταγράφηκαν τα συμπεράσματα. Τα παιδιά συζήτησαν επίσης για τον τρόπο παρουσίασης
των αποτελεσμάτων στο υπόλοιπο σχολείο καθώς και στους γονείς τους.
8η Δραστηριότητα
Τίτλος: Συνέντευξη – Πώς συλλέγουμε πληροφορίες
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Διδασκαλία
Περιγραφή: Με βάση τα ερωτηματολόγια που έχουν δοθεί σε γονείς και παππούδες, έχουν εντοπιστεί λίγοι
κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για το χωριό της Ασίνου είτε γιατί έχουν ζήσει εκεί οι
ίδιοι (2 κάτοικοι) ή οι γονείς τους. Οι μαρτυρίες αυτών των κατοίκων θεωρούνται πολύτιμες και πρέπει να
καταγραφούν από τους μαθητές με τη μορφή συνεντεύξεων. Τα παιδιά ανάλογα με τις κοινότητές τους
χωρίστηκαν σε ομάδες και ανάλαβαν να πάρουν συνέντευξη από έναν κάτοικο (σχηματίστηκαν 5 ομάδες).
Στην ολομέλεια οι μαθητές κατέγραψαν σε κάρτες τις ερωτήσεις που θα ήθελαν να θέσουν
«ιδεοκαταιγίδα». Αφού παρουσιάστηκαν όλες οι ερωτήσεις, με βάση λέξεις – κλειδιά ομαδοποιήθηκαν σε 5
ομάδες. Αποφασίστηκε πως οι ερωτήσεις κλειστού τύπου έπρεπε να αποφευχθούν, ενώ η πρώτη ερώτηση
θα έπρεπε να είναι ευρέος πεδίου, επιτρέποντας στον συνεντευξιαζόμενο να δώσει πολλές πληροφορίες
και λέξεις-κλειδιά. Οι ερωτήσεις μπήκαν σε σειρά προτεραιότητας, ενώ κάθε ομάδα αποφάσισε τους
ρόλους του κάθε μέλους της ομάδας. Ποιος θα κάνει τις ερωτήσεις; Ποιος θα καταγράφει σημειώσεις;
Ποιος θα ηχογραφεί την συνέντευξη;
Τις συνεντεύξεις κατέγραψαν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους (απόγευμα ή Σαββατοκυρίακο).
9η Δραστηριότητα
Τίτλος: Παρουσίαση συνεντεύξεων
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Αξιολόγηση, μεταγνώση.
Περιγραφή: Τα παιδιά κάθε ομάδας παρουσίασαν την συνέντευξη στην τάξη. Κάθε ομάδα μπορούσε να
παρουσιάσει την συνέντευξη με όποιο τρόπο ήθελε. Δραματοποίηση, προφορική ανάγνωση
αποσπασμάτων, παρουσίαση σε power-point, παρουσίαση ηχογραφημένων αποσπασμάτων.
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Τα παιδιά συγκρίνουν τις συνεντεύξεις μεταξύ τους. Εντοπίζουν τις κοινές αναφορές και συζητούν για τα
διαφορετικά στοιχεία που εντοπίζονται (πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές).
10η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μελέτη γραπτών πηγών
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Διδασκαλία, αξιολόγηση, μεταγνώση.
Περιγραφή: Έγινε αναφορά στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει τα παιδιά για το χωριό Ασίνου. Στη
τάξη υπάρχει μόνιμη πινακίδα, όπου τα παιδιά τοποθετούν όλες τις πληροφορίες. Ακολούθησε συζήτηση
σχετικά με τις πηγές αυτών των πληροφοριών. Οι πληροφορίες προέρχονταν από την επίσκεψη των
παιδιών στην Ασίνου και από συνεντεύξεις παλαιότερων κατοίκων του χωριού. Ακολούθησε συζήτηση από
πού αλλού μπορούσαν να βρουν πληροφορίες.
Παρουσιάζονται τότε αποσπάσματα από γραπτές πηγές. Οι πηγές δόθηκαν από την Dr. Erin Gibson, η οποία
ήταν επικεφαλής αρχαιολόγος σε παλαιότερες μελέτες και ανασκαφές στην περιοχή Ασίνου. Οι αγγλικές
πηγές φυσικά μεταφράστηκαν από την εκπαιδευτικό της τάξης και δόθηκαν στα παιδιά στα ελληνικά. Τα
παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα αφού μελετούσε το δικό της απόσπασμα, εντόπιζε τα
σημαντικά στοιχεία και ετοίμαζε κάρτες που θα τοποθετούσε στην πινακίδα της τάξης. Κάθε ομάδα
παρουσίασε την δουλειά της στις υπόλοιπες, ενώ ακολουθούσε συζήτηση σχετικά με νέα στοιχεία που
παρουσιάζονταν ή με στοιχεία που απλά επιβεβαίωναν πληροφορίες που ήταν ήδη γνωστές.
Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε το στοιχείο που εντόπισαν οι μαθητές σχετικά με το λόγο που ώθησε τελικά
τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό και είχε σχέση με την πολιτική των Άγγλων αποικιοκρατών να
προστατεύσουν το δάσος.
11η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εικαστική αποτύπωση του χωριού Ασίνου
Διάρκεια: 80 λεπτά
Είδος: Εμπέδωση, αξιολόγηση.
Περιγραφή: Προβλήθηκαν στους μαθητές οι φωτογραφίες από την επίσκεψή τους στο χωριό Ασίνου, την
ευθύνη των οποίων είχαν δύο συμμαθητές τους η Αλίκη και ο Λάμπρος.
Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής χρησιμοποιώντας ό,τι υλικά θέλει αποτύπωσε σε μια κόλλα Α3 ένα τμήμα του
χωριού (π.χ. ένα τοίχο, ένα φούρνο, μια στέγη, δύο σπίτια). Ακολούθως οι ίδιοι οι μαθητές πήραν και τα 16
σκίτσα και προσπάθησαν να φτιάξουν ένα puzzle του χωριού. Τα κομμάτια ενώθηκαν μεταξύ τους ενώ
χρωμάτισαν τα κενά σημεία. Το τελικό σκίτσο φωτογραφήθηκε και στάλθηκε σε τυπογραφείο για
αποτύπωση της εικόνας σε ένα μεγάλο poster.
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Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η όλη εργασία αν και 11 ογδοντάλεπτα, διήρκησε 3 μήνες (συλλογή ερωτηματολογίων, συγκέντρωση και
ετοιμασία υλικού). Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι σε κάθε στάδιο και δραστηριότητα. Η όλη εργασία θα
παρουσιαστεί από τους μαθητές σε συνέδριο που θα οργανωθεί τον Μάιο στο σχολείο μας και θα
προσκληθούν οι γονείς, τα κοινοτικά συμβούλια των κοινοτήτων της περιοχής μας αλλά και άλλοι τοπικοί
φορείς.

Υλικοτεχνική υποδομή
Για την διεκπεραίωση της όλης εργασίας χρησιμοποιήθηκαν υλικά από το μάθημα της τέχνης και
τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει το σχολείο (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφική μηχανή).

Βιβλιογραφία
Given M.,Knapp B.,Noller J., Sollars L., Kassianidou V.(2013). Landscape and interaction: The Troodos
archaeological and environmental survey project, Cyprus. Oxbow books
Κυριαζής Ν. Γ.,(1952). Τα χωριά της Κύπρου. Λάρνακα: Π. Χειμωνίδης
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Φωτογραφικό υλικό
Δραστηριότητα 2 (6 Νοεμβρίου 2017)
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Δραστηριότητα 3 (8 Νοεμβρίου 2017)
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Δραστηριότητα 6
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Αποτελέσματα από ερωτηματολόγιο
Έχουν μαζευτεί και κωδικοποιηθεί 100 ερωτηματολόγια.

Αριθμός προσώπων ανά κατηγορία
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Σε ερώτηση «τι τους θυμίζει το όνομα Ασίνου» έχουν συγκεντρωθεί οι πιο κάτω απαντήσεις:

Τι σας θυμίζει το όνομα Ασίνου;
Τίποτα

1

Ασήμι

2

Βυζαντινή εποχή

2

Σχολική εκδρομή

1

Ασίνη Πελοποννήσου

3

Ειδική διαδρομή ράλυ

1

Δάσος, Εκδρομικός χώρος

9

Εστατόρια

3

Χωριό Ασίνου

9

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο

8

Εκκλησία "Παναγία Φορβιώτισσα"
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Παρατηρούμε δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό 69,5% να αναφέρεται στην Παναγία Φορβιώτισσα της Ασίνου.
Από την εκκλησία μάλιστα πήρε το όνομα και το σχολείο. Η εκκλησία φυσικά ονομάζεται Παναγία
Φορβιώτισσα της Ασίνου, αναφερόμενη στο χωριό Ασίνου που υπάρχει πολύ κοντά στην εκκλησία.
Η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στο αν γνωρίζουν αν υπάρχει ή υπήρχε χωριό Ασίνου και οι απαντήσεις
κωδικοποιήθηκαν σε θετικές ή αρνητικές (ναι ή όχι).
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Γνωρίζετε αν υπάρχει ή υπήρχε χωριό Ασίνου;
Ναι

Όχι

30%

[ΠΟΣΟΣΤΟ]

Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 70% γνωρίζει ότι υπήρχε το χωριό Ασίνου, αν και η λέξη Ασίνου δεν
τους θυμίζει το χωριό.
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ατόμων που γνωρίζουν το χωριό Ασίνου, αφού στη
συνέχεια τους ζητήθηκε να γράψουν τι γνωρίζουν για το συγκεκριμένο χωριό. Οι 70 απαντήσεις
κωδικοποιήθηκαν στις πιο κάτω 13 κατηγορίες:
Αριθμός
ατόμων
1.

Το χωριό Ασίνου υπήρχε μέχρι το 1974. Πήρε το όνομά του από τους πρώτους

1

κατοίκους που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εκεί από την Ασίνη της
Πελοποννήσου. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν κτηνοτρόφοι ή εργάζονταν στο
δάσος. Ήταν κάτοικοι, που έρχονταν από το χωριό Σπήλια για ν’ ασχοληθούν με
την γεωργία. Φύτευαν λίγες πατάτες για τις οικογένειές τους. Επίσης φύτευαν
φασόλια, λουβί. Είχαν αμπέλια, ελιές, καρυδιές.
2.

Το χωριό είχε 13 εκκλησίες κι όλες εκτός από την Παναγία της Ασίνου 1
καταστράφηκαν. Οι κάτοικοι ήταν βοσκοί και είχαν τα ζώα τους έξω στο δάσος
και βοσκούσαν.

3.

Το χωριό υπάρχει αλλά μισοερειπωμένο. Τώρα δεν έχει κανένα κάτοικο αλλά

1

πριν από 300 περίπου χρόνια είχε 2000 -3 000 κατοίκους. Η Ασίνου ήταν
κωμόπολη. Λίγοι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία. Οι περισσότεροι είχαν
κοπάδια.
4.

Υπήρχε στην περιοχή της εκκλησίας, 3- 4 km από το χωριό Νικητάρι. Ήταν ένα 11
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πολύ μικρό χωριό με πολύ λίγους κατοίκους.
5.

Ήταν ένα χωριό με 20 περίπου οικογένειες. Οι κάτοικοί του ήταν κυρίως βοσκοί 20
αλλά ασχολούνταν και με τη γεωργία.

6.

Υπήρχε αυτό το χωριό, αλλά το εγκατέλειψαν οι κάτοικοί του.

4

7.

Υπήρχε μεγάλος οικισμός με το όνομα Ασίνου από τον 11 αι. μ.Χ. Οι τελευταίοι

3

κάτοικοί του ήταν ο Σολωμός ο Κυβερνήτης και η σύζυγός του η Μαρία, οι
οποίοι πέθαναν στο χωριό το 1985.
8.

Αρχαίος οικισμός με την ονομασία Ασίνη όπου εγκαταστάθηκαν άποικοι από

8

την Ασίνη της Πελοποννήσου. Αυτός ο οικισμός καταστράφηκε.
9.

Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και την ξυλεία.

5

10. Υπήρχε ένα χωριό που καταστράφηκε από σεισμό.

1

11. Δεν έχει κατοίκους.

3

12. Χωριό στην Ελλάδα.

1

13. Δεν ξέρω

11

Σύνολο

70

Από τις πιο πάνω κατηγορίες φαίνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν πολύ λίγα στοιχεία για το
χωριό Ασίνου. Υπήρχαν απαντήσεις με περισσότερα στοιχεία (κατηγορία 1, 7) αλλά από πολύ λίγα άτομα,
τα οποία μάλιστα είχαν σχέση με το χωριό. Για παράδειγμα η απάντηση της κατηγορίας 1 δόθηκε από έναν
πατέρα, ο οποίος ανέφερε ότι το χωριό Ασίνου ήταν το χωριό της μητέρας του. Τα άτομα αυτά θα
αποτελέσουν πρωτογενείς πηγές στην έρευνά μας, αφού θα τους καλέσουμε στο σχολείο για προσωπικές
συνεντεύξεις. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις κατηγορίες 9, 10, 11, 12, 13 θεωρούμε ότι δεν δίνουν σωστά
ή καθόλου στοιχεία για το χωριό Ασίνου της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα οι 12 κατηγορίες μπορούν να ταξινομηθούν στις τρεις πιο κάτω ομάδες:

Κατηγορίες

Αριθμός ατόμων

Γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για 1,7

4

το χωριό Ασίνου.
Γνωρίζουν λίγα στοιχεία για το 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

50

χωριό Ασίνου.
Δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν 10, 11, 12, 13

16

αναληθή στοιχεία για το χωριό
Ασίνου

268

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τι γνωρίζετε για το χωριό Ασίνου;
60
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0
Γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για
το χωριό Ασίνου.

Γνωρίζουν λίγα στοιχεία για το
χωριό Ασίνου.

Δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν
αναληθή στοιχεία για το χωριό
Ασίνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι μαθητές της τάξης μας πήγαμε στον οικισμό της Ασίνου, όπου εκεί μας περίμεναν αρχαιολόγοι και ο
κ.Παναγιώτης Λόππας για να μας ξεναγήσει και να μας διηγηθεί ιστορίες από τα χρόνια που έζησε στο
χωριό της Ασίνου.
Μας έδειξε τα το σπίτι όπου έμενε παλιά, το οποίο έχει καταστραφεί με την πάροδο πολλών χρόνων. Μας
είπε ότι στο σπίτι του ζούσαν 8 άτομα. Το σπίτι του ήταν ένα πολύ μικρό δωμάτιο στο οποίο ζούσαν τα 8
άτομα και ένας γάιδαρος. Απέναντι από το χωριό είχε μια εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη, όπου ο
κ.Παναγιώτης πήγαινε κάθε Κυριακή.
Στο χωριό του δεν υπήρχε σχολείο και πήγαινε στα Σπήλια, όπου ήταν το πιο κοντινό σχολείο από το σπίτι
του (σε απόσταση περίπου 15 μίλια και με αρκετές ώρες περπάτημα). Σε αυτό τον οικισμό ζούσαν περίπου
19 οικογένειες.
Χρίστος Προδρόμου

Το χωριό που επισκεφθήκαμε ονομάζεται Ασίνου. Τα σπίτια ήταν χτισμένα με πέτρες και πλιθάρι. Λίγο έξω
από το χωριό είχε ένα μεγάλο σπίτι χτισμένο από πλιθάρι το «Μακρινάρι», το οποίο ανήκε στον μουχτάρη
του χωριού.
Τα σπίτια ήταν μικρά και χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ τα περισσότερα είχαν κοινούς τοίχους. Στους
εσωτερικούς κοινούς μάλιστα τοίχους είχαν τις λεγόμενες «φουλίδες» οι οποίες ήταν πέτρες που έβγαιναν
και μπορούσες να επικοινωνήσεις με τον γείτονά σου ζητώντας του πολλές φορές λίγο αλάτι ή κάτι άλλο. Οι
κάτοικοι ήταν περίπου 45 άτομα, γύρω στις 19 οικογένειες.
Οι πρώτοι κάτοικοι της Ασίνου ήρθαν από μια περιοχή της Ασίνου (την Ασίνη της Πελοποννήσου). Οι
περισσότεροι είχαν κοπάδια και αρκετοί έφτιαχναν κάρβουνα ή μάζευαν το ρετσίνι από τους πεύκους. Η
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ζωή τους ήταν πολύ διαφορετική από την σημερινή. Ήταν πολύ φτωχοί και έτρωγαν εκτός από
γαλακτομικά, λίγο ψωμί και όσπρια. Οι κάτοικοι δεν είχαν πολλά παιδιά γιατί το χωριό ήταν αρκετά μικρό
και δεν έμεναν πολλά παιδιά αλλά ενήλικες.
Το χωριό αυτό είναι περίπου 1000 ετών, ενώ μέσα στα ερείπια συναντάς κομμάτια διαφόρων εποχών όπως
στέγες, εστίες, στάβλους, πόρτες κ.ά.
Μυριάνθη Μιχαήλ

Σήμερα πήγαμε να δούμε τον παλιό οικισμό της Ασίνου. Η δασκάλα μου μου ανέθεσε την αποστολή του
φωτογράφου. Εγώ και ο Λάμπρος βγάζαμε φωτογραφίες τα ερειπωμένα κτήρια και τους συμμαθητές μας.
Στη συνέχεια πήγαμε σε ένα χωράφι απέναντι από την εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας για να
βρούμε όστρακα, δηλαδή κομμάτια από αγγεία. Εγώ συνέχιζα να φωτογραφίζω τους συμμαθητές μου.
Όταν οι αρχαιολόγοι μας έδειξαν τι έπρεπε να κάνουμε, σταθήκαμε όλα τα παιδιά της ομάδας μου σε μια
γραμμή κι αρχίσαμε να ψάχνουμε στην επιφάνεια του εδάφους για όστρακα.
Μου άρεσε πολύ που ήμουν φωτογράφος της αποστολής, γιατί έβγαζα πολλές φωτογραφίες.
Αλίκη Ιωαννίδου

Στην αρχαιολογική θέση 2 μάθαμε να βρίσκουμε όστρακα από έρευνα επιφάνειας.
Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες. Σταθήκαμε όλοι σε μια ευθεία γραμμή και ο καθένας προχωρούσε μπροστά
και έψαχνε στο δικό του κομμάτι για όστρακα. Έπρεπε να ξεχωρίζουμε τα όστρακα από τις πέτρες. Η
δουλειά που είχαμε να κάνουμε ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Αργότερα έπρεπε
να παρατηρήσουμε τα όστρακα που βρήκαμε και να καταλάβουμε από το χρώμα και το σχήμα τους τι ήταν.
Κομμάτι στέγης, αγγείου; Από ποια εποχή; Φυσικά με την βοήθεια της Dr. Smadar!
Όλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία που θα ήθελα πολύ να την ξαναζήσω!
Κάλια Αεροπόρου
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Σπίτια

13

Στάβλοι

6

Φούρνοι

1

«Μακρινάρι»

1

Σπίτι μουχτάρη
Σπίτι Σολωμού

1

Στέγες

4

Πόρτες

2

Παράθυρα

10

Συνολικά κτίρια

20

Μιχάλης Νεάρχου, Νικόλας Ανδρέου, Θεόδωρος Καρασούλας
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Σώτια Μάμα

Φρόσω Χαραλάμπους
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Ευγενία Τσιαλή

Λιν Αλτζμπάουι
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Λιν Αλτζμπάουι

Ευγενία Τσιαλή
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Μαρίνα Πολυκάρπους
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«Η τατσιά μας… η Κύπρος μας» - «Ο Νικολός μας... η Ελλάδα μας»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργοί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Πραμπρόμη Σωσσάνα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής αγωγής
Email επικοινωνίας: xristoskwn@hotmail.com
2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Χαραλάμπους Μάριος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Email επικοινωνίας: zechris2@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Βασικά γνωστικά αντικείμενα: Φυσική αγωγή, Μουσική
Υποστηρικτικά γνωστικά αντικείμενα: Θεατρική αγωγή, γλώσσα, ιστορία, πληροφορική, εικαστικά

Τάξη/εις εφαρμογής
Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Βασικός σκοπός της δράσης είναι να γνωρίσουν και να αγαπήσουν οι μαθητές της Ελλάδας την Κύπρο αλλά
και της Κύπρου την Ελλάδα, μέσα από ένα ελκυστικό μέσο, τον χορό.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
-Γνωριμία των μαθητών με τον πολιτισμό της Κύπρου και της Ελλάδας μέσα από στοιχεία λαογραφίας και
συγκεκριμένα μέσα από παραδοσιακούς χορούς
-Κατανόηση του ιστορικού πλαισίου του Κυπριακού προβλήματος και των αγώνων των Ελλήνων για
Ελευθερία.
-Σύνδεση της ιστορίας του τόπου τους (Σιάτιστα) με την Κύπρο
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Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
-Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής
-Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
-Ψυχική ευεξία και εκτόνωση
-Καλλιέργεια της δημιουργικότητας

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Περιγράψτε τη διδακτική μέθοδο του σεναρίου
Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος καθώς όλη η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο μαθητικών
ομάδων. Υιοθετείται επίσης η βιωματική μάθηση καθώς τα παιδιά μέσα από τη γνώση παραδοσιακών
χορών της Κύπρου και της Ελλάδας γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό των δύο χωρών. Τέλος η όλη
προσέγγιση είναι διαθεματική καθώς εκτός από την αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου της φυσικής
αγωγής, η δράση συμπληρώνεται και από άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως:
-Ιστορία (για την προσέγγιση του ιστορικού πλαισίου του Κυπριακού προβλήματος, με αφορμή εθνικές μας
εορτές, με αφορμή μέρες με ιστορική βαρύτητα όπως ο αγώνας της ΕΟΚΑ, σε σχέση τέλος με την ιστορία
της Σιάτιστας κλπ)
-Γλώσσα (γνωριμία και εξοικείωση με την Κυπριακή διάλεκτο, εντοπισμός κοινών στοιχείων με ελλαδικές
διαλέκτους, κυπριακά παραμύθια κλπ)
-Εικαστικά (δημιουργία γωνιάς με εικαστικές δημιουργίες των μαθητών για την Κύπρο και την Ελλάδα)
-Θεατρική αγωγή (δραματοποίηση κυπριακών και ελληνικών εθίμων)
Τέλος εφαρμόστηκε διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς η δράση ήταν προσαρμοσμένη στην ηλικία των
μαθητών (στις μικρότερες τάξεις ήταν εμπλουτισμένη με περισσότερα θεατρικά στοιχεία, παραμύθια κλπ).

Διδακτικές τεχνικές
Περιγράψτε τις διδακτικές τεχνικές του σεναρίου
Αφόρμηση της δράσης είναι η απλή επίδειξη του χορού «τατσιά» που ενθουσιάζει και συνεπαίρνει τους
μαθητές. Μετά την επίδειξη και παράλληλα με την προσπάθεια των μαθητών να μάθουν τον χορό,
«χτίζονται» μια σειρά από δραστηριότητες ώστε οι μαθητές να μάθουν την ιστορία της Κύπρου και το
Κυπριακό πρόβλημα. Ένα ακόμη στοιχείο που λειτούργησε υποβοηθητικά ως προς τη δράση, ήταν η
συνεργασία με ένα κυπριακό σχολείο, συνεργασία που εμπλούτισε το πρόγραμμα με επιπλέον στοιχεία,
συχνή επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
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Μέσω αυτής της συνεργασίας δόθηκε και η ευκαιρία στο κυπριακό σχολείο να γνωρίσει τους χορούς, τα
ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. Αρχή έγινε με τον «Νικολό», έναν τοπικό χορό της Σιάτιστας, που χορεύεται
με ιδιαίτερο καμάρι και γοητεύει τα κορίτσια, εφόσον είναι γυναικείος χορός και με τον «Λουλουβίκο»,
έναν ανδρικό χορό από τα Μέγαρα Αττικής, ο οποίος γοητεύει τα αγόρια, λόγω κυρίως του τρόπου που
χορεύεται.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Περιγράψτε την οργάνωση της τάξης για την εφαρμογή του σεναρίου
-Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για επιμέρους στοιχεία της δράσης (για παράδειγμα συγκέντρωση
πληροφοριών για κάποιο θέμα)
-Οι μαθητές συμμετέχουν όλοι μαζί στους χορούς, επισκέψεις, εκδηλώσεις κλπ

Συνολική διάρκεια
Αναφέρετε τη συνολική διάρκεια του σεναρίου (σε διδακτικές ώρες)
Δύο διδακτικές ώρες τον μήνα για όλο το σχολικό έτος.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Περιγράψτε ποιες νέες γνώσεις θα αποκτήσουν οι μαθητές
-Γνώσεις σχετικές με τη λαογραφία
-Ιστορικές γνώσεις για το Κυπριακό πρόβλημα
-Ιστορικές γνώσεις για τη σύνδεση της ιστορίας της Ελλάδας με την ιστορία της Κύπρου
-Εκμάθηση παραδοσιακών χορών

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Αναφέρετε τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις για την εφαρμογή του σεναρίου
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις που να κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή του σεναρίου.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε):
Η δράση ξεκινά πάντα βάζοντας τα παιδιά σε κύκλο και στη μέση την τατσιά.

Συνήθως φωνάζουμε όλοι

μαζί. «Τι έχει να μας πει σήμερα η τατσιά;» Σχεδόν πάντα η τατσιά θα περάσει από τα χέρια όλων των
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μαθητών κι αφού την περιεργάζονται αρχικά κι αρχίζουν δειλά να μαθαίνουν τις κινήσεις, ως το τέλος της
σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές θα εξοικειωθούν μαζί της και θα υπάρξουν μαθητές που θα χορεύουν
ολόκληρο τον χορό και θα προσθέτουν και ποτήρι με κρασί. Επειδή η τατσιά που είχαμε στη διάθεσή μας
μόνο μία και τα μικρά στεφάνια γυμναστικής αρκετά, όλοι οι μαθητές στροβίλιζαν από ένα στεφανάκι
μιμούμενοι τις κινήσεις του χορού.
Ανάλογα κάθε φορά κι αφού πρώτα ρωτήσουμε όπως πάντα την τατσιά και περάσει από τα χέρια όλων,
μπορεί να ασχοληθούμε με κάποιον άλλο κυπριακό χορό, αφού μιλήσουμε πρώτα για τα λαογραφικά του
στοιχεία, τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, την ενδυμασία. Άλλες φορές θα τραγουδήσουμε, θα
δραματοποιήσουμε κάποιο έθιμο, θα μάθουμε και θα παίξουμε κάποιο κυπριακό παραδοσιακό παιχνίδι,
σε στιγμές χαλάρωσης μετά τον χορό ή το παιχνίδι θα παίξουμε με τσιατιστά χρησιμοποιώντας λέξεις από
την κυπριακή διάλεκτο (σε κάθε τέτοια διδακτική ώρα μαθαίνουμε κι από μία δύο λέξεις της κυπριακής
διαλέκτου) ή ακούγοντας ένα όμορφο κυπριακό παραμύθι θα το δραματοποιήσουμε (ανάλογα την ηλικία
και την τάξη κάθε φορά). Σχεδόν πάντα αρχίζουμε με χορό, είτε μαθαίνοντας έναν καινούριο κυπριακό,
είτε χορεύοντας κάποιον που έχουμε μάθει και τον αγαπήσαμε και κάποιες φορές συνδέουμε και
συγκρίνουμε ελληνικούς και κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς βλέποντας τις πολλές πραγματικά
ομοιότητές τους σε πολλά επίπεδα. Ο χορός είναι η αρχή και το εφαλτήριό μας και δένεται πάντα και με
κάτι καινούριο στη μάθηση είτε έχει σχέση με λαογραφία, μουσική, ιστορία, παραδοσιακό παιχνίδι,
διάλεκτο της Κύπρου κ.λπ. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο χορός, τα παραδοσιακά παιχνίδια κι
οτιδήποτε άλλο λαμβάνει χώρα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής γίνεται ανάλογα με την τάξη, την ηλικία,
το επίπεδο των παιδιών…. π.χ. ο χορός στα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να γίνει εντελώς μιμητικά κι
ελεύθερα και με αυτοσχεδιασμούς και φαντασία, ενώ σε όλο και μεγαλύτερες τάξεις

υπάρχουν

αυξανόμενες απαιτήσεις για την ολοκληρωμένη και σωστή εκτέλεση του χορού.
Εάν ημερομηνιακά υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός της κυπριακής ιστορίας π.χ. ο αγώνας της ΕΟΚΑ,
αφού ρωτηθεί αρχικά και περάσει από όλους η τατσιά, θα γίνει οπωσδήποτε αναφορά, θα δραματοποιηθεί
η μάχη/θυσία π.χ. του Αυξεντίου στη σπηλιά του Μαχαιρά (εντυπωσιάζει ιδιαίτερα τους μαθητές), θα
διαβαστεί ένα ποίημα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, θα ακουστεί ένα ανάλογο τραγούδι, θα φτιαχτεί η
ανάλογη

γωνιά με αφίσες, ζωγραφιές και μηνύματα. Η γωνιά αυτή εμπλουτίζεται κάθε φορά

με

ζωγραφιές, αφίσες, αντικείμενα, ανάλογα με το θέμα. Θα αναφέρω και μια σημαντική στάση που κάνουμε
κάθε χρόνο πλησιάζοντας η 25η Μαρτίου, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο τον κοινό εθνικό μας αγώνα,
σαν ένα ελληνικό έθνος που είμαστε Κύπριοι και Ελλαδίτες του τότε (1821) αλλά και του τώρα. Το 1798
στον πύργο Νεμπόισα του Βελιγραδίου στραγγαλίστηκε ο Ρήγας Βελεστινλής με άλλους 7 συμμάρτυρεςσυναγωνιστές. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Σιατιστινός Θεοχάρης Τουρούντζιας και ο Ιωάννης Καρατζάς εκ
Λευκωσίας. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε εκτός των άλλων και το ιστορικό μας δέσιμο Σιάτιστας στην
Ελλάδα και Λευκωσίας στην Κύπρο. Οι προηγούμενες δραστηριότητες υλοποιούνται, αφού πιο πριν τα
παιδιά έχουν χωριστεί σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και η κάθε ομάδα ασχοληθεί με το
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επιμέρους αντικείμενο του ενδιαφέροντος π.χ. μια ομάδα θα ασχοληθεί με την έρευνα πληροφοριών από
το διαδίκτυο, κάποια άλλη θα κάνει ζωγραφιές κάποια άλλη θα προτείνει ανάλογο τραγούδι ή ποίημα,
κάποια άλλη θα φέρει ανάλογες φωτογραφίες κ.λπ.. Για να υλοποιηθούν με επιτυχία τέτοιου τύπου
δραστηριότητες, θα χρειαστούν σίγουρα δύο διδακτικές ώρες στις οποίες στη μια θα γίνει προετοιμασία,
μικρή εισήγηση για το θέμα, χωρισμός ομάδων και καταμερισμός των δραστηριοτήτων και στην άλλη
υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Φυσικά όλα καταλήγουν στο να χορεύουμε κάθε φορά και τον ανάλογο
χορό. Αυτά που περιγράφω, γίνονται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και σε κάθε σχολείο που θα
είμαι κάθε χρονιά.
Οι ίδιες δράσεις πραγματοποιούνται αμφίδρομα στο κυπριακό σχολείο, καθώς η επικοινωνία και η
συνεργασία μας είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση κι ανταλλάζουμε την ίδια βιωματική εμπειρία με τους
μαθητές μας.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Περιγράψτε τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και τους τρόπους με τους οποίος αποτιμήσατε την όλη
δράση και φυσικά τα αποτελέσματα αυτής της αποτίμησης.
Στην τατσιά μας αυτή χωράει μέσα ολόκληρη η Κύπρος! Με αρχή και βάση πάντα την αγαπημένη τατσιά
μας, αγαπήσαμε την Κύπρο μας, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο μαθητή γίνεται κατανοητό το
κυπριακό πρόβλημα καθώς και το ότι είμαστε το ίδιο έθνος που έχει ανάγκη να είναι ενωμένο και
γιγαντωμένο. Αυτό γίνεται βέβαια περισσότερο εφικτό με τη βοήθεια των μαθητών του κυπριακού
σχολείου όσον αφορά την Κύπρο, αλλά και εμείς με τη σειρά μας τους δίνουμε τα φώτα μας όσον αφορά
την Ελλάδα. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν στο αντικείμενο του χορού. Με τον χορό αναπτύσσονται στους
μαθητές εκτός από τα γνωστά οφέλη της άθλησης, δημιουργικότητα, θετικά συναισθήματα, συνεργασία,
ομαδικότητα, σεβασμός και

αποδοχή, χαρά και θετικό κλίμα, απελευθέρωση του ατόμου και των

συναισθημάτων του, πολιτισμική αγάπη, μάθηση και κατανόηση από τις πιο μικρές ηλικίες, ψυχική ευεξία,
εκτόνωση, κοινωνικοποίηση, τόνωση της αυτοπεποίθησης αλλά και διάθεση μάθησης και άλλων
πραγμάτων πέρα από τον χορό, που τα συνδέουμε ανάλογα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές οι χοροί και τα τραγούδια που μαθαίνουμε συνεχίζονται και
γεμίζουν και τα διαλείμματά μας… κι αυτό γίνεται διότι οι ίδιοι μαθητές το ζητούν…αυτό συμβαίνει και στο
ελληνικό και στο κυπριακό σχολείο.
Σε εκδηλώσεις μάλιστα του περσινού σχολείου χορεύτηκε από εννιάχρονο μαθητή μας ο χορός της τατσιάς
με παραδοσιακή κυπριακή ενδυμασία καθώς και άλλοι κυπριακοί χοροί, αλλά και στο Ρ.Ι.Κ. Κύπρου
χορεύτηκε εκτός των άλλων ελληνικών χορών και ο Σιατιστινός χορός Νικολός από μαθήτριες του Κύπριου
συναδέλφου που συνεργαζόμαστε.

Υλικοτεχνική υποδομή
Παραδοσιακά μουσικά όργανα της Κύπρου: Μία «τατσιά», Η.Υ.
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«Φυλακισμένα μνήματα»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
Ιδιότητα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Email επικοινωνίας: toula88@yahoo.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
1.Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (Ξενοφώντος Ελληνικά, βιβλίο 2ο,4.1-23):Βία ενός εμφυλίου πολέμου,
Αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία)
2. Αρχαία Ιστορία Α΄ Λυκειου, Πελοποννησιακός Πόλεμος
3.Πολιτική Παιδεία Α΄ Λυκείου: 12.4 Δημοκρατικές αρχές για την κοινωνική συμβίωση
4.Ιστορία της Κύπρου: Αγώνας της ΕΟΚΑ,1955-5
Τάξη/εις εφαρμογής :Α1 ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-18, 1ο ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό: Η ανάδειξη των αγώνων για ελευθερία και δημοκρατία μέσα από τους αγώνες της
ΕΟΚΑ στην Κύπρο 1955-59. Μια προσπάθεια προσέγγισης και ενσυναίσθησης.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι: Προσέγγιση της βίας, της πολιτικής παρακμής και της ανθρώπινης
τραγωδίας ,που μπορεί να επιφέρει ένας πόλεμος και μάλιστα ένας εμφύλιος πόλεμος και οι αγώνες για τα
ιδανικά της δημοκρατίας και της ελευθερίας μέσα από το παράδειγμα των αγωνιστών-ηρώων της ΕΟΚΑ
που αναπαύονται στα ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ στη Λευκωσία. .. Αφόρμηση είναι η διαπραγμάτευση των
Αρχαίων Ελληνικών και συγκεκριμένα των κειμένων Ξενοφώντα για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τους
αγώνες για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα, ενάντια στο πολίτευμα των Τριάκοντα
Τυράννων. Η επικέντρωση έγινε στη βιωματική προσέγγιση της πληγωμένης περίπτωσης της Κύπρου μας
και ιδιαίτερα στους αγώνες των παλικαριών της ΕΟΚΑ 1955-59 και στη θυσία τους και αποτέλεσε και
κομμάτι ανάλογης δημιουργικής εργασίας για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας .

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι: Η ενσυναίσθηση της αυτογνωσίας και της ταυτότητάς μας
ως ενεργών πολιτών, μελών του έθνους και της παγκόσμιας κοινότητας και κατ΄ επέκταση της κοινωνικής
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και της πολιτιστικής μας ευθύνης, όπως και το αγωνιστικό βίωμα της δημοκρατικής συνεργασίας και της
αλληλεγγύης και του σεβασμού στην ελεύθερη έκφραση, μέσα από την ομαδοποιημένη προσέγγιση του
βασικού διδακτικού στόχου.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης: 1. Προλογικό κομμάτι του σεναρίου (προϊδεασμός) : 1.ομαδοποίηση
της τάξης ανάλογα με την έκφραση συναισθημάτων απέναντι στη βία των Τριάκοντα τυράννων από τη μια
αλλά και των ιδανικών των επαναστατημένων προσφύγων Αθηναίων από την άλλη( Ξενοφών, ΕΛΛΗΝΙΚΑ,2 ο
βιβλίο 4.1-18)
2. Ομαδοποίηση της τάξης σύνολης σε βουβή εικόνα( εκπαιδευτικό δράμα) σε αναπαράσταση των λόγων
του μάντη Ξενοφών, ΕΛΛΗΝΙΚΑ,2ο βιβλίο 4.19-21
3. χωρισμός σε 10 ομάδες ζευγαριών και τριάδων για την ανάληψη δημιουργικής εργασίας με θέμα τα
«φυλακισμένα μνήματα» και τους 13 ήρωες που αναπαύουν.
2.Εφαρμογή κυρίως Σεναρίου: δημιουργία σύνολης κλειστής ομάδας στο facebook.
1.ανάρτηση, μελέτη πηγών για την Κύπρο, ιδιαίτερα για τα φυλακισμένα μνήματα και τους αγωνιστές που
αναπαύονται σ΄ αυτά και σύγχρονη διαδραστική επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές. .
2. Διαδραστική δημιουργία ποιητικών ακροστιχίδων με αρχικά γράμματα ,τα γράμματα του ονόματος
καθενός από τους13 αγωνιστές που φυλάσσονται στα Φυλακισμένα μνήματα.
3.Επιλογή εικόνων-φωτογραφιών για την επένδυση των παραγόμενων κειμένων και την ηλεκτρονική τους
παρουσίαση.
3. Ανατροφοδότηση: σύνολη η ομάδα σε αποτίμηση του έργου, επιλογή μουσικής επένδυσης, σύνδεση με
τον πελοποννησιακό πόλεμο και το συγκεκριμένο κομμάτι των αρχαίων ελληνικών μας.

Συνολική διάρκεια :
4 διδακτικά δίωρα.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο : 1.Προσέγγιση στην ιστορία της Κύπρου και ιδιαίτερα στο ρόλο της ΕΟΚΑ
και τους αγώνες και τη θυσία των 13 ηρώων που βρίσκονται στα Φυλακισμένα μνήματα μέσα από τις
βιογραφίες τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Τραγικότητα του Πελοποννησιακού πολέμου και των πολιτικών

συνεπειών του-βία, προσφυγιά, ξορίες, εκτελέσεις – και θυσία στον αγώνα για δημοκρατία και ελευθερία
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των φυγάδων Αθηναίων μέσα από το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών της α΄λυκείου, ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ, και το βιβλίο της ιστορίας της α΄ λυκείου, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Εισαγωγή και παραδειγματική εμπέδωση στη δημιουργική γραφή

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1.Πόλεμος-βία-πολιτική ανωμαλία-αγώνες για αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας:
Διαχρονική υπόθεση
Διάρκεια: 1δίωρο
Είδος: ψυχολογική /γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε):1. Καταιγισμός ιδεών-έκφραση και καταγραφή
συναισθημάτων απέναντι στη βία των Τριάκοντα τυράννων από τη μια αλλά και των ιδανικών των
επαναστατημένων προσφύγων Αθηναίων από την άλλη( Ξενοφών, ΕΛΛΗΝΙΚΑ,2ο βιβλίο 4.1-18) 2. Σύνολη η
τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού δράματος, οργανώνεται σε βουβή αναπαράσταση των λόγων του
μάντη (Ξενοφών, ΕΛΛΗΝΙΚΑ,2ο βιβλίο 4.19-21)και έτσι αποδίδεται η απόφαση της θυσίας. Στόχος βέβαια η
ενσυναίσθηση.3.Δίνεται αναφορικά το παράδειγμα της Κύπρου, αναφέρονται οι 13 αγωνιστές των
Φυλακισμένων μνημάτων και γίνεται ο χωρισμός σε 10 ομάδες ζευγαριών και τριάδων για την ανάληψη
δημιουργικής εργασίας με θέμα τα «φυλακισμένα μνήματα» και τους 13 ήρωες που αναπαύουν.
2.Η Κύπρος της ΕΟΚΑ και των Φυλακισμένων μνημάτων
Διάρκεια: 2 δίωρα
Είδος: γνωστικής προετοιμασίας-αξιολόγησης/εμπέδωσης-δημιουργίας
1.Δημιουργία κλειστής ομάδας του τμήματος στο facebook και ανάρτηση και μελέτη πηγών για την Κύπρο
και ιδιαίτερα την ΕΟΚΑ 55-59 και τις βιογραφίες και τη θυσία των αγωνιστών της που αναπαύονται στα
Φυλακισμένα μνήματα. Σύγχρονη διαδραστική επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές. .
2. Διαδραστική δημιουργία ποιητικών ακροστιχίδων με αρχικά γράμματα ,τα γράμματα του ονόματος
καθενός από τους13 αγωνιστές που φυλάσσονται στα Φυλακισμένα μνήματα, αφού προηγηθεί κριτική
αξιολόγηση και επιλογή των βιογραφικών στοιχείων, από όλη την ομάδα σε διαδικτυακή
προγραμματισμένη συνομιλία - ανταλλαγές απόψεων και αξιολόγηση.
3. Επιλογή εικόνων-φωτογραφιών για την επένδυση των παραγόμενων κειμένων και την ηλεκτρονική τους
παρουσίαση με βάση τις επιλεγμένες πηγές .
3.Μεταγνωστική αποτίμηση
Διάρκεια: 1 δίωρο
Είδος: αξιολόγησης / μεταγνωστική
1.Σύνολη η ομάδα σε αποτίμηση του έργου και των προσδοκιών μας 2. Επιλογή μουσικής επένδυσης/3.
Σύνδεση με τον πελοποννησιακό πόλεμο και τον αγώνα κατά των Τριάκοντα Τυράννων των
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επαναστατημένων φυγάδων Αθηναίων στα αρχαία ελληνικά της α΄ λυκείου και στην ιστορία της α΄ λυκείου
καθώς και με το υλικό του βιβλίου της Πολιτικής παιδείας της α΄ λυκείου.
4. Συμπεράσματα.

Αποτίμηση, αξιολόγηση :

Προβλήματα στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και στη χρήση του

εργαστηρίου υπολογιστών που επιλύθηκε σε συνεργασία με παραχώρηση ωρών από τον υπεύθυνο
καθηγητή της πληροφορικής καθώς και του εργαστηρίου υπολογιστών. Προβλήματα διαχείρισης της
ομάδας ιδιαίτερα στο χρόνο, κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συνομιλιών με την επιλογή τάξης στο
θέμα των αναρτήσεών τους. Προβλήματα αποδοχής της όλης εργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του
σχολικού προγράμματος και μεγάλη προσπάθεια για να υπερκεραστούν με το να θεωρηθεί κομμάτι της
δημιουργικής εργασίας που έπεται και των ωρών που της αναλογούν.

Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προγράμματα word, pptx, movie maker, cdplayer,

διδακτικά εγχειρίδια

ιστορίας αρχαίων ελληνικών και πολιτικής παιδείας της α΄λυκείου, χαρτόνια , post it, μαρκαδόροι.

Βιβλιογραφία
1.Κ. Διαλησμά ,Α. Δρουκόπουλου,Ε. Κουτρουμπέλη,Γ. Χρυσάφη 2012, ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟ
(ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
2. Α. Μαστραπά,2015,Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,Από τους προιστορικούς πολιτισμούς της
Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
3.Π. Μαράντου, Κ. Θεριανού 2017,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥΛΥΚΕΙΟΥ,ΙΤΥΕ Διοφαντος.

1. ΕΟΚΑ https://el.wikipedia.org/wiki/Εθνική_Οργάνωσις_Κυπρίων_Αγωνιστών
2.ΑΓΩΝΑΣ ΕΟΚΑ http://www.kathimerini.gr/751757/article/epikairothta/kosmos/o-agwnas-ths-eoka1955-1959
3. ΕΟΚΑ 55-59 https://www.sansimera.gr/articles/612
4. ΜΝΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΚΥΠΡΟΣ http://hellenicantidote.blogspot.gr/2013/07/better-to-die-thanlet-turks-set-foot.html?m=1

5. ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ-ΚΥΠΡΟΣ https://el.wikipedia.org/wiki/Φυλακισμένα_Μνήματα
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6. ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ http://www.cyprushighlights.com/2010/09/13/χώρος-μνήμης-τουαγώνα-της-εοκα-στις-κε/
7. ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
http://users.uoa.gr/~nektar/history/3contemporary/fylakismena_mnhmata_1955-1959.htm
8. ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ/ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ https://www.youtube.com/watch?v=_6OuHpw8xZg
9. Γ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ https://el.m.wikipedia.org/wiki/Γρηγόρης_Αυξεντίου
10.ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ https://www.sansimera.gr/biographies/230
11.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ https://el.wikipedia.org/wiki/Ανδρέας_Δημητρίου
12.ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ https://www.sansimera.gr/articles/441
13.ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ http://www.eoka.org.cy/?page_id=931
14.ΠΑΤΑΤΣΟΣ-ΖΑΚΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ https://ellas2.wordpress.com/2010/08/09/ανδρεασ-ζακοσ-ιακωβοσπατατσοσ-χαριλ/amp/
15.Μ.ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ http://lyk-palaiometocho-lef.schools.ac.cy/data/uploads/iroes/koutsoftas.pdf
16.ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ http://el.metapedia.org/wiki/Μιχαήλ_Κουτσόφτας
17.ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ https://ellas2.wordpress.com/2011/09/21/μιχαήλ-κουτσόφτας-ανδρέας-παναγίδης/
18.Μ. ΔΡΑΚΟΣ https://el.m.wikipedia.org/wiki/Μάρκος_Δράκος
19.Σ. ΛΕΝΑΣ http://chandria.org/index.php/stilianoslenas
20.ΛΕΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ https://el.wikipedia.org/wiki/Στυλιανός_Λένας
21.Κ. ΜΑΤΣΗΣ https://el.wikipedia.org/wiki/Κυριάκος_Μάτσης
22.ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ http://el.metapedia.org/wiki/Στέλιος_Μαυρομάτης
23.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ http://myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/biographies/mavrommatis.htm
24.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ http://churchofcyprus.org.cy/6957
25.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ https://el.wikipedia.org/wiki/Ευαγόρας_Παλληκαρίδης
26.ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=LqQJJddjGxg

27.Χ. ΜΙΧΑΗΛ http://el.metapedia.org/wiki/Χαρίλαος_Μιχαήλ
28.Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ https://www.youtube.com/watch?v=veMN7eP4tlg
29.ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ http://el.metapedia.org/wiki/Ανδρέας_Παναγίδης
30.ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ https://ellas2.wordpress.com/2010/08/09/ανδρεασ-ζακοσ-ιακωβοσ-πατατσοσχαριλ/
31.ΖΑΚΟΣ https://el.wikipedia.org/wiki/Ανδρέας_Ζάκος
32.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

http://www.eoka.org.cy/?page_id=931

33.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ https://el.wikipedia.org/wiki/Ανδρέας_Δημητρίου
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«Χρώματα για την Κύπρο»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
Ιδιότητα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Email επικοινωνίας: toula88@yahoo.gr

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
1.Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Ξενοφώντος Ελληνικά): Βία ενός εμφύλιου πολέμου
και συνέπειες.
2. Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Η συμβουλευτική ως δίαυλος επικοινωνίας για την αποδοχή των προσφύγων»:
εκπόνηση προγράμματος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Σταδιοδρομίας για την προσφυγική
κρίση.
Τάξη/εις εφαρμογής : Α1 Λυκείου 2016-17, 1ο ΓΕΛ Βασιλικών Θεσσαλονίκης

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό: Η πολιτική του πολέμου, της βίας, της προσφυγιάς είναι τόσο μακριά μας και τόσο
κοντά μας! Μια προσπάθεια προσέγγισης και ενσυναίσθησης

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι: Προσέγγιση της βίας, της πολιτικής παρακμής και της ανθρώπινης
τραγωδίας, ιδιαίτερα της προσφυγικής έξαρσης, που μπορεί να επιφέρει ένας πόλεμος και μάλιστα ένας
εμφύλιος πόλεμος. Αφόρμηση βέβαια στον τομέα της τυπικής μάθησης είναι η διαπραγμάτευση των
Αρχαίων Ελληνικών και συγκεκριμένα των κειμένων Ξενοφώντα και ιδιαίτερα του Θουκυδίδη για τον
Πελοποννησιακό πόλεμο, ενώ στον τομέα της μη τυπικής μάθησης, ενταχθήκαμε στο Εθνικό θεματικό
δίκτυο Αγωγής Σταδιοδρομίας που υποστηρίζουν τα ΚΕΣΙΠ Θέρμης και Θερμαϊκού και εκπονούμε το
πρόγραμμα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Η συμβουλευτική ως δίαυλος επικοινωνίας για την αποδοχή των
προσφύγων».Η επικέντρωση έγινε στη βιωματική προσέγγιση της πληγωμένης περίπτωσης της Κύπρου
μας.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι: Η ενσυναίσθηση της αυτογνωσίας και της ταυτότητάς μας
ως ενεργών πολιτών, μελών του έθνους και της παγκόσμιας κοινότητας και κατ΄επέκταση της κοινωνικής
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και της πολιτιστικής μας ευθύνης, όπως και το βίωμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μέσα από την
ομαδοποιημένη προσέγγιση του βασικού διδακτικού στόχου.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος: ομαδοσυνεργατική μέθοδος -Μη τυπική μάθηση: εκπαιδευτικά παιχνίδια δράσης
και επικοινωνίας.

Διδακτικές τεχνικές: οργάνωση σε ομάδες εργασίας-μία, δύο, τέσσερις και τελικά δημιουργία έντεκα
ζευγαριών, ανάλογα με τα παιχνίδια ρόλων, την έρευνα και αφομοιωτική εμπέδωση βιβλιογραφικών και
ηλεκτρονικών πηγών, την έκφραση με δημιουργική γραφή και την έντυπη ή ηλεκτρονική παρουσίαση του
υλικού εργασίας. Δημιουργία

κλειστής ομάδας του σύνολου τμήματος της τάξης, στα κοινωνικά

δίκτυα(facebook) για έρευνα, ανταλλαγή, και αφομοίωση- εμπέδωση πηγών και διδακτικού υλικού. Χρήση
εκπαιδευτικού δράματος.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης:
1. Προλογικό κομμάτι του σεναρίου (προϊδεασμός) : 1.χωρισμός της τάξης σε δύο ομάδες με παιχνίδια
γνωριμίας, ετυμολογίας λέξεων (σύνδεση με αρχαία ιστορία και αρχαία ελληνική γλώσσα α΄ λυκείου),
αφηγήσεις προγονικών ιστοριών για την προσέγγιση του προσφυγικού προβλήματος.
2.χωρισμός σε 4 ομάδες με δραματοποιήσεις κειμένων (χρήση πηγών και για την προσφυγομάνα Κύπρο)
3. χωρισμός σε 3 ομάδες και παιχνίδι ρόλων (πατέρας, μητέρα, παιδί από Συρία).
2.Εφαρμογή κυρίως Σεναρίου: δημιουργία σύνολης κλειστής ομάδας στο facebook, χωρισμός σε 11
ζευγάρια δημιουργίας.
1.ανάρτηση και μελέτη πηγών για την Κύπρο και το Κυπριακό πρόβλημα
2. δημιουργία τρίστιχων λίμερικ με θέμα την Κύπρο και τον αγώνα της, από όλους μας σε διαδικτυακή
προγραμματισμένη συνομιλία μας- ανταλλαγές απόψεων.
3.Δημιουργία έντεκα ζευγαριών με βάση 11 χρώματα που επιλέξαμε αλφαβητικά-δημιουργία
11αφηγήσεων και ηλεκτρονική τους παρουσίαση.
3. Ανατροφοδότηση: σύνολη η ομάδα σε αποτίμηση του έργου, επιλογή μουσικής επένδυσης, σύνδεση με
τον πελοποννησιακό πόλεμο των αρχαίων ελληνικών μας.
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Συνολική διάρκεια :
6 διδακτικά δίωρα.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο :

1.Προσέγγιση και ανακάλυψη πληροφοριών και στατιστικών για το

προσφυγικό πρόβλημα στη συγχρονία του και τη διαχρονία του.
2. Προσέγγιση και ανακάλυψη και πληροφοριών για τη μυθολογία και την ιστορία της Κύπρου, ιδιαίτερα
τον 20ο και 21ο αιώνα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Τραγικότητα του Πελοποννησιακού πολέμου-βία, προσφυγιά- μέσα

από το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών της α΄ λυκείου, ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ, και το βιβλίο της
ιστορίας της α΄ λυκείου, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Εισαγωγή και παραδειγματική εμπέδωση στη δημιουργική γραφή

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1.Πόλεμος-προσφυγιά: Διαχρονική υπόθεση
διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστική κλπ):
Διάρκεια: 2δίωρα
Είδος: ψυχολογική /γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε):1. Καταιγισμός ιδεών για τον όρο ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ/ Καταγραφή λέξεων-όρων που δηλώνουν μετακίνηση / δημιουργία δύο ομάδων αναπαράστασης
βουβών εικόνων και συναισθημάτων για την προσφυγική κρίση/ονομασία ομάδων- δημιουργία
συνθημάτων και εκφώνησή τους. 2.δημιουργία δύο ομάδων με προγονική ιστορία «μετακίνησης» ή
όχι/αφηγήσεις προγονικές και επιλογή της πιο ενδιαφέρουσας.3. δραματοποιήσεις κειμένων με θέμα τους
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ από 4 ομάδες/προσπάθεια ανακάλυψης της κάθε ιστορίας από τις υπόλοιπες ομάδες με τη
βοήθεια ερωτήσεων-τουλάχιστον δύο κείμενα έχουν σχέση με την ιστορία της Κύπρου και τους αγώνες
της.4.Παιχνίδι ρόλων (μητέρα, παιδί, πατέρας) και βιωματική προσέγγιση της αναγκαστικής μετακίνησηςεπιλέγω ποιος θα φύγει και τελικά αξιολογώ το γιατί- με στατιστική αποτίμηση. Στόχος η ενσυναίσθηση.

2.Η προσφυγομάνα Κύπρος
Διάρκεια: 3 δίωρα
Είδος: γνωστικής προετοιμασίας-αξιολόγησης/εμπέδωσης-δημιουργίας
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1.Δημιουργία κλειστής ομάδας του τμήματος στο facebook και ανάρτηση και μελέτη πηγών για την Κύπρο
και το Κυπριακό πρόβλημα 2. δημιουργία τρίστιχων λίμερικ με θέμα την Κύπρο και τον αγώνα της, από όλη
την ομάδα σε διαδικτυακή προγραμματισμένη συνομιλία - ανταλλαγές απόψεων και αξιολόγηση.
3.Δημιουργία έντεκα ζευγαριών με βάση 11 χρώματα που επιλέγουμε αλφαβητικά-δημιουργία
11αφηγήσεων και ηλεκτρονική τους παρουσίαση με βάση επιλεγμένες πηγές από τις αναρτημένες και
επιλεγμένες εικόνες-φωτογραφίες.

3.Μεταγνωστική αποτίμηση
Διάρκεια: 1 δίωρο
Είδος: αξιολόγησης / μεταγνωστική
1.Σύνολη η ομάδα σε αποτίμηση του έργου και των προσδοκιών μας 2. Επιλογή μουσικής επένδυσης/3.
Σύνδεση με τον πελοποννησιακό πόλεμο των αρχαίων ελληνικών της α΄λυκείου και της ιστορίας της α΄
λυκείου.4. Συμπεράσματα.

Αποτίμηση, αξιολόγηση : Προβλήματα εξαρχής με την επιλογή του προσφυγικού προβλήματος και τις
αντιλήψεις και τα στερεότυπα που είναι δεδομένα σχετικά μ΄ αυτό. Εξομαλύνθηκαν αρκετά με τη
διαπίστωση της μετακίνησης των περισσοτέρων λίγο ή πολύ και την προσπάθεια ενσυναίσθησης.
Προβλήματα στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και στη χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών που
επιλύθηκε σε συνεργασία με παραχώρηση ωρών από τον υπεύθυνο καθηγητή της πληροφορικής καθώς και
του εργαστηρίου υπολογιστών. Προβλήματα διαχείρισης της ομάδας ιδιαίτερα στο χρόνο, κατά τη διάρκεια
των διαδικτυακών συνομιλιών με την επιλογή τάξης στο θέμα των αναρτήσεών τους. Προβλήματα
αποδοχής της όλης εργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολικού προγράμματος και μεγάλη προσπάθεια
για να υπερκεραστούν.

Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προγράμματα word, pptx, movie maker, cdplayer, έντυπο υλικό της Ύπατης
αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, διδακτικά εγχειρίδια ιστορίας και αρχαίων ελληνικών της
α΄λυκείου, χαρτόνια , post it, μαρκαδόροι.

Βιβλιογραφία
1.Κ. Διαλησμά , Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη 2012, ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟ
(ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
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2. Α. Μαστραπά,2015, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,Από τους προιστορικούς πολιτισμούς της
Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

1.Φρυσοπράσινο φύλλο https://www.youtube.com/watch?v=YnDvx7lpDJo
2.ες γηνεναλίανΚύπρον https://www.youtube.com/watch?v=iEy6SjRnU-o
3.Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ΕΟΚΑ 1955-59. https://www.youtube.com/watch?v=RkV-SOmq9Vk
4.Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο ήρωας αδελφός μου. https://www.youtube.com/watch?v=LqQJJddjGxg
5.Καρτερούμεν https://www.youtube.com/watch?v=6K9lbHbQ9h0
6.Για την ιστορία της Κύπρου μέχρι την εισβολή των Τούρκων το 1974. http://www.pemptousia.gr/</tostegnoma-tis-agapis-gia-tin-</
http://www.pemptousia.gr/</kipros-apo-tin-endokinotiki-ent</
http://www.pemptousia.gr/2014/07/attilas-i/
http://www.pemptousia.gr/</kipros-apo-ton-attila-ii-stin-e</
7.Συνέντευξη με Κύπρια δασκάλα πρόσφυγα.
http://to-periodiko-mas.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5564.html?m=1
8. 1974, τα πρώτα Χριστούγεννα στις σκηνές.
https://goo.gl/89gEb7
9.Κύπρος, αρχαιολογικά ευρήματα.
http://www.iefimerida.gr/news/288603/kypros-vrethike-i-arhaioteri-fiali-gyalioy-ston-kosmo
10. Με τον Τουρκοκύπριο ποιητή ΜεχμέτΓιασίν.
https://goo.gl/38B4bm
11. Σα οστά του μικρότερου αγνοούμενου.
https://goo.gl/xl7U2p
12. Πέτρα του Ρωμιού, γέννηση Αφροδίτης.
http://www.visitpafos.org.cy/petra_romiou_gr.aspx
http://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/rural/sites-monuments/item/732-sitesmonuments
13. MελίναΜερκούρη, « διάλογοι».
https://www.youtube.com/watch?v=wC1XebOSNNc
14. ‚ Μy marshall, I surrender‛
https://goo.gl/3xVcUU
15. Γρηγόρης Αυξεντίου
https://www.sansimera.gr/biographies/230
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Παράρτημα
1.ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ, εκπαιδευτικό υλικό για τη
μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρώπη, εγχειρίδιο δασκάλου
2. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (το ταξίδι και τα όνειρα
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων), Αθήνα 2016
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«Ταξίδι στην Κύπρο της Αιχμαλωσίας»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργοί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Σαλονικίδης
Ιδιότητα: Φιλόλογος, 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσ/νίκης «Μ. Ανδρόνικος»
Email επικοινωνίας: demsalonik@yahoo.gr

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Κυριακή Αντικουλάνη
Ιδιότητα: Θεολόγος, 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσ/νίκης «Μ. Ανδρόνικος»
Email επικοινωνίας: kikianti@yahoo.gr

3ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Κλαίρη Αχιλλέως
Ιδιότητα: Φυσικός, 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσ/νίκης «Μ. Ανδρόνικος»
Email επικοινωνίας: cachilleosa@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Ιστορία

Τάξη εφαρμογής
Β Λυκείου – Πολιτιστικό πρόγραμμα

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Δεδομένης της ανεπάρκειας των γνώσεων που διαθέτουν οι μαθητές του Λυκείου για την Κυπριακή
Τραγωδία του 1974, τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτήν και τις συνέπειές της για το σύνολο του
Ελληνισμού, η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση στοχεύει στην διερευνητική ενασχόληση των μαθητών με
τα ιστορικά αυτά γεγονότα, αλλά και τη βιωματική προσέγγισή τους και την ενσυναίσθηση του πόνου που
προκάλεσαν σε όσους τα βίωσαν. Η σύνδεση της πρότασης με εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών στην
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Κύπρο και φιλοξενία από Κυπρίους μαθητές αποβλέπει επιπλέον στην ισχυροποίηση των δεσμών και της
συνεργασίας μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Οι μαθητές αναμένεται να ανακαλύψουν διερευνητικά τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην Κυπριακή
Τραγωδία του 1974. Ξεκινώντας από τον ένοπλο Αγώνα της ΕΟΚΑ θα διερευνήσουν τους στόχους και τις
φιλοδοξίες των Κυπρίων κατά τα τελευταία χρόνια της Αγγλοκρατίας, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
έγινε αποδεκτή η λύση Λονδίνου – Ζυρίχης, τα προβλήματα των συμφωνιών αυτών που οδήγησαν στη
μετέπειτα εσωτερική κρίση του κυπριακού κράτους κατά τη δεκαετία του 60 και τη σύνδεση των γεγονότων
αυτών με την τουρκική εισβολή του 74. Έτσι οι μαθητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις κύριες
συνιστώσες του Κυπριακού Ζητήματος, που απασχολεί ακόμα την εξωτερική πολιτική Ελλάδας και Τουρκίας
και καθορίζει τις σχέσεις τους. Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν βιωματικά με τη
βοήθεια του θεάτρου και της επιτόπιας παρατήρησης το δράμα που προκάλεσε η εισβολή του 1974,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνων που βρέθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου στις φυλακές της Τουρκίας .

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Οι σχέσεις μεταξύ γειτονικών λαών αποτελεί σίγουρα ένα ακανθώδες πολιτικό ζήτημα που θέτει συχνά σε
δοκιμασία τη διεθνή ειρήνη. Η μελέτη των γεγονότων που οδήγησαν στην κυπριακή τραγωδία του 74
αποτελεί σίγουρα ένα πολύ καλό παράδειγμα μέσα από το οποίο οι μαθητές μπορούν να
συνειδητοποιήσουν τον ρόλο που μπορεί να παίξει στη διασάλευση της παγκόσμιας ειρήνης η έλλειψη
σεβασμού στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης ενός λαού, η πρόταξη των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων
των ισχυροτέρων χωρών έναντι του Δικαίου, αλλά και οι ακραίες πολιτικές ιδεολογίες. Παράλληλα οι
μαθητές μέσα από την επίσκεψη χώρων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και τη
συνομιλία με πρόσωπα που βίωσαν τα γεγονότα αναμένεται να καλλιεργήσουν το αίσθημα αλληλεγγύης
απέναντι στον κυπριακό λαό και να κατανοήσουν τους δεσμούς (εθνικούς, πολιτικούς, ιστορικούς,
πολιτισμικούς) που συνδέουν τον κυπριακό με τον ελληνικό λαό.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Η διδακτική πρόταση στηρίζεται στην αρχή της ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθησης (Bruner 1961),
καθώς οι μαθητές σε ένα πρώτο στάδιο αναζητούν και μελετούν πηγές (έντυπες και ηλεκτρονικές) για τα
συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Για την αναζήτηση ιστορικών πηγών αξιοποιούνται ιδιαίτερα οι Νέες
Τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση και διερεύνηση ιστορικών
πηγών στο μάθημα της Ιστορίας (Βακαλούδη 2001, Γκίκα 2002). Σε ένα δεύτερο στάδιο και με τη βοήθεια
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της δραματοποίησης, αλλά και της διδακτικής επίσκεψης στην Κύπρο και της συνομιλίας με ανθρώπους
που έζησαν τα γεγονότα προσεγγίζουν βιωματικά την ιστορία. Ειδικότερα, η μορφή του θεάτρου ως
εργαλείου έρευνας και παρέμβασης, αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που με τεχνικές του θεάτρου δίνουν
βαρύτητα στη λήψη αποφάσεων, την έκφραση των μαθητών και μαθητριών και την επίλυση
προβληματικών καταστάσεων μέσα από αυτές (Γκόβας 2002). Ο Gavin Bolton τόνισε στο έργο του τη
σημασία των εμπειριών των μαθητών, αλλά και τον ρόλο του παιδαγωγού στη θεατρική πράξη. Δανείζεται
τον όρο «μέθεξη» του Augusto Boal για να περιγράψει την κατάσταση της συνείδησης του συμμετέχοντα
ανάμεσα στους δύο κόσμους (Bolton 1996). Οι μαθητές από την μια μεριά βιώνουν καταστάσεις και
ταυτίζονται με πρόσωπα και από την άλλη μπορούν να αποστασιοποιηθούν και να κρίνουν (Bolton 1996).

Διδακτικές τεχνικές

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου μέσα στην τάξη οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες,
δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά και αναζήτησαν πληροφορίες μέσα από το Διαδίκτυο.

Συνολική διάρκεια
Η φάση της αναζήτησης και επεξεργασίας του υλικού μέσα στην τάξη διήρκεσε 6 διδακτικές ώρες. Η
προετοιμασία της δραματοποίησης διήρκεσε 14 ώρες. Στη συνέχεια ακολούθησε η διδακτική επίσκεψη
στην Κύπρο, όπου κατέγραψαν υλικό για το ντοκιμαντέρ τους (συνεντεύξεις, επισκέψεις σε μνημεία –
περίπου 6 ώρες). Μετά την επιστροφή των μαθητών χρειάστηκαν επιπλέον 4 διδακτικές ώρες για την
επεξεργασία του ψηφιακού υλικού που συνέλεξαν και τη δημιουργία του τελικού βίντεο. Όλο το
πρόγραμμα βέβαια υλοποιήθηκε εκτός διδακτικού ωραρίου, στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές αναμένεται να ανακαλύψουν τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στον ένοπλο Αγώνα της
ΕΟΚΑ, την Ανεξαρτησία της Κύπρου και κατόπιν στα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974. Θα
διερευνήσουν τον ρόλο που έπαιξαν συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά και πρόσωπα, τα λάθη που
σημειώθηκαν και από τις δύο πλευρές, καθώς και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής (εσωτερική
προσφυγιά, αιχμάλωτοι πολέμου, αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι, καταστροφή και λεηλασία περιουσιών,
ομαδικές εκτελέσεις, διχοτόμηση Κύπρου).
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Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ιστορικές γνώσεις από τους μαθητές, παρά μόνον το γενικότερο πολιτικό
πλαίσιο στη μεταπολεμική Ελλάδα και Ευρώπη (Ψυχρός Πόλεμος) και ο τρόπος εμφάνισης της
Αγγλοκρατίας στην Κύπρο, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα εξεταζόμενα γεγονότα.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: οι συνέπειες της Κυπριακής Τραγωδίας
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: ψυχολογική/γνωστική προετοιμασία, αφόρμηση
Περιγραφή: οι μαθητές παρακολούθησαν το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Μ. Κακογιάννη «Αττίλας ΄74: ο
βιασμός της Κύπρου». Μετά την παρακολούθηση κλήθηκαν χωρισμένοι σε ομάδες να καταγράψουν τα
προβλήματα και τις κακουχίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του ντοκιμαντέρ και να αποτυπώσουν τα
συναισθήματα που τους προκάλεσε αυτό. Η καταγραφή έγινε ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του wordle
(http://www.wordle.net/), ώστε να καταγραφούν τα κυρίαρχα φαινόμενα και συναισθήματα. Στη συνέχεια
ζητήθηκε από τους μαθητές να τοποθετήσουν χρονολογικά τα συγκεκριμένα γεγονότα και να διατυπώσουν
τις απορίες τους σχετικά με τα όσα είδαν και κυρίως με τα όσα προηγήθηκαν.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πώς φτάσαμε στην εισβολή;
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Είδος: διερευνητική εργασία
Περιγραφή: οι μαθητές ανέλαβαν χωρισμένοι σε ομάδες να απαντήσουν στα ερωτήματα και τις απορίες
που είχαν διατυπώσει κατά την προηγούμενη φάση και οι οποίες τους οδήγησαν στην αναζήτηση των
γεγονότων από το 1955 μέχρι το 1974 (ένοπλος Αγώνας ΕΟΚΑ, Ανεξαρτησία, τουρκική εισβολή). Ως υλικό
χρησιμοποίησαν

κυρίως

την

ιστοσελίδα

της

Wikipedia

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82#%CE%A3%CF%8D%CE%B3
%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE ) , αλλά και έντυπα
εγχειρίδια ιστορία της Κύπρου (αναφέρονται στη βιβλιογραφία). Με βάση αυτό το υλικό ανέλαβαν να
φτιάξουν τρεις παρουσιάσεις σε Power Point για τα τρία αυτά θέματα και να τις παρουσιάσουν στους
συμμαθητές τους.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Τα βιώματα ενός αιχμαλώτου
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Είδος: διερευνητική εργασία
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Περιγραφή: οι μαθητές διάβασαν όλοι μαζί τις εμπειρίες του Γ. Χαριτωνίδη, αιχμαλώτου της τουρκικής
εισβολής, όπως αυτές περιγράφονται στο βιβλίο του «Αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια». Κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας αυτής οι μαθητές ξεχώρισαν τα αποσπάσματα εκείνα του βιβλίου που τους
εντυπωσίασαν περισσότερο με στόχο τη δημιουργία ενός θεατρικού σεναρίου, το οποίο θα
δραματοποιούσαν. Η επιλογή των αποσπασμάτων έγινε κατόπιν συναπόφασης. Παράλληλα κατέγραψαν
έπειτα από συζήτηση ερωτήματα τα οποία θα ήθελαν να θέσουν στον συγγραφέα κατά τη συνάντηση που
θα είχαν μαζί του στην Κύπρο.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια
Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες
Είδος: δραματοποίηση
Περιγραφή: οι μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών τους προετοίμασαν τη δραματοποίηση του
κειμένου, την οποία παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση στη Λευκωσία, όπου και φιλοξενήθηκαν από
μαθητές του Λυκείου Κύκκου Β.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Συνέντευξη με έναν αιχμάλωτο πολέμου
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: διερευνητική εργασία
Περιγραφή: οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν με τον συγγραφέα του βιβλίου που διάβασαν Γ. Χαριτωνίδη και να του πάρουν συνέντευξη με
βάση τα ερωτήματα που είχαν ετοιμάσει κατά την 3η Δραστηριότητα. Οι απαντήσεις που έλαβαν τους
έδωσαν τη δυνατότητα να διαλευκάνουν πτυχές της αφήγησης, να συναισθανθούν τον πόνο που
προκάλεσε η εισβολή σε ανθρώπους που τα έζησαν ως στρατιώτες, αλλά και να ακούσουν τις σκέψεις και
τους προβληματισμούς των ανθρώπων αυτών για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Κύπρου.
6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Είδος: διερευνητική εργασία
Περιγραφή: οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία κατά την παραμονή τους στην Κύπρο να έρθουν σε
επαφή με έναν συνταξιούχο εκπαιδευτικό, ιδρυτικό στέλεχος της ΕΟΚΑ, ο οποίος τους παραχώρησε
συνέντευξη, στην οποία εξιστόρησε τα γεγονότα από την ίδρυση της ΕΟΚΑ μέχρι και την εισβολή. Η
συνέντευξη αυτή, ξεχωριστή λόγω της συγκίνησης που προκάλεσε, έγινε με αυθόρμητες ερωτήσεις των
μαθητών, που είχαν ήδη ενημερωθεί σε προηγούμενη φάση για τη δράση της ΕΟΚΑ. Η συνομιλία με έναν
άνθρωπο που έζησε από κοντά τη δράση της οργάνωσης αυτής τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα
τους στόχους και τα όνειρα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, αλλά και τον τρόπο δράσης τους. Η δραστηριότητα
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συμπληρώθηκε με εκπαιδευτική επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα, καθώς και στο Λιοπέτρι. Έτσι οι
μαθητές είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με έναν τρόπο περισσότερο άμεσο και βιωματικό την
τραγική μετάπτωση από τις εθνικές διεκδικήσεις και τα εθνικά όνειρα των Ελληνοκυπρίων κατά της
διάρκεια της δεκαετίας του 50 στην καταστροφή του 74 και να προβληματιστούν για τα αίτιά της. Τόσο η
συνέντευξη, όσο και οι επισκέψεις στα μνημεία καταγράφηκαν με τη βοήθεια ψηφιακής κάμερας.
7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Καταγράφοντας τις εμπειρίες μας
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Είδος: παραγωγή ψηφιακού υλικού
Οι μαθητές εργάστηκαν στην αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου, προκειμένου να ετοιμάσουν ένα βίντεο
– ντοκιμαντέρ σχετικά με τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, την εισβολή του 74 και τις συνέπειές της. Ως πρωτογενές
υλικό χρησιμοποίησαν τα όσα κατέγραψαν με τη βοήθεια κάμερας κατά το ταξίδι τους στην Κύπρο. Έτσι
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η πρώτη ανέλαβε να επιλέξει τα αποσπάσματα που θα περιλαμβάνονταν στο
βίντεο με τη βοήθεια προγράμματος επεξεργασίας εικόνας και ήχου (Movie Maker), η δεύτερη ανέλαβε να
συντάξει το κείμενο που θα συνέδεε το υλικό αυτό και να το καταγράψει σε ηχητικό αρχείο και η τρίτη να
ενώσει όλο αυτό το υλικό σε ένα βίντεο (και πάλι με τη βοήθεια του Movie Maker).
8η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αξιολογώντας τη δουλειά μας
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: αξιολόγηση
Οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, να επισημάνουν τι νέα γνώση
αποκόμισαν, τι συναισθήματα ένιωσαν, τι εμπειρίες απέκτησαν, αλλά και τι δυσκολίες συνάντησαν κατά τη
διάρκεια του πολιτιστικού προγράμματος. Λόγω της ποικιλίας των εξεταζομένων στόχων προς αξιολόγηση
(γνωστικών, συναισθηματικών) κρίθηκε καταλληλότερη η μέθοδος της ανοικτής συζήτησης και εν μέρει των
προσωπικών συνεντεύξεων με τους μαθητές.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Το σενάριο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού προγράμματος βρήκε μεγάλη ανταπόκριση
στους μαθητές. Ο συνδυασμός της εργασίας μέσα στην τάξη με τη δραματοποίηση και την βιωματική
προσέγγιση της γνώσης μέσα από την επίσκεψη στην Κύπρο και τη συνομιλία με ανθρώπους που έζησαν τα
εξεταζόμενα ιστορικά γεγονότα κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον των μαθητών καθόλη τη διάρκεια του
προγράμματος. Οι μαθητές όχι μόνο απέκτησαν γνώσεις που δεν κατείχαν σχετικά με την κυπριακή
τραγωδία, αλλά πολύ περισσότερο η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τους προκάλεσε συγκίνηση. Στη
θετική αποτίμηση του προγράμματος συγκαταλέγεται και η ευκαιρία που είχαν οι μαθητές μέσω της
φιλοξενίας τους στην Κύπρο από οικογένειες Κυπρίων μαθητών να έρθουν σε επαφή με την κυπριακή
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σύγχρονη πραγματικότητα. Το πρόγραμμα δηλαδή γενικότερα εκπλήρωσε και τον στόχο της καλλιέργειας
της επαφής μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων μαθητών στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεσμών μεταξύ του
ελλαδικού και κυπριακού ελληνισμού.

Υλικοτεχνική υποδομή
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο Πληροφορικής του
σχολείου και οι δυνατότητες που παρέχει (σύνδεση στο διαδίκτυο, προγράμματα για συγγραφή κειμένων
και παρουσιάσεις), καθώς και ψηφιακές κάμερες κατά τις συνεντεύξεις. Η δραματοποίηση δεν απαίτησε
ιδιαίτερη υλικοτεχνική υποδομή, αλλά τα σκηνικά και η ενδυμασία ήταν όσο το δυνατόν πιο απλά.

Βιβλιογραφία
Βακαλούδη Α., (2001). Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην ιστορική διερεύνηση και διαθεματική
αξιοποίηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων ως πηγών, στα Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και
Διαδίκτυο, σ.76-89, Σύρος.
Γκίκα Ε., (2002). Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σεναρίων) για το μάθημα της Ιστορίας με τη
χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στο Νοητικά Εργαλεία και
Πληροφοριακά Μέσα, σ. 350-368, Καστανιώτης, Αθήνα.
Γκόβας, Ν. (2002). Για ένα δημιουργικό, νεανικό θέατρο: ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Παυλίδης, Α. [2013]. Ιστορία της νήσου Κύπρου. Λευκωσία: Επιφανίου Ηλίας
Χατζηδημητρίου, Κ. [1987]. Ιστορία της Κύπρου. Λευκωσία
Bolton, G.,(1996). Drama as research. Στο Taylor, P. (ed.). Researching Drama and Arts Education. London.
Washington, D.C: Falmer Press.
Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31, 21-32.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82#%CE%A3%CF%8D%CE%B3
%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE

Παράρτημα
1η δραστηριότητα
Α) Αφού παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ του Μ. Κακογιάννη «Αττίλας ΄74: ο βιασμός της Κύπρου» να
καταγράψετε σε ένα αρχείο word:
α) τα προβλήματα και τις κακουχίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του ντοκιμαντέρ
β) τα συναισθήματα που τους προκαλεί το γεγονός που βιώνουν.
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Στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα του wordle (http://www.wordle.net/) για την καταγραφή
τους. Ποια προβλήματα η ποια συναισθήματα κυριαρχούν;
Β) Ποιες απορίες και ερωτήματα σας δημιουργήθηκαν σχετικά με τα γεγονότα που είδατε; Να τα
καταγράψετε σε ένα αρχείο word.
2η δραστηριότητα
A)

Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και αφού λάβετε υπ’ όψιν τα ερωτήματα που διατυπώσατε στην 1η

δραστηριότητα να διερευνήσετε:
α) τη δράση της ΕΟΚΑ (αίτια, στόχοι, μέσα επίτευξης των στόχων, σημαντικότερες στιγμές του Αγώνα)
β) την κήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (διεθνές πολιτικό πλαίσιο που οδήγησε σε
αυτήν, βαθμός επίτευξης των στόχων της ΕΟΚΑ, προβλεπόμενο από τις διεθνείς συνθήκες πολιτικό
σύστημα στην Κύπρο, προβλήματα)
γ) Τουρκική εισβολή (γεγονότα που οδήγησαν σε αυτήν, ρόλος της Ελλαδικής Χούντας, διεθνής αντίδραση,
αποτελέσματα).
Χρήσιμα εργαλεία στην έρευνά σας θα αποτελέσουν τα εξής:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82#%CE%A3%CF%8D%CE%B3
%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
Παυλίδης, Α. [2013]. Ιστορία της νήσου Κύπρου. Λευκωσία: Επιφανίου Ηλίας
Χατζηδημητρίου, Κ. [1987]. Ιστορία της Κύπρου. Λευκωσία
3η δραστηριότητα
Για την τρίτη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε ως λογοτεχνική πηγή το εξής:
Χαριτωνίδης, Γ. [2003]. Αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια . Αθήνα: Κέδρος
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«Η Ιστορία της Κύπρου: Μια διχοτομημένη Νήσος»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργοί
Ονοματεπώνυμο: Τζίνη Ζαχαρούλα
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός
Email επικοινωνίας: tziniza@gmail.com

Ονοματεπώνυμο: Μιχαλοπούλου Ευαγγελία
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός , ΠΕ 60
Email επικοινωνίας: evimic82@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα διαθεματικό σενάριο το οποίο εξακτινώνεται σε δύο βασικούς τομείς:
παιδί και γλώσσα (παραμύθι), και παιδί και εικαστική αγωγή δημιουργία αφίσας).

Τάξη/εις εφαρμογής
Τμήμα 1:

Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου, με τη συμμετοχή 6 παιδιών.

Τμήμα 2:

1ο Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου, με τη συμμετοχή 50 παιδιών.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποτελέσει «εκπαιδευτική γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την
Κύπρο και την ομογένεια. Μέσα από αυτό θα γνωρίσουν οι μαθητές το εθνικό πρόβλημα (Κυπριακό),
μελετώντας τον Κυπριακό πολιτισμό, συμμετέχοντας σε δράσεις φιλαναγνωσίας, εικαστικής δημιουργίας
και τεχνολογίας.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Διδακτικοί στόχοι:


Να μάθουν να συνεργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση ομαδικού τελικού προϊόντος



Η διερεύνηση των αποτελεσμάτων τους με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας



Να κατανοήσουν το εθνικό μας πρόβλημα (Κυπριακό)
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Να προβληματιστούν σε σχέση με αυτό.



Να αναπτύξουν κριτική σκέψη ως προς το συγκεκριμένο πρόβλημα.



Να κατανοήσουν μέσα από κείμενα και παραμύθια τα δημοκρατικά ιδεώδη.



Να καλλιεργήσουν πνεύμα αγάπης.



Να έλθουν σε επαφή με την Ιστορία της Κύπρου και τη μυθολογία.



Να αφουγκραστούν σκέψεις γύρω από την πραγματικότητα της ομογένειας του εξωτερικού.



Να μεταβιβάσουν τη γνώση τους για το Κυπριακό, την Κύπρο και την Ιστορία της στην τεχνολογία

δημιουργώντας τεχνολογικά σενάρια.


Να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν μεταξύ της ομάδας τους αλλά να συμπράξουν και με άλλες

σχολικές μονάδες.


Να γοητευτούν και να ενθαρρυνθούν να επισκεφτούν την Κύπρο στο μέλλον και να διαδίδουν την

Ιστορία και τον πολιτισμό της.

Μαθησιακοί στόχοι:


Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης



Να προβληματιστούν για τις αιτίες της διχοτόμησης της Κύπρου



Να μάθουν να συνεργάζονται



Να ανταλλάζουν απόψεις



Να διαμορφώσουν τις αξίες της ελευθερίας μέσα από την κατανόηση των ανθρωπίνων

συμπεριφορών του παρελθόντος


Να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση για τα εθνικά προβλήματα όσο αυτό είναι εφικτό λόγο της

ηλικιακής βαθμίδας της ομάδας
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ (ΠΑΡΑΜΥΘΙ):


Να έλθουν σε επαφή με ένα συγκεκριμένο κείμενο ως προς τη μορφή-δομή αλλά και ως προς το

περιεχόμενο.


Να επεξεργαστούν την έννοια της διχοτόμησης μέσα από παραμυθιακό τρόπο.



Να έλθουν σε επαφή με τις έννοιες της ένωσης (επανένωση) αλλά και του χωρισμού- ξεριζωμού.



Να κατανοήσουν την Ιστορία και να προβληματιστούν γύρω από αυτήν.



Να μπουν στη διαδικασία να σχεδιάσουν μορφές, ήρωες, τοπία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο

παραμύθι.


Να κατορθώσουν να παρουσιάσουν τα σχέδια τους και να είναι σε θέση να τα τοποθετήσουν σε μία

λογική σειρά σύμφωνα με την εξέλιξη του παραμυθιού.
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Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι


Να διαμορφώσουν τις αξίες της ελευθερίας μέσα από την κατανόηση των ανθρωπίνων

συμπεριφορών του παρελθόντος


Να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση για τα εθνικά προβλήματα όσο αυτό είναι εφικτό λόγο της

ηλικιακής βαθμίδας της ομάδας
Μέσω του παραμυθιού είναι εφικτό να:


Έλθουν σε επαφή με κοινωνιολογικές έννοιες, όπως αυτές εμπεριέχονται στις έννοιες της

διχοτόμησης του νησιού, στη διάσπαση της κοινωνικής ενότητας, στην ανάγκη μετανάστευσης των
ανθρώπων είτε γίνεται λόγος για εσωτερική είτε για εξωτερική μετανάστευση, καθώς επίσης και στο
διαμελισμό οικογενειών και των εστιών τους.


Έλθουν σε επαφή με πολιτισμικούς στόχους, οι οποίοι αναδεικνύονται μέσω μυθολογικών

προσώπων όπως η θεά Αφροδίτη, ο θεός των Ανέμων, ο Ναός του Αίωνα, το περίφημο υδραγωγείο και το
Σταυρόσχημο ειδώλιο.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Η παρούσα δράση (παιδί και γλώσσα / παραμύθι) αναπτύχθηκε σύμφωνα με διάφορες μεθόδους.
Συγκεκριμένα, με την ομαδοσυνεργατική, με την εργασία σε ομάδες, και ατομικά.
Η παρουσίαση των ιστορικών, πολιτισμικών στοιχείων μέσα από πηγές φωτογραφιών και αντικειμένων έγινε
σε όλη την ομάδα από την Νηπιαγωγό. Ως ομάδα τα παιδιά γνώρισαν, συζήτησαν, αφουγκράστηκαν,
απάντησαν σε ερωτήματα και βρέθηκαν γενικά σε καταστάσεις προβληματισμού σε σχέση με την Κύπρο, την
ιστορία της και τα σημαντικά της ευρήματα αλλά και με το Κυπριακό ζήτημα. Kλήθηκαν όμως να δουλέψουν
και σε ομάδες με παιχνίδια παρατήρησης εικόνων που προηγουμένως τους είχαν παρουσιαστεί. Aτομικά
όταν κλήθηκαν να σχεδιάσουν, να χρωματίσουν

και να εκφραστούν καλλιτεχνικά,

ως προς την

εικονογράφηση κυρίως.

Διδακτικές τεχνικές
Για την εμπλοκή των μαθητών στις μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ακολουθήθηκαν
διαφορετικές διδακτικές στρατηγικές - τεχνικές με βάση τις δύο θεωρίες μάθησης την οικοδόμηση της
γνώσης και την κοινωνικοπολιτική θεώρηση.
Παρουσίαση εικόνων και φωτογραφιών στην ομάδα των μαθητών.
Επεξεργασία θέματος /διάλογος μαθητών μεταξύ τους και με την εκπαιδευτικό
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Γόνιμη σκέψη για το πρόβλημα
Δημιουργική γραφή
εικονογράφηση

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Ο τρόπος οργάνωσης της τάξης εστιάστηκε σε τρεις άξονες:
- Εργασία με το σύνολο της τάξης
- Εργασία σε ομάδες
- Ατομική εργασία των νηπίων
Συγκεκριμένα:
Στο 1/θ Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου η τάξη δούλεψε ως σύνολο. Έγινε προσπάθεια με την βοήθεια των
εκπαιδευτικών να αντλήσουν πληροφορίες για την Κύπρο μέσω του Χρήση Διαδικτύου μέσω του Explore
και Mozilla για
1.

Την ιστορία της Κύπρου

2.

Την εισβολή των Τούρκων και την διχοτόμηση

3.

Τον πολιτισμό τους και τα σύμβολα κλπ

Στην συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες για την δημιουργία των αφισών, εικόνων κόμιξ, της
παραγωγής γραπτού λόγου δημιουργίας παραμυθιού και εικονογράφησης του.
Η τάξη του 1 ου Νηπιαγωγείου Καλοχωρίου οργανώθηκε σε τέσσερις γωνιές , γεγονός το οποίο διευκόλυνε
την υλοποίηση του σεναρίου στον τομέα του παραμυθιού (παιδί και γλώσσα).


Γωνιά της παρέας.



Γωνιά των εικαστικών



Γωνιά της φιλαναγνωσίας



Γωνιά της παρατήρησης ενός προβλήματος

Συνολική διάρκεια
Το 1Ο Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου ασχολήθηκε με το παρόν σενάριο για 40 διδακτικές ώρες.
Το 1Ο Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών ασχολήθηκε με το παρόν σενάριο για 35 διδακτικές ώρες.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εμπειρία, οι μαθητές πρόκειται να αποκτήσουν νέες γνώσεις και
εμπειρίες.
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Συγκεκριμένα, δύνανται να γνωρίσουν το Κυπριακό πρόβλημα, να έλθουν σε επαφή με τον Κυπριακό
πολιτισμό. Να γνωρίσουν μυθολογικά πρόσωπα που εντάσσονται στο πεδίο της ιστορίας και να
διαισθανθούν πως μεταφέρονται από τη μία στιγμή στην άλλη από την περιοχή όπου ζουν στην άλλη μεριά
του χάρτη, στην Κύπρο.
Επομένως από το παρόν σενάριο οι μαθητές λαμβάνουν και γεωγραφικές γνώσεις και γνώσεις
χαρτογράφησης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις προκειμένου οι μαθητές να ανταποκριθούν στο παρόν σενάριο.
Τα ερεθίσματα αρχικά ως προς το Κυπριακό πρόβλημα και το παραμύθι που έπειτα τους παρουσιάζεται ,
τίθενται από την εκπαιδευτικό και στη συνέχεια οι μαθητές εκφράζονται και δημιουργούν.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΩΝ
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Το Κυπριακό Ζήτημα μέσα της εικαστικής συνδημιουργίας
Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες

Είδος Δραστηριότητας:

Δραστηριότητα εμπέδωσης μέσω της γνωστικής προετοιμασίας

Περιγραφή:
1ο Βήμα Ανάκληση εμπειριών
Προβολή σε βιντεοπροβολέα φωτογραφιών από φωτογραφίες που δείχνουν την Κύπρο σε χάρτη, τα
κατεχόμενα, τα συρματοπλέγματα που χωρίσουν το νησί σε δύο μέρη, τον στρατό που φρουρεί, τα
εγκαταλελειμμένα σπίτια.
2ο Βήμα Συζήτηση για την πορεία εργασίας
Για την διευκόλυνση των νηπίων Τίθενται τα εξής ερωτήματα:
Πώς κατάφεραν οι Τούρκοι να εισβάλουν στην Κύπρο και να την καταλάβουν;
Πώς φαντάζονται ότι νοιώθουν οι Κύπριοι για αυτή την κατάσταση;

Νοιώθουν οι Κύπριοι ελεύθεροι;
Μπορούν να ζήσουν ειρηνικά στο ίδιο τους το νησί;
Τι νομίζετε ότι νιώθουν;
Θα θέλατε να ήσασταν στην θέση τους;
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Με ποια χρώματα θα επιλέγατε να ζωγραφίσετε τις δύο πλευρές του νησιού κι γιατί;
Πως θα συμβολίζατε τα σύνορα στην αφίσα σας;
3ο Βήμα Εξέλιξη δημιουργίας των αφισών
Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες και αποφασίζεται να απεικονίσουν το Κυπριακό ζήτημα μέσα από
τρεις αφίσες, μία αφίσα η κάθε ομάδα.
Για την πρώτη αφίσα επιλέγεται εικόνα με το αγγείο για να αναφερθούν στον Κυπριακό πολιτισμό ως
αφορμή για την δημιουργία ελεύθερων ποιημάτων από τα παιδιά
Για την δεύτερη αφίσα αποφασίζεται ως θέμα της η απεικόνιση του Κυπριακού ζητήματος με την Κύπρο
χωρισμένη στα δύο
Για την τρίτη αφίσα ορίστηκε ως σύμβολο το περιστέρι για να εκφράσουν τα παιδιά τις απόψεις τους για
το ζήτημα, εκφράζοντας αξίες ελευθερίας, δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας.

Β. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ (ΠΑΡΑΜΥΘΙ)
1η δράση
Τίτλος: «ταξιδεύοντας για λίγο στην Ελλάδα»
Διάρκεια : 3 διδακτικές ώρες
Αφόρμηση / γνωστική προετοιμασία: γνωρίζουμε το Σανιδόσχημο, το οποίο είναι ένα κυπριακό ειδώλιο,
το οποίο αποφασίζουμε να το μετατρέψουμε σε χάρτινο, ώστε να λειτουργεί ως πινέζα στους χάρτες μας.
Περιγραφή: η ομάδα των παιδιών, χρησιμοποιώντας τον χάρτη της Ελλάδας, ως εποπτικό υλικό, έκαναν
ένα ταξίδι με το μυαλό τους μεταφερόμενοι από την πόλη που ζουν εώς την πρωτεύουσα της Ελλάδας ως
σημείο αναφοράς και έπειτα στην Κύπρο.
Εμπέδωση: δίνεται το σχέδιο ενός χάρτης της Ελλάδας, το οποίο έχει κατασκευαστεί από την εκπαιδευτικό
της τάξης. Τα παιδιά καλούνται να το χρωματίσουν και να σχεδιάσουν τις δικές τους πινέζες-σανιδόσχημα
στην πόλη τους.
Αξιολόγηση: γίνεται συζήτηση και ανατροφοδότηση της δράσης.
2η δράση:
Τίτλος : «ταξιδεύοντας στην Κύπρο // το Σταυρόσχημο ειδώλιο και το αγαλματίδιο του αλόγου με τον
αναβάτη »
Διάρκεια : 6 διδακτικές ώρες
Αφόρμηση / γνωστική προετοιμασία: την ομάδα επισκέπτεται ένα αγαλματίδιο. Είναι ο Ορφέας. Μας
συστήνεται και μας λέει την ιστορία του. Έχει έρθει από την Κύπρο.
Περιγραφή: η ομάδα των μαθητών κάνει γνωριμία με τον Ορφέα, το σταυρόσχημο αγαλματίδιο και
παίζουν κάποια παιχνίδια γνωριμίας.

305

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Εμπέδωση: σε ένα φύλλο χαρτί τα παιδιά ζωγραφίζουν το δικό τους αγαλματίδιο σταυρόσχημο και τα
χρωματίζουν και τους δίνουν ένα όνομα.
Αξιολόγηση: γίνεται παρουσίαση του κάθε σχεδίου στην ολομέλεια.
3η δράση:
Τίτλος : «Η θεά Αφροδίτη, προστάτιδα του νησιού».
Διάρκεια : 4 ώρες
Αφόρμηση / γνωστική προετοιμασία: η ομάδα βλέπει εικόνες και πίνακες ζωγραφικής με θέμα την θεά
Αφροδίτη, που έχει εμπνεύσει πολλούς να την ζωγραφίσουν και να ασχοληθούν με αυτήν και με την
ομορφιά της.
Περιγραφή: συζητιούνται διάφορα θέματα που προκύπτουν από την παρατήρηση των πινάκων σε σχέση
με το ωραίο, το ιδανικό, τον αφρό της θάλασσας.
Εμπέδωση: η ομάδα παρατηρεί διάφορους ζωγραφικούς πίνακες και καλείται να αναγνωρίσει αυτούς οι
οποίοι απεικονίζουν την θεά Αφροδίτη όπως έχει αποδοθεί από διαφόρους σε ποικίλες μορφές.
4η δράση:
Τίτλος : «παραμύθι: η θεά Αφροδίτη και ο Άνεμος».
Διάρκεια : 4 ώρες
Αφόρμηση / γνωστική προετοιμασία: οι μαθητές διαβάζουν δύο μικρές ιστορίες για την θεά Αφροδίτη από
πηγές στο διαδίκτυο και τη μυθολογία και συζητούν στην ολομέλεια ότι αξίζει να σχολιαστεί.
Περιγραφή: η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ομάδα σε προτάσεις, μία πρωτότυπη ιστορία με θέμα την
διχοτομημένη Κύπρο και τίτλο: η θεά Αφροδίτη και ο Άνεμος. Τα παιδιά καλούνται να ανασυνθέσουν τις
προτάσεις, να τις βάλουν σε μία λογική σειρά, ώστε να βγαίνει νόημα και να φτάσουν στο αποτέλεσμα να
φτιάξουν μια ολοκληρωμένη ιστορία.
Εμπέδωση: αφού ολοκληρώσουν τα παραπάνω καλούνται να γίνουν οι εικονογράφοι της ιστορίας
προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρότζεκτ του παραμυθιού.
Αξιολόγηση: γίνεται μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του παραμυθιού από την ομάδα και αποφασίζεται ο
τίτλος.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρωτότυπο , ενδιαφέρον πλούσιο σε ερεθίσματα
καλύπτοντας διάφορους τομείς των γνωστικών ενδιαφερόντων των παιδιών (γλώσσα, ιστορία, τέχνη,
μουσειακή αγωγή). Παράλληλα θεωρείται ότι γνωστοποίησε στους μαθητές με τρόπο παραμυθιακό, το
εθνικό πρόβλημα καθώς επίσης έννοιες που δεν είχαν προσεγγίσει ξανά όπως ένωση (επανένωση),
διχοτόμηση, διαχωρισμός.

306

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εφαρμογή του παραπάνω σεναρίου απαιτήθηκαν διάφορα υλικά και μέσα προκειμένου να γίνει το
σενάριο πιο βιωματικό και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών, αλλά και να λειτουργήσουν τα
υλικά και τα μέσα υποστηρικτικά της έκφρασης και της δημιουργίας των παιδιών.


λογισμικό γενικής χρήσης ( επεξεργαστής κειμένου word)



Λογισμικό παρουσιάσεων ( Power Point)



Χρήση Διαδικτύου μέσω του Explore και Mozilla



Πρόγραμμα δορυφορικής περιήγησης της γης Google Earth

Συγκεκριμένα για το νηπιαγωγείο του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιήθηκαν ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής, εικόνες και φωτογραφίες της διχοτομημένης Κύπρου, ένα μπρούτζινο αγαλματίδιο τύπου
Σταυρόσχημο, χαρτί πάνω στο οποίο τα παιδιά χρωμάτισαν , χαρτόνια, κλωστές ραπτικής και υλικά κολλάζ.

Παράρτημα
Χάρτης Ελλάδας

307

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Χάρτης Κύπρου

Διχοτομημένη Κύπρος
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Άλογο

Αναβάτης αλόγου

Πινέζα του χάρτη//σανιδόσχημο
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Σύμβολο Αφροδίτης

Γυναικείο άγαλμα Κύπρου, 1450-1200 π.Χ.
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Σκίτσο περιστέρι για την Ειρήνη

Ταξίδι στην Ελλάδα
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Ταξίδι στην ομογένεια Κυπρίων ανά τον κόσμο

Εικόνες από περιοδικό
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Σταυρόσχημο αγαλματίδιο, Ειδώλιο από τον Πωμό, 3000 π.Χ. , χαλκολιθική εποχή.

Φιγούρα αναβάτη πάνω σε άλογο, Κύπρο –γεωμετρική περίοδος II - III, 9ος-8ος αιώνας π.Χ.
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Κύπρος Χωρισμένη

Κυπριακός Πολιτισμός
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Μήνυμα για το Κυπριακό ζήτημα

Γυναικείο Κυπριακό Αγαλματίδιο
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«Γνωρίζω τον Γρηγόρη Αυξεντίου, μέσω του Μουσείου στον Ακρίτα»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Σμαράγδα Μ. Φαρίδου
Ιδιότητα: Θεολόγος του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Email επικοινωνίας: smaragda.f@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Πληροφορική, Λογοτεχνία.

Τάξη/εις εφαρμογής
Β΄ τάξη Γυμνασίου. (26 μαθητές του Β1΄τμήματος).

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές κάποιες από τις ηρωικές σελίδες της ιστορίας μας,
μέσω της έρευνάς τους για τον ήρωα Αυξεντίου, με αφορμή την επίσκεψη στον Ακρίτα του Κιλκίς, όπου
βρίσκεται το Φυλάκιο – Μουσείο «Γρηγόρης Αυξεντίου». Το διδακτικό σενάριο ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, διότι στηρίζεται στην παροχή και οικοδόμηση της γνώσης,
την ομαδοσυνεργασία, τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα, τις δημιουργικές μεθόδους σκέψης και
την αξιοποίηση ΤΠΕ και ιδιαίτερα των εργαλείων web2: ψηφιακό περιβάλλον εκπαιδευτικού σχεδιασμού
στην πλατφόρμα LAMS (Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων) και στο StoryJumper, ένα
εργαλείο δημιουργίας βιβλίων και εικονογράφησής τους. Το σενάριο ανταποκρίνεται επίσης στις
δυνατότητες των μαθητών της β΄ Γυμνασίου.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Γνωστικοί στόχοι και σκεπτικό του σεναρίου:
Να μπορούν οι μαθητές να επισημαίνουν και να αξιολογούν τη συνεισφορά του Κυπριώτικου Ελληνισμού
στους Αγώνες του Έθνους.
Να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν και να προσεγγίζουν τις αξίες και τα ιδανικά που αναδεικνύονται από
τη μελέτη της ζωής και του αγώνα των ηρώων μας.
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Να περιγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα.
Να μπορούν να αξιολογούν τη σημασία των αγώνων και των προσπαθειών του ανθρώπου για την επίτευξη
της ελευθερίας.
Να μπορούν να ξεναγούν έναν φίλο τους στο μουσείο.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
Ακολουθώντας το μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης του Bruner, δημιουργήσαμε εκείνες τις συνθήκες,
όπου οι μαθητές ανακάλυψαν πράγματι τη μάθηση μέσω των δικών τους διερευνήσεων και στοχεύσαμε
στο να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται και να εξοικειωθούν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο
διδασκαλίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον κοινωνιοπολιτισμικό παράγοντα. Ο ρόλος μας βεβαίως,
πάντα σύμφωνα με τις θεωρίες του Bruner, διευκολυντικός στη διαδικασία της ανακάλυψης της γνώσης
από τον μαθητή.
Σύμφωνα με τη θεωρία Piaget στοχεύσαμε να μάθουν οι μαθητές να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση,
αξιοποιώντας ποικίλους ψηφιακούς πόρους. (εποικοδομισμός).
Φροντίζοντας για τον κριτικό γραμματισμό των μαθητών μας, στοχεύσαμε στο να αναπτύξουν οι μαθητές
δεξιότητες αξιολόγησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών.
Στόχοι σχετικοί με την χρήση των ΤΠΕ:
Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αναζήτησης, εντοπισμού, συλλογής και αξιολόγησης θεολογικών,
ιστορικών και εικαστικών πληροφοριών.
Να αποκτήσουν ψηφιακό γραμματισμό.
Να μάθουν να χειρίζονται σωστά το διαδίκτυο και να αντλούν πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες.
Να μάθουν να αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πληροφοριών, αποφεύγοντας τη χωρίς σκέψη
αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων.
Να μάθουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο λογισμικό storyjumper, δημιουργίας
ηλεκτρονικού βιβλίου.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κ.λπ. στόχοι
Να έρθουν οι μαθητές σε συναισθηματική επαφή με το θέμα που ερευνούν.
Να αντιληφθούν το μουσείο ως τόπο μνήμης και δημιουργικότητας.
Να μπορούν οι μαθητές να εκφράζουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις για σοβαρά ιστορικά θέματα και
να αντιληφθούν την από παλαιοτάτων χρόνων σχέση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις αντιλήψεις τους με επιχειρήματα, να εξασκηθούν στην συνεργασία
με τους συμμαθητές τους και να μάθουν να συζητούν με τους άλλους για ιστορικά θέματα και προβλήματα.
Να φανερώσει κάθε μαθητής και να αναπτύξει το δικό του ιδιαίτερο ταλέντο, ακολουθώντας τα δικά του
ενδιαφέροντα.
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Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Το σενάριο στηρίζεται στους άξονες της διερευνητικής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης με
υποστήριξη Υπολογιστή (Computer Supported Collaborative learning - CSCL). Η συνεργατική μάθηση
βασίζεται στις θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομητισμού του Piaget και την κοινωνικο - πολιτισμική του
Vygotsky. Επίσης λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες επιταγές για ένα σύγχρονο σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία,
όπου αλλάζει δραστικά ο τρόπος που μαθαίνουν οι μαθητές, αφού αλλάζει ο ρόλος του διδάσκοντος και
διαφοροποιείται ο ρόλος των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός – χωρίς να παύει να είναι και μεταφορέας
πληροφορίας και γνώσης - γίνεται πρωτίστως συντονιστής και καθοδηγητής στην ανακάλυψή της και οι
μαθητές γίνονται ενεργοί στην ανακάλυψη της γνώσης και στη συσχέτισή της με τις δικές τους εμπειρίες. Ο
εκπαιδευτικός είναι αυτός που κατέχει τη γνώση, άρα μπορεί να χρησιμεύσει στο να καθοδηγήσει τους
μαθητές να την ανακαλύψουν, λειτουργεί συμβουλευτικά για την ομαλή λειτουργία των ομάδων και
σχεδιάζει τη μαθησιακή διαδικασία, το περιεχόμενο και τη διαδοχή των δραστηριοτήτων.
Στηριχθήκαμε επίσης στις βασικές αρχές του Tyler, ο οποίος έθεσε κάποιες γενικές αρχές για τη δημιουργία
εκπαιδευτικών εμπειριών:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν εξάσκηση της συμπεριφοράς που

απαιτείται. Πρέπει να ανταμείβονται για την απαιτούμενη συμπεριφορά. Πρέπει να μπορούν να εκτελούν
τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία εμπειριών ώστε να μπορούν να πετύχουν
τους στόχους, οι οποίοι σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε να είναι δύσκολη η επίτευξή τους άλλα όχι και αδύνατη.
Υπήρχαν ανταμοιβές για να προκαλούν κίνητρα στους εκπαιδευόμενους για να επιτύχουν τους στόχους
τους, και μια ποικιλία δραστηριοτήτων για να κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον.
Σημειώνουμε εξαρχής την ευελιξία του σεναρίου, καθώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο σχολείο
ακολουθώντας τον προβλεπόμενο για κάθε δραστηριότητα χρόνο, μπορεί όμως να υλοποιηθεί και στο
σπίτι, με ελεύθερο χρόνο για τους μαθητές, αφού η ακολουθία είναι αναρτημένη και γνωρίζουν τα φύλλα
εργασίας.

Διδακτικές τεχνικές
Ακολουθήσαμε διάφορες διδακτικές τακτικές, όπως αυτές προτείνονται και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
των Θρησκευτικών, καθώς η υπεύθυνη της δραστηριότητας είναι η θεολόγος των μαθητών (Πρόγραμμα
Σπουδών στα Θρησκευτικά Γυμνασίου, 2011).
Καταιγισμός ιδεών:
Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) είναι μια συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι
μαθητές ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρμητη
έκφραση ιδεών για ένα θέμα (ζήτημα ή κεντρική έννοια) διερευνώντας με αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες
διαστάσεις και τις πολλαπλές πτυχές του. Οι ιδέες αυτές καταγράφονται και στη συνέχεια γίνονται
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αντικείμενο συζήτησης με στόχο την ομαδοποίησή τους από τους μαθητές. Οι ομάδες των ιδεών που
προκύπτουν αξιοποιούνται δημιουργικά σε εργασίες. Έτσι επιτυγχάνεται η διερεύνηση των πολλαπλών
πτυχών του αρχικού θέματος ή έννοιας. Αναλυτικά αφορά στην εξέταση ενός θέματος ή μιας έννοιας μέσω
της υποκίνησης των μαθητών να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Στόχος είναι η
συμμετοχή των μαθητών στη διερεύνηση του θέματος με όποια αυθόρμητη ιδέα ή πρόταση έχουν. Στο
πλαίσιο εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνικής, ο εκπαιδευτικός αρχικά θέτει ένα κατάλληλο ερώτημα με
στόχο να προβληματίσει τους μαθητές και να διεγείρει τη σκέψη και τη φαντασία τους. (Βασάλα και
Φλογαΐτη, 2002).
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (ΟΔ):
Βασίζεται στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό και έχει τις αφετηρίες της στο κίνημα της Νέας Αγωγής.
Μεγάλο πλεονέκτημά της το ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα περισσότερα
μαθήματα (Χατζηδήμου και Αναγνωστοπούλου, 2011).
Βοηθά :
στην γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών (καθώς αυτοί εκφράζονται, επιχειρηματολογούν, αναλύουν,
συνθέτουν και παρουσιάζουν),
στην καλλιέργεια ανώτερων πνευματικών λειτουργιών (καθώς ελέγχουν κριτικά, διερευνούν πολύπλευρα,
στοχάζονται, κρίνουν και ελέγχουν τη διαδικασία της εργασίας τους),
στην απαλλαγή από τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης,
στην καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων,
στην απόκτηση αυξημένων δυνατοτήτων επικοινωνίας και προσωπικής έκφρασης,
στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμηση,
στην συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης και της σημασίας της συνεργασίας.
Έντεχνος συλλογισμός:
Μοτίβο 1: Βλέπω - σκέπτομαι – αναρωτιέμαι,
Μοτίβο 2:Σκεφθείτε - αμφιβάλλετε – εξερευνήστε,
Μοτίβο 10 Χ2, όπου τελικά οι μαθητές θα συνθέσουν ένα δικό τους κείμενο που θα εμπεριέχει τις φράσεις
και λέξεις που προηγουμένως σκέφτηκαν. Οι μαθητές εξασκούνται στην παρατήρηση, την εμβάθυνση και
τη δημιουργικότητα,
Τεχνική των δημιουργικών ερωτήσεων : Πέντε π και ένα γ :
Πρόκειται για μία τεχνική διατύπωσης ερωτήσεων η οποία χρησιμοποιείται για να αναδειχθεί η σχέση
αιτίας -ή αιτιών- και αποτελέσματος· σχέση που αποτελεί τη βάση διερεύνησης και κατανόησης ενός
προβλήματος.
Ψηφιακό

περιβάλλον

εκπαιδευτικού

σχεδιασμού

Συστήματος

Διαχείρισης

Μαθησιακών

Δραστηριοτήτων: μαθησιακή άσκηση αλληλεπίδρασης, με χρήση ποικιλίας έγκυρων πηγών του
διαδικτύου. Η χρήση LAMS εντάσσεται στην ερευνητική εκπαιδευτική παράδοση που θεωρεί τους
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υπολογιστές στην εκπαίδευση ως εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύνθετων συλλογισμών, που
μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης στην τάξη, αλλάζοντας ριζικά τη σχολική τάξη σε χώρο
αντιπαράθεσης ιδεών αλλά και γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου (Σολομωνίδου,2001, ). Την

ακολουθία ανεβάσαμε στο Διεθνές αποθετήριο του Συστήματος Μαθησιακών Δραστηριοτήτων:
http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2212014 (βλ. και στον προσωπικό ιστότοπο:
https://sites.google.com/site/mikroitheologoiendrasei/paidagogiko-yliko/mathemata-lams/mathemata-selams).
Βέβαια έχουμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν αυτό το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών
Δραστηριοτήτων σε σενάρια μαθήματος Θρησκευτικών κάτι που διευκολύνει την εξέλιξη της συγκεκριμένης
δράσης μας. Η θεολόγος, υπεύθυνη του σεναρίου, είναι εγγεγραμμένη στην Παγκόσμια και στην Ελληνική
Κοινότητα LAMS και έχει ανεβάσει σενάρια και αρκετές Ακολουθίες στο Παγκόσμιο Αποθετήριο.
Το Storyjumper : εργαλείο δημιουργίας βιβλίων και εικονογράφησής τους. Ο χρήστης του μπορεί να
δημιουργήσει τις δικές του ιστορίες εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας έτοιμα πρότυπα είτε ξεκινώντας
από το μηδέν εξασκούμενος επιπροσθέτως και στον γραπτό λόγο.
Διδακτική επίσκεψη:
Για την υλοποίηση του σεναρίου μας χρησιμοποιείται και η διδακτική τεχνική της διδακτικής επίσκεψης στο
Μουσείο – Φυλάκιο «Γρηγόρης Αυξεντίου» στον Ακρίτα του Κιλκίς, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν
περισσότερο με το θέμα που ερευνούν, γνωρίζοντας τον τόπο όπου υπηρέτησε τη θητεία του στον
ελλαδικό χώρο ο Κυπραίος αγωνιστής. Η διδακτική επίσκεψη προηγήθηκε της δραστηριότητας στο LAMS
και φυσικά υπήρξε μια εισαγωγική φάση, προετοιμασίας για την επίσκεψη, για την οποία ακολουθήσαμε
όλες τις νενομισμένες διαδικασίες (Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α.). Προσφέραμε στους μαθητές το
Μουσείο, έχοντας πάντοτε κατά νου τις έξι βασικές αρχές ερμηνείας κατά τον Tilden ( Black, G. 2009) ως
χώρο επικοινωνίας και πληροφορίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να έχει συναισθηματική ανταπόκριση και
συναισθηματική φόρτιση λόγω των εκθεμάτων, που τον μεταφέρουν σε ένα εξαιρετικά ηρωικό παρελθόν.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Πριν την επίσκεψη: Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. (1 Δ.Ω. 45΄λεπτά)
Μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας προετοιμάσαμε τους μαθητές για όσα θα έβλεπαν και για όσα θα είχαν
να κάνουν.
Η επίσκεψη: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.
Υλοποιήσαμε μια διδακτική επίσκεψη, διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών, ως περιήγηση - ξενάγηση στο
Μουσείο του Ακρίτα. (Πράξη Συλλόγου Διδασκόντων για την έγκριση της Δ.Ε , Πρ 25/17-11-2017).
Η επίσκεψη αναρτήθηκε βεβαίως και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας: http://2gym-peirthess.thess.sch.gr/archives/4659#more-4659 και http://2gym-peir-thess.thess.sch.gr/archives/4628
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΑΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ. (Βέβαια,
όπως είπαμε και αρχικά, το σενάριο έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί και ελαστικά, με πιο ελεύθερο
χρονοδιάγραμμα και κατ΄ οίκον εργασία).

Μετά την επίσκεψη: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017.
Στην α΄ φάση του σεναρίου εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή όλων (: συνδιαμόρφωση ενός πλαισίου
αναζήτησης, με κατάθεση των παρατηρήσεων, σχολίων, σκέψεων και συναισθημάτων όλων). Οι μαθητές
που εργάζονται κατά ομάδες, πράγματι, ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο να υποβάλλουν ερωτήσεις, να
εξηγούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους, να αρθρώνουν τον συλλογισμό τους, να διαμορφώνουν τη
γνώμη τους και να σκέπτονται με αυτήν, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση.
(Μπαλατζάρας, 2004).
Οι ομάδες είναι τέσσερις και αποτελούνται από έξι μαθητές οι 2 ομάδες και από επτά μαθητές οι άλλες 2
ομάδες. Κατά την πορεία της δραστηριότητας ο μαθητής έχει τον κεντρικό ρόλο και ο εκπαιδευτικός τον
διαμεσολαβητικό - «φθίνουσα καθοδήγηση» - σε υποστηρικτική βάση. Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες
έχοντας ταυτόχρονα αυτονομία και αυτενέργεια για να πετύχουν τους στόχους, αφού κάθε μαθητής έχει
συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Κατανομή εργασιών και χρονοδιάγραμμα.
Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Συστήματος Διαχείρησης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS), όπως
είπαμε και στα εισαγωγικά

του σεναρίου, που ανήκει στο λεγόμενο Web 2.0, το πιο διαδεδομένο

«περιβάλλον για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων που ευνοούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά
και το blended learning και που ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα και συνεργατικότητα, την
ανατροφοδότηση καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ποικίλων ψηφιακών μέσων. Ένα από τα ποικίλα
ψηφιακά μέσα που ενσωματώσαμε ήταν και οι εργασίες στο storyjumper.
Στη β΄ φάση του σεναρίου εξασφαλίζουμε – πλην της ενεργούς συμμετοχής- και την δημιουργικότητα των
μαθητών μας, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν από ένα εικονογραφημένο βιβλίο, η α΄ και β΄ ομάδα
(Ιστορικοί και Φωτογράφοι αντίστοιχα), ενώ οι μαθητές της γ΄ και δ΄ ομάδας (Λογοτέχνες και Καλλιτέχνες),
καλούνται αντίστοιχα να αναλύσουν ένα ποίημα και έναν πίνακα με βάση όσα γνώρισαν για τη Θυσία του
Γρηγόρη Αυξεντίου. Η σύνθεση των ομάδων αριθμητικά παραμένει η ίδια με την α΄ φάση.

Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του σεναρίου – δεν προσμετράμε την επίσκεψη - είναι 3 διδακτικές ώρες (: μία
εισαγωγική ώρα προετοιμασίας για την επίσκεψη, 45΄λεπτών και ένα δίωρο από 45΄ λεπτά Χ2 μετά την
επίσκεψη).

Ανάπτυξη σεναρίου
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Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές θα αποκτήσουν νέα γνώση για:
α) τη στενή σχέση Ελληνισμού Κύπρου και Ελλάδος από αρχαιοτάτων χρόνων με την παρουσία του
Διονυσίου Καρδιανού στη Λύση επί Κίμωνος, στον αγώνα κατά των Περσών, το 488π.Χ.,
β) για την παρουσία των Κυπρίων πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας με την παρουσία του Γρηγόρη
Αυξεντίου στο Στρατιωτικό Φυλάκιο του Ακρίτα,
γ) για τους ποιητές και ζωγράφους που ασχολήθηκαν με το θέμα του ολοκαυτώματος του Αυξεντίου :
Αποχαιρετισμός Γιάννη Ρίτσου και πίνακας του Προκόπη Τέκκη,
δ) για το πώς να συνθέτουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σε κείμενο και εικονογραφημένη αφήγηση,
ε) για το πώς να δημιουργούν ερωτηματολόγια,
στ) για το πώς να συζητούν σημαντικά ιστορικο-πολιτικά θέματα,
ζ) για το πώς να βλέπουν ζωγραφικούς πίνακες σε σχέση με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργασία, την αναζήτηση στο διαδίκτυο, τη
χρήση λογισμικών και ψηφιακών εργαλείων.
Να έχει εξηγηθεί στους μαθητές πώς λειτουργούν οι δημιουργικές μέθοδοι σκέψης, όπως καταιγισμός
ιδεών και έντεχνος συλλογισμός .
Να τους έχουμε δώσει οδηγίες για το πώς εργαζόμαστε στο LAMS και το storyjumper. (Επειδή τα έχουμε
χρησιμοποιήσει και άλλες φορές για το μάθημα των θρησκευτικών είναι γνωστά στους μαθητές μας).
Να έχουν συσταθεί ομάδες – κατά προτίμηση ανομοιογενείς – για να υπάρχει ισοτιμία στη σύνθεση.
Να έχουμε προετοιμάσει το υλικό μας και τον σχεδιασμό μας στην ιστοξερεύνηση.
Να έχουμε μεριμνήσει για τη διαδικασία έγκρισης της διδακτικής επίσκεψής μας, προτού την σχεδιάσουμε.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
1η Δραστηριότητα – Προετοιμασία των μαθητών
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Στην εισαγωγική φάση του σεναρίου πραγματοποιούμε την προετοιμασία των μαθητών μας σχετικά με
τον προορισμό και τον στόχο της επισκέψεώς μας:
α) Ενημερώνουμε για την σχέση του Αυξεντίου με το Κιλκίς καθώς και για τα εκθέματα του Μουσείου:
Προβάλλουμε στους μαθητές κάποιες εικόνες από τις πρώτες σελίδες της εφημερίδας των μαθητών της
περσινής β΄ για την Κύπρο με τίτλο «Ψυχή του Διγενή», όπου παλαιότερη επίσκεψή μας στο φυλάκιο Μουσείο:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZWxla3Ryb25pa2V0YXhlb
W91fGd4OjUxMDFiNjE1MjMzNjQzYTY . ( 12΄λεπτά).
β) Μοιράζουμε ρόλους και αρμοδιότητες, π.χ. ποιοι θα ζωγραφήσουν τη μορφή του Αυξεντίου και την
θυσία του στον Μαχαιρά, και ποιοί θα αναλάβουν φωτογράφοι και βιντεολήπτες της επίσκεψής μας ( 10
΄λεπτά)
γ) όλοι γράφουν από ένα γράμμα στο χαρτονάκι που τους μοιράζουμε, από τη φράση που οι ίδιοι οι
μαθητές σκέφτηκαν: «Γρηγόρης Αυξεντίου ο Κύπριος». (10΄λεπτά). Αρχίζουν να ζωγραφίζουν.
δ) τους βάζουμε να ακούσουν το μελοποιημένο ποίημα με την απαγγελία του Γ. Ρίτσου «Αποχαιρετισμός».
https://www.youtube.com/watch?v=kCaDIb6Az4M (08΄λεπτά).
ε) Ρωτούμε τους μαθητές πόσο σημαντικό κατάλαβαν ότι είναι το να επισκεφτούμε το Μουσείο «Γρηγόρης
Αυξεντίου». (Σημειώνουν την απάντησή τους αυθόρμητα σε ένα χαρτί) . (05΄λεπτά).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργικές τεχνικές.
Διάρκεια: 1 Δ.Ω 1η Φάση: 45΄ λεπτών.
Βήμα 1ο: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής και κάθονται ανά ομάδες στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. (03΄) Στην επιφάνεια των Η.Υ. υπάρχει φάκελος για κάθε ομάδα με τα
έγγραφα που θα χρησιμοποιήσουν κατά την πορεία της διαδικασίας. (Το κάνουμε αυτό για το ενδεχόμενο
να μην εμφανίζονται στον browser που χρησιμοποιούμε για το LAMS).
(Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο Σχολείο μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά τον
υπολογιστή της τάξης, και κάποιους φορητούς υπολογιστές, μέσα στην τάξη, εξάλλου τέσσερις ομάδες
έχουμε μόνο).
Βήμα 2ο: Η Ακολουθία «Ο Γρηγόρης Αυξεντίου στον Ακρίτα» είναι ήδη ανοιγμένη και οι μαθητές καλούνται
με τον «καταιγισμό ιδεών» να επαναφέρουν στη μνήμη τους κάποια στοιχεία για τον ήρωά μας. (10΄).
Βήμα 3ο: Ακολουθεί η συνεργατική – διερευνητική στρατηγική και ταυτόχρονα δημιουργική βιωματική
τεχνική, artful thinking, τεχνική του έντεχνου συλλογισμού, μη λεκτική επικοινωνία, προκειμένου οι
μαθητές μας να οικοδομήσουν τη νέα τους γνώση, μια και σε πρώτη φάση έχουμε να εξετάσουμε
φωτογραφίες και εικόνες.
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Ο έντεχνος συλλογισμός αναπτύχθηκε από το Harvard το 2004 με τον γενικό τίτλο Project Zero σε
συνεργασία με το Traverse City για τα δημόσια σχολεία του Μίτσιγκαν (βλ. http://pzartfulthinking.org/ ).
Κάθε ομάδα έχει 15 λεπτά καιρό να επεξεργαστεί συνεργατικά τις ερωτήσεις που υπάρχουν στο φύλλο
εργασίας. (15΄).
Η Α΄ ομάδα με το μοτίβο «Βλέπω - σκέπτομαι αναρωτιέμαι» εξετάζει μια φωτογραφία από το Μουσείο, με
τους ήρωες Αθανάσιο Διάκο, Παπαφλέσσα και αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.
Η Β΄ ομάδα με το μοτίβο «Σκεφθείτε - αμφιβάλλετε – εξερευνήστε» εξετάζει την ανάγλυφη πλάκα στην
είσοδο του Μουσείου με τον Διονύσιο Καρδιακό.
Η Γ΄ ομάδα με το μοτίβο 10χ2 εξετάζει έναν πίνακα του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Η Δ΄ ομάδα με το μοτίβο πέντε π και ένα γ εξετάζει έναν πίνακα με την αυτοθυσία της Μαρίας Συγκλητικής.
Βήμα 4ο: Παρουσιάζει κάθε ομάδα τα αποτελέσματά της στην ολομέλεια, ( 16΄: από 04΄ η κάθε ομάδα),
Βήμα 5ο: Επιβραβεύουμε όλους τους μαθητές με μία αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας μας από την
επίσκεψή μας στον Ακρίτα, για ενθύμιο. (01΄).
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργικότητα στο StoryJumper.
Διάρκεια: 1 Δ.Ω 2η Φάση: 45΄ λεπτών.
Βήμα 1Ο : Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής και λαμβάνουν θέση μπροστά στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως και κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα. Ισχύουν οι ομάδες της
προηγούμενης φάσης, μόνο που τώρα έχουν άλλα ονόματα (:Α΄: Ιστορικοί, Β΄: Φωτογράφοι, Γ΄: Λογοτέχνες
και Δ΄: Καλλιτέχνες). (03΄λεπτά) Εξηγούμε ότι θα ακολουθήσουν τις οδηγίες στο έγγραφο.
Βήμα 2ο : Συνεχίζουν στην Ακολουθία, η μεν ομάδα ιστορικοί δημιουργώντας ένα βιβλίο στο StoryJuper με
θέμα τον Γρηγόρη Αυξεντίου, η ομάδα Φωτογράφοι ένα βιβλίο επίσης στο StoryJuper με θέμα την
επίσκεψη στο Μουσείο, η Ομάδα Λογοτέχνες με συγγραφή φανταστικής επιστολής προς τον ήρωα και η
ομάδα Κριτικοί τέχνης με την εξέταση του πίνακα του Προκόπη Τέκκη, ο οποίος απεικονίζει την Μάχη του
Μαχαιρά που έγινε στις 3 Μαρτίου 1957 και έχει τοποθετηθεί στο μουσείο «Γρηγόρης Αυξεντίου» στον
Ακρίτα. (15΄λεπτά).
Βήμα 3ο : Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της από 04΄λεπτά για να παρουσιάσει σύντομα την εργασία της
στην ολομέλεια. (04χ04= 16΄λεπτά)
Βήμα 4ο:
Όλες οι ομάδες απαντούν στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την επίσκεψή μας, ως ανατροφοδότηση του τι
προσκόμισαν ως γνώση. (07΄ λεπτά)
Βήμα 5ο : Ενημερώνουμε τους μαθητές για το ερωτηματολόγιο το οποίο έχουν να απαντήσουν στο σπίτι
τους καθώς και την εργασία που έχουν να κάνουν, ένα ερωτηματολόγιο, ως έρευνα για το πόσο γνωστός
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είναι ο ήρωας Αυξεντίου και η ύπαρξη του Μουσείου του στον Ακρίτα. Δίνουμε στους μαθητές ως
επιβράβευση από ένα σελιδοδείκτη που κάναμε με την εικόνα του Αυξεντίου. (03΄λεπτά).
2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Περιγράψτε τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και τους τρόπους με τους οποίος αποτιμήσατε την όλη
δράση και φυσικά τα αποτελέσματα αυτής της αποτίμησης.
Με το σενάριό μας αυτό πετύχαμε να τονωθεί το ομαδικό πνεύμα, το πνεύμα του αλληλοσεβασμού των
μαθητών, αλλά και της αυτοεκτίμησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά, δημιουργώντας ένα ευχάριστο
μαθησιακό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε μαθητή και καλλιεργώντας τη δημιουργική
σκέψη του. Με την ομαδοσυνεργατικότητα επίσης και το μοίρασμα ευθυνών θεωρούμε ότι συμβάλαμε
στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της συνεργασίας, της ευαισθησίας, της αξιοπιστίας και της
πρωτοβουλίας των μαθητών. (Gafoor και Kottalil, 2012). Επίσης σημειώνουμε ότι πολλά από τα έργα των
μαθητών κατά την συγκεκριμένη αυτή διερεύνηση ή σε συνέχεια αυτής, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα που
δημιουργήσαμε για την Κύπρο τη φετινή χρονιά με τους συγκεκριμένους μαθητές.

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ωστόσο μία κριτική και δημιουργική προσέγγιση του σχεδίου διδασκαλίας
που επιλέξαμε, σύμφωνα με τα εργαλεία SWOT και TOWS Analysis.
Αρχικά γράφουμε δηλαδή - για τη διδασκαλία που επιλέξαμε - ποια είναι τα δυνατά της σημεία, ποιες οι
αδυναμίες, ποιες οι ευκαιρίες και ποιες οι απειλές.
Τ=Threats: Απειλές: Υπάρχει πάντοτε η απειλή του χρόνου. Να μην επαρκέσει ο χρόνος έτσι, όπως τον
προγραμματίσαμε. Επίσης το να μην μπορεί κάποιος μαθητής να συνεργαστεί στην ομάδα.
O=Opportunities: Ευκαιρίες : Είναι μια καλή ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης των μαθητών. Μπορούν να
εκφραστούν με ποικίλους τρόπους, εικαστικά και λογοτεχνικά.
W=Weaknesses: Αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα ή ελλείψεις: 1. Η δομή των ομάδων και ο τρόπος
λειτουργίας τους: α)σχέσεις εξουσίας/ ηγεσίας, β)συντονισμός των ομάδων, γ) τρόπος επικοινωνίας των
ομάδων. 2. Τα μέσα που διαθέτει το σχολείο για την διεξαγωγή της άσκησης: αίθουσα ηλεκτρονικών
υπολογιστών, αριθμός διαθέσιμων υπολογιστών.
S=Strengths: Πλεονεκτήματα, δυνάμεις: Χτίζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως κριτική σκέψη, ανάπτυξη
ήθους, ανάπτυξη φαντασίας, αναπτύσσονται και υιοθετούνται ρόλοι, ενισχύεται η ενσυναίσθηση,
εκφράζονται ελεύθερα οι σκέψεις και τα συναισθήματα των μαθητών. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
θεωρείται σημαντικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στη συνέχεια μετασχηματίζουμε τον πίνακα SWOT σε TOWS σύμφωνα με τα παρακάτω:
(S-T)
Εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων για να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι απειλές: Μπορούμε να
εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που μας δίνει το LAMS, αλλά και η πλατφόρμα StoryJumper για εργασία
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και στο σπίτι, ώστε να μπορούμε να εκτελέσουμε όλες τις δραστηριότητες, εάν ο χρόνος δεν μας είχε
φτάσει στην αίθουσα του σχολείου.
(S-O)
Εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες: Εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία
δημιουργικότητας, δίνοντας στους μαθητές το έναυσμα για δημιουργία εικονογραφημένων ιστοριών και
ακόμη και συγγραφής στίχων και μελοποίησης με αφορμή την στενή σχέση Ελλάδος – Κύπρου από
αρχαιοτάτων χρόνων.
(W-T)
Αμυντικές τακτικές για να περιοριστούν τα αδύναμα σημεία και να αποφευχθούν οι απειλές: Εάν κάποιος
από τους μαθητές δεν θέλει να ανήκει σε μια ομάδα, γιατί νιώθει ότι δεν καταλαβαίνει ή δεν κατέχει καλά
αυτό που πρόκειται να κάνει, τότε φροντίζουμε να του παρέχουμε και άλλες πληροφορίες για να νιώσει πιο
ασφαλής διευκρινίζοντας πάντα ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα απλώς, που στόχος της είναι να το
διασκεδάσουν. Εάν εξακολουθεί να αρνείται την συμμετοχή του, τότε τον συμπεριλαμβάνουμε σε μια άλλη
ομάδα και τον αφήνουμε βέβαια να πάρει τον ρόλο που επιθυμεί. Όσον αφορά τη χρήση της αίθουσας
πληροφορικής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Η.Υ. της τάξης και βοηθητικούς φορητούς

του

Σχολείου ή να έχουμε πει σε κάποιους μαθητές που διαθέτουν προσωπικούς Η.Υ. να τους φέρουν στην
επόμενη συνάντησή μας για να τους χρησιμοποιήσουμε.
(W-O)
Βελτίωση των αδύναμων σημείων που εμποδίζουν την αξιοποίηση των ευκαιριών: Μπορούμε να
αυξήσουμε τον χρόνο που δίνουμε για την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, να επιμερίσουμε καλύτερα
τις δημιουργικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις κλίσεις που ξέρουμε ότι έχουν οι μαθητές μας και να
μειώσουμε τα ζητούμενα σε κάθε δραστηριότητα, ώστε να εκφραστούν με περισσότερη άνεση και
εμπρόθεσμα. Τέλος, διάχυση των αποτελεσμάτων του δραστηριότητας των μαθητών και παρουσίαση της
εμπειρίας των μαθητών από τους ίδιους τους μαθητές.

Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του σεναρίου χρειάστηκαν μια βιντεοκάμερα και φωτογραφικές μηχανές των μαθητών
για να καταγράψουν την επίσκεψη στο Μουσείο του Ακρίτα, προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές των
μαθητών και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης, συνδεδεμένος με τον διαδραστικό πίνακα της τάξης.

Βιβλιογραφία
Βακαλούδη, Α. (2012). Μέθοδοι διδακτικής και αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο. Θεσσαλονίκη. Αντ.
Σταμούλης.
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Παράρτημα
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄.
Ονοματεπώνυμο:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την εργασία σας.
Φάση Α:

Μοιράστε μεταξύ σας στην

ομάδα τους παρακάτω ρόλους: (02΄)
Συντονιστής συζήτησης: Συντονίζει τη
συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες
της ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο
τέλος τις εργασίες της ομάδας.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον
καθηγητή εκ μέρους της ομάδας.

Φάση Β:

Παρατηρήστε την εικόνα:

Μοτίβο 1:
Βλέπω - σκέπτομαι αναρωτιέμαι.
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1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄.
Ονοματεπώνυμο:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την
εργασία σας.
Φάση Α: Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα
τους παρακάτω ρόλους: (02΄)
Συντονιστής
συζήτησης:
Συντονίζει
συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

τη

Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες της
ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο τέλος
τις εργασίες της ομάδας.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον
καθηγητή εκ μέρους της ομάδας.

Φάση Β: Παρατηρήστε την εικόνα: Φάση Β:
Παρατηρήστε την εικόνα: Μοτίβο 2ο : (08΄)
•Σκεφθείτε - αμφιβάλλετε - εξερευνήστε
Ερωτήσεις: Φωτογραφία από το Μουσείο
«Γρηγόρης Αυξεντίου».
τι γνωρίζεις σχετικά με αυτή την εικόνα;
-ποια ερωτήματα σου προκαλεί ;
-τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να ερευνήσεις περισσότερο;
Φάση Γ: (05΄) Δώστε έναν τίτλο στην εικόνα.
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Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄.
Ονοματεπώνυμο:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την εργασία σας.
Φάση Α: Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα τους παρακάτω
ρόλους: (2 λεπτά)
Συντονιστής συζήτησης: Συντονίζει τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη
της ομάδας.
Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες της ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο τέλος τις εργασίες της
ομάδας.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον καθηγητή εκ μέρους της
ομάδας.
Φάση Β: Μοτίβο 10Χ2 . Παρατηρήστε την εικόνα και :
Σε 1η ματιά (4 λεπτά)
•κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα και
•γράψτε σε κατάλογο 10 λέξεις ή φράσεις σχετικές με την εικόνα.
Σε 2η ματιά (4 λεπτά)
•ξανακοιτάξτε προσεκτικά και
•ξαναγράψτε 10 καινούργιες λέξεις ή φράσεις.
Φάση Γ. Δημιουργήστε ένα κείμενο που εμπεριέχει αυτές τις φράσεις. (5 λεπτά)
Πηγή εικόνας: http://prosopa.eu/?page_id=248
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1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄.
Ονοματεπώνυμο:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την εργασία σας.
Φάση Α: Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα τους παρακάτω ρόλους: (02΄)
Συντονιστής συζήτησης: Συντονίζει τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες της ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο τέλος τις εργασίες της ομάδας.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον καθηγητή εκ μέρους της ομάδας.
Φάση Β: Παρατηρήστε την εικόνα: (Πέντε π και ένα γ :) (10΄)
Ποιο είναι το γεγονός που
παρουσιάζει η εικόνα;
Πότε περίπου συνέβη;
Γιατί έγινε;
Ποιο είναι το κεντρικό δρων
πρόσωπο;
Πόσο σημαντικό είναι;

Φάση Γ: Δώστε έναν τίτλο στην
εικόνα. (03΄)
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄. (Ιστορικοί).
Ονοματεπώνυμο:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την εργασία σας.
Φάση Α: Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα τους παρακάτω ρόλους: (02΄)
Συντονιστής συζήτησης: Συντονίζει τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες της ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο τέλος τις εργασίες της ομάδας.
Αφηγητής: Θα εγγράψει την ανάγνωση του κειμένου της ιστορίας.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον καθηγητή εκ μέρους της ομάδας.

Φάση Β: Μπείτε στη διεύθυνση του storyjumper και με πηγή την ιστοσελίδα
https://www.sansimera.gr/biographies/230 γράψτε μια σύντομη ιστορία για τον Γρηγόρη Αυξεντίου
επενδύοντάς την με εικόνες ή κάποιες ζωγραφιές σας που ετοιμάσατε μετά την επίσκεψή μας. (13΄).
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Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄. (Φωτογράφοι).
Ονοματεπώνυμο:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την εργασία σας.
Φάση Α: Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα τους παρακάτω ρόλους: (02΄)
Συντονιστής συζήτησης: Συντονίζει τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες της ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο τέλος τις εργασίες της ομάδας.
Φωτογράφος: Θα επιλέξει και θα ανεβάσει φωτογραφίες.
Αφηγητής: Θα διαβάσει το κείμενο και θα εγγράψει την ανάγνωσή του.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον καθηγητή εκ μέρους της ομάδας.

Φάση Β: Μπείτε στη διεύθυνση του storyjumper και γράψτε μια σύντομη περιγραφή της επίσκεψής μας
στο Μουσείο για τον Γρηγόρη Αυξεντίου επενδύοντάς την με φωτογραφίες σας που τραβήξατε κατά την
επίσκεψή μας. (13΄).
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄. (Λογοτέχνες).
Ονοματεπώνυμο:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την εργασία σας.
Φάση Α: Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα τους παρακάτω ρόλους: (02΄)
Συντονιστής συζήτησης: Συντονίζει τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες της ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο τέλος τις εργασίες της ομάδας.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον καθηγητή εκ μέρους της ομάδας.
Φάση Β:
Η απόφαση του Γρηγόρη να μην παραδοθεί, αλλά να πεθάνει, ήταν σίγουρα δύσκολη. Γράψε ένα γράμμα
προς τον ήρωα, όπου να του εκφράζεις τα συναισθήματά σου για την ηρωική πράξη του , αλλά και για το
γεγονός ότι μετά την τουρκική εισβολή η Λύση παραμένει ακόμη κατεχόμενη. (διαβάστε πρώτα το κείμενο:)
Κείμενο .
«Γρηγόρης Αυξεντίου. Περικυκλωμένος στο στενόχωρο κρησφύγετο του από εκατοντάδες Άγγλους
στρατιώτες γνώριζε ποιο θα ‘ταν το τέλος τού άνισου αγώνα του. Γνώριζε πως οι «Μήδοι στο τέλος θα
διαβούνε». Στάθηκε όμως στην αγωνιστική του έπαλξη ως το τέλος.
Στη συγκλονιστική εκείνη στιγμή που εκούσια και με πλήρη συνείδηση του επικείμενου θανάτου του
επαναλάμβανε το ελληνικό «Μολών λαβέ», ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν ο φορέας του διαχρονικού
πνεύματος της ελληνικής ιστορίας, ήταν η προσωποποίηση του αιώνιου Έλληνα. Με την εκούσια πράξη της
θυσίας του ένωνε το ιστορικό παρελθόν με το παρόν κι άνοιγε τον δρόμο προς το μέλλον. Έκλειε το
κεφάλαιο των πολεμικών του αγώνων κι άνοιγε το κεφάλαιο του εθνικού δασκάλου, του εθνικού
καθοδηγητή και του εμψυχωτή για τους αγώνες της ελευθερίας. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου στη συγκλονιστική
εκείνη στιγμή έπαυσε να γράφει ιστορία κι έγινε ο ίδιος ένα με την ιστορία…» (3 Μαρτίου 1957: το
ολοκαύτωμα του σταυραετού του Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου). (13΄).
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1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄. (Κριτικοί τέχνης).
Ονοματεπώνυμο:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ,
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………,

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώστε την εργασία σας.
Φάση Α: Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα τους παρακάτω ρόλους: (02΄)
Συντονιστής συζήτησης: Συντονίζει τη συζήτηση
ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Γραμματεύς ομάδας: Γράφει τις εργασίες της ομάδας.
Παρουσιαστής ομάδας: Παρουσιάζει στο τέλος τις
εργασίες της ομάδας.
Εκπρόσωποι ομάδας: Απευθύνονται στον καθηγητή εκ
μέρους της ομάδας.

Φάση Β:
Παρατηρήστε τον πίνακα του Προκόπη Τέκκη, ο οποίος
απεικονίζει την Μάχη του Μαχαιρά που έγινε στις 3
Μαρτίου 1957 και έχει τοποθετηθεί στο μουσείο
«Γρηγόρης Αυξεντίου» τον Ακρίτα. Γράψτε μια σύντομη
κριτική σχετικά με τον τρόπο που ο ζωγράφος
απεικονίζει τη Θυσία του ήρωα και τα συναισθήματα
που σας προκαλεί. (13΄λεπτά)
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΦΥΛΑΚΙΟ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΑΚΡΙΤΑ.
ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΞΗ: β1΄

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………… ΗΜ/ΝΙΑ: 1/12/2017.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ:
1. Για ποιο σκοπό επισκεφθήκαμε τον Ακρίτα Κιλκίς;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Πότε έγιναν τα εγκαίνια του Μουσείου Φυλακίου;
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ποιο ανάγλυφο βλέπετε στην είσοδο του Φυλακίου - Μουσείου;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Τι παρουσιάζει; (Σύντομη περιγραφή της στήλης).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Ποια προσωπικά αντικείμενα του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου είδατε;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ποια χρονική περίοδο βρέθηκε ο ήρωας Αυξεντίου στον Ακρίτα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Από ποιο μέρος καταγόταν ο ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Με ποιο Δήμο αδελφοποιήθηκε ο Δήμος Λύσης;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Σε ποια Μονή της Κύπρου ήταν το κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Τι καταγωγή έχουν οι περισσότεροι κάτοικοι του Ακρίτα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ.
Αγαπημένα μου παιδιά, μετά το πέρας της δραστηριότητάς μας, όποτε μπορέσετε στην επόμενη εβδομάδα,
σας παρακαλώ να απαντήσετε ανώνυμα και με ειλικρίνεια στα παρακάτω ερωτήματα, ώστε να βοηθήσετε
στη βελτίωση των μαθημάτων μας. Σημειώστε ένα + δίπλα στην απάντηση που σας εκπροσωπεί.
Ερωτήσεις:
1. Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ

ΑΝΕΤΑ

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΙ

2. Ποια φάση της δραστηριότητας σας άρεσε περισσότερο;
Ο ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΚΡΙΤΑ

Η ΧΡΗΣΗ LAMS

3. Πόσο σας δυσκόλεψε η δραστηριότητα;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

4. Πόσο σας άρεσε η όλη δραστηριότητα;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

5. Γράψτε με δικά σας λόγια κάτι που σας εντυπωσίασε:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Γράψτε με δικά σας λόγια αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να είχε γίνει διαφορετικά:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε να βελτιώσω τη διδακτική διαδικασία.
Με αγάπη, η θεολόγος σας
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ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΡΕΥΝΑ.
Είμαστε οι μαθητές της β1΄ τάξης, του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της
συμμετοχής μας στο πρόγραμμα – διαγωνισμός για την Κύπρο, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριά μας,
διενεργούμε αυτήν την έρευνα για να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι γνωστή η ύπαρξη αυτού του
Μουσείου προς τιμήν του Γρηγόρη Αυξεντίου και προ πάντων, κατά πόσον είναι γνωστό ποιος ήταν ο
Γρηγόρης Αυξεντίου και η Θυσία του. Σας παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, να απαντήσετε στο
ερωτηματολόγιό μας, σημειώνοντας ένα + μέσα στο τετράγωνο που αντιστοιχεί στη δική σας απάντηση:
1. ΦΥΛΟ:

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

2. ΜΟΡΦΩΣΗ:
ΑΕΙ

ΤΕΙ

ΛΥΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

3. ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ;
ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΝΑ ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΙΑ
ΦΟΡΑ.
ΒΕΒΑΙΩΣ
4. ΕΧΩ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ;

ΟΧΙ

ΒΕΒΑΙΩΣ
5. ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ;
ΟΧΙ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συμμετοχή σας!
Με εκτίμηση και εν Χριστώ αγάπη,
Β1΄ ΤΟΥ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
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Φωτογραφίες:
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«Το κυπριακό πρόβλημα: διαδρομή, συνέπειες, προοπτικές»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Χατζάκης Δημήτριος
Ιδιότητα: Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ02)
Email επικοινωνίας: dhatzakis70@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το συγκεκριμένο σενάριο σχετίζεται με τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και πιο συγκεκριμένα το κυπριακό
πρόβλημα. Δίνεται έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της Κύπρου: στον κυπριακό αγώνα του
1955-1959, στην τουρκική εισβολή του 1974 και στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μετά την ένταξη
της χώρας τον Μάιο του 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τάξη/εις εφαρμογής
Το σενάριο είναι μέτριας δυσκολίας και απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο διδασκαλίας
του μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο είναι να κατανοήσουν οι μαθητές και να προβληματιστούν για
το κυπριακό πρόβλημα που αποτελεί συχνά θέμα επικαιρότητας στα ΜΜΕ. Οι μαθητές δεν είναι
ενημερωμένοι για τις τρέχουσες εξελίξεις, ενώ το κυπριακό ζήτημα δεν διδάσκεται στα σχολικά εγχειρίδια
της Ιστορίας (στην Γ΄ Γυμνασίου υπάρχει μία παράγραφος 10 σειρών στην ενότητα 53). Η προσέγγιση
γίνεται μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές και στο τέλος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με συνεντεύξεις και με τη δημιουργία μίας ταινίας τεκμηρίωσης για τη διαδρομή και τις
προοπτικές του κυπριακού προβλήματος.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι


Να γνωρίσουν οι μαθητές τον Κυπριακό Ελληνισμό.
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Να κατανοήσουν οι μαθητές το Κυπριακό Πρόβλημα, να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς

αυτό.


Να προβληματιστούν για τις συνέπειές του και τις προοπτικές επίλυσής του.



Να εξοικειωθούν με τους πρωταγωνιστές στις σημαντικότερες φάσεις του Κυπριακού Προβλήματος

(αγώνας 1955-1959, ανεξαρτησία του νησιού 1960, εισβολή 1974, ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983,
ένταξη στην Ε.Ε. και σχέδιο Ανάν το 2004).

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι


Να κατανοούν και να διεκδικούν τα δημοκρατικά ιδεώδη, καλλιεργώντας πνεύμα αποδοχής,

αγάπης και ομόνοιας.


Να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να συνδημιουργήσουν μαθητές από διαφορετικά

τμήματα.


Να εκφραστούν οι μαθητές δημιουργικά ως προς τον Κυπριακό Ελληνισμό.



Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις μνήμης των αγωνιστών της Κύπρου

(π.χ. εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τους αγωνιστές του 1955-1959) ή να επισκεφτούν την Κύπρο και
σχολεία της Κύπρου.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Η μέθοδος που εφαρμόζεται αρχικά στο διδακτικό σενάριο είναι η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική
μέθοδος, καθώς οι μαθητές έχουν περιορισμένες γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο (Ματσαγγούρας,
1998). Στη συνέχεια εφαρμόζεται η γνωστική-εποικοδομητική μέθοδος, για να συνδυάσουν την
προϋπάρχουσα γνώση με τις νέες. Ανακαλούν πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο για τον ιμπεριαλισμό
και την αποικιοκρατία και τις αξιοποιούν στην περίπτωση της Κύπρου. Με τη διερευνητική-ανακαλυπτική
μέθοδο θέτουν στην πορεία οι ίδιοι τους προβληματισμούς τους και ενημερώνονται για το θέμα με το
εκπαιδευτικό υλικό που τους παρέχεται. Ο εκπαιδευτικός αρχικά διδάσκει, μετά κατευθύνει και τελικά
λειτουργεί ως συντονιστής (Σουλιώτη & Παγγέ, 2004). Επιλέγεται -ως προς το βαθμό καθοδήγησης- η
καθοδηγούμενη διερεύνηση (βλ. Hmelo-Silver, Duncan and Chinn, 2007). Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν
φθίνουσα καθοδήγηση (fadingscaffolding) μέσω της παροχής βασικών πληροφοριών και μέσω της
παρώθησης και εμψύχωσης, ώστε η διδασκαλία να μην είναι μονολογική αλλά διαλογική. Στο τέλος
επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος για τη δημιουργία της ταινίας τεκμηρίωσης.
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Διδακτικές τεχνικές
Αρχικά, εφαρμόζεται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών για την ενθάρρυνση των μαθητών να προβούν σε
ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση των ιδεών τους και για την εισαγωγή στο θέμα της Κύπρου. Αξιοποιείται
επίσης ως μέθοδος παρουσίασης του διδακτικού σεναρίου η αφήγηση που επιτρέπει την περιληπτική
παρουσίαση εκτενών χρονικών περιόδων και είναι ευπροσάρμοστη στο διδακτικό αντικείμενο. Η αφήγηση
διαθέτει αμεσότητα και οικειότητα και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η σχολιασμένη αφήγηση ή
ο συνδυασμός της με τον ελεύθερο ή κατευθυνόμενο διάλογο, ώστε ο μαθητής να καθίσταται συμμέτοχος
στη μαθησιακή διαδικασία (Φαρμάκης, 2006).
Σημαντική είναι η αξιοποίηση ιστορικών παραθεμάτων, για να σχηματίσουν οι μαθητές μια ζωντανή εικόνα
του παρελθόντος. Οι μαθητές εθίζονται σε μια πιο μεθοδική εργασία και εξασκούνται στη χρήση
ενδεδειγμένης επιχειρηματολογίας προς επίρρωση των θέσεών τους. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η χρήση
εποπτικών μέσων που διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς τους δημιουργούνται σαφείς
παραστάσεις, που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα οπτικοακουστικά μέσα προσελκύουν,
συγκεντρώνουν και συγκρατούν την προσοχή στο μάθημα και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην
κατανόηση του αντικειμένου. Τέλος, συνεισφέρουν στην ουσιαστικότερη εμπέδωση του μαθήματος
καθιστώντας τη διδασκαλία πιο παραγωγική και εξατομικευμένη (Τζόκας, 2000). Συμπερασματικά, οι
μαθητές εξασκούνται στην ενεργητική ακρόαση (μαθαίνω να ακούω τον συνομιλητή μου για να συνθέτω
απόψεις και να καταλήγω σε συμπεράσματα), ενώ εξοικειώνονται με τον σχολιασμό παραθεμάτων και την
αξιοποίηση εποπτικών μέσων. Στο τέλος του διδακτικού σεναρίου θα αξιοποιηθεί η τεχνική των ομάδων
εργασίας με τη δημιουργία της ταινίας τεκμηρίωσης.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Για την υλοποίηση του σεναρίου θα αξιοποιηθεί η αίθουσα διδασκαλίας που είναι εξοπλισμένη με
βιντεοπροτζέκτορα, ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηχεία. Η οργάνωση της τάξης είναι μετωπική, καθώς οι
μαθητές παρακολουθούν την αφήγηση του καθηγητή και τα εποπτικά μέσα που προβάλλονται. Στην
τελευταία φάση οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες για την προετοιμασία ερωτήσεων και τη
συγκέντρωση υλικού για την ταινία τεκμηρίωσης.

Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του διδακτικού σεναρίου είναι τρεις διδακτικές ώρες, αλλά στο τέλος της διαδικασίας
δίνεται το ερέθισμα στους μαθητές για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων και την υλοποίηση ταινίας
τεκμηρίωσης με ανθρώπους που βίωσαν ιστορικές στιγμές - ορόσημα για την Κύπρο.
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Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Αφορμή για τη σύνταξη του σεναρίου είναι η συμμετοχή των μαθητών τα τρία τελευταία χρόνια στον
διαγωνισμό «Ελλάδα, Κύπρος, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες». Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τον
κυπριακό ελληνισμό και τα σημαντικότερα στάδια της εξέλιξης του κυπριακού προβλήματος. Είναι
σημαντική πρόκληση η επαφή με τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, καθώς η σχολική πραγματικότητα
αποδεικνύει ότι οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της φοίτησής τους δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με γεγονότα που διαδραματίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Θα αξιοποιηθούν γενικότερες γνώσεις των μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας στην Γ΄
Γυμνασίου για τον ιμπεριαλισμό, την αποικιοκρατία, τον όρκο των Φιλικών, την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Επίσης, είναι σημαντική η γνώση των ΤΠΕ αλλά και προγραμμάτων μοντάζ.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ο κυπριακός αγώνας του 1955-1960
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: Ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία, διδασκαλία και εμπέδωση
Περιγραφή:
Αρχικά, ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να αναφερθούν σε πληροφορίες που έχουν για την Κύπρο
γενικότερα. Ο καθηγητής έχοντας ακούσει έναν αρκετά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών εξηγεί στους
μαθητές ότι στόχος της 1ης διδακτικής ώρας είναι να κατανοήσουν την περίοδο της αγγλοκρατίας στο νησί
και τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ συνδυάζοντας τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου. Για να
υλοποιηθεί αυτό, το πρώτο βήμα είναι η αναζήτηση της σημασίας των εννοιών του ιμπεριαλισμού και της
αποικιοκρατίας, που τις έχουν ήδη συναντήσει οι μαθητές στην ενότητα 15 ή της ερμηνείας τους σε
διαδικτυακά λεξικά (Παράρτημα 1,2). Στην ενότητα 15 αναφέρεται η Μ. Βρετανία ως η μεγαλύτερη
αποικιοκρατική δύναμη στον κόσμο. Παρουσιάζεται σε χάρτη (Παράρτημα 3) η αποικιοκρατική πολιτική της
Μ. Βρετανίας και ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν τα μέρη του κόσμου που οι Άγγλοι είχαν
αποικίες συνδυάζοντάς τα με τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου στην ενότητα 15 (σελίδα 50)
συμπεριλαμβάνοντας και την Κύπρο. Τέλος, παρουσιάζεται σε παράθεμα η βρετανική αντίληψη για το
μέλλον της Κύπρου και ζητείται από τους μαθητές να την σχολιάσουν. Έτσι δίνεται η αφορμή να
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κατανοήσουν τα αίτια του ένοπλου κυπριακού αγώνα για την αποτίναξη του βρετανικού ζυγού
(Κολιόπουλος, 2012).
Η βρετανική αντίληψη για το μέλλον της Κύπρου
«Ήταν πάντοτε κατανοητό ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην Κοινοπολιτεία που, λόγω των ιδιαζουσών
συνθηκών τους, ουδέποτε μπορούν να προσδοκούν ότι θα γίνουν εντελώς ανεξάρτητες. Ζήτημα κατάργησης
της βρετανικής κυριαρχίας δεν είναι δυνατόν να τεθεί» (Από ομιλία του Henry Hopkison, υφυπουργού
Αποικιών της Βρετανίας, στις 28 Ιουλίου 1954. Η περιοχή στην οποία αναφέρεται είναι η Κύπρος).
Αφού έγινε κατανοητή η κατάσταση στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο, στη συνέχεια στόχος στο δεύτερο μισό
της διδακτικής ώρας είναι να αναδειχθεί ο αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-1959. Αρχικά προβάλλεται το βίντεο:
«Οι ήρωες της ΕΟΚΑ 1955-1959» Διάρκεια: 4:28 https://www.youtube.com/watch?v=NhC3eArC7Iw, ώστε
να γίνουν αντιληπτά τα κίνητρα και τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών. Στη συνέχεια αναζητούμε στο
Διαδίκτυο τον όρκο της ΕΟΚΑ (Παράρτημα 4) συγκρίνοντάς τον με αντίστοιχους όρκους (Ενότητα 6: όρκος
Φιλικής Εταιρείας). Ζητούμε από τους μαθητές να ονομάσουν ήρωες της ΕΟΚΑ και προβάλλουμε
φωτογραφικό υλικό (Παράρτημα 5). Καταληκτικά γίνεται αναφορά στις συνθήκες Ζυρίχης – Λονδίνου και
προβάλλεται η υπογραφή της Ανεξαρτησίας του νησιού τον Αύγουστο του 1960 με αναφορά στον Μακάριο
(Παράρτημα 6).
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Από την ανεξαρτησία στην τουρκική εισβολή
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: Διδασκαλία, εμπέδωση
Περιγραφή:
Στη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας επισημαίνονται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την
ανεξαρτησία της Κύπρου διευκρινίζοντας πτυχές του προβλήματος που είναι αντικείμενο συζήτησης μέχρι
και σήμερα. Η πολύπλοκη πολιτειακή οργάνωση του νεοσύστατου κράτους (Ελληνοκύπριος πρόεδρος και
Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος) και η "Συνθήκη Εγγυήσεων" μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας και
Κύπρου αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην Πράσινη Γραμμή
δείχνοντας σχετικές εικόνες (Παράρτημα 7) και στα «ματωμένα» Χριστούγεννα του 1963. Είναι σημαντικό
να καταλάβουν οι μαθητές ότι η Λευκωσία είναι η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Στο
δεύτερο μισό της διδακτικής ώρας παρουσιάζεται το πραξικόπημα (Παράρτημα 8) που οργανώθηκε στις 15
Ιουλίου του 1974 κατά του Μακαρίου και έδωσε το πρόσχημα στους Τούρκους για την επιχείρηση Αττίλας
στις 20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου του 1974. Προβάλλεται ο χάρτης

της διχοτομημένης Κύπρου

(Παράρτημα 9), για να καταλάβουν οι μαθητές ποιο μέρος του νησιού, που αποτελεί το 38% της έκτασής
του, είναι υπό τουρκική κατοχή. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά σημεία του Ντοκιμαντέρ
του Μιχάλη Κακογιάννη «Αττίλας 1974: ο βιασμός της Κύπρου (35.55-37.00 39.55-40.52)», για να γίνει
κατανοητό το δράμα της Κύπρου με τους 1619 αγνοούμενους (Παράρτημα 10) και τους χιλιάδες πρόσφυγες
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που έπρεπε να αποκατασταθούν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, δίνεται η
δυνατότητα οι μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για τα γεγονότα που παρακολουθούν και να
τα συσχετίσουν με τα σημερινά προσφυγικά ρεύματα και τα αίτιά τους.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Το κυπριακό πρόβλημα μετά την τουρκική εισβολή – Προετοιμασία της ταινίας τεκμηρίωσης
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: Διδασκαλίας, εμπέδωση, μεταγνωστική):
Περιγραφή:
Αρχικά δίνεται απόσπασμα από την ομιλία του Μακάριου (Παράρτημα 11) για τις προοπτικές του νησιού
μετά την τουρκική εισβολή που οι μαθητές πρέπει να επισημάνουν. Γίνεται αναφορά στον εποικισμό του
νησιού με Τούρκους και στον κατοχικό ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς που το 1983 με την αρωγή της Άγκυρας
ανακήρυξε παράνομα την ανεξαρτησία της κατεχόμενης Κύπρου. Τονίζεται ότι το «ψευδοκράτος» δεν έχει
αναγνωρισθεί επίσημα από κανένα μέλος της διεθνούς κοινότητας πλην της Τουρκίας. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004 με στόχο να κατοχυρωθούν
η ασφάλεια η ευημερία και τα δικαιώματα των πολιτών Ελλήνων και Τούρκων. Σημαντικό σταθμό αποτελεί
το σχέδιο Ανάν (Παράρτημα 12) και η απόρριψη από τα τρία τέταρτα των Ελλήνων της Κύπρου. Ζητείται
από τους μαθητές να αναζητήσουν τα αίτια της απόρριψης και να αναφερθούν σε αντίστοιχες σημερινές
προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των σημαντικότερων σταθμών του κυπριακού προβλήματος οι μαθητές
σχηματίζουν τρεις ομάδες για την κάθε περίοδο για τη δημιουργία ταινίας τεκμηρίωσης. Αναζητούν
πρόσωπα του περιβάλλοντός τους που σχετίζονται με την Κύπρο και μπορούν να βοηθήσουν στην έρευνά
τους (καθηγητές, γονείς μαθητών, φιλικά πρόσωπα). Συχνά προτείνονται και πολιτικά πρόσωπα (πρόξενος
της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη). Ακολουθεί η σύνταξη ερωτήσεων και η εύρεση κατάλληλου υλικού.
Αναζητούνται συνεργάτες και από άλλα τμήματα που μπορούν να βοηθήσουν σε τεχνικά κυρίως θέματα
(κινηματογράφηση, μοντάζ). Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην εκδήλωση μνήμης που γίνεται στη
Θεσσαλονίκη για τους αγωνιστές του 1955-1959 με σημαντικούς προσκεκλημένους από την Κύπρο την
άνοιξη κάθε χρόνου στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Αρχική: Οι μαθητές στην αρχή της διαδικασίας έχουν ελάχιστες και αποσπασματικές γνώσεις για το
Κυπριακό πρόβλημα αγνοώντας ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα - ορόσημα. Η προοπτική δημιουργίας
ταινίας τεκμηρίωσης αλλά και επίσκεψης στην Κύπρο λειτουργεί θετικά για την υλοποίηση του σεναρίου
που διευκολύνεται από τη χρήση υπολογιστή και προτζέκτορα.
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Διαμορφωτική: Κατά την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι
μαθητές συμμετέχουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική διάθεση σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.
Τελική: Ως προς τη γνωστική διαδικασία η διδασκαλία επιδρά θετικά στους μαθητές, αφού γνωρίζουν τους
σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της Κύπρου και μπορούν μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο
με συνεχή αλληλεπίδραση με τα ιστορικά παραθέματα και το εποπτικό υλικό να διατυπώσουν σκέψεις και
ερωτήματα για τον αγώνα του 1955, τη σχέση με τους Τουρκοκύπριος, την εμπλοκή Αγγλίας και Τουρκίας,
τις προοπτικές επίλυσης του προβλήματος. Επίσης, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σε θέματα ελευθερίας,
δημοκρατίας, κατοχής, ένοπλων συγκρούσεων και προσφύγων. Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και
το συνεργατικό πνεύμα με το να ερευνούν οι ίδιοι την ιστορία στο πλαίσιο της ταινίας τεκμηρίωσης.

Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου είναι απαραίτητα η αίθουσα διδασκαλίας που είναι
εξοπλισμένη με βιντεοπροτζέκτορα, ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηχεία. Το υλικό που χρησιμοποιείται στο
διδακτικό σενάριο βρίσκεται στο εποπτικό υλικό και τα παραθέματα των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας της
Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου ή είναι προϊόν διαδικτυακής αναζήτησης.
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Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G. and Chinn C. A. (2007). Scaffolding and achievement in
problembased and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006), Educational
Psychologist, 42, 99-107.

Παράρτημα
1)

Ο ορισμός του ιμπεριαλισμού από το λεξικό της κοινής νεοελληνικής

ιμπεριαλισμός ο [imberializmós] Ο17 : η τάση ενός κράτους να επεκτείνει την οικονομική και πολιτική του
επιρροή σε βάρος άλλων κρατών ή λαών, χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική ή οικονομική του υπεροχή:
Ρωμαϊκός ~. Aγγλικός ~· (πρβ. αποικιοκρατία). Γερμανικός / αμερικάνικος / σοβιετικός ~. «Ο ~, το τελευταίο
στάδιο του καπιταλισμού».
[λόγ. < γαλλ. impérialisme (-isme = -ισμός) (ορθογρ. δαν.)]
Πηγή : http://www.greek-language.gr
2)

Ο ορισμός της αποικιοκρατίας από το λεξικό της κοινής νεοελληνικής

αποικιοκρατία η [apikiokratía] Ο25 : θεωρητική στάση και πρακτική που εκφράζει την οικονομική, πολιτική
και πολιτιστική κυριαρχία χωρών ισχυρότερων επάνω σε ασθενέστερες: Στη σύνοδο των αδέσμευτων
χωρών επικρίθηκε η ~.
[λόγ. αποικί(α)I2 -ο- + -κρατία απόδ. αγγλ. colonialism & γαλλ. colonial isme]
Πηγή : http://www.greek-language.gr
3)

Χάρτης που απεικονίζει την αποικιοκρατική πολιτική της Μ. Βρετανίας.

https://el.wikipedia.org/wiki/media/File:The_British_Empire.png
4)

Ο όρκος της ΕΟΚΑ

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι:
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1. Θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις διά την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν,
θυσιάζων και αυτήν την ζωή μου.
2. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού
της Οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός του αγώνος.
3. Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του Αρχηγού της Οργανώσεως και μόνον τούτου.
4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον επί των μυστικών της Οργανώσεως όσον και
επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ διά να ομολογήσω.
5. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως ή μυστικόν το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου
παρά μόνον εις εκείνους δι’ ούς έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως.
6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης
ιδιοτελείας ή κομματικού συμφέροντος.
7. Εάν παραβώ τον όρκον μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης τιμωρίας»
Υπογραφή μυουμένου.
Σημ.: Εφιστάτο ιδιαιτέρως η προσοχή του μυουμένου επί των κάτωθι:
Ο μη τηρών τα ανωτέρω ή ο διαδίδων μυστικά της Οργανώσεως ή ο μη υπακούων εις τας διαταγάς θα
εκτελήται.
Πας αισθανόμενος ότι είναι δειλός, δεν πρέπει να ορκίζεται και να γίνεται μέλος».
5. Οι ήρωες της ΕΟΚΑ
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6. Υπογραφή της Ανεξαρτησίας

Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου είχαν υπογραφεί η μεν πρώτη στο ξενοδοχείο Ντόλτερ της Ζυρίχης στις
11 Φεβρουαρίου του 1959 από τους Κωνσταντίνο Καραμανλή και Αντνάν Μεντερές, πρωθυπουργό της
Τουρκίας, η δε δεύτερη στο Λάνκαστερ Χάουζ του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου του 1959, από τους δύο
προαναφερθέντες συν τον Βρετανό ομόλογό τους Χάρολντ Μακμίλαν, ενώ κάποια συνημμένα κείμενα
είχαν υπογραφεί από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ' και τον αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσούκ, οι
οποίοι είχαν γνώση του συνόλου των συμφωνιών.
Η συνθήκη κατοχύρωνε την ανεξαρτησία της Κύπρου, καθόριζε το Σύνταγμα του νέου κράτους και τα
δικαιώματα κάθε εθνοτικής κοινότητας όσον αφορά το κράτος και τη διακυβέρνηση. Η πολιτειακή
οργάνωση του νεοσύστατου κράτους ήταν πολύπλοκη και απαιτούσε ομοφωνία και των δύο κοινοτήτων σε
μια σειρά από θέματα. Ο πρόεδρος θα ήταν Ελληνοκύπριος και ο αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος.
Στις συμφωνίες περιλαμβανόταν "Συνθήκη Εγγυήσεων" μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας και Κύπρου
με την οποία, σε περίπτωση διασάλευσης της συνταγματικής τάξης, μια από τις τρεις πρώτες «εγγυήτριες
δυνάμεις» θα μπορούσε να προβεί σε μονομερή δράση, αφού προηγουμένως είχαν εξαντληθεί τα
περιθώρια διαπραγματεύσεων με τις άλλες δύο.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%
CF%82_%CE%96%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
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7. Πράσινη Γραμμή

8. Πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου
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9. Χάρτης της διχοτομημένης Κύπρου

10. 1619 αγνοούμενοι
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11. Απόσπασμα από βαρυσήμαντη ομιλία του Μακαρίου προς τον κυπριακό λαό (6 Δεκεμβρίου

1974)
«Η επάνοδος μου σημαίνει αποκατάστασιν της συνταγματικής τάξεως, την οποία ανέτρεφεν η χούντα
και εξεμεταλλεύθη η Τουρκία. Προέβαλεν η Τουρκία διεθνώς το πρόσχημα ότι διά της στρατιωτικής
επεμβάσεώς της εις την νήσον επεδίωκεν ως μία των Εγγυητριών Δυνάμεων την επαναφοράν της
συνταγματικής τάξεως [...] η κατάληφις υπό της Τουρκίας μεγάλου τμήματος του κυπριακού εδάφους,
η εκρίζωσις χιλιάδων Ελλήνων και η μακρά άλυσος άλλων γεγονότων ουδεμίαν έχουν σχέσιν με την
αποκατάστασιν της συνταγματικής τάξεως. Καταφανώς αποσκοπούν οι Τούρκοι εις την δημιουργίαν
τετελεσμένων γεγονότων διά της δυνάμεως της βίας. Και ενώπιον καταστάσεως τετελεσμένων
γεγονότων ήδη ευρισκόμεθα. Aλλ' εν ουδεμιά περιπτώσει οι Έλληνες Κύπριοι είμεθα διατεθειμένοι να
αναγνωρίσωμεν και να δεχθώμεν τα διά στρατιωτικών επιχειρήσεων τετελεσμένα γεγονότα».
12. Το σχέδιο Ανάν
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«Τα οστά του μικρότερου αγνοούμενου….»

Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός/οί
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Πούλιος Ιωάννης
Ιδιότητα: Δάσκαλος
Email επικοινωνίας: serreschools@gmail.com

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Δαμαλά Αρετή
Ιδιότητα: Φυσικής Αγωγής
Email επικοινωνίας: areti72@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Πρόκειται για διαθεματικό διδακτικό σενάριο που εμπλέκει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
-Γλώσσα (γραπτός λόγος και προφορική αφήγηση)
-Ιστορία (περιγραφή του ιστορικού πλαισίου και των γεγονότων που προκάλεσαν τους αγνοούμενους στην
Κύπρο)
-Εικαστικά
-Νέες τεχνολογίες (χρήση του διαδικτύου για την εύρεση πληροφοριών)

Τάξη/εις εφαρμογής
Μεγάλες τάξεις του δημοτικού (Δ, Ε, Στ)

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Με αφορμή την είδηση για την εύρεση των οστών του μικρότερου Κύπριου αγνοούμενου, το παρόν
διδακτικό σενάριο αξιοποιεί την επικαιρότητα για να φέρει στο προσκήνιο μία πτυχή της κυπριακής
τραγωδίας, αυτή των αγνοούμενων Κυπρίων που ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζει κανείς την τύχη τους. Το
σενάριο επιδιώκει να αναδείξει την ανθρώπινη πτυχή των γεγονότων και τις ολέθριες συνέπειες του
πολέμου και να συνδέσει τα γεγονότα του 1974 με τις σημερινές συνθήκες και το θέμα των προσφύγων.
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Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές τα γεγονότα του 1974 και τις αιτίες που τα γέννησαν
Να συνδέσουν το συγκεκριμένο γεγονός με την γενικότερη ιστορία της περιοχής.
Να μάθουν να συνεργάζονται.
Να μάθουν να συλλέγουν και να αξιολογούν κριτικά ειδήσεις από το διαδίκτυο.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους.
Να καλλιεργηθεί η κριτική τους σκέψη μέσω της σύνδεσης του συγκεκριμένου γεγονότος με σημερινά
γεγονότα.
Να ευαισθητοποιηθούν ως προς θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των παιδιών
και τη φρίκη του πολέμου.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Το σενάριο βασίζεται:
-στη διαθεματική αξιοποίηση και την ολιστική προσέγγιση μέσω διάφορων γνωστικών αντικειμένων
-στη βιωματική μάθηση (καθώς οι μαθητές συνεργάζονται και γίνονται μικροί ερευνητές ανιχνεύοντας
πτυχές του κυπριακού προβλήματος)
-στην εκπαίδευση στα Μέσα (καθώς το διαδίκτυο είναι μέσο υλοποίησης του σεναρίου)
-στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών (που καλούνται να ταυτιστούν με άλλα
παιδιά που βιώνουν τη φρίκη του πολέμου)
-στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Διδακτικές τεχνικές
Οι τεχνικές που προτείνονται είναι:
-εικαστική έκφραση
-διάλογος
-επιχειρηματολογικός λόγος
-προφορική αφήγηση
-ψηφιακή δημιουργία
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Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες υλοποιούνται με βάση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας καθώς οι
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες που υλοποιούν τις προτεινόμενες δράσεις.

Συνολική διάρκεια
7 διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Θα αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις σχετικές με το Κυπριακό πρόβλημα, τη διαχρονική του εξέλιξη, τις αιτίες
του, τις συνέπειές του και τη σημερινή κατάσταση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενες γνώσεις. Θα αξιοποιηθούν όμως τα κεφάλαια στα μαθήματα της
Γεωγραφίας και της Ιστορίας που αναφέρονται στην Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Βρέθηκαν τα οστά του μικρότερου αγνοούμενου
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος (ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, αξιολόγησης, μεταγνωστική κλπ):
Ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας)
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε):
Μπαίνουμε στο ακόλουθο λινκ και συζητούμε για τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από
αυτό:
http://www.zougla.gr/cyprus/article/taftopi8ike-o-mikroteros-agnoumenos-tis-isvolis-stin-kipro-itan8amenos-me-tin-pipila-tou
Συζητούμε για τις πληροφορίες που μας δίνονται και αντλούμε πληροφορίες από τις φωτογραφίες (βλέπε
παράρτημα). Αφήνουμε τους μαθητές να εκφραστούν και να «εξηγήσουν» με τις δικές τους γνώσεις το
γεγονός. Τι συναισθήματα τους προκάλεσε αυτή η είδηση; Γιατί; Γράφουμε στον πίνακα τα συναισθήματά
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μας και συζητούμε γι’ αυτά. Συζητούμε για άλλες πτυχές της ζωής μας όπου κάτι αντίστοιχο αισθανθήκαμε
και προσεγγίζουμε τον τρόπο που διαχειριστήκαμε αρνητικά μας συναισθήματα.
Συζητούμε για τη λέξη «αγνοούμενοι». Την εξηγούμε και φτιάχνουμε φράσεις με αυτήν (και παράγωγες
λέξεις, π.χ. άγνοια, αγνοώ κλπ). Εξηγούμε ετυμολογικά τις λέξεις (θα μας βοηθήσει η Πύλη της ελληνικής
γλώσσας ώστε εκτός από την ετυμολογία να δούμε και μεταφορικές χρήσεις: http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html).
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Οι αγνοούμενοι της Κύπρου
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες (2 ώρες για τη συλλογή των πληροφοριών και δύο ώρες για την παρουσίαση
της έρευνας των μαθητών)
Είδος: διδασκαλίας, εμπέδωσης
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε):
Στη δραστηριότητα αυτή στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές μας το κυπριακό πρόβλημα και τη
διαχρονική του εξέλιξη. Θέλουμε δηλαδή να κατανοήσουν το πρόβλημα μέσα στο ιστορικό του πλαίσιο και
την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συλλέγουν
πληροφορίες για το κυπριακό πρόβλημα. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν:
-τη συνοπτική ιστορία της Κύπρου
-τη νεότερη ιστορία της Κύπρου (αγγλοκρατία, τουρκική εισβολή)
-τα γεγονότα του 1974
-τη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο
Πηγές που θα βοηθήσουν τους μαθητές είναι:
http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSDIM-F114

(Βιβλίο μαθητή, σελίδα 50, Τετράδιο

εργασιών, σελίδα 10, Βιβλίο δασκάλου, ενότητα Ε, σελίδα 36)
http://www.protothema.gr/greece/article/395015/suglonistikes-fotografies-40-hronia-apo-tin-tourkikieisvoli-stin-kupro-/ (φωτογραφικό υλικό από την εισβολή)
http://www.aboutcyprus.org.cy/gr/about-cyprus/history

(Ιστοσελίδα

του

Γραφείου

Τύπου

και

Πληροφοριών)
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των πληροφοριών, οι μαθητές σε ομάδες παρουσιάζουν τις
πληροφορίες τους οργανωμένες σε θεματικούς άξονες:
-συνοπτική ιστοριογραμμή της Κύπρου (πολύ συνοπτική αποτύπωση των σημαντικότερων σταθμών της
κυπριακής ιστορίας)
-Αγγλοκρατία
-Εισβολή του 1974 (αφορμή, αιτίες, συνέπειες)
-Σημερινή κατάσταση (ως προς τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος)
-Το ζήτημα των αγνοούμενων
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Η

παρουσίαση

αυτή

μπορεί

να

έχει

τη

μορφή

πολυμεσικής

παρουσίασης

ή

άρθρου/δοκιμίου/επιχειρηματολογικού κειμένου. Αφού παρουσιάσουν οι ομάδες τις πληροφορίες τους,
συγκρίνουμε τις παρουσιάσεις να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές. Συζητούμε για τις δυσκολίες που
παρουσιάζει η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και αναδεικνύουμε το θέμα της αξιοπιστίας των
πληροφοριών.
Επικεντρώνουμε τη συζήτηση στο θέμα των αγνοούμενων και αναδεικνύουμε πτυχές του: πόσοι είναι,
ποιοι τους αναζητούν, ποιοι παρεμποδίζουν την εύρεση πληροφοριών για την τύχη τους κλπ.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Καλλιεργούμε την ενσυναίσθησή μας
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: αξιολόγησης, ψυχικής έκφρασης
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε):
Στη δραστηριότητα αυτή εμπνεόμαστε από όσα μάθαμε και βρήκαμε και εκφραζόμαστε με ποικίλους
τρόπους:
- διηγούμαστε μια μικρή ιστορία, αυτήν του μικρού αγνοούμενου (τον τοποθετούμε φανταστικά στο
οικογενειακό του περιβάλλον, διηγούμαστε μια όμορφη μέρα της ζωής του, πριν τα στρατεύματα κατοχής
των αιχμαλωτίσουν κλπ)
-ζωγραφίζουμε τον μικρό αγνοούμενο (αφήνουμε τη φαντασία μας ελεύθερη)
-γράφουμε ένα φανταστικό γράμμα στον μικρό αγνοούμενο (ή γενικά τις σκέψεις μας για την είδηση)
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αγνοούμενοι σε όλη τη γη σήμερα
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: αξιολόγησης, εμπέδωσης
Περιγραφή (αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσατε):
Στην τελευταία αυτή δραστηριότητα θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα γεγονότα που προσεγγίσαμε
και αναλύσαμε με τις σημερινές συνθήκες και τη σύγχρονη επικαιρότητα. Θέματα που θέτουμε προς
συζήτηση και ανάλυση:
-υπάρχουν σήμερα και άλλοι αγνοούμενοι σε άλλα μέρη της γης; (τα μικρά παιδιά που πνίγονται καθώς
προσπαθούν να φτάσουν στα ελληνικά παράλια και τα σώματά τους δε βρίσκονται ποτέ είναι και αυτά
μικροί αγνοούμενοι;)
-συζητήστε για τα δικαιώματα των μικρών παιδιών, για τους πολέμους που γίνονται σήμερα στον πλανήτη
(δείτε και τον χάρτη των σημερινών πολέμων
http://www.warsintheworld.com/?page=static1329446051
και για τα παιδιά θύματα των πολέμων αυτών
-Κάντε μια έρευνα στο διαδίκτυο για την είδηση. Προβάλλετε παντού με τον ίδιο τρόπο; Γιατί;
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-Ακούστε την αποκαλυπτική συνέντευξη ενός μικρού στο Παρίσι που μιλάει για τα συναισθήματά του μετά
την επίθεση στο θέατρο Μπατακλάν
http://www.huffingtonpost.gr/2015/11/17/story-sinetfxi-agoraki_n_8581204.html?utm_hp_ref=greece

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι δραστηριότητες βοήθησαν τα παιδιά να κατανοήσουν πτυχές του κυπριακού προβλήματος. Η χρήση του
διαδικτύου, που είναι ελκυστικό μέσο για τους μικρούς μαθητές, τους βοήθησε και να προσεγγίσουν το
κυπριακό πρόβλημα και να κατανοήσουν ζητήματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Η
επιλογή του θέματος (ένας μικρός αγνοούμενος) βοήθησε τους μαθητές να ταυτιστούν συναισθηματικά με
το γεγονός. Η σύγχρονη επίσης επικαιρότητα (οι μαθητές καθημερινά ακούνε ειδήσεις για μικρά παιδιά
που πνίγηκαν στη Μεσόγειο και αγνοείται η τύχη τους) έδωσε άλλη διάσταση στο σενάριο.

Υλικοτεχνική υποδομή
Μέρος του σεναρίου υλοποιείται στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου.

Βιβλιογραφία
Αναφέρετε άρθρα, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ που χρησιμοποιήσατε. Η όποια βιβλιογραφία να αναφέρεται με
βάση το σύστημα APA (https://www.tuc.gr/index.php?id=2690 .

Παράρτημα
Εδώ προσθέστε τα φύλλα εργασίας που πιθανόν δημιουργήσατε, τις φωτογραφίες, τα λογοτεχνικά κείμενα
κλπ που χρησιμοποιήσατε. Μην ξεχνάτε ότι αν αυτό το υποστηρικτικό υλικό το πήρατε από κάποια
ιστοσελίδα, πρέπει να αναφέρετε και τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο.
Δραστηριότητα 1: φωτογραφίες
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«Ανιχνεύοντας καθολικά στοιχεία πολιτισμού στη νεολιθική Ελλάδα και
Κύπρο»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο:

Ελευθερία Τσολάκη

Ιδιότητα:

Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, Msc

Email επικοινωνίας:

reatsolaki@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, ΤΠΕ, Μελέτη Περιβάλλοντος.

Τάξη εφαρμογής
Μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός του προτεινόμενου σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με την προϊστορία και πολιτισμό της
Κύπρου και η συσχέτισή της με την αντίστοιχη ελλαδική μέσω της αναζήτησης και αξιοποίησης
πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Να αντλήσουν οι μαθητές πληροφορίες και να συνθέσουν γνώσεις για την προϊστορία και τον πολιτισμό της
Κύπρου.
Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση και την παρουσίαση πληροφοριών: παρατήρηση, περιγραφή, αναζήτηση,
ταξινόμηση, παραβολή, ανάλυση, σύνθεση.
Να συνδέσουν και να συσχετίσουν με τρόπο τεκμηριωμένο ευρήματα και δραστηριότητες από την
προϊστορία και τον πολιτισμό στην Κύπρο και στον ελλαδικό χώρο αντίστοιχα.
Να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.
Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καθώς και τη δημιουργικότητα τους.
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Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
Να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας μέσα από την ομαδική
εργασία.
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και την αξία που έχει η διαφύλαξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος και
ο σεβασμός στην πολιτισμική ποικιλότητα για την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Θεωρητικά, το σενάριο βασίζεται στην ανακαλυπτική και εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης,
σύμφωνα με τις απόψεις του Piaget, του Bruner και του Vygotsky. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός
ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους, να χρησιμοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις,
εμπειρίες και τη φαντασία τους προκειμένου να εξελιχθούν γνωστικά μέσω της ενεργητικής ανακάλυψης
νέων πληροφοριών, τον μετασχηματισμό τους σε γνώση και την αξιολόγηση της γνώσης αυτής σε ατομικό
και ομαδικό επίπεδο.
Η κύρια διδακτική μέθοδος του εν λόγω σεναρίου είναι η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η οποία προάγει την
αυτενέργεια, τον αυθεντικό τρόπο σκέψης, τη γνώση και προωθεί τη συνεργασία και τον εποικοδομητικό
διάλογο, παρέχοντας ταυτόχρονα στους μαθητές - μέλη των ομάδων την ευκαιρία να εμπλακούν σε
συζητήσεις, να διατυπώσουν ερωτήματα και απορίες και κυρίως να εργαστούν συλλογικά συνδυάζοντας τις
γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Διδακτικές τεχνικές
Οι κύριες διδακτικές τεχνικές για την υλοποίηση του εν λόγω σεναρίου είναι: α. η συζήτηση/διάλογος, β.
εργασία σε ομάδες, γ. εννοιολογική χαρτογράφηση και δ. παιχνίδι ρόλων.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Ο χώρος υλοποίησης του σεναρίου είναι: α. η αίθουσα διδασκαλίας της τάξης, η οποία διαθέτει
βιντεοπροβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, β. το εργαστήριο πληροφορικής,
το οποίο διαθέτει 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, κατάλληλο για εργασία σε
ομάδες, και βιντεοπροβολέα και γ. το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών (Μπεζεστένι).
Η τάξη αποτελείται από 16 μαθητές. Κατά την υλοποίηση του σεναρίου, οι 16 μαθητές είναι χωρισμένοι σε
τέσσερις (4) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων, ώστε να μπορούν να εργαστούν με ευελιξία και να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, πολλές
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συζητήσεις γίνονται στην ολομέλεια των μαθητών, ενώ στην 8η δραστηριότητα μπορούν να επιλέξουν να
εργαστούν ατομικά ή ομαδικά.

Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του σεναρίου είναι 15 διδακτικές ώρες.

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές με τη χρήση πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα θα γνωρίσουν
καλύτερα και θα κατανοήσουν σε βάθος τους σημαντικούς νεολιθικούς οικισμούς σε ελλαδικό χώρο και
Κύπρο δημιουργώντας συσχετίσεις μεταξύ των πολιτισμών, που αναπτύχθηκαν σε αυτούς ανάλογα με το
ιδιαίτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, ώστε να αναγνωρίσουν καθολικά πολιτιστικά στοιχεία
στη νεολιθική Ελλάδα και Κύπρο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Για την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου είναι απαραίτητο να έχουν διδαχθεί οι μαθητές την 7η ενότητα: Η
εποχή του λίθου από την ιστορία της Γ’ Δημοτικού. Εξίσου σημαντικό είναι οι μαθητές να έχουν βασικές
γνώσεις ΤΠΕ.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ένας από τους σημαντικότερους νεολιθικούς οικισμούς της Μεσογείου
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: Ψυχολογική/γνωστική προετοιμασία.
Περιγραφή:
Η πρώτη δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα οι
μαθητές παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=8xgjjn94TH8), που τους
«μεταφέρει» στον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας, έναν εξαιρετικά καλά διατηρημένο οικισμό της
Νεολιθικής Εποχής, ο οποίος έχει καταχωρηθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές ανά ομάδες να συζητήσουν και να
διατυπώσουν τις σκέψεις τους αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον του οικισμού, τη ζωή των κατοίκων, τη
χρονική περίοδο, την τοποθεσία και τους λόγους δημιουργίας του, και αφού καταλήξουν σε μια
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«ταυτότητα» αυτού του μέρους, να την αποτυπώσουν σε ένα φύλλο χαρτιού/χαρτονιού και να την
παρουσιάσουν σε 2-3’. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τις παρουσιάσεις των τεσσάρων ομάδων στην
ολομέλεια της τάξης και την επιλογή της πιο «αντιπροσωπευτικής ταυτότητας» για τον εν λόγω οικισμό.

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ο νεολιθικός οικισμός της Χοιροκοιτίας στην Κύπρο
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: Αναζήτηση πληροφοριών και παραγωγή γραπτού λόγου.
Περιγραφή:
Η δεύτερη δραστηριότητα υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου η κάθε ομάδα (των 4 μαθητών)
έχει στη διάθεσή της 2 υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι τέσσερις ομάδες μαθητών καλούνται να
αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τις αξιολογήσουν και να συνθέσουν από κοινού ένα σύντομο
κείμενο υπό τη μορφή άρθρου (1-2 παράγραφοι) σε έγγραφο του Word, το οποίο θα συνοδεύεται από 2-3
φωτογραφίες, για το νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας. Η καθεμιά ομάδα θα ασχοληθεί με μία
διαφορετική θεματική περιοχή: η 1η ομάδα με την προέλευση του ονόματος και την τοποθεσία, η 2η ομάδα
με την οικονομική δραστηριότητα και την καθημερινή επιβίωση των κατοίκων, η 3η ομάδα με την τέχνη και
τα έθιμα τους, ενώ η 4η ομάδα με την αρχιτεκτονική των κατοικιών και την οργάνωση του οικισμού.
Και στις τέσσερις ομάδες ο εκπαιδευτικός δίνει μια λίστα με χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις, όπως: η
ιστοσελίδα

του

Τμήματος

Αρχαιοτήτων

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας

(http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/C6804ACDB63D2856C225719B0021D15A?OpenDocument),
το

άρθρο

για

τη

Χοιροκοιτία

στην

ηλεκτρονική

εφημερίδα

«Πολίτης»

(http://politis.com.cy/article/chirokitia-enas-apo-tous-9-archeoterous-chorous-ston-kosmo), η Wikipedia:
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%84
%CE%AF%CE%B1), ενώ τις προτρέπει να αναζητήσουν και άλλες διαδικτυακές πηγές προσφέροντας
βοήθεια σε όποια ομάδα χρειαστεί.
Στο τέλος, και οι τέσσερις ομάδες συνεργάζονται με συντονιστή τον εκπαιδευτικό και ταξινομούν τα
σύντομα κείμενα που συνέθεσαν και τις αντίστοιχες φωτογραφίες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα
ομαδικό άρθρο για το νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με κολάζ σε ένα
χαρτόνι ή ηλεκτρονικά (με Αντιγραφή-Επικόλληση σε ένα έγγραφο Word) και να παρουσιαστεί στην
εφημερίδα, στο ιστολόγιο του σχολείου ή απλά στον Πίνακα Ανακοινώσεων της τάξης, ώστε να είναι άμεσα
διαθέσιμο στους μαθητές.

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Σημαντικοί νεολιθικοί οικισμοί στην Ελλάδα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
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Είδος: Αναζήτηση, αξιολόγηση, σύνθεση πληροφοριών και παραγωγή πολυτροπικού κειμένου.
Περιγραφή:
Η τρίτη δραστηριότητα υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου η κάθε ομάδα (των 4 μαθητών)
έχει στη διάθεσή της 2 υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές στην ολομέλεια τους
παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο του Μουσείου Μπενάκη για τη Νεολιθική περίοδο (6800-3200 π.Χ.)
στην ελληνική ιστορία (https://www.youtube.com/watch?v=rPojhJHuvds). Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί
ως σημείο αναφοράς την ιστοσελίδα του ΙΜΕ για τη νεολιθική κατοίκηση στον ελλαδικό χώρο
(http://www.fhw.gr/chronos/01/gr/nl/housing/index.html) και προτρέπει τις ομάδες να αναζητήσουν και
άλλες διαδικτυακές πηγές προσφέροντας τους όποια βοήθεια χρειαστεί.
Στη συνέχεια, οι τέσσερις ομάδες μαθητών καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τις
αξιολογήσουν και να δημιουργήσουν μία σύντομη παρουσίαση (6-8 διαφάνειες powerpoint) για ένα
σημαντικό νεολιθικό οικισμό στην Ελλάδα δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναφορικά
με την τοποθεσία, την οικονομική δραστηριότητα, την τέχνη και την οργάνωση του. Η 1η ομάδα θα
ασχοληθεί με το Δισπηλιό (Μακεδονία), η 2η ομάδα με το Σέσκλο (Θεσσαλία), η 3η ομάδα με την
Αλεπότρυπα Διρού (Πελοπόννησος), ενώ η 4η ομάδα με το Διμήνι (Θεσσαλία).

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Τα χαρακτηριστικά ενός νεολιθικού οικισμού
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: Εμπέδωση.
Περιγραφή:
Η τέταρτη δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα η κάθε
ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα κύρια χαρακτηριστικά του νεολιθικού οικισμού της. Ακολουθεί
συζήτηση στην ολομέλεια αναφορικά με τις ομοιότητες και διαφορές των νεολιθικών οικισμών στον
ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο.
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός αλλάζει τη σύνθεση των ομάδων με τέτοιο τρόπο, ώστε η κάθε ομάδα να
περιλαμβάνει ένα μέλος από τις 4 προηγούμενες ομάδες, και ζητάει από τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν
το δικό τους εννοιολογικό χάρτη με θέμα: «νεολιθικός οικισμός», έχοντας ως γνώμονα τις ομοιότητες, αλλά
και τις ιδιαιτερότητες των πέντε νεολιθικών οικισμών, που γνώρισαν.
Στο τελευταίο μισάωρο, 1 μαθητής από κάθε ομάδα μένει σταθερά μπροστά από τον εννοιολογικό χάρτη
της ομάδας του προκειμένου να παρουσιάσει το σκεπτικό δημιουργίας του στους μαθητές των υπολοίπων
ομάδων, ενώ οι υπόλοιποι τρεις της κάθε ομάδας μετακινούνται ανά 10’ στους υπόλοιπους εννοιολογικούς
χάρτες προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν με τη συναίνεση του
4ου εκάστοτε μαθητή τους υπόλοιπους εννοιολογικούς χάρτες.

367

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πριν την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: Γνωστική/ψυχολογική προετοιμασία για την εκπαιδευτική επίσκεψη.
Περιγραφή:
Η πέμπτη δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός ζητά από την κάθε ομάδα
να συζητήσει και να καταγράψει 4-5 ερωτήσεις αναφορικά με το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών, τα
αρχαιολογικά ευρήματα της νεολιθικής περιόδου, που εκτίθενται σε αυτό, καθώς και γενικότερες απορίες
τους έχοντας ως σημείο αναφοράς τους νεολιθικούς οικισμούς, που γνώρισαν. Στη συνέχεια τις διαβάζουν
στην ολομέλεια και τις τροποποιούν ανάλογα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις.
Στο τέλος, σε κάθε ομάδα τα 4 μέλη αναλαμβάνουν ρόλους: ένα μέλος θα είναι φωτογράφος, ένας
δημοσιογράφος-ερευνητής, που θα κρατά σημειώσεις και θα καταγράφει πληροφορίες και εντυπώσεις για
τα αρχαιολογικά ευρήματα, ένας ρεπόρτερ, που θα θέτει τις ερωτήσεις κι ένας γραμματέας, που θα
καταγράφει τις απαντήσεις.

6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών (Μπεζεστένι)!
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: Βιωματική.
Περιγραφή:
Η έκτη δραστηριότητα υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών με την ενεργή παρουσία του
υπεύθυνου ξεναγού. Οι μαθητές ξεναγούνται στο χώρο του μουσείου από τον υπεύθυνο ξεναγό. Στη
συνέχεια, οι ρεπόρτερ του υποβάλλουν τις ερωτήσεις, που προετοίμασαν στην τάξη, και οι γραμματείς
καταγράφουν τις απαντήσεις. Οι φωτογράφοι φωτογραφίζουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της
νεολιθικής εποχής, ενώ οι δημοσιογράφοι-ερευνητές σημειώνουν πληροφορίες κι εντυπώσεις για τα
αρχαιολογικά αυτά ευρήματα. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει διακριτικά τις τέσσερις ομάδες κατά τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ας ανακαλύψουμε βασικά στοιχεία πολιτισμού της νεολιθικής εποχής
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
Περιγραφή:
Η έβδομη δραστηριότητα υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου η κάθε ομάδα (των 4 μαθητών)
έχει στη διάθεσή της 2 υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός ζητά από την κάθε ομάδα
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να συζητήσει τα κοινά στοιχεία των πολιτισμών στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο κατά τη νεολιθική
εποχή έχοντας ως γνώμονα τα αρχαιολογικά ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών, του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στο διαδίκτυο (https://www.amth.gr/exhibitions/permanentexhibitions/proistoriki-makedonia), καθώς και του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία στο διαδίκτυο
(http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/0/4D3CBED9569C1B9BC22573B5003B867B?OpenDocument).
Στη συνέχεια, έχοντας ως υποστηρικτικό υλικό τους εννοιολογικούς χάρτες για το «νεολιθικό οικισμό», τις
παρουσιάσεις των 4 νεολιθικών οικισμών στον ελλαδικό χώρο, το κοινό άρθρο για το νεολιθικό οικισμό της
Χοιροκοιτίας στην Κύπρο και τις πληροφορίες για τα αρχαιολογικά ευρήματα της νεολιθικής εποχής, η κάθε
ομάδα καλείται να καταγράψει συνοπτικά και να απεικονίσει σε ένα χαρτόνι τα καθολικά πολιτιστικά
στοιχεία στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο κατά τη νεολιθική εποχή.
Στο τέλος, όλες οι ομάδες εκθέτουν τα χαρτόνια τους και πραγματοποιείται ελεύθερη συζήτηση στην
ολομέλεια για τα καθολικά πολιτιστικά στοιχεία της νεολιθικής εποχής, τις τοπικές και χρονικές
προεκτάσεις τους και τις σκέψεις των μαθητών αναφορικά με αυτά.

8η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η δικιά μου νεολιθική δημιουργία
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: Δημιουργική έκφραση.
Περιγραφή:
Η όγδοη δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να
ανασύρουν από τη μνήμη τους κάποιο στοιχείο του πολιτισμού της νεολιθικής εποχής, που είναι ιδιαίτερης
σημασίας για εκείνους και να το αναπαραστήσουν ατομικά ή ομαδικά (πχ. ένα θεατρικό δρώμενο, ένα
κολάζ εικόνων-φωτογραφιών, μία αφίσα, ένα κείμενο, μία ζωγραφιά, κατασκευή με φυσικά υλικά κτλ.). Για
την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής αφιερώνεται 1 διδακτική ώρα για την προετοιμασία των
μαθητών και 1 διδακτική ώρα για την παρουσίαση των νεολιθικών δημιουργιών.

9η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αφήνω το αποτύπωμά μου στη γωνιά της τάξης
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: Αξιολόγηση.
Περιγραφή:
Η τελευταία δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
τοποθετήσει σε κεντρικό σημείο της αίθουσας ένα μεγάλο χαρτόνι και πολύχρωμους μαρκαδόρους, καλεί
τους μαθητές με μία λέξη ή/και σκίτσο να περιγράψουν: α. τι τους εντυπώθηκε έντονα στη μνήμη
(ευχάριστο ή/και δυσάρεστο) και β. το κυρίαρχο συναίσθημα από τη συνολική μαθησιακή διαδικασία.
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Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές «υπογράφουν» στο χαρτόνι και το τοποθετούν στη γωνιά της
τάξης μαζί με όλο το υλικό.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων, οι μαθητές εκφράζουν άμεσα ή έμμεσα τον
ενθουσιασμό, τη δυσαρέσκεια ή την αδιαφορία που νοιώθουν κατά την ενασχόληση τους με αυτές. Η
παρατήρηση και διακριτική καταγραφή της ποικιλίας και του μεγέθους αυτών των αντιδράσεων αποτελεί
μια καλή πηγή ανατροφοδότησης και εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου.
Η τελική αξιολόγηση του παρόντος σεναρίου πραγματοποιείται στην τελευταία δραστηριότητα (9η), όπου
οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τι τους εντυπώθηκε έντονα στη μνήμη (ευχάριστο ή/και
δυσάρεστο), καθώς και το κυρίαρχο συναίσθημα τους από τη συνολική μαθησιακή διαδικασία.
Η αξιολόγηση αυτή επιλέχθηκε λόγω της μικρής σχετικά ηλικίας των μαθητών.

Υλικοτεχνική υποδομή
Ο χώροι υλοποίησης του εν λόγω σεναρίου είναι οι ακόλουθοι:
α. η αίθουσα της τάξης η οποία διαθέτει βιντεοπροβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο
διαδίκτυο,
β. το εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο διαθέτει 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο
διαδίκτυο, κατάλληλο για εργασία σε ομάδες, και βιντεοπροβολέα,
γ. το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών (Μπεζεστένι).
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι εγκατεστημένα τα λογισμικά γενικής χρήσης, όπως: επεξεργαστής
κειμένου (Microsoft Office Word) και το λογισμικό παρουσίασης (Microsoft Office Power Point).

Βιβλιογραφία
Frey, K. (1998). Η μέθοδος Project: : Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη.
μτφ. Κλ. Μάλλιου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα, Γρηγόρη.
Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα, Γρηγόρη.
Αρχαιολογικού Μουσείο Θεσσαλονίκης
https://www.amth.gr/exhibitions/permanent-exhibitions/proistoriki-makedonia
ΙΜΕ: Νεολιθική κατοίκηση στον ελλαδικό χώρο
http://www.fhw.gr/chronos/01/gr/nl/housing/index.html)
Khirokitia Neolithic Settlement Larnaka District Cyprus Historical
https://www.youtube.com/watch?v=8xgjjn94TH8
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Κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης»: Χοιροκοιτία: Ένας από τους 9 αρχαιότερους χώρους στον κόσμο
http://politis.com.cy/article/chirokitia-enas-apo-tous-9-archeoterous-chorous-ston-kosmo
Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία
http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/0/4D3CBED9569C1B9BC22573B5003B867B?OpenDocument
Μουσείο Μπενάκη: Ελληνική ιστορία - Νεολιθική περίοδος (6800-3200 π.Χ.)
https://www.youtube.com/watch?v=rPojhJHuvds
Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/C6804ACDB63D2856C225719B0021D15A?OpenDocument
Wikipedia:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%84%
CE%AF%CE%B1
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«To Αειφόρο Νηπιαγωγείο αναζητά εκπαιδευτικές γέφυρες για την Ελλάδα
και την Κύπρο»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργός
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Τοπολιάτη
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός
Email επικοινωνίας: topoliati@yahoo.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το διδακτικό σενάριο επικεντρώνεται στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων της Εκπαίδευσης για
την Αειφορία και της Προσωπικής/Κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών. Ωστόσο, αλληλοδιαπλέκεται
παράλληλα το περιεχόμενο διαφορετικών μαθησιακών περιοχών του προγράμματος σπουδών για το
νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του προγράμματος υλοποιούνται οργανωμένες
και αναδυόμενες δραστηριότητες, που αφορούν στην προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, των
Μαθηματικών, της Γλώσσας, των Τεχνών, της Φυσικής Αγωγής, των Νέων Τεχνολογιών και της
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Τάξη/εις εφαρμογής
Τάξη: Νηπίων/Προνηπίων

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Το σκεπτικό του εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού σεναρίου εστιάζεται στη διερευνητική γνωριμία των
μαθητών με το φυσικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Κύπρου

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
- να εντοπίσουν οι μαθητές κοινά στοιχεία των δυο χωρών
- να γνωρίσουν βασικά ιστορικά στοιχεία της Κύπρου
- να ανακαλύψουν βιωματικά το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της
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Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
- να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και σε άλλα κοινά διεθνή δίκτυα

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Ως διδακτική μεθοδολογία χρησιμοποιείται:


η έρευνα δράσης



η έρευνα πεδίου και



η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών

Διδακτικές τεχνικές
Ως διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποιούνται:


η εφαρμογή της δομής μιας θεματικής προσέγγισης



η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής



η εξατομικευμένη και ομαδοσυνεργατική διαδικασία μάθησης

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Κυρίαρχο μέλημα αποτελεί η οργάνωση ειδικής παιδαγωγικής γωνιάς συγκέντρωσης υλικού και ο
εμπλουτισμός της κατά τη διάρκεια εκτύλιξης του εκπαιδευτικού προγράμματος

Συνολική διάρκεια
12 Διδακτικές ώρες

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές αναμένεται να αποκτήσουν ιστορικές, γεωγραφικές και διαθεματικές γνώσεις
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Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την ολοκλήρωση του σεναρίου. Ωστόσο, θα διευκόλυνε
ιδιαίτερα τη μαθησιακή διαδικασία η εξοικείωση των παιδιών με βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επαφή των μαθητών με αρχειακό υλικό προηγούμενης συνεργασίας αδελφοποίησης σχολείων
Ελλάδας-Κύπρου
Διάρκεια: 3 Διδακτικές ώρες
Είδος: Ψυχολογική/γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή:
Τα νήπια έρχονται σε επαφή με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο είχε παραχθεί από προηγούμενη
αδελφοποίηση του Νηπιαγωγείου Κληματιάς Ιωαννίνων, με το Νηπιαγωγείο Χολετριών της Πάφου, στο
πλαίσιο υλοποίησης έργου E-Twinning. Τα παιδιά διαβάζουν το αλληλεπιδραστικό ηλεκτρονικό παραμύθι,
που συγγράφηκε και εικονογραφήθηκε από κοινού,

παρατηρούν σχετικό φωτογραφικό υλικό και

συμπληρώνουν φύλλα εργασίας, τα οποία είχαν αποσταλεί από την Κύπρο. Η δραστηριότητα αυτή
λειτουργεί ως γνωστική προετοιμασία για το σχεδιασμό και την εκδίπλωση των δραστηριοτήτων που θα
ακολουθήσουν, καθώς δίνει το έναυσμα για τον εντοπισμό των δύο χωρών στο χάρτη, τη στοιχειώδη
ιστορική αναφορά και τη δημιουργία ειδικής γωνιάς συγκέντρωσης υλικού.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο προέκυψε από τη σύμπραξη των δυο σχολικών μονάδων μπορεί να
ανασυρθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://issuu.com/chrysod23/docs/___________________________________
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφίας των Κύπριων φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Είδος: Ψυχολογική/γνωστική προετοιμασία, ανακαλυπτική μάθηση/διδασκαλία
Περιγραφή:
Ως συνέχεια της πρώτης δραστηριότητας και με στόχο των εμπλουτισμό των γνώσεων, αλλά και την
αναζήτηση εκπαιδευτικών γεφυρών μεταξύ των δυο χωρών, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων διδακτική επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου
λειτουργούσε έκθεση φωτογραφίας με αξιοθέατα της Κύπρου. Οι μαθητές ξεναγούνται από τους Κύπριους
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φοιτητές στα «τοπόσημα» της περιοχής τους και εντοπίζουν πολλά κοινά στοιχεία με το φυσικό
περιβάλλον, τη θρησκεία και τον πολιτισμό της δικής τους ευρύτερης περιοχής.
Η εμπειρία αυτή των παιδιών εμπλουτίζεται από σπάνιες φωτογραφίες του National Geographic για την
Κύπρο, οι οποίες ανασύρονται από την ακόλουθη προτεινόμενη πηγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
http://www.eltopia.com.cy/news/Cyprus/article/13737/57-spanies-fotografies-toy-national-geographicapo-tinkypro-toy-1928.html)
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η θρησκεία, ως εκπαιδευτική γέφυρα
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Είδος: Ανακαλυπτική μάθηση/διδασκαλία
Περιγραφή:
Βασιζόμενοι στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την προηγούμενη δραστηριότητα και οι οποίες
αφορούσαν στην κοινή θρησκεία των δυο χωρών, οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο περισσότερα
στοιχεία. Συνδέουν τους Ιερούς Ναούς του Μεταβυζαντινού Πάρκου της Κληματιάς (16ου αιώνα) με τους
Ιερούς Ναούς και τα Μοναστήρια της Κύπρου και ανακαλύπτουν βιωματικά ότι μας ενώνει έντονα το
θρησκευτικό συναίσθημα. Δημιουργούν ομαδικό ιχνογράφημα πρώιμης «αγιογράφησης» της Παναγίας
Σουμελά και δέχονται ως ευλογία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Νάπας την ομώνυμη εικόνα της Παναγίας
του Δάσους, βιβλιογραφικό/φωτογραφικό υλικό της Παναγίας Ιεράς Μονής Μαχαιρά και της Μονής
Κύκκου, ύστερα από επίσκεψη της εκπαιδευτικού.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Τα παραδοσιακά παιχνίδια, ως εκπαιδευτική γέφυρα
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Είδος: Ανακαλυπτική μάθηση/διδασκαλία, εμπέδωση, αξιολόγηση
Περιγραφή:
Τα παιδιά αξιοποιώντας προτεινόμενους συνδέσμους του εκπαιδευτικού προγράμματος γνωρίζουν
παραδοσιακά παιχνίδια της Σήκωσης και της Καθαράς Δευτέρας και ανακαλύπτουν ότι αρκετά από αυτά
τους είναι ήδη γνωστά, αλλά με διαφορετικό όνομα. Παραλληλίζουν και αναβιώνουν την καττόμουγια με
την τυφλόμυγα, τη δακκανούρα με τη χάψα, αναβιώνουν την κατασκευή και το πέταγμα του χαρταετού,
κάνουν αυγοδρομίες και παίζουν γιαουρτοφαγίες…
http://goo.gl/PNx9jv
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η υλοποίηση παιδαγωγικών προγραμμάτων, ως εκπαιδευτική γέφυρα
Διάρκεια: 1 Διδακτική ώρα
Είδος: Ανακαλυπτική διδασκαλία
Περιγραφή:
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Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, εντοπίζονται πολλές ομοιότητες των δυο εκπαιδευτικών συστημάτων
και επισημαίνονται ορισμένα από τα παιδαγωγικά προγράμματα και τα θεματικά δίκτυα, στα οποία
συμμετέχουν αλληλεπιδραστικά οι μαθητές και των δυο χωρών. Ενδεικτικά, αναφέρεται η συμμετοχή των
παιδιών στο:


Δίκτυο των Αειφόρων Σχολείων



Δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων



Δίκτυο εθελοντών της Helmepa-Cymepa (Ελληνική και Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου

Περιβάλλοντος)


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου-European School Radio



Σε εκπαιδευτικές δράσεις της Action Aid και της Unicef



Στην εβδομάδα προγραμματισμού και σε δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής (επιδαπέδια

ρομποτικά συστήματα Βee-bot και LegoWeDo)


Σε έργα αδελφοποίησης σχολείων μέσα από σχολικές συμπράξεις Ε-Twinning και Erasmus+.

6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία αφίσας
Διάρκεια: 2 Διδακτικές ώρες
Είδος: Εμπέδωση, αξιολόγηση, μεταγνωστική
Περιγραφή:
Ως επιστέγασμα όλων των δραστηριοτήτων, τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους
όσα έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του προγράμματος και να
εκφράσουν τα βιώματα και τα συναισθήματά τους με τη δημιουργία αφίσας μέσα από ομαδικό
ιχνογράφημα. Πραγματοποιείται καταιγισμός ιδεών και μετά από ψηφοφορία επιλέγεται η θεματολογία
του έργου. Στην πορεία, συνεργάζονται τόσο στο σχεδιασμό, όσο και την ολοκλήρωση της καλλιτεχνική
τους έκφρασης.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
Τόσο η τελική αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικού, των μαθητών και του ευρύτερου οικογενειακού
περιβάλλοντος, όσο και το πλούσιο υλικό που παράχθηκε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το
εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτέλεσε μια ελκυστική μαθησιακή εμπειρία,

μέσα από την οποία

προσεγγίστηκαν αβίαστα οι επιδιωκόμενοι στόχοι της διερευνητικής γνωριμίας των μαθητών με το φυσικό,
ιστορικό και κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον της Κύπρου. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν «εκπαιδευτικές
γέφυρες», που ενώνουν άρρηκτα τις δυο χώρες και καλλιεργήθηκε έντονη η επιθυμία για επέκταση του
διδακτικού σεναρίου.

376

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Υλικοτεχνική υποδομή
Εμπλουτίστηκε με παιδαγωγικό υλικό η παιδαγωγική «Γωνιά της Κύπρου» και αξιοποιήθηκαν οι γωνιές της
εκπαιδευτικής ρομποτικής και των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάμερα, διαδραστικός
πίνακας)

Βιβλιογραφία
http://www.eltopia.com.cy/news/Cyprus/article/13737/57-spanies-fotografies-toy-national-geographicapo-tinkypro-toy-1928.html)
http://goo.gl/PNx9jv
http://pkkifanto.blogspot.gr/2007/08/blog-post_27.html
http://taksi.pblogs.gr/2014/02/paradosiaka-paihnidia-toy-topoy-mas.html
http://goo.gl/QxmX0x
http://www.highereducation.ac.cy/gr/educational-system.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLACFF3E4BB5152570
http://eknadance.cyprusnet.gr/index.php?section=692
https://sites.google.com/site/mikedimotiko/mousike-kai-tragoudia-tes-kyp
http://www.spititiskyprou.gr/?page=press&id=301

Παράρτημα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Δραστηριότητα 1.

377

ο

1 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, Λευκωσία, 10 & 11 Μαΐου 2018, Τόμος ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Δραστηριότητα 2.

Δραστηριότητα 3.
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Δραστηριότητα 4.

Καττόμουγια-Τυφλόμυγα

Δακκανούρα-Χάψα

Δραστηριότητα 5.
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Δραστηριότητα 6.

Δημιουργία αφίσας

Ψηφοφορία για την επιλογή της θεματολογίας
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«Το αρχαίο καράβι της Κερύνειας»
Ταυτότητα σεναρίου
Δημιουργοί:
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Νόνη Ελευθερίου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (Γ΄3)
Email επικοινωνίας: nonielefth@gmail.com

2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Μιχαήλ
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός- Βοηθός Διευθύντρια (Γ΄2)
Email επικοινωνίας: e.charalabous@gmail.com

3ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Σωτηρούλα Μιχαήλ
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός – Βοηθός Διευθύντρια (Γ΄1)
Email επικοινωνίας: sotmich@hotmail.com

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Πρόκειται για μία διαθεματική ενότητα η οποία άπτεται των γνωστικών αντικειμένων των Ελληνικών, της
Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Εικαστικής Αγωγής καθώς και της Μουσειακής Αγωγής. Συγκεκριμένα
πρόκειται για μια διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας για το αρχαίο ναυάγιο της Κερύνειας που
ανακαλύφθηκε το

1967 από τον κύπριο δύτη Ανδρέα Καριόλου και το οποίο ανασύρθηκε και

συναρμολογήθηκε από ομάδα 57 ειδικών επιστημόνων. Ήταν εμπορικό καράβι που υπολογίζεται ότι
κατασκευάστηκε γύρω στο 300 π.Χ. και είχε εμπορικές συναλλαγές με ελληνικά νησιά και γειτονικές χώρες
και μετέφερε αμύγδαλα, κρασί, λάδι, ελιές, σταφύλια κ.ά. Το καράβι βρίσκεται τώρα, αιχμάλωτο, στο
κάστρο της κατεχόμενης Κερύνειας.
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Τάξεις εφαρμογής
Γ’1: 20 μαθητές
Γ΄2: 19 μαθητές
Γ΄3: 19 μαθητές

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός: Οι μαθητές να αισθάνονται ικανοί και υπεύθυνοι, να νοιάζονται για το εθνικό μας πρόβλημα, να
παίρνουν θέση απέναντι σε αυτό και να αναλαμβάνουν σχετική δράση. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούν
θετική στάση απέναντι στη μάθηση, η οποία χτίζεται πάνω στις δυνάμεις, την ενέργεια, τον ενθουσιασμό
και τη δημιουργικότητά τους.
Σκεπτικό: Η υλοποίηση του διαχρονικού στόχου «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού μέσα από τη γνωριμία με την ιστορία της πατρίδας μας και κυρίως της κατεχόμενης Κύπρου
μας, αποτελούσε πάντοτε έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους της σχολικής μας μονάδας. Κάθε χρόνο
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, διαμορφώνουν διάφορες δραστηριότητες (εντός και εκτός του σχολείου)
ενασχόλησης των μαθητών στο πλαίσιο του στόχου αυτού, ώστε όλα τα παιδιά όχι μόνο να μην ξεχάσουν,
αλλά να γνωρίσουν και να διεκδικήσουν καλύτερες μέρες για την πατρίδα τους.
Το σχολείο μας θέλοντας να καλλιεργήσει σε βάθος τον στόχο αυτό, αποφάσισε να συμμετάσχει για
δεύτερη φορά στον διαγωνισμό “Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες”. Σε προηγούμενη
συμμετοχή μας στον διαγωνισμό, το σχολείο μας είχε υποβάλει δύο προτάσεις: η μία αφορούσε σε
λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. παραμύθια) που έφτιαξαν οι μαθητές στο πλαίσιο της ενασχόλησής τους με τα
κατεχόμενα μας μέρη και η δεύτερη συμμετοχή αφορούσε σε ένα τραγούδι με τίτλο: “Της λευτεριάς
τραγούδια” σε σύνθεση Αδάμου Κατσαντώνη, το οποίο επένδυσαν με στίχους οι μαθητές της Γ΄ τάξης και
το οποίο είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να αποσπάσει το 1ο Βραβείο στον τομέα του τραγουδιού!
Η φετινή μας συμμετοχή έχει θέμα το Αρχαίο Καράβι της Κερύνειας. Οι εκπαιδευτικοί της Γ΄τάξης
διαμόρφωσαν μία σειρά διαθεματικών δραστηριοτήτων οι οποίες είχαν ως κορύφωσή τους μία
τρισδιάστατη κατασκευή. Το έργο αναπαριστά το αρχαίο ναυάγιο της Κερύνειας, έτσι όπως βρέθηκε από
τον δύτη Ανδρέα Καριόλου και ανασύρθηκε από ειδικούς το 1965 απέναντι από την ακτή της Χρυσοκάβας,
1 χιλιόμετρο από το κάστρο της Κερύνειας. Σε χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων, αναπτύχθηκαν διάφορες
διδακτικές προσεγγίσεις. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν διάφορες πηγές για το αρχαίο
καράβι, να ακούσουν ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές, να παράξουν γραπτά λογοτεχνικά
κείμενα αναφορικά με το ναυάγιο. Η υλοποίηση της δράσης ενεργοποίησε μέλη της κοινότητας του
σχολείου μας και συγκεκριμένα την καλλιτέχνη κ.Δέσπω Φρειδερίκου (γιαγιά μαθητή του σχολείου μας), η
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οποία μας βοήθησε να φτιάξουμε την τρισδιάστατη κατασκευή με πηλό που αποτελεί αναπαράσταση του
αρχαίου ναυαγίου.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Α. Στο πλαίσιο του διαχρονικού στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ,
Διεκδικώ
Οι μαθητές να:
Α.1 Γνωρίσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τους θρύλους, τους μύθους, τα ήθη και έθιμα των διάφορων
περιοχών του τόπου μας τόσο των ελεύθερων περιοχών όσο και της κατεχόμενης πατρίδας μας.
Α.2 Διατηρήσουν άσβεστη τη μνήμη των κατεχόμενων χωριών και πόλεων, με την ανάπτυξη
προγραμμάτων/δράσεων/πρωτοβουλιών που θα αναδεικνύουν, μέσα από γεωγραφικά, ιστορικά,
πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία, το ενιαίο και αδιαίρετο του τόπου μας.

Β. Ειδικότερα για το project: “Το αρχαίο καράβι της Κερύνειας” στα μαθήματα της Ιστορίας των
Ελληνικών και της Γεωγραφίας.
Οι μαθητές να:
Β.1 Γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης Κύπρου και να κατανοήσουν τη σημασία της
διατήρησης αυτής της κληρονομιάς.
Β.2 Μάθουν για την ιστορία της Κύπρου καθώς και το εμπόριο που διεξαγόταν από τα αρχαία χρόνια,
μελετώντας τα ευρήματα του αρχαίου ναυαγίου.
Β.3 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως: της διερεύνησης και ερμηνείας πηγών, της δημιουργικότητας
καθώς και της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
Β.4 Να αντιληφθούν πως το καράβι της Κερύνειας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς καταδεικνύει, μέσα
από το πέρασμα του χρόνου, την αδιάρρηκτη σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Βασική επιδίωξη της μελέτης του
αρχαίου καραβιού της Κερύνειας είναι να λειτουργήσει ως εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα,
την Κύπρο και την Ομογένεια και να δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα σε όλες
τις μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού.
Β.5 Να γνωρίσουν τα νησιά της Ελλάδας καθώς και τις γειτονικές χώρες με τις οποίες διεξαγόταν το
εμπόριο στην αρχαιότητα.

Γ. Στο μάθημα της Εικαστικής Αγωγής:
Γ.1 Να διερευνούν υλικά και ιδέες σε σχέση με: την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
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Γ.2 Να διακρίνουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τις σχέσεις της με άλλους πολιτισμούς,
συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.
Γ.3 Να εκφράζουν στοιχεία που αφορούν στην τοπική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Γ.4 Να εξερευνούν τις ιδιότητες των διάφορων υλικών και τις δυνατότητες των μέσων.
Γ.5 Να χρησιμοποιούν υλικά, τεχνικές και διαδικασίες για την παραγωγή έργων δύο, τριών και τεσσάρων
διαστάσεων.
Γ.6 Να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα κατάλληλα για την εικαστική τους εργασία.
Γ.7 Να χρησιμοποιούν πρακτικές που αφορούν στην έκθεση και προώθηση του εικαστικού τους έργου.
Γ.8 Να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στα εικαστικά τους έργα, εικαστικές δράσεις,
εκθέσεις, διαγωνισμούς και συνεργασίες του σχολείου με άλλους φορείς.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Για το σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε η διαθεματική, παιδοκεντρική και βιωματική μέθοδος του Project.

Διδακτικές τεχνικές


Διαθεματική Προσέγγιση η οποία απτόταν γνωστικών αντικειμένων των Ελληνικών, της Ιστορίας, της

Γεωγραφίας, της Εικαστικής Αγωγής καθώς και της Μουσειακής Αγωγής.


Ομαδοσυνεργατική Μάθηση: η διερεύνηση καθώς και οι κατασκευές γίνονταν σε επίπεδο ομάδας με

κοινούς στόχους και καταμερισμό εργασίας. Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες συζήτησης, ανταλλαγής
ιδεών και λήψης αποφάσεων.


Διερεύνηση και Διαχείριση Πληροφοριών: οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες πρόσβασης στις

πληροφορίες, εντοπισμού πληροφοριών που αφορούν στο θέμα τους, σύγκρισης πληροφοριών από
διαφορετικές πηγές, αξιολόγησης της εγκυρότητας των πληροφοριών καθώς και παρουσίασής τους.


Αποτελεσματική Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία: Αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο,

αξιολόγηση και τρόποι παρουσίασής τους, πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων με άλλα σχολεία. Η
διδασκαλία ήταν διαδραστική με τη βοήθεια πολλών ψηφιακών εργαλείων (διαδραστικός πίνακας, Η.Υ.,
βίντεο, παρουσιάσεις, ψηφιακό παιχνίδι ερωτήσεων).

Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου, οι μαθητές ήταν χωρισμένοι κάποτε σε 4 ομοιογενείς ομάδες
των 5 παιδιών και κάποτε σε 4 ανομοιογενείς ομάδες των 5 παιδιών για σκοπούς διαφοροποίησης της
εργασίας.
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Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου ήταν δώδεκα ογδοντάλεπτα (12 Χ 80΄)

Ανάπτυξη σεναρίου
Επιστημονικό περιεχόμενο
(Απόκτηση γνώσεων, υιοθέτηση στάσεων, αξιών και ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων)
Οι μαθητές αναμένεται να:
Γνωρίσουν, από διαφορετικές πηγές, την ιστορία του αρχαίου καραβιού της Κερύνειας. (Γνώσεις)
Κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της κατεχόμενης Κύπρου. Επίσης
να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να καταγράψουν ιδέες που θα προωθήσουν τη διάχυση της γνώσης που
αφορά στο αρχαίο καράβι. (Στάσεις και αξίες)
Εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν εικαστικές δημιουργίες. (Δημιουργικότητα - Δημιουργική
σκέψη)
Κρίνουν και να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που θα πάρουν από τις πηγές (τρεις διαφορετικές εκδοχές
για το πώς βυθίστηκε το αρχαίο καράβι). (Κριτική σκέψη - Αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης)
Συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες και συνεργασίες. (Προθυμία, ικανότητα για συλλογική
εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών)
Χρησιμοποιήσουν τους Η.Υ. για εύρεση πληροφοριών από πηγές στο διαδίκτυο, να αξιοποιήσουν το Power
Point για να παρουσιάσουν μικρές μελέτες στους συμμαθητές τους και για να κάνουν τηλεδιασκέψεις με το
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω. (Δεξιότητες για συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνίας)

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές διδάσκονται θέματα που αφορούν στον διαχρονικό υπό έμφαση στόχο «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ,
Διεκδικώ» καθώς και στο θέμα «Γνωρίζω την Κύπρο μας», τόσο μέσα από στοχευμένες ενότητες όσο και
διαθεματικά.

Οι μαθητές γνωρίζουν:


για το εθνικό μας πρόβλημα (Κυπριακό)



για την πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης Κύπρου (μνημεία, εκκλησίες, κάστρα κτλπ.).



τις πιο κάτω έννοιες:

πρόσφυγας, αγνοούμενος, αιχμάλωτος, εγκλωβισμένος, σκλαβωμένος,

κατεχόμενος, πράσινη γραμμή, ακριτική περιοχή, αγωνίζομαι, πατρίδα, νοσταλγία, έθνος, κράτος, φυλάκιο,
πόλεμος, ειρήνη, δικαιοσύνη, ελευθερία, προσφυγικός συνοικισμός, πραξικόπημα, εισβολή κατοχή,
Ηνωμένα Έθνη, εθνοφρουροί, έποικοι, Τουρκοκύπριοι, Ψευδοκράτος.
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τους τόπους καταγωγής των γονέων, συμμαθητών τους κλπ.

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Έρευνα από βιβλία και το διαδίκτυο για το Καράβι της Κερύνειας
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
Οι μαθητές αφού μελέτησαν σχετικά βιβλία και πηγές από το διαδίκτυο, συγκέντρωσαν πληροφορίες που
αφορούσαν στην περιγραφή του καραβιού, τον τρόπο που ανακαλύφθηκε, ανασύρθηκε και
συναρμολογήθηκε ξανά από ειδικούς καθώς και για το περιεχόμενο των εμπορευμάτων που μετέφερε
πριν ναυαγήσει. Παράλληλα μελέτησαν πηγές για το εμπόριο στα αρχαία χρόνια και τον τρόπο κατασκευής
των αρχαίων καραβιών. Από τις πηγές που βρήκαν στο διαδίκτυο επέλεξαν αυτές που έκριναν ότι είναι πιο
έγκυρες με βάση κριτήρια που συζητήθηκαν στην τάξη.

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ομιλία από τον Δρ.Παναγιώτη Τουλιάτο – Ομότιμο Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Διάρκεια: 1 X 40’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
O Δρ.Παναγιώτης Τουλιάτος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι ειδικός
επιστήμονας-υπεύθυνος πολλών ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την αποκατάσταση ιστορικών και
μνημειακών κατασκευών και ασχολήθηκε σε βάθος με το καράβι της Κερύνειας. Επισκέφθηκε το σχολείο
μας και μίλησε στα παιδιά για το καράβι. Τους έφερε σπάνιες φωτογραφίες και τους εξήγησε σε βάθος
λεπτομέρειες που δε βρήκαν στην έρευνα που έκαναν. Παράλληλα προβλήθηκε ταινία μικρού μήκους
(animation) η οποία έδειχνε τον τρόπο ανέλκυσης και καθέλκυσης των αρχαίων καραβιών καθώς και τον
τρόπο πλεύσης τους.

Τα παιδιά έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον και κατέκλυσαν τον καθηγητή με

διευκρινιστικές ερωτήσεις.

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ομιλία από τον Τάκη Νεοφύτου – Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κερύνεια-Χρυσοκάβα
Διάρκεια: 1X 40’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
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Ο Τάκης Νεοφύτου είναι ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κερύνεια-Χρυσοκάβα, το οποίο είναι
υπεύθυνο για το δεύτερο ομοίωμα του καραβιού: «Κερύνεια-Ελευθερία» καθώς και συγγραφέας του
βιβλίου για το αρχαίο ναυάγιο με τίτλο: “Εναλία Οδός”. Επίσης ο κ. Νεοφύτου ταξίδεψε με το «ΚερύνειαΕλευθερία» για 30 μέρες, από την Κύπρο στην Ελλάδα το 2004 κατά τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας.
Ο κ.Νεοφύτου αφηγήθηκε στα παιδιά τις πραγματικές ιστορίες αναφορικά με την ανακάλυψη του
ναυαγίου όπως του τις έχουν διηγηθεί οι πρωταγωνιστές της ανεύρεσής του. Τους μίλησε επίσης και για
την εμπειρία του κατά την κατασκευή των ομοιωμάτων Κερύνεια ΙΙ και Κερύνεια-Ελευθερία.

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ομιλία από Γλαύκο Καριόλου – Κυβερνήτη του Καραβιού Κερύνεια ΙΙ
Διάρκεια: 1 X 40’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
Ο Γλαύκος Καριόλου είναι γιος του αείμνηστου Ανδρέα Καριόλου, του δύτη που ανακάλυψε το γνωστό
ναυάγιο της Κερύνειας. Ήταν ο Κυβερνήτης του αρχέγονου πειραματικού σκάφους «ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΙΙ και είναι
σήμερα Εκπαιδευτής Κυβερνήτης του «ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Ο κ.Καριόλου μίλησε στα παιδιά για τις
εμπειρίες του πατέρα του κατά την εύρεση και ανέλκυση του καραβιού. Επίσης συνέδεσε τη βύθιση του
καραβιού με τον μύθο της Γοργόνας Θεσσαλονίκης, αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Συμπλήρωση φύλλων εργασίας και παραγωγή γραπτών κειμένων
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Εμπέδωση
Περιγραφή
Οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ τάξης παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό που περιελάμβανε βιβλιαράκι με πηγές και
κείμενα για το καράβι καθώς και εργασίες κατανόησης αλλά και εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου λογοτεχνικών κειμένων (πεζών και ποιημάτων).

6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία γραμματόσημου και έργων τέχνης με θέμα το αρχαίο καράβι της Κερύνειας στο
μάθημα Εικαστικής Αγωγής
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Δημιουργική έκφραση
Περιγραφή
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Οι μαθητές μελέτησαν παλιά γραμματόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα το Καράβι της Κερύνειας
και στη συνέχεια, αφού επισήμαναν τα κύρια στοιχεία που πρέπει να έχει ένα γραμματόσημο, έφτιαξαν τα
δικά τους γραμματόσημα.
Στη συνέχεια έγινε προβολή εικόνων και φωτογραφιών από το γραφικό λιμάνι και το κάστρο της Κερύνειας
και οι μαθητές, αφού εμπνεύστηκαν, έφτιαξαν με λαδοπαστέλ τις δικές τους δημιουργίες.

7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Τηλεδιασκέψεις με το Β΄Δημοτικό Σχολείο Σχολείο Πόλεως Κω και το 17ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
Διάρκεια: 2 X 40’
Είδος: Συνεργασία με άλλα σχολεία
Περιγραφή
Στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τις περιοχές με τις οποίες είχε εμπορικές δοσοληψίες η Κύπρος στην
αρχαιότητα, οι μαθητές ανακάλυψαν ότι ένας βασικός σταθμός του καραβιού ήταν η Κως. Οι εκπαιδευτικοί
της Γ΄τάξης έψαξαν και βρήκαν ένα σχολείο στην Κω στο οποίο ο διευθυντής κ.Χρήστος Γαμβρέλλης,
διετέλεσε δάσκαλος στο χωριό που υποδέχθηκε το Κερύνεια ΙΙ (πρώτο ομοίωμα του καραβιού), το 1986!
Ακολούθως η έρευνά μας συνεχίστηκε και βρήκαμε μία δασκάλα από το 17ο Δημοτικό Σχολείο της Ρόδου (η
Ρόδος ήταν επίσης εμπορικός σταθμός του καραβιού) και πραγματοποιήσαμε και δεύτερη τηλεδιάσκεψη.
Τα παιδιά από τη Ρόδο τραγούδησαν κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια στα δικά μας παιδιά και έφεραν
στην τάξη τους μία κύπρια κάτοικο Ρόδου η οποία μας διηγήθηκε τις εμπειρίες της κατά την άφιξη του
Κερύνεια ΙΙ το 1986. Κατά τις τηλεδιασκέψεις, τα παιδιά των σχολείων αφού παρουσίασαν το σχολείο τους,
αντάλλαξαν πληροφορίες και υλικό που βρήκαν σχετικά με το καράβι της Κερύνειας.

Τόσο οι

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, συνειδητοποίησαν ότι τα δύο νησιά διατηρούσαν στενές σχέσεις κατά
την αρχαιότητα.

8η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πήλινες κατασκευές – Σύνθεση που αναπαριστά το ναυάγιο και τα αντικείμενα που μετέφερε
όταν ναυάγησε. Με την καθοδήγηση και βοήθεια της κ.Δέσπως Φρειδερίκου (Καλλιτέχνις):
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Δημιουργικές κατασκευές-Βιωματική μάθηση
Περιγραφή
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν υπό την καθοδήγηση της κ. Δέσπως Φρειδερίκου
(καλλιτέχνις). Η Δέσπω Φρειδερίκου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από την Αρσάκειο Σχολή
Οικογενειακής και Κοινωνικής Αγωγής. Σπούδασε ζωγραφική στο ΑΤΙ, στην Αθήνα, κοντά σε μεγάλους
δασκάλους όπως το Σπύρο Βασιλείου, Γιάννη Τσαρούχη, Αγήνορα Αστεριάδη και άλλους. Συνέχισε
Ψυχολογία, Παιδαγωγικά και Διδακτική στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, με τον μεγάλο Εκπαιδευτικό
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και Παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Εργάστηκε ως καθηγήτρια Τέχνης, τεχνικού και μηχανολογικού
σχεδίου σε σχολεία Μέση και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Έχει στο ενεργητικό της δεκαέξι
ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο, Ελλάδα, Κίνα, Νότιο Αφρική. Έργα της βρίσκονται σε πολλές ατομικές
συλλογές σε Κύπρο, Αγγλία, Ελλάδα, Καναδά, Αυστρία, Νότιο Αφρική, Κίνα καθώς και σε πολλές
Πινακοθήκες, και Πρεσβείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. «Το Κομψό Αντρικό Κουστούμι» είναι το πρώτο
της Μυθιστόρημα.

Παράλληλα ετοιμάζει ένα βιβλίο με Κυπριακά διακοσμητικά μοτίβα που θα

απευθύνεται σε μελετητές και λάτρεις της παράδοσής μας.

Είναι μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αριστείων Γραμμάτων Τεχνών και Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας και .Πολιτισμού, μέλος της
Πανελλήνιας Εταιρίας Λόγου & Τέχνης Αθηνών και αντιπρόεδρος του ΣΑΦΕ Κύπρου.
Πορεία κατασκευής και στησίματος του έργου:


Αρχικά τα παιδιά μελέτησαν προσεχτικά τις φωτογραφίες με τα ευρήματα του ναυαγίου



Έκαναν καταγραφή όλων των ευρημάτων



Κατασκεύασαν με πηλό ομοιώματα όλων των ευρημάτων που κατέγραψαν



Αφού στέγνωσαν τα πέρασαν με ειδική γόμα για να μην σπάζουν



Πέρασαν όλα τα ομοιώματα με βερνίκι



Όλα τα ομοιώματα των ευρημάτων στήθηκαν σε ειδικό φελλό (προσομοίωση άμμου) με χαλίκι και

πρασινάδα βυθού και το ομοίωμα του ναυαγίου τοποθετήθηκε σε ειδικό plexiglass δίπλα από τα ευρήματα
ούτως ώστε να αναπαριστά το αρχαίο ναυάγιο όπως ήταν στις φωτογραφίες.


Η ολοκληρωμένη κατασκευή/σύνθεση φωτογραφήθηκε και περιλήφθηκε στο τελικό βίντεο με όλες

τις δράσεις.

9η Δραστηριότητα
Τίτλος: Παρουσίαση των τελικών προϊόντων – διάχυση γνώσεων στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου Α΄Στ΄ τάξεις και στους γονείς
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Διάχυση δράσης σε μαθητές και γονείς
Περιγραφή
Αφού ολοκλήρωσαν τις κατασκευές και τις γραπτές εργασίες τους, τα παιδιά της Γ΄ τάξης μαζί με την
καλλιτέχνη κ. Δέσπω Φρειδερίκου, τα παρουσίασαν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.

Κατά την

παρουσίαση, παιδιά των Α΄- Στ΄ τάξεων είχαν την ευκαιρία να δουν τα πήλινα ομοιώματα που έφτιαξαν τα
παιδιά, να γνωρίσουν την ιστορία του καραβιού, να ακούσουν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να
ολοκληρωθούν οι κατασκευές και να ταξιδέψουν με τη φαντασία τους μαζί με το καράβι.
Πρέπει να σημειωθεί ότι την παρουσίαση/διάχυση των δράσεών μας, παρακολούθησαν και τα παιδιά της
ειδικής εκπαίδευσης με προβλήματα ακοής με τη βοήθεια της ειδικής δασκάλας η οποία τους μετέφραζε
όλα όσα παρουσιάζονταν στη νοηματική γλώσσα.
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10η Δραστηριότητα
Τίτλος: Έκδοση μαθητικής εφημερίδας
Διάρκεια: 2 Χ 80΄
Είδος: Διάχυση
Περιγραφή
Στο μάθημα των Ελληνικών, τα παιδιά ετοίμασαν διάφορες εργασίες (κείμενα, ποιήματα, κρυπτόλεξα,
ακροστιχίδες,…) που αφορούσαν στα κατεχόμενα μας μέρη γενικότερα καθώς και στις εμπειρίες και
γνώσεις που απέκτησαν από το project

για το αρχαίο καράβι της Κερύνειας. Όλες οι εργασίες

συγκεντρώθηκαν και δημιουργήθηκε μία μαθητική εφημερίδα, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης.
Όταν θα εκδοθεί, θα δοθεί σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας αλλά και άλλων σχολείων.

11η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εκπαιδευτική εκδρομή στη Μαρίνα Λεμεσού όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το Κερύνεια ΙΙ Μελλοντική Δράση
Διάρκεια: 7 Χ 40’ (Μία σχολική μέρα)
Είδος: Εμπέδωση, ψυχαγωγία
Περιγραφή
Το ομοίωμα του καραβιού της Κερύνειας, «Κερύνεια-Ελευθερία», βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Μαρίνα
Λεμεσού όπου οι μαθητές μπορούν να το επισκεφθούν, να ανεβούν πάνω και να το μελετήσουν από κοντά.
Στόχος μας ήταν να το επισκεφθούμε μετά την ολοκλήρωση της ενότητας ως επιστέγασμα όλων όσων
έγιναν. Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον κ.Γιώργο Παφίτη, καπετάνιο του Κερύνεια-Ελευθερία,
μας πληροφόρησε ότι αυτή την περίοδο το καράβι βρίσκεται στη ναυτική βάση στο Μαρί για επισκευές και
σύντομα θα το πάρουν στη Μαρίνα Λεμεσού όπου μπορούμε να το επισκεφθούμε.

Αποτίμηση, αξιολόγηση
H αξιολόγηση ήταν διαμορφωτική. Τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό και ζήλο καθ΄όλη τη διάρκεια της
ενασχόλησής τους με τη διαθεματική ενότητα και την κατασκευή του έργου. Οι γνώσεις που κατέκτησαν τα
παιδιά αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της βιωματικής μάθησης.
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας και των πήλινων κατασκευών, έγινε διάχυση των δράσεών μας προς
τους γονείς και προς τα μεγαλύτερα παιδιά του σχολείου μας. Τα μεγαλύτερα παιδιά του σχολείου όπως
και οι γονείς, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και συμμετείχαν ενεργητικά στην παρουσίαση.
Οι ομιλητές αξιολόγησαν επίσης με θετικά σχόλια το έργο και επαίνεσαν τους μαθητές για τη δράση τους.
Κατόπιν εισηγήσεων των ειδικών επιστημόνων γίνονται σκέψεις όπως το τελικό προϊόν να τοποθετηθεί σε
ειδικά plexiglass και να τοποθετηθεί σε μόνιμη βάση ως έκθεμα στο ΥΠΠ ή στην είσοδο του κτηρίου της
ΠΟΕΔ Κερύνειας.
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Τέλος πάρθηκαν συνεντεύξεις από γονείς και παιδιά-μέλη του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου, στις
οποίες αξιολόγησαν τη δράση μας στο πλαίσιο του project.
Προβλήματα που προέκυψαν αφορούν κυρίως στο κόστος για αγορά των υλικών και στην προσαρμογή του
προγράμματός μας στις ώρες των ειδικών επιστημόνων και συνεργατών μας.

Επίσης στην πορεία

προέκυψαν διαφωνίες ανάμεσα στους επιστήμονες οι οποίες όμως έδωσαν έναυσμα για προβληματισμό
και αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος που οδήγησε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
μαθητών, έτσι το κάθε παιδί διαμόρφωσε τη δική του άποψη στο τέλος.

Υλικοτεχνική υποδομή
Κατά την εφαρμογή του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα υλικά:
- Πηλός
- εργαλεία πηλού
-Παστέλ, ξυλομπογιές
-Πραγματικά αμύγδαλα, σύκα, σκόρδα, σταφύλια, ελιές
- βιβλία (κειμενικές πηγές και φωτογραφίες)
-Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και σύνδεση με το διαδίκτυο
- Ψηφιακό παιχνίδι ερωτήσεων
- Χάρτες, υδρόγειος σφαίρα
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Παράρτημα
Επισυνάπτεται βίντεο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, την πορεία που ακολουθήθηκε κατά
την εφαρμογή της διαθεματικής διδακτικής ενότητας, δείγματα εργασιών των μαθητών, φωτογραφίες
καθώς και το τελικό προϊόν (τρισδιάστατη κατασκευή με πηλό). Επίσης επισυνάπτονται το βιβλιαράκι που
χρησιμοποιήθηκε για τις γραπτές εργασίες των μαθητών καθώς και δείγματα εργασιών.
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