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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 2ο 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 20 Απριλίου 2019 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, 2017-18) ή συμμετέχουν φέτος (2018-2019) 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
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Χαιρετισμός των συνδιοργανωτών

Παπασταμόπουλος
Ξενοφών, Διευθυντής Π.Ε.
Σερρών

Στεφάνου Πασχάλης,
Πρόεδρος Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν.
Σερρών «Ο Εμμ. Παπάς»

Φυλακτού Φίλιος, Πρόεδρος
Παγκύπριας Οργάνωσης
Ελλήνων Δασκάλων

Μετά την περσινή (2017-18) επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες», οι διοργανωτές του
αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος προχώρησαν φέτος στη
διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου. Το πανελλήνιο διακρατικό πρόγραμμα για την
Κύπρο βρίσκεται ήδη στον 5ο χρόνο υλοποίησης και τα παιδαγωγικά του
αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Έως σήμερα, πάνω από 150.000
μαθητές από 1300 σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε 13 χώρες
συμμετείχαν στο πρόγραμμα υποβάλλοντας πάνω από 12.000 δημιουργίες
(ποιήματα, διηγήματα, εικαστικά έργα, μουσικές συνθέσεις, πρότζεκτ, ταινίες,
παραμύθια, εφημερίδες, θεατρικά κείμενα κλπ). Ταυτόχρονα, εκατοντάδες
ελλαδικά σχολεία πραγματοποιούν στο πλαίσιο του προγράμματος
εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κύπρο ενώ δεκάδες είναι οι συμπράξεις
σχολικών μονάδων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και οι
αντίστοιχες αδελφοποιήσεις. Το όφελος προφανές: τα ελληνικά σχολεία, όπου
και αν αυτά βρίσκονται, με όχημα τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες,
επικοινωνούν, συνεργάζονται, γνωρίζουν και ευασθητοποιούνται ως προς τα
διαχρονικά προβλήματα του Κυπριακού Ελληνισμού αλλά και τη σύγχρονη
κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική πραγματικότητα που
όλοι ως Έλληνες βιώνουμε.
Στόχος και αυτού του συνεδρίου, είναι 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 και φέτος από την εκπαιδευτική κοινότητα της
Ελλάδας και της Κύπρου –απόδειξη τα 70 εξαιρετικά διδακτικά σενάρια που
υποβλήθηκαν- 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 οικονομικά από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και την Παγκύπρια Οργάνωση
Ελλήνων Δασκάλων, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη
συνεργασία. Οι συνδιοργανωτές του συνεδρίου ευχαριστούν όλους τους
φορείς αλλά και τα μεμονωμένα πρόσωπα που πρόσφεραν τον χρόνο και την
εμπειρία τους για την πραγματοποίηση του συνεδρίου και κυρίως τους
εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν τις δράσεις μας και τις στηρίζουν όλα αυτά
τα χρόνια.
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Φωτογραφίες του συνεδρίου
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Περιεχόμενα
«Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, είναι φως»
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«Χτίζουμε γέφυρες …ενώνουμε τα κάστρα μας»
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«Βαδίζοντας στα χνάρια του Σεφέρη προσεγγίζουμε την ιστορία της Κύπρου.” ή “Η Κύπρος είναι ένας 46
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70
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80
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90
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103
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«Ελλάδα –Κύπρος, Ελληνική γλώσσα μέσα από την Ιλιάδα (Μελετάμε αποσπάσματα της Ιλιάδας στα 151
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«Οι Μουσικές της Κύπρου»
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244
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«Δημιουργία ιστολογίου για την Κύπρο»
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289
«Ο κυρ Γιώργης και οι τρέλες του: ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος ως εργαλείο για τη διδασκαλία 299
της νεότερης ιστορίας της Κύπρου»
«Το Κυπριακό πρόβλημα Λευκωσία η μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης»
310
«Όταν η ποίηση «διορθώνει» τη σκληρότητα της ιστορίας»

316

«Ο Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου μέσα από την ποίηση και τη χρήση των ΤΠΕ»

324

«Κύπρος και Σίφνος: εκλεκτικές νησιωτικές συγγένειες»

334

«Ο κόσμος ούλλος τζιαν χαθεί η Κύπρος θα παραμείνει όρθια και ζωντανή»

341
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, είναι φως…»
1. Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Ιδιότητα: Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Αθηένου Κ.Α΄, Μεταπτυχιακό στη Γλωσσική-Πολιτισμική
Εκπαίδευση
Email επικοινωνίας: pougerasi@cytanet.com.cy

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Πρόκειται για διαθεματικό/διεπιστημονικό σενάριο με στοιχεία από γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, χορό
και ιστορία.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Εφαρμόστηκε σε παιδιά Γ΄- ΣΤ΄ τάξης υπό την καθοδήγηση του ΒΔ κου Μιχάλη Μάρκου, της κας Χριστιάνας
Ροκόπου, της κας Φούλας Λοϊζου, της κας Ειρήνης Αριστοτέλους, της μουσικού, κας Ευδοκίας Χατζηχάρου
και της δημιουργού.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Στόχοι του προτεινόμενου σεναρίου είναι οι μαθητές/μαθήτριες να αντιληφθούν, μέσα στον σύγχρονο,
πολυπρόσωπο κόσμο, την αξία της Ελληνικής Γλώσσας, τη διαχρονικότητά της και πόσο συνυφασμένη είναι
η Γλώσσα με την ιστορία του Ελληνισμού. Επίσης, μέσω της Γλώσσας-Λογοτεχνίας να αποκτήσουν εθνική
συνείδηση, δηλαδή γνώση των στοιχείων εκείνων που συναποτελούν την εθνική τους ταυτότητα, δηλαδή
της ιστορίας, της παράδοσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κουλτούρας, των διαχρονικών αξιών και
των ιδανικών του έθνους μας.
Όλο το σενάριο είναι ένας ύμνος στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως διαμορφώθηκε
μέσα από τον χρόνο...

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές του σεναρίου είναι η βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατική
προσέγγιση, η διαθεματική προσέγγιση, το θεατρική ανάγνωση, η θεατρική αγωγή, η χρήση ΤΠΕ.
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Η συγκεκριμένη πρόταση έδωσε έμφαση στην εμπειρική, βιωματική συμμετοχή και μάθηση των μαθητών,
ώστε οι νέες γνώσεις, έννοιες και δεξιότητες να οικοδομηθούν πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις. Επίσης,
σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών, που αφορά τον
γλωσσικό και πολιτισμικό πλούτο της Ελλάδας και της Κύπρου. Δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές
και στις μαθήτριες να δραστηριοποιηθούν,, για να ανακαλύψουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες και να
καλλιεργήσουν ορθές στάσεις για την αξία της ελληνικής γλώσσας αλλά και της κυπριακής διαλέκτου.
Άλλη διδακτική μέθοδος ήταν η συνεργατική μάθηση, εφόσον οι περισσότερες δραστηριότητες που
σχεδιάστηκαν όπως χορωδία, ορχήστρα, θεατρικοί διάλογοι, χορός, ομαδικές απαγγελίες ήταν
ομαδοσυνεργατικού τύπου, που ευνοούσαν την απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας, υπευθυνότητας,
ομαδικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Στόχος ήταν
η δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου να επικρατεί θετική
αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα και καλλιέργεια αισθητικής έκφρασης.
Για τα θεατρικά δρώμενα δόθηκε έμφαση στη θεατρική ανάγνωση αλλά και στη Θεατρική Αγωγή, η οποία
είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία όσοι και όσες συμμετέχουν μεταμορφώνουν τους εαυτούς τους,
τον χώρο και τον χρόνο για να φανταστούν και να αλληλεπιδράσουν ως «άλλοι» σε «άλλο» χώρο και
«άλλο» χρόνο. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες χρησιμοποιούν θεατρικές συμβάσεις, δηλαδή
τεχνικές, μέσω των οποίων ο χρόνος, ο χώρος και η φυσική παρουσία μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να
διαμορφωθούν για να δημιουργήσουν διάφορα νοήματα ή σημάνσεις στο θέατρο, για να πλαισιώσουν
αισθητικά και κοινωνικά το θεατρικό συμβάν, ώστε να επικοινωνούν τα διάφορα νοήματα τόσο στους
θεατές όσο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες κατά τη διάρκεια της σκηνικής
δράσης.
Επίσης, παρουσιάστηκαν στα παιδιά ψηφιακά μαθήματα κίνησης-χορού της Ηλέκτρας Ξανθούλη από το
διαδίκτυο, που σχετίζονται με τη γέννηση των πρώτων ελληνικών ήχων (μυθογονία-Μυθολογία). Τα παιδιά
τοποθετούν φωνητικά τα γράμματα στο στόμα τους, παρακολουθούν τον τρόπο “εγγραφής” τους μέσα σε
αυτό, τα προφέρουν. Ακολουθώντας πάντοτε τον ρου μιας ιστορίας, σωματοποιούν τα γράμματα μέσω
μιας συγκεκριμένης κίνησης ή χορογραφίας και έρχονται σε άμεση οπτική επαφή μαζί τους μέσω ιδιότυπων
κατασκευών που εξυπηρετούν κάθε φορά την συγκεκριμένη ιστορία και τις λέξεις της. Ηχογραφούν τους
δικούς τους ήχους–μουσική, παράγοντας πρωτότυπες ηχητικές φόρμες, εμπνεόμενα κάθε φορά είτε από
μία λέξη ή ρίζα λέξης, είτε από μια εικόνα–ιστορία, είτε από ένα συναίσθημα.
Απαραίτητη ήταν και η χρήση ΤΠΕ για μουσική επένδυση του σεναρίου με μουσική π.χ. Θεοδωράκη,
Χατζηνάσιου ως μουσικό χαλί, ή με μελοποιημένα ποιήματα του σεναρίου όπως οι Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι, Ο Διγενής, η 9η Ιουλίου ή με αποσπάσματα από συνεντεύξεις λογοτεχνών ή αποσπάσματα
από τις απονομές Νόμπελ Λογοτεχνίας-Ποίησης, καθώς και η ταυτόχρονη προβολή σχετικών φιλμ, εικόνων,
προσώπων, τοπίων κτλ.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του σεναρίου σε διδακτικές ώρες ήταν 6 σαραντάλεπτες περίοδοι στο γλωσσικό
μάθημα, 6 π στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής, 6 π στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και 4 περίοδοι
στο μάθημα της Ιστορίας.
Μέρος του σεναρίου παρουσιάστηκε σε εκδήλωση διάρκειας 60 λεπτών, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
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2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αγαπήσουν τη μητρική τους γλώσσα, γνωρίζοντας το μεγαλείο της από την
εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα θα αντιληφθούν τη διαχρονικότητά της, την αξία και το
μεγαλείο της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με ξενόφερτες παρεμβάσεις. Θα επισημανθεί η συμβολή της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνιστικού στοιχείου στην ανθρωπότητα από τα βάθη των αιώνων, καθώς και
η δυναμική της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού να συνεχίσει να συμβάλλει στο
πολιτισμικό γίγνεσθαι στον σύγχρονο κόσμο.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Προαπαιτούμενες γνώσεις είναι η γνώση της ιστορικής αναδρομής στους σημαντικότερος ιστορικούς
σταθμούς από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που σηματοδότησαν και διαμόρφωσαν την Κοινή Νέα
Ελληνική Γλώσσα και τη σύγχρονη ιστορία. Επίσης, είναι και η αγάπη για τη Λογοτεχνία και η ενασχόληση
με λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικά και πεζά.

2.3. Περιγραφή περιεχομένου της εκδήλωσης:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ…»
ΕΝΑΡΞΗ: Μια μικρή ομάδα μαθητριών πραγματοποιούν ένα σύντομο χορευτικό δρώμενο, που αναφέρεται
στη δημιουργία των πρώτων ελληνικών ήχων, γραμμάτων με ταυτόχρονη προβολή σχετικού δρώμενου με
ήχο και εικόνα. (Ηλέκτρας Ξανθούλη:Μυθολογία-Κίνηση-Γλώσσα)
Χορωδία (ταυτόχρονη προβολή σχετικών εικόνων, που συνοδεύουν το τραγούδι στο διαδίκτυο χωρίς ήχο)
Η γλώσσα που μου δώσατε μελώδησε στο στόμα,
ροδόσταμο που άνθισε στο πατρικό μου χώμα,
θαλασσινή η αύρα της, βουνίσια η πνοή της,
τον κόσμο όλο γύρισε, αλάργεψ’ η φωνή της.
Η ανατολή τη λάτρεψε, η δύση την καρπώθει,
πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ’ αυτόν που τη ζυγώθει,
αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων,
φεγγάριασε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων.
………………………………………………….
Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, η ψυχή του ελληνισμού, μια ψυχή όλο φως, που διαχέεται σε όλη τη γη,
διαθλάται σε πολλές άλλες γλώσσες και αντανακλά την ιστορία της ανθρωπότητας. Και όπως χωρίς φως δεν
υπάρχει ζωή, έτσι και χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει πολιτισμός. Σε αυτή έγραψαν οι αρχαίοι συγγραφείς, σε
αυτή δίδαξαν οι αρχαίοι τραγικοί, σε αυτή τραγούδησε ο Όμηρος.
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
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Τον άντρα τον πολύπραγο τραγούδησέ μου, ω Μούσα,
που περισσά πλανήθηκε, σαν κούρσεψε της Τροίας
το ιερό κάστρο, και πολλών ανθρώπων είδε χώρες
κι έμαθε γνώμες, και πολλά στα πέλαα βρήκε πάθια,
για μια ζωή παλεύοντας και γυρισμό συντρόφων.
Η γλώσσα εξελίχτηκε σε Κλασική ελληνική, που μεγαλούργησε την κλασική εποχή με μία από τις
σημαντικότερες διαλέκτους, την αττική διάλεκτο, που χρησιμοποιούνταν κυρίως στην Αθήνα αλλά και ως
γλώσσα των φιλοσόφων, των ποιητών και των επιστημόνων. Η αττική διάλεκτος προέρχεται από
την ιωνική, τη βασική διάλεκτο των Ομηρικών επών με αρκετές δωρικές επιδράσεις. Υιοθετήθηκε ως
επίσημη γλώσσα όλης της Ελλάδος από τον Φίλιππο τον Μακεδόνα και ως επίσημη γλώσσα ολόκληρου του
ελληνιστικού κόσμου από τον γιο του τον Μέγα Αλέξανδρο. Από αυτήν προέρχονται, απ' ευθείας σχεδόν,
όλες οι μεταγενέστερες ελληνικές διάλεκτοι.
Σε αυτή τη γλώσσα ο άνθρωπος προσπάθησε να φτιάξει ένα σύστημα δικαίου, να συνυπάρχουμε όλοι οι
άνθρωποι μαζί, κι έτσι γεννήθηκε η Δημοκρατία. Σε αυτή ο άνθρωπος ανέπτυξε τη φιλοσοφία, την
επιστήμη, την τέχνη. Ο ελληνικός λόγος δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν, ανέπτυξε εκτός από το έπος, τον
λυρισμό, την δραματική ποίηση, την ιστορία και την φιλοσοφία και σπουδαίες έννοιες, όπως του δικαίου,
της ισονομίας και της ισηγορίας, της αυτοσυνειδησίας, της αξιοπρέπειας, των ατομικών και πολιτικών
δικαιωμάτων, του διαλόγου και έπλασε τις πρωταρχικές αισθητικές και νοητικές αξίες του κάλλους, της
αρμονίας, του μέτρου, της πειθαρχίας της σκέψης, του ορθού λόγου, των γνωστικών μέσων με τα οποία
κατανοείται η πραγματικότητα και μετατρέπεται σε γνώση.
Αλήθεια, πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως, από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως
τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα, αναφέρει ο μεγάλος Έλληνας
ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Κι αυτό δεν σταμάτησε ποτέ, είτε σκεφτούμε τον Αριστοφάνη και τον Ευριπίδη
να γράφουν τις κωμωδίες και τις τραγωδίες τους, είτε την Κλυταιμνήστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε
την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού Μελωδού, του μεγαλύτερου εκκλησιαστικού ποιητή
χριστιανικών ύμνων όλων των εποχών και του σημαντικότερου ελληνόγλωσσου ποιητή της μεσοβυζαντινής
περιόδου.
Η αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας δίνεται μέσα από το ιστορικό παρελθόν του ελληνισμού.
Αβίαστα και εξελικτικά η ελληνική γλώσσα και τα επιτεύγματα της περνούν από τα αρχαϊκά χρόνια στη
βυζαντινή εποχή και συγκεκριμένα στη βυζαντινή υμνογραφία. Η ελληνική γλώσσα απέδωσε αριστοτεχνικά
τη σχέση του Έλληνα με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, με τον ίδιο τον Θεό.
Με την καθαρότητα του λόγου του, τη δύναμη της έμπνευσης, το ποιητικό ταλέντο, τη χάρη της έκφρασης,
τη διαύγεια των αισθήσεων, τον λεκτικό πλούτο, τη γλωσσική μεγαλοπρέπεια και το βάθος των
αισθημάτων, η γλώσσα των ύμνων του Ρωμανού Μελωδού με επιδράσεις από την αρχαία κλασική
λογοτεχνία, μένει πιστή στο πλαίσιο της λειτουργικής παράδοσης της εποχής του Βυζαντίου και γίνεται
κατανοητή από τους πιστούς προς τους οποίους απευθύνεται.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι.
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι.
Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον,
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
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Ο σπουδαίος αυτός υμνογράφος γράφει στις αρχές του 6ου αιώνα άνω των χίλιων ύμνων σε αττικίζουσα
λόγια ελληνιστική κοινή (γλώσσα), η οποία εθεωρείτο η λαϊκή μορφή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και
αποτέλεσε την κοινή διάλεκτο και προπομπό της δημοτικής γλώσσας σε όλο τον Δυτικό πολιτισμό στην
περιοχή της Μεσογείου. Έγραψε και στοχάστηκε ελληνικά και οδήγησε τη γλώσσα σε στιγμές μοναδικού
κάλλους ως ο κύριος εκφραστής του κέντρου του βυζαντινού πολιτισμού.
Η Μεσαιωνική ελληνική γλώσσα, η γλώσσα στο Βυζάντιο είναι ένα πέλαγος μέσα στο οποίο μπορεί να
ταξιδέψει ο θαλασσοπόρος της γνώσης και να αναζητήσει ό, τι επιθυμεί ο νους και η ψυχή του. Αυτό το
πέλαγος κρύβει τόπους, στους οποίους μπορεί να ξεκουραστεί ο ανήσυχος ερευνητής του παλιού και του
νέου, του παραδοσιακού και του μοντέρνου, του απλού και του στομφώδους, του λυρικού και του κυνικού,
του πεζού και του ποιητικού.
Η Βυζαντινή περίοδος παρέχει τέτοια πληθώρα και ποικιλία κειμένων, που όταν κάποιος τα μελετήσει, δεν
θα χαρεί μόνο τη μεσαιωνική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα αλλά θα μάθει για την εποχή του
Βυζαντίου, τις αιτίες για τις οποίες γράφτηκαν και θα τον οδηγήσουν σε σύγχρονες αναγωγές, σε τωρινούς
προβληματισμούς και γιατί όχι, σε μελλοντικούς στοχασμούς.
Τα πνευματικά έργα του βυζαντινού πολιτισμού μπορούν να δώσουν το ερέθισμα στον αναγνώστη για μία
βαθύτερη και ουσιαστικότερη μελέτη μιας αξεπέραστης γλώσσας κι ενός κόσμου ιδιαίτερα μεγάλου και
θαυμαστού, που το μυστήριό του παραμένει όνειρο, προσμονή, ελπίδα και επιβεβαίωση για τον σύγχρονο
ελληνισμό.
Χορωδία
Γλώσσα μου μυριολάλητη πώς να σε ασημώσω
που ‘σαι διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώσω,
έχω τον τρόπο μου εγώ την πέτρα να σηκώσω,
και αργυρούς θνητούς να βρω, τη γλώσσα ν’ αρματώσω.
Γλώσσα μου μυριολάλητη μην θαρρείς σε προδώσω,
μην τάχα σε απαρνηθώ, σ’ άλλα καλά να ενδώσω,
λαλιά μου, εσύ, πεντάμορφη, πάντα θα σε χρυσώνω,
που ‘σαι διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώνω,
έχω τον τρόπο μου εγώ την πέτρα να σηκώνω
και τους χρυσούς θνητούς να πω, την γλώσσα ν’ αρματώνω.
………………………………………………….
Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική
παράδοση, δηλαδή αυτήν που αναπτύσσεται από την ανάγκη που έχει κάθε άτομο και γενικότερα κάθε
λαός να εκφράσει τα συναισθηματικά και ψυχικά του φορτία, τα ιδανικά του, τους πόνους και τις χαρές
του, ακόμα τις εντυπώσεις και τις σκέψεις του μέσα στην ευκολομνημόνευτη ποίηση.
Τα «ακριτικά τραγούδια», θεωρούνται τα παλαιότερα δημοτικά τραγούδια, δημιουργήματα της δημοτικής
ποίησης του Πόντου και της Καππαδοκίας και αφηγούνται τις δοκιμασίες των ακριτών της βυζαντινής
περιόδου. Εμφανίστηκαν τον 10ο αιώνα μαζί με την ανάγκη φύλαξης των συνόρων της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας και αποτελούν το πρώτο δείγμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Τα ακριτικά τραγούδια διακρίνονται από τα πλούσια χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού και
ιδιαίτερα για την πνοή τους, την ηρωική και πολεμική αναφορά τους, την πυκνότητα αλλά και τη λιτότητα
του λόγου καθώς και για την πλαστική τους δύναμη.
Κύριος στόχος τους είναι η έξαρση της τιτάνιας προσωπικής λεβεντιάς που στο στόμα του ελληνικού λαού
γίνεται τραγούδι, θρύλος. Αποτελούν έκφραση της τιτάνιας αντιπαλότητας του Βυζαντίου κατά των
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βαρβάρων και του αγροίκου χαρακτήρα των Αράβων και κάθε άλλων επιδρομέων ως παρασιτικών
στοιχείων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Συνέπεια των παραπάνω είναι οι ήρωες αυτών των τραγουδιών, οι ακρίτες, να παρουσιάζονται σαν άτομα
εξαιρετικής ανδρείας, συχνά με υπερφυσικές ικανότητες, δυνατότητες και διαστάσεις, να επιδεικνύουν
πολεμικές ικανότητες και να είναι σε θέση να κατατροπώσουν μόνοι τους μεγάλα στρατεύματα και να
πετυχαίνουν μεγάλα κατορθώματα.
Στα ακριτικά τραγούδια βασίστηκε η συγγραφή του Έπους του Βασίλειου Διγενή Ακρίτα, έργο άγνωστου
συγγραφέα. Γράφτηκε στη Δημοτική γλώσσα περί τα μέσα του 11ου αιώνα και θεωρήθηκε σύμβολο, της
πριν λίγο αφυπνισθείσας και αποκτούσας κρατική υπόσταση νεοελληνικής εθνικής συνείδησης. Από τα
ακριτικά τραγούδια εμπνεύστηκαν αρκετοί μεταγενέστεροι μεγάλοι, Έλληνες λογοτέχνες, όπως ο Κωστής
Παλαμάς και ο Άγγελος Σικελιανός.
Απαγγελία (Μπορεί να ακουστεί και μελωποιημένο.)
Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γης τονε τρομάζει.
Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σειέται ο πάνω κόσμος,
κι ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια,
κι η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τονε σκεπάσει,
πως θα σκεπάσει τον αητό, τση γης τον αντρειωμένο.
Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρει,
τα όρη τα διασκέλιζε, βουνού κορφές επήδα.
Στο βίτσισμα έπιανε πουλιά, στο πέταγμα γεράκια.
Στο γλάκιο και στο πήδημα τα λάφια και τ’ αγρίμια.
Ζηλεύει ο Χάρος με χωσιά, μακρά τονε βιγλίζει.
Και λάβωσέ ντου την καρδιά και την ψυχή του πήρε.
Μεταγενέστερα, τα ακριτικά τραγούδια προσαρμόστηκαν, για να εκφράσουν ανάλογες πτυχές της
ελληνικής ιστορίας, όπως στα κλέφτικα τραγούδια που τραγουδούν την αγωνία του ελληνισμού στα χρόνια
της σκλαβιάς και που παραθέτουν ιστορικά γεγονότα, αλώσεις πόλεων, μάχες, πολιορκίες και γενναίες
πράξεις αγωνιστών του «1821».
Είναι γεγονός ότι μετά την οθωμανική κατάκτηση, οι Έλληνες υπόδουλοι, ευρισκόμενοι ως κοινωνική
ομάδα στο περιθώριο ενός αρνητικού απέναντί τους Οθωμανικού κράτους, στηρίχτηκαν στην παράδοσή
τους. Το δημοτικό τραγούδι, εξελισσόμενο από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα παρακολουθούσε την ιστορική
πορεία του ελληνισμού, εκφράζοντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας, αντανακλώντας τις
εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, σχολιάζοντας τα γεγονότα. Τα δημοτικά κλέφτικα τραγούδια γεννήθηκαν
μόλις χάθηκε η πολιτική ελευθερία και σκοπός τους ήταν να διαμηνύουν την ανάκτησή της.
(Χορωδία)
ΤΑ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ
Στην Αγιά Σοφιά αγνάντια βλέπω τα ευζωνάκια
Τα ευζωνάκια τα καημένα στους πολέμους μαυρισμένα
κλέφτικο χορό χορεύουν και τ’ αντίπερα αγναντεύουν.
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Κι αγναντεύοντας την πόλη τραγουδούν και λένε:
Τούτοι είν' οι χρυσοί της θόλοι,αχ κατακημένη πόλη
να η μεγάλη εκκλησιά μας, πάλι θα γενεί δικιά μας.
Στην κυρά τη Δέσποινά μας πες να μη λυπάται
στις εικόνες να μη κλαίνε, τα Ευζωνάκια μας το λένε.
Κι ο παπάς που 'ναι κλεισμένος μέσα στ' Αγιο Βήμα
Τά Ευζωνάκια δε θ' αργήσει, νά 'βγει να τα κοινωνήσει
και σε λίγο βγαίνουν τ' Αγια μέσα σε μυρτιές και βάγια
Κρητική Αναγέννηση. Μία αθάνατη μυθιστορία για τα βάσανα του έρωτα, το καλό και το κακό, την
παιχνιδιάρα τύχη και την επικράτηση της αληθινής αγάπης. Του κύκλου τα γυρίσματα είναι αιώνια… Γύρω
στα τέλη του 16ου αιώνα γεννιέται στη σκλαβωμένη Κρήτη την περίοδο της Βενετοκρατίας από τον
Βιτσέντζο Κορνάρο, ο Ερωτόκριτος, ένα έμμετρο μυθιστόρημα με 10000 ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους,
ομοιοκατάληκτους στίχους, αποδιδόμενους στην κρητική διάλεκτο. Κεντρικό θέμα, ο έρωτας του
Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, αλλά παράλληλα με την αγάπη, εξυμνείται η τιμή, η φιλία και η
γενναιότητα του Έλληνα.
Ο Ερωτόκριτος, χωρίς αμφιβολία, ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά κείμενα στα οποία έσκυψαν οι
νεότεροι Έλληνες για να ξαναβρούν τις παραμέτρους της σύγχρονης γλώσσας τους αλλά και μία κιβωτός
διάσωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της μοναδικής μελωδικότητας του κρητικού ιδιώματος.
Η μετέπειτα επίδραση του Ερωτόκριτου στη λογοτεχνική και καθομιλουμένη γλώσσα της απελεύθερης
Ελλάδας ήταν τεράστια. Ο Διονύσιος Σολωμός σχεδόν αντιγράφει στίχους του Ερωτόκριτου.
Απαγγελία-Θεατρικός Διάλογος
EPΩTOKPITOΣ
Λέγει· "Aδερφέ μου, δεν μπορώ στον Kόσμον πλιό να ζήσω,
γιατ' ήβαλα ένα λογισμόν, και στέκω ν' αφορμίσω.
Σ' τόπον ψηλόν αγάπησα, μακρά πολλά ξαμώνω,
το χέρι κοπιάζει εύκαιρα να πιάσει τό δε σώνω,
τη Θυγατέρα του Pηγός, του Aφέντη μας την Kόρη,
οπού άνεμος δεν τση'διδε, ουδ' ήλιος την εθώρει,
κι οπού μας παίρνει τη ζωήν, όντε μας πιάσει μάχη,
ο λογισμός οπού'βαλα, δίχως θεμέλιο να'χει.
Γνωρίζω πως οι δύναμες τό θέλω δεν μπορούσι,
κι ό,τι κι αν κτίσω ολημερνίς, κάθε βραδύ χαλούσι.
Mα τυφλωμένος βρίσκομαι, τό κάνω δεν κατέχω,
κ' ήχασα το λογαριασμόν, και πλιό μου νου δεν έχω.
Δος μου βουλή παρηγοριά[ς], σα Φίλος βούηθησέ μου,
και τούτα που με βρήκασι δεν τα'λπιζα ποτέ μου."
ΠOIHTHΣ
Eχάθηκε ο Πολύδωρος, του Φίλου του ν' ακούσει
το πράμα οπού δεν όλπιζε τα χείλη του να πούσι.
Kαι με βαρύ αναστεναμό, και μ' όψιν αλλαμένη,
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στρέφεται στο Pωτόκριτον, κ' έτσι του συντυχαίνει.
ΠOΛYΔΩPOΣ
"Aδέρφι, τά σου γρίκησα, τά μου'χεις μιλημένα,
ποτέ μου δεν τα λόγιαζα, μουδ' όλπιζα σε σένα,
να βάλεις έτοιο λογισμόν, κ' έτσι να κιντυνεύγεις,
και πράματα ανημπόρετα κι άμοιαστα να γυρεύγεις·
γιατί σ' εκράτου' γνωστικόν, άνθρωπον παιδεμένο,
μα, σα θωρώ, εκομπώνουμουν, ως το'χω γρικημένο.
Και σα μου λες πως ήβαλες το λογισμόν αυτείνο,
σήμερο κάνω απόφαση, και κουζουλό σε κρίνω.
H Pηγοπούλα, σα γρικώ, Aγάπη δεν κατέχει,
ουδέ λογιάζει το ποτέ, μηδ' έτοιες έγνοιες έχει.
K' εσύ πώς αποκότησες, και πώς στο νου σου εμπήκε;
Nα φυτευτεί τέτοιο δεντρό, πώς στην καρδιά σου αφήκε;
Oπού'χει φύλλα βλαβερά, καρπό φαρμακεμένο,
κι από τη ρίζα ώς την κορφήν τ' αγκάθια γεμισμένο·
ο ανθός του είν' θανατερός, το πωρικό του βλάφτει,
αντίς αέρος και δροσάς, σαν το καμίνι ανάφτει.
Aν η Aρετούσα ήθελε βαλθεί να σ' αγαπήσει,
εσύ δεν ήμοιαζε ποτέ να μπεις εις έτοιαν κρίση·
μα μάλιστα τον Πόθον τση να διώξεις από σένα,
και να μακρύνεις από 'πά, να πορπατείς στα ξένα,
παρά σ' Aγάπη έτοιας Kεράς να μπεις, να κιντυνεύγεις
και το κακό σου μοναχός να θέ' να το γυρεύγεις.
Και η κυπριακή διάλεκτος τίποτα δεν έχει να ζηλέψει σε έργα γλωσσικής και λογοτεχνικής αξίας.
Αντιπροσωπευτικό δείγμα της κυπριακής διαλέκτου αποτελεί το ποίημα « 9 η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία
Κύπρου» του Κύπριου ποιητή, Βασίλη Μιχαηλίδη, το οποίο γράφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και
αναφέρεται στους εθνικούς καημούς των Κυπρίων για απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό.
Βεβαιότατα, αποτελεί μνημειώδες έργο και περιγράφει στους 560 στίχους του, με τρόπο ποιητικώς άρτιο
τα τραγικά γεγονότα του απαγχονισμού του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Κυπριανού. Ο δραματικός διάλογος
του Κυπριανού και του Μουσελλίμ αγά μπορεί να συγκινήσει και την πιο σκληρή καρδιά.
(Απαγγελία)
Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι εφυσούσαν
τζι αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυνεφκιάζη
τζιαι που τες τέσσερεις μερκές τα νέφη εκουβαλούσαν,
ώστι να κάμουν τον τζιαιρόν ν' αρτζιεύκη να στοιβάζη,
είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζιύπρου το κρυφόν της
μεσ' στους ανέμους τους κρυφούς είσιεν το μερτικόν της.
τζι αντάν εφάνην η στραπή εις του Μοριά τα μέρη
τζι εξάπλωσεν τζι ακούστηκεν παντού η πουμπουρκά της,
τζι ούλλα ξηλαμπρατζιήσασιν τζιαι θάλασσα τζιαι ξέρη
nmm,ίσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζιύπρου τα κακά της.
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(Χορωδία)
Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι-ξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την που τάψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!
Σφάξε μας ούλους τζι’ ας γενή το γαίμαν μας αυλάτζιν,
κάμε τον κόσμον ματζιελλειόν τζιαι τους Ρωμιούς τραούλλια,
αμμά ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή καβάτζιν
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.
Το ‘νιν αντάν να τρώ’ την γην τρώει την γην θαρκέται,
μα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον καταλυέται.»
Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι-ξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την που τάψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!
Ο πολύχρονος και σκληρός αγώνας του Ελληνισμού για αποτίναξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
απόκτηση της πολυπόθητης απελευθέρωσης αποτυπώθηκε και στην ποίηση του Διονύσιου Σολωμού.
Κεντρικό πρόσωπο της Επτανησιακής σχολής, θεωρήθηκε και θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων, όχι
μόνο γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση, την
κρητική λογοτεχνία και το Δημοτικό τραγούδι και ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά
τη δημοτική γλώσσα και άνοιξε το δρόμο για τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία, υψώνοντας ακόμη
περισσότερο την πολιτισμική της στάθμη.
Απαγγελία
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ στὸν κάμπο βασιλεύει·
Λαλεῖ πουλί, παίρνει σπειρί, κ᾿ ἡ μάνα τὸ ζηλεύει.
Τὰ μάτια ἡ πείνα ἐμαύρισε· στὰ μάτια ἡ μάνα μνέει·
Στέκει ὁ Σουλιώτης ὁ καλὸς παράμερα, καὶ κλαίει:
«Ἔρμο τουφέκι σκοτεινό, τί σ᾿ ἔχω ῾γὼ στὸ χέρι;
Ὁποῦ σὺ μοὔγινες βαρὺ κι ὁ Ἀγαρηνὸς τὸ ξέρει.»
Ο Διονύσιος Σολωμός επέτυχε να ξεσηκώσει ολόκληρο το ελληνικό Έθνος με την πέννα και τη διανόησή
του. «Πάντ' ανοιχτά, πάντ' άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου …», έλεγε. Η απόδοση του δράματος της
ελληνικής φυλής, ο πόθος για Λευτεριά από την μια, και το σαράκι της διχόνοιας από την
άλλη, συμπυκνώνονται στον «΄Ύμνο για την Ελευθερία», ενώ η πολιτική του οξυδέρκεια θριαμβεύει με τις
απαράμιλλες διατυπώσεις των «Ελεύθερων Πολιορκημένων», αναδεικνύοντας την εξόφθαλμη διαπλοκή
των ξένων στρατηγικών συμφερόντων. Ο ίδιος τόνιζε πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο για
τη συνέχεια του ελληνισμού μέσα στον χρόνο και αποστολή του κάθε Έλληνα είναι η διατήρηση αλλά και η
γνώση του τι αντιπροσωπεύει».
Και τότε μίλησε ένας Παπαδιαμάντης, με λόγο απλό, κατευθείαν στην καρδιά του πονεμένου λαού, με
απλά γραφήματα στις εφημερίδες και φυλλάδες της εποχής. Μας άφησε μια αγκαλιά Χριστουγεννιάτικα
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διηγήματα για βάλσαμο, κοινωνία από το δισκοπότηρο της ιερής ιστορίας και των αυθεντικών
παραδόσεων του Ορθόδοξου Ελληνισμού που μετά την τουρκική σκλαβιά πολέμησε να κρατηθεί σε ράγες
ορθές. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως «ο άγιος των ελληνικών
γραμμάτων», «η κορυφή των κορυφών». Τα διηγήματα του αδιαμφισβήτητα, κατέχουν περίοπτη θέση στη
νεοελληνική λογοτεχνία.
Αυτός είναι που εγκαινίασε τη διηγηματογραφία στην Ελλάδα. Προσέδωσε στο έργο του τέτοια ποιότητα,
που τον καθιέρωσε ως πρωταγωνιστή της ελληνικής πεζογραφίας. Οι εμπνεύσεις του, τροφοδοτούμενες
από ένα απόθεμα μνήμης, διαποτίζονται από τον ποιητικό οίστρο και τη μαγεία του λόγου. Οι ήρωές του,
απλοί, ταπεινοί, γραφικοί, βασανισμένοι, γίνονται οι πυρήνες των δραματικών συγκρούσεών τους με τη
ζωή.
Η καθαρεύουσα, η γλώσσα που χρησιμοποιεί, σπάνια γίνεται δυσνόητη, γιατί διαπνέεται από τον
κραδασμό και τη θέρμη ενός ευσυγκίνητου ανθρωπισμού. Ωστόσο, σιγά-σιγά απλοποιούσε τη γλώσσα,
βάζοντας περισσότερα λαϊκά στοιχεία, και λίγο πριν από τον θάνατό του έγραψε και διηγήματα
στη δημοτική. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Την Σταχομαζώχτρα, τον Ξεπεσμένο Δερβίση, τον Αμερικάνο, το
Χριστόψωμο, το θαύμα της Καισαριανής, το Μοιρολόγι της Φώκιας;
Χορωδία
Η γλώσσα που μας δώσατε σμίλεψε το σκαρί μας,
το νου με γνώση μπόλιασε, πότισε την ψυχή μας,
μάγεψε πλάνητες πολλούς, ξελόγιασε την πέννα,
γένος και γης μπερδεύτηκαν, με μιας γενήκαν ένα.
Χαλάλι ήταν οι φθόγγοι της, θέριεψαν μύριες λέξεις,
οι λέξεις έβγαλαν φτερά και γέννησαν τις σκέψεις,
το γόνυ εκράτησαν ορθό στης λευτεριάς το τάμα,
γλωσσολαλιά Ελληνική, της οικουμένης θάμα.
…………………………………………………..
Ο 20ος αιώνας έχει να επιδείξει μεγάλα ονόματα λογοτεχνών, που άφησαν στον Ελληνισμό αλλά και στο
παγκόσμιο στερέωμα παρακαταθήκη έναν σπουδαίο πνευματικό θησαυρό, με έργα ποιητικά και πεζά
απείρου κάλλους και μεγάλης πολιτιστικής αξίας και ανύψωσαν την ελληνική γλώσσα σε κορυφές
πολιτισμού. Το έργο τους, φάρος να φωτίζει τα βήματα όλων εμάς και αυτών που θα έρθουν…
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημα που ακολουθεί, για να τονίσει την αξία της ελληνικής γλώσσας,
επισημαίνει το αίσθημα του ξεπεσμού, της ντροπής και της απογοήτευσης, που αισθάνονται οι
Ποσειδωνιάται, επειδή απώλεσαν την ελληνική γλώσσα και βιώνουν με πόνο την εκρίζωσή τους από τον
ελληνικό κορμό.
Απαγγελία
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται εξέχασαν
τόσους αιώνας ανακατευμένοι
με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι' άλλους ξένους.
Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.
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Κ' είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.
Και πάντα μελαγχολικά τελείων' η γιορτή τους.
Γιατί θυμούνταν που κι' αυτοί ήσαν Έλληνες
Ιταλιώται έναν καιρό κι' αυτοί·
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά
βγαλμένοι -ω συμφορά!- απ' τον ελληνισμό.
Στην ομιλία του το 1963 κατά την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ ο μεγάλος Έλληνας ποιητής,
Γεώργιος Σεφέρης που τιμήθηκε για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ
αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες, συνόψισε τις πεποιθήσεις του για την άμεση και αδιάσπαστη
συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα ως τη σημερινή εποχή: « ...Ανήκω σε μια χώρα μικρή.
Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα,
και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη
χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται.
Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο
χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά· κανόνας της είναι η
δικαιοσύνη».
Ἄρνηση (Χορωδία)
Στὸ περιγιάλι τὸ κρυφὸ
κι ἄσπρο σὰν περιστέρι
διψάσαμε τὸ μεσημέρι
μὰ τὸ νερὸ γλυφό.
Πάνω στὴν ἄμμο τὴν ξανθὴ
γράψαμε τ᾿ ὄνομά της
ὡραῖα ποὺ φύσηξεν ὁ μπάτης
καὶ σβήστηκε ἡ γραφή.
Μὲ τί καρδιά, μὲ τί πνοή,
τί πόθους καὶ τί πάθος
πήραμε τὴ ζωή μας· λάθος!
κι ἀλλάξαμε ζωή.
Τεράστιο σε ποσότητα και πολύ σημαντικό σε ποιότητα είναι το έργο του μεγάλου μας Έλληνα ποιητή και
άφθαστου δημιουργού Γιάννη Ρίτσου. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους εκπροσώπους της νεότερης
ελληνικής ποίησης. Ποιήματα αρχικά, γραμμένα σε αυστηρά έμμετρο στίχο, μαρτυρούν τις επιδράσεις
παλαιότερων και σύγχρονων παραδοσιακών ποιητών και εντοπίζονται στοιχεία από τον Κώστα Βάρναλη,
Άγγελο Σικελιανό και Κωστή Παλαμά. Αξιοποιεί τη παράδοση των δημοτικών μοιρολογιών, ενώ παράλληλα
αφομοιώνει στοιχεία από τα έργα της Κρητικής Αναγέννησης. Ο Γιάννης Ρίτσος απέσπασε την αναγνώριση
του πατέρα των ελληνικών γραμμάτων, Κωστή Παλαμά, ο οποίος, τον χαιρέτισε έμμετρα: «Παραμερίζουμε,
ποιητή, για να περάσεις».
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Ο Γιάννης Ρίτσος, εγκαταλείπει την παραδοσιακή ποίηση και αναζητεί νέους τρόπους έκφρασης, που
κινούνται προς την ανανέωση του ποιητικού λόγου και έτσι, υιοθετεί τον ελεύθερο στίχο και φανερώνονται
τα πρώτα υπερρεαλιστικά και συμβολικά στοιχεία στο έργο του. Ο ελεύθερος στίχος έχει αρχίσει ήδη να
καλλιεργείται στην Ελλάδα και αναδύονται τα πρώτα δείγματα του μοντερνισμού. Ο θάνατος, η τραγωδία,
οι αρρώστιες και το «σκοτάδι» είναι θέματα που τον απασχολούν ως απότοκο των εμπειριών της κατοχής,
της αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου. Ο σαρκασμός, το μάταιο, το παράλογο, η παραβίαση της
λογικής συνοχής και της χρονικής αλληλουχίας είναι τα μέσα που συγκροτούν τη ποιητική φωνή αυτών των
κοινωνικά δύσκολων χρόνων.
Παρ’ όλα αυτά οι θυσίες των αγωνιστών δεν εμφανίζονται μάταιες, υπάρχει το όραμα ενός καλύτερου
κόσμου και της δικαίωσης των αγώνων. «Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ’
τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο».
Επιπλέον, ο Γιάννης Ρίτσος στρέφεται προς στο ελληνικό τοπίο. Το ελληνικό τοπίο είναι περήφανο,
ελεύθερο και ταυτίζεται με την αντίσταση. Ο ελληνικός χώρος συμμετέχει και αυτός στην ιστορική
αυτογνωσία του Έλληνα.
…Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.
Απαγγελία
«Ο Λαός»
Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια,
σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια.
Και κάποιο βράδυ – πες σαν χτες – υψώνει το κεφάλι
κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι.
Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας ρόδα
κι από τη λάσπη ξεκολλά της Ιστορίας η ρόδα.
Και τούτο το περήφανο, τ’ άμετρο ψυχομέτρι,
μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι.
Κι από τους τάφους ξεκινάν όλοι οι νεκροί του Αγώνα
και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα.
Και φέγγουνε τα μάτια τους σ’ όλο το μέγα βάθος
σάμπως Ανάστασης κεριά μετά από τ’ Άγιο Πάθος.
Νάτος, περνάει ο αδούλωτος στρατός της δικαιοσύνης
και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι κι άστρα ειρήνης.
Κι ως πάνω τους η Λευτεριά πάλλοντας ανατέλλει
φουσκώνει η άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι.
Ρωμιοσύνη (Απαγγελία)
Ὅταν σφίγγουν τὸ χέρι, ὁ ἥλιος εἶναι βέβαιος γιὰ τὸν κόσμο
ὅταν χαμογελᾶνε, ἕνα μικρὸ χελιδόνι φεύγει μὲς ἀπ᾿ τ᾿ ἄγρια γένειά τους
ὅταν κοιμοῦνται, δώδεκα ἄστρα πέφτουν ἀπ᾿ τὶς ἄδειες τσέπες τους
ὅταν σκοτώνονται, ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα μὲ σημαῖες καὶ μὲ ταμποῦρλα.
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Νίκος Γκάτσος, o κορυφαίος ποιητής, που μετέτρεψε τον ποιητικό λόγο σε στίχο και τραγούδι, παντρεύει με
μοναδικό τρόπο τους μελωδικούς του στίχους με την ελληνική παράδοση.
Χορευτικό: (ακούγεται το τραγούδι και χορεύουν μαθήτριες)
«Μικρό μου Αλφαβητάρι»
Μικρό μου αλφαβητάρι
Μεγάλο μου σχολειό
Ποια νύχτα σ’ έχει πάρει
Σε πέλαγο θολό
Συλλάβιζα κοντά σου
Το άλφα και το ρω
Διψούσα κι η ματιά σου
Με πότιζε νερό
Πού ’ν’τα χρόνια πού ’ν’τα χρόνια
Τότε πού `μασταν παιδιά
Κυνηγούσαμε φεγγάρια
Στου καιρού την αμμουδιά
Μα στο μοίρασμα τ’ ανέμου
Πάνω στην ανηφοριά
Πήρε ο ένας τον μαΐστρο
Πήρε ο άλλος τον βοριά
Μικρό μου αλφαβητάρι
Μεγάλο μου σκολειό
Πώς γίναμε κουβάρι
Στης γης τον αργαλειό
Συλλάβιζα κοντά σου
Το γιώτα και το μι
Πεινούσα κι η μιλιά σου
Με χόρταινε ψωμί
«Ο ποιητής του Αιγαίου», Οδυσσέας Ελύτης, το 1979 στην Τελετή Απονομής του βραβείου Νόμπελ
Λογοτεχνίας, για την ποίησή του, που με φόντο την ελληνική παράδοση, με αισθηματοποιημένη δύναμη
και πνευματική οξύνοια ζωντανεύει τον αγώνα τού σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και
δημιουργία, χαρακτηριστικά αναφέρει: «…Μην ξεχνάτε την πατρίδα μας, και προ παντός, τη γλώσσα μας.
Τη γλώσσα την ελληνική που είναι η πιο παλιά και η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Πρέπει να ‘σαστε
περήφανοι, να ‘μαστε όλοι περήφανοι, εμείς και τα παιδιά μας για τη γλώσσα μας… Είμαστε οι μόνοι σ’
ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό «ουρανό» και τη θάλασσα «θάλασσα»
όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό. Η γλώσσα
δεν είναι μόνον ένα μέσον επικοινωνίας. Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας κι όλη του την ιστορία και όλη
του την ευγένεια.»
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Στο ποίημα που ακολουθεί ο βραβευμένος ποιητής τονίζει τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας μέσα
από το πέρασμα των αιώνων, συνυφασμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό αλλά και με το ελληνικό
τοπίο.
Απαγγελία
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου…
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου…
Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν’ ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες
με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων
όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη…
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη…
Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχροινοί, θείοι κ’ εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια.
Και πνοές από τη ρεμματιά ευωδιάζοντας
λυγαριά και σχίνο
σπάρτο και πιπερόριζα
με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων
ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι…
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι!..
Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα
τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια
στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα ,
κνίσες, τσουγκρίσματα
και Χριστός Ανέστη
με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων!
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου…
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!..
Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» δήλωσε: «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μια
γλώσσα, η ενιαία γλώσσα, η Ελληνική, όπως εξελίχθηκε από την Αρχαία, που έφτασε να είναι το μεγάλο
καμάρι μας και το μεγάλο μας στήριγμα… Το να λέει ο Έλληνας ποιητής, ακόμα και σήμερα, ο ουρανός, η
θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφώ και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα.
Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται εκεί: Στα Αρχαία
Ελληνικά». Η αδιάσπαστη συνέχεια της Ελληνικής Γλώσσας, αποδεικνύει ότι είναι μια γλώσσα ξεχωριστή
ανάμεσα στις 2.500 άλλες γλώσσες που ομιλούνται στον πλανήτη μας.
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ο πιστός υπηρέτης της ποίησης, αποτύπωσε κυρίως στα ποιήματα του, μέσα από
μια βαθιά θρησκευτικότητα την αγάπη για την ανθρωπότητα, τη συμφιλίωση, την ελληνική φύση. Στα
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ποιήματα που ακολουθούν διαφαίνεται έντονο το στοιχείο της αγάπης του για την ελληνική γλώσσα, όπως
μας την κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Ο 20Ος αιώνας κλείνει με την πιο πλούσια πνευματική διαθήκη, το
έργο του μεγάλου αυτού λογοτέχνη που μετουσίωσε τα βιώματα του σε δύσκολους κοινωνικά και εθνικά
καιρούς σε υπέροχους, αμέτρητους στίχους.
Απαγγελία
Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα
Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς
θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα
ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει.
Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα
στοὺς γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς
μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ
δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε
μεταξὺ τους μὲ μουσική.
Ὁ Ἀγρὸς τῶν λέξεων
Ὅπως ἡ μέλισσα γύρω ἀπὸ ἕνα ἄγριο
λουλούδι, ὅμοια κ' ἐγώ.
Τριγυρίζω διαρκῶς γύρω ἀπ' τὴ λέξη.
Εὐχαριστῶ τὶς μακριὲς σειρὲς
τῶν προγόνων, ποὺ δούλεψαν τὴ φωνή,
τὴν τεμαχίσαν σὲ κρίκους, τὴν κάμαν
νοήματα, τὴ σφυρηλάτησαν ὅπως
τὸ χρυσάφι οἱ μεταλλουργοὶ κ' ἔγινε
Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια
κι ἄλλα κοσμήματα.
Μὲ τὸ νῆμα
τῶν λέξεων, αὐτὸν τὸ χρυσὸ
τοῦ χρυσοῦ, ποὺ βγαίνει ἀπ' τὰ βάθη
τῆς καρδιᾶς μου, συνδέομαι, συμμετέχω
στὸν κόσμο.
Σκεφτεῖτε:
Εἶπα καὶ ἔγραψα, «Ἀγαπῶ».
Σήμερα, που οι Κύπριοι λογοτέχνες βρίσκονται μπροστά σε προσωπικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και
εθνικούς προβληματισμούς και σε ιστορικά διλήμματα, καταφεύγουν στην ποίηση, για να στείλουν μέσα
από τον έντεχνο ποιητικό λόγο, τα δικά τους μηνύματα. Μέσω του λόγου έχουν τη δύναμη να εμπνεύσουν
και να κρατήσουν τον λαό μας σε εγρήγορση. Οι επιδράσεις στους στίχους τους από τον πλούτο της
ελληνικής γλώσσας είναι εμφανείς.
Απαγγελία
«Καρτερούμεν» του Δημήτρη Λιπέρτη (Απαγγελία)
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Καρτερούμεν μέραν νύχταν
να φυσήσει ένας αέρας
στουν τον τόπον πο `ν καμένος
τζι’ εν θωρεί ποτέ δροσιάν
Για να φέξει καρτερούμεν
το φως τζιήνης της μέρας
πο `ν να φέρει στον καθ’ έναν
τζιαι δροσιάν τζαι ποσπασιάν
Κώστας Μόντης, ποιητής, μυθιστοριογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων, θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα της μεταπολεμικής περιόδου.
Θεωρείται πολυγραφότατος και βαθιά προβληματιζόμενος για το παρόν και το μέλλον της ιδιαίτερής του
πατρίδας, της Κύπρου. Πολλά από τα έργα του αναφέρονται στον αγώνα των Κυπρίων για απελευθέρωση
από την Αγγλία και ένωση με την Ελλάδα, την πορεία της νήσου μετά την Ανεξαρτησία, με σημαντικό
σταθμό την τουρκική εισβολή και την έκτοτε ημικατοχή της Κύπρου. Κώστας Μόντης, ο λογοτέχνης που
ανανέωσε και εξέλιξε τη νεοελληνική λογοτεχνία στην Κύπρο, ο λογοτέχνης που μετέτρεψε σε στίχους την
αγάπη του για τον άνθρωπο και την πατρίδα.
ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ (Απαγγελία)
Είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερύνειας,
είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας.
Ανασήκωσε την πλάτη
κι απόσεισέ τους, Πενταδάχτυλέ μου,
ανασήκωσε την πλάτη
κι απόσεισέ τους.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
Ελάχιστοι μας διαβάζουν
ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας
μένουμε αδικαίωτοι κι αχειροκρότητοι
σ' αυτή τη μακρινή γωνιά
όμως αντισταθμίζει που γράφουμε ελληνικά.
Όλοι εμείς που γράφουμε στίχους...
Όλοι εμείς που γράφουμε στίχους,
όλοι εμείς το διαμπερές τραύμα της Γης,
λευκοί και μαύροι και κίτρινοι,
«ανεπτυγμένοι» και «υπανάπτυκτοι»,
πλούσιοι και φτωχοί,
που τους γράφουμε απάνω στο χιόνι,
που τους γράφουμε απάνω στην άμμο,
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απάνω στον ήλιο, απάνω στη βροχή,
απάνω στο πεζοδρόμιο,
απάνω στους χαρταετούς της καρδιάς μας,
απάνω στα υπόγεια της καρδιάς μας,
στα σαλόνια και στις σοφίτες,
με πέννα και με κάρβουνο,
όλοι εμείς που γράφουμε στίχους,
που εξακολουθούμε να τους γράφουμε στον ανοιχτό πίνακα,
που εξακολουθούμε να τους γράφουμε στον υπαίθριο πίνακα,
με τις κιμωλίες μας στεγνές ή βρεγμένες,
που εξακολουθούμε να τους γράφουμε με το αίμα μας,
σε μια παντιέρα που δεν τη γνωρίσαμε ακόμα,
σε μια παντιέρα που την ψάχνουμε ψηλαφητά μες στους αιώνες,
σε μια παντιέρα που μας αποκρύβεται
για να μην τελειώσει,
που μας ξέρει και αποκρύβεται
για να μην την παρατήσουμε,
σε μια παντιέρα που δεν τη βλέπουμε
μα σφιγγόμαστε γύρω της,
που δεν τη βλέπουμε μα κρεμαζόμαστε απάνω της,
που δεν ξέρουμε αν υπάρχει μα δεν το συζητάμε.
Όλοι εμείς που γράφουμε στίχους
μπροστά στο φεγγάρι ή στο εχτελεστικό απόσπασμα
κι ανακυκλωνόμαστε και δεν εκλείπουμε
απ’ τον Όμηρο ή και πιο πριν ή και πάντα
μέχρι τον τελευταίο μας άσημο,
όλοι εμείς –τι σύμπτωση!
Χωρίς καμιά προσυνεννόηση,
χωρίς καμιά προεπαφή!
Τι παράξενη σύμπτωση, αδερφοί μου!
Η επέτειος για την ελληνική γλώσσα είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να σηματοδοτήσει την αναζωπύρωση ενός
νέου ενδιαφέροντος για τον πολύτιμο γλωσσικό μας θησαυρό με λειτουργικούς και ουσιαστικούς τρόπους.
Επιβάλλεται να συστρατεύσουμε τις μύχιες δυνάμεις της νέας γενιάς στην κατεύθυνση της αγάπης και του
σεβασμού στην ελληνική γλώσσα, ώστε οι νέοι να πραγματώσουν μια εμβύθιση στον ελληνικό πολιτισμό,
που δημιουργήθηκε διαχρονικά μέσα από αυτή τη γλώσσα, τα ελληνικά έργα τέχνης, την ποίηση, τη
λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά.
Αποτελεί μια πρόκληση χρέους για όλους εμάς, τους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας να γίνουμε
αρωγοί και να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια καθιέρωσης και ανάδειξης της Παγκόσμιας Ημέρας
Ελληνικής Γλώσσας τόσο στον τόπο μας όσο και στο εξωτερικό, στους απανταχού Έλληνες και στους
σύγχρονους λάτρεις της ελληνικής γλώσσας και παιδείας.
Απαγγελία
« Στερνός Λόγος» της Κλαίρης Αγγελίδου (απόσπασμα)
«Φύλαξε το κλειδί. Είναι του σπιτιού.
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Όταν θα πας, ν’ ανοίξεις.
Σε τόπο φύλαξέ το σίγουρο
και κάπου- κάπου να το καθαρίζεις.
Δεν πρέπει να σκουριάσει.
Να’ ναι έτοιμο, μόλις σας πούνε
να γυρίσετε...
Έχω κλειδώσει δυο φορές την ξώπορτα.
Πρέπει να την τραβήξεις προς τα έξω,
μην ξεχάσεις...
Εγώ δε θα γυρίσω, όπως το λογάριαζα.
Εσύ θα πας.
Θα ξαναδείς το περιβόλι και την καρυδιά
που φύτεψα...
Πρόσεχε το κλειδί.
«Λογαριάσατε Λάθος» του Θεοδόση Πιερίδη
Λογαριάσατε λάθος με το νου σας εμπόροι
δε μτριέται πατρίδα λευτεριά με τον πήχη
κι αν μικρός είναι ο τόπος και το θέλει και μπορεί
τον ασήκωτο βράχο να τον φάει με το νύχι
Τούτη η δίψα δε σβήνει τούτη η μάχη δε παύει
χίλια χρόνια αν περάσουν δεν πεθαίνουμε σκλάβοι
Το «άνοιγμα της ελληνικής γλώσσας» σε όλη την οικουμένη έχει έναν ουσιαστικό κοινωνικό
προσανατολισμό, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός μέσα από την ελληνική γλώσσα μπορεί να συμβάλει σε ένα
παγκόσμιο πνεύμα βαθύτατου ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και συνεργασίας των λαών με στόχο τη
δημιουργία μιας καλύτερης και δικαιότερης κοινωνίας για όλους τους ανθρώπους.
Η ελληνική γλώσσα, η ελληνική παιδεία και ο ελληνικός πολιτισμός, με τις αξίες που εμπεριέχουν, μπορούν
να συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία «μιας παραγωγικής και ειρηνικής οικουμενικότητας.
Ακόμη και σήμερα, όταν μια γλώσσα μιλάει για φιλοσοφία, επιστήμη και τέχνη, δανείζεται λέξεις από την
ελληνική γλώσσα. Αν για κάποιον λόγο οι ελληνικές λέξεις μια μέρα αποφάσιζαν να φύγουν, δεν θα ήταν
μόνο οι Έλληνες που δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν και να συνομιλήσουν. Σε όλες τις γλώσσες, ιδίως σε
τομείς όπως η φιλοσοφία και η επιστήμη, θα έπεφτε σκοτάδι. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, είναι
φως, το φως του πολιτισμού. Ένα φως όλο ψυχή…
Χορωδία (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ «ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ»)
Η γλώσσα που μου δώσατε μελώδησε στο στόμα,
ροδόσταμο που άνθισε στο πατρικό μου χώμα,
θαλασσινή η αύρα της, βουνίσια η πνοή της,
τον κόσμο όλο γύρισε, αλάργεψ’ η φωνή της.
Η ανατολή τη λάτρεψε, η δύση την καρπώθει,
πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ’ αυτόν που τη ζυγώθει,
αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων,
φεγγάριασε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων.
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Γλώσσα μου μυριολάλητη πώς να σε ασημώσω
που `σαι διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώσω,
έχω τον τρόπο μου εγώ την πέτρα να σηκώσω,
και αργυρούς θνητούς να βρω, τη γλώσσα ν’ αρματώσω.
Αίσωπος, Όμηρος, Θαλλής, Ηρόδοτος κι Αισχίνης,
Σόλων, Σωκράτης, Σοφοκλής, Καβάφης κι Ευριπίδης,
Πίνδαρος, Πλάτων, Πλήθωνας, Κάλβος και Καζαντζάκης,
Ερατοσθένης, Ηράκλειτος, Σεφέρης, Καρυωτάκης,
Γκάτσος, Ελύτης, Αξελός, Παπαδιαμάντης, Ζέη
Αναγνωστάκης, Κούμας, Κουν, Μάτεσης, Ωριγένης,
Σικελιανός και Παλαμάς, Γαζής κι Αριστοτέλης,
Παπαντωνίου, Γιανναράς, Βρεττάκος, Καμπανέλλης,
Μαβίλλης, Σεβαστίκογλου, Ξενόπουλος, Διογένης,
και Μυριβίλης, Πιττακός, Δροσίνης, Δημοσθένης,
Επίκουρος, Ησίοδος, Γρυπάρης Καββαδίας,
Αναξαγόρας, Αρίσταρχος, Βενέζης και Βοργίας.
Η γλώσσα που μας δώσατε σμίλεψε το σκαρί μας,
το νου με γνώση μπόλιασε, πότισε την ψυχή μας,
μάγεψε πλάνητες πολλούς, ξελόγιασε την πέννα,
γένος και γης μπερδεύτηκαν, με μιας γενήκαν ένα.
Χαλάλι ήταν οι φθόγγοι της, θέριεψαν μύριες λέξεις,
οι λέξεις έβγαλαν φτερά και γέννησαν τις σκέψεις,
το γόνυ εκράτησαν ορθό στης λευτεριάς το τάμα,
γλωσσολαλιά Ελληνική, της οικουμένης θάμα.
Γλώσσα μου μυριολάλητη μην θαρρείς σε προδώσω,
μην τάχα σε απαρνηθώ, σ’ άλλα καλά να ενδώσω,
λαλιά μου, εσύ, πεντάμορφη, πάντα θα σε χρυσώνω,
που `σαι διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώνω,
έχω τον τρόπο μου εγώ την πέτρα να σηκώνω
και τους χρυσούς θνητούς να πω, την γλώσσα ν’ αρματώνω.
Ρίτσος, Τερζάκης, Κοραής, Κορνάρος, Πρωταγόρας,
Ψυχάρης, Τσίρκας, Συκουτρής, Χρυσολωράς, και Ρώτας,
Αριστοφάνης, Βάρναλης, Βιζυηνός, Χορτάτσης
και Μακρυγιάννης, Σολωμός, Ρήγας και Σαμαράκης,
Αυγέρης, Ουράνης Μαρκοράς, και Ισοκράτης, Θέσπις,
Ψαθάς και Χριστιανόπουλος, Μουσούρος, Προβελέγγης,
και Θουκυδίδης, Μένανδρος, Δελμούζος, Καρκαβίτσας,
Χ(ε)ίλων, Ροΐδης, Λάσκαρης, Χάκκας, Χατζής, Σκαρίμπας,
Εμπεδοκλής και Πλούταρχος, Κύρος, Πανοπολίτης,
Κόραξ, Βοργίας, Βουτυράς, Σουρής, Βαλαωρίτης,
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Ιορδανίδου, Αρβελέρ, Σαπφώ και Αλεξίου,
η Πολυδούρη, η Μιλλιέξ, Δέλτα και Σωτηρίου,
και Ιπποκράτης, Ξενοφών, Πολίτης, Εφταλιώτης,
Αισχύλος, Αινησίδημος, Λυσίας, Μπαμπινιώτης.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Προβλήματα υπήρξαν με τις κοινές πρόβες μεταξύ παιδιών Γ΄-ΣΤ΄ τάξης και με τον μεγάλο αριθμό παιδιών
που συμμετείχαν. Όμως παρόλα αυτά, υπήρξε συντονισμός και οργάνωση και το αποτέλεσμα ήταν
υπέροχο. Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν απόλαυσαν και χάρηκαν τόσο τη διαδρομή όσο και το
τελικό αποτέλεσμα.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εφαρμογή του σεναρίου χρειάστηκαν δύο φορητοί υπολογιστές (ένας για τον ήχο και ένας για τις
προβολές), βιντεοπροβολέας, ασπροπίνακας ή πανί προβολών, βάθρα, μουσικά όργανα, μικροφωνική,
στολές για χορό και θεατρικούς διαλόγους, πρόσκληση, πρόγραμμα.

2.6. Βιβλιογραφία
Χρήσιμες ιστοσελίδες:
http://archeia.moec.gov.cy/sm/297/axion_esti_elytis.pdf
https://www.youtube.com/embed/nyY4K7geHd0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=xXeFCnva5tE
http://www.electraxanthouli.com/Mythology.html
https://blogs.sch.gr/dimantik/2018/02/22/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%
8C%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
https://taneadiaspora.net/2018/02/09/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%CF%84%CE%B7%CF%82-9%CE%B7%CF%82%CF%86%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C/
http://kellianos.blogspot.com/2018/02/11-2018.html
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ekdiloseis_sta_sholeia.pdf
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Χτίζουμε γέφυρες …ενώνουμε τα κάστρα μας»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργοί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Μιχαήλ Χαραλάμπους
Ιδιότητα: Διευθύνουσα - Συντονιστικός ρόλος
Email επικοινωνίας: e.charalabous@gmail.com
2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Διονύσιος Ψαλλίδας
Ιδιότητα: Διευθυντής-Συντονιστικός ρόλος
Email επικοινωνίας: dpsz@otenet.gr
3oς δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Νεκταρία Παπαπαθωμά
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (Σύμπλεγμα τάξεων: Β΄- Δ΄. Επιπλέον γνωστικά αντικείμενα τα οποία διδάσκει και
στα οποία εργάστηκε για να δημιουργηθούν τα μαθητικά έργα για τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό:
Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ε΄- Στ΄ και Φυσική Αγωγή Ε-Στ΄ (για σκοπούς διδασκαλίας του χορού).
Email επικοινωνίας: nektariapap2@gmail.com

4ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μαργαρίτα Πόποβιτς
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (Σύμπλεγμα τάξεων: Ε΄- ΣΤ΄).Γνωστικά αντικείμενα στα οποία εργάστηκε, με τους
μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄, για να δημιουργηθούν τα μαθητικά έργα για τον 5ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό: Ελληνικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Αγωγή Ζωής και Εικαστική Αγωγή.
Email επικοινωνίας: margaritapopovic@cytanet.com.cy

5ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μηνά
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (Σύμπλεγμα τάξεων: Β΄- Δ΄. Επιπλέον γνωστικά αντικείμενα τα οποία διδάσκει και
στα οποία εργάστηκε για να δημιουργηθούν τα μαθητικά έργα για τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό: Αγωγή
Ζωής και Εικαστική Αγωγή Β΄, Γ΄ και Δ΄, Γεωγραφία Β΄, Γ΄ και Δ΄)
Email επικοινωνίας: maria.mina@cytanet.com.cy
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6oς δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Θωμαΐς Κρανά
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός τάξης ΣΤ΄ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα στα οποία εργάστηκε, με τους μαθητές
της τάξης Στ΄, για να δημιουργηθούν τα μαθητικά έργα για τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό: Ελληνικά,
Ιστορία, Γεωγραφία.
Email επικοινωνίας: ThKrana@gmail.com

7oς δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Φωτοπούλου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Εικαστικών. Γνωστικά αντικείμενα στα οποία εργάστηκε, με τους μαθητές της
τάξης Στ΄, για να δημιουργηθούν τα μαθητικά έργα για τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό: Εικαστικά
Email επικοινωνίας: xrisfoto82@gmail.com
8oς δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μήνος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Μουσικής. Γνωστικά αντικείμενα στα οποία εργάστηκε, με τους μαθητές της τάξης
Στ΄, για να δημιουργηθούν τα μαθητικά έργα για τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό: Μουσική

1.2.

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, της Αγωγής Ζωής, της Φυσικής Αγωγής και της
Μουσικής. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας της κατεχόμενης πόλης
της Κερύνειας και συγκεκριμένα του κάστρου της, καθώς και της ιστορίας του κάστρου της Μεθώνης και
της καθημερινότητας μέσα σε αυτό. Παράλληλα γινόταν συγκριτική μελέτη κοινών πολιτιστικών και
πολιτισμικών στοιχείων της Μεθώνης και της Ορούντας: Κάστρο Κερύνειας και Μεθώνης, παραδοσιακός
χορός - Καλαματιανού Μεθώνης και Κύπρου, οι αγροτικές καλλιέργειες της Ορούντας και τα παραδοσιακά
φαγητά της Μεθώνης.
Λίγα λόγια για το ιστορικό κάστρο της Κερύνειας:
Το κάστρο της Κερύνειας βρίσκεται στο λιμάνι της κατεχομένης πόλης, περίπου στο μέσο της βόρειας
ακτής της Κύπρου.
Το αρχικό φρούριο κτίστηκε από τους Ρωμαίους. Κατά τον 7ο αιώνα μ.Χ. ανακατασκευάστηκε από τους
Βυζαντινούς με σκοπό να προστατεύσουν την πόλη από τις αραβικές επιδρομές.
Στο τέλος του 13ου αιώνα μ.Χ. πραγματοποιήθηκαν στο κάστρο μεγάλες αλλαγές και επεκτάσεις από τους
Λουζινιανούς, οι οποίοι διαμόρφωσαν την ορθογώνια κάτοψη του κάστρου και έχτισαν 4 πύργους στις
γωνίες.
Κατά την Ενετική περίοδο 1489-1570 μ.Χ. και την εφεύρεση του μπαρουτιού, οι Ενετοί κατεδάφισαν τους
τρεις από τους τέσσερεις κομψούς πύργους των Λουζινιανών και πρόσθεσαν χοντρούς καμπυλόγραμμους
πύργους με πυροβολεία και προμαχώνες. Επίσης, ενίσχυσαν τα τείχη. Κατά το 1570μ.Χ. οι Ενετοί
παρέδωσαν το κάστρο αμαχητί στους Οθωμανούς καταχτητές. Το 1878 μ.Χ. πέρασε στα χέρια των
Βρεττανών αποικιοκρατών οι οποίοι το μετέτρεψαν σε φυλακές.
Το 1950 το κάστρο κηρύχθηκε Αρχαίο Μνημείο και ξεκίνησε η συντήρηση του από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Κατά των απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. (1955-1959) οι Βρετανοί το χρησιμοποιούσαν
ως
κρατητήριο για τους αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. Μάλιστα το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου 1955, στο κάστρο
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πραγματοποιήθηκε η ιστορική απόδραση 16 φυλακισμένων αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. μεταξύ των οποίων και
ο Μάρκος Δράκος, οι οποίοι κατέβηκαν από τις επάλξεις χρησιμοποιώντας σεντόνια.
Μετά τον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., το μνημείο παραδόθηκε και πάλι στο Τμήμα Αρχαιοτήτων
για συντήρηση. Πριν την Τουρκική εισβολή, η εσωτερική αυλή του φιλοξενούσε διάφορες, αξιόλογες
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Κατά την Τούρκικη εισβολή του 1974 στο κάστρο έγινε μάχη μεταξύ μικρής ναυτικής μονάδας Κύπριων
αγωνιστών και Τούρκων εισβολέων.
Το φρούριο είναι κτισμένο γύρω από μια εσωτερική αυλή. Αποτελείται από θολωτές αίθουσες - δωμάτια,
φυλακές, οπλαποθήκες, αποθήκες, δεξαμενές, κ.ά. Στην είσοδο του, υπάρχει μια κρεμαστή γέφυρα. Σε
εσωτερική αίθουσα του κάστρου, βρίσκεται από το 1970 το ιστορικό ναυάγιο-καράβι της Κερύνειας, του
4ου αιώνα π.Χ., που έχει βρεθεί στη θάλασσα, ανελκύθηκε και συναρμολογήθηκε. Στο κάστρο (εκτός του
κυρίου συγκροτήματος) διατηρείται βυζαντινό παρεκκλήσι του 12ου αιώνα. Πιθανόν να λειτουργούσε και
κατά την περίοδο των Λουζινιανών, εξυπηρετώντας την Ορθόδοξη Κοινότητα.
Και για το κάστρο της Μεθώνης:
Το κάστρο της Μεθώνης δεσπόζει επιβλητικό στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Πελοποννήσου. Είναι μία από
τις πιο χαρακτηριστικές καστροπολιτείες στον ελληνικό χώρο, ενώ στην άκρη, στην απόληξη προς τη
θάλασσα βρίσκεται το Μπούρτζι.
Χτίστηκε το 1209 από τους Ενετούς σε έναν βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα και χωρίζεται από την ξηρά
με τεχνητή τάφρο. Η πέτρινη γέφυρα, πάνω από την τάφρο, έχει δεκατέσσερα τόξα και στο τελείωμά της
εντυπωσιάζει η διακοσμημένη με ανάγλυφα πύλη του.
Αριστερά και δεξιά της εισόδου διατηρούνται οι δύο μεγάλοι προμαχώνες ενώ το ύψος του τείχους σε
αυτήν την πλευρά φτάνει τα έντεκα μέτρα. Ο θολοσκέπαστος δρόμος που ξεκινά από την πύλη εισόδου
οδηγεί μέσα από δύο ακόμα πύλες στο εσωτερικό του κάστρου.
Εκεί σώζονται ερείπια από τα σπίτια που κατοικούσαν την περίοδο της ακμής οι βενετσιάνοι άρχοντες, ο
πλακόστρωτος δρόμος που οδηγεί στην Πύλη της Θάλασσας, τα αποιμεινάρια δύο τουρκικών λουτρών και
της βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, τμήματα δωρικών κιόνων και ένας μονολιθικός κίονας από
γρανίτη. Δίπλα στην πύλη της θάλασσας βρίσκεται ο Επιθαλάσσιος Πύργος και ακριβώς πάνω από την πύλη
η Βασιλική Ταράτσα.
Η μεγάλη ακμή του κάστρου της Μεθώνης τοποθετείται την περίοδο της Α΄ Ενετοκρατίας, δηλαδή κατά τον
13ο – 15ο αιώνα ενώ ακολούθησαν δύο Τουρκοκρατίες μκαι άλλη μία Ενετοκρατία.
Η οριστική του παρακμή επήλθε μετά το 1828 και την απελευθέρωση από τους Τούρκους, όταν πλέον ο
πληθυσμός του μεταφέρθηκε εκτός των τειχών.

1.2.

Τάξεις εφαρμογής

Α) Δημοτικό Σχολείο Ορούντας
Β: 6 μαθητές
Γ΄: 9 μαθητές
Δ΄: 2 μαθητές
Ε’: 2 μαθητές
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ΣΤ΄: 4 μαθητές

Β) Δημοτικό Σχολείο Μεθώνης
ΣΤ΄: 22 μαθητές

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός: Οι μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία της Κύπρου και την ελληνική ιστορία και να τα συνδέσουν
με τις τοπικές τους ιστορίες. Να νοιάζονται για τον τόπο τους και ιδιαίτερα για το εθνικό μας πρόβλημα, να
αισθάνονται ικανοί να παίρνουν θέση απέναντι σε αυτό και υπεύθυνοι έτσι ώστε να αναλαμβάνουν σχετική
δράση. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται θετική στάση απέναντι στη μάθηση, η οποία χτίζεται πάνω στις
δυνάμεις, την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητά τους.

Γενικοί Στόχοι: Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων των δύο σχολείων οι μαθητές:




Να γνωρίσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τους θρύλους, τους μύθους, τα ήθη και έθιμα των
τόπων τους, τόσο της Κύπρου ( ελεύθερων περιοχών και κατεχόμενων) όσο και της Μεθώνης
(κατακτητές και τρόπος ζωής).
Να διατηρήσουν άσβεστη τη μνήμη των κατεχόμενων χωριών και πόλεων της Κύπρου, με την
ανάπτυξη προγραμμάτων/δράσεων/πρωτοβουλιών που θα αναδεικνύουν, μέσα από γεωγραφικά,
ιστορικά, πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία, το ενιαίο και αδιαίρετο της Κύπρου.

Ειδικοί Στόχοι στο πλαίσιο του Project, οι μαθητές:
Α. Στα γνωστικά αντικείμενα των Ελληνικών, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας: 1. Να μάθουν για την ιστορία
της Κύπρου αλλά και την ιστορία της κοινότητας στην οποία ζουν μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων
όπως: της διερεύνησης και ερμηνείας πηγών και της δημιουργικότητας. 2. Να γνωρίσουν την πολιτιστική
κληρονομιά της κατεχόμενης αλλά και της ελεύθερης Κύπρου και να κατανοήσουν τη σημασία της
διατήρησης αυτής της κληρονομιάς. 3. Να γνωρίσουν τη Μεθώνη μέσα από δεξιότητες όπως: της
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. 4. Να αντιληφθούν πως τα κάστρα της Κερύνειας και της
Μεθώνης έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς καταδεικνύουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία. Βασική
επιδίωξη της μελέτης των δύο κάστρων είναι να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην
Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να δημιουργήσουν σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας
ανάμεσα σε μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού.
Β. Στο γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής: 1. Να διερευνούν υλικά και ιδέες σε σχέση με: την
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. 2. Να διακρίνουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και της
Μεθώνης και τη σχέση τους με άλλους πολιτισμούς, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. 3. Να
εκφράζουν στοιχεία που αφορούν στην τοπική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 4. Να εξερευνούν
τις ιδιότητες των διάφορων υλικών και τις δυνατότητες των μέσων. 5. Να χρησιμοποιούν υλικά, τεχνικές
και διαδικασίες για την παραγωγή έργων δύο, τριών και τεσσάρων διαστάσεων. 6. Να συλλέγουν και να
καταγράφουν δεδομένα κατάλληλα για την εικαστική τους εργασία. 7. Να χρησιμοποιούν πρακτικές που
αφορούν στην προώθηση του εικαστικού τους έργου. 8. Να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που
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αφορούν στα εικαστικά τους έργα, εικαστικές δράσεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς και συνεργασίες του
σχολείου με άλλους φορείς.
Γ. Στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής: 1. Να αναπτύξουν βιωματικά και κιναισθητικά την ακουστική
τους μνήμη και μουσική σκέψη (audiation) σε σχέση με τον ρυθμό και τη μελωδία. 2. Να παρουσιάζουν, να
αναστοχάζονται γύρω από τις δημιουργικές τους εργασίες, να τις αξιολογούν και να τις βελτιώνουν. 3 Να
γράφουν στίχους και να συνθέτουν μουσική. 4. Να επιδεικνύουν δεξιότητες χορωδιακές και καλού
ακροατή.
Δ. Στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής: 1. Να εκτελούν συνδυασμό κινητικών δεξιοτήτων στον
ρυθμό της μουσικής. 2. Να δημιουργούν και να παρουσιάζουν κινητικές δεξιότητες που προάγουν την
εκφραστικότητα. 3. Να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και να αναγνωρίζουν την προέλευσή τους.
Ε. Στο γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας: 1. Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν
διάφορες κατασκευές/δημιουργίες. 2. Να ικανοποιούν ανάγκες και να επιλύσουν προβλήματα που
παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της δημιουργίας. 3. Να προάγουν ικανότητες και δεξιότητες για
αυτοδύναμη δημιουργική δράση.
ΣΤ. Στο γνωστικό αντικείμενο της Αγωγής Υγείας: 1. Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις αξίες τη ειρήνης,
της ισότητας της απλότητας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας. 2. Να κατανοούν και να προάγουν
πανανθρώπινες αξίες όπως είναι η δημοκρατική βούληση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τη
διαφορετική άποψη.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Διδακτική μέθοδος: Για το σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε η διαθεματική, παιδοκεντρική και βιωματική
μέθοδος του Project.
Διδακτικές τεχνικές: Για το σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκαν:
1. Η διαθεματική προσέγγιση: Η διαθεματικότητα του project απτόταν των γνωστικών αντικειμένων των
Ελληνικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Εικαστικής Αγωγής, της Μουσικής, της Φυσικής Αγωγής
καθώς και της Αγωγής Ζωής.
2. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση: η διερεύνηση καθώς και οι μαθητικές δημιουργίες γίνονταν σε επίπεδο
ομάδας με κοινούς στόχους και καταμερισμό εργασίας. Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες συζήτησης,
ανταλλαγής ιδεών και λήψης αποφάσεων.
3. Η διερεύνηση και διαχείριση πληροφοριών: Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες πρόσβασης και
εντοπισμού πληροφοριών που αφορούν στο θέμα τους, σύγκρισης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές,
αξιολόγησης της εγκυρότητας των πληροφοριών καθώς και παρουσίασής τους.
4. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία: Αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο,
αξιολόγηση και τρόποι παρουσίασής τους. Η διδασκαλία ήταν διαδραστική με τη βοήθεια πολλών
ψηφιακών εργαλείων (Η.Υ., βίντεο, παρουσιάσεις σε μορφή p.p., ψηφιακό παιχνίδι ερωτήσεων,
διαδραστικός πίνακας).
Τρόπος οργάνωσης της εργασίας: Στο σχολείο της Ορούντας λόγω του μικρού αριθμητικά μαθητικού
πληθυσμού , με συμπλέγματα τάξεων, δόθηκε η ευκαιρία συμμετοχής όλων των παιδιών. Κατά τη διάρκεια
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εφαρμογής του σεναρίου, οι μαθητές άλλοτε ακολουθούσαν το σύμπλεγμα των τάξεων σύμφωνα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, άλλοτε χωρίζονταν σε ομάδες ανάλογα με τα ταλέντα την ηλικία και
τις προτιμήσεις τους και άλλοτε εργάζονταν σε ανομοιογενείς (ηλικιακά και δυνατοτήτων) ομάδες για
σκοπούς αλληλοδιδασκαλίας και διαφοροποίησης της εργασίας. Στο δημοτικό σχολείο της Μεθώνης (6/
θέσιο σχολείο) συμμετείχαν οι μαθητές της Στ΄τάξης. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου οι
μαθητές άλλοτε ακολουθούσαν το ωρολόγιο πρόγραμμα, άλλοτε χωρίζονταν σε ομάδες και άλλοτε
δούλευαν εκτός σχολείου και διδακτικού ωραρίου.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου ήταν δεκαπέντε ογδοντάλεπτα (15 Χ 80΄).

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις, να υιοθετήσουν στάσεις, αξίες και να αναπτύξουν
κομβικές δεξιότητες:
 Γνώσεις: Να γνωρίσουν, από διαφορετικές πηγές, την ιστορία της Κερύνειας και της Μεθώνης.
 Στάσεις και αξίες: Να κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των
τόπων τους. Επίσης να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να καταγράψουν ιδέες που θα προωθήσουν τη
διάχυση της γνώσης που αφορά στα συγκεκριμένα κάστρα.
 Δημιουργικότητα - Δημιουργική σκέψη: Να ευαισθητοποιηθούν ώστε να ενστερνιστούν τις
πανανθρώπινες αξίες όπως είναι η δημοκρατική βούληση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα και τη διαφορετική άποψη και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν
δράσεις, πρωτοβουλίες και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, προγράμματα κλπ.
 Προθυμία, ικανότητα για συλλογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών: Να συμμετέχουν σε
συλλογικές δραστηριότητες και συνεργασίες.
 Δεξιότητες για συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας: Να χρησιμοποιούν
τους Η.Υ. για εύρεση πληροφοριών από πηγές στο διαδίκτυο, να αξιοποιούν το PowerPoint για να
παρουσιάζουν τις εργασίες τους στους συμμαθητές τους. Να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις.
 Κριτική σκέψη - αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης: Να κρίνουν και να αξιολογούν τις
πληροφορίες που παίρνουν από τις πηγές (κοινά πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία ΚύπρουΕλλάδας).

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές διδάσκονται μέσω διαθεματικών ενοτήτων, κάθε σχολική χρονιά, θέματα σχετικά με την
ιστορία και τον πολιτισμό των τόπων τους. Επομένως οι μαθητές του δημοτικού σχολείου γνωρίζουν:


για το εθνικό μας πρόβλημα (το Κυπριακό)



για την πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης Κύπρου (μνημεία, ναούς, μοναστήρια, κάστρα κλπ.).



έννοιες όπως: πατρίδα, έθνος, κράτος, πρόσφυγας, αγνοούμενος, αιχμάλωτος, εγκλωβισμένος,
σκλαβωμένος, κατοχή, πράσινη γραμμή, ακριτική περιοχή, πόλεμος, αγώνας, ειρήνη, δικαιοσύνη,
ελευθερία, πραξικόπημα, εισβολή, Ηνωμένα Έθνη, εθνοφρουροί, έποικοι, στρατός, Δημοκρατία,
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ψευδοκράτος.



για την βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ιστορία της Μεθώνης.
έννοιες όπως: κατακτητές, ταξίδια, εμπόριο, πολιορκίες, στρατηγικές.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα (Δημοτικό σχολείο Ορούντας)
Τίτλος: Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα: Γνωρίζω, δεν ξεχνώ, διεκδικώ – Διοργανωτής: Δημοτικό Σχολείο
Περιστερώνας
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
Με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Σχολείο
Περιστερώνας διοργάνωσε ημερίδα με σταθμούς οι οποίοι είχαν θέμα σχετικό με την Τουρκική εισβολή και
τα αποτελέσματά της στο νησί και στους κατοίκους της Κύπρου. Στην ημερίδα οι μαθητές του σχολείου μας
συμμετείχαν στους διάφορους σταθμούς. Επιπλέον, το σχολείο μας είχε τη δυνατότητα της δημιουργίας
ενός ακόμα σταθμού με θέμα τις πανανθρώπινες αξίες όπως είναι την ελευθερία, η ειρήνη και η
αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Ακόμα οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον κ. Γλαύκο
Καριόλου γιο του αείμνηστου Ανδρέα Καριόλου, του δύτη που ανακάλυψε το γνωστό ναυάγιο της
Κερύνειας. Ήταν ο Κυβερνήτης του αρχέγονου πειραματικού σκάφους «ΚΕΡΥΝΕΙΑ-2» και είναι σήμερα
Εκπαιδευτής Κυβερνήτης του «ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Ο κ. Καριόλου μίλησε στα παιδιά για την τουρκική
εισβολή και κατοχή καθώς και για τη σημαντικότητα των πολιτιστικών μας μνημείων που βρίσκονται στις
κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.

1η Δραστηριότητα (Δημοτικό σχολείο Μεθώνης)
Τίτλος: Περιήγηση, παρατήρηση, μελέτη του κάστρου της Μεθώνης
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
Με αφορμή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Κύπρος -Ελλάδα- Ομογένεια οι μαθητές επισκέφθηκαν το
κάστρο της Μεθώνης, ξεναγήθηκαν σε αυτό, παρατήρησαν υπάρχοντα μνημεία και κατέγραψαν στοιχεία
από κατατοπιστικές πινακίδες.

2η Δραστηριότητα (Δημοτικό σχολείο Ορούντας)
Τίτλος: Έρευνα από βιβλία και το διαδίκτυο για την Κερύνεια και πιο συγκεκριμένα για το κάστρο της
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων των Ελληνικών και της ιστορίας, οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και
ΣΤ΄, αφού μελέτησαν σχετικά βιβλία και πηγές από το διαδίκτυο, συγκέντρωσαν πληροφορίες που
αφορούσαν στην περιγραφή του κάστρου (πού βρίσκεται, πότε χτίστηκε, εσωτερική και εξωτερική
κατασκευή, από ποιους και πότε ανακατασκευάστηκε, από ποιους καταχτήθηκε, ποια γεγονότα
διαδραματίστηκαν εκεί κατά την περίοδο 1955-59 και κατά το 1974,ποια η πολιτιστική του αξία). Από τις
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πηγές που βρήκαν στο διαδίκτυο επέλεξαν αυτές που έκριναν ότι είναι πιο έγκυρες με βάση κριτήρια που
συζητήθηκαν στην τάξη.

2η Δραστηριότητα (Δημοτικό σχολείο Μεθώνης)
Τίτλος: Έρευνα από βιβλία και το διαδίκτυο για τη Μεθώνη και πιο συγκεκριμένα για το κάστρο της
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της ιστορίας, οι μαθητές αφού μελέτησαν σχετικά βιβλία και
πηγές από το διαδίκτυο, συγκέντρωσαν πληροφορίες που αφορούσαν στην περιγραφή του κάστρου και
κωδικοποίησαν τις καταγραφές τους από την επίσκεψή τους στο κάστρο, ολοκλήρωσαν πληροφορίες που
αφορούσαν στην περιγραφή του κάστρου (πού βρίσκεται, πότε χτίστηκε, εσωτερική και εξωτερική
κατασκευή, από ποιους και πότε ανακατασκευάστηκε, από ποιους καταχτήθηκε, ποια γεγονότα
διαδραματίστηκαν εκεί σε διάφορες περιόδους, ποια η πολιτιστική του αξία). Από όλες τις πηγές που
βρήκαν στο διαδίκτυο επέλεξαν αυτές που έκριναν ότι είναι πιο έγκυρες με βάση κριτήρια που
συζητήθηκαν στην τάξη.

3η Δραστηριότητα (Δημοτικό σχολείο Ορούντας)
Τίτλος: Ομιλία από τον κ. Γλαύκο Καριόλου
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Γνωστική προετοιμασία
Περιγραφή
Προσκαλέσαμε στο σχολείο μας τον κ. Γλαύκο Καριόλου (όπως στη δραστηριότητα 1) Ο κ. Καριόλου
μίλησε στα παιδιά για την κατεχόμενη Κερύνεια, το κάστρο και το λιμάνι της. Τα παιδιά έδειξαν τεράστιο
ενδιαφέρον και κατέκλυσαν τον ομιλητή με διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η δραστηριότητα αυτή σκοπό είχε
τη γνωστική προετοιμασία των μαθητών με τη συγγραφή του διηγήματος.

4η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Παραγωγή διηγήματος
Διάρκεια: 3 X 80’
Είδος: Εμπέδωση
Περιγραφή
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό που περιελάμβανε φύλλα
με πηγές και κείμενα για την Μεθώνη και την Κερύνεια και συγκεκριμένα για τα λιμάνια και τα κάστρα τους
καθώς και εργασίες κατανόησης αλλά και εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου - λογοτεχνικού κειμένου
(διήγημα).
Το διήγημα ξεκινά με πρώτο σταθμό του περιηγητή μας στη Μεθώνη. Μέσα από τα μάτια του ήρωα έχουμε
την πρώτη άποψη της πόλης από το Ιόνιο πέλαγος και τις πρώτες του εντυπώσεις από την καστροπολιτεία
της Μεθώνης. Ο περιηγητής γνωρίζει το κάστρο, τις γειτονιές, τα σημαντικά κτίρια αλλά και την ισχυρή
οχύρωσή της. Μαθαίνει για τις τεχνικές άμυνας σε περίπτωση πολιορκίας. Γεύεται τοπικά φαγητά και ποτά
και γνωρίζει τον καθημερινό τρόπο ζωής των κατοίκων. Το διήγημα συνεχίζει με τον επόμενο σταθμό του
περιηγητή μας στην Κερύνεια. Μέσα από τα μάτια του ήρωα, έχουμε την πρώτη εικόνα της πόλης από το
ανοιχτό πέλαγος, περιγραφή του λιμανιού και τις πρώτες εντυπώσεις από την πανέμορφη πόλη της
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Κερύνειας. Όταν ο ήρωας κατεβεί από το καράβι μας περιδιαβάζει στο κάστρο, στις γειτονιές, στα στενά
και στις ακτές της παραλιακής πόλης. Μέσω του περιηγητή θα γνωρίσουμε ανθρώπους στο λιμάνι, στην
αγορά και στο μαγειρείο και θα μάθουμε εμπειρίες από τη ζωή του. Έτσι, θα δοθεί η ευκαιρία στον ήρωα
να δώσει στους αναγνώστες/ακροατές κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό του που δεν είχαμε γνωρίσει
μέχρι τώρα. Παράλληλα θα μάθουμε για τις ασχολίες των ανθρώπων στην Κύπρο. Θα μάθουμε για τον
«μαύρο χρυσό της Κύπρου», τα χαρούπια και τις χαρουπαποθήκες που βρίσκονται στις βόρειες ακτές του
νησιού, για τους ελαιώνες καθώς και για την πεδιάδα της Μεσαορίας. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά
κατέληγαν στα λιμάνια, στα καράβια που φόρτωναν εμπορεύματα.

5η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Εμπέδωση
Περιγραφή
Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και της Εικαστικής Αγωγής οι
μαθητές παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό με πηγές και κείμενα από τους δύο τόπους. Χρησιμοποιώντας το
υλικό αυτό οι μαθητές έγραψαν ερωτήσεις. Τέλος αφού αξιολόγησαν και επέλεξαν τις ερωτήσεις τους,
δημιούργησαν δύο επιτραπέζια παιχνίδια με τίτλους: «Οι Μόθωνες» και «Παίζω και μαθαίνω για το κάστρο
και το λιμάνι της Κερύνειας». Σκοπός είναι το ένα παιχνίδι να συμπληρώνει το άλλο και τα παιδιά να
μπορούν να αλλάζουν πίστες (από το κάστρο της Μεθώνης στο κάστρο της Κερύνειας και αντίστροφα) με
απώτερο σκοπό να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από τις ερωτήσεις του παιχνιδιού. Η δημιουργία των
επιτραπέζιων παιχνιδιών έγινε μετά από συνεννόηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών των δύο σχολείων.

6η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Δημιουργία αφίσας με θέμα «Είμαστε αδέρφια»
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Δημιουργική έκφραση
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Αγωγής Υγείας έγινε διδασκαλία του παραμυθού «Το παιχνίδι
που ενώνει» του Μιχάλη Κουντούρη. Ακολούθησαν δραστηριότητες κατανόησης -εμπέδωσης των εννοιών
της φιλίας, της συμφιλίωσης και της συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Στη συνέχεια στο πλαίσιο του
γνωστικού αντικείμενου της Εικαστικής Αγωγής, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, μέσα από τη δημιουργία τη
δική τους αφίσας να αποτύπωσαν με χρώματα και εικόνες τη χαρά, την ελπίδα και τη συμφιλίωση των
λαών σε ένα πλανήτη χωρίς σύνορα.

7η Δραστηριότητα (Δημοτικό σχολείο Ορούντας)
Τίτλος: Δημιουργία γραμματόσημου με θέμα «Το περιστέρι της Ειρήνης ταξιδεύει»
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Δημιουργική έκφραση
Περιγραφή
Οι μαθητές των τάξεων Β΄, Γ΄ και Δ΄ μελέτησαν παλιά γραμματόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφού
επισήμαναν τα κύρια στοιχεία που πρέπει να έχει ένα γραμματόσημο, έφτιαξαν το δικό τους
γραμματόσημο, στο γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής, με θέμα «Το περιστέρι της Ειρήνης
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ταξιδεύει». Στο γραμματόσημο αυτό τα παιδιά ζωγράφισαν ένα ειρηνικό σύμβολο, το περιστέρι, που θα
ταξιδεύει σε όλες τις χώρες του κόσμου για να μεταφέρει το μήνυμά μας. Εργάστηκαν σε δυάδες και
χρησιμοποίησαν χάρτινες ψηφίδες για τη δημιουργία του.

7η Δραστηριότητα (Δημοτικό σχολείο Μεθώνης)
Τίτλος: Δημιουργία animation με θέμα: «Ο μύθος του Ορφέα»
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Δημιουργική έκφραση
Περιγραφή
Οι μαθητές μελέτησαν τα μωσαϊκά της Πάφου και αφού επεσήμαναν αυτό που παριστάνει τον Ορφέα να
παίζει τη λύρα του και τα άγρια ζώα να τον περιτριγυρίζουν, έφτιαξαν ένα animation. Αυτό προέκυψε
σχεδιάζοντας, ζωγραφίζοντας και κόβοντας φιγούρες ζώων. Ακολούθησε η σύνθεση του animation.

8η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Καλαματιανός – παραδοσιακός χορός
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Κινησιολογία και έκφραση μέσα από την Κυπριακή και Ελληνική Παράδοση.
Περιγραφή
Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές των σχολείων
μας χόρεψαν με παραδοσιακές φορεσιές τον καλαματιανό της Μεσσηνιακής γης και της Κύπρου. Οι χοροί
βιντεοσκοπήθηκαν και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι ομοιότητες μεταξύ των δύο παραδοσιακών χορών.

9η Δραστηριότητα (Δημοτικό Σχολείο Ορούντας)
Τίτλος: «Οι αγροτικές καλλιέργειες της Ορούντας»
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Άρθρο
Περιγραφή
Στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας της Γ΄ και της Δ΄ τάξης, οι μαθητές μελέτησαν την κοινότητα
της Ορούντας. Κατόπιν, διερεύνησαν τις βασικότερες ασχολίες των κατοίκων σε σχέση με τις αγροτικές τους
καλλιέργειες και με τη μορφολογία του εδάφους. Μέσα από αυτή την ενότητα προέκυψε η συγγραφή του
άρθρου με θέμα: «Οι αγροτικές καλλιέργειες της Ορούντας». Το άρθρο στάλθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της
Μεθώνης για να χρησιμοποιηθεί ως πηγή πληροφοριών.
9η Δραστηριότητα (Δημοτικό Σχολείο Μεθώνης)
Τίτλος: «Τα παραδοσιακά φαγητά της Μεθώνης»
Διάρκεια: 1 X 80’
Είδος: Άρθρο
Περιγραφή
Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, οι μαθητές συγκέντρωσαν παραδοσιακές συνταγές φαγητών και
γλυκών της Μεθώνης. Μέσα από αυτή την ενότητα προέκυψε η συγγραφή της σχολικής εφημερίδας για
παραδοσιακές συνταγές. Το άρθρο στάλθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Ορούντας για να χρησιμοποιηθεί
ως πηγή πληροφοριών.
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10η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Τηλεδιάσκεψη των δύο σχολείων
Διάρκεια: 1 X 40’
Είδος: Σύμπραξη/συνεργασία των δύο σχολείων
Περιγραφή
Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων συναποφάσισαν να γίνει μεταξύ τους σύμπραξη στα πλαίσια της
αδελφοποίησης από το 2003 των δύο περιοχών (Μεθώνης- Ορούντας). Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας
ανακαλύψαμε τα κοινά πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία Κύπρου-Ελλάδας. Στην τηλεδιάσκεψη, τα
παιδιά των δύο σχολείων αφού παρουσίασαν το σχολείο τους, αντάλλαξαν πληροφορίες και παρουσίασαν
τις δημιουργίες που έκαναν, διάβασαν το διήγημα που έγραψαν «Ένας περιηγητής ταξιδεύει από τη
Μεθώνη στην Κερύνεια και αφηγείται» και χόρεψαν Καλαματιανό.
11η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Το κάστρο της Κερύνειας και …η γέφυρα που το ενώνει με το κάστρο της Μεθώνης
Διάρκεια: 2 X 80’
Είδος: Δημιουργικές κατασκευές-Βιωματική μάθηση
Περιγραφή
Μέσα στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων της Εικαστικής Αγωγής και του Σχεδιασμού και
Τεχνολογίας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν, με τη βοήθεια γονέων της Στ΄ τάξης, οι
οποίοι έχουν εμπειρία στις κατασκευές/χειροτεχνίες, τα δύο κάστρα και μία διαφορετική, σύγχρονη
γέφυρα με σκοπό να τα ενώνει. Πορεία κατασκευής:
 Αρχικά τα παιδιά μελέτησαν προσεχτικά εικόνες και φωτογραφίες των κάστρων.
 Έκαναν καταγραφή των μερών τους.
 Κατασκεύασαν με πολυστερίνη, κόντρα πλακέ, ελαφρόπετρα, χαρτόνι γκρι 3mm και πλεξιγκλάς τα
ομοιώματα των μερών των κάστρων που κατέγραψαν.
 Αφού έγιναν οι κατασκευές τα παιδιά την αξιολόγησαν και αποφάσισαν τον τρόπο παρουσίας τους.
 Κατασκεύασαν μια γέφυρα για να ενώνει τα κάστρα Μεθώνης και Κερύνειας.

12η Δραστηριότητα (Δημοτικό Σχολείο Μεθώνης)
Τίτλος: Δημιουργία και σύνθεση τραγουδιού
Διάρκεια: 3 X 40’
Είδος: Μουσική σύνθεση
Περιγραφή
Μέσα στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Μουσικής Αγωγής, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
γράψουν τους στίχους τραγουδιού που να συνοδεύει το όλο πρόγραμμα με τίτλο «Το τραγούδι της Ελλάδας
και της Κύπρου». Οι στίχοι μελοποιήθηκαν από τον μουσικό του σχολείου χρησιμοποιώντας ως μουσικό
όργανο το αρμόνιο και τραγουδήθηκε από τους μαθητές.

13η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Παρουσίαση των μαθητικών δημιουργιών – διάχυση γνώσεων
Διάρκεια: 1 X 40’
Είδος: Διάχυση δράσης σε μαθητές και γονείς
Περιγραφή
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Αφού ολοκλήρωσαν τις δημιουργίες τους, τα παιδιά της κάθε ομάδας παρουσίασαν τις δημιουργίες τους
στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου καθώς επίσης και σε γονείς. Κατά την παρουσίαση, οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να δουν και τις εργασίες που δημιούργησαν και τα παιδιά του άλλου σχολείου, έτσι ώστε να
μπορέσουν να ταξιδέψουν με τα φτερά της φαντασίας, μέσα από το διήγημά μας, περνώντας γέφυρες που
ενώνουν λαούς, από τη Μεθώνη στην Κερύνεια. Συγκεκριμένα παρουσίασαν τη γέφυρα για να ενωθούν τα
δύο κάστρα, από τη Μεθώνη στην Κερύνεια, έδειξαν τον τρόπο που παίζονται τα επιτραπέζια παιχνίδια με
την αλλαγή πίστας, χόρεψαν καλαματιανό και διάβασαν ολοκληρωμένο το διήγημα «Ένας περιηγητής
αφηγείται»
Στο τέλος του ταξιδιού, εκπαιδευτικοί και μαθητές, νιώσαμε σαν πραγματικοί περιηγητές σε ένα όμορφο
ταξίδι γνώσης, φιλίας και δημιουργίας. Ευχηθήκαμε το «περιστέρι της ειρήνης» και ο «Ορφέας με τη λύρα
του» να μεταφέρουν μήνυμα ελπίδας και συμφιλίωσης σε όλες τις χώρες του κόσμου

14η Δραστηριότητα (κοινή και για τα δύο σχολεία)
Τίτλος: Εκπαιδευτικές εκδρομές σε Μεθώνη και Ορούντα - Μελλοντική Δράση
Διάρκεια: Εξωδιδακτική δράση
Είδος: Εμπέδωση, ψυχαγωγία
Περιγραφή
Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την επικοινωνία μας των σχολείων μας για περαιτέρω συνεργασία και να
ανταλλάξουμε επισκέψεις όπου θα παρευρεθούν γονείς και εκπαιδευτικοί των σχολείων με τις οικογένειές
τους.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
H αξιολόγηση ήταν διαμορφωτική. Μέσα από την ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να μάθουν, να γνωρίσουν και να δημιουργήσουν. Παρόλο που η διάρκεια της ενότητας
και η διεκπεραίωση των δημιουργιών ήταν χρονοβόρα οι μαθητές επέδειξαν καθ’ όλη την πορεία
ενθουσιασμό και ζήλο. Τα παιδιά του σχολείου έδωσαν συνεντεύξεις, μέσα από τις οποίες διαφαίνεται η
αξιολόγηση της δράση μας μέσα από τα μάτια των παιδιών.
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας και των δημιουργιών μας, έγινε διάχυση των δράσεών μας προς τους
γονείς, από τους οποίους οι μαθητές πήραν συνεντεύξεις. Οι γονείς μίλησαν θετικά για την επιλογή των
σχολείων σε σύμπραξη στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα Ομογένεια: εκπαιδευτικές
γέφυρες». Τέλος αξιολόγησαν με θετικά σχόλια το έργο και επαίνεσαν τους μαθητές για τη δράση τους.
Κατόπιν εισηγήσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών γίνονται σκέψεις όπως το επιτραπέζιο παιχνίδι
το οποίο δημιούργησαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ορούντας αλλά και το επιτραπέζιο του
Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης να ταξιδέψουν (από και προς τα σχολεία μας).
Προβλήματα που προέκυψαν αφορούν κυρίως τον χρόνο για ενασχόληση, ιδίως με τις κατασκευές οι
οποίες χρειάστηκαν αρκετές ώρες.
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2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Κατά την εφαρμογή του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα υλικά:
- Χρωματιστά χαρτιά και χαρτόνια
- Εφημερίδες
- Πολυστερίνη, κόντρα πλακέ, ελαφρόπετρα, χαρτόνι γκρι 3mm, πλεξιγκλάς
-Ακριλικές μπογιές
-Χάρτες, υδρόγειος σφαίρα
- Βιβλία (κειμενικές πηγές και φωτογραφίες)
-Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και σύνδεση με το διαδίκτυο
- Ψηφιακό παιχνίδι ερωτήσεων
- Εργαλεία για τα υλικά κατασκευών

2.6. Βιβλιογραφία
1.

https://www.wikipedia.org (Κάστρο_της_Κερύνειας)

2.

http://www.mcw.gov.cy (Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων)

3.

http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html

4.

https://www.poed.com.cy/Default.aspx?tabid=164

5.

https://www.tripadvisor.com.

6.

https://www.orounta.org/ksenagisi/to-chorio

7

https://www.mixanitouxronou.gr/

8.

http://gr.cypruswalksetc.com/home

9.

http://www.wikiwand.com/

10.

Αικατερίνης Χ. Αριστείδου, Ανέκδοτα έγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Κρατικό Αρχείο της
Βενετίας, τόμ. Β΄, Λευκωσία 1994, σσ. 120-123, 124-125, έγγραφα αρ.54,55

11.

Αικατερίνης Χ. Αριστείδου, Ενοικιάσεις και πωλήσεις φεούδων επί Βενετοκρατίας στην Κύπρο κατά
την περίοδο 1509-1517, ΚυπριακαίΣπουδαί, τόμ. ΝΖ΄- (1995)
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12.

Μιχάλης Κουντούρης, Το παιχνίδι που ενώνει, Νίκας/Ελληνική Παιδεία Α.Ε, 2005

13.

https://greece.terrabook.com/el/messinia/page/kastro-methonis/

14.

https://feelgreece.com/el/methoni-castle/

15.

https://kastra.eu/castlegr.php?kastro=methoni

16.

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

17.

«Μεθώνη» Γιάννης Μπίρης, Αθήνα 2005

18.

«Συμβολή στην ιστορία της Μεθώνης» Νίκος Κοτσίρης, Αθήνα 1983

19.

«Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και του 20ου αιώνα» Βασίλης Μισκιώτης

20.

«Αναμνήσεις» Charls Deval

21.

«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

2.7. Παράρτημα
Επισυνάπτεται link με όλες τις δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου.

https://docs.google.com/presentation/d/12GRdlkkpOIQ41otyYy9URjuc4ldi8QnwO3Xu1xakTEg/edit?usp=sha
ring
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Βαδίζοντας στα χνάρια του Σεφέρη προσεγγίζουμε
την ιστορία της Κύπρου» ή «Η Κύπρος είναι ένας τόπος όπου το θαύμα
λειτουργεί ακόμα».
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1. Δημιουργός/οί
Ονοματεπώνυμο: Θάνου Δέσποινα
Ιδιότητα: Φιλόλογος, Πε 02
Email επικοινωνίας: despoinathanoy@gmail.com

1.2. Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο στο οποίο εμπλέκονται πέραν της λογοτεχνίας, η ιστορία, η
πληροφορική , η γεωγραφία , τα εικαστικά.

1.3. Τάξη/εις εφαρμογής
Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα της της Β (Β1, Β2)

1.4. Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία των μαθητών με τα
κείμενα και μεταξύ τους. Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν ποήματα ενός σημαντικού
έλληνα ποιητή που στη μακρά διαδρομή του βίωσε και αποτύπωσε στην ψυχή και το χαρτί του μέρος της
ιστορίας του πολύπαθου νησιού.
Έτσι θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να συναισθανθούν τις
καταστάσεις και τα γεγονότα μιας σημαντικής περιόδου του κυπριακού ελληνισμού κατά τη διάρκεια της
οποίας εκκολάπτονται πολλά και ποκίλλα γεγονότα.
Να έρθουν σε επικοινωνία με κείμενα που ενδείκνυνται για την ηλικία τους.
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Να ασκηθούν στην επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, στην άσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε
να συνθέτουν το δικό τους γραπτό κείμενο.
Να αποκτήσουν την ικανότητα μέσω της

ερμηνευτικής, αισθητικής και υφολογικής προσέγγισης ,

κατανόησης της πολυσημίας της ποιητικής γλώσσας.
Να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
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 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 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 διακρίνουν στα 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.

1.5. Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των ποιημάτων 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
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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
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.

1.6. Συνολική διάρκεια
4 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι δύο πρώτες συνεχόμενες στην αίθουσα πληροφορικής

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές μέσα από την εργασία τους στα πλαίσια του παρόντος σεναρίου θα αποκτήσουν ή θα
διευρύνουν ένα πλήθος νέων γνώσεων. Καταρχάς θα εξοικειωθούν με τη λειτουργία του ποιητικού λόγου
και θα καταβάλλουν και οι ίδιοι προσπάθεια δημιουργίας μικρών ποιητικών συνθέσεων που θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του πολιτιστικού
προγράμματος που εκπονούμε.
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 και θα
είναι σε θέση διακρίνοντας στο κείμενο αξίες και αρχές που διέπουν την ελληνική κοινωνία να τις
παραβάλουν με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Απαιτείται μικρή εξοικείωση με βασικά εργαλεία των Τ.Π.Ε καθώς επίσης και με την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία.
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2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
(1η διδακτική ώρα) Χωροταξική και θεματική πλαισίωση της ενότητας.
Καταρχάς 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 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.
Με τη μετάβασή μας στην αίθουσα πληροφορικής και με το άνοιγμα των υπολογιστών οι μαθητές μας
ακούν μελοποιημένο και οπτικοποιημένο από του μαθητές του ΓΕΛ Νεάπολης Κοζάνης το ποιήμα του
Σεφέρη “ 'Αρνηση” γεγονός που δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα και προδιαθέτει θετικά για τη συνέχεια.

1η Δραστηριότητα
Τίτλος: καταιγίδα ιδεών
Διάρκεια: 6-8 λεπτά

49

Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μία διαφάνεια που πάνω της είναι γραμμένο με έντονα
γράμματα το όνομα του ποιητή “Γιώργος Σεφέρης” και παρακινεί τους μαθητές να αναφέρουν οτιδήποτε
γνωρίζουν γι΄αυτόν. Ακούγονται ενδιαφέροντα πράγραμμα, όπως Σμύρνη, διπλωμάτης, ταξίδια, ποιήματα,
Κύπρος, Ελένη, Αηδόνια, Πλάτρες, νόμπελ, κ.λ.π. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές και
δημιουργήσουν μία διαφάνεια, που πάνω της θα αποτυπώσουν όλα αυτά που άκουσαν αλλά με
διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση η κάθε ομάδα.
Έτσι κάποια ομάδα δημιουργεί συννεφάκια πολύχρωμα που έχουν μέσα τις λέξεις που άκουσαν, άλλη μία
χοντρή γραμμή που σε κάποια σημεία τοποθετεί τις λέξεις, άλλη κύκλο που στην περίμετρο τοποθετεί τις
λέξεις, άλλη μικρότερους κύκλους μέσα σε έναν μεγάλο.
Η φιλόγογος ζητά από τους μαθητές να “σώσουν” τη διαφάνεια και να αποτελέσει αυτή την πρώτη από μια
σειρά διαφανειών που θα ακολουθήσουν εώς την τελική παρουσίαση.

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αναζήτηση βιογραφικών και εργογραφικών στοιχείων για τον ποιητή
Διάρκεια: 25 λεπτά
Περιγραφή : Οι ομάδες 1 και 2 κατευθύνονται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αναζητούν βιογραφικά
στοιχεία για τον ποιητή τα οποία οργανώνουν σε ένα κείμενο word και σε 5 διαφάνειες όπου
παρουσιάζονται οι βασικότεροι σταθμοί της ζωής του.
Οι ομάδες 3 και 4 αναζητούν εργογραφικά στοιχεία σε συγκεκριμένες σελίδες τα αποτυπώνουν σε ένα
κείμενο word και χωρισμένοι σε 2 υποομάδες δημιουργούν διαφάνειες όπου παρουσιάζουν το έργο του
ποιητή. Από την 4η οομάδα ζητείται να εστιάσει στην ποιητική δημιουργία που εμπνέεται ή αναφέρεται
στην Κύπρο.
Στα υπόλοιπα 10 λεπτά συνοψίζουμε τα στοιχεία που συλλέξαμε για τον ποιητή και εστιάζουμε στην
ποιητική συλλογή “Ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄”. Ακολουθεί μια συζήτηση για τη συλλογή. Τέλος η κάθε
ομάδα συνεχίζει τη σειρά διαφανειών που άρχισε με την πρώτη δραστηριότητα εμπλουτίζοντας την μετά
τις πληροφορίες που συνέλεξε.

3η Δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα)
Τίτλος: Με οδηγό ένα ποίημα του Σεφέρη
Διάρκεια: 30 λεπτά
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Περιγραφή: Προπαρασκευαστικό στάδιο όπου βλέπουμε ένα μικρό απόσπασμα (7 λεπτά περίπου) με
φωτογραφικά στιγμιότυπα και αφήγηση από την περίοδο της ζωής στην Κύπρο του Σεφέρη. Ακολούθως
κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ψάξει, να ακούσει τον ποιητή να απαγγέλει ή να ακούσει μελοποιημένα
κάποια από τα ποιήματα της συλλογής. Η 1η ομάδα αναλαμβάνει την Ελένη, η 2η το ποιήμα Αγιανάπα
Α΄και Β΄, η 3η Τη Σαλαμίνα της Κύπρος, η 4η Οι γάτες τ΄Αι Νικόλα και Νεόφυτος ο Έγκλειστος.
Ακολούθως καταγράφουν απόψεις και αναλύσεις επί των κειμένων σε κείμενο word και σε μία σειρά
διαφανειών εμπλουτισμένων σε φωτογραφικό υλικό που συγκέντρωσαν από την αναζήτησή τους στο
διαδίκτυο.
Είναι μια δραστηριότητα που καλύπτει ολόκληρη τη δεύτερη διδακτική ώρα και γίνεται σε συνεργασία με
τον εκπαιδευτικό που μετακινείται σε κάθε ομάδα και διευκολύνει ή επεξηγεί.

4η Δραστηριότητα ( 3η και 4η διδακτική ώρα , στην αόθουσα διδασκαλίας)
Την 3η διδακτική ώρα αρχικά οι μαθητές της 1ης ομάδας και στη συνέχεια της 2ης σε ρόλο δασκάλου
παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τα ποιήματα που είχαν να επεξεργαστούν. ¨εχει μεσολαβήσει ήδη
μία εβδομάδα και οι μαθητές σε συνεργασία με τη φιλόλογο έχουν μελετήσει και στο σπίτι τους το ποίημα
που κάθε ομάδα είχε αναλάβει και έχει προετοιμαστεί και ένα σχετικό φύλλο εργασίας για τους
συμμαθητές τους.
Να επισημάνω ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι μαθητές συνομιλούσαν τόσο μεταξύ τους είτε
κατ΄ιδίαν είτε διαδικτυακά, όσο και με τη φιλόλογο.
Την 4η διδακτική ώρα παρουσιάζουν οι μαθητές της 3ης και 4ης ομάδας τα ποιήματα που έχουν αναλάβει
και τα “διαδάσκουν' στους συμμαθητές τους.
Τα παιδιά έδωσαν στους συμμαθητές τους σε φωτοτυπίες τα ποιήματα. Υπήρχε μία αρκετά καλή γνώση
από τις προηγούμενες ώρες ενασχόλησής μας με τον ποιητή, μία γλωσσική προσέγγιση ικανοποιητική,
γνώση του ιστορικού υποβάθρου που οδήγησε στη γένεση των ποιημάτων και έτσι σχετικά έυκολα,
γρήγορα και ευχάριστα κύλησε η επεξεργασία των ποιημάτων.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Καταρχάς υπήρχε μια μικρή ανησυχία με την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής. Οι μαθητές μας, αν και
είχαν εξοικείωση με την εργασία σε ομάδες, επέμειναν 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 ομάδες και ανέλαβαν ρόλους που τους ταίριαζαν.
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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, αλλά και από τα μαθήματα της ιστορίας, της γεωγραφίας, των εικαστικών και της
λογοτεχνίας.
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
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.
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.
Αυτό που θεωρώ ότι χρειαζόταν αλλαγή ήταν το εύρος των ποιημάτων με τα οποία ασχολήθηκαν οι
μαθητές μας. Σίγουρα ήταν μεγάλος ο όγκος και απλώς τα αγγίξαμε. Αυτό αποτελεί όμως κίνητρο να
ασχοληθούμε εκτενέστερα με το Σεφέρη στην επόμενη σχολική χρονιά που οι μαθητές μας θα είναι στη Γ΄
γυμνασίου και σε σχέση με την Ελένη του Ευριπίδη που διδάσκονται εκεί.
Πολύ θετικό ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια της 3ης και 4ης διδακτικής ώρας
ανέλαβαν ρόλο διδάσκοντα και προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι είχαν μάθει από την επεξεργασία
των ποιημάτων που είχε αναλάβει η κάθε ομάδα. Είχε προηγηθεί βέβαια η συνεργασία της κάθε ομάδας
χωριστά με την εκπαιδευτικό για να εκπονήσουμε το σχέδιο διδασκαλίς για το κάθε ποίημα. Έτσι οι
μαθητές μας έγιναν μικροί “μαθητευόμενοι δάσκαλοι” γαια τους συμμαθητές τους. Στην ουσία
πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Οι μαθητές ένιωσαν ωραία
και παραγωγικά στους νέους ρόλους τους και έγιναν αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους μέσα από την
εναλλαγή των ρόλων.
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Να επισημανθεί ότι με αυτό τον τρόπο έγινε και η καλύτερη και πιο ευχάριστη αξιολόγηση των μαθητών
μας. Έτσι και οι ίδιοι έμαθαν από τους άλλους, τους συμμαθητές τους και έγιναν οι δάσκαλοί τους με ό,τι
συνεπάγεται αυτό. Βίωσαν στην ουσία, κατά το δυνατόν, τα ποιήματα αλλά βίωσαν και τους διαφορετικούς
ρόλους μέσα στην τάξη, τόσο από την πλευρά του μαθητή, όσο ακι από την πλευρά του δασκάλου, αφού
έγιναν οι ίδιοι δάσκαλοι. Θεωρώ ότι και αυτό ήταν ένα σημαντικο κομμάτι της όλης διαδικασίας.

2.5. 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

2.6. Βιβλιογραφία
1.Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τ.1
Πάτρα, 2010
2.Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τ.3
Πάτρα, 2011
3.Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες, φιλολογική επιμελ. Γαραντούδης, Ευρ., Καγιαλάς, Τ. , Ίκαρος 2012
4.http://www.snhell.gr/
5.www.youtube.com/watch?v=V92VPDYHg5Q
6.www.youtube.com/watch?v=uVQD7Yi167o
7.http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=355551
8.http://www.bbc.co.uk/greek/seferis.shtml.
9.http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/various.htm
10.www.livemedia.gr/video/66980 (και ακούστε την Άννα Λόντου να μιλάει για το Σεφέρη που γνώρισε)
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2.7. Παράρτημα
Φύλλα Εργασίας
1η Ομάδα
1.Αφού πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=243 να αναζητήσετε βιογραφικά στοιχεία
του ποιητή και να κάνετε ένα σύντομο βιογραφικό του σε ένα κείμενο word και μία σειρά
διαφανειών για να το παρουσιάσετε στουε συμμαθητές σας.
2.Αφού πάτε στη διεύθυνση http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/various.htm
δείτε τα ποιήματα της συλλογής “Ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄”. Επιλέξτε το ποίημα Ελένη και
διαβάστε το σχετικό άρθρο στη διεύθυνση http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/browse.html?object_id=20009. Στην
περίπτωση του ποιήματος «Ελένη», το οποίο ο Σεφέρης εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τους
αγώνες της Κύπρου για την ελευθερία της, γίνεται αναφορά στην τραγωδία Ελένη του Ευριπίδη.
Δικαιολογείται κατά τη γνώμη σας το γεγονός ότι “Ο Σεφέρης αξιοποιεί τον μύθο της Ελένης για
να μιλήσει για τη διάψευση των προσδοκιών όλων όσοι στρατεύτηκαν για την ελευθερία στον
πρόσφατο πόλεμο, καταλήγοντας στις συγκαιρινές περιστάσεις της Κύπρου, που οι σύμμαχοι του
πολέμου τής στερούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση”; (Γαραντούδης & Καγιαλής, 2008: 245.
παρουσιάστε τις θέσεις σας σε ένα σύντομο κείμενο.
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 προβληματιστείτε για τη γλώσσα του
Σεφέρη.
4.Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε τις
περιοχές στις οποίες αναφέρεται ο ποιητής. Αν μπορείτε κάντε ένα χάρτη και τοποθετείστε τες
πάνω.

2η ομάδα
1.Αφού πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=243 να αναζητήσετε βιογραφικά στοιχεία
του ποιητή και να κάνετε ένα σύντομο βιογραφικό του σε ένα power point που θα το
παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας.
2.Αφού πάτε στη διεύθυνση

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/various.htm
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δείτε τα ποιήματα της συλλογής ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄ ¨η Κύπρος ου μ εθέσπισεν.
Επιλέξτε το ποίημα Αγιανάπα Α΄και Αγιανάπα Β΄.
3. Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε τις
περιοχές στις οποίες αναφέρεται ο ποιητής. Αν μπορείτε κάντε ένα χάρτη και τοποθετείστε τες
πάνω. Εξερευνήστε πώς είναι σήμερα τα μέρη στα οποία αναφέρεται ο ποιητής στα δύο ποιήματά
του. Πώς ερμηνεύετε τις αλλαγές;
4.Αφού εντοπίσετε μέσα στα ποιήματα 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 προβληματιστείτε για τη γλώσσα του
Σεφέρη και να ετοιμάσετε ένα μικρό κείμενο ή παρουσίαση με τα βασικά σημεία της.
5.Αφού επισκεφτείτε το Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=270&author_id=44

ακούστε τον ποιητή να

απαγγέλλει.

3η Ομάδα
1.Αφού πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=243

να

αναζητήσετε

εργογραφικά

στοιχεία του ποιητή και να κάνετε έναν κατάλογο με τα έργα του ποητή και ένα power point που
θα το παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας.
2. Αφού πάτε στη διεύθυνσηhttp://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/various.htm
δείτε τα ποιήματα της συλλογής ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄ ¨η Κύπρος ου μ εθέσπισεν.
Επιλέξτε το ποίημα “Η Σαλαμίνα της Κύπρου”. Ακούστε τον ποητή να το απαγγέλλει και
ταυτοχρόνως δείτε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα αυτής της περιόδου από το νησί. Προσπαθήστε
να προσεγγίσετε το ποίημα μέσα από τα στοιχεία που αντλήσατε από τα άρθρα, τα ντοκυμαντέρ
και τις συνεντεύξεις.
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.
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4.Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. 2. Μεταβείτε στο
http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε τις περιοχές στις οποίες
αναφέρεται ο ποιητής. Αν μπορείτε κάντε ένα χάρτη και τοποθετείστε τες πάνω.

4η ομάδα
1.Αφού πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=243

να

αναζητήσετε

εργογραφικά

στοιχεία του ποιητή και να κάνετε έναν κατάλογο με τα ποιήματα της ποιητικής συλλογής
“Ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄”

και

ένα power point που θα

το παρουσιάσετε στους

συμμαθητές σας. Επίσης παρουσιάστε και δικαιολογήστε τον πρώτο τίτλο της συλλογής.
2.Αφού πάτε στη διεύθυνση
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/various.htm δείτε τα ποιήματα της
συλλογής “Ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄”. Επιλέξτε το ποίημα Οι γάτες τ΄ Αι Νικόλα και
Νεόφυτος ο ¨εγκλειστος. Ακολούθως παρακολουθήστε το βίντεο
www.youtube.com/watch?v=V92VPDYHg5Q και εντοπίστε τις ποιητικές καταβολές του Σεφέρη και
τις σκέψεις του πάνω στα δύο ποιήματα. Πότε γράφτηκαν, ποια ήταν η προϊστορία τους, τι ήθελαν
να πουν την εποχή συγγραφής τους σε σχέση πάντα με την ιδιότητα του Σεφέρη.
3.Μεταβείτε στο http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. 2. Μεταβείτε στο
http://maps.google.com/ και δείτε στο χάρτη της Κύπρου. Εντοπίστε τις περιοχές στις οποίες
αναφέρεται ο ποιητής. Αν μπορείτε κάντε ένα χάρτη και τοποθετείστε τες πάνω.
4.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.

Α. Εργασία (υποχρεωτική για την ερχόμενη εβδομάδα)
1. Η Κύπρος αποτελεί για τον Γ. Σεφέρη την ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας και τον
συνδετικό κρίκο με το παρελθόν. Ο πλούτος των παραπομπών στον αρχαίο κόσμο χαρίζει μεγάλο
ιστορικό βάθος στα ποιήματα και αυξάνει τη διακειμενικότητά τους. Αυτές οι παραπομπές όμως
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δεν αναφέρονται πια στους πρωτόγονους μύθους ή τις ιστορίες των αρχαίων πέρα και έξω από τα
λογοτεχνικά κείμενα που μας έχουν παραδοθεί, αλλά στα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα. Έτσι, οι
υπαινιγμοί που αφορούν τον αρχαίο κόσμο γίνονται μέσω συγκεκριμένων έργων (Beaton, 1996:
264). Συμφωνείτε με τη θέση αυτή; αναπτύξτε τη γνώμη σας σε ένα κείμενο μίας σελίδας που θα
παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας.
2.

Μπορείτε

να

δείτε

το

www.youtube.com/watch?v=Tls9xQqp54Y,

βίντεο
Το

Κυπριακό

στην
μέσα

παρακάτω
από

το

διεύθυνση
"ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Γ΄" του Γ. ΣΕΦΕΡΗ και να εντοπίσετε τα βασικά σημεία του κυπριακού ζητήματος
αυτή την περίοδο παρουσιάζοντας τα σε ένα power point που θα παρουσιαστεί στο τέλος της
σχολικής χρονιάς.

3. Αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη των ποιημάτων 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.
Προαιρετική εργασία
4. Ακούστε επίσης συνεντεύξεις του Σεφέρη και την ηχογραφημένη δήλωση του κατά της
δικτατορίας, στο διαδικτυακό τόπο του ΒΒC (http://www.bbc.co.uk/greek/seferis.shtml).
Μπορείτε να ετοιμάσετε μια μικρή παρουσίαση για την ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων σε
δύδκολες περιόδους της ιστορίας των λαών.
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Ανιχνεύοντας στα κάστρα της Κύπρου τη μεσαιωνική

ιστορία της. Η περίπτωση της Γ΄ Σταυροφορίας»
1. Ταυτότητα σεναρίου
1.1. Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Θάνου Δέσποινα
Ιδιότητα: Πε 02 φιλόλογος
Email επικοινωνίας: despoinathanoy@gmail.com

1.2. Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο στο οποίο εμπλέκονται πέραν της ιστορίας, η πληροφορική , η
γεωγραφία , τα εικαστικά.

1.3. Τάξη/εις εφαρμογής
Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα της της Β (Β1, Β2)

1.4. Σκοπός και στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας με
υποκείμενο δράσης τους ανθρώπους.
Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για
τα προβλήματα του και να προγραμματίσουν ορθά το μέλλον
Να κατανοήσουν το γεωγραφικό και ιστορικό χώρο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα, δρουν και
αναπτύσσονται οι λαοί
Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική του ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας στη οποία ζουν
Να οικοδομήσουν, μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους
ταυτότητα
Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και τη συνεισφορά τους στον
παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα κριτικής αξιολόγησης των πηγών
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Να οικειωθούν το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών, αναγκαίων για τη βαθύτερη και πληρέστερη
ιστορική γνώση
Να κατανοήσουν ότι η ολιστική γνώση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών της,
πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λ.π.
Να διακρίνουν κατά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων τις αφορμές, τα αίτια και τα αποτελέσματα
Να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία,
μέσω της ανακάλυψης-διερεύνησης και να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής
αναζήτησης στο Διαδίκτυο
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και καλλιέργεια των διερευνητικών δεξιοτήτων
σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής – ανακαλυπτικής μάθησης που διευκολύνεται μέσω της
χρήσης των υπολογιστών, των εκπαιδευτικών λογισμικών και των δικτυακών τόπων. Βιωματική προσέγγιση
της ιστορικής περιόδου μέσα από την αναζήτηση, επεξεργασία, ανάλυση, σύνθεση, ταξινόμηση,
αξιολόγηση πληροφοριών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.
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 η δυνατότητα με κατάλληλες προσομοιώσεις, ταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα
κ.λ.π. να αποκτήσουν ένα είδος βιώματος για ιστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν.
Να καλλιεργήσουν κριτική ιστορική και δημιουργική σκέψη
Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας μέσα από τον εντοπισμό και
τη σύγκριση κειμενικών και εικαστικών ιστορικών πηγών
Να μετατραπούν σε μικρούς ιστορικό- ερευνητές και να οικοδομήσουν τη νέα γνώση σταδιακά πάνω στις
ήδη υπάρχουσας.
Να μπορούν να αξιοποιήσουν τους χάρτες ως ιστορικές πηγές και να παρακολουθούν την εξέλιξη των
ιστορικών γεγονότων σε συνδυασμό με την επιρροή αυτών στην διαμόρφωση κρατών και συνόρων επάνω
στο χάρτη.
Να συνθέτουν το δικό τους γραπτό κείμενο, να προσεγγίσουν την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων
μέσα από τα μνημεία πολιτισμού.
Τέλος μέσα από τα κάστρα της μεσαιωνικής περιόδου, να αποκτήσουν μια βιωματική γνωριμία με ένα
κομμάτι της ιστορίας της Κύπρου, τη μεσαιωνική περίοδο. Επίσης να κατανοήσουν και να συναισθανθούν
την κατάσταση στην Κύπρο κατά την περίοδο των σταυροφοριών και τις συνέπειες τους για τους
ανθρώπους, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τα θρησκευτικά βιώματα κ.λ.π
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1.5

Διδακτική μέθοδος- Διδακτικές τεχνικές

Κατά την επεξεργασία χρησιμοποιούνται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης, η καθοδηγούμενη αυτενέργεια των μαθητών με τη μορφή του διαλόγου, της προσωπικής
έρευνας και των ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών. Έτσι οι μαθητές ασκούνται στην ανταλλαγή γνώσεων
και πληροφοριών, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω της γεωγραφίας, των εικαστικών 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. Δίνεται βάρος στο
«γνώριζε πώς» και όχι στο «γνώριζε ότι». Οι ερωτήσεις που τίθενται από το φιλόλογο μπορούν να
διαφωτίσουν την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύμηση, επαγωγικό συμπέρασμα), την κατανόηση (έκφραση,
συμπεριφορές, αιτίες), τη σκέψη (κρίση, δημιουργία, αιτιολόγηση) (Bruner;ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη
μαθησιακή διαδικασία, Vygotsky: κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης).
Η τελική σύνθεση επιδιώκει τον αναστοχασμό και είναι ανοιχτή σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Η
μορφή της διδασκαλίας είναι ελεύθερος διάλογος και κατευθυνόμενη αυτενέργεια.
Το συγκεκριμένο σενάριο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών της
ιστορίας , όπως η προβολή βίντεο, το διαδίκτυο, αλλά και σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης,
όπως οι ομάδες εργασίας και το project.

1.6. Συνολική διάρκεια
4 διδακτικές ώρες. Αρχικά ένα συνεχόμενο δίωρο στο εργαστήριο πληροφορικής όπου έγινε η
αναζήτηση, επιλογή ,συγκέντρωση και αρχική διαμόρφωση του υλικού και στη συνέχεια μία ακόμα
διδακτική ώρα στην αίθουσα πληροφορικής και μία ώρα για την παρουσίαση των επιμέρους,
ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων των ομάδων , σχολιασμό, ολοκλήρωση και αποτίμηση.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές μέσα από την εργασία τους στα πλαίσια του παρόντος σεναρίου θα αποκτήσουν ή θα
διευρύνουν ένα πλήθος νέων γνώσεων. Καταρχάς θα κατανοήσουν ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι
αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας με υποκείμενο δράσης τους ανθρώπους και ότι ο γεωγραφικός και
ιστορικός χώρος όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα, είναι χώρος δράσης και ανάπτυξης λαών.
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.

60

Επιπλέον θα ασκηθούν στη συνεργασία και θα παράγουν ποικιλία κειμένων, μικρές ιστορίες, το δικό τους
γραπτό κείμενο και έτσι να προσεγγίσουν την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων μέσα από τα μνημεία
πολιτισμού. Επίσης πολυτροπικά κείμενα, τρισδιάστατες κατασκευές, όπως κάστρα, ίσως και κάποιο μικρό
θεατρικό που θα δραματοποιήσουμε, θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν τα ρούχα των σταυροφόρων,
χρονογραμμές με διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που θα τους υπενθυμίζουν τα σημαντικά
γεγονότα κοσμώντας ταυτοχρόνως την τάξη τους.
Ακόμα θα οικοδομήσουν, μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους
ταυτότητα, αλλά θα βοηθηθούν να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και τη
συνεισφορά τους στον παγκόσμιο

πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο

διαφορετικό. Στα πλαίσια αυτά θα μάθουν να προσεγγίζουν και να μελετούν κριτικά ιστορικές πηγές, αλλά
και να αναζητούν πληροφορίες σε έμμεσες πηγές. Επίσης θα συνειδητοποιήσουν ότι κάποια ιστορικά
γεγονότα αποτυπώνονται σε έργα τέχνης διαφόρων εποχών και πια ενδεχομένως επίδραση έχουν στους
ανθρώπους.
Τέλος θα κατευθυνθούν να συνειδητοποιήσουν την προσωπική του ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας
στη οποία ζουν.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας ήδη προϋπήρχαν σε ικανοποιητικό
βαθμό 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.
Βέβαια υπήρχε και η κατάλληλη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό με το να φέρει στην αίθουσα σχετικά
βιβλία, άρθρα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, ιστορικούς και γεωγραφικούς χάρτες.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Σημείο επαφής
Διάρκεια: 5-6 λεπτά
Περιγραφή : Πρόκειται για την πρώτη επαφή των μαθητών με το θέμα των σταυροφοριών και έτσι
ξεκινήσαμε με την προβολή ενός μικρού αποσπάσματος δύο λεπτών περίπου, από ταινία, όπου
απεικονίζονται σταυροφόροι έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για την ταινία “Το βασίλειο των
Ουρανών”. Είναι μία ωραία και ενδιαφέρουσα πρόκληση- πρόσκληση για να ανοίξουμε το θέμα που
πρόκειται να διδάξουμε και ταυτόχρονα να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών.
Ακολούθως ζητάμε από τους μαθητές με αφόρμηση το απόσπασμα που είδαν να αναφέρουν με συντομία
οτιδήποτε θεωρούν ότι σχετίζεται με το θέμα. Ακούγονται διάφορα, όπως Σταυροφόροι, πανοπλία, Άγιοι
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Τόποι, Ιερουσαλήμ, σπαθιά, κάστρα, πολεμίστρες, γενναίοι, άγριοι, κ.λ.π. Εδώ έχουμε μικρές διαφωνίες
μεταξύ των μαθητών για το τι είναι ωραίο, ενδιαφέρον κ.λ.π. αλλά με την παρέμβαση της φιλολόγου
αποσοβείται ο κίνδυνος να ξεφύγουμε από το θέμα. Οι γραμματείς κάθε ομάδας είναι υπεύθυνοι να
κρατούν σημειώσεις για ό,τι ακούγεται σε ένα έγγραφο word.

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Προσδενόμαστε
Διάρκεια:10 λεπτά
Περιγραφή : Ακολουθώντας τις σημειώσεις της , η κάθε ομάδα αναζητά στο ηλεκτρονικο λεξικό και
αποδίδει ένα σύντομο ορισμό για κάθε μία από τις λέξεις που πρόλαβε και σημείωσε ή που θεώρησε η ίδια
ενδιαφέρουσες. Εδώ η κάθε ομάδα έχει σχηματίσει ένα παραλλαγμένο λεξικό και όταν τους ζητάμε να το
παρουσιάσουν δίνουμε τη δυνατότητα και στις άλλες ομάδες να συμπληρώσουν το δικό τους. Επιπλέον
όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να βρουν τη σημασία των όρων που ζητάμε στην 1η ερώτηση που είναι
κοινή σε όλα τα φύλλα εργασίας. Παρουσιάζουν όλες οι ομάδες τα νέα μόνο στειχεία. Η κάθε ομάδα
παρουσιάζει από έναν όρο και οι άλλες συμπληρώνουν μόνο αν έχουν να προσθέσουν κάτι που δεν έχει
ειπωθεί.

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Βασιλείς, αυτοκράτορες, λαϊκοί, φεουδάρχες: όλοι για ένα και ένας για όλους (σκοπό):;;; Η επιλογή
τίτλου είναι των μαθητών
Διάρκεια:20 λεπτά
Περιγραφή : η κάθε ομάδα ακολουθεί το δικό της φύλλο εργασίας. Έτσι η 1η ομάδα αναζητά πληροφορίες
σε συγκεκριμένες σελίδες και αποσπάσματα ντοκυμαντέρ για τον πάπα Ουρβανό Β΄ και το ρόλο του στην
έναρξη της α΄ σταυροφορίας. Η 2η ομάδα για τον Αλλέξιο Α΄, το βυζαντινό αυτοκράτορα και τη στάση του
ως προς τη σταυροφορία. Δίνονται και κάποια μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του μαθητή για να
αντιληφθούν τα κίνητρα και τις πολιτικές των θρησκευτικών και πολιτικών ταγών. Η 3η ομάδα αναζητά
πληροφορίες και για τη λαϊκή σταυροφορία και την πορεία της και η 4η ομάδα για τη φεουδαρχική
σταυροφορία και την πορεία της. Κάθε ομάδα παρουσιάζει ένα power point με τα βασικά σημεία και
φωτογραφικό υλικό.

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αίτια ¨Η αφορμές; Ποια η διαφορά τους;
Διάρκεια: 10 λεπτά
Περιγραφή; Όλες οι ομάδες προσπαθούν μέσα από μία σύντομη αναζήτηση να ανιχνεύσουν τη διαφορά
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μεταξύ βαθύτερων αιτιών και αφορμών που οδηγούν στην έναρξη ενός ιστορικού γεγονότος. Ακολουθεί
συζήτηση πάνω στο θέμα και γίνονται αναφορές στο μάθημα της ιστορίας της α΄γυμνασίου όπου
αναλυτικά μιλήσαμε για τα αίτια και τις αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου. Έτσι οι μαθητές μας
κάνουν μία καλή ανάκλησση της προϋπάρχουσας γνώσης και αντιλαμβάνονται πώς τα ιστορικά γεγονότα
είναι αποτελέσματα δράσεων και υπολογισμών ανθρώπων. Στο σημείο αυτό ξεκινά μία συζήτηση με
αφορμή “και Αν ήταν έτσι; Αν αυτός έκανε εκείνο; Αν αργούσε; κ.λ.π. που κλείνει όμως σύντομα .

5η δραστηριότητα
Τίτλος: Στοχεύοντας
Διάρκεια:30 λεπτά
Περιγραφή: Κάθε ομάδα με οδηγό κάποιες λέξεις-κλειδιά αναζητά στο διαδίκτυο και παρουσιάζει στους
συμμαθητές της τα αποτελέσματα των ερευνών της . Τα συμπληρώνει μετά τη συζήτηση και δημιουργεί μία
σειρά διαφανειών για να παρουσιαστεί στο τέλος. Μου τα αποστέλλουν για τα ελέγξω και να κάνω
διορθώσεις έτσι ώστε στο επόμενο μάθημανα είναι έτοιμοι για παρουσίαση. Έτσι η 1η ομάδα βρίσκει
πληροφορίες για την Γ σταυροφορία , κάνει έναν κατάλογο με τα βασικά πρόσωπα, την πορεία των
γεγονότων και το ρόλο γυναικών και παιδιών, τον οποίο εμπλουτίζει με φωτογραφίες σχεδόν σε κάθε
σελίδα. Επίσης έκανε μία εξαιρετική παρουσίαση με τη στολή των σταυροφόρων. Κάποιος μαθητής της
ομάδας τη ζωγράφισε κιόλας.
Η 2η ομάδα αφού ολοκληρώσει την αναζήτησή της κάνει μία παρουσίαση για τους Ναΐτες ιππότες και μια
αναφορά στα άλλα ιπποτικά τάγματα και το γενικότερο ρόλο τους. Στη συνέχεια κάνει μία εκτενέστερη
παρουσίαση για τους Λουζινιάν, αρχίζοντας από στον έκπτωτο γάλλο βασιλιά της Ιερουσαλήμ Γκι ντε
Λουζινιάν;
Η 3η ομάδα παρουσιάζει το Ριχάρδος το Λεοντόκαρδος, ποιος ήταν πότε και κάτω από ποιες συνθήκες
έφτασε στην Κύπρο τη σύζυγό του, πώς έγινε ο γάμος τους, πώς πέρασε η Κύπρος κάτω από τον έλεγχο του,
ποιος ο ρόλος του στη Γ΄ Σταυροφορία, γιατί ονομάστηκε Λεοντόκαρδος. Στη συνέχεια κάνει μία σειρά
διαφανειών όπου παρουσιάζει τους βασιλείς και τις βασίλισσες της Κύπρου κατά την περίοδο του
μεσαίωνα μέχρι και την τελευταία βασίλισσα του νησιού. Τέλος

Καταγράφει τη δράση κάποιων

βασιλισσών, όπως της Ελένης Παλαιολογίνας, της Ελεονόρας, της Καρλότας και της Αικατερίνης Κορνάρο
και της επιρροής τους στην ιστορία Κύπρου.
Η 4η ομάδα παρουσιάζει τον Σαλαντίν, τη δράση του, τις μάχες όπου συγκρούστηκε με τους
σταυροφόρους, το τέλος του και τις σχέσεις του με το Ριχάρδο προσπαθώντας να δώσουν το ιπποτικό
ιδεώδες σε ανατολή και δύση. Το πού ενδιαφέρον είναι ότι μας παρουσιάζουν ζωγραφικούς πίνακες και
χειρόγραφα που δείχνουν σκηνές δράσης των σταυροφόρων και μας μιλούν για μια ανθρώπινη στιγμή
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τους. Τέλος μας κάνουν μια εξαιρετική παρουσίαση με κάστρα της περιόδου από διάφορα σημεία
ανατολής και δύσης και μας μιλούν για τον κύκλο ζωής των κάστρων της Κύπρου.
Η δραστηριότητα είχε διάρκεια όλη τη διδακτική ώρα, έγιναν κάποιες επιμέρους παρουσιάσεις, προσθήκες
και διορθώσεις. Οι μαθητές πήραν τις εργασίες τους να τις ολοκληρώσουν στο σπίτι. Στο μεταξύ θα μου τις
έστελναν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για διορθώσεις.
Την τρίτη διδακτική ώρα ασχοληθήκαμε με την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών και την τέταρτη με
τις προαιρετικές εργασίες.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Καταρχάς υπήρχε μια μικρή ανησυχία με την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής. Οι μαθητές μας, αν και
είχαν εξοικείωση με την εργασία σε ομάδες, επέμειναν 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 ομάδες 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.
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 προϋπάρχουσα γνώση από το
πολιτιστικό πρόγραμμα, αλλά και από τα μαθήματα της γεωγραφίας, των εικαστικών και της λογοτεχνίας.
Ειδικά ως προς το κομμάτι της γεωγραφίας υπήρξε άψογη συνεργασία με το συνάδελφο που διδάσκει το
μάθημα και έτσι οι μαθητές μας ήρθαν πολύ καλά προετοιμασμένοι.
Θετικά μας εξέπληξε το γεγονός ότι οι μαθητές μας κατά την αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο
εντόπισαν πλουσιότατο υλικό (εικόνες, αλλά και βίντεο, ειδικά βιντεάκια στο youtube που παρουσίαζαν
αποσπάσματα από την ιστορία της μεσαιωνικής Κύπρου και ντοκιμαντέρ) και εξέφρασαν την επιθυμία να
το δημοσιοποιήσουν για να το γνωρίσουν και οι άλλοι συμμαθητές τους, αλλά και μαθητές άλλων
σχολείων.
Σε αυτό το σημείο να επισημάνω πως ήταν επιλογή μου να αφήσω τους μαθητές σε κάποιες
δραστηριότητες να προβούν σε αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο μόνοι τους , αφού τους είχα δώσει
μόνο λέξεις-κλειδιά. Οι ίδιοι ήταν εξοικειωμένοι με την όλη διαδικασία και συγκεντρωμένοι στο στόχο τους
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αφού ήξεραν ότι ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους ήταν συγκεκριμένος. Επίσης είχε προηγηθεί και η
εργασία στα πλαίσια του άλλου σεναρίου και ήξεραν ακριβώς πως έπρεπε να δράσουν.
Πρέπει να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι οι μαθητές μας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σενάριο της
ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που μεσολάβησε ως την παρουσίαση βρήκαν και έφεραν
πλουσιότατο υλικό και έκαναν πολλές ερωτήσεις και συζητήσεις. Τους μαγνήτισε το θέμα των
σταυροφοριών, των ιπποτών, των βασιλισσών, αλλά και οι ίντριγκες που κρυβόταν πίσω από τα γεγονότα.
Επίσης έψαξαν και είδαν ταινίες που αναφέρονται στην εποχή.
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.

2.5. 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 έχει αναρτήσει χάρτες ιστορικούς και
γεωγραφικούς της περιόδου.

2.6. Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.

Καραγιανόπουλος Ιωάννης, Το Βυζαντινό Κράτος, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996
Τσιρπανλής Ζαχαρίας, Η Μεσαιωνική δύση, εκδ.Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2004
Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη, Βυζαντινή ιστορία, τα.Α-Γ1, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001
Η πολιορκία της Άκρας(1189-1191) άρθρο του Δημήτρη Σταυρόπουλου.περιοδικό
στρατιωτική ιστορία, τεύχος 106, Ιούνιος 1005
5. Runciman Steven, Η ιστορία των Σταυροφοριών, τ.Α-Γ, μτφρ Άγγυ Βλαβιανού, εκδ.
Γκοβόστη, Αθήνα 2006
6. Λήμμα Σταυροφορίες, παγκόσμια Ιστορία, τόμος β΄εκδοτική αθηνών
7. https/ el.wikipedia.org
8. greekworldhistory.blogspot.com
9. asiaminor.ehw.gr.gr/l.aspx?id=6241
10. 24grammata.com
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2.7. Παράρτημα
Φύλλα εργασίας
Ομάδα Α
1. Όλες οι ομάδες αφού παρακολουθήσετε το βίντεο “Χαμένοι στο χρόνο / Μέρος Γ΄- βασιλιάδες και
Σταυροφόροι (διάρκεια αρχή -8.43) θα δείτε με συντομία την ιστορία της Κύπρου.
2. Αναζητήστε στο διαδικτυακό λεξικό όρους όπως: Σταυροφορίες, ιερός πόλεμος, προσκυνήματα, Άγιοι
Τόποι.
3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον Πάπα Ουρβανό Β΄. Συλλέξτε και καταγράψετε
πληροφορίες για το ρόλο του στην έναρξη της Α΄ Σταυροφορίας. Κάντε μία σειρά διαφανειών για να
ενημερώσετε τους συμμαθητές σας.
4. Αναζητήστε στο διαδίκτυο το ρόλο των γυναικών και των παιδιών στις σταυροφορίες και ειδικά στην Α΄
Σταυροφορία.
5. Αφού κάνετε μία αναζήτηση στο διαδίκτυο εντοπίστε τα αίτια και της αφορμές των σταυροφοριών. Στη
συνέχεια να κάνετε μία παρουσίαση διακρίνοντας τα βασικά αίτια από τις αφορμές ώστε να τα
γνωστοποιήσετε και στους συμμαθητές σας.
6. Στη διεύθυνση greekworldhistory.blogspot.com διαβάστε για την Γ ΄ Σταυροφορία
α. πώς ονομάστηκε αλλιώς;
β. ποια ήταν τα αποτελέσματά της .
Κάντε μία μικρή παρουσίαση για να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας.
7 .Αναζητήστε χειρόγραφα της εποχής και εστιάστε την προσοχή σας στις μικρογραφίες τους. Πώς
αποδίδουν τους σταυροφόρους; (Ενδυμασία, πανοπλία, χαρακτηριστικά προσώπου, κίνηση). Μπορείτε σε
μια παράγραφο να δώσετε μία εξωτερική περιγραφή τους;

Ομάδα Β
1. Όλες οι ομάδες το βίντεο “Χαμένοι στο χρόνο / Μέρος Γ΄- βασιλιάδες και Σταυροφόροι (διάρκεια αρχή 8.43) και να παρακολουθήσετε με συντομία την ιστορία της Κύπρου
2. Αναζητήστε στο διαδικτυακό λεξικό όρους όπως Σταυροφορίες, ιερός πόλεμος, προσκυνήματα, Άγιοι
Τόποι.
3. Βυζαντινός αυτοκράτορας αυτής της περιόδου ήταν ο Αλέξιος Α΄. Αναζητήστε πληροφορίες για αυτόν και
προσπαθήστε να διερευνήσετε τη στάση του. Με βάση τις προηγούμενες γνώσεις σας γιατί θεωρείτε ότι
προέβη σε αυτές τις κινήσεις; Κάντε μία παρουσίαση όπου θα παρουσιάζετε τα βασικά σημεία με τη
συνοδεία φωτογραφικού υλικού στους συμμαθητές σας.
4. Αφού πάτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση asiaminor.ehw.gr.gr/l.aspx?id=6241 να καταγράψετε σε ένα
έγγραφο word με συντομία το ιστορικό πλαίσιο της Γ΄ Σταυροφορίας (1189-1190), την εξέλιξη και τις
συνέπειες της. Κάντε μία μικρή παρουσίαση για να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας.
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5. Πώς πέρασε η Κύπρος στους Ναΐτες ιππότες; Τι ήταν αυτοί; Πώς πέρασε ξανά στα χέρια του Ριχάρδου;
(1192) Ποιοι ήταν οι λόγοι; Πώς έφτασε τελικά στον έκπτωτο γάλλο βασιλιά της Ιερουσαλήμ Γκι ντε
Λουζινιάν; Αναζητήστε πληροφορίες και στη συνέχεια οργανώστε τες σε μία σειρά διαφανειών με
φωτογραφικό υλικό για την ενημέρωση και της υπόλοιπης τάξης.
6. Αφού κάνετε μία μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο να κάνετε ένα έγγραφο word και μία σειρά
διαφανειών, όπου θα παρουσιάζετε
α. Τι ήταν τα τάγματα των ιπποτών;
β. Ποια είναι γνωστά αυτή την περίοδο;
γ. ποιος ο ρόλος τους στις σταυροφορίες

Ομάδα Γ
1. Όλες οι ομάδες το βίντεο “Χαμένοι στο χρόνο / Μέρος Γ΄- βασιλιάδες και Σταυροφόροι (διάρκεια αρχή 8.43) και να παρακολουθήσετε με συντομία την ιστορία της Κύπρου
2. Αναζητήστε στο διαδικτυακό λεξικό όρους όπως: Σταυροφορίες, ιερός πόλεμος, προσκυνήματα, Άγιοι
Τόποι.
3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη λαϊκή σταυροφορία. Γιατί ονομάστηκε έτσι; Ποιοι ήταν οι
αρχηγοί της; Ποια κατάληξη είχε; Κάντε μία παρουσίαση όπου θα παρουσιάζετε τα βασικά σημεία τους με
τη συνοδεία φωτογραφικού υλικού στους συμμαθητές σας.
4. Αφού κάνετε μία αναζήτηση στο διαδίκτυο εντοπίστε τα αίτια και της αφορμές των σταυροφοριών. Στη
συνέχεια να κάνετε μία παρουσίαση διακρίνοντας τα βασικά αίτια από τις αφορμές ώστε να τα
γνωστοποιήσετε και στους συμμαθητές σας.
5. α. Ποιος ήταν Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος; Γιατί ονομάστηκε Λεοντόκαρδος; Πότε και κάτω από ποιες
συνθήκες έφτασε στην Κύπρο; Ποια ήταν η Βερεγγαρία της Ναβάρας; Πώς βρέθηκε στην Κύπρο; Πώς
πέρασε η Κύπρος κάτω από τον έλεγχο του Ριχάρδου;
β. ποιος ο ρόλος του στη Γ΄ Σταυροφορία;
6. Μπορείτε να κάνετε μία σειρά διαφανειών όπου θα παρουσιάζετε τους βασιλείς και τις βασίλισσες της
Κύπρου κατά την περίοδο του μεσαίωνα μέχρι και την τελευταία βασίλισσα του νησιού; Καταγράψτε με
συντομία τη δράση 2-3 βασιλισσών και της επιρροής τους στην ιστορία Κύπρου. Τι σκέψεις κάνετε για τη
δράση μεμονωμένων προσώπων στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων; Ποιος ήταν ο ρόλος των ιστορικών
αυτών γυναικείων προσωπικοτήτων στην ιστορία;

Ομάδα Δ
1.Όλες οι ομάδες το βίντεο “Χαμένοι στο χρόνο / Μέρος Γ΄- βασιλιάδες και Σταυροφόροι (διάρκεια αρχή 8.43) και να παρακολουθήσετε με συντομία την ιστορία της Κύπρου
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2. Αναζητήστε στο διαδικτυακό λεξικό όρους όπως Σταυροφορίες, ιερός πόλεμος, προσκυνήματα, Άγιοι
Τόποι.
3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη φεουδαρχική σταυροφορία. Γιατί ονομάστηκε έτσι; Ποιοι
ήταν οι αρχηγοί της; Ποια κατάληξη είχε; Κάντε μία παρουσίαση όπου θα παρουσιάζετε τα βασικά σημεία
της με τη συνοδεία φωτογραφικού υλικού στους συμμαθητές σας.
4. Αφού κάνετε μία αναζήτηση στο διαδίκτυο εντοπίστε τα αίτια και της αφορμές των σταυροφοριών. Στη
συνέχεια να κάνετε μία παρουσίαση διακρίνοντας τα βασικά αίτια από τις αφορμές ώστε να τα
γνωστοποιήσετε και στους συμμαθητές σας.
5. Αφού διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 24grammata.com να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:
Ποιος ήταν ο Σαλαντιν; Σε ποιες μάχες συγκρούστηκε με τους σταυροφόρους ; Ποιο ήταν το τέλος του;
Αφού βρείτε πληροφορίες κάντε μία σύντομη παρουσίαση.
6. Λέγεται πώς ο Ριχάρδος και ο Σαλαντίν συνόψιζαν το ιπποτικό ιδεώδες σε ανατολή και δύση. Εντοπίστε
ζωγραφικούς πίνακες και χειρόγραφα που δείχνουν τις διακυμάνσεις των σχέσεών τους. Πώς έκλεισε ο
μεταξύ τους κύκλος ;
7. Αφού δείτε τα κάστρα της ίδιας περιόδου από την Κύπρο, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αγγλία
(Φραγκικό κάστρο της Σιδώνας, το κάστρο των ιπποτών στην Τρίπολη της Συρίας, το κάστρο της Πάφου, το
κάστρο της Άκρας) μπορείτε να ζωγραφίσετε ή να κατασκευάσετε με όποια τεχνική θέλετε μεσαιωνικά
κάστρα της περιόδου. α. Προβείτε σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σε ανατολή και δύση. β. Σχεδιάστε το
χάρτη της Κύπρου και τοποθετήστε τα σημαντικότερα κάστρα της περιόδου. Πού χτίζονταν; Γιατί
επιλέγονταν αυτή η θέση; Τι παρατηρείτε;

Εργασία για το σπίτι (προαιρετική)

1.

Μπορείτε να κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο και να βρείτε κινηματογραφικές ταινίες που
αναφέρονται στις σταυροφορίες. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε έναν κατάλογο και να τις
προτείνετε στους συμμαθητές σας.

Εναλλακτικά: Μπορείτε να δώσετε μία μικρή περίληψη για κάποια από αυτές για να προσελκύσετε το
ενδιαφέρον των συμμαθητών σας.

2.

Μπορείτε να παρουσιάσετε σε power point τη “σκευή” των σταυροφόρων και να πείτε λίγα λόγια
για τα τμήματα που την απάρτιζαν.

3.

Ένας χωρικός- σταυροφόρος από τη Δύση συνομιλεί μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ 1199 με
κάποιο άραβα αιχμάλωτο να του εξηγήσει γιατί πήρε μέρος στην πρώτη σταυροφορία (λάβετε
υπόψη τα στοιχεία της ομιλίας του πάπα στην Κλερμόν

4.

Αναζητήστε έργα τέχνης που αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής. ( Πίνακες ζωγραφικής, τα
χαρακτικά του Γκουσταβ Ντορ κ.λ.π.)
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5.

Μπορείτε να κάνετε μία χρονογραμμή , με όποια τεχνική ή καλλιτεχνική προσέγγιση, τεχνολογία
κ.λ.π. επιθυμεί ο καθένας και να παρουσιάσετε τα βασικά σημεία των σταυροφοριών.

6.

Μπορείτε να κάνετε μία χρονογραμμή, με όποια τεχνική ή καλλιτεχνική προσέγγιση, τεχνολογία
κ.λ.π. επιθυμεί ο καθένας και να παρουσιάσετε τα αίτια και την εξέλιξη της Γ΄ Σταυροφορίας.

7.

Γιατί οι άγγλοι σταυροφόροι έφεραν στα ενδύματά τους τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου που
ακόμα και σήμερα κοσμεί την αγγλική σημαία;

8.

Να ζωγραφίσετε τα οικόσημα των σημαντικών βασιλικών οίκων που βασίλεψαν στην Κύπρο την
περίοδο του μεσαίωνα.

9.

Να κάνετε μία χρονογραμμή ξεκινώντας από τα αίτια των σταυροφοριών μέχρι τις συνέπειές τους.
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: Do you know where you live?
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ
Ιδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Προσωπικό Email επικοινωνίας: magkater@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ

1.3.

Τάξη εφαρμογής

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Μέσω του reading comprehension ενός κειμένου στην Αγγλική γλώσσα για τους Κυπρίους αγωνιστές
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, οι μαθητές μαθαίνουν για τους δύο ήρωες τα ονόματα των οποίων έχουν δοθεί
στην οδό όπου βρίσκεται το σχολείο τους.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Βιωματική μάθηση, group work (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία), interdisciplinary approach (διαθεματική
προσέγγιση), brainstorming (καταιγισμός ιδεών), scanning.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Συνολική διάρκεια του σεναρίου : δύο διδακτικές ώρες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Εγκυκλοπαιδικές, ιστορικές, ξένης γλώσσας, γεωγραφικές.
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2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Β1 + επίπεδο Αγγλικής γλώσσας

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Διδακτική ώρα
1η

δραστηριότητα (Lead – in) Τίτλος: ‘Where do you live?’ - At Lambraki street - Do you know this man?
- At Mystra street – Do you know this place?
- At 28th October 1940 street –What happened then ?

Διάρκεια: 10 λεπτά.
2η δραστηριότητα (Warm - up) Τίτλος: ‘What’s the address of our school?’ - Our school is at the corner of
Sotiras street and Karaoli & Dimitriou street – Do you know these two names? Who were these people?
Where did they come from? What did they do?
Διάρκεια: 5 λεπτά.
3η δραστηριότητα (Skimming / Scanning / Group work / Writing) Τίτλος: ‘Race up for a quick answer’. Look
at the pictures of the text, read the following questions and skim through the text for a quick answer.
Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες, βλέπουν τις φωτογραφίες, διαβάζουν το πρώτο σετ ερωτήσεων που
συνοδεύει το κείμενο και ψάχνουν ‘επιφανειακά’ τις απαντήσεις.
Διάρκεια: 10 λεπτά
4η δραστηριότητα (Listening / Speaking ) Τίτλος: ‘Let’s check…’ Οι ομάδες δια των εκπροσώπων τους
ακούνε, μιλάνε, διορθώνουν και γράφουν τις απαντήσεις.
Διάρκεια: 10 λεπτά
5η δραστηριότητα (Listening / Speaking ) Τίτλος : ‘So that’s where your school is….’ Ο καθηγητής με τους
μαθητές ανακεφαλαιώνουν (round up) τις γενικές γνώσεις που πήραν από το κείμενο.
Διάρκεια: 5 λεπτά

2η Διδακτική ώρα
1η δραστηριότητα (Warm – up) Τίτλος: ‘So, what do we remember from the previous lesson?’ Οι μαθητές
επαναφέρουν στη μνήμη τους τα κυριότερα σημεία του προηγούμενου μαθήματος.
Διάρκεια: 5 λεπτά
2η δραστηριότητα (Reading comprehension) Τίτλος: ‘Let’s learn more about these two heroes’ Οι μαθητές
διαβάζουν το κείμενο πιο προσεκτικά και ρωτούν για πιθανές άγνωστες λέξεις.
Διάρκεια: 10 λεπτά
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3η δραστηριότητα (Scanning / Writing / Group work) Τίτλος: ‘Now you can look for the answers to the
questions’ Οι μαθητές , σε ομάδες, απαντούν γραπτώς στο δεύτερο σετ ερωτήσεων κατανόησης που
συνοδεύουν το κείμενο.
Διάρκεια: 10 λεπτά
4η δραστηριότητα (Speaking /Dialogue / Role play) Τίτλος: ‘Close your books… How would you characterize
this or that person? …. What if you were in his / her shoes….?’ Ο εκπαιδευτικός ζητάει να δώσουν
χαρακτηρισμούς οι μαθητές για διάφορα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο, να εκφράσουν τις
απόψεις τους για τα ιστορικά γεγονότα και να σκεφθούν τι θα έκαναν αν βρίσκονταν οι ίδιοι στη θέση των
εμπλεκομένων.
Διάρκεια: 12 λεπτά

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι μαθητές ‘ξέφυγαν’ από το συνηθισμένο μάθημα αφού χρησιμοποιήθηκε άλλο υλικό πέραν του
εγχειριδίου του ΥΠΠΕΘ, ‘γνώρισαν’ τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται το σχολείο τους, πήραν μια ‘γεύση’
από μια άλλη εποχή, διάβασαν, συζήτησαν και μίλησαν για ιστορικά πρόσωπα, ενέργειες, χαρακτήρες,
επιλογές. Ασφαλώς, παρά τα μικροπροβλήματα, τέτοιες εμπειρίες μακροπρόθεσμα είναι πάντα θετικές.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδίκτυο, συρραφή κειμένων, φωτογραφίες, Η/Υ, φωτοτυπικό μηχάνημα.

2.6. Βιβλιογραφία
Ανδρέας Δημητρίου, https://el.wikipedia.org/wiki/Ανδρέας_Δημητρίου
Η
εκτέλεση
του
Καραολή
και
του
Δημητρίου
(10
Μαίου
https://thecaller.gr/xronomixani/ektelesi_karaoli_kai_dimitriou_apo_tous_vretanous_para/
Κάρυος, Α. , (2014, 24 Μαϊου 2014),
http://www.kayhimerini.co.gr/

2018),

‘Ο Απαγχονισμός Καραολή και Δημητρίου’ Από

John Harding, https://www.britishempire.co.uk/cyprus/johnharding
Michalis Karaolis, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Michalis_Karaolis&oldid=873368720

2.7. Παράρτημα
1η διδακτική ώρα
A. (Speaking) ‘Where do you live?’
B. (Speaking) ‘What’s the address of our school?’
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C. In groups, look at the picture, skim through the text, find the clues from the table, discuss
with your partners and write your answers to the following questions :
EOKA, Michalakis Karaolis, Andreas Dimitriou, Sir John Harding, Archbishop Makarios
III, General George Grivas, Queen Elizabeth II, Albert Camus, Spyros Theotokis, John
Foster Dulles, Selwyn Lloyd, Evangelos Averof, 1 April 1955, 10 May 1956

1.
2.
3.
4.
5.

What was EOKA?
What happened on the specific dates?
Who are these people?
Where all this happened?
What was the political status of the country?
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KARAOLI & DIMITRIOU’ S HANGING
EOKA (the National Organisation of Cypriot Fighters) began their armed struggle against the British
rule on 1 April 1955 (a day still marked by a national holiday in Cyprus). They soon became a serious
challenge for the colonial regime in Cyprus. The British could no longer deny the existence of a big
problem so, they tried to control the situation on the island. At first, by taking initiatives in the
diplomatic field (the Three – Part Conference in August 1955). On 3 October 1955 Sir John Harding
was appointed Governor of Cyprus. He took strict measures to tighten the security situation. To this
end, he instituted unprecedented measures including curfews, closures of schools, the opening of
internment camps and the indefinite detention of suspects without trial. Harding attempted
negotiations with Archbishop Makarios III, leader of the Greek Cypriots, but these ended badly and
Makarios was exiled to Seychelles. Governor Harding also imposed the death penalty for offences
such as carrying weapons, incendiary devices or any material that could be used for a bomb. A
number of such executions took place often in controversial circumstances. The first members of
EOKA who were executed by hanging were Michalakis Karaolis and Andreas Dimitriou.
Karaolis was 22 years old, coming from the middle class of the cypriot society. Having graduated
from the English School in Nicosia, he had great potentials for a carreer at the public sector. Along
with Andreas Panagiotou they formed one of the two – member groups of EOKA. Their mission was
to execute police officers or their informers. On 28 August 1955 they assassinated Herodotos
Poullis, a police officer and member of the Special Branch, a branch of the British Police Force that
was spying on the Nicosia groups of EOKA and interfering with their work. The bullets came from
Andreas Dimitriou’s gun. After the shooting, they left the scene running and then riding their
bicycles. Karaolis was identified through the licence plate of his bike. He was arrested later on, on
his way to meet Grigoris Afxentiou’s guerillas in the Kyrenia mountains, following the orders of the
Head of EOKA, General George Grivas.
Dimitriou was 21 years old. He too, was recruited in EOKA and made himself known when he stole
parts of artillery from the Ammohostos military warehouses where he used to work. He was
arrested in November 1955 after shooting against a British who was considered to be a member of
Secret Services. Although the victim didn’t die, Dimitriou was convicted for attempted murder.
Karaolis’ case was the first that drew international attention: a so young accused, with no hard
evidence proving his guilt and yet, facing a very probable death penalty. The Court, based on the
depositions of two Turk – Cypriot police officers, ruled against Karaolis and condemned him to
death by hanging. Field General Sir John Harding chose to announce Karaolis death sentence on 28
October 1955, an important Greek national holiday marking the refusal of Greece to surrender to
the Axis Powers in the Second World War, and that hugely inflamed public feeling. On 14
November 1955 the Supreme Court of Cyprus finalized Karaolis’ sentence to death by hanging. The
accused appealed to Queen Elizabeth II for mercy. French philosopher and Nobel Prize winner
Albert Camus also appealed to Queen of England; in vain. Karaolis’ appeal to Governor Harding for
mercy was rejected once again. Apart from being an ardent supporter of the death penalty, the
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Governor believed that a pardon to the convicted man would strike heavily the moral of the British
soldiers stationed in Cyprus and fighting for the suppression of the Greek Cypriot revolution.
A chain reaction began the moment the death penalty for the two young men was announced.
Pupils all over Cyprus demonstrated, following orders from EOKA. The colonial regime reacted by
closing down schools or by cutting off their funds. The particular measure created a vicious circle as
most pupils, having no school, had more time to demonstrate and that would often end up in street
fights against the British occupation army.
In Greece, part of the press kept attacking Spyros Theotokis, the Greek Minister of Foreign Affairs,
for not pressing hard enough the British government to abort the executions while, British
diplomats in Athens and Thessaloniki were threatened with their lives. Theotokis asked John Foster
Dulles, the United States Secretary of State, to discuss the matter with Selwyn Lloyd, the British
Secretary for Foreign Affairs. Dulles talked to Lloyd but he didn’t succeed to talk the British out of
carrying on with the executions. On 9 May 1956 massive demonstrations in Athens and Thessaloniki
took place, clearly showing the developing of anti-British and anti-American feelings in the Greek
society. The Athens police failed to suppress a huge demonstration and a riot developed in which 7
people were killed and 200 people were injured.
Karaolis & Dimitriou’ execution by the British took place early morning on 10 May 1956. It was the
first of totally nine executions. The 17-year old poet Evagoras Pallikaridis was the last one who was
executed in 1957. There were no reactions in Cyprus as the island was mourning. The hangings
marked new developments in Greece. Although the Greek government adopted a stricter position
against Britain the Opposition held furious confrontations in the Parliament. Despite the demand
for resignation of the Government no such thing happened. Theotokis resigned and was replaced
by Evangelos Averof, who was to leave his mark on the Greek foreign policy for the years to come.
Karaolis & Dimitriou bodies were buried in the Imprisoned Graves in the Central Jail of Nicosia, a
small ‘cemetery’ where all nine (Michalakis Karaolis, Andreas Dimitriou, Harilaos Mihaeel, Andreas
Zakos, Iakovos Patatsos, Michael Koutsoftas, Stelios Mavromatis, Andreas Panagidis, Evagoras
Pallikaridis) sentenced to death and executed by the British regime, were buried. Four other
significant EOKA members who died fighting the British and whose funerals were developed to
serious demonstrations, are also buried in this ‘cemetery’ (Grigoris Afxentiou, Markos Drakos,
Stelios Lenas, Kyriakos Matsis).
D. (Speaking – Listening) ‘OK…Let’s check’
E. (Listening – Speaking) ‘So that’s where our school is…’
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2η διδακτική ώρα
A. (Speaking) ‘So, what do you remember from the previous lesson?’
B. (Reading – Speaking - Vocabulary) ‘Read carefully the text… Do you have any unknown
words? … OK… Let’s try to explain them…In English, please…’

KARAOLI & DIMITRIOU’ S HANGING
EOKA (the National Organisation of Cypriot Fighters) began their armed struggle against the British
rule on 1 April 1955 (a day still marked by a national holiday in Cyprus). They soon became a serious
challenge for the colonial regime in Cyprus. The British could no longer deny the existence of a big
problem so, they tried to control the situation on the island. At first, by taking initiatives in the
diplomatic field (the Three – Part Conference in August 1955). On 3 October 1955 Sir John Harding
was appointed Governor of Cyprus. He took strict measures to tighten the security situation. To this
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end, he instituted unprecedented measures including curfews, closures of schools, the opening of
internment camps and the indefinite detention of suspects without trial. Harding attempted
negotiations with Archbishop Makarios III, leader of the Greek Cypriots, but these ended badly and
Makarios was exiled to Seychelles. Governor Harding also imposed the death penalty for offences
such as carrying weapons, incendiary devices or any material that could be used for a bomb. A
number of such executions took place often in controversial circumstances. The first members of
EOKA who were executed by hanging were Michalakis Karaolis and Andreas Dimitriou.
Karaolis was 22 years old, coming from the middle class of the cypriot society. Having graduated
from the English School in Nicosia, he had great potentials for a carreer at the public sector. Along
with Andreas Panagiotou they formed one of the two – member groups of EOKA. Their mission was
to execute police officers or their informers. On 28 August 1955 they assassinated Herodotos
Poullis, a police officer and member of the Special Branch, a branch of the British Police Force that
was spying on the Nicosia groups of EOKA and interfering with their work. The bullets came from
Andreas Dimitriou’s gun. After the shooting, they left the scene running and then riding their
bicycles. Karaolis was identified through the licence plate of his bike. He was arrested later on, on
his way to meet Grigoris Afxentiou’s guerillas in the Kyrenia mountains, following the orders of the
Head of EOKA, General George Grivas.
Dimitriou was 21 years old. He too, was recruited in EOKA and made himself known when he stole
parts of artillery from the Ammohostos military warehouses where he used to work. He was
arrested in November 1955 after shooting against a British who was considered to be a member of
Secret Services. Although the victim didn’t die, Dimitriou was convicted for attempted murder.
Karaolis’ case was the first that drew international attention: a so young accused, with no hard
evidence proving his guilt and yet, facing a very probable death penalty. The Court, based on the
depositions of two Turk – Cypriot police officers, ruled against Karaolis and condemned him to
death by hanging. Field General Sir John Harding chose to announce Karaolis death sentence on 28
October 1955, an important Greek national holiday marking the refusal of Greece to surrender to
the Axis Powers in the Second World War, and that hugely inflamed public feeling. On 14
November 1955 the Supreme Court of Cyprus finalized Karaolis’ sentence to death by hanging. The
accused appealed to Queen Elizabeth II for mercy. French philosopher and Nobel Prize winner
Albert Camus also appealed to Queen of England; in vain. Karaolis’ appeal to Governor Harding for
mercy was rejected once again. Apart from being an ardent supporter of the death penalty, the
Governor believed that a pardon to the convicted man would strike heavily the moral of the British
soldiers stationed in Cyprus and fighting for the suppression of the Greek Cypriot revolution.
A chain reaction began the moment the death penalty for the two young men was announced.
Pupils all over Cyprus demonstrated, following orders from EOKA. The colonial regime reacted by
closing down schools or by cutting off their funds. The particular measure created a vicious circle as
most pupils, having no school, had more time to demonstrate and that would often end up in street
fights against the British occupation army.
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In Greece, part of the press kept attacking Spyros Theotokis, the Greek Minister of Foreign Affairs,
for not pressing hard enough the British government to abort the executions while, British
diplomats in Athens and Thessaloniki were threatened with their lives. Theotokis asked John Foster
Dulles, the United States Secretary of State, to discuss the matter with Selwyn Lloyd, the British
Secretary for Foreign Affairs. Dulles talked to Lloyd but he didn’t succeed to talk the British out of
carrying on with the executions. On 9 May 1956 massive demonstrations in Athens and Thessaloniki
took place, clearly showing the developing of anti-British and anti-American feelings in the Greek
society. The Athens police failed to suppress a huge demonstration and a riot developed in which 7
people were killed and 200 people were injured.
Karaolis & Dimitriou’ execution by the British took place early morning on 10 May 1956. It was the
first of totally nine executions. The 17-year old poet Evagoras Pallikaridis was the last one who was
executed in 1957. There were no reactions in Cyprus as the island was mourning. The hangings
marked new developments in Greece. Although the Greek government adopted a stricter position
against Britain the Opposition held furious confrontations in the Parliament. Despite the demand
for resignation of the Government no such thing happened. Theotokis resigned and was replaced
by Evangelos Averof, who was to leave his mark on the Greek foreign policy for the years to come.
Karaolis & Dimitriou bodies were buried in the Imprisoned Graves in the Central Jail of Nicosia, a
small ‘cemetery’ where all nine (Michalakis Karaolis, Andreas Dimitriou, Harilaos Mihaeel, Andreas
Zakos, Iakovos Patatsos, Michael Koutsoftas, Stelios Mavromatis, Andreas Panagidis, Evagoras
Pallikaridis) sentenced to death and executed by the British regime, were buried. Four other
significant EOKA members who died fighting the British and whose funerals were developed to
serious demonstrations, are also buried in this ‘cemetery’ (Grigoris Afxentiou, Markos Drakos,
Stelios Lenas, Kyriakos Matsis).

C. (Reading – Scanning – Writing – Group Work) ‘In groups, read the text again, discuss
with your partners and write the answers to the following questions’
1. Name the two non – military initiatives taken by the British after the beginning of the
Cypriots’ armed struggle.
2. Name some of the ant – revolutionary measures taken by the newly appointed
Governor.
3. How do you the Cypriots felt when Makarios was exiled?
4. What did Karaolis and his partner do?
5. How did they escape the scene?
6. What was Karaolis trying to do when he was arrested?
7. What did Dimitriou use to do for EOKA?
8. What did he do in November 1955?
9. Why was so much international interest for the two men’s case?
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10. Apart from the death penalty, what was the incident that hugely inflamed public
feeling?
11. How were Karaolis, Queen Elizabeth II and Albert Camus related?
12. How did the Cypriots react upon the announcement of the two men’s conviction?
13. How did the Greeks react?
14. When were they executed?
15. Were they the last ones?
16. Where were they buried?
D. (Speaking – Dialogue – Role Play) What do you think of these people? How would you
characterize them? What would you do if you were in their shoes?
E. (Assignment – Project) ‘For homework, … due in a week, …. each one of you, will make a
presentation of your address…That is, the name, the date or the place indicated. Who
was that person? What happened on that date? Where is this place?... No more than ten
minutes each. Thank you, people… Enjoy the rest of your day!’
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «20 Ιουλίου 1974: Μικρές ιστορίες για μια μεγάλη

τραγωδία»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργοί

1.Καραγιάννη Χριστίνα
Φιλόλογος-ΠΕ02
Email επικοινωνίας: kriskaragianni@gmail.com
2.Σακαρέλη Σταματία, Φιλόλογος - ΠΕ02

Περίληψη
Το σενάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα, Κύπρος Ομογένεια : εκπαιδευτικές
γέφυρες» και εστιάζει στην ημέρα της τουρκικής εισβολής στο νησί της Κύπρου, στις 20 Ιουλίου του 1974.
Τα ιστορικά γεγονότα αξιοποιούνται ως ιστορικά, χρονολογικά και γεωγραφικά δεδομένα μέσα στα οποία
οι μαθητές δομούν αφηγηματικά κείμενα – μικρά διηγήματα με πρωταγωνιστές «πλαστά» πρόσωπα που
βιώνουν – διαφορετικά ο καθένας αλλά με κοινό παρονομαστή την απώλεια – την τουρκική εισβολή.

1.3.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Ιστορία : μελέτη της ιστορίας της Κύπρου με έμφαση στην Αγγλοκρατία, την τουρκική εισβολή και τη
διχοτόμηση του νησιού.
Γλωσσολογία : μελέτη της κυπριακής διαλέκτου- σύγκριση με την ελληνική γλώσσα
Λογοτεχνία : ανάγνωση διηγημάτων (από την Κύπρο και την Ελλάδα)
Γεωγραφία : μελέτη της γεωγραφίας της Κύπρου- θέση, πρωτεύουσα, πληθυσμός, πόλεις, τοπωνύμια με
έμφαση στα Κατεχόμενα
Πληροφορική : προγράμματα word και power point, αναζήτηση πληροφοριών και έρευνα στο διαδίκτυο
(χρήση φυλλομετρητή). Ψηφιακό περιβάλλον wiki, κοινόχρηστα έγγραφα google docs, δημιουργία
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εννοιολογικού χάρτη, εφαρμογή googlemaps, Επίσης χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογών
viber και messenger για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας
Δημιουργική Γραφή : παραγωγή πρωτότυπου κειμένου (μικρή συλλογή διηγημάτων) με τους όρους της
δημιουργικής γραφής
Εικαστικά : δημιουργία εξώφυλλου για τη συλλογή

1.4.

Τάξεις εφαρμογής

Β΄ και Γ’ Γυμνασίου : για το πρόγραμμα εργάστηκαν συνολικά 30 μαθητές που προέρχονται από όλα τα
τμήματα των δύο τάξεων του σχολείου μας – συνολικά μαθητές από έξι τμήματα.

1.5.

Σκοπός και στόχοι

1.5.1. Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η δημιουργική αξιοποίηση των πληροφοριών που αναζητούν οι
μαθητές για την Κύπρο και την ιστορία της, των γνώσεων που αποκτούν για την τουρκική εισβολή και τη
διχοτόμηση του νησιού. Βασική επιδίωξη ήταν η δημιουργική ενσωμάτωση της νέας γνώσης στα υπάρχοντα
γνωστικά δεδομένα των μαθητών,
Το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι η συγγραφή μιας μικρής συλλογής πέντε διηγημάτων – πέντε
αυτοτελών ιστοριών - των οποίων η υπόθεση εκτυλίσσεται την ημέρα της εισβολής στο νησί. Το διδακτικό
σενάριο στηρίζεται στην αναζήτηση και οικοδόμηση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική εργασία και την
αξιοποίηση των ΤΠΕ.

1.5.2. 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 που αφορούν στην ιστορία της Κύπρου
 Να κατανοήσουν την έννοια και την αξία της προσωπικής μαρτυρίας ως ιστορικής πηγής
 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 (κυπριακά ονόματα)

 Να έρθουν σε επαφή με την κυπριακή διάλεκτο
 Να γνωρίσουν τη γαστρονομία της Κύπρου
 Να γνωρίσουν το διήγημα ως είδος γραπτού λόγου
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 Να εξοικειωθούν με την κατασκευή ενός διηγήματος- να κατανοήσουν 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
 Να παρουσιάζουν σε ακροατήριο με προσχεδιασμένο προφορικό λόγο τα αποτελέσματα της
έρευνας και της εργασίας τους

1.5.3. Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι – αξίες
 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


Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και κριτική ικανότητα μέσα 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
 Να αντιληφθούν την έννοια του πολέμου, της εθνικής βίας και την καταλυτική επίδραση που ασκεί
στην ανθρώπινη ζωή
 Να αντιληφθούν την έννοια της ανατροπής, τη βίαιη διακοπή της κανονικότητας από απρόβλεπτα
γεγονότα
 Να αντιπαραβάλουν τον ξεριζωμό και την απώλεια που σφράγισε την κυπριακή ιστορία με
αντίστοιχες καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι σήμερα σε χώρες που ζουν σε συνθήκες
πολέμου

1.5.3. Ψηφιακοί γραμματισμοί
 Να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν λογισμικά παρουσίασης
 Να εξασκηθούν στη στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών σε μηχανές αναζήτησης και με λέξεις –
κλειδιά
 Να μάθουν ή να εξασκηθούν στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την αποστολή αρχείων
 Να εξοικειωθούν με ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας όπως το wiki και τα συνεργατικά έγγραφα
google
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1.6.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

1.6.1. 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
1.6.2. Διδακτικές τεχνικές
 Μονόλογος, εισηγήσεις και παρουσίαση θεμάτων : από τις 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
 Επίδειξη για την εκμάθηση του προγράμματος παρουσίασης (power point) σε μαθητές που δεν το
γνώριζαν

1.7.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης

Εργάστηκαν για το πρόγραμμα 29 μαθητές από τα έξι τμήματα της Β΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου μας, του 3 ου
γυμνασίου Φλώρινας
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, τουρκική
εισβολή – μαρτυρίες και ιστορικά γεγονότα, γαστρονομία
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες (4 έως 6 ατόμων) προκειμένου να οργανώσουν τις πληροφορίες με τη
μορφή λογισμικού παρουσίασης και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια
Τέλος, κάθε ομάδα επεξεργάστηκε ένα διαφορετικό σενάριο διηγήματος.
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1.8.

Συνολική διάρκεια

12 διδακτικές ώρες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. 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.

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

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ενημέρωση των μαθητών και εκδήλωση ενδιαφέροντος
Εισήγηση από τις υπεύθυνες του προγράμματος. Διεξοδική ενημέρωση των μαθητών για το περιεχόμενο,
τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δημιουργία ομάδας
επικοινωνίας με εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (viber, messenger) και στις τηλεπικοινωνίες
(ανταλλαγή e -mail).
Διάρκεια: 2 δ.ω

2η Δραστηριότητα
Χωρισμός σε ομάδες εργασίας- Στοχοθεσία : Ας γράψουμε ένα διήγημα
Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δουλέψει με πρόγραμμα παρουσίασης
και μία από τις θεματικές (ιστορία, γεωγραφία, μαρτυρίες, τα γεγονότα της 20ης Ιουλίου 1974, γαστρονομία
κτλ) σχετικά με την Κύπρο, προκειμένου να τις παρουσιάσουν στην επόμενη συνάντηση.
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Συζήτηση με τους μαθητές. Καθορισμός των στόχων μας και του τρόπου εργασίας. Λήψη αποφάσεων
σχετικά με τελικό προϊόν. Αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με το διήγημα, να γράψουμε διήγημα. Ανάθεση
εργασιών. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών.
1ο Φύλλο εργασίας
Οι υπεύθυνες του προγράμματος δημιουργούν ένα ψηφιακό περιβάλλον wiki με θέμα την Κύπρο. Δίνουν
στους μαθητές τη διεύθυνση και δημιουργούν για τους μαθητές κωδικούς προκειμένου να μπορούν να
αναρτούν εκεί πληροφορίες που συγκεντρώνουν ή τις εργασίες που γράφουν.
http://kriskaragiannig.pbworks.com/w/page/131563821/FrontPage
2ο Φύλλο εργασίας
Διάρκεια: 2 δ.ω
3η Δραστηριότητα
Διαβάζουμε διηγήματα – Ακούμε μαρτυρίες και τραγούδια – παρουσiαση των εργασιών
Ακούμε τραγούδια σχετικά με την Κύπρο και την κυπριακή τραγωδία. Ακούμε μαρτυρίες επιζώντων
Διαβάζουμε διηγήματα. Γίνεται ελεύθερος διάλογος σχετικά με το περιεχόμενο τους και τα αισθήματα που
τους προκαλούν.
Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών με λογισμικό παρουσίασης. Ακολουθεί κατευθυνόμενη
συζήτηση και ερωταποκρίσεις σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν με έμφαση στη συζήτηση
σχετικά με την κυπριακή ιστορία, την εισβολή και τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν α γεγονότα
Διάρκεια: 2 δ.ω

4η Δραστηριότητα
Φτιάχνοντας διηγήματα – η θεωρία
Κατασκευάζω ένα δικό μου διήγημα. – Διαβάζουμε

διηγήματα στην ολομέλεια. Ακολουθεί

κατευθυνόμενος διάλογος σχετικά με τη δομή, τη γλώσσα τις τεχνικές, την οργάνωση και τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός διηγήματος. Καταγράφονται σε εννοιολογικό χάρτη στο ψηφιακό περιβάλλον
Mindomo. Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας, προκειμένου να κατασκευάσουν το σκελετό της δικής
τους ιστορίας. Δημιουργούν έναν ήρωα, του δίνουν όνομα, ηλικία και φύλο, επινοούν τα χαρακτηριστικά
του. Το γεωγραφικό και ιστορικό περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται ο ήρωας είναι δεδομένο. Κύπρος
(πόλη ή περιοχή που σήμερα βρίσκεται στα κατεχόμενα), 20 Ιουλίου 1974. Οι μαθητές δουλεύουν στις
ομάδες που έχουν ήδη συστήσει.
3ο φύλλο εργασίας
Διάρκεια: 2 δ.ω
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5η Δραστηριότητα
Φτιάχνοντας διηγήματα : 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. Διατυπώνεται κριτική και προτάσεις για τη
βελτίωση των ιστοριών. Οι μαθητές αναστοχάζονται το περιεχόμενο των ιστοριών τους. Γίνεται
κατευθυνόμενος διάλογος για να διαπιστωθεί αν τα αφηγηματικά κείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις που
τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενό τους.
Διάρκεια: 2 δ.ω
6η Δραστηριότητα
Φτιάχνοντας διηγήματα: Από τη θεωρία στην πράξη
Διαβάζονται στην ολομέλεια τα βελτιωμένα κείμενα. Συζήτηση και κατευθυνόμενος διάλογος σχετικά με τα
σενάρια. Τελικές παρεμβάσεις στις οποίες εμπλέκονται όλοι οι μαθητές. Τελική σύνθεση των ιστοριών από
κάθε ομάδα. Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του προγράμματος
Διάρκεια: 2 δ.ω

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Το πρόγραμμα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από την πρώτη στιγμή. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλη προθυμία
να δουλέψουν και εκτός του ωραρίου του σχολείου. Ανταποκρίνονταν άμεσα σε κάθε απαίτηση που
προέκυπτε και συνεργάστηκαν τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο ολομέλειας. Ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι επίσης έμειναν από το κείμενο που έγραψαν οι ίδιοι.
Κερδισμένοι, τέλος, ήμασταν όλοι εκπαιδευτικοί και μαθητές, γιατί γνωρίσαμε την Κύπρο,
ευαισθητοποιηθήκαμε για την ιστορία της και εκτιμήσαμε τον πλούτο του πολιτισμού της.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτζέκτορας, εκτυπωτής, εφαρμογές viber και messenger,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη βέλτιστη και άμεση επικοινωνία της ομάδας
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2.7. Παράρτημα
Φύλλα εργασίας
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Αγαπητοί μαθητές, σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα «Ελλάδα, Κύπρος, Ομογένεια : εκπαιδευτικές
γέφυρες»

Θέλουμε : να γράψουμε διήγημα
Το θέμα το διηγήματος σχετίζεται με την Κύπρο
Πιο συγκεκριμένα με την κυπριακή ιστορία
Πιο συγκεκριμένα : με την κυπριακή τραγωδία
Πιο συγκεκριμένα : επικεντρώνεται στην ιστορία ΕΝΟΣ προσώπου
Η ιστορία του σταματά τη στιγμή που οι Τούρκοι εισβάλλουν στο νησί, στις 5 το πρωί της 2Οης Ιουλίου
1974
Το πρόσωπο μας το διαλέγουμε εμείς. Του δίνουμε ταυτότητα : άνδρας, γυναίκα, έφηβος παιδί
Του δίνουμε ηλικία, χαρακτηριστικά, όνομα, οικογενειακή κατάσταση
ΖΕΙ : στα κατεχόμενα, δηλαδή στη βόρεια Κύπρο, περιοχή που σήμερα, μετά την εισβολή του 1974 κατέχουν
οι Τούρκοι.
ΧΡΟΝΟΣ της ιστορίας μας : 20 Ιουλίου 1974
ΣΚΟΠΟΣ 1. Να αναδείξουμε την κυπριακή τραγωδία βιωμένη από απλούς ανθρώπους
2. Να δείξουμε τις ανατροπές της ανθρώπινης ζωής
3. Να παρουσιάσουμε τους Κυπρίους ως σύμβολο όλων των ανθρώπων που βιώνουν μια τραγωδία
για την οποία ΔΕΝ ευθύνονται (Πρόσφυγες – πόλεμος – εθνικός επεκτατισμός - βία)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

...……………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :………………………………………………………………………………………………

ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ : ………………………………………………………………………………………..
1. Δίνουμε στην ομάδα όνομα που να σχετίζεται με την Κύπρο. Πχ το όνομα μιας κυπριακής πόλης ή
ενός προσώπου της κυπριακής ιστορίας. Αναζητούμε σχετικές πληροφορίες κτλ.
2. Βρίσκουμε πληροφορίες για το θέμα μας, τις επεξεργαζόμαστε, δημιουργούμε ένα λογισμικό
παρουσίασης. Η παρουσίαση θα αποτελείται από δέκα διαφάνειες.
Δεν ξεχνάμε να γράψουμε τις πηγές από όπου αντλήσαμε πληροφορίες
3. Αναρτούμε τις εργασίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://kriskaragiannig.pbworks.com/w/page/131563821/FrontPage, ένα ψηφιακό περιβάλλον
wiki που έχουμε δημιουργήσει, σχετικό με το θέμα μας, ώστε να έχουν πρόσβαση όλες οι ομάδες στο
υλικό.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΟΜΑΔΑ : ………………………………………………………………………………………………..

Οργανώνουμε την ιστορία μας
Ο ήρωας μου
Τον/την λένε ……………………………………………………………………………
Ζει στ… ……………………………………………………………………………………..
Πώς είναι …………………………………………………………………………………………………………………….
Με ποιον/ποιους ζει ………………………………………………………………………………………….
Δύο συνήθειες που έχει ……………………………………………………………………………………..
Τι έκανε την προηγούμενη μέρα; …………………………………………………………………….
Τι σκεφτόταν ………………………………………………………………………………………………………
Τι προσδοκούσε ; …………………………………………………………………………………………………
Τι ΑΚΡΙΒΩΣ κάνει ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ τη στιγμή της εισβολής
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Είστε ελεύθεροι /ες να ΜΗ δώσετε όνομα στον ήρωά σας, να μην περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του
ΟΜΩΣ θα δουλέψετε σε όλα τα υπόλοιπα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ : ………………………………………………………………………………………………..

Ανοίγετε ένα κοινόχρηστο έγγραφο google στο οποίο δουλεύετε συνεργατικά πάνω στην ιστορία που
επεξεργάζεστε. Κάθε ομάδα θα έχει το δικό της έγγραφο.
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Πολιτιστική, ιστορική και γλωσσική περιήγηση στην
Κύπρο»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Μαστοροπούλου
Ιδιότητα: Διευθύντρια ΓΕΛ Κρεστένων - φιλόλογος
Email επικοινωνίας: anastasiamastoropoulou@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Το διδακτικό σενάριο «Πολιτιστική, ιστορική και γλωσσική περιήγηση στην Κύπρο» αποτελεί ένα
διαθεματικό και διεπιστημονικό σενάριο που αφορά την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Κύπρου.
Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Α.Π.Σ. και εμπλέκει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Νεοελληνική
Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά και Μουσική), Θρησκευτικά, Ερευνητική
Εργασία (συνθετική εργασία/ project) και Νέες τεχνολογίες. Επιπλέον συνδέθηκε με τις σχολικές
εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και την σχολική επετειακή Εθνική Εορτή της 25 ης Μαρτίου
1821, ενώ παράλληλα συνδυάστηκε με το Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων «Λειτουργία
Σχολικών Βιβλιοθηκών».

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Το σενάριο αξιοποιήθηκε στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου με διαθεματική προσέγγιση και αξιοποίηση
γνωστικών αντικειμένων των συγκεκριμένων τάξεων. Εφαρμόστηκε ένα μοντέλο καθoδηγούμενης
διερεύνησης-ανακάλυψης με έμφαση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και
συνεργατική μάθηση και στη δημιουργική έκφραση. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες με δραστηριότητες
αξιοποιώντας το παιδαγωγικό περιβάλλον των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Το διαθεματικό σενάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κύπρος-ΕλλάδαΟμογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες» με βασικό σκοπό οι μαθητές να γνωρίσουν τον πολιτισμό, την ιστορία
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και την γλώσσα της Κύπρου και να αντιληφθούν τις «γέφυρες» που ενώνουν τον Ελληνισμό στην Κύπρο και
την Ελλάδα. Αφόρμηση της δράσης αποτέλεσε η συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας στο ίδιο
πρόγραμμα την περσινή σχολική χρονιά 2017-2018 και η διάκριση που πέτυχαν και η οποία συνοδεύτηκε
με εκπαιδευτική μετακίνηση στην Κύπρο.
Βασικοί Στόχοι:
Διδακτικοί/Μαθησιακοί Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται:
1.

Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον κυπριακό πολιτισμό στις ποικίλες εκφάνσεις του.

2.

Να διερευνήσουν και να μελετήσουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία αλλά και σπουδαίες ιστορικές

μορφές της Κύπρου αναδεικνύοντας το διαχρονικό και διαπολιτισμικό τους χαρακτήρα
3.

Να εξοικειωθούν με τα κυπριακά ήθη και έθιμα και να ανακαλύψουν τις ομοιότητες με τα ελληνικά

4.

Να ανακαλύψουν την ομορφιά της Κυπριακής διαλέκτου και να διερευνήσουν τη σχέση

αλληλεπίδρασής της με τη Νεοελληνική γλώσσα
5.

Να ανιχνεύσουν αναφορές στην Κύπρο μέσα στην ελληνική λογοτεχνία

6.

Να δημιουργήσουν ταινία μικρού μήκους, πίνακες ζωγραφικής, μακέτα, κείμενα γραπτού λόγου και

άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης εμπνευσμένα από την Κύπρο
7.

Να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού

8.

Να εξοικειωθούν με σύγχρονες εικαστικές τεχνοτροπίες μέσα από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες

9.

Να ενισχυθεί η επινοητικότητά τους και η δημιουργική έκφραση

Κοινωνιολογικοί Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται:
1.

Να επιτευχθεί η επικοινωνία και συνεργασία Κυπρίων και Ελλήνων μαθητών

2.

Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, στην ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες και στην

ολομέλεια και να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
3.

Να αναπτύξουν αυτενέργεια, αμοιβαίο σεβασμό, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλλά και ευθύνη

(προσωπική και συλλογική)
4.

Να καλλιεργήσουν την κριτική ικανότητα και δεξιότητες που σχετίζονται με την αναλυτική,

συνθετική και συνδυαστική λειτουργία της σκέψης και σε επόμενο βήμα την ιστορική σκέψη και συνείδηση
5.

Να αντιληφθούν την αξία του διαλόγου για την κατάκτηση της γνώσης

6.

Να συνειδητοποιήσουν 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.
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7.

Να συνεργαστούν με την τοπική κοινωνία (Καλλιτεχνικό εργαστήρι) και να καταστήσουν το σχολείο

ένα «ανοιχτό και καινοτόμο οικοσύστημα» που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική
κοινότητα.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Κατά τη διεξαγωγή του έργου χρησιμοποιήθηκαν δυναμικές παιδαγωγικές μέθοδοι σε συνάρτηση με τα
ενδιαφέροντα των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση και υλοποίηση του όλου προγράμματος
βασίστηκε στη μέθοδο project, αρχικά με προσδιορισμό και αποσαφήνιση θέματος, ευαισθητοποίηση και
πρόκληση ενδιαφέροντος με το βίντεο από την περσινή εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κύπρο στο πλαίσιο
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες», έπειτα τη
συγκρότηση ομάδων έργου και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, (μικρές ομαδικές εργασίες),
ως ολομέλεια (το σύνολο της ομάδας ̶ κυρίως για τον καταιγισμό ιδεών, με τον οποίο οι μαθητές
ενθαρρύνονται να εμπλακούν σε διάλογο και να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους). Ιδαίτερη έμφαση δόθηκε
στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και δημιουργικότητας των μαθητών (ανακαλυπτική μάθηση), στη
βιωματική μάθηση), στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., στη διαθεματική προσέγγιση. Έτσι οι μαθητές
δημιούργησαν ταινία μικρού μήκους, ιστοσελίδα, μακέτα, πίνακες ζωγραφικής, ψηφιακές παρουσιάσεις
και τραγούδησαν κυπριακά τραγούδια και κάλαντα.
Σε μια προσπάθεια να διασυνδεθεί η ύλη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων διερευνήθηκαν οι
δυνατότητες ενσωμάτωσης του έργου στη διδακτέα ύλη. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συνδέθηκε με
τη Ν.Γ. Α΄ Λυκείου στα πλαίσια της ενότητας «Γλώσσα και Γλωσσικές ποικιλίες». Στο μάθημα της Ιστορίας Α΄
Λυκείου στο πλαίσιο της ενότητας «Πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής» έγινε αναφορά και παρουσίαση του
Νεολιθικού Οικισμού της Χοιροκοιτίας. Επίσης στο μάθημα του project και της πληροφορικής δόθηκε η
δυνατότητα να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα Κύπρου και Ελλάδας.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Αναφέρετε τη συνολική διάρκεια του σεναρίου: 30 ώρες
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2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
1.

Γνωριμία με τη γεωγραφική θέση των χωρών Ελλάδας – Κύπρου

2.

Εμπλουτισμός λεξιλογίου

3.

Ενδυνάμωση ενσυναίσθησης

4.

Να προσεγγίσουν τον κυπριακό πολιτισμό, την κυπριακή ιστορία και ταυτόχρονα να κατανοήσουν

το κυπριακό πρόβλημα
5.

Να γνωρίσουν την Κύπρο μέσα από την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά της και να

συνειδητοποιήσουν τα κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα
6.

Να έρθουν σε επαφή με την Κυπριακή διάλεκτο μέσα από τη λογοτεχνία και τη μουσική και να

ανακαλύψουν τους «θησαυρούς» της
7.

Να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ψηφιακής ταινίας μικρού μήκους

8.

Να γνωρίσουν νέες εικαστικές τεχνοτροπίες

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση των μέσων ΤΠΕ και των λογισμικών που αξιοποιήθηκαν για την
δημιουργία παρουσιάσεων ή κειμένων. Η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πρακτικής γραμματισμού,
δηλ. μέσο όχι μόνο για αναζήτηση πληροφοριών αλλά και για γραφή, επικοινωνία / διαμοιρασμό και
παρουσίαση.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1ηΔραστηριότητα:
Τίτλος: Χριστουγεννιάτικα έθιμα Κύπρου
Διάρκεια: 2 ώρες
Περιγραφή: Οι μαθητές αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο στο μάθημα της Πληροφορικής
αξιοποιώντας τα εργαλεία You tube και Google Chrome αναζήτησαν συνδέσμους και πληροφορίες, έμαθαν
τα κάλαντα της Κύπρου και τα έθιμα των Χριστουγέννων. Στις δράσεις αυτές στηρίχθηκε η σχολική γιορτή
στις 21-12-2019.

2η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Μακέτα
Διάρκεια: 10 ώρες
Περιγραφή: Υπό-ομάδα 3 μαθητριών ανέλαβε να αναζητήσει τα αρχαία μνημεία- ίχνη της παρουσίας του
νησιού στην αρχαιότητα. Επέλεξε τον νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας ( ιστορία Α΄Λυκείου) και εντόπισε
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τις πληροφορίες σχετικά με αυτόν. Η Συντονίστρια του Προγράμματος, ζήτησε τη συνεργασία του
καλλιτεχνικού εργαστηρίου και κανονίστηκαν 3 απογευματινές συναντήσεις . Η κατασκευή της έγινε
παράλληλα με άλλες εικαστικές δραστηριότητες των υπόλοιπων υπο-ομάδων. Η διαδικασία
φωτογραφήθηκε από την αρχή ως την ολοκλήρωση.

3η Δραστηριότητα : γλυπτά
Α. Τίτλος: Ξενοφών
Διάρκεια: 4 ώρες.
Περιγραφή: ομάδα δύο μαθητριών εξέφρασε την επιθυμία στα πλαίσια της Ιστορίας και των Αρχαίων
Ελληνικών να κατασκευάσουν την προτομή του ιστορικού που είναι στενά δεμένος με το δήμο μας , καθώς
ήταν εξόριστος εδώ. Έφτιαξαν

το γύψο, δούλεψαν το καλούπι κι όταν στέγνωσε το χρωμάτισαν.

Παράλληλα συγκέντρωσαν τις πληροφορίες που θα συνοδεύσουν σε διαφάνεια το έργο τους.
Β. Τίτλος: Ιέρεια
Διάρκεια: 4 ώρες
Περιγραφή: δύο μαθήτριες με αφόρμηση τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, την παγκοσμιότητα της
τελετής Αφής της Ολυμπιακής φλόγας στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας

συγκριτικά με φωτογραφικό

υλικό που βρήκαν από αντίστοιχα μνημεία της Κύπρου, συνειδητοποίησαν την ενότητα και την παράλληλη
πορεία των δύο κρατών. Η απόδοση της μορφής της Πρωθιέρειας έχει πολλά κοινά σημεία με αρχαία
γλυπτά και παραστάσεις ακόμα και της Κυπρόεσσας Αφροδίτης. Το γλυπτό τους θα συνοδεύεται από
σύντομο πληροφοριακό – περιγραφικό κείμενο Word.
Γ. Τίτλος: Ζωγραφικός Πίνακας
Διάρκεια: 10 ώρες
Περιγραφή: από την περσινή επίσκεψη στην Κύπρο και την ξενάγηση στο Προεδρικό Μέγαρο της
Λευκωσίας ομάδα δύο μαθητριών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας επέλεξε
την ιστορική είσοδο του Μεγάρου με τα σημάδια της επίθεσης κατά του Μακαρίου και τους κήπους για
δημιουργία ζωγραφικού πίνακα , με τη χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων, και υλικών φιλικών στο
περιβάλλον εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνοτροπίες , ώστε να δίνεται η προοπτική του βάθους. Ο πίνακας
συνδέεται θεματολογικά με παρουσίαση διαφανειών που αφορούν το διοικητικό σύστημα της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Δ. Τίτλος: Αναπαλαίωση βιβλίου
Διάρκεια: 4 ώρες
Περιγραφή: με τη συνεργασία δύο μαθητριών αξιοποιήθηκε ένα παλιός τόμος εγκυκλοπαίδειας και στα
πλαίσια της οικολογικής ευαισθητοποίησης αναπαλαιώθηκε με υλικά οικολογικά με στόχο οι σελίδες του
να μεταφέρουν μηνύματα φιλίας , ενότητας , συνεργασίας του Ελληνικού και Κυπριακού λαού , καθώς και
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των μαθητών. Παράλληλα θα μεταφέρει μηνύματα Ελευθερίας μέσω των αγώνων της ΕΟΚΑ , κατά την
περίοδο της Αγγλοκρατίας. Το μήνυμα αδελφοσύνης συνδέεται με την ταινία μικρού μήκους που
ετοιμάζει άλλη υποομάδα του Προγράμματος.

4Η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Εκπαιδευτικό σύστημα
Διάρκεια: 4 ώρες
Περιγραφή: Αρχικά με προσωπική επαφή μαθητών του σχολείου μας με φίλους μαθητές στην Κύπρο
δόθηκε το κίνητρο για το θέμα. Γίνεται με περισυλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, έρευνα στα
εκπαιδευτικού συστήματος των δύο χωρών.

5η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Κυπριακή Ποίηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Περιγραφή: μετά από έρευνα η ομάδα επέλεξε 4 ποιήματα Κυπρίων λογοτεχνών. Θα γίνει απόδοση του
περιεχομένου στην κοινή σε πεζό κείμενο. Οι μαθητές με χρήση Κυπριακού Γλωσσαρίου κάνουν κατάλογο
των Κυπριακών λέξεων με παράλληλη την κοινή Ελληνική και δημιουργία κολλάζ που σχετίζεται με την
Τουρκική εισβολή.

6η Δραστηριότητα: Γευσιγνωσία
Τίτλος: γλυκός και αλμυρός πειρασμός
Διάρκεια: 5 ώρες
Περιγραφή: μετά από συζήτηση με τη συντονίστρια και μια σύντομη πληροφόρηση, οι μαθήτριες
ερεύνησαν στους προτεινόμενους συνδέσμους, επέλεξαν να ασχοληθούν με τη δημιουργία μια γλυκιάς
συνταγής- δάχτυλα κυριών τα οποία παρουσίασαν στη Χριστουγεννιάτική σχολική γιορτή και δοκίμασαν
μαθητές και καθηγητές. Κράτησαν τα υλικά σε διαφάνεια και φωτογράφησαν την όλη διαδικασία
παραγωγής. Επιπρόσθετα

εκτέλεσαν τη συνταγή για σεφταλιές, τις έψησαν και τις συνόδευσαν με

Κυπριακές τηγανητές πατάτες. Ο Σύλλογος διδασκόντων , ως κριτική επιτροπή, δοκίμασε και επιβράβευσε
τόσο την προσπάθεια όσο και το τελικό αποτέλεσμα.

7ηΔραστηριότητα: Ταινία μικρού μήκους.
Τίτλος: Ο Τζυπραίος και οι καλαμαράδες
Διάρκεια: 10 λεπτά
Περιγραφή : Μια ομάδα αποφάσισε να δημιουργήσει δεκάλεπτη ταινία μικρού μήκους, το σενάριο της
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οποίας έγραψε μαθητής . Μετά την εισβολή η οικογένεια του Παύλου από τα κατεχόμενα , εγκαθίσταται
στην πόλη μας και ο 15χρονος Παύλος εγγράφεται στην Α΄τάξη αλλά αντιμετωπίζει το bullying κάποιων
μαθητών. Κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του . Μια εκδρομή του σχολείου στην Κύπρο φέρνει
αντιμέτωπους τους μαθητές με τους παλιούς φίλους του Παύλου… οι ομάδες αντιμέτωπες… Η ταινία
τελειώνει μεταφέροντας μηνύματα φιλίας , σεβασμού, συναδέλφωσης.

8η Δραστηριότητα: Παρουσίαση-Βίντεο
Τίτλος: Βίοι παράλληλοι
Διάρκεια: 2 ώρες
Περιγραφή: Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου έγινε αναζήτηση διαδικτυακή για τη
συμβολή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το ποίημα του Β. Μιχαηλίδη « 9η
Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου» αξιοποιήθηκε για την συγκριτική παρουσίαση δύο
μεγάλων ηγετών της χριστιανοσύνης : του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και του Πατριάρχη
Γρηγορίου του Ε ΄ ο οποίος καταγόταν από τον όμορο νομό μας , το νομό Αρκαδίας. Στην
παρουσίαση θα γίνει χρήση εισαγωγικού βίντεο που αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό , με
διαφάνειες θα παρουσιαστεί η κοινή πορεία, στάση τους στον αγώνα για την ελευθερία και το
ρόλο τους ως ταγοί του ποιμνίου τους. Η παρουσίαση θα καλύπτεται ηχητικά με μελοποιημένο
απόσπασμα από τον Εθνικό μας Ύμνο που αναφέρεται στον απαγχονισμό.
9η Δραστηριότητα: Παρουσίαση
Τίτλος: Κύπρος: γεωγραφική θέση- Διοίκηση.
Διάρκεια: 2 ώρες
Περιγραφή: Μετά από έρευνα στη σχολική βιβλιοθήκη βρήκαμε έναν πλήρη οδηγό της Κύπρου με
πληροφορίες που αφορούν όλα όσα μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να μάθει πολύ γρήγορα και
περιεκτικά για το νησί. Έχει εκδοθεί το 1995 από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθησε διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών και ετοιμάστηκε η
παρουσίαση . Αφορά τη διοικητική διαίρεση σε επαρχίες, τις πρωτεύουσες , το πολίτευμα , την
κατοχή. Επιπλέον η παρουσίαση συμπληρώθηκε με αποσπάσματα έργων αρχαίων ελλήνων
ιστορικών που κάνουν μνεία στην Κύπρο.
10η Δραστηριότητα: Κείμενο με χρήση εικόνων
Τίτλος: Η κυπριακή ντοπιολαλιά
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Διάρκεια: 2 ώρες
Περιγραφή: έγινε συλλογή πληροφοριών και με κριτική τοποθέτηση , αφαιρετική και συνδυαστική
ικανότητα οι μαθήτριες συνέταξαν κείμενο με τις βασικότερες επιρροές της Κυπριακής διαλέκτου, και έγινε
συμπληρωματικά εμπλουτισμός με εικόνες .
11η Δραστηριότητα: Διαδικτυακά εργαλεία
Τίτλος: Ιστολόγιο
Διάρκεια: 2 ώρες
Περιγραφή: οι μαθητές στο μάθημα της Πληροφορικής δημιούργησαν Ιστολόγιο
(https://blogs.sch.gr/lykkrest) το οποίο διαμοιράζονται μεταξύ τους και με τους καθηγητές που βοηθούν
στο πρόγραμμα. Θα δημοσιεύσουν σε αυτό τις εργασίες τους του φετινού Διαγωνισμού αλλά και τις
περσινές εργασίας .
12η Δραστηριότητα : έντυπο περιοδικό- DVD
Τίτλος: Πηγαιμός στην Κύπρο, γεμάτος περιπέτειες γεμάτος γνώσεις!
Διάρκεια: 3 ώρες
ΠεριγραφήQ Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος όλο το προϊόν θα εκδοθεί περιοδικό και εγγραφή σε
DVD, υπό σκέψη πώς αυτό θα αξιοποιηθεί.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι δράσεις και οι δραστηριότητες ενθουσίασαν ιδιαίτερα τους μαθητές αφού τους βοήθησαν να γνωρίσουν
τον κυπριακό πολιτισμό, να μιλήσουν την κυπριακή διάλεκτο και να μελετήσουν πτυχές της κυπριακής
ιστορίας. Η χρήση του διαδικτύου τους βοήθησε και να συλλέξουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
τα θέματα των δραστηριοτήτων τους αλλά και να κατανοήσουν ζητήματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου. Παράλληλα το πρόγραμμα αυτό έδωσε στο σχολείο μια άλλη διάσταση αφού οι μαθητές
συνεργάστηκαν με την τοπική κοινωνία (Καλλιτεχνικό εργαστήρι) και έτσι το σχολείο έγινε ένα «ανοιχτό και
καινοτόμο οικοσύστημα» σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα. Για την υλοποίηση του
Προγράμματος εντός του σχολικού ωραρίου χρησιμοποιήθηκαν 10 ώρες, οι υπόλοιπες αξιοποιήθηκαν εκτός
σχολικού – διδακτικού ωραρίου και η μόνη δυσκολία ήταν η μετακίνηση των μαθητών κατά τις
απογευματινές ώρες συνεργασίας λόγω έλλειψης δρομολογίων από τα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές μας προέρχονται από διάφορες απομακρυσμένες περιοχές σε σχέση με
την τοποθεσία του σχολείου μας. Να επισημανθεί επιπλέον ότι οι απαιτήσεις του αναλυτικού
προγράμματος και ο όγκος εργασίας των εκπαιδευτικών είχε ως επίπτωση την εμπλοκή στη διαδικασία
ελάχιστων εκπαιδευτικών. Τα εικαστικά έργα επειδή έχουν γίνει με ανακυκλώσιμα υλικά θα λάβουν μέρος
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στο Διαγωνισμό ανακύκλωσης που διοργανώνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας σε
επίπεδο νομού και θα εκτεθούν στο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργικής Έκφρασης του νομού το οποίο
διοργανώνει Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με το δήμο μας, προετοιμάζει δε και
επιμελείται το σχολείο μας.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Μέρος του σεναρίου υλοποιήθηκε στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου. Αξιοποιήθηκαν
Η/Υ, λογισμικά παρουσίασης και βιντεοπροβολέας. Επίσης κάποιες καλλιτεχνικές δημιουργίες
φιλοτεχνήθηκαν στο Εικαστικό Εργαστήρι της τοπικής κοινότητας, το οποίο παραχωρήθηκε στους μαθητές
και διέθεσε όλα τα απαραίτητα υλικά για τις μακέτες και τις δημιουργίες ζωγραφικής. Χρησιμοποιήθηκε και
η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», μέρος των συναντήσεων της ομάδας και αναζήτηση πηγών έγινε και
στη σχολική βιβλιοθήκη. Όλα τα υλικά για τις κατασκευές των μαθητών καλύφθηκαν από πόρους του
σχολείου.

2.6. Βιβλιογραφία
https://www2.cytanet.com.cy/ag-vasil-kb-dim/EthimaChristougennonstinKypro.htm
https://www.foodbites.eu/j15/food-lovers/ellinon-gefseis/1509-xristougenna-kypros
https://www.matia.gr/7/77/77%202%203.html
https://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song%20id=33725
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=07-g56CFt0Q
https://www.iep.edu.gr/.../2012-09-21-10-3.../2012-09-21-10-02-39
Μια διαφήμιση /ταινία μικρού μήκους
https://www.youtube.com/watch?v=6iB8Glpckuc
Κυπριακά ποιήματα
http://www.apotipomata.com/opendadaktilos-andreas-hambimina/
http://www. https://el.wikipedia.org/wiki/
snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=29
https://vrysoulesgnosis.wordpress.com/2016/06/12/
http://www.diakonima.gr/2016/09/30/
Διοίκηση
Κυπριακή Δημοκρατία, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 1995.
Βίοι παράλληλοι
http://www.pontos-neus.gr/ article161709/25i-martiou-1821.
http://el.wikipedia.org/wiki/Η_9η_Ιουλίου_του_1821_εν_Λευκωσία_Κύπρου
http://el.wikisource.org/wiki/ Η _9η_Ιουλίου_του_1821
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Ιστολόγιο
https://blogs.sch.gr/lykkrest
Γευσιγνωσία
https://m.youtube.com
http://www.foodmuseum.cs.ucy.ac.cy

2.7. Παράρτημα
ΜΑΚΕΤΑ

ΞΕΝΟΦΩΝ
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ΙΕΡΕΙΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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Γρηγόριος Ε΄

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΑΤΟΧΗ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Γνωρίζω τον Γρηγόρη Αυξεντίου, μέσω του Μουσείου
στον Ακρίτα»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

Ονοματεπώνυμο: Σμαράγδα Μ. Φαρίδου
Ιδιότητα: Θεολόγος του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Email επικοινωνίας: smaragda.f@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Πληροφορική, Λογοτεχνία.

1.4.

Τάξη/εις εφαρμογής

Β΄ τ3ξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2017 - 2018. (26 μαθητές του Β1΄τμήματος).

1.4.

Σκοπός και στόχοι

1.4.1. 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.

1.4.2. Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Γνωστικοί στόχοι και σκεπτικό του σεναρίου:
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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.
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.

1.4.3. 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.
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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.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

1.5.1. 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.
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1.5.2. 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
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,
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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
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.
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1.6.

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

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.
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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.

1.7.

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).

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. 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.

2.2. 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.
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2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.
1η Δραστηριότητα – Προετοιμασία των μαθητών
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΄).
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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.
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:

111

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
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.

112

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
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.

2.5. 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.
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2.7. 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.

Ερωτήσεις: Φωτογραφία από το
Μουσείο «Γρηγόρης Αυξεντίου». (08΄)
τι βλέπεις;
τι σκέφτεσαι;
τι σε κάνει να αναρωτιέσαι;
Φάση Γ: Δώστε έναν τίτλο στην εικόνα.
(05΄).
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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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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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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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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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Ημερομηνία: 8/12/2017 2ο Π.Γ.Θ.
Φωτογραφίες:
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: Εξερευνήστε και ερμηνεύστε το περιβάλλον των
χωρών σας και τον εαυτό σας, στη σύγχρονη εποχή με οπτικές
αναπαραστάσεις και infographics.
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μπέκος Χρ. Νικόλαος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ86,2ο Γυμνάσιο Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, Υποψήφιος Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ,
Email επικοινωνίας: bekos@sch.gr
2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Στάης Αντώνιος
Ιδιότητα: Δρ.Γεωλόγος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ.04 στο 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης
Email επικοινωνίας: stais@hotmail.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Πρόκειται για διαθεματικό/διεπιστημονικό σενάριο που μπορεί να σχετίζεται με τη αποτίμηση στοιχείων
της κοινωνικής, οικονομικής ζωής, το περιβάλλον και γενικά με το πλαίσιο δραστηριοτήτων των πολιτών
στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αξιοποιεί τις ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο, λαμβάνοντας υπόψη τους
περισσότερους από τους πέντε βασικούς άξονες του προτεινόμενου παιδαγωγικού πλαισίου (Anastasiades,
2009), που στηρίζεται στη διαθεματική προσέγγιση, στις θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και ιδιαίτερα
στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού, στην αξιοποίηση της μεθόδου project, στις αρχές εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης της ADEC, και στη μεθοδολογία αξιολόγησης.
Το «γράφημα» αποτελεί έναν πολύ γενικό όρος των Μαθηματικών και περιλαμβάνει κάθε είδους οπτικό
σχεδιάγραμμα (graph) που αναπαριστά κυρίως ποσοτικές αλλά και ποιοτικές σχέσεις μεταξύ διάφορων
εννοιών. Κατά τη διδασκαλία αξιοποιούμε ως ΤΠΕ, προγράμματα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων,
αλλά στο συγκεκριμένο σενάριο έμφαση δίνεται στα Infographics. Τα Infographics είναι γραφικές οπτικές
αναπαραστάσεις πληροφοριών, που αποσκοπούν στη γρήγορη και σαφή παρουσίαση τους. Παρόμοιες
επιδιώξεις μπορούν να επιτευχθούν με κάθε είδους οπτικοποίηση πληροφοριών και δεδομένων, και τα
στατιστικά γραφικά.
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1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Α΄ και Β’ ή Γ’ Γυμνασίου.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Το προτεινόμενο σενάριο αποσκοπεί να καλλιεργήσει την ικανότητα πραγματοποίησης σειράς διαδικασιών
επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων (αναζήτηση, αξιολόγηση, οργάνωση, οικοδόμηση,
κοινοποίηση), σε ποικίλα πλαίσια (προσωπικής ζωής, εκπαίδευσης, δημόσιου βίου) με τη χρήση
διαφορετικών τεχνολογικών περιβαλλόντων (προσωπικού Η/Υ, διαδικτύου). Τελική επιδίωξη η ερμηνεία
στατιστικών διαγραμμάτων και infographics, καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών/ητριών να
να αναλύουν και να κρίνουν τη μορφή και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών.
Στα αυθεντικά projects η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τι μαθαίνουν και με
ποιους τρόπους το μαθαίνουν είναι η μέγιστη δυνατή. Για το λόγο αυτό, η πορεία διδασκαλίας του
προτεινόμενου σεναρίου δεν προκατασκευάζεται, αντίθετα τίθενται στόχοι στη βάση διαδικασιών
σύμφωνα με τo προτεινόμενο πλαίσιο αξιολόγησης του ψηφιακού γραμματισμού PISA (Van Joolingen,
2004). Έτσι, στο τέλος του προτεινόμενου project οι μαθητές/ήτριες αναμένεται να είναι σε θέση να
εκτελούν διαδικασίες :
Οργάνωσης/Διαχείρισης
•
Να αναγνωρίζουν το θέμα ενασχόλησης
•
Να οργανώνουν και να ταξινομούν το υλικό ενασχόλησης.
Πρόσβασης
•
Να αναζητούν και να συλλέγουν στοιχεία με τη χρήση του διαδίκτυου.
• Να τηρούν καθιερωμένους κανόνες δεοντολογίας (σεβασμός πνευματικής ιδιοκτησίας, αναφορά
χρησιμοποιούμενων πηγών κλπ.)
Ενσωμάτωσης/Επεξεργασίας
• Nα είναι σε θέση να υλοποιήσουν εργασίες, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και
γνωστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.
Αξιολόγησης
•
Να διακρίνουν την ύπαρξη αξιόπιστης πηγής
Δημιουργίας -Επικοινωνίας
•
Nα δημιουργούν – συνθέτουν ψηφιακό υλικό
•
Να παρουσιάζουν και να επικοινωνούν τις ιδέες τους
•
Να συμμετέχουν - συζητούν στην συμπλήρωση του φύλλου εργασίας
• Nα συνεργάζονται και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην ομάδα για την
υλοποίηση μιας δραστηριότητας.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Πρόκειται για διαθεματικό/διεπιστημονικό σενάριο που στηρίζεται στην αξιοποίηση της μεθόδου project,
αλλά και στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού. Το προτεινόμενο σενάριο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
αυστηρά σχέδιο μαθήματος. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μεθοδολογικός οδηγός, με βάση τον οποίο ένας
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εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει ένα τέτοιου τύπου project στην τάξη του. Στο πυρήνα αυτού του
οδηγού πορείας, βρίσκεται η άποψη ότι οι μαθητές/ήτριες στα σχολεία μας έχουν διάφορετικά
ενδιαφέροντα και εμπλέκονται ενεργά όταν το θέμα που ερευνούν πλησιάζει στα ενδιαφέροντα τους.
Η πορεία διδασκαλίας ξεκινά με τον εκπαιδευτικό να ανακοινώνει στους μαθητές/ήτριες ότι στα επόμενα
μαθήματα πρόκειται να ασχοληθούν με την εύρεση αναπαράσταση και παρουσίαση στοιχείων για τη ζωή
των μαθητών τους στην Ελλάδα αλλά και τη σύγκριση με αντίστοιχα θέματα στην Κύπρο. Τους ζητά να
σκεφτούν και να καταγράψουν ερωτήματα που τους προβληματίζουν τόσο σε προσωπικό, όσο και σε
ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα ερωτήματα των μαθητών/ητριών, ο
εκπαιδευτικός είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με την τάξη προσπαθεί να εντάξει τα ερωτήματα σε ευρείες
θεματικές κατηγορίες. Από αυτές τις θεματικές κατηγορίες και με τη συμμετοχή των μαθητών/ητριών,
προκύπτουν οι διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες. Οι μαθητές/ήτριες σχηματίζουν ομάδες υπεύθυνες
για κάποια συγκεκριμένη θεματολογία. Πραγματοποιείται αναζήτηση πληροφοριών και συλλογή υλικού
από το διαδίκτυο και ιστότοπους που παρουσιάζουν δεδομένα με infographics. Οι μαθητές/ήτριες στη
βάση του τι ενδιαφέρει τους ίδιους, τους συνομήλικούς τους και όχι μόνο, συλλέγουν πληροφορίες, τις
συζητούν και δημιουργούν δικές τους παρουσιάσεις.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Διάρκεια ενός project. Σε περίπτωση ύπαρξης δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας, μπορεί να
πραγματοποιηθεί από δύο εβδομάδες μέχρι και δύο μήνες, ανάλογα με τις επιδιώξεις.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι νέες γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές/ήτριες συνίστανται στο να γνωρίζουν :
 ποιος παρέχει την πληροφορία ( π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, eurostat),
 τι είναι στατιστική πληροφορία,
 σε ποιόν απευθύνεται η πληροφορία,
 πρωτογενείς - δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης
 το αποτέλεσμα που παράγεται με την κριτική αποτίμηση των οπτικών αναπαραστάσεων των
πληροφοριών μέσω infographics.
Επιπλέον, οι μαθητές/ήτριες αναμένεται να:
- κατανοούν ότι ένα γράφημα αναπαριστά ποσοτικά δεδομένα με οπτικό τρόπο,
- αναγνωρίζουν τουλάχιστον ένα από τους βασικούς τύπους γραφημάτων.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Α) για απλές δραστηριότητες με infographics, απαιτείται εξοικείωση του μαθητή (Α Γυμνασίου) με
δημιουργία/επεξεργασία ψηφιακού κειμένου, πιο συγκεκριμένα να
• χειρίζεται αποτελεσματικά βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (γράμματα, αριθμοί, κενό,
διαγραφή, αλλαγή γραμμής, κεφαλαία, αλλαγή γλώσσας),
• εισάγει εικόνες, video, βίντεο, υπερσυνδέσμους,
• αποθηκεύει και να εκτυπώνει κείμενα,
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Β) για πιο σύνθετες δραστηριότητες με δεδομένα (π.χ. της Στατιστικής Υπηρεσίας) που δημιουργούν
infographics & γραφήματα, απαιτείται εξοικείωση του μαθητή ( Β η Γ Γυμνασίου) με :
Ι) τη χρήση των υπολογιστικών φύλλων και την υλοποιηση τύπων, συναρτήσεων και πολλαπλων
αντιγραφων σε κελιά που περιέχουν τύπους.
ΙΙ) να έχουν διδαχθεί στο μάθημα των Μαθηματικών τις σχετικές με τα γραφήματα έννοιες.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Οργάνωση τάξης
Ο διαχωρισμός των μαθητών σε ομάδες δεν είναι υποχρεωτικός για την υλοποίηση του σεναρίου.
Συνιστώ όμως την ομαδοσυνεργατική οργάνωση της τάξης καθώς προσφέρει:





Εμφάνιση γνωστικών συγκρούσεων.
συζήτηση και διάλογο, όπου εμφανίζονται οι διαφορετικές οπτικές και αντιλήψεις
Αυξημένη κριτική ανάλυση και στοχασμό εκ μέρους των μαθητών.
Στήριξη μαθητών με δυσκολίες στην κατανόηση.

1η Δραστηριότητα
Ομάδα Α Γυμνασίου
Τίτλος: Παρουσιάστε ένα Infographics
Διάρκεια: 11 ώρα
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) Infographics
Διάλεξε ένα Infographics και παρουσίασε το.
http://www.statistics.gr/el/elstat-infographics
Ομάδα Β ή Γ Γυμνασίου
Τίτλος: Εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας μετά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Διάρκεια: 1 ώρα
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Α) Δίνεται ένα πινακάκι με αριθμητικά δεδομένα το οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη του ελληνικού
πληθυσμού από το 1951 έως το 2011 (Πηγή: ΕΣΥΕ με στοιχεία των απογραφών ανά δεκαετία)
Έτος

Πληθυσμός

1951

7.632.801

1961

8.388.553

1971

8.768.641

1981

9.740.417
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1991

10.259.900

2001

10.934.097

2011

10.787.690

Να δημιουργήσετε με λογιστικό φύλλο διάγραμμα το οποίο θα παρουσιάζει τα δεδομένα σε στήλες.
Β) Μεταβείτε στην διεύθυνση
http://www.statistics.gr/el/statistics/pop
και αφού επιλέξετε κάποιο από τα θέματα, «κατεβάστε» το αντίστοιχο αρχείο σε μορφή λογιστικού φύλου
(επέκταση με όνομα xls). Να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα.

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Συγκρίνω τον εαυτό μου, τη ζωή στη χώρα μου η τη χώρα μου με άλλη χώρα.
Διάρκεια: 2-8 ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας): Διαλέξτε μια οπτική αναπαράσταση η ένα infographics και
συγκρίνετε ένα από τα παρακάτω θέματα που αφορούν τη ζωή σας σε προσωπικό, κοινωνικό επίπεδο ή τη
χώρα σας. Κάντε σύγκριση στοιχείων για Έλληνες vs Kυπρίους / Κύπρος vs Ελλάδαw
Eurostat visualisations

http://www.statistics.gr/estat-visualisations
Εσύ στην EU
Συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους νέους Ευρωπαίους στα παρακάτω θέματα;
Η ζωή μου
Οι συνθήκες διαβίωσης
Η δουλειά μου
http://www.statistics.gr/infograph/youineu/index_el.html

Βρίσκεστε μεταξύ 15 και 29 ετών και θέλετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους νέους
Ευρωπαίους στα παρακάτω θέματα;
Η οικογένεια μου
Η δουλειά μου
Ελεύθερος χρόνος και σπουδές
Διαδίκτυο στη ζωή μου
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http://www.statistics.gr/el/estat-youngeuropeans
Η χώρα μου σε μια φυσαλλίδα (αγγλική έκδοση My country in a bubble). Συγκρίνετε τα κράτη μέλη της
ΕΕ.

http://www.statistics.gr/el/estat-mycountryinabubble
Τίτλος: Συγκρίνω τον εαυτό μου, τη ζωή στη χώρα μου η τη χώρα μου με άλλη χώρα.
Διάρκεια: 2-8 ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας): Διαλέξτε μια οπτική αναπαράσταση η ένα infographics και
συγκρίνετε ένα από τα παρακάτω θέματα που αφορούν τη ζωή σας σε προσωπικό, κοινωνικό επίπεδο ή τη
χώρα σας. Κάντε σύγκριση στοιχείων για Έλληνες vs Kυπρίους / Κύπρος vs Ελλάδαw

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πόσο πλούσιος είσαι ?
Διάρκεια: 2 ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Διαλέξτε μια οπτική αναπαράσταση η ένα infographics και συγκρίνετε το πόσο οικονομικά πλούσιος είναι
ένας Κύπριος η ένας Έλληνας αλλά και τη θέση του στον κόσμο.
http://www.globalrichlist.com/
4η Δραστηριότητα
Συζήτηση και σχολιασμός των παραγόμενων γραφημάτων σε σχέση με τις έννοιες πρωτογενείς δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικά και περιγραφικά χαρακτηριστικά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν, τον τρόπο με τον οποίο αναζήτησαν, τον τρόπο με τον
οποίο οργάνωσαν το υλικό, το είδος της αναπαράστασης της πληροφορίας, την προσωπική τους εκτίμηση
για το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας τους. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και βοηθά της όλη διαδικασία
αξιολόγησης. Προσφέρει ενθάρρυνση, ενίσχυση στους μαθητές/ήτριες και τους βοηθά να αποτιμήσουν την
εργασία τους.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με σύνδεση στο Internet, λογισμικά πλοήγησης ιστοσελίδων
Πίνακας, Μαρκαδόροι, Σελίδες τετραδίου, Φύλλα εργασίας.
Άλλα εποπτικά-διδακτικά μέσα: Βιντεοπροβολέας.
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2.7. Παράρτημα
Φύλλο εργασίας
Η ομάδα σας αναλαμβάνει να ενημερώσει τους συμμαθητές σας και να προκαλέσει συζήτηση για το θέμα
των δραστηριοτήτων που διαλέξατε. Για τον σκοπό αυτό θα μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους και θα
επιλέξετε τις κατάλληλες πληροφορίες σε οπτικές αναπαραστάσεις / infographics, που θα αποτελέσουν το
υλικό μιας παρουσίασης. Παρουσιάστε το στο σύνδεσμο http://mylessonplan.net/infographics/
Ομάδα Γ’ τάξης
ΒΟΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ Μαθήτρια Γ’ τάξης, 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου
ΔΕΛΗΒΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ Μαθήτρια Γ’ τάξης, 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου
Ομάδα Α’ τάξης
Μαθητής Α’ τάξης, 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου ΔΟΥΦΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μαθητής Α’ τάξης, 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Η ανάδυση της χάλκινης Αφροδίτης»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Στάης Αντώνιος
Ιδιότητα: Δρ.Γεωλόγος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ.04 στο 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης
Email επικοινωνίας: stais@hotmail.gr
2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μπέκος Χρ. Νικόλαος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ86,2ο Γυμνάσιο Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, Υποψήφιος Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ,
Email επικοινωνίας: bekos@sch.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γεωλογία, γεωγραφία, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσική, χημεία.

1.3.

Τάξη εφαρμογής

Β΄ Γυμνασίου

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του σεναρίου είναι η γνώση και κατανόηση της δημιουργίας της Κύπρου μέσα από την γεωλογική
της εξέλιξη καθώς και πώς αυτή επέδρασε στην ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον του
νησιού. Ο στόχος δεν είναι μόνο η κατανόηση της εξέλιξης ενός νησιού, που αποτελεί ένα αναπόσπαστο
κομμάτι της ιστορίας μας, αλλά και γενικότερος μιας και η Κύπρος αποτελεί χώρα κλειδί για την κατανόηση
της γεωτεκτονικής εξέλιξης του πλανήτη μας.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Βιωματική μάθηση μέσω χρήσης συλλογών πετρωμάτων και ποικιλίας χαρτών, ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία με συμπλήρωση φύλλων εργασίας ανά ομάδα , διαθεματική προσέγγιση στην ιστορία και τα
περιβαλλοντικά προβλήματα του νησιού και χρήση ΤΠΕ κυρίως μέσω του προγράμματος Google Earth.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Συνολική διάρκεια του σεναρίου 3 με 4 διδακτικές ώρες,
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2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την φυσική και πολιτική γεωγραφία της Κύπρου, την
υποθαλάσσια ηφαιστειότητα, την δημιουργία οροσειράς, τις διεργασίες διάβρωσης, την δημιουργία και
εκμετάλλευση κοιτασμάτων μετάλλων και πετρελαίου, καθώς και προβλήματα που δημιουργεί η
εκμετάλλευση τους σε περιβαλλοντικό αλλά και ιστορικό – γεωπολιτικό επίπεδο. Επίσης γνώσεις σχετικά
με το υπόγειο και επιφανειακό νερό, την λειψυδρία και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Γνώση της δομής της Γης, βασικές γνώσεις για τις λιθοσφαιρικές πλάκες, τους σεισμούς, τα ηφαίστεια και
τα πετρώματα, ερμηνεία κλιματικού διαγράμματος, υδρολογικός κύκλος, μετρήσεις αποστάσεων σε χάρτες,
εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων, μέτρηση όγκου και μάζας, υπολογισμός πυκνότητας. Οι παραπάνω
γνώσεις παρέχονται από το πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας ( Ε και Στ τάξης) και δευτεροβάθμιας
(Α και Β γυμνασίου).

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Γνωριμία με την Γεωγραφία της Κύπρου
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Περιγραφή : Μελέτη της Κύπρου από τον χάρτη. Πρώτα γίνεται χωρισμός των μαθητών σε τετραμελείςπενταμελείς ομάδες. Δίνεται φωτοαντίγραφο χάρτη της Κύπρου ανά ομάδα ενώ προβάλλεται μεγάλος
έγχρωμος χάρτης του νησιού χωρίς τοπωνύμια. Οι μαθητές αναγνωρίζουν τις τρεις ή τέσσερις κύριες
γεωμορφολογικές ενότητες του νησιού που είναι ο βόρειος και κεντρικός ορεινός όγκος, και η κεντρική και
παράκτιες πεδιάδες. Γίνεται περιγραφή της θέσης και του υψομέτρου τους και στην συνέχεια οι μαθητές
μαθαίνουν το όνομά τους σημειώνοντάς το πάνω στο χάρτη τους. Ακολουθεί, με την βοήθεια του χάρτη της
Ευρώπης του σχολικού βιβλίου, εκτίμηση αρχικά και στη συνέχεια μέτρηση των διαστάσεων του νησιού
και των αποστάσεων του από την Ελλάδα, την πόλη μας, και από τις άλλες γειτονικές χώρες. Κατόπιν
επαληθεύονται τα μεγέθη από ένα εκπρόσωπο κάθε ομάδας με την βοήθεια του προγράμματος Google
Earth και γίνεται συζήτηση για τις ευρεθείσες αποκλίσεις. Με το ίδιο πρόγραμμα μετράται η έκταση του
νησιού, η έκταση των κατεχομένων και του κεντρικού ορεινού όγκου που μετατρέπονται σε ποσοστά επί
της συνολικής έκτασης. Στην συνέχεια με την βοήθεια του προγράμματος «επισκεπτόμαστε» τις τέσσερις
μεγάλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου προσπαθώντας να απομνημονεύσουμε την θέση και το όνομα τους.
Για το σκοπό αυτό σχηματίζουμε δύο ισοσκελή τρίγωνα με κορυφή την Λεμεσό και βάση στο πρώτο την
ευθεία Πάφου-Λάρνακας και στο δεύτερο την απόσταση Λευκωσίας-Λάρνακας. Στα κατεχόμενα
σχηματίζουμε το τρίγωνο Κερύνεια-Αμμόχωστος-Μόρφου και κατόπιν γίνεται συζήτηση για την επιλογή
των θέσεων των πόλεων σε σχέση με την γεωμορφολογία και την ιστορία του νησιού. Αν υπάρξει χρόνος
«επισκεπτόμαστε» και άλλες επιλεγμένες θέσεις στο νησί που μπορούν να γίνουν αφορμή για συζήτηση
όπως π.χ Πράσινη γραμμή, Βρετανικές Βάσεις, φυλακισμένα μνήματα, αεροδρόμιο «φάντασμα» της
Λευκωσίας, Αγία Νάπα, αρχαιολογικούς χώρους κλπ . Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω οι μαθητές
συμπληρώνουν και το φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί μαζί με το χάρτη στην αρχή της διδακτικής
ώρας.
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2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η ανάδυση της Χάλκινης Αφροδίτης (η δημιουργία της Κύπρου)
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Στην αρχή γίνεται με την βοήθεια σχημάτων μια υπενθύμιση της δομής της Γης, των λιθοσφαιρικών πλακών
και της κίνησής τους. Στη συνέχεια μοιράζεται το φύλλο εργασίας ανά ομάδες. Σε αυτό οι μαθητές
καλούνται να ανακαλύψουν και να περιγράψουν την δημιουργία και ανάδυση του νησιού βήμα –βήμα.
Ταυτόχρονα σε οθόνη προβάλλονται συμπληρωματικές πληροφορίες όπως χάρτες με τις γεωλογικές
ενότητες και τα πετρώματα του νησιού , και σχήμα με τα είδη των πετρωμάτων. Στην συνέχεια κάθε ομάδα
παρουσιάζει τις απόψεις της και γίνεται συζήτηση. Η Κύπρος σε σύγκριση με τον πολύ πιο πολύπλοκο
γεωλογικά χώρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, λόγω του μεγέθους της ποικιλίας των γεωλογικών
σχηματισμών και του τρόπου γένεσης της αποτελεί ένα ιδανικό τόπο για να εξηγηθούν στους μαθητές
δυσνόητες γεωλογικές διαδικασίες. Σαν τέτοιες αναφέρουμε τη δημιουργία των τριών τύπων πετρωμάτων
ιζηματογενών, πυριγενών και μεταμορφωμένων και των μεταλλευμάτων. Επίσης διαδικασίες όπως η
ορογένεση, οι σεισμοί η διάβρωση, η υπόγεια υδροφορία, η επιφανειακή απορροή κλπ μπορούν να
διδαχτούν στους μαθητές με ένα σύντομο και εύκολα σχετικά τρόπο που ανταποκρίνεται στις γνώσεις που
ήδη έχουν αποκτήσει αλλά και στην ηλικία τους. Μετά την συζήτηση πάνω στο φύλλο εργασίας οι μαθητές
βλέπουν αντίστοιχα πετρώματα από την συλλογή του σχολείου και παρακολουθούν μικρής διάρκειας
βίντεο από το διαδίκτυο που δείχνουν την σύγχρονη δημιουργία των προσκεφαλοειδών λαβών που τόσο
συχνές είναι στην Κύπρο αλλά και των υποθαλάσσιων θερμών πιδάκων ή μαύρων καμινάδων πού είναι
υπεύθυνες για την δημιουργία των κύριων μεταλλευμάτων στο νησί. Επίσης αν υπάρχει χρόνος γίνεται
σύντομη αναφορά στον τρόπο δημιουργίας των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και στον τρόπο εξόρυξης
τους σε υποθαλάσσιο περιβάλλον.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Περιβαλλοντικά προβλήματα στο νησί και τρόποι αντιμετώπισής τους
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Σε αυτή την δραστηριότητα προσεγγίζονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα του νησιού που σχετίζονται με
τις φυσικές διεργασίες αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι μαθητές μέσω των κλιματικών
διαγραμμάτων τριών περιοχών Μεσαορίας, παράκτιας και ορεινής Κύπρου καθώς και ενός χάρτη
βροχόπτωσης του νησιού καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων πάνω στο κλίμα του νησιού .
Δίνεται και ένα κλιματόγραμμα της Θεσσαλονίκης για σύγκριση. Γίνεται υπενθύμιση εννοιών όπως υπόγεια
και επιφανειακή απορροή και εξετάζονται με την βοήθεια σχημάτων τα ποτάμια και οι υπόγειοι
υδροφορείς της Κύπρου και γίνεται σύνδεση με την γεωλογική δομή του νησιού. Αφού συνειδητοποιηθούν
τα προβλήματα λειψυδρίας και ρύπανσης, συζητάμε πάνω στις λύσεις πού έχουν προταθεί και
εφαρμόζονται στο νησί που είναι η δημιουργία ταμιευτήρων, η αφαλάτωση και ο τεχνητός εμπλουτισμός
των υδροφορέων με αστικά λήμματα μετά τον βιολογικό καθαρισμό τους, η καμπάνια της κυβέρνησης για
την οικονομία στο νερό κλπ. Το δεύτερο περιβαλλοντικό θέμα που προσεγγίζεται μέσα από αυτό το
σενάριο είναι αυτό της αποκατάστασης παλαιών λατομείων και μεταλλείων όπως εκείνο του αμιάντου
στον Αμίαντο του Τροόδους. Διαβάζουμε σχετικό άρθρο στο διαδίκτυο και βλέπουμε δορυφορικές
εικόνες παλιών μεταλλείων και συζητάμε για το παρελθόν και το μέλλον του τόπου. Επίσης μπορούμε να
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συζητήσουμε για την διάβρωση των ακτών από τη θάλασσα και τις επιπτώσεις της σε έναν τόπο που οι
παραλίες του αποτελούν σοβαρή πηγή εισοδήματος.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Χαλκός το μέταλλο της Αφροδίτης
Οι μαθητές προσεγγίζουν την ιστορία του νησιού μέσα από την εξόρυξη του χαλκού. Πρώτα καλούνται να
αναγνωρίσουν το χαλκό συγκρίνοντάς τον με άλλα μέταλλα που υπάρχουν στο εργαστήριο του σχολείου,
και να ανακαλύψουν κάποιες από τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του, όπως το χρώμα, την ελατότητα,
την πυκνότητα και την οξείδωση του. Επίσης έρχονται σε επαφή με κάποια από τα ορυκτά του χαλκού.
Στην συνέχεια διαβάζουν σχετικό κείμενο για τον χαλκό της Κύπρου και απαντούν σε ερωτήσεις. Ένα
διάγραμμα με την παραγωγή χαλκού στην σύγχρονη εποχή γίνεται αφορμή για συζήτηση για την ιστορία
του νησιού. Άλλα διαγράμματα σχετικά την παγκόσμια παραγωγή , τη χρήση και την ολοένα αυξανόμενη
κατανάλωση του χαλκού προκαλούν προβληματισμό σε σχέση με την πιθανή εξάντληση των ορυκτών
πόρων, την περιβαλλοντική ρύπανση και τις καταναλωτικές συνήθειες.
Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να συμπληρωθούν με μια ημερήσια επίσκεψη των μαθητών στη
ύπαιθρο κοντά στην Θεσσαλονίκη (περιοχή Νεοχωρούδας-Ωραιοκάστρου) μιας και η πόλη μας έχει την
τύχη να έχει στην ευρύτερη περιοχή της αντίστοιχα πετρώματα με αυτά της Κύπρου όπως ασβεστόλιθους
αντίστοιχους με αυτούς της Κερύνειας, λάβες και πυριγενή πετρώματα αντίστοιχα με αυτά του Τροόδους
και ιζήματα ανάλογα με αυτά της Μεσαορίας, όπου οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν πληρέστερα την
διαδικασία γένεσης και τοποθέτησης στον σημερινό χώρο των πετρωμάτων.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η πρώτη δραστηριότητα δεν παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήματα στην εκτέλεσή της, οι μαθητές
ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στις ζητούμενες εργασίες. Έμαθαν το ανάγλυφο και τις πόλεις της Κύπρου και
οι περισσότεροι μπορούν πια να σχεδιάσουν από μνήμης ένα σκαρίφημα του νησιού τοποθετώντας πάνω
του τις πόλεις και τα βουνά του νησιού. Το μόνο «πρόβλημα» είναι οι πολλές ερωτήσεις των μαθητών
σχετικά με την σύγχρονη ταραγμένη ιστορία του νησιού όπου φάνηκε ανάγλυφα η άγνοια του ελλαδίτη
μαθητή για αυτά τα γεγονότα λόγω της μη διδασκαλίας τους στο σχολείο ή της συζήτησής τους στο
οικογενειακό περιβάλλον. Η δεύτερη δραστηριότητα, πιο απαιτητική από την πρώτη όσον αφορά την
εκτέλεση της, δυσκόλεψε ορισμένους μαθητές που δεν αντιλαμβάνονται εύκολα την τρισδιάστατη
απεικόνιση του χώρου όπως επίσης και δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το μεγέθους του
γεωλογικού χρόνου οπότε χρειάστηκε εξατομικευμένη εξήγηση που κατανάλωσε πολύτιμο χρόνο. Έτσι στα
μισά από τα τέσσερα τμήματα της τάξης δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα κοιτάσματα των
υδρογονανθράκων στα νότια του νησιού. Στη τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σχετικά
καλά μιας και οι περισσότεροι είχαν πρόσφατη την ερμηνεία των κλιματογραμμάτων από το σχετικό
μάθημα για τα κλίματα της Ευρώπης. Τα προβλήματα ήταν περισσότερο τεχνικής φύσεως όπως σύνδεση
στο διαδίκτυο και παρωχημένο λογισμικό σε ορισμένους από τους υπολογιστές των τμημάτων με
αναπόφευκτο αποτέλεσμα κάποιες καθυστερήσεις. Η τέταρτη δραστηριότητα έγινε πιλοτικά σε ένα μόνο
τμήμα αντί για την τρίτη στον χώρο του εργαστηρίου του σχολείου. Εδώ το πρόβλημα ήταν η έλλειψη
αρκετών χάλκινων υλικών για τις μετρήσεις, έτσι οι ομάδες έγιναν αναπόφευκτα μεγαλύτερες και
ορισμένοι μαθητές ήθελαν ιδιαίτερη παρότρυνση για να συμμετέχουν πιο ενεργά. Η συζήτηση πάνω στα
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διαγράμματα έδειξε ότι οι μαθητές μπορούν να εξάγουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα πάνω στην ιστορία
της Κύπρου αλλά και την παγκόσμια οικονομία και γεωγραφία. Η εκδρομή μετατέθηκε για την άνοιξη μιας
και ο χειμώνας στην Θεσσαλονίκη δεν προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Χάρτες, διαδραστικός πίνακας, φωτοαντίγραφα, χάλκινα αντικείμενα, ζυγαριά, χάρακες, πετρώματα,
ορυκτά και απολιθώματα από την συλλογή του σχολείου. Για την εκδρομή στην ύπαιθρο απαιτούνται εκτός
από το κατάλληλο ρουχισμό , χάρτης, πυξίδα, GPS, γεωλογικό σφυρί, σουγιάς, σακούλες για συλλογή
δειγμάτων και φωτογραφική μηχανή.
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2.7. Παράρτημα
2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Γνωριμία με την Γεωγραφία της Κύπρου. Φύλλο Εργασίας 1 Τμήμα Β... Ομάδα....
1) Αναγνωρίστε τις γεωμορφολογικές ενότητες του νησιού. Σχεδιάζοντας τις στον λευκό χάρτη.

2) Με τη βοήθεια του χάρτη τις σελίδας 57 του βιβλίου σας, να υπολογίσετε τις παρακάτω αποστάσεις.
Λευκωσία- Θεσσαλονίκη ............
Κύπρος- Καστελόριζο ............
Κύπρος- Συρία ...........
Κύπρος- Τουρκία ............
3) Υπολογίστε τις διαστάσεις του νησιού
Μήκος ............
Πλάτος ...........
4) Μετρήστε τις ίδιες αποστάσεις στο Google Earth. Υπάρχουν αποκλίσεις από τις δικές σας μετρήσεις;
5) Α) Μετρήστε την συνολική έκταση του νησιού και αυτή των κατεχομένων.
Υπολογίστε το ποσοστό των κατεχόμενων εδαφών.
Β) Μετρήστε την έκταση του μεγάλου ορεινού όγκου του νησιού.
Υπολογίστε το ποσοστό του επί της συνολικής έκτασης.
6) Σχεδιάστε ατομικά και από μνήμης σε μια λευκή σελίδα ένα χάρτη της Κύπρου.
Τοποθετήστε όσο μπορείτε καλύτερα τα κύρια μορφολογικά στοιχεία και τις πόλεις του νησιού.
2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Η ανάδυση της χάλκινης Αφροδίτης . Φύλλο Εργασίας 2 Τμήμα Β... Ομάδα.... Σελ.1
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2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Η ανάδυση της χάλκινης Αφροδίτης . Φύλλο Εργασίας 2 Τμήμα Β... Ομάδα.... Σελ.2
1) Συμπληρώστε τον Παρακάτω πίνακα
Είδη Πετρωμάτων

Μαμώνια

Τρόοδος

Ιζήματα
Τροόδους

Κερύνεια

Πυριγενή
Ιζηματογενή
Μεταμορφωμένα

2) Περιγράψτε σύντομα κάθε στάδιο της γεωλογικής ιστορίας της Κύπρου αρχίζοντας από το
παλαιότερο.
3) Μπορείτε να βρείτε την προέλευση (Αφρικανική, Ευρασιατική, Αυτόχθονη ) για κάθε μια από τις
τέσσερις γεωλογικές ενότητες της Κύπρου;
4) Ποια από τις γεωλογικές ενότητες της Κύπρου και γιατί, έχει τις περισσότερες πιθανότητες για
μεταλλοφορία ;
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2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Περιβαλλοντικά προβλήματα στο νησί και τρόποι αντιμετώπισης τους.
Φύλλο
Εργασίας 3 Τμήμα Β... Ομάδα....
1) Με βάση τα κλιματογράμματα.
Απαντήστε στα παρακάτω.
Α) Περιγράψτε το κλίμα της Κύπρου
Β) Γιατί πολλοί κάτοικοι του νησιού
παραθερίζουν στο Τρόοδος ;
Γ) Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει το
κλίμα της Θεσσαλονίκης από αυτό της
Λεμεσού;
2) Παρατηρώντας προσεκτικά τους δυο
χάρτες της Κύπρου απαντήστε στις
ερωτήσεις.
Α) Γιατί η πεδιάδα της Μεσαορίας είναι
πυκνοκατοικημένη ενώ οι βροχοπτώσεις
είναι ελάχιστες;
Β) Από πού και γιατί πηγάζουν οι
περισσότεροι ποταμοί της Κύπρου;
Γ) Τι μορφή και γιατί έχει το
υδρογραφικό δίκτυο στο Τρόοδος;
Μήπως μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση
με βάση την μορφολογία και τη
γεωλογία του Πενταδάκτυλου στο γιατί
αυτός δεν έχει παρουσιάζει σημαντικό
υδρογραφικό δίκτυο;
3) Με βάση τα στοιχεία του πληθυσμού
και των επισκεπτών του νησιού ποιο
περιβαλλοντικό πρόβλημα θεωρείτε
σημαντικό εκτός από τη λειψυδρία.
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2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Χαλκός το μέταλλο της Αφροδίτης ♀ . Φύλλο Εργασίας 4 Τμήμα Β... Ομάδα....
1) Περιγράψτε το χρώμα, τη λάμψη, την σκληρότητα και τα οξείδια του
χαλκού και υπολογίστε την πυκνότητά του.
2) Βασιζόμενοι στο κείμενο που διαβάσαμε δώστε μια απάντηση στα
ερωτήματα γιατί η Κύπρος αποτέλεσε στόχο για όλες τις αρχαίες
αυτοκρατορίες; και γιατί παρά τις κατακτήσεις ο πληθυσμός του νησιού φαίνεται ότι ευημερούσε;

Θέματα για συζήτηση: Α) Οι διακυμάνσεις της κυπριακής παραγωγής και τα πιθανά αίτια τους.
Β) Πόσο έχει αυξηθεί η παραγωγή χαλκού τα τελευταία 20 χρόνια; Ποια προβλήματα μπορούν να
προκληθούν από την ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση και παραγωγή χαλκού. Θα μπορούσατε να προτείνετε
κάποιες λύσεις;
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Δημιουργική γραφή –Στάδια ανάπτυξης διηγήματος
– μελοποίηση ποιήματος»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός (επαναλάβετε τα παρακάτω στοιχεία αν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι)
Ονοματεπώνυμο: Παπακωστούλη Ελένη
Ιδιότητα: Φιλόλογος
Email επικοινωνίας: gymnasio@karavana.gr
2ος δημιουργός :
Ονοματεπώνυμο: Γκοτζαμάνη Ελευθερία
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Μουσικής
Email επικοινωνίας: elligotzamani@yahoo.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Υπηρετούνται επιδιώξεις των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος της Λογοτεχνίας με το μάθημα της
Ιστορίας, Πληροφορικής, της Μουσικής και των Ξένων γλωσσών.
- Στάδια μεθοδευμένης ανάπτυξης της δημιουργικής γραφής.
- Οργανώνω, ταξινομώ και επεξεργάζομαι πληροφορίες.
- Μελοποίηση ποιήματος.
- Αναζήτηση πηγών και πληροφοριών στο διαδίκτυο.
- Επικοινωνώ ηλεκτρονικά- Ηλεκτρονική επικοινωνία με μαθητές της Κύπρου.
Το σενάριο σχετίζεται με τη γνωστική περιοχή της Λογοτεχνίας που εντάσσεται σύμφωνα με το Αναλυτικό
πρόγραμμα στο μάθημα της Γλώσσας και υποστηρίζεται από το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο : Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να συσχετίσει αυτή τη γνωστική περιοχή
με αντίστοιχες θεματικές ενότητες των μαθημάτων Πληροφορικής, της Μουσικής, της Ιστορίας, καθώς και
ξενόγλωσσων μαθημάτων( Γερμανικά, Γαλλικά).
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1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Το πρόγραμμα αδελφοποίησης δίνει την ευκαιρία στους μαθητές και των δύο σχολείων να έρθουν κοντά
και να επικοινωνήσουν σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο, ανταλλάσοντας ιδέες και απόψεις. Το διδακτικό σενάριο
μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Στην προκειμένη περίπτωση
αξιοποιήθηκε αρχικά από τους μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Επιπλέον, στο πρόγραμμα
συμμετείχαν οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου και των δύο σχολείων ( Ιδιωτικό Σχολείο Pascal
της Λεμεσού – Ιδιωτικό Γυμνάσιο Σχολή Καραβάνα).

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Βασικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου 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 . Οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με το εθνικό
μας πρόβλημα (το κυπριακό), θα γνωρίσουν τον κυπριακό ελληνισμό, θα επικοινωνήσουν και θα
συνεργαστούν με μαθητές σχολείων της Κύπρου.
Στο μάθημα της Λογοτεχνίας, θα έρθουν σε επαφή με κείμενα λογοτεχνικά που αφορούν την Κύπρο και θα
εστιάσουν στη διαφορά διηγήματος και μυθιστορήματος. Θα μάθουν τα στάδια συγγραφής διηγήματος και
δημιουργίας σχεδιαγράμματος.
Στο μάθημα της μουσικής θα γνωρίσουν οι μαθητές ποιήματα και τραγούδια που έχουν γραφτεί για την
Κύπρο, θα καλλιεργήσουν την αγάπη για την ποίηση και το τραγούδι, θα κατανοήσουν ότι η λειτουργία της
ποίησης είναι διαφορετική από τη λειτουργία της μελοποιημένης ποίησης , θα κατανοήσουν ότι σε ένα
τραγούδι ο ρόλος του ακροατή είναι διαφορετικός από τον ρόλο του αναγνώστη, θα γνωρίσουν βασικά
στοιχεία των ποιητικών μορφών (στίχος, ρυθμός, μέτρο κ.λπ.), θα κατανοήσουν τις διάφορες χρήσεις και τις
συνθήκες παραγωγής των τραγουδιών που σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύουν τη μορφή και το περιεχόμενό
τους, θα γνωρίσουν τα στοιχεία δομής του στίχου τη σημασία του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας κάθε
φορά που φτιάχνουμε ένα τραγούδι.
Το μάθημα της Πληροφορικής θα συνδυαστεί με το μάθημα της Ιστορίας όπου οι μαθητές θα εξοικειωθούν
με την αναζήτηση ιστορικών πηγών στο διαδίκτυο, θα μάθουν να «διαβάζουν» χάρτες .
Στο μάθημα των ξενόγλωσσων μαθημάτων τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν με παιδιά της Κύπρου
μέσω (ηλεκτρονικής επικοινωνίας- email) προσπαθώντας να διερευνήσουν το καθένα από τη μεριά του την
πολιτισμική γνώση του άλλου λαού, και να έρθουν σε επαφή με συμπεριφορές, προκαταλήψεις,
νοοτροπίες, ήθη και έθιμα εκπληρώνοντας κοινωνιολογικούς σκοπούς.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου επικράτησε η ενεργητική ακρόασης.
Ταυτόχρονα μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οι μαθητές προσέγγισαν πληρέστερα τα ζητήματα
που αφορούν τις δύο χώρες και της σχέσης μεταξύ τους, διαθεματική προσέγγιση.
Περιγράψτε τη διδακτική μέθοδο και τις διδακτικές τεχνικές του σεναρίου (ενδεικτικές μέθοδοι, βιωματική
μάθηση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διαθεματική προσέγγιση και ενδεικτικές τεχνικές, θεατρικό
παιχνίδι, χρήση ΤΠΕ, καταιγισμός ιδεών κλπ)
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1.6.

Συνολική διάρκεια

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές θα κατανοήσουν την άρρηκτη σχέση μουσικής-ποίησης, θα εξοικειωθούν με την τέχνη της
φωναχτής ανάγνωσης και την τέχνη της μουσικής δημιουργίας και επένδυσης ενός ποιήματος. Επιπλέον, οι
μαθητές σε συνδυασμό με το μάθημα των ξένων γλωσσών, επικοινώνησαν μεταξύ τους με email στη
γαλλική γλώσσα και αντάλλαξαν απόψεις πάνω στα θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως ο αθλητισμός, η
μουσική, το θέατρο, τα ταξίδια, η οικολογία, ο εθελοντισμός κ.ά.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν απαιτείται η ύπαρξη προαπαιτούμενης γνώσης σχετικά με τη μουσική αλλά και σχετικά με το μάθημα
της λογοτεχνίας. Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα των ξένων γλωσσών.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ανάγνωση ποιημάτων για το νησί της Κύπρου
Διάρκεια: 1 ώρα
Ο κάθε μαθητής αλλά και ο δάσκαλος φέρνουν στην τάξη ένα ποίημα για την Κύπρο το οποίο ξεχώρισαν
για τους στίχους του. Μαθητές και δάσκαλος ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και εξηγούν τις προτιμήσεις
τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές κατανοούν μέσα από τη λογοτεχνία τον κόσμο της Κύπρου και
μπορούν να τον αντιπαραβάλλουν με τη δική τους πραγματικότητα. Μέσα, λοιπόν, από την επεξεργασία
των ποιημάτων, οι μαθητές γνωρίζουν τις μορφές και τις αξίες του πολιτισμού της Κύπρου, που συνδέονται
τόσο με τη ζωή, την παράδοση και τη φυσιογνωμία του έθνους όσο και με το ευρύτερο πολιτισμικό της
περιβάλλον.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος : Εκφραστική ανάγνωση ποιημάτων και αποσπασμάτων που σχετίζονται με την Κύπρο
Διάρκεια : 1 ώρα
Οι μαθητές επιλέγουν ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από την ποίηση ή την πεζογραφία, το οποίο τους
κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να προβούν σε εκφραστική ανάγνωση
του αποσπάσματος, που επέλεξαν οι ίδιοι οι μαθητές κατά τις δικές τους προτιμήσεις. Έτσι, επιτυγχάνεται η
εμβάθυνση στο λογοτεχνικό αντικείμενο και γίνονται φανεροί οι θεματικοί άξονες του αποσπάσματος.
Παράλληλα, με την εκφραστική ανάγνωση ενεργοποιείται και η διεύρυνση της φαντασίας των μαθητών, οι
οποίοι βιώνουν αποτελεσματικότερα την ψυχική κατάσταση του δημιουργού και των βιωμάτων του, που
έχουν να κάνουν με το ζήτημα της Κύπρου.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ακρόαση τραγουδιών
Διάρκεια :1 ώρα
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Μαθητές και δάσκαλος φέρνουν στην τάξη τραγούδια για την Κύπρο και τα παρουσιάζουν.
Αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο ευκολότερα τα νοήματα της γλώσσας, ενώ παράλληλα μελετούν την
κυπριακή μουσική παράδοση και όσα μηνύματα εκείνη μεταφέρει. Παρατηρούν τη μελωδία και τη
συσχετίζουν με τα μηνύματα που ενδεχομένως επιθυμεί να περάσει ο εκάστοτε τραγουδοποιός. Έπειτα,
από την ακρόαση οι μαθητές ψηφίζουν το τραγούδι που τους άρεσε περισσότερο.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος : Το δικό μου τραγούδι
Διάρκεια :3 ώρες
Το κάθε μέλος της τάξης διαλέγει ένα από τα ποιήματα που έχουν διαβαστεί στην τάξη και καλείται να
προσαρμόσει σ’ αυτό μια μελωδία πρωτότυπη .Οι μαθητές που γνωρίζουν μουσική σημειογραφία
μπορούν να καταγράψουν τη μελωδία . Οι υπόλοιποι μαθητές με την βοήθεια του δασκάλου και τη χρήση
μελωδικού οργάνου αποτυπώνουν την μελωδία τους. Στο τέλος γίνεται παρουσίαση των τραγουδιών.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Γνωριμία με τους ποιητές της Κύπρου- δημιουργία νέου ποιήματος
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Ανατέθηκε στους μαθητές να αναζητήσουν στο διαδίκτυο διευθύνσεις
σχετικές με τους ποιητές και να μελετήσουν τα βιογραφικά τους στοιχεία. Κατόπιν γίνεται η παρουσίασή
τους στην τάξη. Αναζητούν τα στοιχεία εκείνα που αποτέλεσαν έμπνευση για να συνθέσουν ποιήματα που
αφορούν στην Κύπρο. Στο τέλος καλούνται να ξαναγράψουν οι ίδιοι τα ποιήματα χρησιμοποιώντας
ομοιοκαταληξία ή ελεύθερο στίχο, αντίθετα από το ποίημα, αλλά και τους δίνεται η δυνατότητα να
προσθέσουν δικά τους στοιχεία.
6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία κολάζ
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Οι ομάδες μαθητών στο εργαστήριο της τεχνολογίας αναζητούν εικόνες
που σχετίζονται με τη θεματολογία των ποιημάτων. Αφού τις συγκεντρώσουν, τις εκτυπώνουν και
καλούνται να δημιουργήσουν ένα κολάζ, στο οποίο αντιγράφουν αυτούσιους στίχους από το ποίημα που
ταιριάζουν.
7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία διηγήματος με θέμα την Κύπρο
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Περιγραφή δραστηριότητας: Τους μαθητές επισκέπτεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων και τους
φέρνει σε επαφή με την ιστορία της Κύπρου. Οι μαθητές συζητούν μαζί του και προβληματίζονται. Σε άλλη
διδακτική ώρα παρακολουθούν ντοκιμαντέρ με θέμα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και συζητούν πάνω
στην ταινία, ενώ αντλούν από το διαδίκτυο και τα ιστορικά βιβλία ιστορικές πηγές και αφηγήσεις αυτοπτών
μαρτύρων για τα γεγονότα. Τέλος, καλούνται να εμπνευστούν από την αφήγηση, το ντοκιμαντέρ και τις
πηγές και να δημιουργήσουν χαρακτήρες, γράφοντας τη δική τους μικρή ιστορία και να συντάξουν μια
επιστολή στο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ για λύση του κυπριακού προβλήματος.
8η Δραστηριότητα
Τίτλος : Θεατρικό Παιχνίδι με επίκεντρο την κατάσταση στην Κύπρο
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Διάρκεια : 2 ώρες
Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε θεατρικό παιχνίδι με θέμα την Κύπρο και τη σχέση της με την Ελλάδα.
Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εμψύχωσαν από τη μία η πρώτη ομάδα τους μαθητές ενός ελληνικού
σχολείου και από την άλλη η δεύτερη ομάδα τους μαθητές ενός κυπριακού σχολείου. Με αυτόν τον
τρόπο, οι μαθητές προσπάθησαν να εντρυφήσουν στην ψυχοσύνθεση των παιδιών της Κύπρου και να
συζητήσουν το τι τους απασχολεί στην καθημερινότητά τους. Αντάλλαξαν, έτσι, με βιωματικό τρόπο τις
απόψεις τους, καλλιεργώντας παράλληλα την τέχνη της υποκριτικής.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Το διδακτικό σενάριο πέτυχε τους στόχους τους κυρίως όσον αφορά τη γνωριμία με τον κυπριακό
ελληνισμό και οι μαθητές συνειδητοποίησαν την κοινή τους ταυτότητα. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν
σε σχέση με το εθνικό μας πρόβλημα (το κυπριακό).
Η χρήση του Η/Υ ήταν ένα χρήσιμο αλλά και ταυτόχρονα ελκυστικό εργαλείο για τις ομάδες, ενώ κατέστη
δύσκολο να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλες τις ώρες την αίθουσα των υπολογιστών, αφού άλλα
τμήματα είχαν μάθημα Η/Υ.
Το σενάριο προσαρμόστηκε στις δυνατότητες των μαθητών, ενώ για τη συγγραφή τους διηγήματος δόθηκε
περαιτέρω χρόνος στους μαθητές για τη σύνταξή του.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σεναρίου ήταν: cd player, Η/Υ, βιντεοπροβολέας,
πιάνο για τη σύνθεση του τραγουδιού, χάρτες της Κύπρου.

2.6. Βιβλιογραφία
Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας (2000). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο : Μια νέα
πρόταση διδασκαλίας / Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας · επιμέλεια Βενετία
Αποστολίδου, Ελένη Χοντολίδου, Βικτωρία Καπλάνη. Αθήνα, Εκδόσεις Τυπωθήτω.
Νικολακοπούλου Χ. (2014). Η δημιουργική γραφή στο Γυμνάσιο. Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη.
Ηλεκτρ. Πηγές
http://aesop.iep.edu.gr/senaria
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Ελλάδα –Κύπρος, Ελληνική γλώσσα μέσα από την
Ιλιάδα (Μελετάμε αποσπάσματα της Ιλιάδας στα αρχαία ελληνικά, στη
νέα ελληνική μετάφραση και την κυπριακή μετάφραση)»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο : Παπαδημητρίου Δημοσθένης
Ιδιότητα : φιλόλογος ΠΕ02, 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
Emai lεπικοινωνίας : dimopapa7@gmail.com
2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Χατζημιχαήλ
Ιδιότητα: φιλόλογος ΠΕ02, 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
Email επικοινωνίας: dchatzim@gmail.com
3ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Βογιατζής Βασίλειος
Ιδιότητα: φιλόλογος ΠΕ02, 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
Email επικοινωνίας : vasvog00@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γλώσσα: αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, κυπριακή διάλεκτος.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Β΄ τάξη Γυμνασίου

1.4.

Σκοπός και στόχοι

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας , από την Ομηρική εποχή – αρχαία
ελληνικά, στην νέα ελληνική γλώσσα και στην κυπριακή διάλεκτο.
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2. Να βρουν ομοιότητες και διαφορές στη σημασία των λέξεων στα τρία κείμενα της Ιλιάδας (αρχαίο,
νεοελληνικό , κυπριακό).
3. Να βρουν τις ετυμολογίες λέξεων των τριών κειμένων.
4. Να κατανοήσουν και να μάθουν την προφορά και την εκφορά του προφορικού λόγου μέσα από τις
αναγνώσεις των τριών κειμένων.
5. Να προσεγγίσουν βιωματικά την εξέλιξη της γλώσσας επισκεπτόμενοι τον χώρο συγγραφής ενός
λεξικού και διενεργώντας προσωπική έρευνα.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ –ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
1. Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες της δημιουργικής συνεργατικότητας και της
ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
2. Με την αυτενέργεια και τη συζήτηση προάγουμε την ενεργούμενη μάθηση
3. Προάγουμε την αναλυτική σκέψη με τις λεξιλογικές ασκήσεις (σημασία –ετοιμολογία) στα
τρία γλωσσικά αποσπάσματα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Να ασκηθούν στην αναζήτηση στο διαδίκτυο π.χ. ηλεκτρονικά λεξικά , ιστοσελίδες αναγνώσεων κ.α.
2. Να μάθουν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά π.χ. διαδραστικός πίνακας, powerpoint.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος (διαλογική –διερευνητική- συνεργατική)
Διαμόρφωση 6 ομάδων : (Ερευνητής λέξεων-συντάκτης-παρουσιαστής)
Κειμενοκεντρικές εργασίες των μαθητών σε ομάδες με φύλλα εργασίας ξεχωριστά για κάθε ομάδα.
Ανάθεση κατ΄οίκον εργασιών.
Επεξεργασία στίχων της Ιλιάδας (ανεύρεση λέξεων ,ετυμολογία , σημασία κ.α.) με κοινό διάλογο Δ-Μ και
ΜΜ-ΜΜ.
Συζήτηση με τη μαιευτική μέθοδο με τους μαθητές και διευκρινήσεις από τον διδάσκοντα.
Ανακοίνωση εργασιών ομάδων στην ολομέλεια της τάξης
Ο διδάσκων προβάλλει στον διαδραστικό πίνακα τα φύλλα εργασίας και τα συμπληρώνει με τους
μαθητές (αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση)
Χρήση Τ.Π.Ε. (POWER POINT, WORD)

1.6.

Συνολική διάρκεια

10 διδακτικές ώρες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Περιγράψτε ποιες νέες γνώσεις θα αποκτήσουν οι μαθητές
1.Λογοτεχνική προσέγγιση με τα κείμενα της Ιλιάδας στα αρχαία, στα νέα ελληνικά και στα κυπριακά.
2. Γλωσσική προσέγγιση με τα κείμενα της Ιλιάδας στα αρχαία , στα νέα ελληνικά και στα κυπριακά.
3. Ηλεκτρονικές δεξιότητες
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2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
1. Γενικές γνώσεις μαθητών Β γυμνασίου ( αρχαία ελληνικά, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ.
powerpoint .)

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η

Δραστηριότητα

(επαναλάβετε

ανάλογα

με

τον

αριθμό

των

δραστηριοτήτων)

Τίτλος: Γνωριμία των μαθητών με τα κείμενα της Ιλιάδας (αρχαίο, νεοελληνική μτφ, κυπριακό )και
διαμόρφωση ομάδων.
Διάρκεια: μια διδακτική ώρα (1η διδακτική ώρα)
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Χρησιμοποιούμε για την πραγματοποίηση του ψηφιακού μας σεναρίου την αίθουσα του εργαστηρίου
της πληροφορικής και επεξεργαζόμαστε τα φύλλα εργασίας και το ψηφιακό μας σενάριο από την
ιστοσελίδα του σχολείου μας :
http://2gym-pylaias.thess.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/drastiriotites/ekdiloseis δραστηριότητες –
εκδηλώσεις- πρότυπο σενάριο
Την πρώτη διδακτική ώρα ανακοινώνουμε στους μαθητές το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου, τους
στόχοuς και την πορεία των δραστηριοτήτων που θα ακολουθούσουν. Τονίζουμε δηλαδή ότι θα
μελετήσουμε αποσπάσματα της Ιλιάδας στα αρχαία ελληνικά, στη νεοελληνική μετάφραση και στην
κυπριακή διάλεκτο ώστε να ανακαλύψουν τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Αυτό θα
πραγματοποιηθεί με φύλλα εργασίας που θα τους δοθούν.
Έτσι χωρίζουμε τους 20 μαθητές

της Β΄ τάξης σε 6 ομάδες και δίνουμε σε κάθε ομάδα τα τρία

διαφορετικά κείμενα της Ιλιάδας με τους αντίστοιχους στίχους και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας για κάθε
ομάδα. Επίσης όλα τα φύλλα εργασίας και τα κείμενα της Ιλιάδας τα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα
του σχολείου ώστε οι μαθητές να τα δουλέψουν και ψηφιακά, αλλά και να κάνουν τις εργασίες που θα
τους ανατεθούν για το σπίτι.
Διανέμουμε δηλαδή :
Α. Στην 1η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες τρία κείμενα με τους στίχους 1-24 της Α ραψωδίας .Ένα
στα αρχαία ελληνικά , ένα στη νεοελληνική μετάφραση και ένα μεταφρασμένο στην κυπριακή διάλεκτο.
Τέλος διανέμουμε το 1ο φύλλο εργασίας με τα ερωτήματα που αφορούν τους παραπάνω στίχους.
Β. Στην 2η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες τα τρία κείμενα με τους στίχους 24- 54 της Α ραψωδίας
Τέλος διανέμουμε το 2ο φύλλο εργασίας με τα ερωτήματα που αφορούν τους παραπάνω στίχους.
Γ. Στην 3η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες τα τρία κείμενα με τους στίχους 122-148 της Α ραψωδίας
Τέλος διανέμουμε το 3ο φύλλο εργασίας με τα ερωτήματα που αφορούν τους παραπάνω στίχους.
Δ. Στην 4η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες τα τρία κείμενα με τους στίχους 224-245 της Α ραψωδίας
Τέλος διανέμουμε το 4ο φύλλο εργασίας με τα ερωτήματα που αφορούν τους παραπάνω στίχους.
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Ε. Στην 5η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες τα τρία κείμενα με τους στίχους 466-493 της Ζ ραψωδίας
Τέλος διανέμουμε το 5ο φύλλο εργασίας με τα ερωτήματα που αφορούν τους παραπάνω στίχους.
ΣΤ. Στην 6Η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες τα τρία κείμενα με τους στίχους 843-867 της Π ραψωδίας
Τέλος διανέμουμε το 6ο φύλλο εργασίας με τα ερωτήματα που αφορούν τους παραπάνω στίχους.
Φύλλα εργασίας βλ. παράρτημα.
Αφού εξηγήσουμε στους μαθητές το υλικό που τους παραδώσαμε , τους αναθέτουμε να κάνουν μια
πρώτη ανάγνωση των κειμένων . Ακολουθεί το ίδιο μια πρώτη ανάγνωση
αναθέτουμε να ολοκληρώσουν τις αναγνώσεις των

από τον διδάσκοντα. Τους

κειμένων στο σπίτι τους ατομικά μέσα από τα

φύλλα εργασίας που έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα τους σχολείου μας.

2η

Δραστηριότητα

Τίτλος:

(επαναλάβετε

ανάλογα

με

τον

αριθμό

Διδακτική εκπαίδευση στο Λεξικό Μεσαιωνικής Δημώδους

των

δραστηριοτήτων)

Γλώσσας Εμμανουήλ Κριαρά

Διάρκεια: δύο διδακτικών ωρών (2η και 3η η διδακτική ώρα )
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας): Επίσκεψη και γνωριμία με τη διαδικασία λεξικογράφησης ,
πώς διαβάζουμε ένα λεξικό και πώς αναζητούμε λήμματα σε ηλεκτρονική βάση. Εξοικείωση με την
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και επαφή με τα κυπριακά γλωσσάρια.

3η Δραστηριότητα (επαναλάβετε ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων)
Τίτλος: επεξεργασία φύλλων εργασίας
Διάρκεια: μιας διδακτικής ώρας (4η διδακτική ώρα)
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Πραγματοποιούμε την τρίτη δραστηριότητά μας, την 4η διδακτική ώρα στην αίθουσα του εργαστηρίου
της πληροφορικής. Οι ομάδες αρχίζουν με την πρώτη ερώτηση από τα φύλλα εργασίας (βλ. παρ. φύλλα
εργασίας).Αναζητούν δηλαδή στα τρία κείμενα (ΑΡΧΑΊΟ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ) κοινές λέξεις και
αναζητούν
α. Τη σημασία τους στο

λεξικό

της

αρχαίας ελληνικής γλώσσας Liddel-Scott.: http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
β. Αναζητούν τη σημασία και την ετυμολογία τους στο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου

(Γλωσσάρι

κυπριακής διαλέκτου) : http://users.ntua.gr/ar97617/
Ολοκληρώνουν την εργασία τους καταγράφοντας τις λέξεις στα ψηφιακά φύλλα εργασίας που υπάρχουν
στην ιστοσελίδα του σχολείου. ΒΛΕΠΕ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4η Δραστηριότητα (επαναλάβετε ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων)
Τίτλος: επεξεργασία φύλλων εργασίας
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Διάρκεια: μιας διδακτικής ώρας (5η διδακτική ώρα)
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Πραγματοποιούμε

την τέταρτη δραστηριότητά μας, την 5η διδακτική ώρα

στην αίθουσα του

εργαστηρίου της πληροφορικής . Οι ομάδες αρχίζουν με την δεύτερη ερώτηση από τα φύλλα εργασίας
(βλ. παρ. φύλλα εργασίας). Αναζητούν δηλαδή στο

Λεξικό της κυπριακής διαλέκτου

(Γλωσσάρι

κυπριακής διαλέκτου) : http://users.ntua.gr/ar97617/ τη σημασία των παρακάτω κυπριακών λέξεων που
βρίσκονται στα φύλλα εργασίας τους: βλέπε παράρτημα φύλλα εργασίας.

5η Δραστηριότητα (επαναλάβετε ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων)
Τίτλος: επεξεργασία φύλλων εργασίας
Διάρκεια: μιας διδακτικής ώρας (6η διδακτική ώρα)
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Πραγματοποιούμε

την πέμπτη δραστηριότητά μας, την

6η διδακτική ώρα

στην αίθουσα του

εργαστηρίου της πληροφορικής . Οι ομάδες αρχίζουν με την τρίτη ερώτηση από τα φύλλα εργασίας (βλ.
παρ. φύλλα εργασίας). Αναζητούν δηλαδή στο

λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας L iddel-Scott.:

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
τη σημασία και την ετυμολογία αρχαίων ελληνικών ομηρικών λέξεων που βρίσκονται στα φύλλα
εργασίας τους . Με βάση τη νεοελληνική σημασία τους ,αναζητούν επίσης τη σημασία τους και στην
κυπριακή διάλεκτο , στο γλωσσάρι της κυπριακής διαλέκτου:
διδάσκων

αναθέτει

στους μαθητές

http://users.ntua.gr/ar97617/.

κατ’ οίκον εργασία, να καταγράψουν

τα

Ο

αποτελέσματα της

αναζήτησης στα ψηφιακά φύλλα εργασίας που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

6η Δραστηριότητα (επαναλάβετε ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων)
Τίτλος: επεξεργασία φύλλων εργασίας
Διάρκεια: μιας διδακτικής ώρας

(7η διδακτική ώρα)

Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Πραγματοποιούμε

την έκτη

δραστηριότητά μας, την 7η

εργαστηρίου της πληροφορικής . Οι ομάδες

επεξεργάζονται

διδακτική ώρα
την

στην αίθουσα του

τέταρτη ερώτηση των φύλλων

εργασίας(βλ. παρ. φύλλα εργασίας) . Αναζητούν στο διαδίκτυο αναγνώσεις τις Ιλιάδας και καλούνται
να αναγνώσουν και οι ίδιοι στίχους της ιλάδας στα νέα ελληνικά και στην κυπριακή διάλεκτο. Στους
παρακάτω συνδέσμους που βρίσκονται στα φύλλα εργασίας αναζητούν αναγνώσεις στο διαδίκτυο :
Λεξιλογική βάση δεδομένων κυπριακής διαλέκτου με φωνητική προφορά των λέξεων.
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/
Ραψωδία Α, Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Αφηγητής: Χάρης Πολιτόπουλος,:

https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4
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Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg

Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA του
Λονδίνουhttps://almeida.co.uk/iliad-digital
Οι ομάδες καλούνται από τον διδάσκοντα να κάνουν εξάσκηση και στο σπίτι ώστε να παρουσιάσουν
ένα καλό αποτέλεσμα στην επόμενη δραστηριότητα.

7η Δραστηριότητα (επαναλάβετε ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων)
Τίτλος: Ψηφιακή Παρουσίαση από τις ομάδες στην ολομέλεια των εργασιών, και αξιολόγηση.
Διάρκεια: δύο διδακτικών ωρών

( 8η και 9η διδακτική ώρα)

Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Την 8η διδακτική ώρα, ο παρουσιαστής από κάθε ομάδα παρουσιάζει- ανακοινώνει στην ολομέλεια της
τάξης τα απαντημένα ψηφιακά φύλλα εργασίας σε word - powerpoint, στο διαδραστικό πίνακα της
τάξης. Συγκεκριμένα απαντούν στα τρία πρώτα λεξιλογικά ερωτήματα από τα φύλλα εργασίας., που
επεξεργάστηκαν στην 2η , 3η , και 4η δραστηριότητα. Ο διδάσκων συμπληρώνει και αξιολογεί τις εργασίες
μαζί με τους μαθητές. Τέλος καταλήγουν σε συμπεράσματα για την αδιάλειπτη συνέχεια της ελληνικής
γλώσσας από την αρχαιότητα στο σήμερα και την ελληνικότητα της κυπριακής διαλέκτου.
Τέλος την 9η διδακτική ώρα κάθε ομάδα ορίζει το μαθητή που θα απαγγείλει στίχους τις Ιλίαδας από
μετάφραση . Θα παρουσιάσει δηλαδή τα αποτελέσματα του τέταρτου ερωτήματος από τα φύλλα
ργασίας.(βλ. παρ. φύλλα εργασίας) που επεξεργάστηκαν στην 5η δραστηριότητα. Τις απαγγελίες
ολοκληρώνει στα κυπριακά ο διδάσκων κ Χατημιχαήλ Δημήτριος ΠΕ02 και διευθυντής του σχολείου που
είναι Κύπριος στην καταγωγή.

8η

Δραστηριότητα

(επαναλάβετε

ανάλογα

με

τον

αριθμό

των

δραστηριοτήτων)

Τίτλος: Δραματοποίηση σκηνής της Ιλιάδας
Διάρκεια: μια διδακτική ώρα

( 10η διδακτική ώρα)

Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας): Άσκηση δημιουργικότητας. Μία μεικτή ομάδα με μέλη από
όλες τις ομάδες θα αναπαραστήσει την σκηνή αποχωρισμού Αδρομάχης /Έκτορα σε μεικτή γλώσσα , δηλ.
νεοελληνική με κυπριακές λέξεις από αυτές που έχουν ήδη επεξεργαστεί οι ομάδες . Τα υπόλοιπα μέλη των
ομάδων καταγράφουν τις λέξεις και στο τέλος παίζοντας τον ρόλο των κριτικών αξιολογούν την ευστοχία ή
μη της χρήσης τους. Οι απαγγελίες και η θεατρική αναπαράσταση θα μαγνητοσκοπηθούν και θα
παραδοθούν ως τελικά προϊόντα του προγράμματος.
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2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Χρειάστηκε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να
χρησιμοποιήσουμε την αίθουσα της πληροφορικής.
Οι μαθητές για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με την κυπριακή διάλεκτο.
Έμαθαν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα ηλεκτρονικά εργαλεία word- powerpoint.
Κατανόησαν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.
Εξοικειώθηκαν με τύπους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της κυπριακής διαλέκτου.
Κατανόησαν τη διαφοροποίηση της σημασίας των ελληνικών λέξεων στο πέρασμα του χρόνου.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Χρησιμοποιήσαμε την αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου, και οι μαθητές μέσου του
διαδικτύου
επεξεργάστηκαν τα ψηφιακά σενάρια
σε word, power-point. Τέλος οι εργασίες
παρουσιάστηκαν στον διαδραστικό πίνακα του εργαστηρίου.

2.6. Βιβλιογραφία
1.<<OΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ>> Άκης Σπανούδης, ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΒΙΑΡΑΣ Κ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΕΠΕ :ΈΜΜΕΤΡΗ ΠΟΙΗΤΙΚΉ
ΑΠΌΔΟΣΗ ΣΤΗ Κυπριακή διάλεκτο
2. << Ομηρικά
Έπη : Ιλιάδα>> Ζωή Σπανάκου
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ) Ο.Ε. Δ. Β.
Αθήνα.http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGYM-B108
3. Αρχαίο
κείμενο
:http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROSILIADA/ARXAIO/ILIADA.htm
4. ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ, Ραψωδία Α, Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Αφηγητής: Χάρης Πολιτόπουλος,:
https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4
5. Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA
Λονδίνουhttps://almeida.co.uk/iliad-digital
6. Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg
7.Λεξικό για την αρχαία ελληνική γλώσσα liddel-scott.: http://www.greeklanguage.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
8. Λεξιλογική βάση δεδομένων κυπριακής διαλέκτου με φωνητική προφορά των λέξεων.
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/
9. Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου : http://users.ntua.gr/ar97617/
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του

2.7. Παράρτημα
1ο φύλλο εργασίας
Δίνουμε στην 1η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες και στους παρακάτω υπερσυνδέσμους, τρία
κείμενα με τους στίχους 1-24 της Α ραψωδίας .
 Ένα στα αρχαία ελληνικά , http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROSILIADA/ARXAIO/ILIADA.htm
 Ένα στη νεοελληνική μετάφραση http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB108/271/1974,6752/
 Και ένα μεταφρασμένο στην κυπριακή
διάλεκτοhttps://drive.google.com/open?id=1ult9Ui6qz5VWtYO1wp_FtHKTJS7LIjra
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1.Να εντοπίσετε κοινές λέξεις ανάμεσα στα τρία κείμενα και να αναζητήσετε :
α .Τη σημασία τους στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας liddel-scott.: http://www.greeklanguage.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
Και β. Τη σημασία της στο λεξικό
http://users.ntua.gr/ar97617/

της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :

2. Να αναζητήσετε στο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :
http://users.ntua.gr/ar97617/ τη σημασία και την ετυμολογία των παρακάτω κυπριακών λέξεων:
αγκρίστηκεν, ράσσιην, σσιύλοι, σσιήσαν τα δευτέρκα τους, άτζιαπις, ετσουνιάστην, κανίσσια, πέρκι

3.Να βρείτε την ετυμολογία και τη σημασία στη νέα ελληνική μετάφραση των παρακάτω αρχαίων λέξεων:
Μῆνιν στ.1,
ἂειδε στ.1,
μυρία στ.2,
ἂλγεα στ.2,
ψυχάς στ.3,
οἰωνοῑσι στ.5,
στ.5 ,
ἂναξ στ.7, ἒριδι στ.8, νῆας στ12, αἰδεῑσθαι στ.23, δώματα στ.18,

βουλή

Α. Στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Liddel-Scott.: http://www.greeklanguage.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1 και
Β. Στη συνέχεια να αναζητήσετε την αντίστοιχη λέξη ή έκφραση στη κυπριακή διάλεκτο στο απόσπασμα
του κειμένου στα κυπριακά (Άκης Σπανούλης «ΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ» (βλ.
παρ.) και στο γλωσσάρι της κυπριακής διαλέκτου:
http://users.ntua.gr/ar97617/
4.Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο στους παρακάτω υπερσυνδέσμους αναγνώσεις της Ιλιάδας και αφού
κάνετε εξάσκηση και στο σπίτι , να αναγνώσετε και οι ίδιοι στίχους της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά και
στην κυπριακή διάλεκτο κατά την παρουσίαση των εργασιών την 7η διδακτική ώρα.
Α. Λεξιλογική βάση
δεδομένων κυπριακής διαλέκτου
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/

με φωνητική προφορά των λέξεων.

Β. Ραψωδία Α, Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Αφηγητής: Χάρης Πολιτόπουλος:
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https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4
Γ. Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg
Δ. Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA του Λονδίνου
https://almeida.co.uk/iliad-digital

2ο φύλλο εργασίας
Δίνουμε στην 2η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες και στους παρακάτω υπερσυνδέσμους τρία
κείμενα με τους στίχους 25-54 της Α ραψωδίας
 Ένα στα αρχαία ελληνικά , http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROSILIADA/ARXAIO/ILIADA.htm
 Ένα στη νεοελληνική μετάφραση http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB108/271/1974,6752/
 Και ένα μεταφρασμένο στην κυπριακή
διάλεκτοhttps://drive.google.com/open?id=1CLDOxgLazMjVRlLnv5CPAbcTIZ4nl8o6
https://drive.google.com/open?id=1y1tLw3jZkWiZ44rYDwVN4VyLMETYhwhY
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να εντοπίσετε κοινές λέξεις ανάμεσα στα τρία κείμενα και να αναζητήσετε :
α. Τη σημασία τους στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας liddel-scott.: http://www.greeklanguage.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
Και β. Τη σημασία τους στο λεξικό
http://users.ntua.gr/ar97617/

της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :

2. Να αναζητήσετε στο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :
http://users.ntua.gr/ar97617/ τη σημασία και την ετυμολογία των παρακάτω κυπριακών λέξεων :
ποδά, τταράφκια, βούφαν, λάμνε, μιάλον, νεπαμόν, πκιορώσουν, εκρώστην
3.Να βρείτε την ετυμολογία και τη σημασία στη νέα ελληνική μετάφραση των παρακάτω αρχαίων λέξεων::
νηυσίν στ.26,
λύσω στ.29, γῆρας στ. 29, οἲκῳ, στ. 30, πάτρης στ.30 ,αἰγῶν στ.41, δάκρυα
στ.42, πυραί στ. 52, κύνας στ.50, ἐρέθιζε στ.32,
μῦθον στ.25 ἂνακτι στ. 36, νεκύων στ.52,
Α. στα νέα ελληνικά στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Liddel-Scott.: http://www.greeklanguage.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1 και
Β. Στη συνέχεια να αναζητήσετε την αντίστοιχη λέξη ή έκφραση στη κυπριακή διάλεκτο στο απόσπασμα
του κειμένου στα κυπριακά (Άκης Σπανούλης <<ΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ>(βλ.
παρ.) και στο γλωσσάρι της κυπριακής διαλέκτου:
http://users.ntua.gr/ar97617/
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4. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο στους παρακάτω συνδέσμους αναγνώσεις τις Ιλιάδας και αφού
κάνετε εξάσκηση και στο σπίτι να αναγνώσετε και οι ίδιοι στίχους της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά και
στην κυπριακή διάλεκτο κατά την παρουσίαση των εργασιών την 7η διδακτική ώρα.
Α. Λεξιλογική βάση
δεδομένων κυπριακής διαλέκτου
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/

με φωνητική προφορά των λέξεων.

Β.
Ραψωδία
Α,
Μετάφραση
Καζαντζάκη-Κακριδή.
Πολιτόπουλος,:https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4

Αφηγητής:

Χάρης

Γ . Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg
Δ. Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA του
Λονδίνουhttps://almeida.co.uk/iliad-digital

3ο φύλλο εργασίας
Δίνουμε στην 3η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες και στους παρακάτω υπερσυνδέσμους τρία κείμενα
με τους στίχους 122-148 της Α ραψωδίας
 Ένα στα αρχαία ελληνικά ,http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROSILIADA/ARXAIO/ILIADA.htm
 Ένα στη νεοελληνική μετάφρασηhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB108/271/1975,6753/
 Και ένα μεταφρασμένο στην κυπριακή διάλεκτο.
https://drive.google.com/open?id=1yg63oh8j0AkxroUGlikPJuJtCFM5oKM3https://drive.goo
gle.com/open?id=1clcIji0ElwiA9efw8m9FBdw93f5_m8f1
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να εντοπίσετε κοινές λέξεις ανάμεσα στα τρία κείμενα και να αναζητήσετε :
α .Τη σημασία τους στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Liddel-Scott.:
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
Και β. Τη σημασία τους στο λεξικό
http://users.ntua.gr/ar97617/

της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :

2. Να αναζητήσετε στο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :
http://users.ntua.gr/ar97617/ τη σημασία και την ετυμολογία των παρακάτω κυπριακών λέξεων :
έσσιει, τεισσιόν, σσιέρκα, όφκερα, σάσουν, άκκαμμαν, βούθκια, πέρκι
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3. Να βρείτε την ετυμολογία και τη σημασία στη νέα ελληνική μετάφραση των παρακάτω αρχαίων λέξεων:
γέρας στ.123, μεγάθυμος στ.123, πόλιν στ.129 , νῆα μέλαιναν στ.141, θείομεν στ.143,
ἑκατόμβην στ.142, ἀνήρ στ.144,
βουληφόρος στ.144, ἀποδίδωμι στ.134 θυμόν στ. 136.
4. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο στους παρακάτω συνδέσμους αναγνώσεις τις Ιλιάδας και αφού
κάνετε εξάσκηση και στο σπίτι να αναγνώσετε και οι ίδιοι στίχους της Iλιάδας στα νέα ελληνικά και
στην κυπριακή διάλεκτο κατά την παρουσίαση των εργασιών την 7η διδακτική ώρα.
Α. Λεξιλογική βάση
δεδομένων κυπριακής διαλέκτου
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/

με φωνητική προφορά των λέξεων.

Β. Ραψωδία Α, Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Αφηγητής: Χάρης Πολιτόπουλος:
https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4
Γ. Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg
Δ. Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA του Λονδίνου
https://almeida.co.uk/iliad-digital

4 ο φύλλο εργασίας
Δίνουμε στην 4η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες και στους παρακάτω υπερσυνδέσμους τρία
κείμενα με τους στίχους 224-245 της Α ραψωδίας .
 Ένα στα αρχαία ελληνικά , http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROSILIADA/ARXAIO/ILIADA.htm
 ένα στη νεοελληνική μετάφραση http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB108/271/1975,6753/
 και ένα μεταφρασμένο στην κυπριακή διάλεκτο.
https://drive.google.com/open?id=1lOZAf4fDaJgRe0LnEXuFFXectPw1aZ3hhttps://drive.google.com/
open?id=1hSjszhhzMo0uqSeFo9Kg1NCJcGZ-Pd18
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να εντοπίσετε κοινές λέξεις ανάμεσα στα τρία κείμενα και να αναζητήσετε :
α. Τη σημασία τους στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας liddel-scott.:
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
Και β. Τη σημασία τους στο λεξικό
http://users.ntua.gr/ar97617/

της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :

161

2. Να αναζητήσετε στο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :
http://users.ntua.gr/ar97617/ τη σημασία και την ετυμολογία των παρακάτω κυπριακών λέξεων :
μμάθκια, φωθκιές, ξιππασσιάν, ποδκιαντραποσύνην, ξετσιππωσσιάν, παρπατεί, δαμαί, γροιτζιήσεις
3. Να βρείτε την ετυμολογία και τη σημασία στη νέα ελληνική μετάφραση των παρακάτω αρχαίων λέξεων:
προσλέγω στ.224,
λόχον στ.227,
ἀποαιροῦμαι στ230,
δημοβόρος στ231,
βασιλεύς
στ.231,
ὃρκον στ.233, ὀμοῦμαι στ.233 σύμπας στ.241, θνήσκοντες στ.243 , πίπτωσιν στ.243.
4. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο στους παρακάτω υπερσυνδέσμους αναγνώσεις τις Ιλιάδας και αφού
κάνετε εξάσκηση και στο σπίτι να αναγνώσετε και οι ίδιοι στίχους της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά και
στην κυπριακή διάλεκτο κατά την παρουσίαση των εργασιών την 7η διδακτική ώρα.
Α. Λεξιλογική βάση
δεδομένων κυπριακής διαλέκτου
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/

με φωνητική προφορά των λέξεων.

Β. Ραψωδία Α, Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Αφηγητής: Χάρης Πολιτόπουλος:
https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4
Γ . Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg
Δ. Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA του Λονδίνου
https://almeida.co.uk/iliad-digital

5 ο φύλλο εργασίας
Δίνουμε στην 5η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες και στους παρακάτω υπερσυνδέσμους τρία
κείμενα με τους στίχους 466-493 της Ζ ραψωδίας.
 Ένα στα αρχαία ελληνικά , http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROSILIADA/ARXAIO/ILIADA.htm
 Ένα στη νεοελληνική μετάφραση http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB108/271/1982,6760/
 Και ένα μεταφρασμένο στην κυπριακή διάλεκτο.
https://drive.google.com/open?id=1Z0HJsocrZPyXBdZyjNaEe3OgeO7WCdrXhttps://drive.google.co
m/open?id=1rxr3VRIxcfP2wwyV_Udm9IaUc33umrWp
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να εντοπίσετε κοινές λέξεις ανάμεσα στα τρία κείμενα και να αναζητήσετε :
α. Τη σημασία τους στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Liddel-Scott.:
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
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Και β. Τη σημασία τους στο λεξικό
http://users.ntua.gr/ar97617/

της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :

2. Να αναζητήσετε στο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :
http://users.ntua.gr/ar97617/ τη σημασία και την ετυμολογία των παρακάτω κυπριακών λέξεων :
πλώννει, χωστεί, εφοήθην, τζιύρης, καρκιάν, βκάλλει, δαχαμαί, κολιαντιρίζει
3. Να βρείτε την ετυμολογία και τη σημασία στη νέα ελληνική μετάφραση των παρακάτω αρχαίων λέξεων:
αἱρῶ στ.472,
φίλον στ.474, υἱόν στ. 474, ἒπος στ.485,
χερσίν στ.474
κόλπῳ στ.483,
ἒργα κόμιζε στ.490,
μοῑραν στ.488,
φρένα στ.481,
μήτηρ στ.481
πατήρ στ.471,
ἀγαθόν στ. 478.
4. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο στους παρακάτω συνδέσμους αναγνώσεις τις Ιλιάδας και αφού
κάνετε εξάσκηση και στο σπίτι να αναγνώσετε και οι ίδιοι στίχους της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά και
στην κυπριακή διάλεκτο κατά την παρουσίαση των εργασιών την 7η διδακτική ώρα.
Α. Λεξιλογική βάση
δεδομένων κυπριακής διαλέκτου
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/

με φωνητική προφορά των λέξεων.

Β. Ραψωδία Α, Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Αφηγητής: Χάρης Πολιτόπουλος:
https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4

Γ. Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg
Δ. Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA του Λονδίνου
https://almeida.co.uk/iliad-digital

6 ο φύλλο εργασίας
Δίνουμε στην 6η ομάδα των μαθητών σε φωτοτυπίες και στους παρακάτω υπερσυνδέσμους τρία
κείμενα με τους στίχους 843-867 της Π ραψωδίας
 Ένα στα αρχαία ελληνικά , http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROSILIADA/ARXAIO/ILIADA.htm
 Ένα στη νεοελληνική μετάφραση http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB108/271/1988,6766/
 Και ένα μεταφρασμένο στην κυπριακή διάλεκτο.
https://drive.google.com/open?id=1MVXgITBqoz7eEXEK9Tjh2ao3Bd5ZPx7R
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να εντοπίσετε κοινές λέξεις ανάμεσα στα τρία κείμενα και να αναζητήσετε :

163

α. Τη σημασία τους στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Liddel-Scott.:
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/search.html?lq=%CE%B1
Και β. Τη σημασία τους στο
http://users.ntua.gr/ar97617/

λεξικό

της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :

2. Να αναζητήσετε στο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου (Γλωσσάρι κυπριακής διαλέκτου) :
http://users.ntua.gr/ar97617/ τη σημασία και την ετυμολογία των παρακάτω κυπριακών λέξεων :
έβκα, ερκούντασιν, καρτζιήν, σκουλλίζει, κουρτζιούνιν, συντήσσιει, μολοήσει, κουτρουμπελλίσει
3. Να βρείτε την ετυμολογία και τη σημασία στη νέα ελληνική μετάφραση των παρακάτω αρχαίων λέξεων:
δάμασαν στ.845,
εἲκοσιν στ.847, μοῑραν στ.849, παρίστημι στ.853,
μαντεύω στ.859,
ὂλεθρον στ.859, φωνέω-ω στ.862,
ἳπποι στ.866, ἂμβροτοι στ.867.
4. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο στους παρακάτω συνδέσμους αναγνώσεις τις Ιλιάδας και αφού
κάνετε εξάσκηση και στο σπίτι να αναγνώσετε και οι ίδιοι στίχους της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά και
στην κυπριακή διάλεκτο κατά την παρουσίαση των εργασιών την 7η διδακτική ώρα.
Α. Λεξιλογική βάση
δεδομένων κυπριακής διαλέκτου
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/
Β.
Ραψωδία
Α,
Μετάφραση
Καζαντζάκη-Κακριδή.
https://www.youtube.com/watch?v=TQSnXuRnVL4

με φωνητική προφορά των λέξεων.

Αφηγητής:

Χάρης

Πολιτόπουλος:

Γ. Απαγγελία Α ραψωδίας από τη Λυδία Κονιόρδου στο Εθνικό θέατρο , ΜΤΦ. Μαρωνίτη
https://www.youtube.com/watch?v=6eCDPvg_jOg
Δ. Μαραθώνια ανάγνωση Ιλιάδας από το Βρετανικό μουσείο στο θέατρο ALMEIDA του Λονδίνου
https://almeida.co.uk/iliad-digital
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Οι Μουσικές της Κύπρου»
1. Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργοί

Ονοματεπώνυμο: Τζίνη Ζαχαρούλα
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός
Email επικοινωνίας: tziniza@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

1.παιδί και δημιουργική έκφραση
2. παιδί και εικαστική αγωγή

1.3.

Τάξη εφαρμογής

Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου, με τη συμμετοχή 9 παιδιών.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

1.4.1. Σκοπός, σκεπτικό
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποτελέσει «εκπαιδευτική γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την
Κύπρο και την ομογένεια. Η Κύπρος, κομμάτι του Ελληνισμού, παρά τους πολλούς κατακτητές που
συνάντησε, κατόρθωσε να κρατήσει τον πολιτισμό της ανεπηρέαστο, και μέσω του προγράμματος τα
παιδιά οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα για τα κοινά σημεία που ενώνουν τους δύο λαούς μελετώντας
παράλληλα το Κυπριακό Ζήτημα. Το Κυπριακό Ζήτημα ως ένα μείζον θέμα για το οποίο πρέπει να δοθεί
λύση και είναι αυτό που παρόλο που στέκεται εμπόδιο η μουσική της συνεχίζει να έχει μία ιδιαίτερη θέση
στην κουλτούρα της και την πολιτισμική της ταυτότητα χωρίς να αλλοιωθεί, γαιτυο και κατά τη διάρκεια της
πορείας μελετούμε τη μουσική της Κύπρου ξεδιπλώνουμε συναισθήματα και προβληματιζόμαστε.

1.4.2. Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Διδακτικοί/Μαθησιακοί στόχοι:
1. Να διδάξει στα παιδιά την μουσική κουλτούρα χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης με μια ταυτόχρονη
προσπάθεια κατανόησης εννοιών όπως η φιλία, η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ τους, που
δεν αποδυναμώνονται από τη διαφορετικότητα.
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2. Να γνωρίσουν πολιτισμούς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Να αναπτύξουν την ικανότητα να εκτιμούν τις μουσικές καταβολές του κάθε πολιτισμού
4. Να μάθουν να ανταποκρίνονται σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής, γνωρίζοντας πολλά είδη της
5. Να έλθουν σε επαφή με τις παλαιότερες συνιστώσες της νεοελληνικής μουσικής παράδοσης και να
εκτιμήσουν την αξία τους
6. Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της μουσικής με τις άλλες τέχνες, καθώς και με τα γνωστικά
αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο, εκφραζόμενοι δημιουργικά
7. Να αναπτύξουν, μέσω της μουσικής, πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας, που οδηγούν στην
κοινωνικοποίησή τους 7ος. Να μάθουν να σέβονται το διαφορετικό, εκτιμώντας την ανάγκη
ύπαρξης τους

1.4.3. Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
1
2
3

1.5.

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
Να κατανοήσουν 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.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

1.5.1. 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.

1.5.2. 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.

1.6.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης

Ο τρόπος οργάνωσης της τάξης εστιάστηκε σε τρεις άξονες:
- Εργασία με το σύνολο της τάξης
- Εργασία σε ομάδες
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- Ατομική εργασία των νηπίων
Συγκεκριμένα:
Με προσπάθεια 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
4.
Τις μουσικές που τους χαρακτηρίζουν
Για τις ανάγκες του διδακτικού σεναρίου στήθηκαν στην τάξη εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης και
τεχνών (καλλιτεχνική έκφραση). δημιουργικής γραφής και εικονογράφηση

1.7.

Συνολική διάρκεια

Η ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου εξελίχθηκε σε 14 διδακτικές ώρες.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εμπειρία, οι μαθητές πρόκειται να αποκτήσουν νέες γνώσεις και
εμπειρίες.
Συγκεκριμένα, δύνανται να γνωρίσουν το Κυπριακό πρόβλημα, να έλθουν σε επαφή με τον Κυπριακό
πολιτισμό και τις μουσικές του.
Σο παρόν σενάριο οι μαθητές λαμβάνουν και γεωγραφικές γνώσεις και γνώσεις χαρτογράφησης.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
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.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Τίτλος: «Η Κύπρος και η Γεωγραφική της Θέση»
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
1η Φάση: Με το google earth ταξιδέψαμε στους δρόμους της για να την μάθουμε.
Προβολή σε βιντεοπροβολέα φωτογραφιών από την Κύπρο σε γεωγραφικό χάρτη. Εντοπίζουν τη θέση του
και προσπαθούν να κατανοήσουν τη σημασία της για τις γείτονες χώρες.
2η Φάση: Εκφράζονται δημιουργικά ως προς το σχήμα και το μέγεθος του νησιού και προσπαθούν να
αποτυπώσουν σε φύλλο χαρτί το χάρτη που μελέτησαν.
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2η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Τίτλος: «Η Εισβολή στην Κύπρο»
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
Παρουσιάζονται στα παιδιά εικόνες της Κύπρου από την ημέρα της εισβολής. Έπειτα από συζήτηση και
προβληματισμό, προσπαθούν να παρέμβουν στις εικόνες εκφράζοντας δημιουργικά τα συναισθήματα τους.
Συζητούν και μιλάνε για έννοιες και λέξεις, όπως διεκδικήσει, διαχωρισμός, απώλειες.
3η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Οι Μουσικές της Κύπρου- Μαθαίνοντας Κύπριους οργανοπαίκτες»
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
1η Φάση: Αντλούμε πληροφορίες για Κύπριους οργανοπαίχτες
https://www.youtube.com/watch?v=6gKCyRM8CTo&list=PLACFF3E4BB5152570
2η Φάση: Μαθαίνουμε
ότι οι Κύπριοι μουσικοί, χρησιμοποιώντας τον ιδιωματισμό της γλώσσας
τους, τραγουδούν τον πόνο, την χαρά, την ξενιτιά και την ελπίδα της επανένωσης και τα παιδιά
εκφράστηκαν δημιουργικά.
3η Φάση: Συζητώντας για το Κυπριακό Ζήτημα και επηρεασμένοι από τον σκοπό των παραδοσιακών
τραγουδιών γράψαμε ένα τραγούδι δικό μας για το Κυπριακό ζήτημα.
4η Φάση: Το τραγούδι μπορείτε να το ακούσετε σε μορφή σποτ μικρής διάρκεια , με τα ίδια τα παιδιά να το
τραγουδούν και με τις ζωγραφιές τους να το πλαισιώνουν https://www.youtube.com/watch?v=9lh84DQ04o
4η Δραστηριότητα
«Η ασπίδα των συναισθημάτων»
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
1η Φάση: Με αφορμή τις λέξεις, τραγούδια και ποιήματα τα παιδιά δημιουργούν την ασπίδα των
συναισθημάτων.
2Η Φάση: Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι. Γυρνούν το βελάκι και σε κάθε συναίσθημα που πετυχαίνουν
διαβάζουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού το μήνυμα που κρύβεται. Κάθε συναίσθημα κρύβει μια ευχή
για το μέλλον της Κύπρου ή έναν πόνο για το Κυπριακό Ζήτημα, μια στροφή από μουσική, τραγούδι ή και
ποίημα.
5η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα: «Κάθε Εικόνα μια Ιστορία»
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
1η Φάση: Καλούμε τα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά αποτυπώνοντας καταστάσεις και συναισθήματα
για την Κύπρο.
2η Φάση Παρουσιάζονται οι εικόνες /ζωγραφιές των παιδιών σε όλη την ομάδα. Τα παιδιά καλούνται στην
συνέχεια να εξετάσουν προσεχτικά την κάθε εικόνα, να επιλέξουν μία και να προσπαθήσουν να την
αναπαραστήσουν στην ολομέλεια. Τα υπόλοιπα παιδιά θα πρέπει να εντοπίσουν την εικόνα που
παρουσιάστηκε και στην συνέχεια να πάρουν τη σκυτάλη για να συνεχιστεί το παιχνίδι.
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2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Το παρόν σενάριο γνωστοποίησε στους μαθητές με τρόπο παραμυθιακό, το εθνικό πρόβλημα καθώς επίσης
έννοιες που δεν είχαν προσεγγίσει ξανά όπως ένωση (επανένωση), διχοτόμηση, διαχωρισμός. Τα παιδιά
προσπάθησαν να εκφραστούν δημιουργικά, μπαίνοντας στη θέση των ανθρώπων που ζουν σε ένα νησί
χωρισμένο στα δύο, κουβαλώντας στις μνήμες τους στιγμές πόνου, λησμονιάς, απογοήτευσης, Οι γονείς
ήταν πάντα κοντά σε κάθε στιγμή του προγράμματος, μαθαίνοντας τις δράσεις μας.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εφαρμογή του παραπάνω σεναρίου απαιτήθηκε η χρήση των ΤΠΕ με την γνώση και την ενασχόληση
μας με εργαλεία web 2.0 για τα παραγόμενα προϊόντα από τα παιδιά, ώστε να προκύψουν εργαλεία για την
περεταίρω εξέλιξη του προγράμματος.






λογισμικό γενικής χρήσης ( επεξεργαστής κειμένου word)
Λογισμικό παρουσιάσεων ( Power Point)
Χρήση Διαδικτύου μέσω του Explore και Mozilla
Πρόγραμμα δορυφορικής περιήγησης της γης Google Earth
Πρόγραμματα επεξεργασίας, εικόνων pizap, pixiz, δημιουργιών online pazl,
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Περήφανη κόρη, Έρημη χώρα»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1. Δημιουργός
1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Αγγούρα Ευαγγελία
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός
Email επικοινωνίας: evaangoura@gmail.com

1.2. Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί, με τον τίτλο Περήφανη Κόρη, Έρημη Χώρα, είναι συμβατό με το
Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). Ακολουθεί την αρχή της διαθεματικότητας, έχει
ως κεντρικό άξονα το θέμα «Κύπρος» και συγχρόνως αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και
ανάπτυξης δραστηριοτήτων των τομέων του Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των Μαθηματικών, της
Γλώσσας, της Δημιουργίας-Έκφρασης και της Πληροφορικής προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την
ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου. Η Πληροφορική και
ειδικότερα ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των
καθηµερινών, συλλογικών δραστηριοτήτων. Το σενάριο οργανώθηκε γύρω από «θέματα» που
ενδιαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τα παιδιά.

1.3. Τάξη εφαρμογής
Νηπιαγωγείο, Νήπια-Προνήπια

1.4. Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προτεινόμενου σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με την ιστορία και τον πολιτισμό της
Κύπρου και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαφορετικότητας-ετερότητας. Τα ιδεώδη της πατρίδας,
της ελευθερίας, της ειρήνης και της αποδοχής συναποτελούν τους επιμέρους άξονες της θεματικής
προσέγγισης. Οι μαθητές αναμένεται να αγαπήσουν την Κύπρο, να αντιληφθούν τους δεσμούς που τη
συνδέουν με την Ελλάδα και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε θέματα ετερότητας.
Στόχοι:
Να γνωρίσουν τον Κυπριακό Ελληνισμό και να αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης και αδελφοσύνης για
αυτόν.
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Να γνωρίσουν έργα τέχνης του Κυπριακού πολιτισμού.
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα των παιδιών
και στη φρίκη του πολέμου.
Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους αλλά και να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με
τους άλλους και να τις σέβονται.
Να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη καθώς και τη λειτουργία της ενσυναίσθησης.
Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να
χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία.
Να αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας. Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από
κοινού ανακάλυψης.
Να εκφραστούν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση.
Να χρησιμοποιούν με πολλούς τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν μικροκατασκευές.
Να «διαβάζουν» χάρτες.

1.5. Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Το σενάριο βασίζεται στις παιδαγωγικές-διδακτικές αρχές των βιωματικών δράσεων και ειδικότερα στις
αρχές της βιωματικής μάθησης, της συνεργατικής διερεύνησης και της διαθεματικής προσέγγισης.
Σύμφωνα με την αρχή της βιωματικής μάθησης δίνεται προτεραιότητα στην εμπειρική γνώση καθώς
ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση και αποφεύγεται η παθητική
παρακολούθηση της διδασκαλίας (Woolfolk A.E., 2000). Η βιωματική γνώση επιτυγχάνεται μέσα από
δραστηριότητες μάθησης με παραστατικό υλικό, παιχνίδια ρόλων και άμεσες εμπειρίες. Οι μαθητές
παρατηρούν, συμμετέχουν, σκέπτονται, δρουν, αναπτύσσουν συναισθήματα, ιδέες, στάσεις και αξίες
(Καμαρινού Δ, 2000). Η εργασία σε ομάδες, η συνεργατική μάθηση, η συζήτηση και τα παιχνίδια ρόλων
αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη της βιωματικής μάθησης (Woolfolk Α.Ε., 2000). Σύμφωνα με τη
διαθεματική προσέγγιση οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν ολιστικά τη γνώση και να αναπτύξουν
γνωστικές στάσεις και δεξιότητες, καθώς και τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός θέματος μέσα από
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (Ματσαγγούρας Η, 2002).
Οι διδακτικές τεχνικές που προτείνονται για την πραγματοποίηση του σεναρίου είναι:
1. η συζήτηση και ο διάλογος
2. η εργασία σε ομάδες
3. το παιχνίδι ρόλων
4. η εικαστική εκφραση
5. η δημιουργική γραφή
6. η ψηφιακη δημιουργία
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1.6. Συνολική διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του σεναρίου είναι 16 διδακτικές ώρες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Κατά την υλοποίηση του σεναρίου οι μικροί μαθητές αναμένεται να προσεγγίσουν ολιστικά τη γνώση μέσα
από τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, να γίνουν μικροί ερευνητές και να ανιχνεύσουν πτυχές του
κυπριακού πολιτισμού και ιστορίας. Επίσης να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν με σκοπό την
καλλιτεχνική δημιουργία και την παραγωγή λόγου, να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη
καθώς θα ταυτιστούν με τους ήρωες των παραμυθιών αλλά και τον κυπριακό λαό. Τέλος να αναπτύξουν
θετική στάση απέναντι στα ιδεώδη της πατρίδας, της ειρήνης, της ελευθερίας καθώς και απέναντι στη
διαφορετικότητα/ετερότητα.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Θα ήταν βοηθητική η εξοικείωση των μαθητών με τον Η/Υ και εργαλεία Web2.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Γνωρίζοντας το νησί της Κύπρου
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή: Η «Κουταλίτσα» η μασκότ της δράσης μας, μια κούκλα φτιαγμένη από ξύλινη κουτάλα,
εμπνευσμένη από το ομώνυμο κυπριακό παραμύθι, επισκέπτεται το νηπιαγωγείο μας. Είναι μικρή και πολύ
όμορφη και αμέσως κεντρίζει το ενδιαφέρον των μικρών μας μαθητών. Συστήνεται στα παιδιά και
αφηγείται την ιστορία της, το γνωστό κυπριακό παραμύθι «Η Κουταλού». Σύμφωνα με το παραμύθι, τρία
βασιλόπουλα με τη προτροπή του βασιλιά-πατέρα τους, αναζητούν τη γυναίκα που θα παντρευτούν. Τα
δύο πρώτα βασιλόπουλα βρίσκουν κοπέλες με αρχοντική καταγωγή ενώ το τρίτο βασιλόπουλο βρίσκει και
ερωτεύεται την πανέμορφη αλλά λιλιπούτεια Κουταλού. Την ερωτεύεται και αποφασίζει παρά τη
διαφορετικότητά της να την παντρευτεί. Η Κουταλού έχει χρυσή καρδιά και με την καλοσύνη της κερδίζει
την εύνοια των νεραϊδών που την προικίζουν με μαγικές ικανότητες. Ο βασιλιάς εντυπωσιάζεται και την
αποδέχεται. Τα μάγια λύνονται, η Κουταλού μεταμορφώνεται σε μια όμορφη κοπέλα και ζουν
ευτυχισμένοι.
Τα παιδιά μέσα από συζήτηση αντιλαμβάνονται ότι όσο διαφορετικός κι αν είναι ένας άνθρωπος έχει τη
δικιά του αξία και αξίζει τον σεβασμού των άλλων.
Η Κουταλίτσα λοιπόν, κατάγεται από την Κύπρο. Τα παιδιά αναρωτιούνται πού βρίσκεται το νησί της
Κύπρου. Η ηρωίδα μας αναλαμβάνει να γνωρίσει στα παιδιά το νησί της. Έχει φέρει μαζί της ένα κουτί
γεμάτο πράγματα: έναν χάρτη, φωτογραφίες, ένα βιβλίο με παραμύθια, cd μουσικής, κεντήματα, χαλούμι.
Τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το νησί της Κύπρου. Με ευέλικτη ομαδοποίηση χωρίζονται σε ομάδες και
αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν και με τη βοήθεια των γονιών τους, υλικό που αφορά στην Κύπρο. Έτσι
δημιούργουνται οι εξής ομάδες:
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1. Οι μουσικοί της Κύπρου οι οποίοι αναλαμβάνουν να βρουν κυπριακά τραγούδια,
2. Οι αρχαιολόγοι της Κύπρου που αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν εικόνες από αρχαιολογικό
υλικό και έργα τέχνης της Κύπρου,
3. Οι φιλοτελιστές κυπριακών γραμματοσήμων που αναλαμβάνουν να βρουν και να φέρουν
κυπριακά γραμματόσημα,
4. Οι Κεντήτριες της Κύπρου που αναλαμβάνουν να φέρουν εικόνες ή ακόμα και κεντήματα,
αντιπροσωπευτικά δείγματα της λαϊκής τέχνης του νησιού.
Το υλικό συγκεντρώνεται και οι ομάδες ετοιμάζουν πίνακες αναφοράς ή εκθέσεις με το υλικό τους. Με τη
βοήθεια και της Κουταλίτσας το υλικό γίνεται αντικείμενο μελέτης. Ως αποτέλεσμα γνωρίζουν καλύτερα την
Κύπρο. Η Κουταλίτσα υπόσχεται να διαβάζει κάθε μέρα στα παιδιά από ένα κυπριακό παραμύθι.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Παραμύθι : Ο Σπανός τζιαι οι 40 δράκοι
Διάρκεια: 1 Διδακτική ώρα
Περιγραφή : Η Κουταλίτσα αφηγείται στα παιδιά με τη ντοπιολαλιά της Κύπρου το παραμύθι Ο Σπανός τζιαι
οι 40 δράκοι. Σύμφωνα με το παραμύθι, οι 40 δράκοι έχουν καλά φυλαγμένο το νερό το οποίο στερούν από
τους ανθρώπους με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να υποφέρουν από την έλλειψή του. Ο γενναίος Σπανός
αποφασίζει να εξολοθρεύσει τους 40 δράκους και να δώσει στους συγχωριανούς του το πολύτιμο αγαθό.
Μετά από περιπέτειες τα καταφέρνει.
Τα παιδιά συσχετίζουν το παραμύθι με το τοπικό έθιμο της Δρακοκτονίας, που πραγματοποιείται στο χωριό
τους κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται κοινά στοιχεία που
ενώνουν τους δύο λαούς. Αντιλαμβάνονται επίσης το γεγονός πώς ενώ στην Κύπρο οι άνθρωποι μιλούν την
ελληνική γλώσσα ωστόσο χρησιμοποιούν την ιδιαίτερη κυπριακή ντοπιολαλιά. Τα παιδιά γνωρίζουν ότι και
στο χωριό τους υπάρχει τοπική ντοπιολαλιά, η νταρνάκικη. Αναφέρουμε νταρνάκικες λέξεις και ακούμε
τοπικά τραγούδια της περιοχής. Η Ομάδα των Μουσικών παρουσιάζει το κυπριακό τραγούδι Ριάλλια όπου
είναι χαρακτηριστική η κυπριακή προφορά. Και οι δύο λαοί έχουν όμορφα τραγούδια. Τα παιδιά
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο λαοί έχουν ανθρώπους ανοιχτόκαρδους που αγαπούν τη χαρά
της ζωής.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Οι αρχαιολόγοι της Κύπρου παρουσιάζουν
Διάρκεια: 2 Διδακτικές ώρες
Περιγραφή: Η ομάδα των αρχαιολόγων παρουσιάζει το υλικό που συγκέντρωσε. Πρόκειται για εικόνες
αντικειμένων όπως αγγεία και αμφορείς, νομίσματα, ψηφιδωτά, παιχνίδια της αρχαιότητας, το έργο
ζωγραφικής του Σ. Μποτιτσέλι Η Γέννηση της θεάς Αφροδίτης. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τη χρήση
των αντικειμένων. Τα παιδιά κάνουν προβλέψεις για τη χρησιμότητά τους, το υλικό από το οποίο είναι
φτιαγμένα και παραλληλίζουν τα αντικείμενα με τα αντίστοιχα σύγχρονα. Παρατηρούν τις αναπαραστάσεις
και βγάζουν συμπεράσματα για τη ζωή στην αρχαία Κύπρο. Ιδιαίτερη προσοχή δείχνουν στα παιδικά
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παιχνίδια. Την προσοχή τους τραβάει μια κουδουνίστρα σε μορφή αγριόχοιρου και ένα αλογάκι με ρόδες.
Ταξινομούμε τις εικόνες των αντικειμένων με κριτήριο το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα (πέτρα, πηλό,
μέταλο), τη χρήση (νομίσματα, παιχνίδια, είδη σπιτιού) και εντυπωσιασμένα συναποφάσίζουν να φτιάξουν
ένα αρχαίο παιχνίδι. Η κουδουνίστρα αγριόχοιρος, είναι αυτό που αποφάσισαν να φτιάξουμε. Τα υλικά που
χρειαστήκαμε ήταν πηλός, σπόροι οσπρίων, πλαστικό μπουκάλι).
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η «Γαρυφαλλιά» και τα κεντήματα
Διάρκεια: 3 Διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
1η Διδακτική ώρα: Η Κουταλίτσα επισκέπτεται την ολομέλεια και αφηγείται στα παιδιά το λαϊκό κυπριακό
παραμύθι «Η Γαρυφαλλιά». Σύμφωνα με το παραμύθι, η Καλομοίρα είναι ένα κορίτσι που η αδεξιότητά της
γίνεται αιτία να γίνει αντικείμενο περιπαιχτικών σχολίων από τον κοινωνικό της περίγυρο. Ακόμα και ένα
πουλάκι την αποκαλεί κοροϊδευτικά «Κακομοίρα». Η Καλομοίρα αγαπά πολύ τα λουλούδια και ειδικά τα
γαρύφαλλα γεγονός που γίνεται η αιτία για να της προσδώσουν ένα ακόμη παρατσούκλι, «Γαρυφαλλιά».
Το κορίτσι κάποια στιγμή μεταναστεύει και πάει σε ξένο τόπο, μακρινό. Παρά το γεγονός ότι εκεί είναι ξένη,
τρεις αδελφές την καλοδέχονται και την προστατεύουν. Η Γαρυφαλλιά κοντά τους αποκτά πολλές
δεξιότητες μεταξύ των οποίων και το κέντημα που αγαπά πολύ. Κεντάει αριστοτεχνικά εργόχειρα με
αναπαραστάσεις που εντυπωσιάζουν ακόμη και το βασιλόπουλο.
2η Διδακτική ώρα: Παιχνίδι ρόλων. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους και δραματοποιούν το σημείο του
παραμυθιού όπου το πουλί περιπαίζει την Καλομοίρα. Προσπαθούν να μπουν στη θέση της Καλομοίρας και
να αντιληφθούν τα συναισθήματά της. Τα περισσότερα παιδιά αισθάνονται λύπη. Ακολουθεί συζήτηση
όπου τα παιδιά προβληματίζονται για το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν το κορίτσι. Το παιχνίδι ρόλων
επαναλαμβάνεται με την προσθήκη και νέων ρόλων που λειτουργούν υποστηρικτικά προς την Καλομοίρα.
Ακολουθούν και άλλα παιχνίδια που προάγουν τη λειτουργία της ενσυναίσθησης. Τέλος τα παιδιά
αποφασίζουν να γράψουμε ένα γράμμα προς την Καλομοίρα στο οποίο θα εκφράσουμε τη συμπάθειά μας
προς αυτήν.
3η Διδακτική ώρα: Η λαϊκή τέχνη της Κύπρου. Με αφορμή την αγάπη της Καλομοίρας για το κέντημα και τα
αριστοτεχνικά εργόχειρά της, η Ομάδα με τις Κεντήτριες παρουσιάζει στην ολομέλεια τα κυπριακά
κεντήματα που συγκέντρωσαν είτε σε εικόνες είτε σε πραγματικά εργόχειρα. Μελετούν τις αναπαραστάσεις
και με την τεχνική του κολάζ δημιουργούν ποδιά με εικόνες από το παραμύθι της Γαρυφαλλιάς.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Οι φιλοτελιστές κυπριακών γραμματοσήμων αποκαλύπτουν το δράμα της Κύπρου
Διάρκεια: 4 Διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
1η Διδακτική ώρα: Αφού γράφτηκε το γράμμα προς την Καλομοίρα τα παιδιά προβληματίζονται για την
αποστολή του. Ακούγονται ιδέες όπως να το στείλουμε με τον υπολογιστή, με το ταχυδρομείο, με τον θεό
Ερμή. Συναποφασίζουν να το στείλουμε με το ταχυδρομείο αλλά χρειαζόμαστε γραμματόσημο. Είναι η ώρα
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που η ομάδα των φιλοτελιστών θα μας παρουσιάσει τα γραμματόσημα που συγκέντρωσε. Τα παιδιά
παρατηρούν τα γραμματόσημα και τα διαχωρίζουν σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που έχουν αναπαραστάσεις
πολέμου και σε αυτά που αναπαριστούν εικόνες της καθημερινότητας και της ειρηνικής ζωής.
Προβληματίζονται με τα γραμματόσημα που απεικονίζουν τα συρματοπλέγματα, αναρωτιούνται γιατί
υπάρχουν.
2η διδακτική ώρα: Η γωνιά της Κύπρου εμπλουτίζεται με εικόνες από την εισβολή και τα κατεχόμενα. Τα
παιδιά εντυπωσιάζονται αρνητικά από την αγριότητα των εικόνων. Η Κουταλίτσα ενημερώνει τα παιδιά για
το κυπριακό πρόβλημα. Ακολουθεί συζήτηση και βιωματική δράση-δραματοποίηση. Τα παιδιά χωρισμένα
σε δύο ομάδες, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων δραματοποιούν την ειρηνική καθημερινότητα
των δύο λαών με τη συνοδεία της μουσικής σύνθεσης Eine Kleine Nachtmusik του Wolfgang Amadeus
Mozart. Ξαφνικά η μουσική αλλάζει, Ο Χορός των σπαθιών του Aram Khachaturian δίνει τη θέση της στην
προηγούμενη μελωδία. Επικρατεί πανικός, πόλεμος, αναστάτωση, απόγνωση και μια πράσινη γραμμή
χωρίζει τους δύο λαούς. Τώρα κανένας δεν μπορεί να περάσει την πράσινη
γραμμή...Λύπη...Κλάμα...Απόγνωση...αλλά και ελπίδα για δικαίωση και ένα καλύτερο αύριο...
3η Διδακτική ώρα: Τα παιδιά με τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου ψηφίζουν τα γραμμάτόσημο που
προτιμούν. Δημοφιλέστερο αναδείχθηκε αυτό που απεικονίζει ένα παιδί να κάθεται δίπλα στα
συρματοπλέγματα. Κάνουν προβλέψεις σxετικά με το τι βλέπει και πως αισθάνεται. Λύπη, φόβος,
νοσταλγία είναι μερικά από τα συναισθήματα που αναφέρονται. Τα παιδιά αναφέρουν και τα δικά τους
συναισθήματα και σε φύλλο εργασίας τα ζωγραφίζουν.
4η Διδακτική ώρα: Η Κουταλίτσα μας διαβάζει την ιστορία Το χαμογελαστό συννεφάκι της Μάρως Λοϊζου.
Δυο χαμογελαστά συννεφάκια επισκέπτονται συγχρόνως δυο διαφορετικά σπίτια στην Κύπρο. Το ένα
βρίσκεται στην ελληνική πλευρά και κατοικείται από μια ελληνική οικογένεια. Το άλλο βρίσκεται στην
κατεχόμενη Κύπρο και κατοικείται από μια τουρκική οικογένεια. Και οι δύο οικογένειες ζουν, μοχθούν
αγωνιούν, μεγαλώνουν τα παιδιά τους, πιστεύουν στο δικό τους Θεό, αγωνίζονται. Τα δύο συννεφάκια
φεύγουν από τα δύο σπίτια έχοντας νιώσει την ανθρώπινη ζεστασιά και την ευλογία της οικογενειακής
θαλπωρής. Φεύγοντας τα συννεφάκια ευχαριστημένα από τα δύο σπίτια, βλέπουν τα συρματοπλέγματα και
τα οδοφράγματα να χωρίζουν τη Λευκωσία στη μέση και απορούν με την ανθρώπινη ανοησία. Τα δύο
συννεφάκια συναντιούνται στον ουρανό και ενώνονται, γίνονται ένα. Ενωμένα πάνω από τον Κυπριακό
ουρανό βρίσκονται πότε στη μια και πότε στην άλλη πλευρά, μπερδεύοντας τους ανθρώπους που δε
μπορούν να ξεχωρίσουν το ελληνικό από το τουρκικό συννεφάκι. Έτσι ενωμένα επιδίδονται σε έναν τρελό
χορό γνωρίζοντας πως τα χαμόγελα δε χωρίζονται γιατί μόνο ένα χαμόγελο υπάρχει, το χαμόγελο της
αγάπης, της φιλίας και της ειρήνης.
6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μια ευκαιρία στην ειρήνη
Διάρκεια: 2 Διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
1η Διδακτική ώρα: Ανάγνωση αποσπάσματος από το έργο του Πέρση συγγραφέα Φερεϋντίν Φαριάντ σε
μετάφραση Γιάννη Ρίτσου, Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια. Στο απόσπασμα παρακολουθούμε το
παιχνίδι δύο παρεών παιδιών, διαφορετικών εθνοτικών ομάδων της Περσίας πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
Έχουν στήσει έναν «ειρηνικό πόλεμο» με λουλούδια, πεταλούδες, λιμπελούλες, μπομπόνια (αξίες ειρήνης,
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φιλίας, αποδοχής της διαφορετικότητας). Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι τους ξεσπούν σε γέλια και χαρά
(η χαρά της ζωής που τροφοδοτείται από την ειρήνη). Το αγαπημένο περιστέρι των παιδιών (σύμβολο
ειρήνης), ο Ριπιδάτης, εμφανίζεται και όλα τα παιδιά μαζί, πιάνονται χέρι χέρι και σχηματίζουν έναν
κυκλικό χορό (οικουμενικότητα, αδελφοσύνη, αποδοχή της διαφορετικότητας). Ένας από τους ήρωες της
ιστορίας, ο Αλβάν, διαβάζει στα παιδιά την έκθεση που έγραψε για το σχολείο του. Η έκθεση αρχίζει έτσι:
«Τα όνειρά μου είναι όλο περιστέρια, χαρταετούς και πολύχρωμα μπαλόνια...»
Με τη συνοδεία της μουσικής σύνθεσης του John Lenon, Give piece a chance, τα παιδιά κινούνται σε
κυκλική διάταξη κρατώντας λευκά μαντήλια και διαδηλώνοντας για την ειρήνη. Στο τέλος με τα μαντήλια
τους σχηματίζουν το σήμα της ειρήνης στο πάτωμα.
2η Διδακτική ώρα: Δημιουργία Αφίσας. Τα παιδιά με αφορμή όλα όσα άκουσαν, προχωρούν στη
δημιουργία αφίσας. Εμπνευσμένα από το έργο του Πάμπλο Πικάσο Το περιστέρι της ειρήνης και το έργο
του Φερεντίν Φαριάντ, φιλοτεχνούν αφίσα με το περιστέρι της ειρήνης να αγκαλιάζει την Κύπρο ενώ ο
ουρανός γεμίζει πολύχρωμους χαρταετούς και μπαλόνια συνυποδηλώνοντας την ελπίδα τους να επανέλθει
στην Κύπρο η ειρήνη και μαζί με αυτήν η χαρά της ζωής. Επίσης δημιουργούν και δεύτερο έργο με θέμα τη
φιλία που συνδέει την Κύπρο και την Ελλάδα.
7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία παραμυθιού
Διάρκεια: 2 Διδακτικές ώρες
Περιγραφή: Με τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής τα παιδιά παρακινούνται στη δημιουργία ενός
παραμυθιού με θέμα την Κύπρο, παντρεύοντας στοιχεία από τα παραμύθια που γνώρισαν κατά τη διάρκεια
της δράσης. Το παραμύθι που δημιουργήθηκε έχει τίτλο Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια. Ο τίτλος
δανεισμένος από το ομώνυμο έργο του Φ. Φαριάντ υποδηλώνει την ελπίδα για την αποκατάσταση της
ειρήνης και της δικαιοσύνης στο πονεμένο νησί της Αφροδίτης. Το παραμύθι εικονογραφήθηκε από τα ίδια
τα παιδιά και ψηφιοποιήθηκε με την εφαρμογή Storyjumper. Mπορεί να ανακτηθεί από τον παρακάτω
υπερσύνδεσμο: https://www.storyjumper.com/book/index/64172725/5c5755dfddbfa

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου μας στη δράση Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης. Η γνώση παράχθηκε μέσα
από καινοτόμες προσεγγίσεις κατατάλληλα προσαρμοσμένες για το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών. Με
μέσο τον πολιτισμό, τα παραμύθια και τον λαϊκό πλούτο της Κύπρου τα παιδιά με ευχάριστο και
δημιουργικό τρόπο διεύρυναν τους ορίζοντες τους, αντιλήφθηκαν το Κυπριακό πρόβλημα,
ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα αποδοχής και συνύπαρξης. Επίσης αντιλήφθηκαν τις ομοιότητες με τους
άλλους λαούς αλλά και τις ετερότητες που αντί να τους διαχωρίζουν λειτουργούν ενωτικά ανάμεσά τους
καθώς συνθέτουν το παζλ της πολυμορφίας και της πολυπολιτισμικότητας. Τέλος τα παιδιά μέσα από τη
γνωριμία τους με τον Κυπριακό Ελληνισμό κατάφεραν να αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης και
αδελφοσύνης για αυτόν.
Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε σε τρεις φάσεις:
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1. Αρχική ή διαμορφωτική αξιολόγηση όπου διερευνήθηκαν οι γνώσεις των παιδιών και καθορίστηκε
το πλαίσιο της εργασίας. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που αξιοποιήθηκαν κατά την αρχική
αξιολόγηση ήταν ο καταιγισμός ιδεών, η δημιουργία ιστογράμματος, η αφήγηση προσωπικών
εμπειριών και ιστοριών, το ιχνογράφημα.
2. Ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια της δράσης όπου διερευνήθηκε η
ανταπόκριση της δράσης στις προσδοκίες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Μέθοδοι και τεχνικές
που αξιοποιήθηκαν ήταν η συζήτηση στην ομάδα και η συστηματική παρατήρηση.
3. Τελική ή συμπερασματική αξιολόγηση όπου αξιολογήθηκε η επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι δραστηριότητες για την αξιοποίηση των
γνώσεων που αποκτήθηκαν όπως η δημιουργία αφίσας, το ιχνογράφημα και η δημιουργία
παραμυθιού με θέμα την Κύπρο. Επίσης ο φάκελος αξιολόγησης του κάθε παιδιού, η συστηματική
παρατήρηση, το Ημερολόγιο Νηπιαγωγού.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Παιδική Λογοτεχνία και ειδικότερα λαϊκά παραμύθια της Κύπρου, Η/Υ.

2.6. Βιβλιογραφία
Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΥΠΕΠΘ (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Προσχολικής Αγωγής και
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Στο www.pi-schools.gr
Καμαρινού, Δ. (2000). Βιωματική μάθηση στο σχολείο. Ξυλόκαστρο (χ.ο.)Woolfolk, Α.Ε. (2000). Educational
psychology. Boston: Allyn and Bacon
Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρη
Ματσαγγούρας, Η. (2011). Από τη βιωματική μάθηση στο συνεργατικό μοντέλο βιωματικών δράσεων.
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Woolfolk, Α.Ε. (2000). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία
https://kipriakaparamithia.weebly.com/
http://paramithi-paramithi.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
https://www.bigcyprus.com.cy/el/article/i-istoria-i-tehni-kai-o-politismos-mesa-apo-ta-kypriakagrammatosima
https://www.dreamstime.com/birth-venus-sandro-botticelli-adult-coloring-page-birth-venus-sandrobotticelli-adult-coloring-page-image120356397
4.
ttps://www.storyjumper.com
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2.7. Παράρτημα
Προτεινόμενα φύλλα εργασίας
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Μερικές από τις δημιουργίες μας
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Ταξίδι στην Κύπρο με οδηγό την παλέτα του κύπριου
λαϊκού ζωγράφου Μιχαήλ Κάσιαλου»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1. Δημιουργοί
Αναγνώστου Λαμπρινή, ΠΕ 02- Φιλόλογος
Ιδιότητα: Διευθύντρια
Email επικοινωνίας: anagnostou.l@hotmail.com
Γιαννούλη Ζωή, ΠΕ 02- Φιλόλογος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός
Email επικοινωνίας: giannoulh@gmail.com
Παπαγιαννοπούλου Γεωργία, ΠΕ 02- Φιλόλογος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός
Email επικοινωνίας: billsag@yahoo.com
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ

1.2. Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου και Ιστορία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα:
Χρησιμοποιούνται τα βιβλία της Ιστορίας του Γυμνασίου και το βιβλίο της Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου.
Ειδικότερα, από τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου χρησιμοποιούνται το «Γλυκό
του κουταλιού» του Κυριάκου Χαραλαμπίδη και «Το συρματόπλεγμα του αίσχους» του Χριστόφορου
Μηλιώνη. Από την Αρχαία Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου η ενότητα «Οι τύχες της Κύπρου». Από την Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου η ενότητα 54: Ο κυπριακός αγώνας 1955-1960 και η ενότητα 55: Όξυνση
της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 (1963-1974).

Επίσης χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών.

1.3.

Τάξεις εφαρμογής

Το διδακτικό σενάριο θα υλοποιηθεί στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του σχολείου.

1.4.Σκοπός και στόχοι
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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Να γνωρίσουν το έργο και τη ζωή του Κύπριου λαϊκού ζωγράφου Μιχαήλ Κάσιαλου.
Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της ναΐφ τεχνοτροπίας.
Να εντοπίσουν κοινά στοιχεία της τέχνης του Κάσιαλου και του Θεόφιλου.
Με αφορμή τον θάνατο του Κάσιαλου να γνωρίσουν τα γεγονότα της εισβολής.
Να γνωρίσουν την πολιτισμική ταυτότητα της Κύπρου, (αγροτική ζωή, επαγγέλματα, ασχολίες, ήθη, έθιμα)
μέσα από τους πίνακες του ζωγράφου.
Να κατανοήσουν τη δύναμη της τέχνης στην αναπαράσταση της ζωής.
Να χτίσουν οι μαθητές/τριες εκπαιδευτικές γέφυρες Ελλάδας – Κύπρου.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις.
Να αναπτύξουν την κριτική αλλά και τη δημιουργική τους σκέψη.
Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας.
Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας μέσα απ’ το διάλογο και την επιχειρηματολογία.
Να οικοδομήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως να μάθουν πώς να μαθαίνουν.
Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη οδηγούμενοι σε ασφαλή συμπεράσματα.
Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης.
Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και να τις χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την άντληση
και την επεξεργασία πληροφοριών.

1.5. Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, καθώς η συνεργατική μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης
των μαθητών σε ομάδες προάγει την αυθεντική επικοινωνία στην τάξη με όρους ισοτιμίας και ενεργητικής
συμμετοχής των μαθητών. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και
συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στη μαθησιακή διαδικασία.
Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ανομοιογενείς ομάδες. Τα μέλη της κάθε ομάδας αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο
στη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Η προσέγγιση του θέματος στηρίζεται στις θεωρίες μάθησης του εποικοδομητισμού και κυρίως της
ανακαλυπτικής διερευνητικής μάθησης.
Σύμφωνα με την ανακαλυπτική θεωρία μάθησης η γνώση ανακαλύπτεται μέσω της αλληλεπίδρασης και
του πλαισίου στο οποίο συντελείται. Στηρίζεται στην εκμάθηση στρατηγικών και στην άσκηση των μαθητών
στις γνωστικές διαδικασίες όπως διάκριση, οργάνωση, επεξήγηση, ομαδοποίηση, διοργάνωση με μοντέλα
αναπαράστασης. Η γνώση προσεγγίζεται με ενεργητικό τρόπο και ενθαρρύνεται η
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ανάπτυξη της

δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, η ανάληψη πρωτοβουλιών, ο προβληματισμός και η
έρευνα. Η θεωρία του εποικοδομητισμού αναφέρεται στο «πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν». Βασική αρχή της
θεωρίας είναι ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν τις δικές τους κατανοήσεις για τον κόσμο μέσα απ’ την
εμπειρία και το στοχασμό τους, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την προϋπάρχουσα γνώση για να
ερμηνεύσουν τη νέα γνώση.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού έγκειται στην καθοδήγηση και όχι στην άμεση παροχή γνώσεων και
πληροφοριών. Η διδακτική προσέγγιση είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένη και ο δάσκαλος έχει το
ρόλο του καθοδηγητή και του οργανωτή. Ο εκπαιδευτικός μέσα σ’ ένα κλίμα παιδαγωγικής ατμόσφαιρας
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να ενεργοποιηθούν και ν’ αξιολογήσουν
(κριτική σκέψη), να επινοήσουν πρωτότυπες ερμηνείες των αποτελεσμάτων (δημιουργική σκέψη).

1.6. Συνολική διάρκεια
Το διδακτικό σενάριο θα εφαρμοστεί σε 5 φάσεις, συνολικής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της ναΐφ τεχνοτροπίας.
Θα γνωρίσουν τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Θα γνωρίσουν την πολιτισμική ταυτότητα της Κύπρου.
Θα αντιληφθούν την παιδευτική διάσταση της τέχνης.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
α) Οι μαθητές να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για τη νεότερη ιστορία της Κύπρου.
β) Οι μαθητές να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης των Η/Υ, να εισάγουν εικόνες, να γράφουν και να
αντιγράφουν κείμενα.
γ) Οι μαθητές να κατέχουν βασικές δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Οι στόχοι που αφορούν στη μαθησιακή διαδικασία υλοποιούνται από όλες τις δραστηριότητες που
προτείνονται σε αυτό το σενάριο.
1η Δραστηριότητα (1η φάση) :
Γίνεται διαλογική συζήτηση για την τέχνη της ζωγραφικής και τη δυνατότητα που έχει να αναπαριστά τον
κόσμο και τη ζωή, ιδιαίτερα η τέχνη των λαϊκών ζωγράφων. Στη συνέχεια αναζητούν πληροφορίες για τη
ζωή του Μιχαήλ Κάσιαλου και την τέχνη του.
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Τίτλος: «Ο λαϊκός ζωγράφος αναπαριστά τη ζωή.»
Διάρκεια: 2 ώρες
2η Δραστηριότητα (2η φάση):
Συγκροτούνται τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα επεξεργάζεται και περιγράφει τους πίνακες που έχει διαλέξει
εντοπίζοντας στοιχεία της καθημερινής ζωής των Κυπρίων (αγροτική ζωή, επαγγέλματα, ασχολίες, ήθη,
έθιμα). Βρίσκουν ομοιότητες με ανάλογα έθιμα και ασχολίες στον ελλαδικό χώρο.
Τίτλος: «Η Κύπρος στους πίνακες του Κάσιαλου.»
Διάρκεια: 2 ώρες
3η Δραστηριότητα (3η φάση):
Αναζητούν πίνακες του ζωγράφου Θεόφιλου και εντοπίζουν κοινά στοιχεία στη θεματολογία και την
τεχνοτροπία με αυτούς του Κάσιαλου. Δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του Κάσιαλου ως «Θεόφιλου της
Κύπρου».
Τίτλος: «Ο διάλογος Κάσιαλου-Θεόφιλου».
Διάρκεια: 2 ώρες
4η Δραστηριότητα (4η φάση):
Με αφορμή τον θάνατο του Κάσιαλου οι μαθητές αναζητούν στοιχεία για την τουρκική εισβολή του 1974
στην Κύπρο.
Τίτλος: « ... και η ζωή διακόπτεται».
Διάρκεια: 2 ώρες
5η Δραστηριότητα (5η φάση):
Οι μαθητές/τριες έχοντας ασχοληθεί με τους πίνακες του Κάσιαλου συζητούν πώς η τέχνη αποτυπώνει με
ζωντανό τρόπο την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής τους
ταυτότητας.
Τίτλος: «Μνήμη μέσα από την τέχνη».
Διάρκεια: 2 ώρες

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
(Θα συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου)

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Βιντεοπροβολέας – Διαδίκτυο (Αίθουσα διδασκαλίας - Εργαστήριο
πληροφορικής- Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ του σχολείου – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)

2.6. Βιβλιογραφία
(https://www.tuc.gr/index.php?id=2690 .
https://paletaart.wordpress.com/2017/06/03/%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%
CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB-michael-kashalos-1885-1974cypriot/%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1/
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http://www.assia.org.cy/photo-gallery/2010-10-27-08-01-28.html
“Ούλα τούτα τα παιδεμένα χρόνια της Εγγλέζικης κατοχής βολόδερνα στα χωράφια. Είχα και λίγα ζωντανά.
Βρήκα κάτι μικρά αρχαία στο χωράφι μου. Μ’ αρέσανε πολύ. Όλο τα κοίταζα κι έλεγα μέσα μου, τι λες,
μπορείς να φτιάξεις κι εσύ τέτοια ; Έφτιαξα ένα – δύο και τα ΄βαλα στην σάλα. Κάποτε δύο Εγγλέζοι που τα
‘δανε, τα νομίσανε για πραγματικά και μου δώκανε κάμποσα λεφτά για να τ’ αγοράσουν. Είπα κι εγώ να το
κάνω πραγματική δουλειά κι άρχισα να δουλεύω. Μ’ άρεσε αυτή η δουλειά. Πήγαινα στο μουσείο και τα
κοιτούσα με τις ώρες. Γίνηκα πραγματικός τεχνίτης. Σκάλιζα το μολύβι και το σίδερο, τόσο όμορφα, με τόσο
ωραίες κι αρχαίες φιγούρες, που λίγο – λίγο γέμισα το Εγγλέζικο Μουσείο, με ψεύτικα νομίσματα. Εγώ ο
ίδιος τους το ‘πα, όταν τους τινάξαμε από πάνω μας, πως ήταν κάλπικα εκείνα τα νομίσματα, που ΄χανε
ωραία αραδιασμένα στην βιτρίνα τους είκοσι χρόνια. Σκάσανε! Μα ούτε και τα βγάλανε! Τους είχα
ρεζιλέψει! Γράψανε μόνον «αντιγραφές» δίπλα. Ήτανε ο δικός μου τρόπος να τους πολεμήσω”.
http://dim-empa-paf.schools.ac.cy/data/uploads/2017-2018/kasialos.pdf
- http://www.assia.org.cy/eidikes-meletes/356-h-assia-pou-zografise-michael-kashalos.html
- http://www.mathiatis.com/gr/what-to-know-tgr/customs-tgr/wedding-tgr
- http://edume.myds.me/00_0091_poems/0006.pdf
To στόλισμα της Νύφης
Κατέβα κάτω νιόνυφη σκαλίν το σκαλοπάτι
να σε καπνίσει η μάνα σου να με σε πιάνει μάτι
Ώρα καλή τζ' ώρα χρυσή τζ' ώρα ευλοημένη
τούτη η δουλειά π' αρκέψαμε να βκεί στερεωμένη
Αγ-γεια στολϊστε την καλά σαν άσπρο περιστέρι
γιατί εννα πα στην εκκλησιά με το δικό της ταίρι.
To στόλισμα του Γαμπρού
Ώρα καλή τζ' ώρα χρυσή τζ' ώρα ευλοημένη
τούτη η δουλειά π' αρκέψαμε να βκεί στερεωμένη
Ω Παναγία Δέσποινα με τον μονογενή σου
έλα τζιαι συ βοήθα μας τζιαι δως μας την ευτζήν σου.
- http://cultureloversgr.blogspot.com/2018/05/blog-post_5.html
- Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα. Το παραμύθι του Κκάσιαλου. Αθήνα: Κέδρος, 1983
-«ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»
Χαρά Ανδρεάδου-Σταύρος Γρόσδος
https://www.dropbox.com/s/8krveret5i31nkk/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B4%
CE%BF%CF%85%20%26%20%CE%93%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B4%CE%BF%CF%82%2C%202006.pdf?dl=
0
-Σταμέλος, Δημήτριος. Νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Πηγές, προσανατολισμοί και κατακτήσεις από το 18 ο
αιώνα έως την εποχή μας. Αθήνα, 1993
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2.7. Παράρτημα:

Δημιουργία μαθητών/τριών
http://www.assia.org.cy/photo-gallery/2010-10-27-08-01-28.html
http://www.assia.org.cy/eidikes-meletes/356-h-assia-pou-zografise-michael-kashalos.html

“Τρων πιλάφι στο θέρος” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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“Πως γίνεται το ψωμί” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος

“Κάμνουν ψωμί” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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“Το στόλισμα της νύφης” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος

“Ο γάμος” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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“Το σκαρπάρικον του Κάσιαλου” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος

“Το ψάρεμα” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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“Το πετάλωμα του αλόγου” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος

“Κόβουν πλινθάρκα” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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“Πλανόδιος Πωλητής / Πραματευτής” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος

“Η λεχώ” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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“Γυναίκα σέρνει νήματα και γυναίκα στο δουλάππιν” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος

“Γυναίκα με δουλάππιν” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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“Μάσκες της Σήκωσης” - Μιχαήλ Χρ Κκάσιαλος

“Διασκέδαση” - Μιχαήλ Χρ. Κκάσιαλος
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό στον Απόστολο
Βαρνάβα: Διαδρομές σε μονοπάτια Θρησκευτικού Τουρισμού από την
Ήπειρο στην Κύπρο»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος Δημιουργός [Εισηγητής]
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Σουτόπουλος (ΠΕ70)
Ιδιότητα: Μαθητής Γ΄ΥΔ 2ου Εσπ. ΕΠΑΛ Ιωαννίνων - Εκπαιδευτικός (ΠΕ70)
Email επικοινωνίας: niksoutop@gmail.com
2ος Δημιουργός [Συνεισηγητής]
Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Μαγουλιώτη (ΠΕ86)
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ86) (Bsc, Msc) -Διευθύντρια 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: dmagoul@yahoo.gr
3ος Δημιουργός [Συνεισηγητής]
Ονοματεπώνυμο: Χάρις Κουτονιά (ΠΕ02)
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ02) - 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: koutoniaxaris@gmail.com
4ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Μητσοπούλου (ΠΕ01)
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ01) - 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: vlahatano@gmail.com
5ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Αγγέλη (ΠΕ80)
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ80) - 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: marieaggelis@gmail.com

6ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μαριάννα Κλαπανάρα (ΠΕ06)
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ06 ) - 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: mklapanara@gmail.com
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7ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Συγκούνα (ΠΕ86)
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ86) - 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
E-mail επικοινωνίας: eysygkouna@sch.gr
8ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μαυροσκούφη (ΠΕ86)
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ86) - 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων - Διαχειρίστρια ιστοσελίδας
E-mail επικοινωνίας: vamavr@gmail.com
9ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Ντάγκα
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

10ος Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Αρτεμίου ΒΔ Α΄
Ιδιότητα: Εκπαιδευτής Ηλεκτρολογίας -Διευθυντής Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λεμεσού
E-mail επικοινωνίας: tech-esperini-lem@schools.ac.cy

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαθεματική σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα Θρησκευτικά, Ιστορία, Πληροφορική, Αρχές
Οικονομίας και Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) των
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της Α’ τάξης γενικής παιδείας ΕΠΑ.Λ., όπως:


Θρησκευτικά της Α’ τάξης ΕΠΑΛ:
o Ενότητα 5, «Ο Χριστός στην ιστορία του κόσμου».
o Ενότητα 8, «Ο Χριστιανισμός και η προσωπική πορεία των ανθρώπων».
o Ενότητα 9, «Πανόραμα της Χριστιανικής παρουσίας στον κόσμο (πολιτισμός)».
o Ενότητα 11, «Τι είναι η Ορθοδοξία».
o Ενότητα 22, «Θέλω να ζω ουσιαστικά μαζί με άλλους (κοινόβιο και Ενορία)».



Ιστορία της Α’ τάξης ΕΠΑΛ:
o Ευρώπη και Οθωμανική Αυτοκρατορία (σελίδα 3).
o Το Ανατολικό Ζήτημα (σελίδα 29).
o Εθνικά και Φιλελεύθερα Ευρωπαϊκά Ζητήματα (σελίδα 31).
o Η ακμή της Ευρωπαϊκής Αποικιακής Εξάπλωσης (σελίδα 61).
o Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1918 - 1923) (σελίδα 103).
o Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (σελίδα 119).
o Η Μεταπολεμική Εποχή (σελίδα 132).
o Οι Τέχνες (σελίδα 161).
o Γράμματα και ιδέες (σελίδα 167).



Πληροφορική της Α’ τάξης ΕΠΑΛ:
o Κεφάλαιο 6, «Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών».
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o
o
o
o

Κεφάλαιο 10, «Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου».
Κεφάλαιο 12, «Η Μάθηση στο Διαδίκτυο».
Κεφάλαιο 13, «Εφαρμογές Νέφους».
Κεφάλαιο 14, «Τηλεργασία – Ασύγχρονη και Σύγχρονη Συνεργασία από Απόσταση».



Αρχές Οικονομίας της Α’ τάξης ΕΠΑΛ:
o Κεφάλαιο 1, «Βασικές οικονομικές έννοιες».
o Κεφάλαιο 3, «Η Ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών».
o Κεφάλαιο 4, «Η Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών».
o Κεφάλαιο 6, «Μορφές οργάνωσης της αγοράς».
o Κεφάλαιο 9, «Εγχώριο και εθνικό προϊόν και εισόδημα».



Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της
Α’ τάξης ΕΠΑΛ:
o Κεφάλαιο 1, «Η Κοινωνία, η Πολιτεία και η Οικονομία».
o Κεφάλαιο 9, «Αειφόρος Ανάπτυξη».
o Κεφάλαιο 10, «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
o Κεφάλαιο 12, «Μετανάστευση».



Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. στα θέματα που ακολουθούν και
τα οποία αποτελούν προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:
o Εναλλακτικός τουρισμός
o Τουριστική διαδρομή
o Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη
o Ιστορία πόλης μνημείο
o Τέχνη πολιτιστική ανάπτυξη
o Σχολείο και αειφορία

Διαθεματική σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και Κοινωνιολογία
και Ψυχολογία του Τουρισμού της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, όπως:


Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ της Β’ τάξης ΕΠΑΛ, τομέα Διοίκησης και Οικονομίας:
o Κεφάλαιο 1, «Το Μάρκετινγκ στη σύγχρονη κοινωνία».
o Κεφάλαιο 3, «Συμπεριφορά καταναλωτή».
o Κεφάλαιο 5, «Συστήματα πληροφοριών Μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς».
o Κεφάλαιο 6, «Το προϊόν».
o Κεφάλαιο 9, «Προώθηση».



Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Τουρισμού της Β’ τάξης ΕΠΑΛ, τομέα Διοίκησης και
Οικονομίας:
o Κεφάλαιο 4, «Τουριστικό φαινόμενο».
o Κεφάλαιο 5, «Ο άνθρωπος τουρίστας».
o Κεφάλαιο 6, «Κοινωνία και τουρισμός».
o Κεφάλαιο 7, «Οι συνέπειες του τουρισμού».

Διαθεματική σύνδεση με το γνωστικό αντικείμενο Διαπροσωπικές Σχέσεις της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ.,
τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, όπως:


Διαπροσωπικές Σχέσεις της Β’ τάξης ΕΠΑΛ, τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας:
o Κεφάλαιο 2, «Βασικές έννοιες».
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Κεφάλαιο 3, «Γνωρίζοντας τον εαυτό μου».
Κεφάλαιο 4, «Το άτομο ως μονάδα και μέλος του κοινωνικού συνόλου».
Κεφάλαιο 5, «Ομαδική επικοινωνία».
Κεφάλαιο 6, «Ειδικά θέματα στην επικοινωνία».

Διαθεματική σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και
Προβολή) και Τουριστικό Μάρκετινγκ της Γ’ και Δ’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και
ειδικότητας «Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης», όπως:


Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή) της Γ’ και Δ’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τομέα
«Διοίκησης και Οικονομίας» και ειδικότητας «Υπαλλήλου Εμπορίας και Διαφήμισης»:
o Κεφάλαιο 1, «Περί επικοινωνίας».
o Κεφάλαιο 2, «Τα στοιχεία του μίγματος επικοινωνίας Μάρκετινγκ».
o Κεφάλαιο 3, «Η δημιουργία της διαφήμισης».
o Κεφάλαιο 5, «Ο προϋπολογισμός και τα οικονομικά της διαφήμισης».



Τουριστικό Μάρκετινγκ της Γ’ και Δ’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας» και
ειδικότητας «Υπαλλήλου Εμπορίας και Διαφήμισης»:
o Κεφάλαιο 1, «Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις».
o Κεφάλαιο 2, «Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ και του Τουριστικού Μάρκετινγκ».
o Κεφάλαιο 4, «Έρευνα Τουριστικού Μάρκετινγκ».
o Κεφάλαιο 5, «Ανάλυση Αγοραστικής Συμπεριφοράς του τουρίστα».
o Κεφάλαιο 8, «Πολιτική Τουριστικού προϊόντος».
o Κεφάλαιο 11, «Πολιτική προώθησης προϊόντων. Επικοινωνία - προώθηση».
o Κεφάλαιο 12, «Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Τουριστική Επιχείρηση».
o Κεφάλαιο 13, «Η διαφήμιση του Τουριστικού προϊόντος».
o Κεφάλαιο 14, «Διαφημιστικά τουριστικά έντυπα / φυλλάδια».
o Κεφάλαιο 15, «Προώθηση πωλήσεων στην τουριστική βιομηχανία – προσωπική
πώληση στην τουριστική βιομηχανία».
o Κεφάλαιο 16, «Το Μάρκετινγκ στην Ελλάδα ως τουριστικού προορισμού».

Διαθεματική σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα Νέα Ελληνικά και Αγγλικά όλων των τάξεων,
τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.:


Νέα Ελληνικά όλων των τάξεων, τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. στους ακόλουθους
θεματικούς κύκλους:
o Θεματικός κύκλος «Γλώσσα – Λόγος και διάλογος».
o Θεματικός κύκλος «Καταναλωτισμός - Διαφήμιση».
o Θεματικός κύκλος «Τέχνη και Κριτική».
o Θεματικός κύκλος «Οι Ελληνικοί τόποι και τα μνημεία τους».
o Θεματικός κύκλος «Τουρισμός».
o Θεματικός κύκλος «Οικολογία».
o Θεματικός κύκλος «Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος».



Αγγλικά όλων των τάξεων, τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.
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1.3.

Τάξεις εφαρμογής

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμό συμμετέχουν οι: Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. Γενικής Παιδείας και Β’ & Γ΄
τάξεις τομέων Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας, Διοίκησης & Οικονομίας και Ηλεκτρολογίας του 2ου Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων και υπάρχει εκπαιδευτική σύμπραξη με την Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

1.4.1. Σκοπός, σκεπτικό
Το διδακτικό σενάριο (project) εντάσσεται και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικών
Δραστηριοτήτων σχολ. έτους 2018-201 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, αλλά
και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/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.

1.4.2. Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Ειδικότερος διδακτικός και μαθησιακός στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές στην Ελλάδα και την
Κύπρο μονοπάτια και διαδρομές θρησκευτικού τουρισμού στην Ήπειρο και την Κύπρο, να γνωρίσουν τα
σημαντικότερα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ιερές μονές και εκκλησίες στις δύο χώρες,
παράλληλα με την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή τους και να εκφραστούν δημιουργικά με όποιον
τρόπο επιθυμούν για την παραγωγή σχετικού ψηφιακού ή έντυπου και εικαστικού εκπαιδευτικού υλικού
(project) σε διάφορες μορφές (παραδοτέα). Η χαρτογράφηση αυτών των διαδρομών θρησκευτικού
τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων με σύγχρονα μέσα νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας
αποτελεί μια καινοτόμα επιστημονική προσέγγιση και ταυτόχρονα επιστημονική συνεισφορά για την
ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στην Ήπειρο, αλλά και τη διασύνδεσή της με τη Μεγαλόνησο.

1.5.3. 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 (email, skype). Αυτό επιτυγχάνεται με την εκπαιδευτική σύμπραξη και συνέργεια με τη σχολική μονάδα της
Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λεμεσού αλλά και την εξ αποστάσεως (skype) συνεργασία με Ελληνο-Κύπρια
επιστημονική συνεργάτιδα στη Λυών (Γαλλία) . Έτσι οι μαθητές 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.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

1.5.1. Διδακτική μέθοδος
 Διαθεματική προσέγγιση και επεξεργασία του θέματος με ομαδο-συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας
τόσο μέσα στην τάξη, όσο και μεταξύ των τμημάτων τάξεων και σύμπραξη σχολικών μονάδων στις δύο
χώρες (Ελλάδα-Κύπρος).
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 Συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Φιλόλογος, Θεολόγος, Πληροφορικής,
Αγγλικής, Εικαστικών & Μουσικής) για την εκπαιδευτική παραγωγή ψηφιακού, έντυπου, εικαστικού,
μαγνητοσκοπημένου, φωτογραφικού και ηχογραφημένου υλικού αλλά και σύμπραξη με συναδέλφους
στην Κύπρο και το εξωτερικό (Γαλλία).

1.5.2. 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 δημιουργική 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.

 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 και ψηφιακή ξενάγηση στα μονοπάτια θρησκευτικού τουρισμού και στις διαδρομές
προσκυνηματικών περιηγήσεων στην Κύπρο, όπως τις κατέγραψε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
(ΚΟΤ).
 Ψηφιακή χαρτογράφηση ύστερα από εκπαιδευτικές εκδρομές στα μονοπάτια θρησκευτικού
τουρισμού και στις διαδρομές προσκυνηματικών περιηγήσεων στην Ήπειρο, όπως τις κατέγραψε ειδική
εκπαιδευτική/επιστημονική ομάδα του σχολείου μας εφοδιασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό
 Τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική συνεργασία (distance learning) μέσω skype με
εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες Ελλάδας και Κύπρου
 Αξιοποίηση της επιστημονικής συνεργασίας με το θεολόγο-ιερέα π. Ηλία Μάκο με ειδίκευση στο
θρησκευτικό τουρισμό αλλά και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο και κ. Ανδρέα Χριστοδούλου)
για την παροχή σχετικού ψηφιακού και έντυπου πληροφοριακού υλικού για το θρησκευτικό τουρισμό
Κύπρου, αλλά και με την εκπαιδευτικό εκπρόσωπο κοινότητας παροικίας της Κύπρου στο εξωτερικό
(Lyon-Γαλλία) κα Αγγελική Μικάλλου/Jourdan.
 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σύλλογο Κυπρίων Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την έκθεση
φωτογραφίας για την κατεχόμενη Β. Κύπρο, καθώς και ομιλία για το Εθνικό πρόβλημα της Κύπρου από
τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κυπρίων Ηπείρου ομότ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ανδρέα
Κατσούρη.

1.5.3 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.
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- Διαφοροποιημένη διδασκαλία (στο μέτρο του εφικτού, βήμα προς βήμα η κατάκτηση της
νέας γνώσης, με ανάλογη ανατροφοδότηση σύμφωνα 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 όλων των σχολικών τάξεων και τμημάτων του σχολείου μας, αλλά και
σταδιακά των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και διπλωματικών και εκκλησιαστικών αρχών και
υπηρεσιών, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας των συνεργαζόμενων σχολείων στη σύμπραξη του
εκπαιδευτικού προγράμματος (project) κατά τον σχεδιασμό, την εκπόνησή και την εφαρμογή του.
Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά με τα μέσα που οι ίδιοι
επιθυμούσαν (ποιητική ή μουσική σύνθεση, ζωγραφική απεικόνιση, ψηφιακή αναπαράσταση,
εκτύπωση και έκθεση εικόνων με μνημεία και εκκλησίες κ.λ.π)

1.6.

Συνολική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του διδακτικού σεναρίου (project) είναι περίπου 3 μήνες (12 εκπαιδευτικές
εβδομάδες/24 διδακτικές ώρες εργασίας και συνεργασίας ανάμεσα στις τάξεις του ΕΠΑΛ και στα σχολεία
όμοιας βαθμίδας και επαγγελματικής κατεύθυνσης Ελλάδας και Κύπρου). Η έναρξη του προγράμματος
ήταν στις 1 Νοεμβρίου 2018 και η λήξη με την υποβολή του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού
(παραδοτέα) μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2019.
Να σημειώσουμε ότι απαιτήθηκαν πολλαπλάσιες ανθρωπο/ώρες από πλευράς των εκπαιδευτικών για
την κατάλληλη προετοιμασία των διδακτικών δραστηριοτήτων αλλά και κάποιων μαθητών που
θυσίασαν προσωπικό ελεύθερο χρόνο για να συμβάλλουν δημιουργικά με το δικό τους εκφραστικό
τρόπο στο εκπαιδευτικό εγχείρημα.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Σε επίπεδο γνώσεων:
1.Οι μαθητές (από την Ελλάδα) θα γνωρίσουν τον Κυπριακό Ελληνισμό.
2.Θα γνωρίσουν τη νεότερη ιστορία της Κύπρου.
3.Θα γνωρίσουν τα βυζαντινά μνημεία, εκκλησίες και μονές της Ηπείρου και διαδρομές θρησκευτικού
τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων
4.Θα γνωρίσουν τα βυζαντινά μνημεία, εκκλησίες και μονές της Κύπρου και διαδρομές θρησκευτικού
τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων
5.Θα γνωρίσουν την κατεχόμενη κυπριακή γη.
6.Θα κατανοήσουν το εθνικό μας πρόβλημα (το Κυπριακό).
7.Θα κατανοήσουν τα δημοκρατικά ιδεώδη καλλιεργώντας πνεύμα αγάπης, αποδοχής, ομόνοιας
8.Θα κατανοήσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες χιλιάδες Ελληνόπουλα ζουν σε χώρες του
εξωτερικού προσπαθώντας να διατηρήσουν τη γλώσσα και την εθνική τους ταυτότητα
9.Θα γνωρίσουν οι μαθητές (από την Κύπρο) τη σύγχρονη Ελλάδα, τα προβλήματά της και τις προοπτικές
της.
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Σε επίπεδο δεξιοτήτων – ικανοτήτων:
10.Θα συνδημιουργήσουν μαθητές από διαφορετικές τάξεις αλλά και σχολικές μονάδες.

Σε επίπεδο στάσεων – συμπεριφορών:
11.Οι μαθητές θα προβληματιστούν και θα νοιαστούν όσον αφορά στο Κυπριακό Ζήτημα και θα
τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτό.
12.Θα ξεκινήσουν να διεκδικούν την επανένωση της Κύπρου.
13.Θα διεκδικήσουν τα δημοκρατικά ιδεώδη καλλιεργώντας πνεύμα αγάπης, αποδοχής, ομόνοιας.
14.Θα επικοινωνήσουν και θα συνεργαστούν μαθητές από διαφορετικές σχολικές μονάδες.
15.Θα ενθαρρυνθούν σχολεία της Ελλάδας ώστε να επισκεφτούν την Κύπρο και σχολεία της Κύπρου ώστε
να επισκεφτούν την Ελλάδα.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Έχει προηγηθεί η διδασκαλία στην τάξη στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο των σχετικών
διδακτικών ενοτήτων κυρίως στη Γεωγραφία και την Ιστορία για τη γνώση εκ μέρους των μαθητών των
βασικών στοιχείων από την πολιτικο-διοικητική διαίρεση και τη γεωμορφολογία της Κύπρου, αλλά και των
βασικών ιστορικών περιόδων-σταθμών της Ιστορίας της. Πιο συγκεκριμένα στις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. δίνεται
έμφαση στα παρακάτω:





Η ιστορία της Κύπρου, η Εκκλησία και η εκπαίδευσή της διαχρονικά (γενικά)
Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1571-1878)
Στην 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
2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Ενδεικτικά περιγράφω δώδεκα (12) διδακτικές δραστηριότητες (αντιπροσωπευτικές από τις φάσεις
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και τα αντίστοιχα διδακτικά βήματα που αναπτύσσονται
παράλληλα από μαθητές διαφορετικών τμημάτων και τάξεων):
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγικά, αναζήτηση και σύσταση με τον εταίρο εκπαιδευτικής σύμπραξης
Διάρκεια: 2 εβδομάδες
.
Περιγραφή δραστηριότητας: Εισαγωγική ενημέρωση για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα (Κύπρος). Αλληλογραφία με την Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού με
αποστολή ημερολογίου, αλλά και γράμματος σύστασης με πληροφοριακά στοιχεία για το Σχολείο μας, την
πόλη μας και την όμορφη πατρίδα μας. Διαδικτυακή επικοινωνία (μέσω e-mail και skype) με το Γυμνάσιο
της Κύπρου. Συζήτηση για τις Ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό (αυτόχθονες και ομογενείς) και την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό (κοινότητες & βιβλία διδασκαλίας).
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Περιήγηση στο διαδίκτυο και σχετικές με το θέμα μας ιστοσελίδες.
Διάρκεια: 1 εβδομάδα
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Περιγραφή δραστηριότητας: Περιήγηση στο διαδίκτυο σε σχετικές με το θέμα μας ιστοσελίδες του ΚΟΤ και
της Εκκλησίας Κύπρου, εικονική ξενάγηση στο Μουσείο ΠΟΕΔ Βάσας Κοιλανίου Λεμεσού για την
καταγραφή των ιστορικών περιόδων στη νεότερη ιστορία της Κύπρου μέσω ψηφιακού υλικού και
αξιολόγησης της νέας γνώσης μέσω φύλλων εργασιών που δόθηκαν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς
του προγράμματος (δες 2.6).
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κατασκευή ιστοριογραμμής
.
Διάρκεια: 1 εβδομάδα
Περιγραφή δραστηριότητας: ύστερα από τη διδασκαλία και εμπέδωση των βασικών ιστορικών σταθμών
νεότερης ιστορίας της Κύπρου ακολουθεί αξιολόγηση, με τη μεταγνωστική ικανότητα καταγραφής της νέας
γνώσης σε ιστοριογραμμή (δες 3ο Φύλλο Εργασίας).

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αφίσες με σημαντικά μνημεία Θρησκευτικού Τουρισμού της Μεγαλονήσου.
Διάρκεια: έως 3 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Ύστερα από την επικοινωνία και παροχή πληροφοριακού υλικού από τον
ΚΟΤ και την Αρχιεπισκοπή Κύπρου δημιουργούμε αφίσες με σημαντικά μνημεία Θρησκευτικού Τουρισμού
της Μεγαλονήσου, με έτοιμο φωτογραφικό υλικό, αλλά και πρωτότυπο με την πρωτοβουλία των μαθητών
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πρωτότυπο video (spot) .
Διάρκεια: έως 3 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Οι μαθητές δημιουργούν πρωτότυπο video (spot) από το παραγόμενο
φωτογραφικό υλικό της παρούσης δράσης (δες σχετικό παραγόμενο-παραδοτέο).
6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πρωτότυπες αφίσες με τα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία των περιοχών Κονίτσης και
Τζουμέρκων της Ηπείρου.
Διάρκεια: έως 3 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Μετά από εκπαιδευτικές αποστολές στα ΚΠΕ Κονίτσης και Πραμάντων, οι
μαθητές δημιουργούν πρωτότυπες αφίσες με τα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία των περιοχών
Κονίτσης και Τζουμέρκων της Ηπείρου.

7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ποίημα και μουσική σύνθεση με τραγούδι
Διάρκεια: έως 4 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Σε συνεργασία οι ενδιαφερόμενοι μαθητές γράφουν ποίημα και
δημιουργούν μουσική σύνθεση με τραγούδι προβολής της ιστορίας, των φυσικών και θρησκευτικών
μνημείων της Μεγαλονήσου (δες σχετικό παραγόμενο-παραδοτέο)
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8η Δραστηριότητα
Τίτλος: Πίνακας ζωγραφικής σε καμβά
Διάρκεια: έως 4 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Μαθητής ζωγραφίζει πίνακα σε καμβά με περιεχόμενο εικόνα σχετική
θρησκευτικού μνημείου της Μεγαλονήσου (δες σχετικό παραγόμενο-παραδοτέο)

9η Δραστηριότητα
Τίτλος: Φυλλάδιο στα ελληνικά με πληροφορίες για Θρησκευτικό Τουρισμό στην περιοχή των Τζουμέρκων
και της Κόνιτσας της Ηπείρου.
Διάρκεια: έως 4 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Μετά από εκπαιδευτικές αποστολές στα ΚΠΕ Κονίτσης και Πραμάντων, οι
μαθητές συντάσσουν, δημιουργούν και εκτυπώνουν φυλλάδιο στα ελληνικά με πληροφορίες για
Θρησκευτικό Τουρισμό στην περιοχή των Τζουμέρκων και της Κόνιτσας της Ηπείρου με τα βυζαντινά και
Μεταβυζαντινά μνημεία των περιοχών αυτών και εκτυπώνεται προς έκδοση σε μικρό αριθμό αντιτύπων.

10η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μετάφραση στα αγγλικά του φυλλαδίου με πληροφορίες για Θρησκευτικό Τουρισμό στην περιοχή
των Τζουμέρκων και της Κόνιτσας της Ηπείρου.
Διάρκεια: έως 4 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Με τη βοήθεια εκπαιδευτικών γίνεται μετάφραση στα αγγλικά του
φυλλαδίου με πληροφορίες για Θρησκευτικό Τουρισμό στην περιοχή των Τζουμέρκων και της Κόνιτσας της
Ηπείρου και εκτυπώνεται προς έκδοση σε μικρό αριθμό αντιτύπων

11η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μικρή έκθεση φωτογραφίας και αφίσας
Διάρκεια: έως 2 εβδομάδες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Με βάση το παραγόμενο υλικό της δράσης δημιουργείται μικρή έκθεση
φωτογραφίας και αφίσας στο σχολείο για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα

12η Δραστηριότητα
Τίτλος: Διεξαγωγή ημερίδας και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό συνέδριο Λευκωσίας
Διάρκεια: έως 2 εβδομάδες
Περιγραφή αναλυτική της δραστηριότητας: Για την προβολή - διάχυση της δράσης στη σχολική κοινότητα,
ύστερα από τη συλλογή εκπαιδευτικού υλικού από τη διασχολική συνεργασία, γίνεται προβολή-διάχυσή
του στο διαδίκτυο και παρουσίαση αποτελεσμάτων του προγράμματος σε εκπαιδευτική ημερίδα στην
Ελλάδα (Ιωάννινα) και στο 2ο εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο (Λευκωσία)
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2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η διερεύνηση για την εξεύρεση των εταίρων (στο ενδοσχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον) στο
διακρατικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η αναζήτηση του ενημερωτικού υλικού στο διαδίκτυο, στους
φορείς, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα (στο εσωτερικό και εξωτερικό), 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 για την καταγραφή και χαρτογράφηση διαδρομών θρησκευτικού
τουρισμού και μονοπατιών προσκυνηματικών περιηγήσεων με επίκεντρο την Ήπειρο στην Ελλάδα αλλά και
ολόκληρη την Κύπρο ήταν σημαντικός μαθησιακός στόχος που έπρεπε να επιτευχθεί με τα κατάλληλα
εκπαιδευτικά/διδακτικά μέσα αλλά και τον εφοδιασμό με τα μέσα για τη χρήση της ανάλογης νέας
εκπαιδευτικής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας.
Η παρουσίαση και σύγκριση κοινών στοιχείων στην ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού, της
παιδείας μέχρι του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου αλλά και μικρών επιμέρους
διαφορών με αυτού της Ελλάδας εξήγειρε το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών.
Θετική αποτίμηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, η γνωριμία των σχολικών
μαθητικών κοινοτήτων, αλλά και δύο χωρών με τόσα πολλά κοινά ιστορικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά
στοιχεία.
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 στη σύμπραξη του διδακτικού σεναρίου.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Αναγκαία η ύπαρξη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (υπολογιστές,
διαδίκτυο, πολυ-μεσικό προβολέα, ηχεία, μικρόφωνα, διάταξη ακροατών-θεατών), που απαιτήθηκαν για
την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου του εκπαιδευτικού προγράμματος, χωρίς να παραλείψουμε και τις
ελλείψεις που καλύφθηκαν με προσωπικές ή άλλες χορηγίες.
Άλλος απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός και αναλώσιμα όπως: φωτογραφικές μηχανές, drone,
έγχρωμοι εκτυπωτές, χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών, πλαστικοποιητής, φύλλα εργασίας, φυλλάδια
τουριστικών πληροφοριών, φύλλα εργασίας, χαρτί μεγέθους Α2, Α3 και Α4.

2.6. Βιβλιογραφία, δικτυογραφικές αναφορές, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό λογισμικό
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Βιβλιογραφία














Άξελος Λουκάς, Κύπρος: Ανοικτή Πληγή του Ελληνισμού (Αυτοδιάθεση – Ανεξαρτησία –
Διχοτόμηση), Εκδόσεις Στοχαστής, 1994, Αθήνα
Ενημερωτική έκδοση: (2010), Παράθυρο στην Κύπρο, εκδ. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κύπρου
Επετειακό Λεύκωμα: (2010), 50 χρόνια Εκπαίδευσης στην Κύπρο 1960-2010, εκδ. Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
Ηλιάδης Ντίνος, 50 Ιστορικές στιγμές που σημάδεψαν την Κύπρο, Επιμέλεια Γιώργος Προεστού,
Ίδρυμα Πολύκαρπος Γιωρκατζής, Εκδόσεις Κάκτος 2011
Θρησκευτική περιήγηση (2008), Κύπρος-Νήσος Αγίων, εκδ. Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
(ΚΟΤ)
Κρανιδιώτης Νίκος, Δυο Κρίσιμες Φάσεις του Κυπριακού, Αθήνα
Κρανιδιώτης Νίκος, Ανοχύρωτη Πολιτεία, Κύπρος 1960 – 1974, Τόμος Α’, Εκδόσεις Εστία.
Λιναρδάτος Σπύρος, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία από τον Εμφύλιο έως τη Χούντα, Τόμος Α’, 1949 –
1952, Εκδόσεις Παπαζήση
Λιναρδάτος Σπύρος, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία από τον Εμφύλιο έως τη Χούντα, Τόμος Ε’, 1964 –
1967, Εκδόσεις Παπαζήση
Νικολάου Γ. Β., Επ. Καθηγητής, Ο Ελλαδικός χώρος (Περίοδος Οθωμανικής και Βενετικής Κυριαρχίας
– Τέλη 17ου – Αρχές 19ου αιώνα), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας Νεώτερων
Χρόνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εαρινό εξάμηνο 2017-2018).
Παπανδρέου Γεώργιος, Κύπρος, Το Νέον Όχι του Ελληνισμού. Ο λόγος που εξεφώνησε ο αρχηγός
των Φιλελευθέρων Γεώργιος Παπανδρέου κατά την συνεδρίασιν της Βουλής, της 22ας Μαϊου 1956.
Αθήναι, Βουλή των Ελλήνων 1956.
Σακελλαρόπουλος Σπύρος, Ο Κυπριακός Κοινωνικός Σχηματισμός 1191 – 2004: Από τη Συγκρότηση
στη Διχοτόμηση, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2017
Σπανός Γιάννης, Μαυροκορδάτος Γιώργος, Ορφανίδης Νίκος, Ο Απελευθερωτικός μας αγώνας ’5559: Μία πρώτη γνωριμία. Εκδόσεις Κύπρος, Υπουργείο Παιδείας, Υπηρεσία ανάπτυξης
προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοσίευση: Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας 2003.

Πηγές, άρθρα και παραπομπές













Ιστορία της Κύπρου (https://el.wikipedia.org/)
Ιστορία της Κύπρου (https://www.gov.cy/mfa/Embassies/)
Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960 μέχρι σήμερα (https://mfa.gov.cy/Embassies/Embassy), Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Δημοκρατία
Ορίζοντας: Έγκλημα εναντίον της Κύπρου (https://orizondas.blogspot.com), Κώστας Κάππος
«Έγκλημα εναντίον της Κύπρου», εκδόσεις «Γνώση»
Φάκελος Κύπρου, Βουλή των Ελλήνων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Κυπριακή Δημοκρατία, Τόμος Α’:
Τα πορίσματα (https://parliament.cy/fakelos_Kyprou_tomos_1)
Το άλυτο Κυπριακό: 44 χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή (https://capital.gr/epikairotita)
Κύπρος 1974. Οι Τούρκοι έκαναν εισβολή και η Χούντα στη Αθήνα πίστευε ότι ήταν άσκηση.
(αρθρογραφία: Άρθρο του Χρήστου Καπούτση) (https://militaire.gr/)
Infognomon (https://politics.blogspot.com), Κίνδυνοι για τον Υπαρκτό Ελληνισμό
Το Κυπριακό ζήτημα από το 1878 έως σήμερα (https://PowerPolitics.eu)
House of Representatives (Cyprus) -> https://en.wikipedia.org)
ΚΥΠΡΟΣ ΑΤΤΙΛΑΣ: Η εισβολή των Τούρκων μέσα από έγγραφα-ντοκουμέντα!
(https://www.militaire.gr/Kyprosattilas)
Κύπρος – Ιστορική επισκόπηση, Τίτλος πρωτοτύπου: Cyprus A Historical Overview (πρώτη Αγγλική
έκδοση 2008), (https://www.mfa.gov.cy/Embassies)
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Άρθρο της Αναστασίας Γιάγκου, ειδική επιστήμων στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου: Η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου, (https://www.kathimerini.gr)
Κύπρος: 41 χρόνια από την Τουρκική εισβολή – Εκτιμήσεις και συμπεράσματα – Πεμπτουσία
(https://www.pemptousia.gr). Συνέντευξη του εν αποστρατία Αντιστράτηγου Ελευθερίου Σταμάτη
(Υπηρετούσε ως λοχαγός στην 31η Κυπριακή Μοίρα Καταδρομών).
Το Κυπριακό πρόβλημα: Ιστορική αναδρομή και οι τελευταίες εξελίξεις. Κύπρος: Γραφείο Τύπου &
Πληροφοριών. Δημοσίευση: Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών.
Κύπρος, 10000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
(https://visit.cyprus.com).

Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό λογισμικό


Περί Κύπρου: http://www.aspectsofcyprus.com/el/

Δικτυογραφικές αναφορές


Ιστορία της Κύπρου και βυζαντινά θρησκευτικά μνημεία:
 Εκκλησία Κύπρου:
http://churchofcyprus.org.cy/
 Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO :
http://www.unesco.org.cy/
 Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου :
http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

•

Ιστορία εκπαίδευσης Κύπρου:
 https://polydoroumaria27.wordpress.com/2013/11/19/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%
81%CE%B9%CE%BA%CE%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.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%BF
Μουσείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Βάσας Κοιλανίου Λεμεσού:
 http://allaboutlimassol.com/mouseio-dimotikis-ekpedeusis
 http://www.thevillagexpress.com/cyprusvillage/profile/256
 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/
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Πρεσβεία Κύπρου (Ελλάδα) και Σπίτι της Κύπρου
 http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?O
penDocument
 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

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γνωστικό περιεχόμενο φύλλων εργασίας
«Όσοι λαοί έχουν άγνοια της Ιστορίας τους και των πολιτιστικών τους καταβολών οδηγούνται σε ολοκληρωτική
καταστροφή».
«΄Οσα Έθνη δεν ανασύρουν από το παρελθόν τους παραδείγματα, ιστορικά διδάγματα και χρήσιμα για τον πολιτισμό
του στοιχεία μέσα από τα παθήματα της Ιστορίας τους είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπάθουν με ακόμα μεγαλύτερες
συνέπειες»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Η Κύπρος στην κυριαρχία των Οθωμανών (1571)
2. Οθωμανική περίοδος (1571-1878 μ.Χ.)
3. Αγγλοκρατία (1878-1960 μ.Χ.)
4. Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος στην Κύπρο μεταξύ Ελληνορθόδοξων και Κυπρίων όπου τίθεται
το θέμα της «ένωσης» με την Ελλάδα (1950)
5. Η έκθεση –από την Ελλάδα- του ζητήματος της αυτοδιάθεσης της Κύπρου στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ (1954).
6. Η σύναψη Συμφωνιών στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο ανάμεσα στην Ελλάδα, Τουρκία και
Μεγάλη Βρετανία και η απόκτηση της ανεξαρτησίας της Κύπρου (19 Φεβρουαρίου 1959).
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7. Η εκλογή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ως πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
(1959).
8. Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960).
9. Πραξικόπημα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας μεθοδευμένο από τη στρατιωτική χούντα
της Ελλάδας ( 15 Ιουλίου 1974).
10. Πραγματοποίηση της πρώτης φάσης εισβολής στη Κύπρο από την Τουρκία με σημαντικές
ναυτικές και αεροπορικές στρατιωτικές δυνάμεις-ΑΤΤΙΛΑΣ Ι (20 Ιουλίου 1974).
11. Πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο-ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ (14
Αυγούστου 1974).
12. Η «Μονομερής Ανακήρυξη Ανεξαρτησίας» καταδικάζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ, χαρακτηρίζεται «νομικά άκυρη» και αιτείται την απομάκρυνσή της, ενώ παράλληλα κάνει έκκληση
σε όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας (ψήφισμα 541/83).
13. Υπογραφή στην- Αθήνα- της Συνθήκης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.
(2003).
14. Η Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται αναγνωρισμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1 Μαΐου
2004).

1ο Φύλλο Εργασίας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.
Β Να δώσετε τη σωστή απάντηση για όσες θεωρείτε λανθασμένες:
1
2

3
4

5

Η Ελληνική Δύναμη της Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), η οποία αποβιβάστηκε στην Κύπρο στις 16 Αυγούστου
1960, αποτελεί την μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο. ( )
Οι Τουρκοκύπριοι είναι Τούρκοι που κατάγονται από την Κύπρο, αφού μετά την κατάκτηση του
νησιού από τους Οθωμανούς το 1571 εδαφικές εκτάσεις παραχωρήθηκαν σε Τούρκους εποίκους με
την άφιξη τους στην Κύπρο. ( )
Το Βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας τελεί υπό Τουρκική κατοχή από το 1974,
παραβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τους Διεθνείς Κανόνες του Δικαίου ( )
Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Φρουρά
Κύπρου (ΕΦ), την ΕΛΔΥΚ και την ΕΟΚΑ Β κατ΄ εντολή της Χούντας των Αθηνών με σκοπό την
παραμονή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ως προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και την
επίτευξη της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα ( )
Η ΕΟΚΑ Β (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών Β) ήταν εθνικιστική ένοπλη παραστρατιωτική
οργάνωση που δημιουργήθηκε στην Κύπρο το 1971 με σκοπό την δημιουργία κατάλληλου κλίματος
που θα οδηγούσαν στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ( )
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6

7

8

9

Στις 16 Οκτωβρίου 1915 η Μεγάλη Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα τη
συμμετοχή της στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον των Γερμανών, Τούρκων και Βουλγάρων, ενώ η
Ελλάδα κλυδωνιζόταν από τον Εθνικό Διχασμό. ( )
Η ΕΟΚΑ ήταν Ελληνοκυπριακή αντάρτικη οργάνωση που έδρασε μεταξύ των ετών 1955 και 1959 και
δεν είχε καμία επιθυμία για αυτοδιάθεση της Κύπρου και την απαλλαγή από την Βρετανική
Αποικιοκρατία. ( )
Οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου που υπογράφηκαν το 1959 ήταν οι Συνθήκες με τις οποίες
ιδρύθηκε ανεξάρτητο Κυπριακό Κράτος, αφού όριζαν τον τερματισμό της Βρετανικής κυριαρχίας
στην Κύπρο. ( )
Το 1952 η Τουρκική Κυβέρνηση είχε πλήρως κατανοήσει την τεράστια αξία- για την Ευρωπαική και
την παγκόσμια οικονομία- των ενεργειακών πηγών της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής
αλλά και των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Τουρκία δεν επιθυμούσε να
μένει περιφερειακό κράτος ξηράς όπως είχε καθοριστεί από τις Συνθήκες Σεβρών και Λωζάννης
χωρίς περιθώρια κινήσεων αλλά να μετατραπεί σε μια δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος.
(
)

2ο Φύλλο Εργασίας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
Να προβείτε σε αντιστοίχιση των στοιχείων της στήλης Α με αυτών της στήλης Β.
(Σε κάθε στοιχείο της Α αντιστοιχεί ένα μόνο της Β).
Α
.Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
.Προδοτικό Πραξικόπημα
.Κυπριακή Δημοκρατία
.Αττίλας 2
.Σχέδιο ΄Ατσεσον
.Περιοχή της Μόρφου
.Διακοινοτικές Διαπραγματεύσεις
.ΓΕΕΦ
.Γλαύκος Κληρίδης
.Συμβούλιο Ασφαλείας

Β
.Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις
.Επίλυση Συνταγματικών Θεμάτων
.Ένοπλες Δυνάμεις Κύπρου
.Μακάριος
.Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ
.Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
.Ψευδοκράτος
.ΗΠΑ
.14 Αυγούστου 1974
.΄Ελληνας Συνταγματάρχης Κυπριακής
καταγωγής
.ΟΗΕ

.Χένρυ Κίσσινγκερ
.15 Ιουλίου 1974
.Ραούφ Ντενκτάς
.20 Ιουλίου 1974
.Γεώργιος Γρίβας
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3ο Φύλλο Εργασίας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα:
-Υπογράφονται οι συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου
-Το Βόρειο τμήμα της Κύπρου ανακηρύσσεται από τους Τούρκους ως Τουρκική Δημοκρατία
Βορείου Κύπρου
-Τερματίζεται η Βρετανική Κυριαρχία επί της Κύπρου
-Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Βενιαμίν Ντισραέλι πίεσε τον Τούρκο Σουλτάνο να παραχωρήσει
την Κύπρο στην Βρετανία
-Εγκαθιδρύεται η Κυπριακή Δημοκρατία
-Η στρατιωτική κυβέρνηση της Ελλάδος οργανώνει πραξικόπημα (15 Ιουλίου 1974) για να
ανατρέψει την κυβέρνηση Μακαρίου.
- Κλείνει ο κύκλος της αποικιοκρατίας στην Κύπρο που ξεκίνησε με την άφιξη των Βρετανών (1978)
- Η Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (21/9/1960)
-Υπογράφεται το κείμενο του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
-Ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης
-Καταλαμβάνεται η Κυρήνεια
-Επιχειρείται η πρώτη δολοφονική απόπειρα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
-Η τουρκική πολεμική αεροπορία ρίχνει βόμβες ναπάλμ στις περιοχές της
Πάφο επιφέροντας τον θάνατο πολλών Ελλήνων της Κύπρου (1964)
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Τυλληρίας στην

2. Να κατατάξετε επάνω στον χρονολογικό άξονα που σας δίνεται παρακάτω τα ιστορικά γεγονότα τα
αφορώντα στην Κύπρο, χωρίς να αλλοιώσετε τη χρονολογική σειρά:

4ο Φύλλο Εργασίας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Το 1955 ήταν χρονιά-σταθμός στην εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος, καθώς η έναρξη του
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ είχε ως στόχο την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Από
τη μια, η αντίδραση της Βρετανίας ήταν η μυστική συνεργασία της με τους Τουρκοκύπριους
αφού η Βρετανία αποσκοπούσε στη βοήθεια της Τουρκικής κυβέρνησης προκειμένου να
τελειοποιήσει της προπαγάνδα της. Από την άλλη, η Βρετανία θεωρώντας ότι ένας καλός
τρόπος για να παραμείνει το θέμα εντός Ηνωμένων Εθνών ήταν η απόφασή της να συγκληθεί
τριμερής διάσκεψη (Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα) με σκοπό τη συζήτηση πολιτικών και
αμυντικών ζητημάτων που αφορούσαν την Ανατολική Μεσόγειο, μάλιστα δε
περιλαμβανομένου και εκείνου της Κύπρου. Με βάση την ιστορική σας μελέτη για την
πολιτική στάση της Βρετανίας στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο και
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν σας τη συνέχιση του αντιαποικιακού αγώνα για την απελευθέρωση της
Κύπρου, ποια θεωρείτε ότι ήταν η παρασκηνιακή πραγματικότητα και ποια πιστεύετε ότι ήταν
τα πραγματικά κίνητρα που οδήγησαν τη Βρετανία να προβεί στην προώθηση των εργασιών
της τριμερούς Διάσκεψης;
2. Δεδομένης της τεράστιας γεωπολιτικής και στρατηγικής θέσης της Κύπρου, του φυσικού της
πλούτου και της μακραίωνης Ιστορίας της η Κύπρος είχε αποτελέσει στόχο πολλαπλών
κατακτητικών επιδρομών καθιστώντας έτσι το νησί υπαίθριο μουσείο. Ως απόρροια του
τεράστιου όγκου της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς που κουβαλάει η Κύπρος
αντιλαμβανόμαστε τους αγώνες του Κυπριακού λαού, προκειμένου να απολαύσει τα αγαθά
των αγώνων και των θυσιών του και την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει και να βγεί
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αλώβητος από τις διαιρετικές και διχοτομικές πολιτικές της Τουρκίας και των εγγυητριών,
προς την Κύπρο, Δυνάμεων τις ανήθικες επιδιώξεις των ισχυρών κρατών ΗΠΑ- Βρετανίας, που
διατηρούν ενταγμένη την Κύπρο στα γεωστρατηγικά τους σχέδια στην Μεσόγειο, στη Μέση
και Εγγύς Ανατολή, τις διακοινοτικές συγκρούσεις (1963-64), την Επιχειρησιακή Γραμμή
«Αττίλας», το παρασκηνιακό υπόβαθρο των εργασιών της τριμερούς Διάσκεψης του Λονδίνου
–καθώς ήταν έντονη η επιθυμία της Βρετανίας για περιορισμό της ισχυροποίησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας- και παρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ του 1977 και 1979 για βιώσιμη,
αμερόληπτη και δίκαιη λύση για μια Κύπρο ανεξάρτητη, παραμένει καίριο αίτημα η επίλυση
του Κυπριακού ζητήματος. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις που αποκομίσατε από την μελέτη
της Ιστορίας της Κύπρου θεωρείτε ότι αυτό που χρειάζεται η Μεγαλόνησος είναι να διάγει το
βίο της συνεχίζοντας τακτικές του παλαιού καθεστώτος «προστατευμένη» από εγγυήτριες
δυνάμεις που προβάλλουν Συνθήκες Εγγυήσεως και αλλεπάλληλα Διαπραγματευτικά Σχέδια ή
να μετατραπεί σε μια νέα και ανεξάρτητη δύναμη βασισμένη στις αξίες της Αυτοδιάθεσης, της
Ανεξαρτησίας, της Δικαιοσύνης και της Ασφάλειας;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΚΡΙΣΕΙΣ
Κρίνουμε αναγκαίο -καθώς διδαχθήκαμε μέσα από όλη τη διαδρομή που χαρακτήρισε την Ιστορία του
Έθνους μας- να υπογραμμίσουμε ότι οι φυσικές μας καταβολές στις οποίες στηρίζεται το Έθνος μας αλλά
και η υπερηφάνεια για την Πατρίδα μας είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβίωση μας. Δεν είναι
δυνατό η φιλοπατρία να συγχέεται με τον εθνικισμό, ο οποίος βρίσκεται στον αντίποδα αυτής. Δεν μπορεί
να υπάρχει η αποδεκτότητα του άλλου ως ετερότητας του Εσύ αν δεν υπάρχει ολοκλήρωση του «φυσικού
Εγώ» τοποθετημένου στον πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό του χώρου. Μόνο τότε μπορεί να σταθεί
σχέση αμοιβαίας ισότητας. Διαφορετικά επέρχεται η αλλοτρίωση του Εγώ και η εισχώρηση του άλλου
αποτελεί μηδενιστική και αντεθνική πολιτική.
Διαπιστώνουμε ότι ανέκαθεν η υποσχόμενη ειρηνική πολυπολιτισμική συμβίωση λαών αποτελεί ευσεβή
πόθο, εντασσόμενο σε κλίμα «σύγκρουσης» πολιτισμών. Σ’ αυτή την οδό δεν μπορούμε να συμβαδίζουμε
με τα εξουσιαστικά όργανα τα οποία αδυνατούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη δημοκρατία.
Οφείλουμε να συναισθανόμαστε την ομοιογένεια των ομοεθνών μας, ιδιαίτερα ενώπιον της πιο ύπουλης
εισχώρησης της ετερότητας του ξένου που λαμβάνει χώρα με την μορφή του συγκαλυμμένου εποικισμού.
«Ο καθρέπτης κάθε λαού είναι η Ιστορία του. Ο κάθε λαός από την Ιστορίαν και από τα βιβλία που γράφουν
δι’ αυτόν οι δικοί του και ξένοι συγγραφείς, σχηματίζει την ιδέαν του διά των εαυτών του, αποράλλακτα
όπως ο κάθε άνθρωπος γνωρίζει το εξωτερικόν του από τον καθρέπτην. Και απαράλλακτα όπως ο κάθε
άνθρωπος γνωρίζει πώς είναι το εξωτερικόν του, χωρίς να έχει ανάγκη όλη την ώραν να κοιτάζεται εις τον
καθρέπτην, δια να ίδη αν έχει μαύρα ή ξανθά μαλλιά, το ίδιον δεν αισθάνεται την ανάγκην να κοιτάζεται
κάθε ημέραν εις την Ιστορίαν, διά να ίδη το Εθνικό του Εγώ. Έχει την Ιδέαν του σχηματισμένη».
Περικλής Γιαννόπουλος
«Θέλω να είμαι ωραίο δείγμα ανθρώπου Έλληνος. Να σκοπός μιας ζωής! Δουλεύοντας για τον Ελληνισμό,
δουλεύω για τον εαυτό μου. Θέλω να ξοδέψω την ψυχή μου μέσα στο Έθνος μου, σε μία αλληλεγγύη με
τους ομοφύλους μου».
Ίων Δραγούμης
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Σημείωση:
Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών οι προγραμματισμένες 2/ήμερες αποστολές της εκπαιδευτικής ομάδας
του σχολείου μας στο ΚΠΕ Κόνιτσας και Πραμάντων δεν πραγματοποιήθηκαν ακόμη, απ’ όπου θα
συλλέξουμε πολύτιμο φωτογραφικό και μαγνητοσκοπημένο υλικό για την επεξεργασία του στη συνέχεια το
εαρινό εξάμηνο (ψηφιακή χαρτογράφηση περιοχών, έκθεση φωτογραφίας και αφίσας, διοργάνωση
ημερίδας κ.λ.π.)
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Γλωσσικές ποικιλίες, η κυπριακή διάλεκτος και οι
«θησαυροί» της»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Γεωργιάδου
Ιδιότητα: Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ
Email επικοινωνίας: geo9025@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Έκφραση Έκθεση Α Γενικού Λυκείου
Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Α Λυκείου

1.4.

Σκοπός και στόχοι



Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με άλλες πηγές γνωστικών αντικειμένων (π.χ. εικόνες, ήχος,
τραγούδι, άλμπουμ φωτογραφιών).



Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με αυθεντικά κείμενα των γλωσσικών ποικιλιών της πρότυπης
ελληνικής γλώσσας.



Να εξοικειωθούν με την έννοια της μητρικής γλώσσας και της διγλωσσίας.



Να προσεγγίσουν την διδακτική
Α.Π.Σ.http://ebooks.edu.gr/new/ps.php.



Να αυτονομηθούν ως προς τον τρόπο σκέψης τους για τις ποικιλίες και τη διατήρησή τους μέσα
από την διδασκαλία της πρότυπης γλώσσας.



Να αξιοποιηθούν η τέχνη, η μουσική, η ποίηση και το τραγούδι στη διδακτική των γλωσσικών
ποικιλιών.

των
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γλωσσικών

μαθημάτων

σύμφωνα

με

τα



Να έρθουν σε επαφή με ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία των ποικιλιών.



Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες.



Να εξετάσουν και να αναθεωρήσουν τα στερεότυπα για την εμπλοκή των γλωσσικών ποικιλιών στα
γλωσσικά μαθήματα.



Να εμπλακούν με τη βοήθεια της ενσυναίσθησης στην προσέγγιση του θέματος των προσφύγων.



Να συνειδητοποιήσουν τον σεβασμό στην ετερότητα.



Να ευαισθητοποιηθούν μέσα από τις έννοιες πρόσφυγες, πόλεμος, γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμός.



Να σεβαστούν τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών που αντλούν και χρησιμοποιούν από
το διαδίκτυο, τηρώντας τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Ομαδοσυνεργατική, χρήση ΤΠΕ, βιωματικές μέθοδοι μάθησης (δημιουργική γραφή).

1.6.

Συνολική διάρκεια

3 Διδακτικές ώρες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Θα ακολουθηθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Διαγνωστική αξιολόγηση με: Φύλλο εργασίας και ( εναλλακτικά) με άσκηση δημιουργικής γραφής, ως μιας
εκ των βιωματικών μεθόδων μάθησης με σκοπό να αναπτύξουν οι μαθητές τη δημιουργικότητά τους και
παράλληλα να καταστούν καλύτεροι αναγνώστες μέσα από την συγγραφική διαδικασία. Αυτή η
δυνατότητα αναδημιουργίας του κειμένου αναμένεται να κινητοποιήσει τους μαθητές, ώστε να πλέξουν τις
γνώσεις, τις εμπειρίες και τη φαντασία τους με τα «χρώματα» της προσωπικής τους επιλογής, έξω από τους
συμβατικούς συγγραφικούς κανόνες. Έτσι η παθητική πρόσληψη γνώσης θα μετατραπεί σε ενεργητική, ενώ
ο καθηγητής θα είναι ο υποβολέας και όχι ο πρωταγωνιστής στην διδακτική αυτή πρακτική. Τέλος με την
δημόσια ανάγνωση των ασκήσεων τους επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση κάθε απαγγελίας.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Η/Υ, Yutube,
Βιντεοπροβολέας,
Διαδραστικός Πίνακας.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
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1η Διδακτική ώρα

Κατά την 1η διδακτική ώρα βρίσκουμε τους μαθητές μας στο Εργαστήρι
Πληροφορικής και όχι στην συμβατική αίθουσα διδασκαλίας, επειδή τους
έχουμε ήδη ενημερώσει από πριν για αυτό.
Στη συνέχεια συνδεόμαστε με τα ψηφιακά περιβάλλοντα του διαδραστικού
βιβλίου με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα.
Ομαδοποιούμε, από την αρχή ακόμη, τους μαθητές σε 4 (τέσσερις) ομάδες των
5 (πέντε) μαθητών ανά ομάδα, ώστε να εξοικειωθούν ως προς τον τρόπο
συνεργασίας τους.
Έπειτα συνδεόμαστε με τον
υπερδεσμόhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLA110/245/1815,5845/.
Αμέσως μετά τους αποσαφηνίζουμε τους όρους ιδίωμα και ιδιόλεκτο με την
βοήθεια μιας παρουσίασης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μ-ΣΕΝΑΡΙΟΥ.ppt
Μάλιστα τους καθοδηγούμε να συνδεθούν με τον ψηφιακό πόρο: Φωτόδεντρο.
Τους παροτρύνουμε να κάνουν μόνοι τους την παρακάτω διαδικασία για να
διαπιστώσουμε το επίπεδο του ψηφιακού τους αλφαβητισμού. Τους ζητούμε
να:
-επιλέξουν το εικονίδιο θεματική περιοχή και μετά τις άλλες θεματικές
περιοχές.
-πλοηγηθούν από την επιμέρους επιλογή Νεοελληνική Γλώσσα στις Γλωσσικές
ποικιλίες και ειδικότερα στον πόρο: Διάλεκτοι και ιδιώματα σε ποικίλα
κείμενα, παλιότερα και σύγχρονα.
-Από την επιλογή Χρησιμοποιώ να επιλέξουν τον κατάλογο του εκδοτικού οίκου
μαμούθ Comicshttp://www.mamouthcomix.gr/asterix/index.html
και να αναζητήσουν δυο διαφορετικά αυθεντικά κείμενα των γλωσσικών μας
ποικιλιών.
-προσπαθήσουν να τα διαβάσουν και να βρουν κάποιες κοινές με την πρότυπη
λέξεις.

2η Διδακτική ώρα

Κατά τη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας χρησιμοποιούμε τον ψηφιακό πόρο
Φωτόδεντρο και παραπέμπουμε τους μαθητές στον ακόλουθο υπερδεσμό
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7813
Πατώντας στην επιλογή κολάζ ζητούμε από τους μαθητές να εκφράσουν τις
σκέψεις και τα συναισθήματά τους ανά ομάδες. (Φύλλο εργασίας 1-2)

3η Διδακτική ώρα

Κατά τη διάρκεια της 3ης διδακτικής ώρας θα παρουσιάσουν οι μαθητές τις
εργασίες τους στην ολομέλεια για ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των
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πονημάτων τους μέσα από την συλλογική γνώμη από τους συμμαθητές τους.
(Φύλλα εργασίας 1 και 2)

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Μετά την ολοκλήρωση και των τριών διδακτικών ωρών επιδιώκεται οι μαθητές:


Να προσεγγίσουν την έννοια της μάθησης, της μεταβολής δηλαδή της συμπεριφοράς τους, ως
αποτέλεσμα από την εμπειρία και την εξάσκηση.



Να επανατροφοδοτηθούν μέσα από την διαμορφωτική αξιολόγηση που θα γίνει κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, καθώς η θετική αναφορά στις προόδους τους θα τους ενισχύσει ηθικά.



Να δημιουργήσουν συνδέσμους μεταξύ των ερεθισμάτων που θα έχουν από την παρούσα
διδακτική διαδικασία και των αντιδράσεων από την επεξεργασία των κινήτρων αυτών (Thorndike).



Να οδηγηθούν σε μια επιτυχημένη συμπεριφορά μέσα από την δική μας ενίσχυση και καθοδήγηση
και όχι μέσα από την ανελλιπή επίβλεψη και μηχανιστική καθοδήγηση (Skinner).



Να προσεγγίσουν την έννοια του οικοδομισμού με βάση την αλληλεπίδραση από την επεξεργασία
των δραστηριοτήτων μέσα από τις δυο διδακτικές ώρες καθώς και μέσα από την επεξεργασία του
φύλλου εργασίας, ώστε να ιεραρχήσουν εκ νέου τις γνωστικές τους παραστάσεις.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδραστικός Πίνακας
Σύνδεση με το διαδραστικό βιβλίο, σύνδεση με Φωτόδεντρο, σύνδεση με το Yutube
Εργαστήρι Πληροφορικής
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2.6. Παράρτημα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Αγαπητοί μαθητές, στο παρόν φύλλο εργασίας καλείστε να εργαστείτε σε ομάδες. Ορίστε τον
εκπρόσωπο της ομάδας σας, ο οποίος θα αναλάβει να εκπροσωπήσει την ομάδα κατά την επεξεργασία
των φύλλων, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις.

1. Γράψτε ο καθένας από ένα συναίσθημα που νιώσατε μετά την επεξεργασία του κολάζ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ακολουθείσθε τους παρακάτω υπερδεσμούς:
https://www.youtube.com/watch?v=jZUzaWBAjNM
https://www.youtube.com/watch?v=r_8dJUebd2I
https://www.youtube.com/watch?v=KofgXcW6TG4

α). Πως προσεγγίζεται η έννοια της μάνας στα παραπάνω τραγούδια;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------β). Ποιος είναι ο κοινός όρος που ακούγεται πριν το τέλος στο πρώτο (ποντιακό) και στο τρίτο (κρητικό)
τραγούδι;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------γ).Ποια φράση που απευθύνεται στην μάνα είναι κοινή στο πρώτο (ποντιακό) και στο δεύτερο
(κυπριακό) τραγούδι;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Καλή δύναμη!
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Αγαπητοί μαθητές, στο παρόν φύλλο εργασίας καλείστε να εργαστείτε ατομικά. Θα γράψετε τις
δικές σας ιστορίες λαμβάνοντας υπόψη τα τρία συστατικά: σκηνικό, χαρακτήρες και υπόθεση. Στη
διαδικασία της δημιουργικής σας αυτής δραστηριότητας θα σας βοηθήσουν και οι παρακάτω
υποδείξεις. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους θα εξεταστούν σε εναλλακτική
δραστηριότητα του λογοτεχνικού γραμματισμού, δηλαδή στην φωναχτή ανάγνωση των τραγουδιών.

1. Σύμφωνα με την απόδοση στην ελληνική κάποιων στίχων από το ποντιακό τραγούδι
αναφέρεται μεταξύ άλλων «…σαν τη μάνα δεν γίνεται σαν την μάνα δεν υπάρχει…». Έστω
ότι είστε στη θέση αυτής της μάνας, να «στήσετε» τον χαρακτήρα της μάνας-πρόσφυγα,
όπως ακριβώς τον αντιλαμβάνεστε εσείς, καθώς προσπαθεί να προστατέψει τα παιδιά της
από κάποιο δυσάρεστο γεγονός (για παράδειγμα πόλεμο ή πείνα).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Η απόδοση στην ελληνική των δυο πρώτων στίχων του κυπριακού τραγουδιού είναι η εξής:
«Η μάνα είναι άγγελος πάντα για το παιδί της και πάντα θυσιάζεται, του δίνει την ψυχή
της». Να γράψετε μια ακροστιχίδα γράφοντας μια λέξη κατά στίχο ενώ τα αρχικά της να
σχηματίζουν την λέξη «άγγελος», όπως αυτή αποδίδεται μέσα από τραγούδι σε κάθε
μητέρα:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Καλή δύναμη!
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: Δημιουργία σχολικής εφημερίδας με θέμα: «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».
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

Ονοματεπώνυμο: Νίκη Παντελή-Πεττεμερίδου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Δημοτικής
Email επικοινωνίας: nikipantelipettemeridou@hotmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 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 2015-16 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. Στο τέλος, τα παιδιά κατάφεραν με πολύ όμορφο και συγκινητικό τρόπο να αποτυπώσουν τις
εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δημιουργίες που οικοδόμησαν στα μαθήματα: Ελληνικών, Μαθηματικών,
Ιστορίας, Γεωγραφίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τέχνης, Μουσικής ακόμα και Γυμναστικής, στην
εφημερίδα του σχολείου.

1.3.

Τάξεις εφαρμογής

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Στ΄ τάξη (2015-16) του Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Κασσιανού Λευκωσίας 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.
Η εφημερίδα «ΑΚΡΙΤΕΣ» του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κασσιανού πήρε το 2ο βραβείο στον Πανελλήνιο
διαγωνισμό «Εκπαιδευτικές Γέφυρες» (2015-16) στην Κατηγορία «Εφημερίδες», ενώ η εφημερίδα
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου βραβεύθηκε με το 1 ο βραβείο τη σχολική χρονιά
2016-17 στην ίδια κατηγορία.
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1.4.

Σκοπός και στόχοι

1.4.1. Σκοπός, σκεπτικό
Σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι η διατήρηση της μνήμης των κατεχόμενων εδαφών μας, η προώθηση
της επίτευξης 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 που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα, στάσεων και αξιών
ζωής.
Η επιλογή για την εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του
διαχρονικού στόχου «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ», έγινε για να επιτευχθεί η διασύνδεση της σχολικής
γνώσης με τη βιωματική εμπειρία των παιδιών της μοναδικής μοιρασμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης,
όπου ζούσαν. Παράλληλα, με αφορμή την προκήρυξη του Πανελλήνιου προγράμματος «Εκπαιδευτικές
Γέφυρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ομογένεια» οι εργασίες των μαθητών απέκτησαν κι ένα άλλο σκοπό: να
ευαισθητοποιήσει και να καταστήσει, τους μαθητές άλλων σχολείων της Ελλάδας και της ομογένειας,
γνώστες της κυπριακής τραγωδίας και της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής.
Έγραψαν χαρακτηριστικά, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του σχολείου του Αγίου Κασσιανού στο πρωτοσέλιδο
της εφημερίδας: «Βρισκόμαστε εδώ, στο βορειοανατολικό τμήμα της μοναδικής μοιρασμένης πρωτεύουσας
της Ευρώπης, τη Λευκωσία, δίπλα στην πράσινη γραμμή, σε απόσταση αναπνοής από τα τουρκικά
στρατεύματα. Το ιστορικό μας σχολείο βρίσκεται μέσα στα συρματοπλέγματα. Το αντικρίζουμε καθημερινά,
αλλά δεν μας επιτρέπεται να πάμε. Έτσι, στεγαζόμαστε προσωρινά σε ένα άλλο κτήριο. Ακόμα και στις
γειτονιές μας συναντούμε συρματοπλέγματα και απαγορευτικές πινακίδες που μας κόβουν το δρόμο. Αυτό,
όμως, που μας κάνει να αγανακτούμε περισσότερο είναι το γεγονός ότι κάθε στιγμή βλέπουμε τη σημαία
του κατακτητή πάνω στο περήφανο βουνό μας, τον Πενταδάχτυλο. Από την άλλη, όμως, κοιτώντας τον,
θυμόμαστε τον πιο ξακουστό Ακρίτα, τον Διγενή, που στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τους Σαρακηνούς
άφησε το αποτύπωμα της παλάμης του πάνω στο περήφανο βουνό μας. Και παίρνουμε θάρρος. Ελπίζουμε
ότι σύντομα θα έρθει εκείνη η μέρα που θα τους «αποσείσει», όπως προστάζει κι ο Κώστας Μόντης, ο
αγαπημένος μας ποιητής. Μιλώντας έτσι για «ΑΚΡΙΤΕΣ», τους διαλέξαμε για τίτλο της εφημερίδας μας.
Νιώθουμε ότι φρουρούμε κι εμείς τα «άκρα», όπως και οι Βυζαντινοί. Γράψαμε «άκρα» και όχι σύνορα,
γιατί ξέρουμε καλά ότι τα σύνορά μας δεν τελειώνουν εδώ στην πράσινη γραμμή του Αγίου Κασσιανού,
αλλά στην Κερύνεια. (Από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΑΚΡΙΤΕΣ», σχολική χρονιά 2015-16).

1.4.2. Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
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, οικονομία, κ.ά.)
1.5.2.3.
Να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες από διάφορες 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,
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1.5.2.4.

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.
Να καλλιεργήσουν κομβικές δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21 ου αιώνα
(συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας) αξιοποιώντας τες
συγχρόνως για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για το κυπριακό
πρόβλημα.

1.4.3. Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί κλπ στόχοι
1.5.3.1.
1.5.3.2.
1.5.3.3.

1.5.3.4.
1.5.3.5.

1.5.3.6.

Να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν τον δημοκρατικό και ενεργό πολίτη.
Να μελετήσουν τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να αναφέρουν συγκεκριμένα
ποια Ανθρώπινα Δικαιώματα καταπατούνται στην Κύπρο.
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 την κατάσταση αυτή.
Να εισηγηθούν τρόπους ενεργούς και ειρηνικής δράσης για την διεκδίκηση των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων στην Κύπρο.
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.
Να αναπτύξουν αισθήματα αγάπης προς την πατρίδα και την ελευθερία, σεβόμενοι
ταυτόχρονα την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα του οποιουδήποτε.

1.5. Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
1.5.1. Διδακτική μέθοδος
Η διαθεματική προσέγγιση, ως η κύρια διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, εφαρμόστηκε σε
συνδυασμό με τη βιωματική προσέγγιση, τη συνεργατική μάθηση, τη συνεργασία με τους γονείς, καθώς και
την ενθάρρυνση για δημιουργικότητα και καλλιέργεια αισθητικής έκφρασης των μαθητών.
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 και 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 στάσεις και δεξιότητες.

1.5.2. Διδακτικές τεχνικές
Οι διδακτικές τεχνικές που επιλέχθηκαν στον σχεδιασμό και της 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 αποτελέσματα.
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Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι μονολογικές τεχνικές της επεξήγησης, οι διαλογικές (διάλογος,
συζητήσεις), οι διερευνητικές με ατομικές και ομαδοσυνεργατικές διερευνήσεις, καθώς και κατά την
προβολή των εργασιών, αξιοποιήθηκαν οι θεατρικές συμβάσεις της παγωμένης εικόνας.

1.6.

Τρόπος οργάνωσης της τάξης

Η οργάνωση του χώρου της αίθουσας διδασκαλίας έγινε με κριτήριο των στόχων και των μορφών
διδασκαλίας(είδους δραστηριοτήτων) της διδακτικής πρότασης. Η διάταξη των θρανίων πήρε τις ακόλουθες
μορφές:
α) ημικυκλική διάταξη, σε σχήμα Π, ώστε να ευνοήσει τη διαμαθητική και τη δασκαλομαθητική
επικοινωνία (διαλεκτική μορφή διδασκαλίας). Εφαρμόστηκε όταν οι εργασίες γίνονταν στην ολομέλεια της
τάξης, στις συζητήσεις και στις ερωταποκρίσεις.
β) ομαδική διάταξη, για να διευκολύνουν την εταιρική και τον ομαδική μορφή διδασκαλίας. Η διάταξη
αυτή ενίσχυσε αρκετά την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών, την ανταλλαγή απόψεων και τη
συνεργασία για τη διεκπαιρέωση του κοινού έργου που είχαν αναλάβει.
γ) Η μετωπική διάταξη, παρόλο που παραπέμπει σε πιο παραδοσιακούς και μονολιθικούς τρόπους
οργάνωσης της τάξης, εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις αφηγήσεων εμπειριών και επεξήγησης εννοιών. Έτσι
επιτυγχανόταν μια πιο άνετη επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού/αφηγητή και μαθητών.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι είχε καταβληθεί προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να μπορούν να
εργάζονται άνετα είτε ατομικά είτε συνεργατικά και να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στη
βιβλιοθήκη και τους ΗΥ της τάξης για αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών. Η εκπαιδευτικός εργαζόταν
μαζί με τους μαθητές, ενεθάρρυνε, πρότεινε πηγές αναζήτησης, παρατηρούσε τη συνεργασία και την
εργασία τους και παρέμβαινε μόνο όταν ήταν απαραίτητο προσπαθώντας να κρατήσει το ενδιαφέρον των
μαθητών αμείωτο.

1.7.

Συνολική διάρκεια

Για τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση χρειάστηκαν 7 διδακτικές περίοδοι. Τρεις ογδοντάλεπτες
διδακτικές περίοδοι και μία σαραντάλεπτη (3 Χ 80΄+ 1Χ40΄)

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Γενικός σκοπός: Να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά για βελτίωση και οργάνωση των γραπτών εργασιών που
πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της διαθεματικής προσέγγισης «Κύπρος, πατρίδα αγαπημένη: Γνωρίζω,
Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ. Μια περιδιάβαση στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου», στην εφημερίδα του σχολείου,
με απώτερο σκοπό την ενημέρωση και 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 κάθε γνωστικό αντικείμενο (βλ. Παράρτημα 1). Μετά το
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τέλος της διαθεματικής προσέγγισης, τέθηκαν ειδικοί στόχοι για τη δημιουργία της σχολικής εφημερίδας.
Συγκεκριμένα:

Οι μαθητές/τριες :







Να παρατηρήσουν και να μελετήσουν πραγματικές εφημερίδες και εντοπίσουν τους τρόπους
οργάνωσης μιας σελίδας.
Να αντιληφθούν τη σημασία της εικόνας (θέση, μέγεθος, γωνία κ.ά.) και να εντοπίσουν ότι το
κείμενο σε ένα άρθρο γράφεται σε στήλες.
Να κατανοήσουν ότι η τοποθέτηση των κειμένων τους απαιτεί διαφορετικού τύπου χωρική
οργάνωση – και τα πολυτροπικά κείμενα των εφημερίδων αξιοποιούν εναλλακτικούς τρόπους
οργάνωσης των πληροφοριών σε μια σελίδα.
Να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά για αναθεώρηση των γραπτών τους κειμένων, με σκοπό τη
σύνδεσή τους με το τελικό κείμενο-εφημερίδα.
Να κάνουν εισηγήσεις για το όνομα της εφημερίδας και να αιτιολογήσουν την άποψή τους.

1.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Η δημιουργία της εφημερίδας 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 εφημερίδας, η οποία υπήρξε ουσιαστικά η προβολή των εργασιών και
δραστηριοτήτων του σχολείου, που πραγματοποιήθηκαν στην προσπάθεια υλοποίησης του στόχου. Η
σχολική εφημερίδα 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.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση- δημιουργία εφημερίδας, τα παιδιά ήταν ήδη
εξοικειωμένα με τον τρόπο οργάνωσής της, τη σημασία των εικόνων (θέση, μέγεθος κ.ά), τις λεζάντες που
τις συνοδεύουν, τους τίτλους που θα πρέπει να συναρπάζουν και να προσελκύουν τους αναγνώστες,
εφόσον είχαν κατασκευάσει κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά μια μικρότερης έκτασης άλλου
περιεχομένου εφημερίδα.

2.3. 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 συζήτησαν γύρω από την επιλογή και ευαισθητοποίηση-ενημέρωση των μαθητών
άλλων σχολείων της Ελλάδας και της ομογένειας σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα. Αποφάσισαν, μεταξύ
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άλλων1, πως ένας όμορφος τρόπος να φτάσει η φωνή τους και η σκέψη τους είναι η δημιουργία μαθητικής
εφημερίδας, εφόσον με τη δύναμη της τεχνολογίας θα μπορούσαν να τη μετατρέψουν σε ένα «ζωντανό»
έντυπο, με φωτεινά χρώματα, όμορφες στήλες συνδυασμένες με φωτογραφίες και ελκυστικούς τίτλους.
Έτσι θα δημιουργείτο μία εφημερίδα σε έντυπη μορφή που ταυτόχρονα θα είχε και ηλεκτρονική
διαδικτυακή μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα να ξεπεράσει τα στενά όρια του σχολείου και να αποκτήσει
παγκύπρια, πανελλήνια και γιατί όχι παγκόσμια απήχηση.
Από την άλλη θα ικανοποιείτο και η ανάγκη του κάθε παιδιού να παρουσιάσει τα κείμενά του, γνωστικού ή
μη περιεχομένου και να γνωρίσει τις δημιουργίες – δραστηριότητες και των άλλων συμμαθητών του.
Έγραψαν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας οι μαθητές:
«Αγαπητοί αναγνώστες,
Κρατάτε στα χέρια σας την εφημερίδα του σχολείου μας. Πρώτη φορά εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουμε
επιχειρήσει να γίνουμε μικροί δημοσιογράφοι. Δεν διεκδικούμε τον τίτλο αυτό. Απλά θέλουμε να σας
μεταφέρουμε αυτά που ζούμε, μαθαίνουμε και οργανώνουμε στο σχολείο μας. Μοιραζόμαστε μαζί σας
γνώσεις, εμπειρίες και συναισθήματα που αποκομίσαμε μέσα από τα μαθήματα, τις εκδηλώσεις, τις
συζητήσεις, τις επισκέψεις μας και την καθημερινή μας ζωή στην ακριτική περιοχή του Αγίου Κασσιανού».

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», 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 έδωσε στο αρχικό στάδιο να καταγραφούν οι γνώσεις
των παιδιών, όχι μόνο στεγνά, αλλά και φιλτραρισμένες μέσα από τις κοινωνικές εμπειρίες τους και στο
τέλος να επαναφέρουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων και δραστηριοτήτων της ενότητας.
Για το σκοπό αυτό συγκέντρωσαν όλες τις εργασίες 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 εφημερίδα. Μετά από μια εποικοδομητική και
συγκινητική συζήτηση, τα παιδιά συμφώνησαν στο τέλος, όπως το περιεχόμενο της εφημερίδας θα περιέχει
ενδεικτικά τους ακόλουθους τίτλους-θέματα:
1. Ένα ακριτικό σχολείο – Δημοτικό σχολείο Αγίου Κασσιασνού

Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκαν τη δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης και ταινίας μικρού μήκους, αλλά λόγω
του ότι αυτές οι δραστηριότητες αυτές είχαν πραγματοποιηθεί κατά την περασμένη σχολική χρονιά,
επιλέχθηκε η δημιουργία εφημερίδας, η οποία θα αποτελούσε και την πρώτη επίσημη σχολική έκδοση.
1
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2. Η Λευκωσία , η πόλη μας – η μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης
3. Έτσι κρατήθηκε ο Άγιος Κασσιανός
4. «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας» - Συνεντεύξεις με τους πρόσφυγες γονείς και γιαγιάδες μας
5. Αγνοούμενοι – Μια πληγή που ακόμα αιμορραγεί
6. Προσκύνημα στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και στο Στρατόπεδο του Σωτήρη Σταυριανάκη
στη Μαλούντα
7. Στιγμές από την Ιστορία μας
8. Τα γεγονότα στη τουρκικής εισβολής μέσα από τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων – Μαθητικές
δημιουργίες
9. «Έφαγαν τον Πενταδάχτυλο – Τεράστια οικολογική καταστροφή»
10. Αθλητική Σελίδα - Ένας Ακρίτας τερματοφύλακας
3Η -5Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (εργασία στην ολομέλεια και εργασία στις ομάδες Η/Υ, αναθεώρηση-βελτίωση
κειμένων, 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. Πήραν τις εργασίες που
είχαν κάνει στο μάθημα των Ελληνικών και της Ιστορίας, καθώς και τις σημειώσεις που κρατούσαν κατά τη
διάρκεια των επισκέψεων και των συνεντεύξεων –συζητήσεων που είχαν με διάφορα πρόσωπα του
περιβάλλοντός τους. Εργάστηκαν για αναθεώρηση των γραπτών τους κειμένων, με σκοπό τη σύνδεσή τους
με το τελικό κείμενο-εφημερίδα και κατανόησαν πως η τοποθέτηση των κειμένων τους απαιτεί
διαφορετικού τύπου χωρική οργάνωση, όπως και τα πολυτροπικά κείμενα των εφημερίδων αξιοποιούν
εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης των πληροφοριών σε μια σελίδα. Επίσης επεσήμαναν τη σημασία της
εικόνας (θέση, μέγεθος, γωνία κ.ά.) στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος.
Μάθημα Ελληνικών: Συγκεκριμένα, οι εργασίες που έγιναν στο μάθημα των Ελληνικών ήταν αποτέλεσμα
της διαφοροποιημένης προσαρμογής της διδακτικής πρότασης «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Αγωνίζομαι» της
Ομάδας Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα:
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/logotechnia/ypostiriktiko_yliko_e_st_taxeis.html
Τα παιδιά αφού αναγνώρισαν τον τρόπο προσέγγισης του ίδιου θέματος σε διαφορετικά κείμενα
(ομοιότητες – διαφορές μεταξύ κειμένων ιδίου και διαφορετικού είδους ως προς τα νοήματα, το κειμενικό
τους είδος και τις γλωσσικές τους επιλογές), δημιούργησαν διάφορες εργασίες όπως μεταφορά ενός
κειμενικού είδους σε κάποιο άλλο, αλλαγή ή συνέχιση του τέλους μιας ιστορίας, δημιουργία νέων κειμένων
όπως διαλόγων, ημερολογίων, αφηγήσεων και ποιημάτων.
Με τη δραστηριότητα «μετασχηματισμοί των κειμενικών ειδών και των γραμματικών-γλωσσικών δομών τω
κειμένων», τα παιδιά έκαναν δημιουργικούς μετασχηματισμούς και «παρεμβάσεις» στο περιεχόμενο, στην
έκφραση, στη γλώσσα του «πρωτογενούς» κειμένου, γεγονός που συνεισέφερε στην περαιτέρω κατανόηση
της λειτουργικής γραμματικής των κειμένων και στην εξαγωγή ανάλογων συμπερασμάτων σχετικά με τις
προοπτικές που δημιούργησαν τα νέα κείμενα (βλ. εφημερίδα «ΑΚΡΙΤΕΣ», σελ. 53-62).
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Μάθημα Ιστορίας: Όσον αφορά στο μάθημα της Ιστορίας οι εργασίες που συγκέντρωσαν τα παιδιά
σχετίζονταν με την περιγραφή των κυριότερων σταθμών της νεότερης Ιστορίας της Κύπρου (αποικιοκρατία,
ανεξαρτησία, διακοινοτικές ταραχές, πραξικόπημα – εισβολή, ένταξη στην ΕΕ)2, σε συνδυασμό με τις
πληροφορίες που κατέγραψαν αξιοποιώντας διάφορες ζωντανές-πρωτογενείς πηγές (συγγενείς και άλλους
κατοίκους περιοχής Αγίου Κασσιανού). Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του σχολείου είχε βρεθεί στο
επίκεντρο των διακοινοτικών ταραχών του 1963 και το ιστορικό κτήριο του σχολείου βρίσκεται από τότε
αποκλεισμένο στην πράσινη γραμμή (βλ. εφημερίδα σ. 13-22)
Τα παιδιά, καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων κρατούσαν σημειώσεις για όσα από αυτά θεωρούσαν
σημαντικά, υπέβαλλαν διάφορες ερωτήσεις ή διευκρινίσεις και στο τέλος συνέθεσαν τις σημειώσεις τους
σε συνεχές κείμενο ακολουθώντας τις κειμενικές συμβάσεις των αφηγήσεων (παράθεση δραστηριοτήτων
σε χρονική, εξέλιξη, συγκρούσεις που προκαλούνται, ρήματα δράσης και έκφρασης σκέψεων,
συναισθημάτων κ.λπ, περιγραφικά ουσιαστικά και επίθετα, χρήση χρονικών συνδέσμων και χρονικών).
Μάλιστα κάποια από τα παιδιά εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές των κειμένων των Ελληνικών και των
ζωντανών συνεντεύξεων των προσφύγων γονέων και συγγενών τους ως προς τα γεγονότα, τις σκέψεις και
τα συναισθήματα (βλ. εφημερίδα 22-26, 40-42)
Επίσης δόθηκε η ευκαιρία να γίνει αναφορά και για το σύγχρονο προσφυγικό πρόβλημα και να συζητηθεί
το πώς βιώνεται η προσφυγοποίηση στη Συρία και σε άλλα κοινωνικοοικονομικά συγκείμενα, όπως
επίσης σε ποιες άλλες περιπτώσεις οι άνθρωποι αναγκάζονται να προσφυγοποιηθούν (π.χ. φτώχεια,
φυσικές καταστροφές).Υπήρξαν στιγμές που μεγάλοι και παιδιά δεν μπορούσαν να κρύψουν τα δάκρυα
και τη συγκίνησή τους, ιδιαίτερα στην αφήγηση μιας μητέρας, της οποίας ο ξάδελφος ήταν αγνοούμενος
για χρόνια μέχρι που τα οστά του ανακαλύφθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Η δραστηριότητα αυτή
χαροποίησε πολύ τα παιδιά, αφού είδαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να εμπλέκονται ενεργά στην
εκπαιδευτική διαδικασία και τους δύο κόσμους τους να ενώνονται…
Εκπαιδευτικές επισκέψεις: (Οδοιπορικό στη πράσινη γραμμή της περιοχής του σχολείου, Τύμβο
Μακεδονίτισσας, Στρατόπεδο ΕΛΔΥΚ). Τα παιδιά, που ανέλαβαν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα,
έγραψαν σε συνεχές πληροφοριακό κείμενο τον τόπο, χρόνο και σκοπό της επίσκεψής τους. Συγκεκριμένα
αναφέρθηκαν για το τι είναι ο Τύμβος, πού βρίσκεται, ποιο είναι το τραγικό περιστατικό που σχετίζεται με
τον συγκεκριμένο χώρο κι ακολούθως έγραψαν για τους αγώνες που έκανε η ΕΛΔΥΚ για την προάσπιση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από την επίσκεψή τους στον χώρο του
στρατοπέδου (βλ. εφημερίδα σ. 31-33).
6Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (εργασία στην ολομέλεια και εργασία στις ομάδες Η/Υ, επιλογή φωτογραφιών και
σχεδίων, ηλεκτρονική τοποθέτηση κειμένων, εργαστήριο Η/Υ).

2

Είχε γίνει μελέτη της τελευταίας Ενότητας και συγκεκριμένα του 11ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Ιστορίας

της Στ΄ τάξης («Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου») , που παρόλο που στη σειρά του βιβλίου
βρίσκεται τελευταία, θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει έτσι λόγων και των εθνικών επετείων που είχαν
προηγηθεί, της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας (1η Οκτωβρίου 1960) και 28ης Οκτωβρίου 1940).
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Στη συνέχεια η τάξη μεταφέρθηκε στην αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με σκοπό να επιλέξει από
ηλεκτρονικό φάκελο τις φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της ενότητας
(συνεντεύξεις γονέων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, περιδιάβαση στην περιοχή του σχολείου μας) και ήταν
απαραίτητες για να συνοδευτούν τα κείμενά τους. Επίσης τοποθέτησαν σε ηλεκτρονικό φάκελο τις
εικαστικές δημιουργίες τους που έκαναν στο μάθημα της Τέχνης. Στο τέλος επιχείρησαν να τοποθετήσουν
τα κείμενά τους σε στήλες στο πρόγραμμα Publisher.
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! Όμως, λόγω του ότι η διαδικασία αυτή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειμένων θα ήταν
πολύ χρονοβόρα, συμπληρώθηκε από πρόθυμους συναδέλφους του σχολείου.
7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (Παρουσίαση των εργασιών της κάθε ομάδας στην ολομέλεια, εισηγήσεις για το
όνομα της εφημερίδας).
Οι εργασίες των ομάδων είχαν ολοκληρωθεί. Τα παιδιά κλήθηκαν να κάνουν εισηγήσεις για το όνομα της
εφημερίδας και να αιτιολογήσουν την άποψή τους. Ανάμεσα στις διάφορες ονομασίες που ακούστηκαν,
τελικά επιλέχθηκε η ονομασία «ΑΚΡΙΤΕΣ». Έτσι δικαιολόγησαν την επιλογή τους:
«Αυτό που μας κάνει να αγανακτούμε περισσότερο είναι το γεγονός ότι κάθε στιγμή βλέπουμε τη σημαία
του κατακτητή πάνω στο περήφανο βουνό μας, τον Πενταδάχτυλο. Από την άλλη, όμως, κοιτώντας τον,
θυμόμαστε τον πιο ξακουστό Ακρίτα, τον Διγενή, που στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τους Σαρακηνούς
άφησε το αποτύπωμα της παλάμης του πάνω στο περήφανο βουνό μας. Και παίρνουμε θάρρος. Ελπίζουμε
ότι σύντομα θα έρθει εκείνη η μέρα που θα τους «αποσείσει», όπως προστάζει κι ο Κώστας Μόντης, ο
αγαπημένος μας ποιητής. Μιλώντας έτσι για «ΑΚΡΙΤΕΣ», τους διαλέξαμε για τίτλο της εφημερίδας μας.
Νιώθουμε ότι φρουρούμε κι εμείς τα «άκρα», όπως και οι Βυζαντινοί. Γράψαμε «άκρα» και όχι σύνορα,
γιατί ξέρουμε καλά ότι τα σύνορά μας δεν τελειώνουν εδώ στην πράσινη γραμμή του Αγίου Κασσιανού,
αλλά στην Κερύνεια».
Τέλος οι μαθητές εισηγήθηκαν όπως στην εφημερίδα μας να συμπεριληφθούν και εργασίες ή
φωτογραφίες και των άλλων μαθητών του σχολείου μας, γιατί θέλησαν να κάνουν και τους μικρότερους
μαθητές «κοινωνούς» της χαράς και της δημιουργίας τους. Έτσι η εφημερίδα περιλαμβάνει ακόμα μερικές
από τις δημιουργίες των μικρότερων μαθητών, όπως ποιήματα, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα με τον τίτλο
«Παίζοντας μαθαίνω, δεν ξεχνώ, διεκδικώ», ζωγραφιές, φωτογραφίες από τις ομάδες της Φυσικής Αγωγής
που έχουν ονόματα της κατεχόμενης γης μας, φωτογραφίες από το θεατρικό εργαστήρι έκφρασης
συναισθημάτων που προκαλούνται από τους αγώνες για Ελευθερία κ.ά.
Στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας αποφασίστηκε όπως προβληθούν οι στίχοι ενός ομαδικού
ποιήματος που γράφτηκε σε συνεργασία με τους μαθητές της 31 ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (βλ.
εφημερίδα).

Κράτα, Κύπρος, την ελπίδα, το κεφάλι σου ψηλά
όσες μαχαιριές κι αν δώσουν πάντοτε να πολεμάς!
Και στον κόσμο θα φωνάξω «Δεν ξεχνώ, διεκδικώ!»
Θέλω Ειρήνη, Δικαιοσύνη μες στην Κύπρο μας να δω!
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Θέλω Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Δεν ξεχνώ, διεκδικώ!
Και ελεύθεροι να μπούμε μες στον Αη Κασσιανό!

2.4. 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
δεξιοτήτων, αλλά και στάσεων ζωής ενισχύοντας τον αγώνα για Ελευθερία και επικράτηση των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων σε όλη την Κύπρο.
Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν είχαν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης
και ομιλίας, αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων στάσεων επικοινωνίας , σεβασμού προς τον ομιλητή, τον
ακροατή, τον συνομιλητή, σε διαφορετικές περιστάσεις κοινωνικής επαφής. Συγκεκριμένα οι κοινωνικές
αυτές δεξιότητες περιέλαβαν στοχεύσεις όπως: «περιμένω τη σειρά μου», «κοιτάζω αυτόν που έχει τον
λόγο», «διατυπώνω την άποψή μου με σαφήνεια», «συνεισφέρω στη συζήτηση προσθέτοντας και
αξιοποιώντας όσα ακούω, αξιολογώ και κρίνω όσα ακούω» κ.λπ. Σημαντική ήταν, επίσης, η ανάπτυξη
δεξιοτήτων που αφορούν την κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας (λαμβανομένων υπόψη
εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων).
Παρόλο που ο πρωταρχικός στόχος ήταν το «Δεν ξεχνώ, Δημιουργώ, Διεκδικώ», τα παιδιά, αδιαμφισβήτητα
καλλιέργησαν βασικές γνώσεις αξιοποίησης και επεξεργασίας πηγών, προβληματισμού γύρω από τη
σύγχρονη πραγματικότητα και εξαγωγή των δικών τους. Οι δραστηριότητες αυτές συνέδεσε διάφορα
γνωστικά αντικείμενα και φαίνεται ότι επέτρεψε μαθησιακές δημιουργίες με πλούτο και ποικιλία. Τα
παιδιά μέσα από 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 και την Τεχνολογία με ιδιαίτερη σημασία για την καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων που
απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
Η δημιουργία της σχολικής εφημερίδας 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, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της
αυτοπεποίθησής τους, καθώς και στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Τα παιδιά ήταν πολύ περήφανοι
για το επίτευγμά τους αυτό, καθώς έλεγαν ότι «εφόσον πήραμε και βραβείο σημαίνει ότι είμαστε άξιοι
πρεσβευτές της Κύπρου». Η υποβολή της στον διαγωνισμό και η προτροπή ότι θα 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.
Το διδακτικό αυτό σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία «τράπεζα» ιδεών και προτάσεων που έχουν
ήδη εφαρμοστεί και επιτύχει δημιουργικές συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και ο
κάθε εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει εκείνα τα στοιχεία που ταιριάζουν στο πλαίσιο της εργασίας του.
Για την εφαρμογή τους, θεωρούμε ότι χρειάζεται αυστηρός προγραμματισμός και προσεκτική
προετοιμασία 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
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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 πως 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, να διεκδικούμε! Κι αυτό γιατί κανένας
πρόσφυγας δεν επέστρεψε ακόμα στο σπίτι του και κανένας Τούρκος Αττίλας δεν έφυγε. Στην Κύπρο του
2019 εξακολουθεί να υπάρχει σφοδρή παραβίαση βασικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: ελεύθερης
διακίνησης και εγκατάστασης, καθώς και η τύχη πολλών αγνοουμένων μας δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε στις σχολικές αίθουσες και 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.

2.6. 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.

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.htm
•http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus07_gr/cyprus07_gr?OpenDocument
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΔΙΕΚΔΙΚΩ»
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ):
Στόχοι:
-

-

-

Τα παιδιά, μέσα από τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων, να επισημάνουν:
τα γεγονότα και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974.
πώς οι απλοί άνθρωποι της Κύπρου βίωσαν την εισβολή του 1974 και τα αποτελέσματά της.
τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο πόθος των προσφύγων της Κύπρου για επιστροφή στα
πατρικά εδάφη.
Να επισημαίνουν στο κείμενο της Σμυρλή τον τύπο της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη) και αναφέρουν
στοιχεία από το κείμενο που καταδεικνύουν ποιος είναι ο αφηγητής. Στο ποίημα του Κανάκη
αναφέρουν ποια είναι η ποιητική φωνή (ένα τρίτο πρόσωπο)
Να δίνουν ένα διαφορετικό τέλος στο κείμενο του Ονουφρίου, οδηγώντας το σε μια αίσια
κατάληξη, π.χ. την εμφάνιση χαρακτήρων που αγνοούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Να μεταγράφουν το κείμενο της Κατσελλή σε ποιητική μορφή.
Να χωρίζουν το κείμενο της Σμυρλή σε επεισόδια, δίνοντας ένα τίτλο για κάθε επεισόδιο
Να δημιουργούν ένα φανταστικό διάλογο μεταξύ ενός από τους χαρακτήρες στο κείμενο του
Ονουφρίου και της πρωταγωνίστριας στο κείμενο «Η γυναίκα της Κερύνειας – Πρόσφυγας στον
τόπο μου», όπως αυτός θα διεξαγόνταν αν συναντιούνταν οι δύο χαρακτήρες.
Να μετατρέπουν την αφήγηση στο κείμενο του Ονουφρίου από τριτοπρόσωπη σε πρωτοπρόσωπη
(ή και ημερολόγιο) και κάνουν παρατηρήσεις ως προς το αποτέλεσμα.
Να σχολιάζουν τη χρήση της επίσημης γλώσσας στο ποίημα του Κανάκη.
Να μεταφέρουν μέρος του ποιήματος του Γ. Κατσαντώνη στην πανελλήνια δημοτική και κάνουν
παρατηρήσεις ως προς την αισθητική.

Συνεξέταση κειμένων
 Να διακρίνουν τα κείμενα ως προς το είδος (αφηγηματικό κείμενο – ποίημα).

Να αναφέρουν ποιες συνέπειες της εισβολής παρουσιάζονται στα κείμενα.
 Να τοποθετούν χωροχρονικά τα κείμενα επισημαίνοντας στοιχεία από τα κείμενα που να
υποστηρίζουν την άποψή τους.
 Να σκιαγραφούν το προφίλ των χαρακτήρων στα κείμενα και να αναφέρουν τα αποτελέσματα που είχε
πάνω τους η τουρκική εισβολή. Παράλληλα επισημαίνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την
τραγική συνέπεια που είχε γι’ αυτούς.
 Να επισημαίνουν στοιχεία στα οποία φαίνεται ο πόνος που νιώθουν τα πρόσωπα λόγω του χαμού των
πατρογονικών τους εστιών και να συζητήσουν κατά πόσο οι ποιητές/συγγραφείς πέτυχαν να δώσουν
το μέγεθος του πόνου των χαρακτήρων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ΄3
ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΕΖΑ





ΠΟΙΗΜΑΤΑ


Ρήνα Κατσελλή, «Η γυναίκα της Κερύνειας –
Πρόσφυγας στον τόπο μου»
(Αποσπάσματα) (Κείμενα Κυπριακής
Λογοτεχνίας, σσ. 392-393)
Ανδρέας Ονουφρίου, «[Οι ώρες του χαμού]»
(Κυπριακό Ανθολόγιο, Για τα παιδιά του
δημοτικού, Μέρος Β΄, σσ. 204-205)
Αγγελική Σμυρλή, «Η μάνα του
αγνοούμενου» (Κυπριακό Ανθολόγιο, Για τα
παιδιά του δημοτικού, Μέρος Α΄, σσ. 73-75)






Κώστας Μόντης, “Τουρκική Εισβολή ΙΙ”
(Πικραινόμενος εν Εαυτώ, 1975)
Άντης Κανάκης, «Τα καρφιά» (Ανθολογία
Κυπριακής Ποίησης, Λευκωσία, 1980, 38)
Φοίβος Σταυρίδης, «Η γριά γιαγιά μου»
(Κυπριακό Ανθολόγιο, Για τα παιδιά του
δημοτικού, Μέρος Β΄, σ. 225)
Γεώργιος Α. Κατσαντώνης, «Προσφυγικός
καημός» (Τα μαραμμένα φκιόρα, 1990, σ. 26)
Κλαίρη Αγγελίδου, «Στερνός λόγος» (Κυπριακό
Ανθολόγιο, Για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος
Β΄, σ.171)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Οι μαθητές/τριες να:
 Τοποθετήσουν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)
(Αιτιολογημένες προβλέψεις και εξαγωγή συμπερασμάτων, για το είδος και το περιεχόμενο μέσα
από σύνθεση πληροφοριών, με βάση τον τίτλο και φράσεις του κειμένου)
 Διακρίνουν και παρουσιάζουν συνοπτικά βασικές και υποστηρικτικές πληροφορίες που δηλώνονται
ρητά ή και υπόρρητα στο κείμενο (λέξεις, φράσεις, προτάσεις που δηλώνουν ρητά ή και υπόρρητα
βασικές πληροφορίες, ως προς τα εξής: χώρος, χρόνος, χαρακτήρες, γεγονότα)
 Αναγνωρίσουν συμβάσεις που αφορούν στη δομή αφηγήσεων (οργάνωση περιεχομένου και
αφηγηματική πλοκή (τοποθέτηση, πρόβλημα, κορύφωση, λύση, επίλογος)
 Να κατανοήσουν τη λειτουργία γλωσσικών στοιχείων στη χρονική και αιτιακή αλληλουχία στην
αφήγηση της ιστορίας (χρόνοι ρημάτων – αόριστος, παρατατικός, δείκτες διάδρασης (διάλογος) και
εκφραστικά μέσα).
 Να κατανοήσουν τη λειτουργία γλωσσικών στοιχείων σε επιχειρήματα, με βάση την επίκληση στη
λογική.
 Να αναγνωρίσουν τον τρόπο προσέγγισης του ίδιου θέματος σε διαφορετικά κείμενα (ομοιότητες –
διαφορές μεταξύ κειμένων ιδίου και διαφορετικού είδους ως προς τα νοήματα, το κειμενικό τους
είδος και τις γλωσσικές τους επιλογές).

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (οργάνωση και λειτουργία λόγου σε επίπεδο κειμένου, πρότασης,
λέξης)
3

Για πιο μικρές τάξεις μπορούν να αξιοποιηθούν τα κείμενα «Η σπασμένη κούκλα» (Κυπριακό Ανθολόγιο, σελ.
41),«Αυτή η κούκλα» (ποίημα Κ. Μόντη) βιβλίο Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι Γ΄ & Δ΄ τάξης σελ.27, «Η τουρκική εισβολή»,
βιβλίο Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι Γ΄ & Δ΄ σελ. 24-25.
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 Να χρησιμοποιούν σωστά τα σημεία στην παραγωγή διαλόγου (παύλα, αλλαγή γραμμής,
χρήση κόμματος).
 Να συμπληρώσουν τη βασική δομή μιας πρότασης με χρονικούς και τοπικούς
επιρρηματικούς προσδιορισμούς.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
1. Να αναδιηγηθούν ιστορίες με τη βοήθεια λέξεων – κλειδικών ( «συνεργατική αναδιήγηση» έναρξη, εστίαση, αναδρομή, περίληψη, επέκταση), ακολουθώντας τη γραμμή της λογοτεχνικής
αφήγησης
2. Να αξιοποιήσουν γραπτές σημειώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν στήριγμα για οργάνωση
προφορικών κειμένων λαμβάνοντας το συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (γλωσσικά,
παραγλωσσικά στοιχεία που δηλώνουν ρητά τη στάση τους απέναντι σε μια πληροφορία)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
1.

Να αξιοποιήσουν συμβάσεις που αφορούν στη δομή κειμένου, για να αφηγηθούν γεγονότα με
χρονική αλληλουχία και παρουσίαση χαρακτήρων


Χρονικοί σύνδεσμοι (Μόλις, όταν, Ξαφνικά)

Αιτιολογικοί σύνδεσμοι (γιατί, επειδή αφού)

Ρήματα συναισθημάτων και σκέψης
3. Να παραγάγουν κείμενα με φθίνουσα καθοδήγηση αξιοποιώντας συμβάσεις του γραπτού λόγου

Ορθογραφημένη γραφή συχνόχρηστων λέξεων και λέξεων του
θεματικού
λεξιλογίου

Ενδεικτική παραγραφοποίηση του κειμένου

Προσφορά διαφοροποιημένων στηριγμάτων
4. Να γράψουν επιστολή στους μαθητές του 31ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας σχετικά με τα γεγονότα
της εισβολής και τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας.
5. Να καθορίσουν τον σκοπό τους αποδέκτες της επιστολής.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Το Κυπριακό ζήτημα
Οι μαθητές και οι μαθήτριες:
1. Να μελετήσουν και να αναφέρουν τους κυριότερους σταθμούς της νεότερης Ιστορίας της Κύπρου
(αποικιοκρατία, ανεξαρτησία, διακοινοτικές ταραχές, πραξικόπημα – εισβολή, ένταξη στην ΕΕ).
2. Να αναφέρουν τις ολέθριες συνέπειες που είχε στον τόπο μας το πραξικόπημα του 1974 εναντίον
της νόμιμης κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
3. Να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές για την εισβολή του τουρκικού στρατού στο
βόρειο τμήμα του νησιού το 1974 (σχέδιο Αττίλας) και την έκτοτε κατοχή του 37% του κυπριακού
εδάφους
4. Να αναφέρουν καταστάσεις και γεγονότα από το παγκόσμιο περιβάλλον που παραβιάστηκαν ή
συνεχίζουν να παραβιάζονται Δημοκρατικές αρχές.
5. Να κάνουν βίωμά τους την ιδέα της ελευθερίας και της Δημοκρατίας ως υπέρτατων αγαθών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Πρόσκληση των γονέων, παππούδων, γιαγιάδων και άλλων προσώπων από το άμεσο
περιβάλλον των μαθητών και συζήτηση στην τάξη με θέμα: « Μαθαίνω, Δεν ξεχνώ και
Αγωνίζομαι».

Στόχοι:
1. Να ασκηθούν στην ακρόαση ακούοντας τους δικούς τους ανθρώπους (γονείς, παππούδες και γιαγιάδες)
να αφηγούνται τα βιώματα, τις σκέψεις και τα συναισθήματα σχετικά με τα γεγονότα του 1974.
2. Να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες αξιοποιώντας κυρίως ζωντανές πηγές από 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 (π.χ. τα κατεχόμενα κάστρα μας,
το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα κ.ά.
3. Να προετοιμαστούν για τη δραστηριότητα αυτή γράφοντας και στη συνέχεια υποβάλλοντας ερωτήσεις ή
διευκρινίσεις.
4. Να κρατήσουν σημειώσεις για τα όσα θα θεωρήσουν σημαντικά και που θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν ως πρωτογενείς πηγές ιστορικών γεγονότων.
5. Να συνθέσουν τις σημειώσεις τους σε συνεχές κείμενο ακολουθώντας τις κειμενικές συμβάσεις των
αφηγήσεων (παράθεση δραστηριοτήτων σε χρονική, εξέλιξη, συγκρούσεις που προκαλούντα, ρήματα
δράσης και έκφρασης σκέψεων, συναισθημάτων κ.λπ, περιγραφικά ουσιαστικά και επίθετα, χρήση
χρονικών συνδέσμων και χρονικών).
6. Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές των κειμένων των Ελληνικών και των ζωντανών συνεντεύξεων
των προσφύγων γονέων (που ήρθαν στο σχολείο και συζήτησαν μαζί μας) ως προς τα γεγονότα, τις
σκέψεις και τα συναισθήματα.
7. Να αξιοποιήσουν στρατηγικές κατανόησης για εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τον τρόπο που
παρουσιάζεται το θέμα της εισβολής.
Κείμενο-εαυτός:
 Οικογενειακή σχέση με πρόσφυγες και εισβολή 1974
 Σχετικές επισκέψεις (Πράσινη Γραμμή, Τύμβος της Μακεδονίτισσας, οδόφραγμα Μιας Μηλιάς
Κείμενο-κείμενα
 Άλλα κείμενα σχολικού εγχειριδίου, σχετικά λογοτεχνικά βιβλία, χάρτες, ποιήματα, φωτογραφίες,
ντοκιμαντέρ.
Κείμενο-κόσμος:
 Πρόσφυγες στον κόσμο – πώς βιώνεται η προσφυγοποίηση στη Συρία ( σε άλλα κοινωνικοοικονομικά
συγκείμενα)
 Σε ποιες άλλες περιπτώσεις οι άνθρωποι αναγκάζονται να προσφυγοποιηθούν (π.χ. φτώχεια, φυσικές
καταστροφές)
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

(α) Οδοιπορικό στην Πράσινη Γραμμή (περιοχή του σχολείου μας)
και περιδιάβαση με λεωφορείο κατά μήκος της
(οδοφράγματα Μιας Μηλιάς και Παρισσινού).
1.

Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα στρατιωτικά και εδαφικά επακόλουθα της της τουρκικής
κατοχής και πώς η πράσινη γραμμή, που σχεδιάστηκε στον χάρτη, μοιράζει την πατρίδα μας
στα δύο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟ ΠΟΛΕΜΟΥ
1. Να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες αξιοποιώντας κυρίως ζωντανές
πηγές
από γνωστά τους πρόσωπα για: α) τα γεγονότα του πραξικοπήματος και της
τουρκικής εισβολής
2. Να μελετήσουν τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να
αναφέρουν συγκεκριμένα ποια Ανθρώπινα Δικαιώματα καταπατήθηκαν και συνεχίζουν να
καταπατούνται στην Κύπρο.
3. Να εισηγηθούν τρόπους ενεργούς και ειρηνικής δράσης για την διεκδίκηση των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων στην Κύπρο.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1.
2.

Να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής βασισμένα σε σκηνές από τα κείμενα της ενότητας.
Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ή άλλες πηγές για να βρουν φωτογραφίες ή να ανακαλύψουν έργα
τέχνης που δείχνουν τα αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής και τα παρουσιάζουν στην τάξη.

3.

Να εκφραστούν ελεύθερα, δημιουργικά με οδηγό την προσωπική τους ταυτότητα και φαντασία.

4.

Να νιώσουν μέσα από τα έργα τους την αξία της Ειρήνης και της Ελευθερίας.

5.

Να χρησιμοποιήσουν σωστά το παστέλ, βάζοντας χρώμα στη δημιουργία τους
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1. Να παρουσιάσουν σκηνές από τα κείμενα της ενότητας χρησιμοποιώντας τη σύμβαση της παγωμένης
εικόνας.
2. Να αναπαραστήσουν με τα μέσα του θεάτρου, σκηνές από τα κείμενα της ενότητας (Έκφραση
συναισθημάτων που προκάλεσε η τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή
της πατρίδας μας).
3. Να υποδυθούν χαρακτήρες από τα κείμενα της ενότητας και δέχονται ερωτήσεις από συμμαθητές ή
συμμαθήτριές τους που αφορούν τις δράσεις ή τις σκέψεις τους – Καυτή καρέκλα.
4. Να εκφράσουν τα αντίστοιχα συναισθήματα, όταν η Κύπρος θα ελευθερωθεί και θα επικρατήσουν
πραγματικές συνθήκες ειρήνης και Δικαιοσύνης.
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Τα παιδιά
1. Να ακούσουν και να τραγουδήσουν γνωστά αγωνιστικά τραγούδια: α) «Κόντρα στη Διχοτόμηση»,
στίχοι-Μουσική: Αγνώστου, β) «Αρνιέμαι», στίχοι Ιάκωβος Καμπανέλλης, Μουσική: Μίκης
Θεοδωράκης
2. Να τραγουδήσουν και να εκτελέσουν στα όργανά τους (φλογέρες, κιθάρες, όργανα με επικρουστήρες)
το τραγούδι του σχολείου μας για τον Πενταδάχτυλο «Κάθε μέρα αντικρίζω»
3. Να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη που έχει η Μουσική και να αντλήσουν μηνύματα αγάπης για την
πατρίδα, αγωνιστικότητας και ελπίδας για ένα ελεύθερο-ειρηνικό αύριο.
4. Να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο ή αλλού και ανακαλύπτουν τραγούδια σχετικά με τους
αγνοούμενους, τους πεσόντες ή άλλα σχετικά θέματα:





το δράμα των αγνοουμένων
τους σκοτωμένους της τουρκικής εισβολής
τη θύμηση των κατεχόμενων εδαφών
τον πόθο επιστροφής / την αγωνιστικότητα

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Στόχοι:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες:
 Να συνεργαστούν σε ομάδες και να ακολουθήσουν τις οδηγίες (βασικές έννοιες προσανατολισμού
στον χώρο και χρήση συντεταγμένων), ώστε να οδηγηθούν στην ανακάλυψη του θησαυρούμηνύματος ελπίδας για την Κύπρο.
 Να συνεργάζονται στις ομάδες τους χρησιμοποιώντας ονόματα των κατεχομένων εδαφών μας.
 Να ετοιμάσουν ερωτήσεις για τη συνέντευξη με τον τερματοφύλακα της Εθνικής Κύπρου, που ζει κι
αυτός σε ακριτική περιοχή (Μάμμαρι), Κωνσταντίνο Παναγή και να καταγράψουν τις απαντήσεις που
θα λάβουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
Χρησιμοποιήθηκαν ως αποτύπωση της σύγχρονης πραγματικότητας της Κύπρου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ

Σχολική Χρονιά: 2015-16
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Από τις δραστηριότητες των μαθητών της Γ΄ τάξης (2016-17)
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου
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ΠΟΙΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ & 31ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μες το εβδομήντα τέσσερα, τζιαιρόν δευτερογιούνη4,
μιάλον5 κακόν εγίνηκεν μέσα στην Κύπρον ούλλην6.
Διχόνοια, πραξικόπημα, εμφύλιες συγκρούσεις,
τζι εδώκαν πκιον7 την αφορμή να μπουν μέσα οι Τούρτζιοι.
Εσκότωσαν, γερήμωσαν, αρπάξαν τη χαρά μας
τίποτε εν εσεβάστηκαν, μνημεία τζιαι ιερά μας.
Μισοί γινήκαν πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο
τζιαι κάμποσοι αγνοούμενοι πνιμένοι μες τον πόνο.
Σαράντα χρόνια πέρασαν στους Τούρκους κατοχή
τζι ακόμα καρτερούμεν ΛΕΥΤΕΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ…
Κανέναν εν εφύασιν8, ούτε έναν στρατιώτη,
οι Αττίλες μείνασιν τζαμέ9, στην αδικία πρώτοι!
Ούτε ένας δεν επέστρεψε απού10 τους πρόσφυγές μας,
τζιαι παν στον Πενταδάχτυλο σταυρώσαν τις ψυσιές μας.
Τζιαι τζείνον το σχολείο μας στα σύρματα κλεισμένο,
θωρώ11 το τζιαι εν ημπορώ12 πκιον να ένι σκλαβωμένο.
Σαράντα χρόνια πέρασαν κάτω που τον Αττίλα
τζιαι τώρα αναρωθκούμαστεν13, αν έχουμε ελπίδα;

4

Ιούλιος μήνας

5

μεγάλο

6

έγινε

7

πια

8

δεν έφυγαν

9

εκεί
από

10
11

Το βλέπω

12

δεν μπορώ πια να είναι

13

αναρωτιόμαστε

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ (2015-16)- ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ (2015-16)- ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
31Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κράτα Κύπρος την ελπίδα, το κεφάλι σου ψηλά
όσες μαχαιριές κι αν δώσουν πάντοτε να πολεμάς!
Το ’χει γράψει η ιστορία αφέντες άλλαξες πολλούς,
μα κατάφερες να διώξεις πάντα όλους τους εχθρούς.
Κι αν χωρίσανε στα δύο το κορμί σου, την ψυχή,
Κύπρος μας, να μη λυγίσεις, στάσου πάντα δυνατή!
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η ελπίδα ζωντανή
θα ξυπνήσει τα όνειρά μας και η Λευτεριά θα’ ρθει!
Και στον κόσμο θα φωνάξω «Δεν ξεχνώ, διεκδικώ!
Θέλω Ειρήνη, Δικαιοσύνη μες την Κύπρο μας να δω!
Θέλω Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Δεν ξεχνώ, διεκδικώ!
Και ελεύθεροι να μπούμε μες τον Αη Κασσιανό!»

ΠΟΙΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ & 31ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Αυτόνομο Σπίτι: Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Υπέρ της
Αειφορίας»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργοί

1ος δημιουργός (επαναλάβετε τα παρακάτω στοιχεία αν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι)
Ονοματεπώνυμο: ‘Εφη Δαρείου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδίκευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Email επικοινωνίας: edario0182@gmail.com

2ος δημιουργός (επαναλάβετε τα παρακάτω στοιχεία αν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι)
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Τιμοθέου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Ρομποτική
Email επικοινωνίας: stellakalli1@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Η υλοποίηση της μαθησιακής ενότητας «Αυτόνομο Σπίτι: Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Υπέρ της Αειφορίας»,
απαιτεί διαθεματικές, διεπιστημονικές και ολιστικές προσεγγίσεις. Το ζήτημα μπορεί να προσεγγιστεί,
αξιοποιώντας και συνδυάζοντας διαφορετικά επιστημονικά πεδία: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές
Επιστήμες, Γεωγραφία, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Πληροφορική, Γλώσσα και Πολιτισμός, Μαθηματικά.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Δ’-Στ’

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού λόγω των χαμηλών βροχοπτώσεων στην Κύπρο είναι μία από τις
σοβαρότερες περιβαλλοντικές ανησυχίες που αντιμετωπίζει το νησί μας. Ταυτόχρονα, η κακή διαχείριση
των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, η αυξανόμενη χρήση γλυκού νερού και η εξάντληση των
χρησιμοποιήσιμων πόρων γλυκού νερού συνεχώς επιδεινώνουν το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησί μας.
Η λειψυδρία δεν είναι μόνο κυπριακό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, καθώς επηρεάζει ήδη κάθε ήπειρο και
φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος από πλευράς πιθανών επιπτώσεων κατά την
επόμενη δεκαετία.
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Εκτός από τη λειψυδρία, η κυπριακή κοινωνία αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασης. Πολλά ζευγάρια ή ακόμα
και οικογένειες, αν και διαθέτουν γη στην ύπαιθρο, δυσκολεύονται να χτίσουν τα σπίτια τους εκεί, επειδή η
περιοχή τους δεν υποστηρίζεται από τα συστήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση πολλών ανθρώπων σε αστικά κέντρα και την ταυτόχρονη απερήμωση της
υπαίθρου. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές της γης, των οικοπέδων και των διαμερισμάτων στο κέντρο της
πόλης είναι ιδιαίτερα υψηλές, λόγω της αστικοποίησης των προηγούμενων γενεών, καθιστώντας την αγορά
τους αδύνατη, σχεδόν για όλους. Κατά συνέπεια, δημιουργείται αυξημένη ζήτηση στον τομέα της
ενοικίασης ακινήτων, γεγονός που εκτοξεύει τις τιμές των ενοικίων στα ύψη, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στο
βιοτικό επίπεδο των κύπριων πολιτών.
Απώτερος σκοπός της μαθησιακής ενότητας «Αυτόνομο Σπίτι: Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Υπέρ της
Αειφορίας», είναι η διερεύνηση εναλλακτικών αειφόρων λύσεων στο ζήτημα της υδροδότησης κατοικίας,
που βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή στην ύπαιθρο εκτός του συστήματος ηλεκτροδότησης και
υδροδότησης. Παράλληλα, η μαθησιακή ενότητα επιδιώκει τη διάδοση και επικοινωνία των
αποτελεσμάτων της διερεύνησης, στην κυπριακή κοινωνία αλλά και παγκόσμια, αξιοποιώντας την
εκπαιδευτική ρομποτική για την προσομοίωση των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν για την
αυτόνομη υδροδότηση της οικίας.
Η μαθησιακή ενότητα «Αυτόνομο Σπίτι: Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Υπέρ της Αειφορίας», μπορεί να
υλοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο, της Κύπρου, της Ελλάδας και της ομογένειας. Η λειψυδρία, όπως
προαναφέρθηκε, δεν είναι μόνο κυπριακό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, καθώς παρά το γεγονός ότι η
παροχή σταθερών αποθεμάτων γλυκού νερού αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα του κόσμου, ωστόσο
πολλές χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην παροχή νερού καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται
με το νερό αυξάνονται συνεχώς. Μερικά παραδείγματα, σύμφωνα με το παγκόσμιο Ινστιτούτο φυσικών
πόρων (WIR World Resources Institute), είναι οι ξηρασίες που απειλούν την αύξηση του ΑΕΠ στις Ηνωμένες
Πολιτείες, οι πλημμύρες των μουσώνων που σκοτώνουν εκατοντάδες και εκτοπίζουν χιλιάδες στην Ινδία, ο
αυξημένος ανταγωνισμός για το νερό που ενδέχεται να επηρεάσει την παραγωγή ενέργειας στην Κίνα και
πολλά άλλα. Χώρες που ταλανίζονται από την έλλειψη γλυκού νερού είναι κυρίως η Αυστραλία, τα δυτικά
παράλια της Λατινικής Αμερικής, οι μεσογειακές χώρες, όπως η Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιορδανία,
Συρία, αλλά και πολλές ασιατικές χώρες όπως Καζακστάν, Μογγολία, Ινδία. Ωστόσο, υπάρχουν στρατηγικές
διαχείρισης και διατήρησης που μπορούν να εφαρμοστούν για την εξασφάλιση σταθερής παροχής νερού,
όπως η συλλογή βρόχινου νερού, η ανακύκλωση γκρίζου νερού και η αφαλάτωση τόσο σε επίπεδο κρατών,
όσο και σε επίπεδο πολιτών.
Το παρόν σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των τοπικών πληθυσμών, σε θέματα που
αφορούν στην εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού μέσω αειφόρων εναλλακτικών επιλογών και να
οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας περιοχής και παράλληλα στη διατήρηση
και προστασία των φυσικών μας πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα.
Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να:




Συνειδητοποιήσουν ότι το νερό είναι μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος.
Αναγνωρίσουν τη χρηστική αξία του νερού για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη
μας.
Εντοπίσουν τις αιτίες δημιουργίας του υδατικού προβλήματος σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
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Μελετήσουν τις συνέπειες της έλλειψης νερού σε μια περιοχή και του αντίκτυπού της στη ζωή των
κατοίκων της.
Γνωρίσουν τους μη συμβατικούς υδάτινους πόρους.
Συνειδητοποιήσουν ότι η έλλειψη νερού είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επηρεάζει την ποιότητα
ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.
Συνειδητοποιήσουν ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό για τη διασφάλιση της υγείας είναι δικαίωμα
όλων των ανθρώπων
Συνειδητοποιήσουν ότι οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν το υδατικό ισοζύγιο
Αξιοποιήσουν λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου.
Προγραμματίζουν ρομπότ με τη χρήση λογισμικού προγραμματισμού και ελέγχου.
Προγραμματίζουν ρομπότ με απλές ακολουθίες οδηγιών.

Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να:

















Αξιοποιήσουν διάφορους φορείς και οργανισμούς, ως 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, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με διάφορες κοινωνικές
και επαγγελματικές ομάδες, σχετικές με το υπό διερεύνηση 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, ακαδημαϊκοί, υπουργοί, κ.α.
Καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και να αναπτύξουν τη φαντασία τους.
Εξασκήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και κριτικής σκέψης για τον προσδιορισμό της
βέλτιστης λύσης στο ζήτημα της εξεύρεσης νερού για οικία εκτός του συστήματος υδροδότησης,
καθώς και δεξιότητες αιτιολόγησης των απόψεών τους.
Αναπτύξουν δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθύνης, συλλογικότητας και
συμμετοχικότητας για την προστασία και διατήρηση του νερού, ως φυσικό πόρο.
Αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές (πρόσωπα, τοπικές αρχές, διαδίκτυο, έντυπα κ.ά.).
Αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, σύγκρισης, ταξινόμησης, πειραματικής διερεύνησης,
καταγραφής δεδομένων, ανάλυσης και διατύπωσης συμπερασμάτων.
Συζητούν με επιχειρήματα, να σέβονται την άποψη των άλλων και να είναι ανοικτοί στο ενδεχόμενο
διαφοροποίησης της γνώμης τους.
Αναπτύξουν υδατική συνείδηση και να υιοθετήσουν συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλουν
στην προστασία και εξοικονόμηση του νερού.
Συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που ο καθένας φέρει στην ενίσχυση του φαινομένου της
λειψυδρίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Αναγνωρίσουν την αξία διαφύλαξης των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.
Συνειδητοποιήσουν ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων.
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1.5.

Αναλάβουν δράση σε τοπικό επίπεδο για την παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων στο ζήτημα
της εξεύρεσης νερού, καθώς και της παρουσίασης και προώθησης της βέλτιστης λύσης στην οποία
θα καταλήξουν.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Διδακτική μέθοδος
Το μαθησιακό σενάριο στηρίζεται, τόσο στη βιωματική-εμπειρική μέθοδο, όσο και στη συμμετοχικήσυνεργατική, ενώ παράλληλα αξιοποιεί διαθεματικές, διεπιστημονικές, ολιστικές, συστημικές
προσεγγίσεις, προκειμένου να επέλθει η επίλυσης ενός αυθεντικού προβλήματος που αφορά στην
κυπριακή πραγματικότητα: αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στο ζήτημα της εξεύρεσης νερού για τις
ανάγκες ενός σπιτιού που βρίσκεται εκτός του δικτύου υδροδότησης.

Διδακτικές τεχνικές
Α. Υπαίθρια εκπαίδευση
Η υπαίθρια εκπαίδευση είναι μια εμπειρική μορφή εκπαίδευσης, που λαμβάνει χώρα σε εξωτερικά
μαθησιακά περιβάλλοντα, εντός της σχολικής μονάδας, στην τοπική κοινότητα ή και σε άλλες περιοχές.
Αντικείμενο μελέτης μπορεί να είναι το φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής ή και το κοινωνικο-πολιτιστικό
περιβάλλον. Η υπαίθρια εκπαίδευση συσχετίζει, συνδέει και ενοποιεί μέσα από διαθεματικές,
διεπιστημονικές, ολιστικές και συστημικές προσεγγίσεις, γνωστικές περιοχές διαφορετικών γνωστικών
αντικειμένων. Στην υπαίθρια εκπαίδευση η ιεραρχία του παραδοσιακού μοντέλου της τάξης καταργείται
και προωθείται ένα περιβάλλον δημοκρατίας και ισότιμων ρόλων. Επιπρόσθετα, η υπαίθρια εκπαίδευση
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο συναισθηματικό, εμπειρικό, κοινωνικό και νοητικό επίπεδο του ατόμου,
αφού βελτιώνει δεξιότητες παρατήρησης και αιτιολόγησης, ανάγνωσης και κατανόησης οδηγιών εξαιτίας
της μεγαλύτερης προσοχής που δίνεται από τους εκπαιδευόμενους, επικοινωνίας και καλλιέργειας
σχέσεων, συνεργασίας μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, ενισχύει τη φαντασία και την περιέργεια,
αυξάνει τη συγκέντρωση και την προσοχή λόγω της καταπραϋντικής δράσης που ασκεί στους
παρευρισκόμενους η φύση, χαλαρώνει και μειώνει το άγχος, αναπτύσσει θετικά συναισθήματα, ενισχύει
δεξιότητες ηγεσίας και καλλιεργεί οργανωτικές δεξιότητες, προωθεί την ανεξαρτησία και την αυτονομία
εξαιτίας της ανάληψης πρωτοβουλιών και της απομάκρυνσης του φόβου που ενδεχομένως να έχουν
απέναντι στη φύση ως η γενιά των παιδιών του καναπέ, τονώνει την κοινωνική αλληλεπίδραση
(συνεργασία), καλλιεργεί δεξιότητες υπευθυνότητας συνεργασίας αντίληψης και σεβασμού των κανόνων.
Β. Μελέτη Πεδίου
Η μελέτη πεδίου, ως μια βιωματική τεχνική διδασκαλίας, στοχεύει στην αξιοποίηση όλων των αισθήσεων
των εκπαιδευόμενων μαθητών και μαθητριών, για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων. Πρόκειται για
μια σειρά προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικά περιβάλλοντα
μάθησης, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην συλλογή δεδομένων για το υπό μελέτη ζήτημα.
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουν στο πεδίο, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξάγουν τα
συμπεράσματά τους, διατυπώνουν τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις και δράσεις για την
αντιμετώπιση του υπό διερεύνηση προβλήματος.
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Γ. Μαθησιακοί Σταθμοί
Στους μαθησιακούς σταθμούς οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται σε μεικτές ομάδες, ανταλλάζουν
εμπειρίες, εκτελούν ομαδικές εργασίες, καταλήγουν σε συμπεράσματα και επιλύουν προβλήματα.
Απώτερος σκοπός της τεχνικής είναι η ανεξάρτητη μελέτη των εκπαιδευόμενων, η αυτορρύθμιση της δικής
τους γνώσης, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας, διαλόγου και έρευνας. Στους
μαθησιακούς σταθμούς ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή, η αυθόρμητη ανταλλαγή ιδεών και η
ελεύθερη έκφραση της προσωπικής άποψης του καθενός, προωθώντας παράλληλα την εκπαίδευση για τη
δημοκρατία. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τις εργασίες στους
μαθησιακούς σταθμούς, όπως επίσης και να συντονίζει το τελικό στάδιο που αφορά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της εργασίας κάθε ομάδας.
Δ. 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. Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες καταγράφουν
τις ιδέες τους γύρω από ένα θέμα, και στη συνέχεια εμπλουτίζουν τις ιδέες αυτές με τις ιδέες του ζευγαριού
τους και αργότερα με τις ιδέες ολόκληρης της ομάδας.
Ε. 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, τη μελέτη
επιστημονικών πηγών, την επιτόπια παρατήρηση, τη συνέντευξη ειδικών, τη συζήτηση και τους
μαθησιακούς σταθμούς.
Ζ. 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,
ομιλίες, και να απευθυνθούν προς διάφορους φορείς και οργανισμούς, για τη διάχυση και επικοινωνία των
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν μέσα από τη διερεύνηση του υπό μελέτη
ζητήματος.
ΣΤ. Χρήση ΤΠΕ - Εκπαιδευτική Ρομποτική
Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, γεγονός που την καθιστά και
αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης. Στην παρούσα μαθησιακή ενότητα, αξιοποιείται η τεχνολογία και
ειδικότερα το διαδίκτυο, για την αναζήτηση πηγών και άντληση πληροφοριών για το υπό διερεύνηση
ζήτημα. Αξιοποιείται, επίσης, η ρομποτική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κατά τα τελευταία χρόνια.
Με την αξιοποίηση της ρομποτικής, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να
κατασκευάσουν μια μοκέτα του αυτόνομου σπιτιού, όπου θα χρησιμοποιούνται κινητήρες, οι οποίοι θα
ξεκινούν για να φιλτράρουν τα νερά μέσα στις δεξαμενές. Οι κινητήρες αυτοί λειτουργούν με τη χρήση
εκπαιδευτικών ρομπότ, όπως τα Lego WeDo.
Η. Debate – Διαλογική Αντιπαράθεση
Στο debate ή διαφορετικά διαλογική αντιπαράθεση, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε δύο ή
περισσότερες ομάδες, η καθεμιά εκ των οποίων επιχειρηματολογεί υπέρ μιας διαφορετικής άποψης,
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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.
Θ. Hands on activities – Μάθηση στηριζόμενη στη χρήση υλικών
Οι μαθητές πέρα από τα φύλλα εργασίας και τα μολύβια, παίρνουν στα χέρια τους υλικά για να
κατασκευάσουν αυτό που προτείνουν ως λύση στο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν τουβλάκια
Lego για να κατασκευάσουν το αυτόνομο σπίτι (τρισδιάστατη κατασκευή). Σκέφτονται, δοκιμάζουν,
πειραματίζονται, τοποθετούν και αφαιρούν τουβλάκια μέχρι να φτιάξουν μια κατοικία, στην οποία να
φαίνεται το σύστημα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του βρόχινου και γκρίζου νερού, καθώς και
το σύστημα ηλεκτροδότησης του σπιτιού μέσω των φωτοβολταϊκών πλακών που τοποθέτησαν στην οροφή.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του σεναρίου ανέρχεται στις 36 διδακτικές ώρες των 40 λεπτών.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Η υλοποίηση της ενότητας περιλαμβάνει την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία διερεύνησης και
επίλυσης ενός προβλήματος της σύγχρονης ζωής, το οποίο αφορά την εξεύρεση οικονομικών τρόπων
διαβίωσης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας
υπόψη την έλλειψη νερού στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα σε όλο τον πλανήτη. Οι μαθητές μέσα από τη
συγκεκριμένη ενότητα θα αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας και θα
γνωρίσουν τις διάφορες πιθανές εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος που τίθεται στη μαθησιακή
ενότητα, με σκοπό την εύρεση της καταλληλότερης. Θα αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη
δημιουργικότητά τους, ενώ μέσα από την επαφή τους με άτομα που ειδικεύονται στο θέμα θα
ενημερωθούν και θα ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της διαχείρισης νερού.

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

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
ΣΤΑΔΙΟ Α : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο πρώτο στάδιο της μαθησιακής ενότητας, οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται στο υπό διερεύνηση
ζήτημα και στη μαθησιακή τους αποστολή μέσα από ένα παιδαγωγικό σενάριο (βλ. Παραρτημα), το οποίο
γράφτηκε ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. Στη συνέχεια καταγράφουν το βασικό ερώτημα, διατυπώνουν
υποθέσεις για τις πιθανές λύσεις στο ζήτημα της υδροδότησης, συζητούν για το πώς θα ήθελαν να
μελετήσουν αυτό το ζήτημα και καταγράφουν τις αρχικές τους απόψεις.
Ενδεικτική Πορεία Δραστηριοτήτων
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγή στη διερεύνηση – Παρακολούθηση παιδαγωγικού σεναρίου
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Διάρκεια: 20 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παρακολουθήσουν το παιδαγωγικό σενάριο (βλ.
Παραρτημα). Το παιδαγωγικό σενάριο λειτουργεί ως αφόρμηση με στόχο να εισάγει τους μαθητές και τις
μαθήτριες στο θέμα της μαθησιακής ενότητας και στην αποστολή τους, διεγείροντας παράλληλα το
ενδιαφέρον τους.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγή στη διερεύνηση – Συζήτηση
Διάρκεια: 20 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν για το σενάριο της ενότητας και τα ερωτήματα που
αναδύονται. Η δραστηριότητα έχει ως στόχο τον προβληματισμό των μαθητών και τον αναστοχασμό του
σεναρίου που μελέτησαν, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό από όλους τους μαθητές.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγή στη διερεύνηση – Εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης οικίας μέσα από παραδείγματα
Διάρκεια: 20 λεπτά
Περιγραφή: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ολομέλεια φωτογραφίες σπιτιών στα οποία έχουν
εφαρμοστεί μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στο θέμα της υδροδότησης. Η δραστηριότητα έχει ως
στόχο την επαφή των μαθητών με τις τέσσερις εναλλακτικές λύσεις στο θέμα της υδροδότησης, που
καλούνται σύμφωνα με την αποστολή τους να διερευνήσουν.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγή στη διερεύνηση – Καταγραφή βασικού ερωτήματος
Διάρκεια: 10 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες διατυπώνουν και καταγράφουν το βασικό ερώτημα: «Ποια είναι η
καταλληλότερη λύση στο θέμα της εξεύρεσης νερού για ένα σπίτι σε μη κατοικημένη περιοχή στην
ύπαιθρο;». Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση του θέματος, μέσα από τη διατύπωση του
βασικού ερωτήματος.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγή στη διερεύνηση – Υποθέσεις και πιθανές λύσεις στο πρόβλημα
Διάρκεια: 20 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται σε μικρές ομάδες προκειμένου να διατυπώσουν
υποθέσεις και να καταγράψουν τις πιθανές λύσεις στο ζήτημα της υδροδότησης οικίας που βρίσκεται εκτός
του δικτύου υδροδότησης στην ύπαιθρο:
1. υποβολή αίτησης στο κρατικό σύστημα υδροδότησης, ώστε να τοποθετήσουν σωλήνες στο
υπέδαφος προκειμένου να φτάσει νερό στη γη τους (Υδατοπρομήθεια).
2. συλλογή βρόχινου νερού
3. ανόρυξη γεώτρησης ώστε να αντλείται νερό από το υπέδαφος
4. ανακύκλωση γκρίζου νερού
Ακολουθεί ανακοίνωση των υποθέσεων και πιθανών λύσεων στην ολομέλεια της τάξης, προκειμένου να
καταρτιστεί ένα κοινός και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένος κατάλογος πιθανών λύσεων προς διερεύνηση.
Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση του θέματος, μέσα από τη διατύπωση των πιθανών
εναλλακτικών λύσεων στο υπό διερεύνηση ζήτημα.
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6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγή στη διερεύνηση – Σχεδιασμός και μεθοδολογία της έρευνας μέσα από την τεχνική της
ιδεοθύελλας
Διάρκεια: 40 λεπτά
Περιγραφή: Ιδεοθύελλα για το πώς οι μαθητές θα μελετήσουν το θέμα. Αξιοποιείται το Φύλλο Εργασίας
«KWHL: τι γνωρίζω, τι θέλω να μάθω, πώς θα το μάθω, τι έμαθα». Οι μαθητές και οι μαθήτριες
καταγράφουν αρχικά ατομικά όλες τις γνώσεις τους για το θέμα, τα ερωτήματά τους, αλλά και τις ιδέες
τους για τον τρόπο διερεύνησης του ζητήματος. Στη συνέχεια, εμπλουτίζουν τον φύλλο εργασίας τους με τις
ιδέες του/της διπλανού/διπλανής και ακολούθως με τις ιδέες ολόκληρης της ομάδας. Ακολουθεί
παρουσίαση των γνώσεων, ερωτημάτων και ιδεών διερεύνησης στην ολομέλεια της τάξης, όπου
εμπλουτίζεται περεταίρω το φύλλο εργασίας των μαθητών και μαθητριών και λαμβάνονται οι τελικές
αποφάσεις, αναφορικά με την πορεία εργασίας τους. Με άλλα λόγια, οι μαθητές και οι μαθήτριες
σχεδιάζουν την πορεία εργασίας που θα ακολουθήσουν προκειμένου να διερευνήσουν το υπό μελέτη
κοινωνικο-επιστημονικό ζήτημα και να εντοπίσουν την βέλτιστη λύση για την υδροδότηση κατοικίας που
βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή στην ύπαιθρο. Ενδεικτικά μπορεί να προτείνουν τα κάτωθι:
 Μελέτη βιβλίων, άρθρων και αναζήτηση διαδικτυακά πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα του
νερού και τις πιθανές λύσεις που προτάθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες.
 Συνεργασία, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες,
όπως για παράδειγμα η εταιρία Hydranos Ltd, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και
Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το
Κυπριακό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.α.
 Συζήτηση και επιχειρηματολογία σε ομάδες σχετικά με την καταλληλότητα της κάθε εναλλακτικής
επιλογής που προτάθηκε.
 Κατασκευή ενός μοντέλου στο οποίο θα αναπαρίσταται η βέλτιστη λύση στην οποία θα καταλήξουν
τελικά οι ομάδες.
Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση του θέματος, μέσα από τη διατύπωση των προϋπάρχουσων
γνώσεων των μαθητών, καθώς και τη διατύπωση των αναδυόμενων ερωτημάτων προς διερεύνηση.
Επιπρόσθετα, επιδιώκει τον καθορισμό των επόμενων ερευνητικών βημάτων της ομάδας, προκειμένου να
υλοποιήσει την αποστολή της και να απαντήσει στο καθοδηγητικό ερώτημα: «Ποια είναι η καταλληλότερη
λύση στο θέμα της εξεύρεσης νερού για ένα σπίτι που βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή στην ύπαιθρο:
υδατοπρομήθεια, γεώτρηση, συλλογή βρόχινου νερού ή ανακύκλωση γκρίζων νερών;»
7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εισαγωγή στη διερεύνηση – Καταγραφή της αρχικής άποψης
Διάρκεια: 10 λεπτά
Περιγραφή: Καταγραφή της αρχικής θέσης των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με το καθοδηγητικό
ερώτημα: «Ποια είναι η καταλληλότερη λύση στο θέμα της εξεύρεσης νερού για ένα σπίτι σε μη
κατοικημένη περιοχή στην ύπαιθρο: υδατοπρομήθεια, γεώτρηση, συλλογή βρόχινου νερού ή ανακύκλωση
γκρίζων νερών;». Οι μαθητές και οι μαθήτριες καταγράφουν σε αυτοκόλλητες σημειώσεις το όνομά τους
και στη συνέχεια τις κολλούν σε μεγάλο χαρτόνι που είναι χωρισμένο σε τέσσερις στήλες (για τους 4
πιθανούς τρόπους υδροδότησης), έτσι ώστε να σχηματιστεί μια γραφική παράσταση με τις αρχικές τους
θέσεις. Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την καταγραφή των αρχικών απόψεων των μαθητών και μαθητριών
απέναντι στο καθοδηγητικό ερώτημα, ώστε να γίνει σύγκριση των απόψεών τους με την ολοκλήρωση της
ενότητας.
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ΣΤΑΔΙΟ Β : ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
8η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διάρκεια: 80 λεπτά
Περιγραφή: Αναζήτηση πληροφοριών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της
Αθαλάσσας. Εκεί οι μαθητές συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αποστολή Νερό". Μέσα από το
πρόγραμμα αποκτούν καινούριες ιδέες για το θέμα και πολλές γνώσεις.
9η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μελέτη πεδίου στο δασικό πάρκο Αθαλάσσας
Διάρκεια: 30 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε τετραμελείς ομάδες με σκοπό την αναζήτηση και
συλλογή στοιχείων που φανερώνουν ότι το δασικό πάρκο Αθαλάσσας υποφέρει από ξηρασία. Αφού
συλλέξουν διάφορα στοιχεία τα οργανώνουν και συγκεντρώνουν σε σχετικό φύλλο εργασίας (Βλ.
Παράρτημα). Ακολουθεί παρουσίαση των στοιχείων από κάθε ομάδα και συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά
με τις επιπτώσεις της έλλειψης νερού στο δάσος, στα ζώα που κατοικούν σε αυτό και κατ’ επέκταση στον
άνθρωπο.
10η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ο κύκλος του νερού
Διάρκεια: 30 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν τον κύκλο του νερού μέσα από μεγάλες αφίσες, εικόνες
και βίντεο.
11η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μη συμβατικοί υδάτινοι πόροι
Διάρκεια: 3Χ40 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε 4 ομάδες προκειμένου να μελετήσουν τους 4 μη
συμβατικούς υδάτινους πόρους: ανακύκλωση γκρίζου νερού, συλλογή βρόχινου νερού, αφαλάτωση και
αστικά λύματα-βιολογικός καθαρισμός. Κάθε ομάδα κατευθύνεται σε ένα από τα τέσσερα κέντρα μελέτης
καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα μη συμβατικό υδάτινο πόρο. Στα κέντρα μελέτης υπάρχουν
τοποθετημένοι καμβάδες μεγέθους Α0 στους οποίους απεικονίζεται κάθε φορά ένας μη συμβατικός
υδάτινος πόρος. Στη συνέχεια, περιγράφουν τη ροή του νερού και καταγράφουν τη διαδικασία καθαρισμού
του. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέπτονται διαδοχικά όλους τους μαθησιακούς σταθμούς,
αφιερώνοντας στο κάθε ένα 20 λεπτά. Τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τον τελευταίο
σταθμό που επισκέφθηκε, επεξηγώντας τη διαδικασία καθαρισμού του νερού.
12η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μελέτη πεδίου – Σύστημα Ανακύκλωσης Γκρίζων Νερών
Διάρκεια: 40 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν το σύστημα ανακύκλωσης γκρίζων νερών του ΚΠΕ
Αθαλάσσας. Το γκρίζο νερό από τους νιπτήρες καταλήγει στην δεξαμενή καθαρισμού και αφού καθαριστεί
στην δεξαμενή αποθήκευσης. Από εκεί ξαναχρησιμοποιείται για το πότισμα του κήπου και τα καζανάκια
των αποχωρητηρίων.
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13η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μελέτη πεδίου – Σύστημα Υδρορροών του σχολείου
Διάρκεια: 40 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν το σύστημα υδρορροών του σχολείου τους. Το βρόχινο
νερό, από τις υδρορροές περνάει σε σωλήνες και χάνεται στο έδαφος. Επίσης, προβληματίζονται για
πιθανούς τρόπους συλλογής του νερού αυτού, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
14η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κατασκευή αφίσας
Διάρκεια: 80 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκευάζουν αφίσες για τους μη συμβατικούς υδάτινους
πόρους, συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες που έχουν μαζέψει για κάθε ένα από αυτούς.
15η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επικοινωνία με ειδικούς επιστήμονες
Διάρκεια: 40 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές επικοινωνούν με τον κ. Νίκο Νικολάου για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Ο
κ. Νίκος Νικολάου είναι μέλος της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης της
Κύπρου.
16η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επικοινωνία με επιχειρηματίες
Διάρκεια: 40 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές προσκαλούν τον κύριο Χρυσόστομο Καμπανέλλα στο σχολείο για περεταίρω
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση γκρίζου νερού. Ο κ. Καμπανέλλας είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας
Hydranos Ltd, η οποία ασχολείται με εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης γκρίζου νερού και
συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού.
17η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μελέτη στο διαδίκτυο – Διερεύνηση εναλλακτικών
Διάρκεια: 80 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, η κάθε μία από τις
οποίες αναλαμβάνει να μελετήσει εις βάθος και μια εναλλακτική λύση. Παρακολουθούν και μελετούν
πολλά βίντεο από τη σελίδα της NASA και άλλα εκπαιδευτικά βίντεο από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
Λευκωσίας, τραγούδια, εικόνες και σχετικά άρθρα από το διαδίκτυο. Μέσα από την ανεξάρτητη μελέτη
τους, συγκεντρώνουν και καταγράφουν θετικά και αρνητικά της κάθε εναλλακτικής.
1. Παροχή νερού από το σύστημα υδροδότησης:
• Κοστίζει πολλά χρήματα για να τοποθετηθούν σωλήνες κάτω από τη γη, προκειμένου να
μεταφερθεί το νερό, μέσω του κρατικού συστήματος υδροδότησης, κοντά στο σπίτι.
• Απαιτείται υπερβολική προσπάθεια και πολύς χρόνος για να γίνει η μεταφορά νερού.
• Κάθε μήνα, ανάλογα με την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί η οικογένεια, θα πρέπει να
πληρώνει και τον αντίστοιχο λογαριασμό νερού.
• Το νερό είναι ακριβότερο τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης νερού στο νησί μας.
2. Γεωτρήσεις:
• Χρειάζεται άδεια.
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•
•
•

Δεν είναι μια ικανοποιητική λύση.
Το νερό μπορεί να είναι ανεπαρκές, ακατάλληλο ή αλμυρό.
Το νερό ενδέχεται να απαιτεί ιδιαίτερο καθαρισμό για να χρησιμοποιηθεί μέσα στο σπίτι
και να γίνει πόσιμο.
• Η περιοχή μπορεί να μην έχει υπόγεια ύδατα.
3. Συλλογή βρόχινου νερού:
• Συλλογή βρόχινου νερού από τη στέγη.
• Καθαρισμός νερού με ειδικά φάρμακα και μηχανές.
• Επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού σε μπάνια, νιπτήρες, μαγείρεμα, κουζίνα,
πλύσιμο ρούχων και πόση.
4. Ανακύκλωση γκρίζων νερών:
• Συλλογή γκρίζου νερού από μπάνια, νιπτήρες και πλυντήρια ρούχων.
• Καθαρισμός του νερού με ειδικά φάρμακα και φίλτρα.
• Επαναχρησιμοποίηση νερού σε αποχωρητήρια, πισίνα, πλύσιμο αυτοκινήτων, καθαρισμός
σπιτιού και πότισμα.

ΣΤΑΔΙΟ Γ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
18η Δραστηριότητα
Τίτλος: Διαλογική Αντιπαράθεση (debate)
Διάρκεια: 30 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού έχουν ήδη μαζέψει αρκετές πληροφορίες και έχουν
μελετήσει αρκετά το θέμα, συμμετέχουν σε μια διαλογική αντιπαράθεση εκπροσωπώντας σε τέσσερις
ομάδες, τις τέσσερις εναλλακτικές λύσεις στο ζήτημα της υδροδότησης οικίας. Μέσα από τη διαδικασία
αυτή συζητούν προκειμένου να αναδυθούν τα επιχειρήματα εκείνα που θα οδηγήσουν στην
καταλληλότερη εναλλακτική λύση στο ζήτημα και στην τεκμηρίωση της επιλογής της βέλτιστης λύσης.
19η Δραστηριότητα
Τίτλος: Συζήτηση και τελική απόφαση
Διάρκεια: 30 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας, και
έπειτα από τη διαλογική αντιπαράθεση, συζητούν και αναλύουν δεδομένα σε ομάδες, με στόχο να
παρέχουν μια τεκμηριωμένη απάντηση στο καθοδηγητικό τους ερώτημα: «Ποια είναι η καταλληλότερη
λύση στο θέμα της εξεύρεσης νερού για ένα σπίτι σε μη κατοικημένη περιοχή στην ύπαιθρο:
υδατοπρομήθεια, γεώτρηση, συλλογή βρόχινου νερού ή ανακύκλωση γκρίζων νερών;». Στη συνέχεια
καταθέτουν και υποστηρίζουν την απόφαση της ομάδας τους στην ολομέλεια της τάξης, όπου λαμβάνεται
και η τελική απόφαση μέσω ψηφοφορίας. Η ολομέλεια της τάξης ενδέχεται να καταλήξει και σε συνδυασμό
δύο εναλλακτικών λύσεων όπως για παράδειγμα τον συνδυασμό εγκατάστασης στην οικία συστήματος
συλλογής όμβριων υδάτων και συστήματος ανακύκλωσης γκρίζων νερών. Με το σύστημα συλλογής
βρόχινου νερού θα καλύπτονται οι μισές ανάγκες της οικογένειας (μπάνιο, κουζίνα, πλυντήριο, πόσιμο),
ενώ με τη χρήση του συστήματος ανακύκλωσης γκρίζων νερών θα καλύπτονται οι υπόλοιπες μισές ανάγκες
(καθαριότητα, τουαλέτα, άρδευση).
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ΣΤΑΔΙΟ Δ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΚΕΤΑΣ
20η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κατασκευή κατοικίας με τουβλάκια Lego
Διάρκεια: 120 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν τουβλάκια Lego και τη φαντασία και τη
δημιουργικότητά τους, και φτιάχνουν μια τρισδιάστατη κατασκευή (περίπου 60Χ60cm) ενός σπιτιού, όπου
ξεχωρίζουν τα εσωτερικά μέρη του, κυριώς το μπάνιο, η κουζίνα και το σαλόνι, στα οποία θα μπορεί να
διαφανεί ο τρόπος κίνησης του νερού. Φτιάχνουν επίσης και την αυλή, τοποθετώντας πισίνα, αυτοκίνητο
και φυτά, όπου θα δείξουν αργότερα τη χρήση του νερού.
21η Δραστηριότητα
Τίτλος: Τοποθέτηση Lego για τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης γκρίζου νερού
Διάρκεια: 80 λεπτά
Περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά Lego
προσπαθούν να σχηματίσουν τις ροές βρόχινου νερού, καθώς και γκρίζου νερού προς τις δεξαμενές
καθαρισμού και αποθήκευσης. Σκέφτονται, συζητούν, πειραματίζονται, τοποθετούν και επανατοποθετούν
τα τουβλάκια και συμπληρωματικό υλικό Lego, με τρόπο που να φαίνεται η συλλογή του βρόχινου νερού
μέσα από υδροροές στην οροφή που καταλήγουν σε ειδική δεξαμενή στο πίσω μέρος του σπιτιού, όπου θα
φιλτραριστεί και θα καθαριστεί. Επίσης, με σωλήνες δείχνουν πώς το καθαρισμένο πλέον νερό θα
επιστρέψει μέσα στο σπίτι για χρήση του εντός του σπιτιού. Επιπρόσθετα, οι μαθητές και οι μαθήτριες
τοποθετούν σωλήνες οι οποίοι δείχνουν τη συλλογή του γκρίζου νερού από τα μπάνια, τους νιπτήρες και τη
λεκάνη της κουζίνας και τα πλυντήρια. Αυτοί οι σωλήνες καταλήγουν σε μια άλλη δεξαμενή στην πίσω αυλή
πάλι, όπου φιλτράρεται το νερό και διοχετεύεται πίσω στο σπίτι για χρήση στα μπάνια και τα
αποχωρητήρια, και έξω στην αυλή (πότισμα, καθάρισμα αυτοκινήτου, καθάρισμα εξωτερικών χώρων του
σπιτιού, πισίνα). Οι μαθητές μπορούν ακόμη να τοποθετήσουν σωλήνες και στο αποχωρητήριο, που να
οδηγούν τα απόβλητα σε σύστημα βιολογικού καθαρισμού.
22η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κατασκευή μηχανισμού για τη λειτουργία των φίλτρων στις δεξαμενές – Αξιοποίηση ρομπότ Lego
WeDo
Διάρκεια: 80 λεπτά
Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην κατασκευή δύο μηχανισμών: α) μηχανισμός
καθαρισμού γκρίζου νερού και β) μηχανισμός φιλτραρίσματος βρόχινου νερού. Οι μαθητές και οι
μαθήτριες εργάζονται σε ομάδες. Σκέφτονται τρόπους με τους οποίους θα δείξουν την κίνηση του νερού
στην κατασκευή τους. Η χρήση τεχνολογίας και συγκεκριμένα η χρήση ρομπότ προκύπτει μέσα από
συζήτηση και επιχειρήματα. Καταλήγουν στα ρομπότ Lego WeDo, μετά από καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού. Πειραματίζονται με το ρομπότ και το πρόγραμμά του στον υπολογιστή και καταλήγουν στη
χρήση κινητήρα. Τοποθετούν τον μηχανισμό στην κατασκευή τους και τον συνδέουν με καλώδια στον
υπολογιστή, από όπου δίνουν τις εντολές για να δουλέψει και να δείξει την κίνηση του νερού στους
σωλήνες. Το νερό προσομοιώνεται με υλικό Lego, χρώματος μπλε, που χωράει μέσα στους σωλήνες.
23η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ηλεκτροδότηση οικίας
Διάρκεια: 40 λεπτά
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Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος με τη χρήση
φωτοβολταϊκών για την ηλεκτροδότηση της μοκέτας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες τοποθετούν πάνω στην
οροφή φωτοβολταϊκά, τα οποία θα προσφέρουν στην κατοικία ηλεκτρική ενέργεια. Για να το δείξουν αυτό
μπορούν να ενώσουν με καλώδια έναν μικρό κινητήρα, ο οποίος μπορεί να ενωθεί με ανεμιστήρα ή ένα
μικρό λαμπτήρα που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της οροφής. Αυτό λειτουργεί με
μπαταρίες.

ΣΤΑΔΙΟ Ε : ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Το στάδιο αυτό στοχεύει στην αξιοποίηση της μοκέτας του Αυτόνομου Σπιτιού για την ενημέρωση και την
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας, μέσω της προβολής και διάδοσης των
αποτελεσμάτων του προγράμματος στο σχολείο και την τοπική κοινότητα, με τρόπους που προτείνουν οι
ίδιοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
24η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επικοινωνία των αποτελεσμάτων – Διάχυση της ιδέας του Αυτόνομου Σπιτιού - Προετοιμασία για
υλοποίηση δράσεων
Διάρκεια: 80 λεπτά
Περιγραφή: Οι μαθητές, εργάζονται ομαδικά για τη δημιουργία αφίσας, έντυπου ενημερωτικού υλικού,
επιστολών προς αρμόδιους φορείς, και λόγια παρουσίασης προς τη σχολική κοινότητα ή και άλλα σχολεία.
25η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επικοινωνία των αποτελεσμάτων – Διάχυση της ιδέας του Αυτόνομου Σπιτιού - Δράσεις στη
σχολική και ευρύτερη σχολική κοινότητα
Διάρκεια: 80 λεπτά
Περιγραφή: Στη σχολική κοινότητα , η διάχυση των αποτελεσμάτων του σεναρίου, πραγματοποιείται με
σχετικές εκδηλώσεις, με τη δημιουργία περιπτέρου ενημέρωσης, τη διανομή έντυπου υλικού, την
παρουσίαση του Αυτόνομου Σπιτιού 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.
26η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επικοινωνία των αποτελεσμάτων – Διάχυση της ιδέας του Αυτόνομου Σπιτιού - Δράσεις στην
ευρύτερη τοπική κοινότητα
Διάρκεια: 80 λεπτά
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 στη γειτονιά, αλλά και με την πραγματοποίηση
διάλεξης προς τους γονείς και μέλη της τοπικής κοινότητας. Ακόμη, με τη δημιουργία ενημερωτικού
τηλεοπτικού σποτ και προώθησή του μέσω του διαδικτύου.
27η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επικοινωνία των αποτελεσμάτων – Διάχυση της ιδέας του Αυτόνομου Σπιτιού - Δράσεις σε
κοινωνικούς φορείς
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Διάρκεια: 100 λεπτά
Περιγραφή: Σε φορείς λήψης απόφασης, όπως ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, η τοπική αυτοδιοίκηση κ.α., η διάχυση των αποτελεσμάτων του σεναρίου
πραγματοποιείται με αποστολή επιστολών, τηλεδιασκέψεις, προσωπικές συζητήσεις και συναντήσεις για
την προώθηση του Αυτόνομου Σπιτιού στην κοινωνία. Στήριξη μπορεί να ζητηθεί και από την ομογένεια.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο πλαίσιο της έρευνάς τους, επιδίωξαν να βρουν την καταλληλότερη λύση
στο ζήτημα του νερού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή ενός σπιτιού στην ύπαιθρο, εκτός του
συστήματος υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Η κύρια ιδέα ήταν να χτιστεί μια αυτόνομη οικία που να
μπορεί να λειτουργεί χωρίς νερό από το σύστημα υδροδότησης (Υδατοπρομήθεια) και χωρίς ηλεκτρική
ενέργεια από το σύστημα παροχής ηλεκτροδότησης (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου-ΑΗΚ). Μέσα από τη μελέτη
τεσσάρων εναλλακτικών λύσεων (σύστημα ύδρευσης, γεωτρήσεις, επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού,
συλλογή βρόχινου νερού), οι μαθητές και οι μαθήτριες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη λύση
είναι ο συνδυασμός ενός συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων και ενός συστήματος ανακύκλωσης
γκρίζου νερού. Με το σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, το αυτόνομο σπίτι καλύπτει το ήμισυ των
αναγκών του (πόσιμο νερό, κουζίνα, μπάνιο), ενώ με τη χρήση του συστήματος ανακύκλωσης των γκρίζων
υδάτων καλύπτονται οι υπόλοιπες μισές ανάγκες (καθαριότητα, τουαλέτα, άρδευση). Ταυτόχρονα, με την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στην οροφή, οι μαθητές κατόρθωσαν να επιλύσουν το ζήτημα της
ηλεκτροδότησης.
Η μαθησιακή ενότητα «Αυτόνομο Σπίτι: Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Υπέρ της Αειφορίας» αποτελεί
καινοτομία για την Κύπρο και την Παγκόσμια πραγματικότητα. Μέσω της παρούσας μαθησιακής ενότητας
μαθητές, μαθήτριες, γονείς, μέλη της κοινότητας και εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν περιβαλλοντική συνείδηση
και συνέβαλαν στην ανάδειξη και διάδοση της ιδέας της οικοδόμησης μιας αειφόρου πόλης ή και ενός
αειφόρου σχεδιασμού κτιρίων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με την απλή και αγνή ματιά τους,
αντιλήφθηκαν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στον περιβάλλον απλές καθημερινές πράξεις, όπως είναι
το πλύσιμο των πιάτων ή το άναμμα μιας λάμπας. Με αξιοθαύμαστη δημιουργικότητα, έχτισαν με τα
τουβλάκια τους ένα σπίτι που ζει σε αρμονία με το περιβάλλον, προτρέποντας τους άλλους ανθρώπους να
αλλάξουν στάση και να υιοθετήσουν λύσεις που σέβονται τον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, που είναι το
νερό, αλλά και να εξοικονομούν ενέργεια προς όφελος της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Σημαντικό μέρος στην όλη διαδικασία αποτέλεσε η εμπλοκή των μαθητών με την τεχνολογία, και ιδιαίτερα
με τη ρομποτική, στην οποία (κατά τα τελευταία χρόνια) έχει δοθεί σημαντική βαρύτητα ανά το παγκόσμιο,
λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που έχει στη μαθησιακή διαδικασία. Η ενσωμάτωση της ρομποτικής
αποτέλεσε κίνητρο για τους μαθητές και συνετέλεσε στην πιο παραστατική αναπαράσταση της ιδέας τους
μέσω της κατασκευής (η οπτική αναπαράσταση με μηχανισμούς πάνω στη μοκέτα διευκόλυνε το ευρύ
κοινό στην κατανόηση της ιδέας της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού). Με αυτόν τον
τρόπο οι μαθητές ένιωσαν πιο έντονα τη χαρά της διάχυσης των αποτελεσμάτων της δουλειάς τους.
Αισθήματα υπερηφάνειας, κατάκτησης της επιτυχίας, χαράς και ενθουσιασμού πλημύρισαν την καρδιά των
συμμετεχόντων, όταν συνειδητοποίησαν, πως μια χούφτα ανθρώπων μπορεί να κάνει τη διαφορά στον
κόσμο προωθώντας την καινοτόμο ιδέα της οικοδόμησης ενός αυτόνομου σπιτιού. Η παρούσα μαθησιακή
ενότητα ελπίζουμε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της αλλαγής, μιας αλλαγής στον τρόπο που πολλοί
άνθρωποι σκέφτονται, οδηγώντας τους να διεκδικήσουν έναν καλύτερο κόσμο για να ζήσουν.
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2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά και μέσα:


















Παιδαγωγικό σενάριο
Εικόνες σπιτιών με εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης
Έντυπο KWHL
Χαρτάκια τύπου Post-it και μεγάλο χαρτόνι χωρισμένο σε τέσσερις στήλες, μια για κάθε πιθανό
τρόπο εξεύρεσης νερού για ένα σπίτι σε μη κατοικημένη περιοχή
Φύλλο εργασίας «Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας-Στοιχεία Ξηρασίας»
Μεγάλες αφίσες με τους μη συμβατικούς υδάτινους πόρους
Μεγάλη αφίσα με τον κύκλο του νερού
Υλικό Lego με μικρού μεγέθους τουβλάκια
Κουτί εκπαιδευτικής ρομποτικής με Lego WeDo
Μικρές πλάκες φωτοβολταϊκών, καλώδια και κινητήρες
Ηλεκτρονικός υπολογιστής που να συνδέεται σ’ αυτόν το ρομπότ
Βιντεοπροβολέας και ηλεκτρονικός υπολογιστής
Εικόνες, άρθρα και βίντεο σε ηλεκτρονική μορφή για προβολή
Χαρτόνια και γραφική ύλη
Θρανία, καρέκλες
Αξιοποίηση των γνώσεων και απόψεων του μέλους της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Αειφόρου Ανάπτυξης της Κύπρου, κ. Νίκου Νικολάου
Αξιοποίηση των γνώσεων και απόψεων του ιδιοκτήτη της εταιρείας «Υδρανός», κ. Χρυσόστομου
Καμπανέλλα
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2.7. Παράρτημα
Παιδαγωγικό Σενάριο
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Έντυπο KWHL:

https://www.google.com/search?q=kwhl+chart&rlz=1C1JZAP_elCY829CY829&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwj5rqiWzZXgAhXCiCwKHUz5AgQ_AUIDigB&biw=1280&bih=579#imgrc=KF6dfQNwYevWuM:

Φύλλο εργασίας: «Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας-Στοιχεία ξηρασίας»
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Εικόνες για τον κύκλο του νερού από τη σελίδα:
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/Water/files/eikona_1.htm
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Σελίδες με Βίντεο, εικόνες και άρθρα για το νερό:
https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw
https://www.videoman.gr/55624
http://www.wbn.org.cy/index.php/2014-12-18-16-53-31
https://www.watersave.gr/index.php/edupack
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο…»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Σοκολάκη Ελένη
Ιδιότητα: Εκπ/κός, Δ/ντρια του 1ου ΓΕΛ Μετσόβου
Email επικοινωνίας: elsokolaki@sch.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαθεματικό/διεπιστημονικό σενάριο
Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Γλώσσα, Λογοτεχνία

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Β Τάξη Γενικού Λυκείου

1.4.
-

-

-

-

Σκοπός και στόχοι
Βασικός σκοπός και στόχος του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα γεγονότα της
τουρκικής εισβολής το 1974 στην Κύπρο και να ενημερωθούν για το κυπριακό πρόβλημα και τη
διχοτόμηση του νησιού.
Ταυτόχρονα να νιώσουν την ανθρώπινη διάσταση του κυπριακού προβλήματος: την οδύνη για
την απώλεια αγαπημένων προσώπων, την αδικία, το θυμό, την αγανάκτηση από τη στέρηση των
πατρογονικών εστιών.
Να συσχετίσουν τα παραπάνω γεγονότα με αντίστοιχες σύγχρονες καταστάσεις (πολεμικές
συρράξεις, προσφυγιά )
Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση Ιστορίας και Τέχνης: πως η τραγωδία της Κύπρου και το
δράμα των αγνοουμένων δίνει ώθηση για λογοτεχνική- μουσική – εικαστική δημιουργία και
έκφραση.
Να κατανοήσουν πως μέσα από την καταστροφή και την απώλεια γεννιέται η αντίσταση, η ελπίδα
και η διάθεση για αγώνα.
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1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Το διδακτικό σενάριο ακολούθησε και τη μετωπική και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η
εναλλαγή γίνονταν ανάλογα με το θέμα που χρειαζόταν κάθε φορά να ερευνηθεί. Ο ρόλος της
εκπαιδευτικού σε κάθε περίπτωση ήταν καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Κάποιες δραστηριότητες
ανατέθηκαν στους μαθητές/τριες για το σπίτι αλλά το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων
υλοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, συνεργατικά ανά ομάδες.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του σεναρίου αναπτύχτηκε σε έξι (06) διδακτικές ώρες – τρία δίωρα

2. Ανάπτυξη σεναρίου


Η αφόρμηση δόθηκε από μια άσκηση του βιβλίου Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Λυκείου. Στην
Ενότητα που διδάσκεται Η ΕΙΔΗΣΗ και στο κεφάλαιο « Και η στίξη είναι σχόλιο» ζητείται από τους
μαθητές να προσδιορίσουν το είδος του σχολίου ( θαυμασμό, έκπληξη, απορία, αμφισβήτηση,
αγανάκτηση κ.λ.π.) που εκφράζουν τα σημεία στίξης σε μια σειρά προτάσεων. Μια από τις προτάσεις
είναι η εξής: Αναγνώριση του ψευδοκράτους αξιώνει... ως όρο η Άγκυρα.



Παρατηρούσαμε (για πολλά σχολικά έτη) οι μαθητές να αδυνατούν να προσδιορίσουν το είδος του
σχολίου στην παραπάνω φράση γιατί αγνοούσαν το περιεχόμενό της (Ποιο είναι το ψευδοκράτος,
που βρίσκεται, πως δημιουργήθηκε…)



Γενικότερα αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά μας, ένα βήμα πριν την ενηλικίωσή τους και την
ενσωμάτωση στους ενεργούς πολίτες της χώρας, αγνοούν βασικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας.



Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με μια πρώτη επαφή με την Ιστορία της Κύπρου όπως πολύ
σύντομα αυτή παρατίθεται στο βιβλίο της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου, όπου υπάρχει
αντίστοιχο κεφάλαιο.



Εστιάσαμε στα γεγονότα του 1974 που οδήγησαν στα τωρινά δεδομένα στο νησί.



Το επόμενο βήμα έγινε με οπτικοποίηση των παραπάνω γεγονότων, πράγμα που δημιούργησε και
αντίστοιχη συναισθηματική φόρτιση. Τώρα είναι η σειρά των μαθητών/τριών να θέτουν θέματα
διερεύνησης ανάλογα με τα στοιχεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον τους: το Πραξικόπημα, η Χούντα, οι
αγνοούμενοι, ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η πολιτική, η διπλωματία.



Αναζητήσαμε το Χάρτη της Κύπρου, μελετήσαμε αναλυτικά το Χάρτη μετά τη διχοτόμηση, ποιες
περιοχές βρίσκονται στην ανεξάρτητη Κύπρο, ποιες στην Τουρκοκρατούμενη, την πράσινη γραμμή ,
τις αγγλικές βάσεις.

2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Αυτό που θέλαμε να αποκομίσουν οι μαθητές με την ανάπτυξη των παρακάτω δραστηριοτήτων ήταν το
ίδιο με αυτό που αποτέλεσε το βασικό μας κίνητρο: να γνωρίσουν βασικά στοιχεία από την Ιστορία της
Κύπρου, με ποιο τρόπο διαμορφώθηκε η τωρινή κατάσταση στο νησί, τους πρωταγωνιστές της Ιστορίας
της.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Το μόνο που χρειάστηκε από πριν να εξηγήσουμε στους μαθητές ήταν η λειτουργία των
υπερσυνδέσμων, καθώς οι γνώσεις τους στη χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου κάλυπταν τις
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων.
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2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Σύντομη Ιστορία της Κύπρου - Τα γεγονότα του 1974
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Ξεκινήσαμε το πρώτο δίωρο στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές κάθισαν ανά ομάδες 3-4
ατόμων στους Η/Υ του Εργαστηρίου.
1η διδακτική ώρα (45 λεπτά)


Μετά από μια σύντομη εισήγηση της εκπ/κού, ξεκινήσαμε την πρώτη μας επαφή με την Ιστορία της
Κύπρου όπως αυτή παρατίθεται στο βιβλίο της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου(σελίδες 163165), με τη βοήθεια αντίστοιχου υπερσυνδέσμου: ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



Ένας μαθητής διάβασε τις σχετικές σελίδες, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν το κείμενο στον
υπολογιστή της ομάδας τους.

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν την αναζήτηση για τα παρακάτω θέματα:
1. Κυπριακός αγώνας 1955-1959
Οι Κυριότεροι Σταθμοί του Κυπριακού Αγώνα
2.

Συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου
Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας (ιδιαίτερο
ενδιαφέρον λόγω καταγωγής του τελευταίου)
● Δόθηκε στους μαθητές αρκετός χρόνος (15 λεπτά περίπου) για τις σχετικές αναζητήσεις.

2η διδακτική ώρα (45 λεπτά)

Την επόμενη διδακτική ώρα οι μαθητές σε ομάδες αναζήτησαν πληροφορίες για το
πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακαρίου και τα γεγονότα της εισβολής τον
Ιούλιο του 1974 με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων, αφού πρώτα
παρακολούθησαν το ολιγόλεπτο βίντεο του Γιώργου Θεοδοσιάδη Η Τουρκική
εισβολή στην Κύπρο

1. Η Κυπριακή Τραγωδία: 1974
2. 20 Ιουλίου 1974: Το χρονικό της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο
3. Από τον «Αττίλα 1» στον « Αττίλα 2»
● Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους 15 λεπτά περίπου και με τη βοήθεια των παραπάνω
υπερσυνδέσεων προετοίμασαν την παρουσίαση των κυριότερων γεγονότων της εισβολής στην
Κύπρο το 1974: 1. Το Πραξικόπημα 2. Αττίλας Ι
3. Αττίλας ΙΙ
● Οι μαθητές όλοι μαζί και με την εκπαιδευτικό συζήτησαν τα τελευταία πέντε- δέκα λεπτά της
διδακτικής ώρας σχετικά με την ιστοσελίδα για την Κύπρο , την οποία χρησιμοποίησαν και ως
πληροφοριακό υλικό, που δημιούργησε μια ομάδα μαθητών του 5ου ΓΕΛ Περιστερίου με «απώτερο
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σκοπό να συνδράμουμε στην αναθέρμανση της συλλογικής μνήμης για την πολύπαθη ιστορική διαδρομή
της Κύπρου», όπως δηλώνουν οι ίδιοι. Η ιστοσελίδα που δομείται σε τρεις βασικούς άξονες: δεν ξεχνώ,
διεκδικώ, δημιουργώ τους πρόσφερε κατά γενική παραδοχή πολύ μεγάλη βοήθεια.
● Ανατέθηκε στους μαθητές ως εργασία στο σπίτι να παρακολουθήσουν την εκπομπή της ΕΡΤ 2
Μαρτυρίες «Κύπρος: 20 Ιουλίου 1974»
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Οι άνθρωποι πίσω από κάθε Ιστορία
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου οι μαθητές κάθισαν ανά ομάδες 3-4 ατόμων στους Η/Υ
του Εργαστηρίου, όπως και στο προηγούμενο δίωρο. Το θέμα του διδακτικού δίωρου: οι άνθρωποι που
γράφουν Ιστορία.
1η διδακτική ώρα (45 λεπτά)
1. Μακάριος, μια προσωπικότητα για την οποία γνώριζαν ελάχιστα οι μαθητές - αρκετοί άκουγαν
πρώτη φορά το όνομά του.
Σύντομη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Μακαρίου. Ο ρόλος του ηγέτη
Στο τελευταίο τέταρτο της ώρας ζητήθηκε από κάθε ομάδα(το ζητούμενο είχε διατυπωθεί από την
αρχή της διδακτικής ώρας), να περιγράψει μια πράξη, ένα γεγονός ή ό,τι άλλο έκρινε αυτή από τη
μελέτη της προσωπικότητας του Μακαρίου, να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ξεχώρισε
αυτό το γεγονός και τα συναισθήματα που τους προκάλεσε.
η
2 διδακτική ώρα (45 λεπτά)
Σε αυτή τη διδακτική ώρα:
1. Ζητήθηκε από κάθε ομάδα να επιλέξει έναν από τους παρακάτω ήρωες και να υποθέσει ποιες κατά
τη γνώμη τους θα ήταν οι σκέψεις του ήρωά τους λίγο πριν το θάνατό του .
Οι ήρωες: Γρηγόρης Αυξεντίου Κυριάκος Μάτσης και Ευαγόρας Παλληκαρίδης
Γρηγόρης Αυξεντίου. Μελέτη του αποσπάσματος από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου
«Αποχαιρετισμός» από τις ιστορικές πηγές στο κεφάλαιο ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
2. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες : Πρόσφυγες - Έποικοι. Αφού δόθηκε χρόνος να
αναζητήσουν πληροφορίες από τις παρακάτω υπερσυνδέσεις Οι πρόσφυγες - ΟΙ αγνοούμενοι - Οι
έποικοι στη συνέχεια κλήθηκαν να περιγράψουν σκέψεις και συναισθήματα για την άλλη πλευρά αλλά
και για τους αγνοούμενους .

● Ανατέθηκε στους μαθητές ως εργασία στο σπίτι να παρακολουθήσουν την εκπομπή του Φρέντυ
Γερμανού -2 χρόνια μετά την εισβολή- από τον υπερσύνδεσμο Κύπρος 1976 - Φρέντυ Γερμανός
"Εκπομπές που αγάπησα" και να γράψουν τα συναισθήματά τους.
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3η Δραστηριότητα
Τίτλος: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ….. τη σκληρή πραγματικότητα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
1η διδακτική ώρα (45 λεπτά)
1. Ο χάρτης της Κύπρου μετά την εισβολή
2. Περιοχές της Κύπρου, αναζήτηση στον παραπάνω χάρτη των ελεύθερων και τουρκοκρατούμενων
περιοχών
3. Τα εθνικά σύμβολα της Κύπρου: Σημαία, εθνόσημο, εθνικός ύμνος Κύπρου
Σε ερώτηση που προηγήθηκε οι μαθητές αναγνώριζαν τη Σημαία του νησιού. Δεν γνώριζε
αντίθετα κανείς το εθνόσημο , ούτε τον εθνικό ύμνο της Κύπρου. Στη συνέχεια έγινε
παραλληλισμός με τα αντίστοιχα ελληνικά: Σημαία , εθνόσημο.
2η διδακτική ώρα (45 λεπτά)
Μετά τον καταιγισμό τόσων πληροφοριών την τελευταία διδακτική ώρα αυτό που επιζητείται είναι η
ηρεμία αλλά και η ψυχική ανάταση που προσφέρει η ποίηση και η μουσική.
1. Ποίημα «Διαχωριστική Γραμμή» του Γ. Μανουσάκη
2.

Κώστα Μόντη, «"Στιγμές" της εισβολής» Το ακούσαμε και …

3. Οπτικοποιήσαμε τους στίχους : Πενταδάχτυλέ μου
4. Αμμόχωστος - 1992
5. Η δική μου η πατρίδα - 1998. Ακούσαμε το Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά. Η αναφορά στο

Μάριο Τόκα, συνθέτη και των δύο τελευταίων ποιημάτων αναπόφευκτη.
6. Χρυσοπράσινο φύλλο 1965. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν πολλές εκτελέσεις, αλλά
προτιμήσαμε να δούμε και να ακούσουμε την Άννα Βίσση- Κύπρια στην καταγωγή να
τραγουδά σε συναυλία το 2011 στη Λευκωσία. Οι μαθητές είδαν ένα άλλο «πρόσωπο» της
τραγουδίστριας –όχι τόσο οικείο τους.
Αυτό που μας εντυπωσίασε από τη δραστηριότητα αυτής της διδακτικής ώρας ήταν πως οι
μαθητές δε γνώριζαν, ούτε είχαν ακούσει κάτι από τα παραπάνω –πέρα από τα ονόματα των
δύο ερμηνευτών( Γ. Νταλάρα και Α. Βίσση)

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Παρότι οι μαθητές δυσανασχετούν σε παρόμοιες περιστάσεις, σ΄ αυτή την περίπτωση δούλεψαν με
όρεξη στις ομάδες, κατάφεραν να συζητούν, να συνεργάζονται και να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους,
τις οποίες παρουσίαζαν στους συμμαθητές τους.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου κάλυπτε τις ανάγκες του σεναρίου. Δε χρειαστήκαμε
πρόσθετα υλικά.
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2.6. Βιβλιογραφία
1. Μαρία Κελεπούρη – Ελένη Χοντολίδου : Μελέτη για τα εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία της
Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2012, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
(http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3_melete_senarion_logotekhnias_2.pdf)
2.Παντζαρέλας Παναγιώτης: Τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και οι
χρήσεις τους: Περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, Λογισμικό παρουσίασης και διαδίκτυο, Θεσσαλονίκη
2012: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf
3. Αλεξάνδρα Γερακίνη, Ευγενία Τσιουπλή: «Κύπρος 1974: Μια ανοιχτή πληγή», Θεσσαλονίκη 2015,
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
http://proteas.greek-language.gr/files/document//tsioupli_kipros_ef.pdf
4. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δικτυακή Εκπ/κή Πύλη, e-yliko
http://www.e-yliko.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=2&Itemid=101
5. Τερέζα Γιακουμάτου, μελέτες για την Ιστορία, διδακτικές προτάσεις και υποστηρικτικό υλικό
http://www.netschoolbook.gr/history.html
6.Υπουργείο Τουρισμού Κύπρου
http://www.visitcyprus.com/index.php/el/
7. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
8. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
http://ebooks.edu.gr
9. Φωτόδεντρο- Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
10. Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ
https://archive.ert.gr/
11. Στίχοι, Ποιήματα, Μεταφράσεις
http://www.stixoi.info/
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Δημιουργία ιστολογίου για την Κύπρο»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

Ονοματεπώνυμο: Σμαράγδα Φαρίδου
Ιδιότητα: Καθηγήτρια του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Email επικοινωνίας: smaragda.f@gmail.com

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Μιχαηλίδης
Ιδιότητα: Καθηγητής του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Email επικοινωνίας: nikmichailidis@sch.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Θρησκευτικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Πληροφορική, Δημοσιογραφία, Λαογραφία.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Περιγράψτε το σκοπό του προτεινόμενου σεναρίου και τους στόχους (διδακτικούς, κοινωνιολογικούς κλπ)
Σκοπός του προτεινόμενου σεναρίου να γνωρίσουν οι μαθητές και μαθήτριές μας όσο το δυνατόν
πληρέστερα και με όσον το δυνατόν περισσότερους τρόπους, διαθεματικά και ολιστικά την Κύπρο, ως
μέρος του Ελληνισμού, με την οποία μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινή ιστορία, κοινή γλώσσα και
θρησκεία. Ειδικότερα, ακολουθώντας την ταξινόμηση που πρότεινε ο Benjamin Bloom (Bloom B. S., 1956) οι
εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να διακριθούν σε τρεις τομείς:
1. τον γνωστικό (cognitive), που αφορά τις διεργασίες της γνώσης
2. τον συναισθηματικό (affective), που αφορά τις στάσεις (attitudes) και
3. τον ψυχοκινητικό (psychomotor), που αφορά τις δεξιότητες (skills)
Ως εκ τούτου, ως προς τον γνωστικό τομέα στόχος ήταν να μπορούν οι μαθητές/τριες:
να αναγνωρίζουν τη σημασία των αγώνων του κυπριακού ελληνισμού για ελευθερία,
να διατυπώνουν με σαφήνεια και ιστορική ακρίβεια τις γνώσεις τους, αλλά και τις απόψεις τους για το
κυπριακό πρόβλημα,
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να εξηγούν την παρούσα κατάσταση της Κύπρου και την στασιμότητα στο θέμα της λύσης του
προβλήματος,
να κατατάσσουν τα δεδομένα ανά θεματικό περιεχόμενο και ανά χρονολογική σειρά,
να συσχετίζουν, βάσει κειμένων, ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις, κάνοντας διακειμενικές αναφορές ,
να συνθέτουν οι ίδιοι ένα κείμενο με συνοχή και αλληλουχία και
να σχεδιάζουν οι ίδιοι τον τρόπο που θα παρουσιάσουν την έρευνά τους.
Ως προς τον συναισθηματικό τομέα στοχεύουμε οι μαθητές/τριές μας:
να έχουν την ικανότητα να αισθάνονται τη θέση που βρίσκεται ο άλλος,
να αποδέχονται την διαφορετική άποψη,
να απορρίπτουν την αδικία,
να πείθουν με επιχειρήματα για την ορθότητα της άποψής τους,
να ενεργοποιήσουν τις προσληπτικές ικανότητές τους,
να υπερασπίζονται το δίκαιο.
Ως προς τον ψυχοκινητικό τομέα στοχεύουμε οι μαθητές/τριές μας:
να είναι σε θέση να κατασκευάζουν μια παρουσίαση στο λογισμικό παρουσιάσεων, ένα παιχνίδι γνώσεων
στο αντίστοιχο λογισμικό, καθώς και να δημιουργούν βίντεο,
να συζητούν με καθηγητές και γενικά πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το θέμα που ερευνούν,
να παρουσιάζουν με σαφήνεια το αποτέλεσμα της εργασίας τους,
να συμμετέχουν σε συζητήσεις ιστορικού και πολιτικού ενδιαφέροντος,
να συνεργάζονται μεταξύ τους,
να χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως βοήθημα στην εργασία τους.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Ως προς τη διδακτική μέθοδο χρησιμοποιήσαμε αυτή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής , (Przesmycki,
1991), αξιοποιώντας τις διαφορετικές κλίσεις και ικανότητες των μαθητών και μαθητριών μας, την
βιωματική μάθηση, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εμπειριών και βιωμάτων (Huber, 2005),
τη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, δηλαδή τη σύνδεση και μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως θρησκευτικά, ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία
(Ματσαγγούρας, 2002, Χρυσαφίδης, 1994) και βεβαίως τη μέθοδο πρότζεκτ .
Όλα αυτά στο περιβάλλον του ιστολογίου, όπου η οικοδόμηση της γνώσης συντελείται πιο
αποτελεσματικά δεδομένου ότι οι μαθητές ενεργοποιούνται και παράγουν έργο μέσω της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης με άλλους (Kafai, 2006). Σύμφωνα με μελέτες των Leslie & Murphy (2008), τα
ιστολόγια επιτρέπουν την κοινωνικοποίηση των μαθητών, την αλληλογνωριμία μεταξύ τους, επομένως
μετριάζουν τα αισθήματα απομόνωσης και αποξένωσης, και εξυπηρετούν την κοινωνική επικοινωνία
και αλληλεπίδραση, την κοινωνική και διαδικτυακή παρουσία, διευκολύνοντας την έκθεση του
μαθητή στην ομάδα και αντίστροφα.
Θελήσαμε επίσης με το ιστολόγιο αυτό να αποκτήσουν οι μαθητές επικοινωνιακή γραφή. Οι μαθητές μέλη
ενός ιστολογίου, θέλοντας να ενημερώσουν με τα κείμενά τους τους άλλους, εξωτερικεύουν τις
ευαισθησίες τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους. «Ο Φρενέ έλεγε πως ο μόνος λόγος να
γράψει το παιδί είναι να φτάσει η σκέψη του εκεί που δε φτάνει η φωνή του». (Σ. Φρενέ, 1977).
«Η φαντασία είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί το ανθρώπινο μυαλό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τάση προς
δημιουργικότητα. Η φαντασία δεν είναι «χάρισμα», «δωρεά», αλλά είναι πανανθρώπινη ιδιότητα, και όπως
όλες οι ιδιότητες του ανθρώπου χρειάζεται εκμάθηση, εξάσκηση και κατάλληλο περιβάλλον. Οι διαφορές
που παρουσιάζονται ως προς τον πλούτο της και την έκτασή της είναι κυρίως αποτέλεσμα των κοινωνικών
και πολιτισμικών παραγόντων.» (Vygotsky, L.S. , 1962)
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Στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού της διαθεματικής προσέγγισης εφαρμόστηκε η τεχνική της
«ιδεοθύελλας» - «Brainstorming», ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανακαλέσουν τις προϋπάρχουσες
γνώσεις τους και να εκφράσουν τις απόψεις, καθώς και τις προσδοκίες τους σε ό,τι αφορά στο
συγκεκριμένο θέμα. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αισθάνονται βιωματικά ό,τι κάνουν, γι’ αυτό και οι
ομάδες των μαθητών είχαν και από μια συγκεκριμένη ονομασία και αρμοδιότητα: π.χ. ομάδα
αθλητικογράφων, ομάδα ιστορικών, ομάδα φιλοτελιστών, ομάδα λογοτεχνών, ομάδα αρχαιολόγων,
φωτογράφων κλπ. Κάθε ομάδα αποτελείτο από άτομα που θα μπορούσαν να μετέχουν – κατά τη βούλησή
τους – και σε κάποια άλλη ομάδα, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα μεμονωμένης ατομικής εργασίας.
Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά έχουμε και στο παρελθόν σχεδιάσει – και μάλιστα για το ίδιο
Πρόγραμμα για την Κύπρο – ιστολόγιο ή ιστότοπο ή και ιστοσελίδα ακόμη, με τους μαθητές προηγούμενων
σχολικών ετών. Όμως κάθε φορά, αυτό παίρνει διαφορετική μορφή και περιεχόμενο, ανάλογα με τους
συγκεκριμένους μαθητές, οι οποίοι και το διαμορφώνουν. Διασφαλίσαμε την αυτονομία σκέψης, μάθησης
και δράσης των μαθητών, η οποία είναι το απώτερο ζητούμενο της γνώσης.

Συνολική διάρκεια
20 διδακτικές ώρες συμβατικά. Από τη φύση του αντικειμένου η εργασία δεν περιορίζεται στην δια ζώσης
συνεργασία εντός της τάξης , αλλά επεκτείνεται και ασύγχρονα - διαδικτυακά εκτός τάξεως. («blendedlearning course» – «μικτή μάθηση»). Επίσης επισκέψεις, συμμετοχή στην παρέλαση, συνέντευξη, γίνονται
εκτός σχολείου και εκτός διδακτικού ωραρίου. Αφού έχουμε δώσει τις γενικές οδηγίες και αρχές, οι
μαθητές αφήνονται να διαχειριστούν τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους. Οι αναρτήσεις
γίνονται εν ευθέτω χρόνω, και όποτε η ομάδα είχε να παραδώσει το προσδοκώμενο.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές θα μάθουν να ανεβάζουν αρχεία και αναρτήσεις σε ένα ιστολόγιο. Θα γνωρίσουν
αναλυτικότερα την ιστορία της Κύπρου. Θα έρθουν σε επαφή με Κύπριους της Θεσσαλονίκης και θα
γνωρίσουν τις παραδοσιακές ενδυμασίες της Κύπρου, την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος καθώς και
κύπριους λογοτέχνες. Θα εξασκηθούν στη δημιουργία βίντεο και παρουσιάσεων καθώς και στην ανάρτησή
τους σε ένα ιστολόγιο. Γενικά οι μαθητές μας, μετά την ολοκλήρωση του ιστολογίου, στοχεύσαμε στο να
μπορούν να δημιουργούν νέα μέσα και τρόπους παρουσίασης των γνώσεων που οικοδόμησαν, να
κατανοούν τα θέματα που μελετούν, να αξιοποιούν τις γνώσεις και ικανότητές τους, να αξιολογούν κριτικά
και να οργανώνουν τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν από το διαδίκτυο και να συνθέτουν διαθεματικά
και δημιουργικά το τελικό προϊόν της έρευνάς τους.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Απλά και μόνο η εξοικείωση των μαθητών με την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές, είναι πλέον αρκετά
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τις εφαρμογές λογισμικών. Γνωρίζουν να πλοηγούνται στο Διαδίκτυο
και τους αρέσει να το χρησιμοποιούν στη μαθησιακή διαδικασία! Όλοι τους διαθέτουν ηλεκτρονικό
υπολογιστή στο σπίτι και τους αρέσει να μαθαίνουν για καινούρια λογισμικά και να τα εφαρμόζουν στην
πράξη.
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2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ανακοίνωση εργασίας- γενικές οδηγίες για το ιστολόγιο
Διάρκεια: 4 Διδακτικές ώρες
Αναλυτική περιγραφή:
Τους εξηγήσαμε αρχικά το εργαλείο που θα χρησιμοποιούσαμε, δηλαδή το ιστολόγιο.
Αναλυτικότερα:
1η Δ.Ω.: Ανακοινώθηκε στα παιδιά η δράση που θα επακολουθούσε και στην οποία θα είχαν τον
πρωταγωνιστικό – ενεργητικό ρόλο. Δημιουργήσαμε επομένως ένα ιστολόγιο, στο οποίο καλέσαμε τους
μαθητές να ανεβάζουν τις αναρτήσεις τους. Η διεύθυνση του ιστολογίου είναι:
https://scoprirecipro.blogspot.com/ ενώ ως τίτλο, αποφάσισαν από κοινού οι μαθητές να έχει το όνομα
«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ».
Χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες ανάλογα με τις θέσεις τους στο θρανίο και κάθε ομάδα πρότεινε από
έναν τίτλο. Αφού οι προτάσεις ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια, ψηφίστηκε ο τίτλος που θεωρήθηκε
καταλληλότερος. Με τον ίδιο τρόπο αποφασίστηκε και η περιγραφή: «Ένα ιστολόγιο των μαθητών του 2ου
Π.Γ.Θ για την αγαπημένη μας Κύπρο, στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος υπό την επίβλεψη της
θεολόγου του Σχολείου μας, κας Σμαράγδας Φαρίδου. Μπορείτε να συμμετέχετε στα σχόλια...».
2η Δ.Ω.: Εγγράψαμε τους μαθητές – συντάκτες του ιστολογίου, προσθέτοντάς τους από τις ρυθμίσεις ως
συγγραφείς. Καλέσαμε τους μαθητές να κάνουν αποδοχή και να συνδεθούν στο ιστολόγιο, αφού δηλώσουν
το όνομα με το οποίο θέλουν να εμφανίζονται στις αναρτήσεις τους.
3η Δ.Ω.: Δείξαμε στους μαθητές τον τρόπο που μπορούν να κάνουν προσθήκη νέας ανάρτησης, πώς
αναρτούν φωτογραφίες, βίντεο κλπ.
4η Δ.Ω.: Δείξαμε στους μαθητές ιστολόγια που δημιούργησαν για την Κύπρο συμμαθητές τους
προηγούμενων σχολικών ετών και τα οποία είχαν βραβευτεί. Τους παρακινούμε επομένως να κάνουν κάτι
παρόμοιο. (π.χ. http://lovelyisland.wixsite.com/kypros /, http://lovelyisland.wixsite.com/remember-cyprus,
https://sites.google.com/site/kyprosmouagapemene/ ,
https://sites.google.com/view/salaminia/%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82, / ).
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ένταξη σε ομάδες εργασίας, καταμερισμός εργασιών, καταιγισμός ιδεών.
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Αναλυτική περιγραφή:
1η Δ.Ω.: Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη θεματολογία του ιστολογίου μας. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιούμε την τεχνική της ιδεοθύελλας – καταιγισμού ιδεών. Πρόκειται για μία εκπαιδευτική τεχνική
η οποία δεν απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις από τους μαθητές αλλά βασίζεται σε αντιλήψεις οι οποίες
μπορούν να αξιοποιηθούν για την εμβάθυνση σε ένα θέμα και γι’ αυτό χρησιμοποιείται στο αρχικό στάδιο
της εμβάθυνσης ενός γνωστικού αντικειμένου. Στηριχθήκαμε στη διαπίστωση ότι η διαδικασία της μάθησης
ενισχύεται όταν ο μαθητής δημιουργεί κάτι νέο πάνω σε αυτά τα οποία προηγουμένως έχει διδαχθεί.
Ειδικότερα χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών – Brainstorming λέμε το όνομα «Κύπρος» και καλούμε
τους μαθητές να καταγράψουν αυθόρμητα όσες λέξεις τους έρχονται στο νου. Καταγράφουμε τις λέξεις και
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τις ταξινομούμε θεματικά. Π.χ. Παναγία Κύκκου, Κίτιο, Σαλαμίνα, σημαίνει ότι θα έχουμε μια ομάδα με τα
μνημεία. ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, σημαίνει ότι θα έχουμε και ομάδα για τα ποδοσφαιρικά ενδιαφέροντα.
2η και 3η Δ.Ω.: Αφού έχουμε έτοιμη ήδη κάποια ομαδοποίηση των εννοιών, οι μαθητές αναλαμβάνουν με
δική τους επιλογή να ερευνήσουν ένα συγκεκριμένο τομέα. Εννοείται προσθέσαμε - κατά τη βούληση των
μαθητών - και άλλες θεματικές ομάδες. Κάναμε καταμερισμό των εργασιών στις ομάδες των μαθητών,
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους , αλλά και την μεταξύ τους φιλική σχέση. Τους συστήσαμε να αντλήσουν
πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες, πάντα αξιολογώντας τες πρώτα, και προσέχοντας για τα πνευματικά
δικαιώματα.
1. ομάδα «Φιλοτελιστές»: Θα ερευνήσουν τα σχετικά με τα κυπριακά γραμματόσημα. Υπάρχει στην ομάδα
ένας μαθητής φιλοτελιστής που έχει φέρει γραμματόσημα από την Κύπρο και έδειξε τη σειρά στους
συμμαθητές του. Η ομάδα αυτή αναλαμβάνει να δημιουργήσει μία παρουσίαση σχετικά με την ιστορία του
κυπριακού γραμματόσημου και να αναρτήσει εικόνες κυπριακών γραμματοσήμων.
2. Ομάδα «Λογοτέχνες»: Η ομάδα θα αναρτήσει σχετικά με διάφορους κύπριους λογοτέχνες, όπως τον
Βασίλη Μιχαηλίδη ή τον Κώστα Μόντη, αλλά και για Ελλαδίτες λογοτέχνες που σχετίζονται με κάποιο
τρόπο με την Κύπρο. Η ίδια ομάδα δημιούργησε σελίδα για την εκδήλωση «Διηγήματα της Εισβολής» στη
Στέγη Ελλήνων Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.
3. Ομάδα «Ποδοσφαιριστές»: Μια ομάδα αποκλειστικά αρρένων, που ανέλαβε να παρουσιάσει τις πιο
διάσημες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου.
4. Ομάδα «Ρεπόρτερ»: Ανέλαβε να κάνει την ανταπόκριση και τη σχετική φωτογράφηση από τη συμμετοχή
των συμμαθητών τους στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με την παραδοσιακή ενδυμασία της Κύπρου και
τα λάβαρα της Κυπριακής Εστίας Β. Ελλάδος. Η ίδια ομάδα ανέλαβε και την σελίδα με τις συνεντεύξεις,
όπου έχουμε κάποια δείγματα από συνεντεύξεις από τον κ. Ευσταθίου, πρώην πρόεδρο της Κυπριακής
Εστίας Β. Ελλάδος, από τον κ. Παπαπολυβίου, μέσω skype, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κύπρου και
από τον κ. Αμανατίδη, πρώην Δήμαρχο Κιλκίς, επί των ημερών του οποίου μετονομάστηκε η οδός
Κιγκινάτου σε οδό Γεωργίου Αργυρίου του Κυπραίου (Μακεδονομάχου).
5. Ομάδα «Αρχαιολόγοι»: Οι μαθητές της ομάδας ανέλαβαν την παρουσίαση των μνημείων πολιτιστικής
κληρονομιάς, αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες και μονές. Κεντρική ιδέα η ιστορική συνέχεια και σύνδεση
με την ελληνική αρχαιότητα.
6. Ομάδα «Παιχνιδιάρηδες»: Για τη δημιουργία της σελίδας με διάφορα παιχνίδια γνώσεων πάνω στα
θέματα που υπάρχουν στις αναρτήσεις.
7. Ομάδα «Σκρατς»: Εδώ χρειάστηκε η συνεργασία με τον καθηγητή της Πληροφορικής, αφού στην ομάδα
αυτή εντάχθηκαν οι μαθητές του συναδέλφου κ. Μιχαηλίδη, του Πληροφορικού μας, οι οποίοι
δημιούργησαν με την καθοδήγησή μας, από πλευράς θεολογικής και πληροφορικής αντίστοιχα,
παρουσιάσεις σε Scratch με θέμα τις περιοδείες των απ. Παύλου και Βαρνάβα στην Κύπρο. Τις
παρουσιάσεις αυτές Scratch εντάξαμε στο ιστολόγιό μας. Με τον κ. Μιχαηλίδη είχαμε και στο παρελθόν
συνεργαστεί σε παρόμοια εργασία σχετικά με το β΄ ιεραποστολικό ταξίδι (περιοδεία) του Απ. Παύλου στον
Ελλαδικό χώρο:
( https://www.youtube.com/watch?v=gl22mZAFrvI )
Οι συγκεκριμένες εργασίες στο ιστολόγιο αφορούν την Α΄ περιοδεία του Απ. Παύλου με τον Απ. Βαρνάβα
στην Κύπρο και μια δεύτερη περιοδεία που έκανε ο Απ. Βαρνάβας στην Κύπρο, όπου εκείνος είχε
παραμείνει, ως ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Βρίσκονται ενσωματωμένες στο ιστολόγιό μας:
https://scoprirecipro.blogspot.com/p/blog-page_6.html
Βεβαίως υπήρχε η δυνατότητα και για ατομικές εργασίες, όπως η παρουσίαση για τον Απ. Βαρνάβα ή για
τον Πισσαρίδη, τον Νομπελίστα.
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3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Προετοιμασία για τη συμμετοχή στην παρέλαση με την παραδοσιακή κυπριακή ενδυμασία .
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
1η Δ.Ω. : Αναλύουμε εν συντομία στους μαθητές το νόημα της εθνικής επετείου του 1940 και
αναφερόμαστε στους κοινούς αγώνες του Ελληνισμού της Κύπρου. Παρουσιάζουμε ως αφόρμηση ένα
βίντεο με θέμα « Έπος 1940: Ελ Αλαμέιν – ήταν και η Κύπρος εκεί», που βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.riknews.com.cy/index.php/mono-sto-riknews/item/72963-epos-1940-el-alamein-itan-kai-ikypros-ekei-video .
2η Δ.Ω.: Δείξαμε την παραδοσιακή ενδυμασία της Κύπρου, όπως την έχουν παρουσιάσει σε παλαιότερα
ιστολόγια
συμμαθητές
τους
των
προηγούμενων
σχολικών
ετών.
Π.χ.
http://lovelyisland.wixsite.com/remember-cyprus/httplovelyislandwixcomremember-cyp-c1lc1
Σχηματίσαμε μια ομάδα που θα λάβει μέρος στην παρέλαση της Εθνικής επετείου με την κυπριακή
ενδυμασία. (Όχι μόνον με βάση την εθελούσια συμμετοχή, αλλά και με βάση τη δυνατότητα για συμμετοχή.
Οι εθελοντές μαθητές ήταν κατά πολύ περισσότεροι του αριθμού που μας επιτρεπόταν να προσφέρουμε
για συμμετοχή και έτσι επιλέξαμε και με βάση το μέγεθος της στολής και την αντιστοιχία με τον
σωματότυπο του μαθητή).
Επιλέξαμε τους μαθητές που θα κάνουν τη φωτογράφηση και θα αναλάβουν την ανάρτηση.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Προετοιμασία για την επίσκεψη στην Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Ενημερώσαμε τους μαθητές για την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος, προβάλλοντας την ιστοσελίδα της
και καλέσαμε τους μαθητές να ετοιμάσουν ερωτήσεις σχετικά με την Κύπρο και ιδιαίτερα για όποια φάση
της ιστορίας θα ήθελαν να γνωρίσουν περισσότερο, ώστε να τις θέσουν στους υπεύθυνους της Εστίας όπου
θα πηγαίναμε για τη συνέντευξη.
Δώσαμε στα παιδιά που ενδιαφέρονται να πάρουν την συνέντευξη μια βεβαίωση από τους γονείς τους ότι
τους επιτρέπουν αυτήν την επίσκεψη.
Μοιράσαμε - σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών συγκεκριμένες αρμοδιότητες: α. Ο
φωτογράφος, β. ο ρεπόρτερ – δημοσιογράφος, γ. ο βιντεολήπτης, δ. ο τεχνικός που θα ανεβάσει τελικά το
βίντεο.
5η δραστηριότητα
Τίτλος: Υλοποίηση Διαδραστικής Εφαρμογής σε Scratch με την Α΄ περιοδεία του Απ. Παύλου/Απ. Βαρνάβα
και την Β’ περιοδεία του Απ. Βαρνάβα στην Κύπρο
Scratch και θρησκευτικά
Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Η γλώσσα προγραμματισμού Scratch (http://scratch.mit.edu/) είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον
προγραμματισμού το οποίο αναπτύχθηκε στο MIT Media Lab και εμφανίστηκε για πρώτη φορά το
καλοκαίρι του 2007. Το Scratch δεν υποστηρίζει την εκμάθηση του προγραμματισμού μέσα από
προγράμματα σε μορφή κειμένου με τη χρήση πολύπλοκων δομών και με αυστηρούς συντακτικούς
κανόνες, τα οποία είναι κυρίως γνωστά σε έμπειρους προγραμματιστές. Αντίθετα, το Scratch χρησιμοποιεί
ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, στο οποίο ο αρχάριος προγραμματιστής συνθέτει προγράμματα με
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χρήση ψηφίδων διαφορετικών σχημάτων και χρωμάτων, που όμως μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους
μόνο με συντακτικά σωστούς τρόπους. Υποστηρίζει τον οδηγούμενο από γεγονότα προγραμματισμό (eventdriven programming), τον πολυνηματικό προγραμματισμό (multithreading programming) και τον
ταυτόχρονο προγραμματισμό (concurrent programming), αλλά βοηθάει επίσης τους χρήστες να
εξοικειωθούν και με άλλες προγραμματιστικές έννοιες, όπως είναι οι μεταβλητές, οι λίστες κ.ά. (Φεσάκης &
Σεραφείμ, 2009).
Σχεδίαση της Πολυμεσικής εφαρμογής
Στο πρώτο στάδιο οι μαθητές/τριες, κατόπιν συναντήσεων μαζί μας ως επιβλεπόντων καθηγητών,
κατέληξαν σε μια πρώτη έκδοση της εφαρμογής, η οποία βέβαια στη συνέχεια τροποποιήθηκε και
βελτιώθηκε αρκετές φορές. Βασικό στοιχείο της σχεδίασης που αποφασίσαμε ήταν η παρουσία ενός
διαδραστικού χάρτη πάνω στον οποίο θα αποτυπώνονταν οι διάφορες πόλεις-σταθμοί του Αποστόλου
Παύλου στην Κύπρο. Βασικός μας στόχος ήταν να δημιουργήσουν οι μαθητές/τριές μας μία εφαρμογή που
θα βασιζόταν στην πολυμεσικότητα και θα ήταν φιλική προς χρήση. Η γλώσσα προγραμματισμού Scratch
έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αφού τις πόλεις τις οποίες επισκέφτηκε ο απόστολος Παύλος και Βαρνάβας
(Σαλαμίνα, Λάπηθος Ταμασσός, Σόλοι, Πάφος κλπ) όχι μόνο τις απεικόνισαν πάνω στον χάρτη, αλλά
πρόσθεσαν και πολλά διαδραστικά και πολυμεσικά στοιχεία (κείμενα, εικόνες κτλ). Οι τίτλοι, οι εικόνες και
οι πληροφορίες σε κάθε οθόνη της εφαρμογής έχουν τοποθετηθεί έτσι, ώστε να τηρείται η συνέπεια της
παρουσίασης.
Μετά τη συγκέντρωση του υλικού, υλοποιήθηκε η πολυμεσική διαδραστική εφαρμογή, με βάση τις
σχεδιαστικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Στη συνέχεια,
μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικές οθόνες από την εφαρμογή παρουσιάζοντας παράλληλα και τις βασικές
της λειτουργίες.
Ολόκληρη η εφαρμογή έχει ανέβει και είναι διαθέσιμη στον επίσημο κατάλογο του Scratch και μπορείτε να
τη δείτε στις διευθύνσεις:
https://scratch.mit.edu/projects/286144602/editor
https://scratch.mit.edu/projects/287677758/editor
https://scratch.mit.edu/projects/286144460/editor
https://scratch.mit.edu/projects/279617507/
https://scratch.mit.edu/projects/286144697/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/286144697/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/279994151/editor
https://scratch.mit.edu/projects/286522667/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/281584794/
https://scratch.mit.edu/projects/286520554/editor
https://scratch.mit.edu/projects/289863369/editor
Για όλες τις δραστηριότητες, οι μαθητές/τριες ανέλαβαν τις εργασίες τους και τις διεκπεραίωσαν και σε
χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου, επικοινωνώντας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λήψη
περαιτέρω οδηγιών ή και διορθώσεων.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Όσον αφορά τα τυχόν προβλήματα θα λέγαμε ότι αυτά περιορίζονται βασικά στην έλλειψη ελεύθερου
χρόνου των μαθητών. Όμως μπροστά στα οφέλη, τα προβλήματα εκμηδενίζονται. Και η εργασία αυτή είχε
πολλαπλά οφέλη. Εκτός του γεγονότος ότι ήταν πολύ εποικοδομητική, διεύρυνε τις γνώσεις των μαθητών
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μας πέρα του σχολικού πλαισίου όσον αφορά γενικά τις εγκυκλπαιδικές γνώσεις τους αλλά και τις γνώσεις
τους στην πληροφορική και ειδικότερα την γλώσσα προγραμματισμού Scratch καθώς και το ίδιο το Scratch.
Έμαθαν επίσης να δουλεύουν ακόμη και υπό πίεση, κάτω από ένα κλίμα ομαδοσυνεργατικού πνεύματος,
κατανόησης και συλλογικής προσπάθειας. Κατά τη διάρκεια σχεδίασης και υλοποίησης της εργασίας,
έγιναν συζητήσεις πολλές φορές μεταξύ των επιβλεπόντων καθηγητών και των μαθητών στο μάθημα
Πληροφορικής και των Θρησκευτικών, ζητώντας να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις τους
και τις κριτικές τους σχετικά με την όλη δράση, τις αναρτήσεις στο ιστολόγιο και εφαρμογή του scratch. Η
ανταπόκριση ήταν αρκετά ικανοποιητική, ακόμα και ενθαρρυντική καθώς επίσης η παρουσίαση στην
ολομέλεια έφερε ως αποτέλεσμα περαιτέρω ιδέες για βελτίωση της όλης εφαρμογής. Τέλος πολύ χρήσιμο
ήταν ότι οι μαθητές μας έμαθαν τον τρόπο δουλειάς αλλά και συγγραφής επιστημονικών εργασιών, τον
τρόπο δημιουργίας ιστολογίου και αναρτήσεων σε αυτό , τον τρόπο λήψεως βίντεο και συνέντευξης.
Το σπουδαιότερο όμως, είναι ότι χάρηκαν όλες τις φάσεις της δράσης μας, καθώς ήταν επιμερισμένες
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητες της κάθε ομάδας και σύμφωνα με τις επιθυμίες των συμμετεχόντων
μελών σε κάθε ομάδα. Σαφώς και θεωρούμε ότι πάντα υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης για
την δράση μας στο σύνολό της. Όσον αφορά ιδιαίτερα την εργασία στο scratch, ο εμπλουτισμός της
εφαρμογής τόσο με την προσθήκη βίντεο όσο και με περισσότερες πληροφορίες και υλικό αποτελεί μία
μελλοντική εργασία πάντα όμως κάτω υπό τις αρχές της ομαδοσυνεργατικότητας, της κατανόησης και της
συλλογικής προσπάθειας

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
1. Ένας υπολογιστής σύγχρονος, ώστε να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τα κείμενα μας, αλλά και τις
φωτογραφίες
2. Σύνδεση του σχολείου με το internet και ελεύθερη πρόσβαση του συντονιστή και των παιδιών σ’ αυτό,
ώστε να μπορούν ν’ αντλούν πληροφορίες.
3. Μια φωτογραφική μηχανή, αν είναι δυνατό ψηφιακή, ώστε να καλύπτουν οι μαθητές ό,τι χρειάζεται από
φωτογραφίες που θα αναρτήσουν.
4. Μια βιντεοκάμερα για τις συνεντεύξεις.
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Σπουδών: Τρόπος οργάνωσης της σχολικής γνώσης». Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Νο 7, 19-36,
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2.7. 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.

ΕΙΚΟΝΑ 1: Οι αναρτήσεις των μαθητών στο ιστολόγιο.
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Οι συντάκτες του ιστολογίου

ΕΙΚΟΝΑ 3: Μια από τις ομάδες, καθώς η όλη δράση μας περιλάμβανε και κατ’ οίκον συνεργασία.

ΕΙΚΟΝΑ 4: Μια ακόμη ομάδα στο εργαστήριο πληροφορικής.
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στα
δημοκρατικά πολιτεύματα Ελλάδας και Κύπρου. Ομοιότητες
διαφορές»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

Ονοματεπώνυμο: Αντώνιος Διαμαντίδης
Ιδιότητα: Δάσκαλος, ΠΕ 70
Email επικοινωνίας: diamabill@yahoo.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΤΠΕ.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

ΣΤ΄ Δημοτικού

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός
Με αφορμή τη διδασκαλία του μαθήματος «Το Δημοκρατικό Πολίτευμα» (Βιβλίο Μαθητή: Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή, Στ΄ Δημοτικού, σ. 45-47) σκοπός μας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις ομοιότητες και
διαφορές που υπάρχουν στον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας στα δημοκρατικά πολιτεύματα
Ελλάδας και Κύπρου. Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, στάσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής
επικοινωνίας και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών σκοπών.

Στόχοι
Διδακτικοί/μαθησιακοί
Να αναζητούν, να συλλέγουν πληροφορίες.
Να κάνουν αξιολόγηση και κριτική επιλογή των πληροφοριών που συνέλεξαν.
Να οργανώσουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές.
Να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο για την αναζήτηση πληροφοριών.
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Κοινωνιολογικοί/πολιτισμικοί
Να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της γνώσης. Να αποκτήσουν
υπευθυνότητα μέσω διαδικασιών συλλογικής εργασίας και αυτοαξιολόγησης, ενίσχυση αυτοπεποίθησης
και αυτοεκτίμησης.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Διδακτική μέθοδος
Ενεργητική, εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση. Επεξεργασία του θέματος με ομαδοσυνεργατική
μέθοδο διδασκαλίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες και εργάζονται με
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Ενεργοποίηση των μαθητών, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μάθηση,
πνεύμα ατομικής ευθύνης για την επίτευξη κοινών στόχων. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί καθοδηγητικά
όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του ζητηθεί. Έχει φροντίσει για τη σωστή και
εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου πληροφορικής, έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων και
έχει προβλέψει για τυχόν απρόοπτα κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Διδακτικές τεχνικές
Για την υλοποίηση του σεναρίου: συζήτηση – προβληματισμός, συγκρότηση ομάδων εργασίας,
εννοιολογικός χάρτης, προβολή εποπτικού υλικού (video), διερεύνηση – ανακάλυψη (αναζήτηση
πληροφοριών από επιλεγμένες ιστοσελίδες), χρήση διαδικτυακών εργαλείων, αξιοποίηση του δίπολου
ομοιότητα – διαφορά, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Συνολική διάρκεια του σεναρίου τρεις διδακτικές ώρες.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Από το παρόν σενάριο οι μαθητές/τριες θα κατανοήσουν τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν στον
θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας στα δημοκρατικά πολιτεύματα Ελλάδας και Κύπρου.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Γνώσεις για την έννοια της δημοκρατίας, του πολιτεύματος και τις μορφές του.
Εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.
Γνώση της χρήσης των διαδικτυακών εργαλείων: bubbl.us. για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και
Crossword Labs για τη συμπλήρωση σταυρόλεξου.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Στην ολομέλεια της τάξης τίθεται το ερώτημα από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές πως ονομάζεται το
δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας και πως το πολίτευμα της Κύπρου. Οι απαντήσεις των μαθητών είναι
Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία για την Ελλάδα και Προεδρική Δημοκρατία για την Κύπρο.
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Οι μαθητές οργανώνονται σε δύο ομάδες και παροτρύνονται να δημιουργήσουν στο διαδικτυακό εργαλείο
bubbl.us. https://bubbl.us/9636332: η 1η ομάδα έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρικό θέμα τη λέξη
«Πρόεδρος στην Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία» και η 2η ομάδα έναν εννοιολογικό χάρτη
με κεντρικό θέμα τη λέξη «Πρόεδρος στην Προεδρική Δημοκρατία» με ό,τι γνωρίζουν για τον θεσμό του
Προέδρου στα δύο πολιτεύματα σχετικά με τις αρμοδιότητες, τρόπος εκλογής, θητεία. Η δημιουργία του
εννοιολογικού χάρτη γίνεται χωρίς την παρέμβαση από τον δάσκαλο, ελεύθερα μόνο με τη συνεργασία των
μαθητών της κάθε ομάδας. Ακολουθεί η παρουσίασή τους στην άλλη ομάδα.
2η Δραστηριότητα
Παίρνοντας αφορμή ο εκπαιδευτικός από τους εννοιολογικούς χάρτες που παρουσιάστηκαν προβάλλει δύο
video από το διαδίκτυο.
α) Το πρώτο video έχει ως θέμα τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
https://www.youtube.com/watch?v=1EzpZ1tRQo0
β) Το δεύτερο video έχει ως θέμα την επανεκλογή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
https://www.youtube.com/watch?v=Jbh44ZAuoxI
Καθώς εκπαιδευτικός και μαθητές συζητούν όσα παρακολούθησαν, εκφράζονται από τους μαθητές
ερωτήματα που αφορούν σημαντικές διαφορές όπως το ποιος εκλέγει τους δύο Προέδρους, τη θητεία τους,
τον ρόλο τους κ.ά.
3η Δραστηριότητα
Στη συνέχεια οι μαθητές αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τον θεσμό του προέδρου στα δύο πολιτεύματα
με τη βοήθεια επιλεγμένων ιστοσελίδων και φύλλων εργασίας.
α) Η 1η ομάδα με τη βοήθεια των ιστοσελίδων:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%8C%
CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE
%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81
%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1 και
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84
%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%
CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
συμπληρώνει το φύλλο εργασίας 1 με τίτλο «Προεδρευόμενη Κοιν. Δημοκρατία» (βλ. Παράρτημα, φύλλο
εργασίας 1).
α) Η 2η ομάδα με τη βοήθεια των ιστοσελίδων:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1 και
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84
%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%C
E%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
συμπληρώνει το φύλλο εργασίας 2 με τίτλο «Προεδρική Δημοκρατία» (βλ. Παράρτημα, φύλλο εργασίας 2).
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4η Δραστηριότητα
Με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου bubbl.us. https://bubbl.us/9636332 ζητάμε από τις ομάδες να
συμπληρώσουν με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας 1 και 2, έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρικό θέμα τη
λέξη «Πρόεδρος στην Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία» και έναν εννοιολογικό χάρτη με
κεντρικό θέμα τη λέξη «Πρόεδρος στην Προεδρική Δημοκρατία» αντίστοιχα. Στη συνέχεια συγκρίνουν τον
εννοιολογικό χάρτη που δημιούργησαν με αυτόν της δραστηριότητας 1. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογούν
τη μαθησιακή τους πορεία.
5η Δραστηριότητα
Κατόπιν στην ολομέλεια της τάξης η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς της μέσα από
τους εννοιολογικούς χάρτες που έχει συμπληρώσει στη δραστηριότητα 4.
Από τη συζήτηση που ακολουθεί διαπιστώνουν οι μαθητές ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές που
υπάρχουν στα δύο πολιτεύματα σε ό,τι έχει σχέση με το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας (
αρμοδιότητες, τρόπος εκλογής, θητεία).
6η Δραστηριότητα
Με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου bubbl.us. https://bubbl.us/9636332 ζητάμε να δημιουργηθεί
εννοιολογικός χάρτης με τη συμμετοχή όλων των μαθητών, με τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν
στα δύο πολιτεύματα και αφορούν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας.
7η Δραστηριότητα
Για τη διαπίστωση της επίτευξης των διδακτικών στόχων και την αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας
συμπληρώνεται ατομικά σταυρόλεξο με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Crossword Labs:
https://crosswordlabs.com/view/2019-01-24-134 (βλ. Παράρτημα, σταυρόλεξο).

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου. Οι μαθητές
συνεργάστηκαν και συμμετείχαν με προθυμία. Από την ικανότητά τους να συμπληρώνουν τα φύλλα
εργασίας έχοντας την ευχέρεια να εντοπίζουν τις ζητούμενες πληροφορίες από το διαδίκτυο και να
παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους, τη διατύπωση κρίσεων, ερωτήσεων, προβληματισμών, τη
δημιουργία των εννοιολογικών χαρτών και την ορθή συμπλήρωση του σταυρόλεξου στο τέλος,
συμπεραίνουμε πως και οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου επιτεύχθηκαν αλλά και η όλη διαδικασία ήταν
μια ευχάριστη, ενδιαφέρουσα διδακτική εμπειρία.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοπροβολέας.

2.6. Βιβλιογραφία
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
(Α.Π.Σ) Δημοτικού - Γυμνασίου (ΦΕΚ 303, τ. Β - 13/03/2003), Τόμος Α’. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ομάδα εμπειρογνωμόνων (2011). Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών
στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Ανακτήθηκε από: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php.
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Βιβλίο Μαθητή: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Στ΄ Δημοτικού. Ανακτήθηκε από:
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-F103.
Βιβλίο Δασκάλου: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Στ΄ Δημοτικού. Ανακτήθηκε από:
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSDIM-F103.
Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία (2019). Ανακτήθηκε από:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%8C%
CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE
%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81
%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1.
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (2018). Ανακτήθηκε από:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84
%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%
CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82.
Προεδρική δημοκρατία (2019). Ανακτήθηκε από:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1.
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2019). Ανακτήθηκε από:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84
%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%C
E%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82.
Τι προβλέπει το Σύνταγμα για την προεδρική εκλογή (2014). Ανακτήθηκε από:
https://www.youtube.com/watch?v=1EzpZ1tRQo0.
Καθαρή νίκη του Νίκου Αναστασιάδη στις Προεδρικές εκλογές της Κύπρου (2018). Ανακτήθηκε από:
https://www.youtube.com/watch?v=Jbh44ZAuoxI.
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2.7. Παράρτημα
Φύλλο εργασίας 1
Ομάδα …………

Μαθητές……………..

Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

1. Σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους;

2. Ποιος εκλέγει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

3. Πόσα χρόνια διαρκεί η θητεία του Προέδρου;

4. Πόσες φορές μπορεί να εκλέγεται;

5. Ο Πρόεδρος έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες – εξουσίες:

6. Μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να επιλέγει τα μέλη της κυβέρνησης;

7. Ποιος είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του κράτους;
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Φύλλο εργασίας 2
Ομάδα …………

Μαθητές……………..

Προεδρική Δημοκρατία
1. Σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους;

2. Ποιος εκλέγει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

3. Πόσα χρόνια διαρκεί η θητεία του Προέδρου;

4. Πόσες φορές μπορεί να εκλέγεται;

5. Ο Πρόεδρος έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες – εξουσίες:

6. Μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να επιλέγει τα μέλη της κυβέρνησης;

7. Ποιος είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του κράτους;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1

2
3

4

5

6

7

8

9

Across

Down

2. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ;

1. ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΧΕΙ ΛΙΓΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΕΞΟΥΣΙΕΣ;

3. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΕΔΡ.ΚΟΙΝ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

5. ΣΕ ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ
4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
6. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΕΔΡ.ΚΟΙΝ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (με άρθρο);
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
8. ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

7. ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡ.ΚΟΙΝ.
9. ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ...(γεν.)
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Μαθαίνουμε από το παρελθόν... δημιουργούμε ένα
καλύτερο μέλλον»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

Ονοματεπώνυμο: Ελευθερία Τσολάκη
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, Msc
Email επικοινωνίας: reatsolaki@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, ΤΠΕ., Εκπαίδευση για την Αειφορία.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Μαθητές και μαθήτριες της Δ’ τάξης Δημοτικού.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι η ανάπτυξη φιλειρηνικών αισθημάτων των μαθητών
μέσω της κριτικής αξιολόγησης ιστορικών γεγονότων, της συλλογής πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές
και της εκπαιδευτικής αξιοποίησης έργων τέχνης.
Στόχοι στο γνωστικό τομέα:
Να αντλήσουν πληροφορίες και να συνθέσουν γνώσεις για έναν ιδιαίτερα σημαντικό πόλεμο της αρχαίας
ελληνικής ιστορίας συσχετίζοντας με τρόπο τεκμηριωμένο τις αιτίες και τις συνέπειες.
Να γενικεύσουν την έννοια του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειές του για το άτομο, το κοινωνικό
σύνολο και την ανθρωπότητα σε αντιπαραβολή με την έννοια της ειρήνης.
Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση και την παρουσίαση πληροφοριών: παρατήρηση, περιγραφή, αναζήτηση,
ταξινόμηση, παραβολή, ανάλυση, σύνθεση.
Να καλλιεργήσουν την κριτική αξιολόγηση ιστορικών πηγών, ηλεκτρονικών πηγών και έργων τέχνης.
Να καλλιεργήσουν το γραπτό και προφορικό λόγο τους.
Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.
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Στόχοι στο συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα:
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και την αξία που έχει η διαφύλαξη της ειρήνης, ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα και η πολιτισμική ποικιλότητα για την βιωσιμότητα της ανθρωπότητας.
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην ειρηνική συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους.
Να βιώσουν την ειρήνη με τον εαυτό τους και με τους άλλους.
Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, συλλογής πληροφοριών κι επεξεργασίας στοιχείων.
Να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής μέσα από
την ομαδική εργασία.
Να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν προτάσεις αποφυγής των συγκρούσεων και διαφύλαξης της ειρήνης
σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

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 διδακτικού 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.
Οι κύριες διδακτικές τεχνικές για την υλοποίηση του εν λόγω σεναρίου είναι: α. συζήτηση/διάλογος, β.
εργασία σε ομάδες, γ. εννοιολογική χαρτογράφηση, δ. θεατρικό παιχνίδι, ε. καταιγισμός ιδεών και στ.
χρήση ΤΠΕ.

1.6.

Συνολική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του σεναρίου είναι 10 διδακτικές ώρες.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές ξεκινώντας από τη μελέτη ενός σημαντικού πολέμου της αρχαίας ελληνικής ιστορίας συλλέγουν
και αξιολογούν πληροφορίες από διαδικτυακές και άλλες πηγές εμβαθύνοντας σταδιακά στις έννοιες του
πολέμου/σύγκρουσης και της ειρήνης με κύριο γνώμονα τις συνέπειες που προκαλούν αυτές οι δύο
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καταστάσεις στον κάθε άνθρωπο και στην ανθρωπότητα γενικότερα. Καθώς οι μαθητές ενεργοποιούν
γνώσεις και συναισθήματα, αρχίζουν να εκτιμούν τη σημασία της ειρήνης σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο και συνειδητοποιούν σταδιακά την αξία που έχει η διαφύλαξη της ειρήνης, ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα και η πολιτισμική ποικιλότητα για τη βιωσιμότητα της ανθρωπότητας.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Για την εφαρμογή του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι απαραίτητο να έχουν διδαχθεί οι μαθητές την
3η ενότητα: ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: 3. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος από την ιστορία της Δ’ Δημοτικού. Εξίσου
σημαντικό είναι οι μαθητές να έχουν βασικές γνώσεις ΤΠΕ.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ειρήνη, τί και πού;
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Περιγραφή:
Η πρώτη δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τη λέξη
«ΕΙΡΗΝΗ» και ρωτά τους μαθητές: «Τι σημαίνει: Ειρήνη; Ειρήνη με τον εαυτό μας; Ειρήνη με τους άλλους;
Ειρήνη στον κόσμο; Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας την τεχνική του καταιγισμού των ιδεών, ζητά από τους
μαθητές του να σκεφτούν για 1 λεπτό λέξεις που να περιγράφουν πράξεις, καταστάσεις, συναισθήματα
αναφορικά με την ειρήνη. Ο κάθε μαθητής λέει 2-3 λέξεις και ο εκπαιδευτικός τις καταγράφει με τέτοιο
τόπο ώστε να μπορέσει να τις ομαδοποιήσει και να τις κατηγοριοποιήσει ανάλογα. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός
προβάλλει δίπλα στον πίνακα το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ειρήνη είναι όταν» και ζητά από τους
μαθητές ανά ομάδα (των 4 μαθητών) να συζητήσουν και να αποτυπώσουν σε ένα φύλλο χαρτιού ή χαρτόνι
με ζωγραφιές, λέξεις και σύμβολα την ειρήνη σε διάφορα επίπεδα: 1η ομάδα την ειρήνη με τον αυτό μας, η
2η ομάδα την ειρήνη μέσα την οικογένεια, η 3η ομάδα την ειρήνη μέσα στο σχολείο και η 4η ομάδα την
ειρήνη στη χώρα μας και στον κόσμο. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τις παρουσιάσεις (2’-3’ η κάθε
παρουσίαση) των τεσσάρων ομάδων στην ολομέλεια της τάξης και τις σκέψεις των μαθητών γι’ αυτές.

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Χαρτογραφώντας» τον πόλεμο
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
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. Αρχικά, προβάλλεται βίντεο στην ολομέλεια
της τάξης με θέμα τον Πελοποννησιακό Πόλεμο (https://www.youtube.com/watch?v=UpBo3qMrQiA). Στη
συνέχεια, οι τέσσερις ομάδες μαθητών καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τον
πόλεμο γενικότερα, να τις αξιολογήσουν και να κρατήσουν επιγραμματικά σημειώσεις για τις παρακάτω
θεματικές περιοχές: α. αιτίες πολέμου, β. συνέπειες για την προσωπική ζωή των ανθρώπων σε πόλεμο, γ.
συνέπειες για την κοινωνία σε πόλεμο και δ. συνέπειες για τη χώρα σε πόλεμο.
Και στις τέσσερις ομάδες ο εκπαιδευτικός δίνει μια λίστα με χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις, όπως:
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Ειρήνη και Πόλεμος στη Wikipedia:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82



Άρθρο στο ΒΗΜΑ «Unicef: 87 εκατ. παιδιά δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο, μόνο πόλεμο»:
https://www.tovima.gr/2016/03/24/world/unicef-87-ekat-paidia-den-exoyn-gnwrisei-tipota-allomono-polemo/



Άρθρο στο THETOC: «Ο πλανήτης σε έκρηξη: Πόλεμοι εναντίον όλων»:
http://www.thetoc.gr/diethni/article/o-planitis-se-ekriksi-polemoi-enantion-olwn

Παράλληλα, προτρέπει τις ομάδες να αναζητήσουν και άλλες διαδικτυακές πηγές προσφέροντας βοήθεια
σε όποια χρειαστεί. Στο τέλος, και οι τέσσερις ομάδες συνεργάζονται με συντονιστή τον εκπαιδευτικό και
δημιουργούν έναν εννοιολογικό χάρτη με θέμα τον «ΠΟΛΕΜΟ». Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε ένα μεγάλο
χαρτόνι ή ηλεκτρονικά και να αναρτηθεί στην ειρηνική γωνιά της τάξης, δίπλα στις σκέψεις των μαθητών
για την ειρήνη (παραγωγή της 1ης δραστηριότητας).

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Έντονα χρώματα και συναισθήματα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου η κάθε ομάδα (των 4 μαθητών)
έχει στη διάθεσή της 2 υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο. Στον υπολογιστή κάθε ομάδας υπάρχει ένα
έγγραφο του Word με εικόνα ενός αντιπολεμικού πίνακα ζωγραφικής συνοδευόμενης από σύνδεσμο με
σχετικές πληροφορίες (βλ. Παράρτημα). Στην 1η ομάδα αντιστοιχεί ο πίνακας του Pablo Picasso «Γκερνίκα»,
στη 2η ομάδα ο πίνακας του Salvador Dali «Το πρόσωπο του πολέμου», στην 3η ομάδα ο πίνακας του Paul
Nash «Φτιάχνουμε έναν Καινούργιο Κόσμο» και στην 4η ομάδα ο πίνακας του Vasily Vereshchagin «Η
αποθέωση του πολέμου». Η κάθε ομάδα συλλέγει πληροφορίες για τον πίνακά της, τις αξιολογεί και
αποτυπώνει με μορφή σύντομης λεζάντας (1-2 σειρές) ένα σύντομο χαρακτηρισμό του πίνακα. Στη
συνέχεια, οι μαθητές στην κάθε ομάδα συζητούν και καταγράφουν σε στήλες αναφορικά με τον πίνακά
τους: α. 4-6 ρήματα, β. 4-6 ουσιαστικά, γ. 4-6 επίθετα, δ. το κύριο συναίσθημα του κάθε μαθητή και ε. το
κυρίαρχο χρώμα του πίνακα. Ακολουθεί η παρουσίαση από τους μαθητές της κάθε ομάδας του έργων
τέχνης και των εντυπώσεων τους αναφορικά με αυτά, όπως καταγράφηκαν από τους ίδιους. Στη δεύτερη
διδακτική ώρα, η κάθε ομάδα αναζητά στο διαδίκτυο εικόνες ειρήνης (πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες
κ.α.) και, αφού επιλέξει αυτή που θεωρεί την πιο αντιπροσωπευτική μετά από συζήτηση, καταγράφει σε
στήλες αναφορικά με την εικόνα αυτή: α. 4-6 ρήματα, β. 4-6 ουσιαστικά, γ. 4-6 επίθετα, δ. το κύριο
συναίσθημα του κάθε μαθητή και ε. το κυρίαρχο χρώμα της εικόνας. Ακολουθεί η παρουσίαση από τους
μαθητές κάθε ομάδας της εικόνας ειρήνης και των εντυπώσεων τους αναφορικά με αυτή και η
αντιπαραβολή ανά κατηγορία (α. ρήματα, β. ουσιαστικά, γ. επίθετα, δ. κύριο συναίσθημα μαθητών, ε.
κυρίαρχο χρώμα) με όσα κατέγραψαν για τον αντιπολεμικό πίνακα κατά την πρώτη διδακτική ώρα. Η
δραστηριότητα αυτή ολοκληρώνεται με ένα κολλάζ των καταγραφών των μαθητών σε ένα μεγάλο χαρτόνι
χωρισμένο σε 2 μέρη: «ΕΙΡΗΝΗ/ΗΡΕΜΙΑ» και «ΠΟΛΕΜΟΣ/ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ», το οποίο και αναρτάται στην
ειρηνική γωνιά της τάξης.
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4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ειρήνη με τον εαυτό μου ή τους άλλους;
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
Η δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τη λέξη
«ΘΥΜΟΣ» και ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν μια κατάσταση μέσα από το οικογενειακό, το σχολικό,
το φιλικό τους περιβάλλον, όπου βίωσαν έντονο θυμό. Σε ένα μικρό χαρτάκι στην μία πλευρά περιγράφουν
σύντομα τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση αναφέροντας τι έγινε, γιατί ξεκίνησε και τι αποτέλεσμα είχε (χωρίς
ονόματα ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία) και στην πίσω πλευρά γράφουν ποια συμπεριφορά θα περίμεναν
από τον/ους άλλο/ους εμπλεκόμενο/ους. Ο εκπαιδευτικός μαζεύει τα χαρτάκια σε ένα καλάθι. Στη
συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επεξεργαστεί και να
παρουσιάσει (με αφήγηση ή/και δραματοποίηση) 4 δυσάρεστες καταστάσεις (4 χαρτάκια/ομάδα). Μετά
από κάθε παρουσίαση, ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια και προτείνεται 1 διαφορετικός κάθε φορά
τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θυμού από το «θύμα», ο οποίος καταγράφεται σε ένα μεγάλο χαρτόνι
στη στήλη «ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΘΥΜΟ ΜΟΥ». Προτού ξεκινήσει η επόμενη παρουσίαση, διαβάζεται
δυνατά από κάποιο μέλος της ομάδας η επιθυμητή από τον «συγγραφέα» συμπεριφορά του/ων άλλου/ων
εμπλεκόμενου/ων, η οποία καταγράφεται στο χαρτόνι στη στήλη «ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΠΩΣ
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΥΤΟΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ». Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των 2 αυτών λιστών με
περαιτέρω προτάσεις των μαθητών και την ανάρτηση του χαρτονιού στην ειρηνική γωνιά της τάξης.

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργώ τη δικιά μου ιστορία…
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή:
Η δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τις 4 ομάδες να
δημιουργήσουν από ένα σύντομο σενάριο και να το δραματοποιήσουν. Σημαντικό στοιχείο του σεναρίου
είναι η πλοκή να ξεκινάει με μία ήρεμη, ευτυχισμένη κατάσταση η οποία σταδιακά εξελίσσεται σε μία
αρνητική κατάσταση με έντονη σύγκρουση. Η 1η ομάδα έχει ως πλαίσιο αναφοράς την οικογένεια, η 2η
ομάδα το σχολείο, η 3η ομάδα τη γειτονιά και η 4η ομάδα τη χώρα. Η πρώτη ομάδα παρουσιάζει (με
δραματοποίηση) το σενάριό της στην ολομέλεια και στο τέλος της παρουσίασης ο εκπαιδευτικός
«παγώνει» τη σκηνή και καλεί μία από τις άλλες ομάδες να αναλάβει μέσα σε 2-3 λεπτά βρει και να
παρουσιάσει έναν πρωτότυπο τρόπο μετατροπής της αρνητικής αυτής κατάστασης σε θετικής. Στη συνέχεια
ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια και προτείνονται και άλλες εναλλακτικές προτάσεις επίλυσης, οι
οποίες καταγράφονται επιγραμματικά στη σελίδα του σεναρίου της ομάδας. Ακολουθεί η ίδια διαδικασία
και με τις υπόλοιπες ομάδες. Στο τέλος της δραστηριότητας, τα σενάρια με τις προτάσεις επίλυσης των
συγκρούσεων αναρτώνται στη ειρηνική γωνιά της τάξης.

6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Μαζί «ζωγραφίζουμε» καλύτερα…
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Περιγραφή:
Η τελευταία δραστηριότητα υλοποιείται στην αίθουσα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
τοποθετήσει στο κέντρο, κατά μήκος της αίθουσας, ένα μεγάλο χαρτί μέτρου και πολύχρωμους
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μαρκαδόρους σε 16 διάσπαρτα σημεία του κι έχει βάλει απαλή μουσική, καλεί τους μαθητές να
περπατήσουν για λίγο ήρεμα και ελεύθερα στο χώρο περνώντας από τη γωνιά της ειρήνης και να σκεφτούν
τι τους εντυπώθηκε έντονα στη μνήμη από όσα έμαθαν για την ειρήνη. Κατόπιν, τους ζητά να μείνουν
ακίνητοι για ένα λεπτό και με κλειστά τα μάτια να ανατρέξουν στο συναίσθημα που νοιώθουν για τη
συνολική μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια τους ζητά αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα να τα
αποτυπώσουν με λέξεις, ζωγραφιές, σκίτσα ή σύμβολα στο χαρτί του μέτρου διαλέγοντας ένα σημείο. Κατά
τη διάρκεια της διδακτικής ώρας η μουσική θα διακοπεί κάποιες φορές καλώντας τους μαθητές να
αλλάξουν σημείο και να συνδράμουν στην ολοκλήρωση του συλλογικού έργου. Στο τέλος, ο εκπαιδευτικός
και οι μαθητές «υπογράφουν» στο χαρτί μέτρου και το τοποθετούν στην τάξη δίπλα στα έργα των μαθητών
για την ειρήνη.

2.4. 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 (6η), όπου οι
μαθητές καλούνται να περιγράψουν τι τους εντυπώθηκε έντονα στη μνήμη και τι συναίσθημα νοιώθουν για
τη συνολική μαθησιακή διαδικασία. Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης επιλέχθηκε λόγω της μικρής ηλικίας των
μαθητών.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι:
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.
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι εγκατεστημένα τα λογισμικά γενικής χρήσης, όπως: επεξεργαστής
κειμένου (Microsoft Office Word) και λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (Windows Internet Explorer).
Κατά την υλοποίηση του σεναρίου, οι 16 μαθητές της τάξης μοιράζονται σε τέσσερις (4) ομάδες των
τεσσάρων (4) ατόμων, ώστε να μπορούν να εργαστούν με ευελιξία, αλλά και να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
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Κατσουλάκος, Θ., Κατσάρου, Χ., Λένα, Μ., Καρυώτη, Ι. (2018) Ιστορία Δ΄ Δημοτικού. Στα αρχαία χρόνια.
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα-Multimedia Α.Ε.
Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα, Γρηγόρη.
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Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα, Γρηγόρη.
Tillman, D. (2017) Living Values Activities for Children Ages 8–14. Association for Living Values Education
International (ALIVE).
Ηλεκτρονικές πηγές:
Ειρήνη. Ανακτήθηκε από:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Πελοποννησιακός πόλεμος (THE GREEKS - CRUCIBLE OF CIVILIZATION part C). Ανακτήθηκε από:
https://www.youtube.com/watch?v=UpBo3qMrQiA
Πόλεμος. Ανακτήθηκε από:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
Σαββίδης, Φ. (2014, Ιούλιος 30). Ο πλανήτης σε έκρηξη: Πόλεμοι εναντίον όλων. THE TOC. Ανακτήθηκε από:
http://www.thetoc.gr/diethni/article/o-planitis-se-ekriksi-polemoi-enantion-olwn
Unicef: 87 εκατ. παιδιά δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο, μόνο πόλεμο. (2016, Μάρτιος 24). ΤΟ ΒΗΜΑ.
Ανακτήθηκε από:
https://www.tovima.gr/2016/03/24/world/unicef-87-ekat-paidia-den-exoyn-gnwrisei-tipota-allo-monopolemo/

2.7. Παράρτημα
 Αντιπολεμικοί πίνακες ζωγραφικής (3η δραστηριότητα)
1η ομάδα: πίνακας του Pablo Picasso «Γκερνίκα» (1937)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CF%8
0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82)
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2η ομάδα: πίνακας του Salvador Dali «Το πρόσωπο του πολέμου» (1940)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Face_of_War
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3η ομάδα: πίνακας του Paul Nash «Φτιάχνουμε έναν Καινούργιο Κόσμο» (1918)
https://en.wikipedia.org/wiki/We_are_Making_a_New_World

4η ομάδα: πίνακας του Vasily Vereshchagin «Η αποθέωση του πολέμου» (1871)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Apotheosis_of_War
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Ποίημα για την Ειρήνη (1η δραστηριότητα)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14901/extras/texts/index_c_12_04_vret
takos.html
Νικηφόρου Βρεττάκου, «Ειρήνη είναι όταν»
Σας χωρίζει ένα αδιόρατο χάσμα απ’ τον κόσμο.
Σας διέφυγαν πράγματα. Δεν τα ’χετε όλα
καλά λογαριάσει, δεν τα ’χετε δει,
ακούσει όσο πρέπει. Γι’ αυτό και σας φαίνεται
τόσο παράξενο, που κλείνω, ανοίγω
το παράθυρο κι άλλο δεν σας λέω:
«Ειρήνη!»
Ειρήνη, λοιπόν,
είναι ό,τι συνέλαβα μες απ’ την έκφραση
και μες απ’ την κίνηση της ζωής. Και Ειρήνη
είναι κάτι βαθύτερο απ’ αυτό που εννοούμε
όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος.
Ειρήνη είναι όταν τ’ ανθρώπου η ψυχή
γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος· κι ο ήλιος
ψυχή μες στον άνθρωπο.
[πηγή: Νικηφόρος Βρεττάκος, Τα ποιήματα, τ. Β΄. Μ' ένα χαρακτικό της Βάσως Κατράκη, Τρία Φύλλα, Αθήνα
1981, σ. 263]
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Ο κυρ Γιώργης και οι τρέλες του: ο παλιός ελληνικός
κινηματογράφος ως εργαλείο για τη διδασκαλία της νεότερης ιστορίας
της Κύπρου»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Πούλιος Ιωάννης
Ιδιότητα: Δάσκαλος
Email επικοινωνίας: serreschools@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Πρόκειται για διαθεματικό διδακτικό σενάριο που εμπλέκει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
-Οπτικοακουστική αγωγή
-Ιστορία (περιγραφή του ιστορικού πλαισίου και των γεγονότων που σχετίζονται με την εισβολή του 1974)
-Κινηματογραφική παιδεία

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Μεγάλες τάξεις του δημοτικού (Δ, Ε, Στ) και όλες οι τάξεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Ο κινηματογράφος θεωρείται τέχνη αλλά παράλληλα διατηρεί και έναν δεύτερο σημαντικό ρόλο: αυτόν του
μέσου μαζικής ενημέρωσης. Η ίδια η πραγματικότητα ενέπνεε τον κινηματογράφο, απόδειξη ότι ο
κινηματογράφος ήταν φορέας των προοδευτικών και των συντηρητικών τάσεων που υπήρχαν στην
κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα ενέπνεε την κοινωνία. Η μεταφορά αυτή της πραγματικότητας δε γινόταν με τη
λεπτομέρεια και την αντικειμενικότητα μιας δημοσιογραφικής κάμερας. Μεσολαβούσε αφενός το
υποκειμενικό «φιλτράρισμα» του δημιουργού της ταινίας, αφετέρου μια προσαρμογή σε αυτά που ο
κόσμος ήθελε και είχε ανάγκη να δει. Η κινηματογραφική οθόνη αντανακλούσε, λοιπόν, όψεις της
κοινωνικής πραγματικότητας (Σωτηροπούλου, 1998), έστω και με κάποιες υποκειμενικές επιλογές. Εδώ
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πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτό που προβάλλει μια κινηματογραφική ταινία δεν είναι η πραγματικότητα
(αυτό δεν το κάνει ούτε ένα ντοκιμαντέρ…). Έτσι μια ταινία μπορεί να είναι μια άποψη για την
πραγματικότητα αλλά όχι η πραγματικότητα (Σεραφετεινίδου, 1987). Ο σκηνοθέτης αλλά και ο
οποιοσδήποτε εμπλέκεται στη διαδικασία δημιουργίας της και προώθησής της είναι ένας πυλωρός που
αφήνει λιγότερο ή περισσότερο κάποιες όψεις της να φανούν. Ο κινηματογράφος σπάνια επεδίωξε να
αποτελέσει ιστορικό ντοκουμέντο αλλά η ίδια η φύση της διαδικασίας της παραγωγής της
κινηματογραφικής ταινίας του πρόσδωσε τέτοιο ρόλο ως ένα βαθμό (Τομάη & Κωνσταντοπούλου, 2001). Η
προβολή, λοιπόν, ελληνικών ταινιών ή αποσπασμάτων τους σε μια σχολική τάξη αποτελεί καταρχήν μια
λαμπρή πηγή άντλησης πληροφοριών για μια σειρά από τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας
(εκπαίδευση, πολίτευμα, οικονομία, οικογένεια, λαογραφία, γλώσσα κλπ). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν
να αξιοποιηθούν είτε αυτόνομα (π.χ. το πολίτευμα στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’50, στο πλαίσιο του
μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής) είτε σε σχέση με το σήμερα (π.χ. με αφορμή την ταινία
«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» συγκρίνουμε την εκπαίδευση των δύο περιόδων ).
Στο διδακτικό αυτό σενάριο αξιοποιείται η γνωστή παλιά ελληνική κωμωδία «Ο κυρ Γιώργης και οι τρέλες
του» με στόχο να διδαχθεί στους μαθητές η νεότερη ιστορία της Κύπρου με έμφαση φυσικά στα γεγονότα
της εισβολής του 1974. Δεν θα ήταν υπερβολή αν κάποιος παρομοίαζε την ταινία ως εκτεταμένο τουριστικό
τρέιλερ προβολής υπό την επίφαση στοιχειώδους σεναρίου. Ακόμη κι έτσι όμως δεν είναι διόλου άσχημο
να πάρουμε μια εικόνα της γεωγραφίας της (ενιαίας τότε) Κύπρου και των αναρίθμητων τοπίων φυσικού
κάλλους (Πάφος, Κυρήνεια, Αμμόχωστος, Πλάτρες, Σαλαμίνα, Κολώσι). Υπό την έννοια αυτή είναι μία από
τις πιο τουριστικές ταινίες της περιόδου.
Στόχοι του σεναρίου είναι:
Να κατανοήσουν οι μαθητές τα γεγονότα του 1974 προσεγγίζοντας εικόνες του νησιού πριν την εισβολή.
Να προσεγγίσουν τον κινηματογράφο ως ΜΜΕ.
Να καλλιεργήσουν τον οπτικοακουστικό τους αλφαβητισμό μέσα από την αποκωδικοποίηση των
μηνυμάτων μιας ταινίας.
Να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης.
Να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στις εικόνες της Κύπρου πριν το 1974 και σε σημερινές εικόνες.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Ενδεικτικά: διαθεματική προσέγγιση, θεατρικό παιχνίδι, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δημιουργική
γραφή

1.6.

Συνολική διάρκεια

6 διδακτικές ώρες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Θα γνωρίσουν μέσα από την ταινία την παλιά Κύπρο που χάθηκε λόγω της τουρκικής εισβολής. Θα
συνειδητοποιήσουν έτσι τις συνέπειες του πολέμου.
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2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την εφαρμογή του σεναρίου

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η ταυτότητα της ταινίας
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Οι μαθητές παρακολουθούν την ταινία. Στη συνέχεια προσεγγίζουν θέματα που έχουν σχέση με την
ταυτότητά της. Η ημερομηνία δημιουργίας της, ο τόπος παραγωγής, οι δημιουργοί, το είδος της (μεγάλου
μήκους, κωμωδία) και η διάρκειά της. Το ενδιαφέρον μπορεί να εστιαστεί σε κάποιους από τους
δημιουργούς (συνθέτης Μάνος Λοΐζος, ηθοποιός Διονύσης Παπαγιαννόπουλος) για τους οποίους οι
μαθητές μπορούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και να δημιουργήσουν μια
πολυμεσική παρουσίαση. Ακόμη προσεγγίζονται οι τίτλοι αρχής και αναζητούνται πληροφορίες για την
ταινία: εταιρείες παραγωγής, επαγγέλματα που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας ταινίας, επιχειρήσεις που
διαφημίζονται, αισθητικό αποτέλεσμα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η υπόθεση της ταινίας
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Οι μαθητές καλούνται σε ομάδες να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα:
 Ποια είναι με λίγα λόγια η υπόθεσή της; (βλέπε παράρτημα)
 Ο τίτλος της ταινίας προετοιμάζει τον θεατή για τη συγκεκριμένη υπόθεση;
 Ο αρχικός τίτλος της ταινίας ήταν «Διακοπές στην Κύπρο». Γιατί άραγε άλλαξε; Ποιος είναι ο «κυρ
Γιώργης» που κυριαρχεί στον τίτλο; Γνωρίζετε άλλους τίτλους με το όνομα αυτό; («Ο Κυρ Γιώργης
εκπαιδεύεται;) Τι σχέση έχει η αλλαγή του τίτλου με το τηλεοπτικό σήριαλ «Λούνα παρκ» που
παιζόταν το ίδιο χρονικό διάστημα από τη δημόσια τηλεόραση της Ελλάδας;
 Ποιοι είναι οι ήρωες/πρωταγωνιστές (ονόματα, ηλικίες, ιδιότητες, συμπεριφορές, χαρακτήρες) της
ταινίας; Τόπος (πού γίνονται όσα παρουσιάζει η ταινία)
 Πότε γίνονται; (χρόνος)
 Ποιο μήνυμα ήθελαν να στείλουν οι δημιουργοί της ταινίας;
 Τι σκοπό είχαν όταν την γύρισαν; (θα μπορούσε να είναι μια τουριστική ταινία που διαφημίζει τις
ομορφιές της Κύπρου)
 Σου θυμίζει η υπόθεση της ταινίας κάποια άλλη γνωστή ταινία; («Η αρχόντισσα και ο αλήτης», στην
Κρήτη οι Βροντάκηδες και οι Φουρτουνάκηδες βασανίζονται από μια παρόμοια βεντέτα και οι
ερωτευμένοι νέοι –Αλίκη Βουγιουκλάκη & Δημήτρης Παπαμιχαήλ- προσπαθούν να αλλάξουν
μυαλά στους πεισματάρηδες πατεράδες τους)
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η εικόνα της Κύπρου στην ταινία
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
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Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καλούνται να προσεγγίζουν τους τρόπους με τους οποίους η Κύπρος
απεικονίζεται στις σκηνές και τα πλάνα της ταινίας. Ερωτήματα που μπορούν να βοηθήσουν αυτή την
προσέγγιση:
 Με ποιους τρόπους προβάλλεται η Κύπρος στην ταινία;
 Τι πληροφορίες μας δίνονται για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού;
 Πώς φέρονται οι πρωταγωνιστές της ταινίας; (χαρακτήρισέ τους)
 Τι γνωρίζεις για τη συγκεκριμένη περίοδο της κυπριακής ιστορίας;
 Ποιες περιοχές της Κύπρου αναφέρονται στην ταινία; Μπορείς να τις βρεις στον χάρτη; Πού
βρίσκονται αυτές οι περιοχές σήμερα;
 Πώς είναι σήμερα οι συγκεκριμένες περιοχές;
 Οι πρωταγωνιστές γυρίζουν την Κύπρο με ένα αυτοκίνητο; Υπάρχουν στοιχεία για εσωτερικούς
ελέγχους, σύνορα ή εμπόδια κατά την περιήγηση αυτή; Θα μπορούσαν αυτό να το κάνουν σήμερα;
Γιατί;
 Υπάρχουν στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη σχέση της Κύπρου με την Αγγλία; (τρόπος
οδήγησης, η πρωταγωνίστρια σπούδασε στο Λονδίνο, αγγλικές λέξεις κλπ). Γιατί υπάρχει αυτή η
ιδιαίτερη σχέση; (Αγγλοκρατία στο νησί)
 Ποια ιστορικά μνημεία εμφανίζονται στην ταινία; (αρχαιολογικός χώρος Αμμοχώστου, αρχαία
θέατρο Σαλαμίνας, Φρούριο Κολοσσίου κλπ). Συγκεντρώστε σε ομάδες πληροφορίες γι’ αυτά.
 Ποιες περιοχές της Κύπρου πρωταγωνιστούν στην ταινία; Βρείτε τες στον χάρτη με τη βοήθεια του
Google Earth. Ποιες από τις περιοχές αυτές βρίσκονται σήμερα στην Κατεχόμενη Κύπρο;
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κινηματογραφικά εργαλεία
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της κινηματογραφικής
αφήγησης, προσπαθούν δηλαδή να εντοπίσουν και να κατανοήσουν μια σειρά από εργαλεία που
χρησιμοποιούν οι δημιουργοί με σκοπό να μεταδώσουν τα μηνύματά τους στους θεατές. Ενδεικτικά:
 Από πόσες σκηνές αποτελείται η ταινία; (η σκηνή είναι το τμήμα της ταινίας που έχει ενότητα
χώρου και χρόνου, το κομμάτι της δηλαδή που περιγράφει γεγονότα που συμβαίνουν σε έναν τόπο
την ίδια χρονική περίοδο. Αλλάζουμε σκηνή όταν περνάμε σε έναν άλλο χώρο ή στον ίδιο χώρο μια
άλλη στιγμή)
 Ποια είναι η αγαπημένη σου σκηνή στην ταινία;
 Πώς σου φαίνεται το τέλος της ταινίας; Αν την γύριζες εσύ, θα δημιουργούσες ένα άλλο
(κινηματογραφικό) τέλος;
 Σου άρεσε η μουσική επένδυση της ταινίας; Θα προτιμούσες κάτι άλλο;
 Διευκολύνει η μουσική επένδυση τους στόχους των δημιουργών;
 Χρησιμοποιούν οι δημιουργοί κάποια εφέ;
 Πώς σου φαίνεται το μοντάζ της ταινίας; Είναι αργό ή γρήγορο; Το πέρασμα από τη μια σκηνή στην
άλλη πώς γίνεται; Εξυπηρετεί κάτι αυτό;
 Ποιος είναι ο φωτισμός στην ταινία; Τα πλάνα είναι φωτεινά ή σκοτεινά; Είναι ασπρόμαυρη ή
έγχρωμη;
 Ποια πλάνα κυριαρχούν (κοντινά/έμφαση στο πρόσωπο, μεσαία/ο/οι πρωταγωνιστές φαίνονται
ολόκληροι και δεν μας ενδιαφέρει ο περιβάλλον χώρος ή μακρινά); Γιατί;
Ποια οπτική γωνία
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επιλέγουν οι δημιουργοί στην κάμερα; (π.χ. Πλονζέ όπου η μηχανή κοιτάει προς τα κάτω, είναι μια
λήψη που καταπιέζει το αντικείμενο που Κινηματογραφούμε. Κοντρ πλονζέ όπου η μηχανή κοιτάει
προς τα πάνω ή Στο επίπεδο του ματιού όπου η κάμερα τοποθετείται στο ύψος του ανθρώπου.
Πώς κινείται η κάμερα; Π.χ. Πανοραμίκ (από δεξιά-αριστερά ή και αντίστροφα, στον οριζόντιο
άξονα της μηχανής), Βερτικάλ (η κίνηση από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα, στον κάθετο
άξονα της μηχανής), Τράβελινγκ ( η μηχανή κινείται με βαγονάκι ή άλλον τρόπο πάνω σε ράγες,
πλησιάζοντας ή όχι σε κάποιο πρόσωπο ή αντικείμενο) Πιστεύεις ότι οι παραπάνω επιλογές
βοηθούν τους δημιουργούς ώστε να περάσουν το μήνυμά τους στους θεατές; Αν εσύ
δημιουργούσες την ταινία, ποιες από τις παραπάνω επιλογές των δημιουργών θα κρατούσες και
ποιες θα άλλαζες;

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επέκταση
Διάρκεια: 2-12 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Στη δραστηριότητες αυτή περιγράφονται εναλλακτικές παράλληλες δράσεις που μπορούν να σχεδιαστούν
και να πραγματοποιηθούν με αφορμή την κριτική αποτίμηση της ταινίας.
Α. Ποιον τρόπο επέλεξαν οι δημιουργοί για να κερδίσουν με τους τίτλους αρχής την προσοχή και το
ενδιαφέρον του θεατή; Ποια τεχνική; (μόνο κείμενο, animation, φωτογραφίες, βίντεο, αφήγηση, πρώτη
σκηνή της ταινίας και μετά τίτλοι κλπ). Δημιουργήστε στο movie maker άλλους τίτλους αρχής ή άλλο τέλος
για το έργο. Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες από την ταινία, τη μουσική της επένδυση και
άλλες πληροφορίες. Πώς ολοκληρώθηκε η ταινία; («έπεσε» απλώς ο τίτλος «ΤΕΛΟΣ» ή κάτι άλλο).
Ζωγραφίστε το δικό σας ΤΕΛΟΣ στην ταινία.
Β. Παλαιότερα (τις δεκαετίες του ’60, ’70 κυρίως) οι παραγωγοί των ταινιών συνήθιζαν να φτιάχνουν
μεγάλες πολύχρωμες αφίσες με τις οποίες διαφήμιζαν τις ταινίες τους σε κεντρικά σημεία χωριών και
πόλεων.
-Βρείτε στο διαδίκτυο τέτοιες αφίσες. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποια στοιχεία-πληροφορίες
υπάρχουν στις αφίσες; Ποιου σκοπούς εξυπηρετούσε η εκτύπωσή τους;
-Γιατί δε συμβαίνει αυτό στην ίδια έκταση σήμερα; (π.χ. άλλοι τρόποι διαφήμισης κλπ)
-Φτιάξτε μια δική σας αφίσα για την ελληνική ταινία που είδατε (ατομικά, ομαδικά, σε χαρτί Α4, Α3 ή με
όποια τεχνική θέλετε, ακόμη και σε ψηφιακή μορφή με τη βοήθεια του word ή εξειδικευμένου λογισμικού).
Γ. Επιλέξτε μια σκηνή και βρείτε τα πλάνα της. Την ώρα της παρακολούθησης χτυπάτε παλαμάκια κάθε
φορά που αλλάζει ο σκηνοθέτης πλάνο. Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε στην τάξη την ομάδα του
γυρίσματος την ώρα της συγκεκριμένης σκηνής. Δεν μας ενδιαφέρει η θεατρική αναπαράσταση της σκηνής,
αλλά ο εντοπισμός των κινήσεων της κάμερας και του συνεργείου και ο λόγος που ο σκηνοθέτης άλλαζε
πλάνο.
Δ. Το storyboard είναι ο οπτικός χάρτης της ιστορίας. Είναι ο οδηγός για την ανάπτυξη της υπόθεσης γι’
αυτό και το σχέδιο δεν είναι απαραίτητο να είναι καλλιτεχνικών προδιαγραφών. Αρκεί ένα απλό και
καθαρό σχέδιο γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να καθοριστεί η θέση των ηρώων και η γωνία λήψης
τους. Φτιάξτε το δικό σας storyboard για οποιαδήποτε σκηνή της ταινίας σας. Θα σας βοηθήσει το σχέδιο
που υπάρχει στο παράρτημα.
Ε. Ας υποθέσουμε ότι είστε κριτικοί κινηματογράφου και γράφετε άρθρα σε γνωστό περιοδικό ή
εφημερίδα. Γράψτε ένα άρθρο για την ταινία που είδατε. Σχολιάστε τα δυνατά και τα αδύνατά της σημεία.
Μιλήστε για όσα σας άρεσαν και όσα σας απογοήτευσαν. Επιλέξτε το ύφος της κριτικής σας (ευγενικό,
αυστηρό, αγενές, επιστημονικό, αναλυτικό κλπ). Βρείτε αντίστοιχες κριτικές από το διαδίκτυο για να πάρετε
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ιδέες. Να θυμάστε ότι μια κινηματογραφική κριτική είναι ένα ιδιαίτερο κειμενικό είδος με τις δικές του
συμβάσεις. Έτσι πρέπει να δοθεί έμφαση στη δομή του κειμένου: πρώτα συνήθως δίνονται τα στοιχεία της
ταινίας (τόπος παραγωγής, χρονολογία, σκηνοθέτης, ηθοποιοί). Έπειτα γίνεται μια σύντομη αναφορά σε
συστατικά της ταινίας με σκοπό να εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον του υποψήφιου θεατή. Στη συνέχεια
δίνονται στοιχεία του σεναρίου (χωρίς να αποκαλύπτεται το τέλος) και η κριτική τελειώνει με τον
χαρακτηρισμό της σκηνοθετικής εργασίας και της ερμηνείας των ηθοποιών και με μια γενική αποτίμηση της
ταινίας. Διαβάστε τις «κριτικές» σας στην τάξη. Τι διαπιστώνετε; Έχουν όλοι την ίδια άποψη για την ταινία
που είδανε; Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορές;
Στ. Κάθε ταινία μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για μια σειρά από θέματα. Στην τάξη μπορούμε να
επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές ομαδοποιημένα: η καθημερινότητα των ανθρώπων (Διατροφή,
ενδυμασία, οικία, τρόπος ζωής, τρόπος διασκέδασης κλπ. Ομοιότητες και διαφορές με το σήμερα),
επαγγέλματα (πολλά από τα οποία έχουν εξαφανιστεί σήμερα. Ένας ψαράς της Πάφου σε μια σκηνή της
ταινίας παραπονιέται γιατί δε βρίσκει πια νέους που να θέλουν να ασχοληθούν με την αλιεία. Βρίσκουμε
πληροφορίες για τα επαγγέλματα αυτά), πολίτευμα (Σε μια σκηνή της ταινίας, όπου οι πατεράδες των δύο
νέων μαλώνουν σε ένα αστυνομικό τμήμα, απεικονίζεται πίσω από τον διοικητή η φωτογραφία του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Συζητούμε για το πολίτευμα τότε και σήμερα. Συγκρίνουμε τα πολιτεύματα
Ελλάδας και Κύπρου), ήθη, έθιμα και παραδόσεις (προίκα, συνοικέσιο, ρόλος γυναίκας, βεντέτα κλπ),
στεροτυπικές εικόνες (Μια ακόμη συχνή στεροτυπική εικόνα είναι του πλούσιου άντρα που μεγαλώνει
μόνος του την κόρη του, πρότυπο που πρωταγωνιστεί και σε αυτή την ταινία όπως και σε πολλές άλλες: «Το
κοροϊδάκι της δεσποινίδος» (μπαμπάς Παπαγιαννόπουλος, κόρη Καρέζη), «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια»
(μπαμπάς Κωνσταντάρας, κόρη Βουγιουκλάκη), «Η Λίζα και οι άλλοι» (μπαμπάς Κωνσταντάρας, κόρη
Βουγιουκλάκη), «Δεσποινίς διευθυντής» (μπαμπάς Παπαγιαννόπουλος, κόρη Καρέζη), «Τζένη-Τζένη»
(μπαμπάς Παπαγιαννόπουλος, κόρη Καρέζη) κλπ.)
Ζ. Βρίσκουμε στοιχεία της κυπριακής διαλέκτου στην ταινία. Απομονώνουμε λέξεις και φράσεις και τις
ερμηνεύουμε.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Το διδακτικό σενάριο αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα καθώς η αξιοποίηση ενός ελκυστικού
εργαλείου (ελληνική ταινία) θα βοηθήσει τους μαθητές να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να
αντιληφθούν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Περιγράψτε την υλικοτεχνική υποδομή (μέσα και υλικά) που απαιτήθηκαν για την εφαρμογή του σεναρίου

2.6. Βιβλιογραφία
Αναφέρετε (εφόσον υπάρχουν) άρθρα, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ που χρησιμοποιήσατε. Η όποια
βιβλιογραφία να αναφέρεται με βάση το σύστημα APA (https://www.tuc.gr/index.php?id=2690 .
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2.7. 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.
Α. Λίγα λόγια για την ταινία
Μια ανάλαφρη αισθηματική κωμωδία παραγωγής Διογένη Ηροδότου και Διονύση Κουρουνιώτη, σε
σενάριο Λάκη Μιχαηλίδη και σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου παρουσιάζω στο παρόν θέμα. Η ταινία που πήρε
και τον δεύτερο τίτλο "Ο κυρ Γιώργης και οι τρέλλες του" γυρίστηκε το 1971 εξ' ολοκλήρου στην Κύπρο. Ο
αρχικός τίτλος της ταινίας ήταν «Διακοπές στην Κύπρο μας» και ο τίτλος άλλαξε γιατί εκείνο το χρονικό
διάστημα ο πρωταγωνιστής Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ήταν διάσημος λόγω του τηλεοπτικού σήριαλ
«Λούνα παρκ» και οι παραγωγοί σκέφτηκαν να το αξιοποιήσουν αυτό για να αυξήσουν τη δημοφιλία της
ταινίας.
Η υπόθεση - Το καστ. Δύο αντίπαλοι οινοβιομήχανοι στην Κύπρο ο Χατζηγιάννης (Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος) και ο Χατζηπαύλου (Ανδρέας Ποταμίτης) σπουδάζουν τα παιδιά τους την Τζούλια
(Δώρα Σιτζάνη) και τον Ανδρέα (Νίκος Δαδινόπουλος) στο Λονδίνο και στην Αθήνα αντίστοιχα και
σχεδιάζουν γι' αυτά έναν πλούσιο γάμο με τον Τάκη Μπουμπούνα και τη Λουκία Κανελλίδη, που φυσικά
δεν ενδιαφέρουν καθόλου τα παιδιά. Αντ' αυτού και οι δύο αποφασίζουν να κάνουν διακοπές ινκόγνιτο
στην Πάφο με συντροφιά η Τζούλια την ξαδέρφη της Ρένα (Δήμητρα Δημητριάδου) και ο Ανδρέας τον φίλο
του Σωτήρη (Γιώργος Κάππης) που θα εργαστούν ως ψαράδες στον καπετάν Νικόλα (Γιώργος Βελέντζας).
Εκεί οι δύο νέοι θα γνωριστούν αποκρύπτοντας την πραγματική τους ταυτότητα και θα συνεχίσουν τις
διακοπές παρέα. Η άφιξη όμως του πατέρα Χατζηγιάννη θα σταθεί αιτία να διαλυθούν όλα. Η Τζούλια
γυρνάει στο σπίτι υπό επιτήρηση. Ο Ανδρέας όμως δεν θα το βάλει κάτω. Θα οργανώσει επιχείρηση
απαγωγής της Τζούλιας. Οι δύο νέοι θα εκβιάσουν καταστάσεις για να πάρουν την συγκατάθεση των
γονιών τους η οποία με αρκετή δυσκολία και περιπέτειες θα έρθει στο τέλος.
Σχόλια. Μια ακόμη εύπεπτη κωμωδία από εκείνες που γυρίστηκαν κατά κόρο εκείνη την περίοδο και
απηχούν τις συνθήκες και το πνεύμα της εποχής. Σε μια περίοδο οικονομικής ευμάρειας δύο πλουσιόπαιδα
που θέλουν να παντρευτούν παρά τις αντιθέσεις των οικογενειών τους. Η σημαντική διαφορά που
εντοπίζεται εδώ είναι ο χώρος που εκτυλίσσεται η υπόθεση και είναι η πανέμορφη και άκρως τουριστική
Κύπρος. Δεν θα ήταν υπερβολή αν κάποιος παρομοίαζε την ταινία ως εκτεταμένο τουριστικό τρέιλερ
προβολής υπό την επίφαση στοιχειώδους σεναρίου. Ακόμη κι έτσι όμως δεν είναι διόλου άσχημο να
πάρουμε μια εικόνα της γεωγραφίας της (ενιαίας τότε) Κύπρου και των αναρίθμητων τοπίων φυσικού
κάλλους (Πάφος, Κυρήνεια, Αμμόχωστος, Πλάτρες, Σαλαμίνα, Κολώσι). Υπό την έννοια αυτή είναι μία από
τις πιο τουριστικές ταινίες της περιόδου. Κατά τον ίδιο τρόπο προβάλλονται και οι αντίστοιχες
ξενοδοχειακές υποδομές που αφθονούσαν. Πέραν αυτών η ταινία δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας.
Υπάρχουν κάποιες κωμικές στιγμές λόγω Παπαγιαννόπουλου και δευτερευόντως Κάππη, χωρίς βέβαια να
είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ σημαντικό το μουσικό στοιχείο, είναι ένα από τα απόλυτα συν όπως θα
αναλυθεί ιδιαιτέρως παρακάτω.
Η μουσική. Στην ταινία δίνεται η ευκαιρία να προβληθεί ευρύτατα η τότε συνεργασία των Λευτέρη
Παπαδόπουλου και Μάνου Λοίζου που εκφράστηκε με πολύ επιτυχημένες παραγωγές δίσκων.
Συγκεκριμένα ακούμε τα α) Δέκα παλικάρια σε δεύτερη εκτέλεση από τον Μιχάλη Βιολάρη β) το Μόλις
φανείς από τη Δώρα Σιτζάνη γ) Ειν' η αγάπη μας μεγάλη από τον Νίκο Δαδινόπουλο και δ) Κουτσή κιθάρα
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σε πρώτη εκτέλεση και από τους δύο πρωταγωνιστές. Επίσης ακούγονται μόνο μουσικά τα Καβάλα στο
δελφίνι, Το παλιό ρολόι και Τα πλεούμενα, όλα σπουδαίες επιτυχίες του ανεβασμένου εκείνο τον καιρό
Γιάννη Καλατζή. Στους ίδιους κεφάτους ρυθμούς και η μουσική επένδυση της ταινίας από τον πολύπειρο
Χρήστο Μουραμπά.
Να σημειωθεί επίσης ότι η ταινία στάθηκε αιτία να γνωριστούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η Δώρα
Σιτζάνη και ο Μάνος Λοίζος οι οποίοι και παντρεύτηκαν 7 χρόνια αργότερα, το 1978.

Β. Σχεδιάγραμμα συζήτησης στην τάξη
Η ταυτότητα της ταινίας μου:
Ποιος/ποιοι την δημιούργησαν;

Έτος δημιουργίας

Είδος ταινίας (μικρού ή μεγάλου
μήκους, μυθοπλασίας,
ντοκιμαντέρ, animation)

Πληροφορίες από τους τίτλους
αρχής και τέλους (για όσους
συμμετείχαν, τους εξωτερικούς
συνεργάτες, μουσική που
«έντυσε» την ταινία ή άλλες
πληροφορίες)

Διάρκεια της ταινίας

Υπόθεση της ταινίας :
Ποια είναι με λίγα λόγια η
υπόθεσή της;

Ο τίτλος της ταινίας προετοιμάζει
τον θεατή για τη συγκεκριμένη
υπόθεση;

Ήρωες/πρωταγωνιστές (ονόματα,
ηλικίες, ιδιότητες, συμπεριφορές,
χαρακτήρες)

Τόπος (πού γίνονται όσα
παρουσιάζει η ταινία)

Πότε γίνονται; (χρόνος)

Ποιο μήνυμα ήθελαν να στείλουν
οι δημιουργοί της ταινίας; Τι
σκοπό είχαν όταν την γύρισαν;

Η Κύπρος και ο τρόπος που αποτυπώνεται στην ταινία
Με ποιους τρόπους προβάλλεται η Κύπρος στην
ταινία;

Τι πληροφορίες μας δίνονται για την οικονομική και
τουριστική ανάπτυξη του νησιού;

Πώς φέρονται οι πρωταγωνιστές της ταινίας;
(χαρακτήρισέ τους)

Τι γνωρίζεις για τη συγκεκριμένη περίοδο της
κυπριακής ιστορίας;

Ποιες περιοχές της Κύπρου αναφέρονται στην
ταινία; Μπορείς να τις βρεις στον χάρτη; Πού

Πώς είναι σήμερα οι συγκεκριμένες περιοχές;
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βρίσκονται αυτές οι περιοχές σήμερα;

Κινηματογραφικά εργαλεία…
Από πόσες σκηνές αποτελείται η
ταινία; (η σκηνή είναι το τμήμα
της ταινίας που έχει ενότητα
χώρου και χρόνου, το κομμάτι
της δηλαδή που περιγράφει
γεγονότα που συμβαίνουν σε
έναν τόπο την ίδια χρονική
περίοδο. Αλλάζουμε σκηνή όταν
περνάμε σε έναν άλλο χώρο ή
στον ίδιο χώρο μια άλλη στιγμή)

Ποια είναι η αγαπημένη σου
σκηνή στην ταινία;

Πώς σου φαίνεται το τέλος της
ταινίας; Αν την γύριζες εσύ, θα
δημιουργούσες ένα άλλο
(κινηματογραφικό) τέλος;

Σου άρεσε η μουσική επένδυση
της ταινίας; Θα προτιμούσες κάτι
άλλο; Διευκολύνει η μουσική
επένδυση τους στόχους των
δημιουργών;

Χρησιμοποιούν οι δημιουργοί
κάποια εφέ;

Πώς σου φαίνεται το μοντάζ της
ταινίας; Είναι αργό ή γρήγορο; Το
πέρασμα από τη μια σκηνή στην
άλλη πώς γίνεται; Εξυπηρετεί κάτι
αυτό;

Ποιος είναι ο φωτισμός στην
ταινία; Τα πλάνα είναι φωτεινά ή
σκοτεινά; Είναι ασπρόμαυρη ή
έγχρωμη;

Ποια πλάνα κυριαρχούν
(κοντινά/έμφαση στο πρόσωπο,
μεσαία/ο/οι πρωταγωνιστές
φαίνονται ολόκληροι και δεν μας
ενδιαφέρει ο περιβάλλον χώρος
ή μακρινά); Γιατί;

Ποια οπτική γωνία επιλέγουν οι
δημιουργοί στην κάμερα; (π.χ.
Πλονζέ όπου η μηχανή κοιτάει
προς τα κάτω, είναι μια λήψη που
καταπιέζει το αντικείμενο που

Πιστεύεις ότι οι παραπάνω
επιλογές βοηθούν τους
δημιουργούς ώστε να περάσουν
το μήνυμά τους στους θεατές;

Αν εσύ δημιουργούσες την ταινία,
ποιες από τις παραπάνω επιλογές
των δημιουργών θα κρατούσες
και ποιες θα άλλαζες;

Πώς κινείται η κάμερα; Π.χ.
Πανοραμίκ (από δεξιά-αριστερά
ή και αντίστροφα, στον οριζόντιο
άξονα της μηχανής)
Βερτικάλ (η κίνηση από πάνω
προς τα κάτω και αντίστροφα,
στον κάθετο άξονα της
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Κινηματογραφούμε. Κοντρ
πλονζέ όπου η μηχανή κοιτάει
προς τα πάνω ή Στο επίπεδο του
ματιού όπου η κάμερα
τοποθετείται στο ύψος του
ανθρώπου.

μηχανής)
Τράβελινγκ ( η μηχανή κινείται
με βαγονάκι ή άλλον τρόπο πάνω
σε ράγες, πλησιάζοντας ή
όχι σε κάποιο πρόσωπο ή
αντικείμενο)

Σου άρεσε σε γενικές γραμμές η ταινία;
Τι δε σου άρεσε σε αυτήν;
Αιτιολόγησε την άποψή σου

Γ. Λινκ της ταινίας
https://www.youtube.com/watch?v=2dxGkXximnU
Παράκληση: Το αρχείο είναι δομημένο με τους τίτλους των ενοτήτων να ακολουθούν συγκεκριμένο
πρότυπο (στυλ) του Microsoft Word, παρακαλώ να μην επεμβαίνετε σ’ αυτό.
Δ. Storyboard

Εικόνα
Παράδειγμα συμπληρωμένου storyboard Εικόνα

Σημειώσεις
…………………………………………………
………………………
…………………………………………………
………………………
…………………………………………………

Σημειώσεις
…………………………………………………
………………………
…………………………………………………
………………………
…………………………………………………
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Το Κυπριακό πρόβλημα Λευκωσία η μόνη
διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Πασχάλης Στεφάνου
Ιδιότητα: Δάσκαλος
Email επικοινωνίας: pstefanou@sch.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

To σενάριο σχετίζεται με το μάθημα της ιστορίας και στην ενότητα το κυπριακό ζήτημα. Ξεκινάει από τα
χρόνια της Αγγλοκρατίας τον αγώνα 1955-1959 για την ένωση με την Ελλάδα, την ανεξαρτησία, την
τουρκική εισβολή και την διχοτόμηση του νησιού και της Λευκωσίας.

1.3.

Τάξη εφαρμογής

Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης στο πλαίσιο της διδασκαλίας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το κυπριακό
πρόβλημα. Είναι η πρώτη γνωριμία που κάνουν με το θέμα της Κύπρου, το βιβλίο αφιερώνει μόνο 10
σειρές και σε αυτές δεν μπορούν να καταλάβουν το σημαντικό αυτό θέμα. Να γνωρίσουν την έννοια της
διχοτομημένης πρωτεύουσας.

Διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τον Κυπριακό Ελληνισμό
Να κατανοήσουν το Κυπριακό πρόβλημα.
Να μάθουν τα ιστορικά γεγονότα.
Να αντιληφθούν τις συνέπειες του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.
Να γνωρίσουν πως διχοτομείται μια πατρίδα, μια πόλη.
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Κοινωνιολογικοί και πολιτισμικοί στόχοι.
Να κατανοούν τα ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Να εκφραστούν δημιουργικά και να κατανοήσουν τον Κυπριακό Ελληνισμό.
Να επισκεφτούν την Κύπρο ή μνημεία μνήμης αγωνιστών Κυπρίων και Ελλήνων.
Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αυτοδιάθεσης των λαών.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες υλοποιούνται με βάση την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με την χρήση
ΤΠΕ με οπτικοαουστικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν το πρόβλημα της Κύπρου,
γονείς μαθητών ή ίδιων μαθητών που επισκέφτηκαν την πράσινη γραμμή και την διχοτομημένη Λευκωσία.

1.6.

Συνολική διάρκεια

4 διδακτικές ώρες.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Θα αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις σχετικές με το Κυπριακό πρόβλημα, τη διαχρονική εξέλιξη του
προβλήματος τις αιτίες του προβλήματος και τις συνέπειες που βιώνουν οι κάτοικοι της Κύπρου.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Θα αξιοποιηθούν οι γενικότερες γνώσεις των μαθητών σχετικά με απελευθερωτικό αγώνα, αποικιοκρατία,
Τούρκοι Οθωμανοί ,γνώσεις γεωγραφίας, έννοιες έθνους- κράτους

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος : Αγγλοκρατία ΕΟΚΑ, 1955-59 Ανεξαρτησία.
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες.
Είδος :Ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία, διδασκαλία, εμπέδωση.
Γνώση του Αγώνα των Ελληνοκυπρίων εναντίον των Άγγλων κατακτητών του νησιού. Κατανόηση γιατί
γίνεται ο αγώνας αυτός εναντίον φιλικής χώρας παραδοσιακού συμμάχου του Ελληνισμού. Ακούγονται οι
λέξεις αποικιοκρατία, Βρετανική αυτοκρατορία και δείχνονται χάρτες της βρετανικής αυτοκρατορίας.
Κατανοείται η σπουδαία γεωγραφική θέση της Κύπρου. Ακούγονται μαρτυρίες Ελλήνων αγωνιστών από την
περιοχή μας που έλαβαν στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Άγγλων. Γίνεται γνωστό πως συγκροτείται
Η ΕΟΚΑ από τον στρατηγό Γ. Γρίβα το 1953 με στόχο την ένοπλη αντιπαράθεση στην Βρετανική κατοχή της
Κύπρου την απελευθέρωση του νησιού και τη ένωση με την Ελλάδα. Η δράση της ΕΟΚΑ ξεκινά το 1955 με
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ηγέτη τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο .Ο απελευθερωτικός αγώνας φέρνει αποτελέσματα και την αναγνώριση
του δικαίου αιτήματος των Ελληνοκυπρίων. Παρουσιάζεται οπτικό υλικό από τα φυλακισμένα μνήματα και
συζήτηση ότι κάθε αγώνας έχει βαρύ τίμημα ανθρώπινης ζωής. Ακούγονται προσωπικές μαρτυρίες
μαθητών που ταξίδεψαν στην Κύπρο και επισκέφτηκαν τα φυλακισμένα μνήματα .Εξιστορούν τι είδαν και τι
άκουσαν .Γίνεται τέλος ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο που έπαιξαν οι μαθητές και γενικότερα η νεολαία στην
διάρκεια του αγώνα. Όπως η συμμετοχή σε διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Η ενότητα αυτή κλείνει με
επίσκεψη στο ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας και στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος που έχει το όνομα του ήρωα Ευαγόρα
Παλληκαρίδη.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος :Ανεξαρτησία, τουρκική εισβολή.
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.
Είδος : διδασκαλία, ανασύνθεση, συμπέρασμα
Ανάγνωση των προβλημάτων που προέκυψαν από την ανεξαρτησία δυο κοινότητες, εγγυήτριες δυνάμεις.
Εξήγηση των όρων αυτών και με την βοήθεια λεξικού η εργασία αυτή γίνεται κατά ομάδες. Συγκρούσεις
που γίνονται μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που φέρνουν την εισβολή των τουρκικών
στρατευμάτων τον Ιούλιο του 1974.Προβάλεται οπτικό υλικό με θέμα την εισβολή στην Κύπρο με την
επωνυμία «Αττίλας» και περιγράφονται οι συνέπιες της εισβολής αυτής. Ακούγονται μαρτυρίες Σερραίων
που έλαβαν μέρος στις μάχες του 1974.Γίνεται αναφορά στους 1619 αγνοούμενους κύπριους πολίτες .Ο
όρος αγνοούμενος στο δράμα της Κύπρου γίνεται αντικείμενο συζήτησης και πως φτάσαμε να έχουμε
αγνοούμενους και όχι αιχμάλωτους πολέμου. Ακούγεται η ομιλία του Μακάριου για την τουρκική εισβολή
Η Διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος μέσα από το ψήφισμα του ΟΗΕ.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος : Διχοτόμηση Κύπρου-Λευκωσία η μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.
Είδος :διδασκαλία , ανασύνθεση, εμπέδωση, συμπέρασμα.
Με την βοήθεια φωτογραφιών της διχοτομημένης Λευκωσίας και του χάρτη με την διχοτομημένη Κύπρου
γίνεται συζήτηση πως μπορεί μια πρωτεύουσα κράτους να είναι χωρισμένη στα δυο και να υπάρχουν
σύνορα. Με την βοήθεια του διαδικτύου ψάχνουμε και ανακαλύπτουμε ότι και το Βερολίνο που ήταν
διχοτομημένο τα τελευταία 28 χρόνια είναι ενιαίο. Με την βοήθεια μια συναδέλφου που έζησε 2 χρόνια
στην Λευκωσία μας αφηγείται πως είναι να ζεις σε μια πόλη που έχει σύνορα και να μην μπορείς να
κυκλοφορήσεις ελεύθερα στην ιδία σου την πόλη. Συζητάμε για την ύπαρξη του Ψευδοκράτους και τις
προσπάθειες που γίνονται να επανενωθεί το νησί.
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4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Αρχική: Οι μαθητές στην αρχή της διαδικασίας έχουν ελάχιστες γνώσεις για το Κυπριακό ζήτημα δεν
μπορούν να φανταστούν πως μια πρωτεύουσα είναι διχοτομημένη. Δεν γνωρίζουν τα ιστορικά γεγονότα
και πως είναι η σημερινή κατάσταση στην Κύπρο.
Διαμορφωτική : Κατά την πορεία του μαθήματος δεν υπάρχουν προβλήματα τα παιδιά μαθαίνουν τα
γεγονότα βλέπουν το οπτικοακουστικό υλικό ,ακούνε από συμμαθητές τους που έχουν επισκεφτεί το νησί
πως είδαν αυτοί την σημερινή κατάσταση και ακούνε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προσωπικές μαρτυρίες
ανθρώπων που πήραν μέρος στις μάχες του 1974.
Τελική: Όλα τα ιστορικά γεγονότα και οι μαρτυρίες είναι τώρα γνωστά στους μαθητές και γίνονται
αντικείμενο συζήτηση για το ξεκίνημα του απελευθερωτικού αγώνα των Ελληνοκυπρίων στην αρχή για την
ένωση με την μητέρα Ελλάδα στην συνέχεια η ανεξαρτησία που έρχεται με προβλήματα. Αναλύεται ο ρόλος
της Μ.Βρετανίας και ποσό σημαντικός ρόλο έπαιξε το πραξικόπημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την
Τουρκική εισβολή. Τέλος γίνεται μεγάλη συζήτηση πως είναι η καθημερινότητα ανθρώπων που ζουν σε μια
διχοτομημένη πρωτεύουσα που υπάρχουν σύνορα και οδοφράγματα.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Χρειάζονται για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου μια αίθουσα εξοπλισμένη με βιντεοπρότζεκτορα,
σύνδεση με το διαδίκτυο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηχεία.

2.6. Βιβλιογραφία
Κρανιδιώτης Γ.(1984).Το κυπριακό πρόβλημα 1960-1974
Βαρνάβα, Ανδρέας (2002). Ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Λευκωσία: Ίδρυμα ΕΟΚΑ.
Γλαύκος Κληρίδης. (1988). Η κατάθεσή μου,. Λευκωσία
Τζόκας (2000).Διδακτικές στρατηγικές στο μάθημα της Ιστορίας, Εκδ.Σαββάλας.
Οι Ήρωες της ΕΟΚΑ
https://ellas2.wordpress.com/2009/03/31/οι-ηρωεσ-τησ-εοκα/
Πλάνα από την Τουρκική εισβολή. https://youtu.be/qFo12OAdkKE
Λευκωσία: Η Τελευταία Διχοτομημένη Πρωτεύουσα του Κόσμου
https://video.vice.com/gr/video/nicosia-the-last-divided-european-capital/59106ed1ffc1a92f14a99b2d
Φυλακισμένα μνήματα.
https://www.youtube.com/watch?v=GOQ7kiebk2A
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2.7. Παράρτημα
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Όταν η ποίηση «διορθώνει» τη σκληρότητα της
ιστορίας»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ευφροσύνη (Εριέττα) Δεληγιάννη
Ιδιότητα: φιλόλογος 3ου ΓΕΛ Υμηττού, τ. Σχολική Σύμβουλος
Email επικοινωνίας: efrossinierietta@outlook.com
2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Ματαρά
Ιδιότητα: εκπαιδευτικός ΠΕ05 3ου ΓΕΛ Υμηττού, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Email επικοινωνίας: mata.ioan@yahoo.gr
3ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Στυλιανή Κομπούρη
Ιδιότητα: εκπαιδευτικός ΠΕ05 3ου ΓΕΛ Υμηττού,
Email επικοινωνίας: stylkom@yahoo.gr

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Στο πολυτροπικό σενάριο που αναπτύσσεται διαθεματικά εμπλέκονται η ΙΣΤΟΡΙΑ, η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, τα
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, το ΘΕΑΤΡΟ και η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (χορός).

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόζεται στους 45 μαθητές της Α΄ και της Β’ Λυκείου του σχολείου μας που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες».

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αποσκοπεί καταρχήν στην ευαισθητοποίηση των Ελλήνων μαθητών
απέναντι στο Κυπριακό ζήτημα μέσα από την εμβάθυνση στα γεγονότα της κυπριακής τραγωδίας και την
βαθύτερη επαφή τους με τη σύγχρονη κυπριακή ποίηση.
Συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί: μελετώντας οι μαθητές τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την τουρκική
εισβολή, τη βίαιη εκδίωξη και τον επακόλουθο εκτοπισμό των κατοίκων της Κύπρου
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•
να προβληματιστούν πάνω στον τρόπο που τα ιστορικά γεγονότα επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων,
διαμορφώνοντας την ατομική, αλλά και τη συλλογική τους συνείδηση και παράλληλα
•
να κατανοήσουν πόσο οι εκάστοτε ιστορικές εξελίξεις αντανακλούν στις επιλογές και κατευθύνουν
τις πράξεις των συλλογικών, των ατομικών αλλά και των ποιητικών υποκειμένων
Περαιτέρω διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι
Μέσω του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές επιδιώκεται :
















να συνειδητοποιήσουν την κοινή πολιτιστική ταυτότητα Ελλάδας – Κύπρου
να ασκηθούν στη μελέτη της Ιστορίας μέσω πρωτογενών και δευτερογενών πηγών
να ασκηθούν στην ερμηνεία της ποίησης μέσω της μελέτης βιογραφικών και εργογραφικών
στοιχείων που αφορούν τον εκάστοτε ποιητή – δημιουργό και να καλλιεργηθούν μέσα από την
ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων
να γνωρίσουν χαρακτηριστικά έργα της σύγχρονης Κυπριακής λογοτεχνίας εμπνευσμένα από τα
γεγονότα του 1974
να γνωρίσουν το εμβληματικό και πολύπλευρο ποιητικό έργο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη
να εμβαθύνουν μέσα από έρευνα, μελέτη, καταγραφή και ερμηνεία των πηγών και των
ντοκουμέντων
στο ιστορικό πλαίσιο αρκετών ποιημάτων του Κυριάκου Χαραλαμπίδη και
συγκεκριμένα του ποιήματος: «Στα στέφανα της κόρης του», το οποίο αποτελεί και την αφόρμηση
του συγκεκριμένου σεναρίου
να παρακολουθήσουν σε ποικίλα λογοτεχνικά έργα τη μεταστροφή της φυσιολογικής εξέλιξης των
γεγονότων μέσα από την επικράτηση του εξωλογικού στοιχείου
να ασκηθούν στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
να συνθέσουν με δημιουργική γραφή δικά τους κείμενα, δίνοντας άλλη διάσταση στο ποίημα
να μελετήσουν τη σύγχρονη εθιμοτυπία του γάμου στην Κύπρο, με βάση τα δεδομένα του
ποιήματος και να τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη στην Ελλάδα.
να ασκηθούν στη δραματοποίηση λογοτεχνικού έργου, συνεπώς και σε όλες τις απαραίτητες
σχετικές δραστηριότητες, όπως είναι η κατανομή δραματικών ρόλων, η κατανομή εργασιών και η
ομαδική ανάληψη έργου που αφορά την προετοιμασία του «θεατρικού» χώρου δράσης, τα
σκηνικά, τα κοστούμια, τη σκηνοθεσία, τις σκηνοθετικές οδηγίες, τη βιντεοσκόπηση, το «μοντάζ»
κ.λπ.
να γνωρίσουν τα βήματα κυπριακών και κρητικών παραδοσιακών χορών που παρουσιάζουν
συγγένεια, να ασκηθούν στη χορογραφία τους και να τους χορέψουν συμμετέχοντας -βάσει των
σκηνοθετικών οδηγιών- στη δραματοποίηση του ποιήματος

Συμπληρωματικά οι μαθητές αναμένεται να ασκηθούν περαιτέρω, σε δεξιότητες ανάγνωσης και
αναγνωστικής ανταπόκρισης, ερευνητικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης, καθώς και σε δεξιότητες
ψηφιακού γραμματισμού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Άλλοι μακροπρόθεσμοι παιδευτικοί - παιδαγωγικοί στόχοι που ευελπιστούμε να επιτευχθούν:
Οι μαθητές ερευνώντας τα ιστορικά δεδομένα, (συγ)κρίνοντάς τα με παλαιότερα και σύγχρονα αντίστοιχα
ιστορικά γεγονότα και «βιώνοντας» μαζί με τα ποιητικά υποκείμενα τη συλλογική και την ατομική ιστορία,
ωθούνται στην κατανόηση και στην ενσυναίσθηση του πόνου που βιώνει ο εκτοπισμένος, ο πρόσφυγας, ο
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συγγενής του αγνοουμένου, ο άνθρωπος που η ζωή του ανατράπηκε ολοκληρωτικά από εισβολές, πόλεμο,
απώλειες και πένθος.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Κατά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων και των βιογραφικών, εργογραφικών, λογοτεχνικών στοιχείων
που αφορούν τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, το έργο του και γενικότερα τη σύγχρονη κυπριακή ποίηση
ακολουθήθηκε η μέθοδος της ερευνητικής μάθησης. Οι μαθητές εργάστηκαν
ομαδοσυνεργατικά
αξιοποιώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών στο χώρο του Εργαστηρίου της Πληροφορικής προκειμένου
να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο και να αξιοποιήσουν με τον κατάλληλο κριτικό, κατά
περίπτωση, τρόπο το εκτεταμένο υλικό που υπάρχει εκεί.
Ειδικά για την επεξεργασία των στοιχείων του ποιήματος ακολουθήθηκε η κειμενοκεντρική-ερμηνευτική
προσέγγιση, όπου οι μαθητές, απαντώντας σε ερωτήσεις καθοδηγούμενης αυτενέργειας που τέθηκαν από
τον εκπαιδευτικό και διαλεγόμενοι με τους συμμαθητές τους, ανακάλεσαν πληροφορίες, συνδύασαν
δεδομένα, διάβασαν παράλληλα λογοτεχνικά και πολυτροπικά κείμενα, προσέγγισαν κριτικά τα γεγονότα,
αντάλλαξαν απόψεις, συζήτησαν
επιχειρηματολογώντας
με λόγο - αντίλογο
και κατέληξαν
αναστοχαζόμενοι σε επιμέρους συμπεράσματα και στην τελική σύνθεσή τους.
Επιπλέον, λόγω της καθαρά διαθεματικής φύσης του σεναρίου, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος της
διαθεματικής προσέγγισης. Οι μαθητές εργαζόμενοι με την ίδια μέθοδο της ερευνητικής κριτικής μάθησης
και ομαδοσυνεργατικά συγκέντρωσαν, παρακολουθώντας παρόμοιες «παραστάσεις», το υλικό που τους
ήταν απαραίτητο για να μπορέσουν να δραματοποιήσουν το ποίημα. Με την ίδια μέθοδο και με την
υποστήριξη της εκπ/κού Φυσικής Αγωγής συγκέντρωσαν και τις πληροφορίες σχετικά με τις παραδοσιακές
στολές και τη χορογραφία των παραδοσιακών κυπριακών χορών. Τέλος, λαμβάνοντας μέρος οι ίδιοι στις
πρόβες και τη βιντεοσκόπηση της δραματοποίησης και των χορών και αναζητώντας, με τη διακριτική
επίβλεψη της Συντονίστριας του Προγράμματος, τους φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδράμουν
πρακτικά στην υλοποίησή του, συμμετείχαν, και με βιωματικό τρόπο, στην όλη προσπάθεια.
Ως προς τις τεχνικές σημειώνεται καταρχάς ο καταιγισμός ιδεών, που χρησιμοποιήθηκε ήδη από τη φάση
της επιλογής του θέματος του σεναρίου, αλλά και σε κάθε περίπτωση που ανέκυπτε κάποιο ιδιαίτερο
ζήτημα ή πρόβλημα και έπρεπε να προταθούν περισσότερες λύσεις. Από τις υπόλοιπες διδακτικές τεχνικές
αναφέρονται, ενδεικτικά, η χρήση των ΤΠΕ, οι προβολές εικόνων, οι προβολές βίντεο με απαγγελίες/
βίντεο μελοποιημένης ποίησης/ βίντεο δραματοποιημένων παραστάσεων/ χορών, αλλά και οι θεατρικές
τεχνικές όπως ο διάδρομος συνείδησης, η παγωμένη εικόνα, η ανταλλαγή ρόλων κ.ά.
Οι μαθητές που συμμετείχαν συγκεντρώθηκαν σε μια πρώτη φάση εργασίας (Α΄ φάση) σε ολομέλεια, στην
αίθουσα πληροφορικής προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με το Συνέδριο και να αποφασιστεί με
καταιγισμό ιδεών το θέμα του Σεναρίου μας. Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη ανταλλαγή σκέψεων/ ιδεών και
λήφθηκαν οι πρώτες αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση των εργασιών.
Σε μια επόμενη φάση (Β φάση) οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες -ανάλογα με τη συμμετοχή
τους είτε στη δραματοποίηση είτε στους χορούς- και στη συνέχεια οργανώθηκαν οι ομάδες μελέτης για τη
διεξαγωγή του Σχεδίου Διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η κάθε
ομάδα οργανώθηκε εσωτερικά αποφασίζοντας για το όνομά της και για την εσωτερική διανομή των ρόλων
των
μελών
της
(Πρόεδρος/Συντονιστής,
Γραμματέας,
Αναγνώστης/
Παρουσιαστής,
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Αντιπρόσωπος/Διαμεσολαβητής), έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία,
σεβόμενοι τη διαφορετικότητα στις δυνατότητες, στις επιδόσεις και στο γνωστικό τους προφίλ.
Στις επόμενες φάσεις οι μαθητές, αφού τους διανεμήθηκαν από την φιλόλογο τα Φύλλα Εργασίας,
κατέθεσαν τον προγραμματισμό τους και κρατώντας ημερολόγιο, πρακτικά και φάκελο εργασιών,
ξεκίνησαν την έρευνα και τη μελέτη του προτεινόμενου υλικού.

1.6.

Συνολική διάρκεια

12 έως 15 διδακτικές ώρες (κατά περίπτωση)

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Το σενάριο που έχει ως κεντρικό άξονα το ποίημα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη: «Στα στέφανα της κόρης
του», οργανώνεται κατά τρεις διαφορετικές δραστηριότητες: α) Διδασκαλία του ποιήματος σε σχέση με τα
ιστορικά γεγονότα με τα οποία συνδέεται, β) Δραματοποίηση του ποιήματος, γ) Διδασκαλία χορών. Οι δυο
τελευταίες δραστηριότητες θα βιντεοσκοπηθούν για να προβληθούν στο Συνέδριο.
Οι μαθητές μέσω του συγκεκριμένου σεναρίου θα εμπεδώσουν πολλές από τις προϋπάρχουσες γενικές
γνώσεις τους στην ιστορία, στη γεωγραφία, στην ανάγνωση και κατανόηση λογοτεχνικών κειμένων, στη
γνώση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, στη χρήση των ΤΠΕ και άλλων μορφών τεχνολογίας σε ατομικό
και σε ομαδικό επίπεδο, στην παραγωγή λόγου, στην ομαδοσυνεργασία κ.λ.π.
Επιπλέον θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με:
Α.





Τη νεότερη ιστορία της Κύπρου και το σημερινό της απόηχο στη ζωή των Κυπρίων
Τη μοντέρνα ποίηση και συγκεκριμένα τη μεταπολεμική Κυπρίων ποιητών
Την κυπριακή εθιμοτυπία του γάμου
Τους κυπριακούς χορούς και γενικότερα την κουλτούρα της Μεγαλονήσου

Β.



Τη δραματοποίηση και τη σκηνοθεσία πεζών ή ποιητικών έργων
Τη θεατρική αγωγή, δραματικές συμβάσεις και τεχνικές και γενικότερα την πρόσληψη γνώσεων και
καταστάσεων με εργαλεία θεάτρου
 Τη δημιουργία δικών τους λογοτεχνικών συνθέσεων
 Τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, ζωγραφικών έργων, αφίσας, κολλάζ κ.λ.π.
 Τη δημιουργία χρονογραμμής κ.ά
Γενικότερα, θα ενεργοποιηθεί η κριτική σκέψη των παιδιών στην κατανόηση στάσεων, συμπεριφορών και
στην υιοθέτηση αρχών και αξιών, ενώ παράλληλα θα κινητοποιηθεί η φαντασία, το συναίσθημα, η
ικανότητα ενσυναίσθησης και βιωματικής προσέγγισης, η άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο και
γενικότερα η αυτοπεποίθησή τους στην επικοινωνία. Τελευταίο αλλά όχι αμελητέο: οι μαθητές θα βρουν
τρόπους να εμπλουτίσουν την πολιτιστική ζωή της σχολικής τους κοινότητας.
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2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Για την εφαρμογή του σεναρίου προαπαιτείται η γνώση των κυριότερων ψηφιακών εργαλείων
(επεξεργαστή κειμένου, μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο, εργαλείων πολυμεσικών παρουσιάσεων
κ.λ.π.)

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η Ποίηση και η Ιστορία
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή: Απευθύνεται στην ολομέλεια. Είναι δραστηριότητα που δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα και την
αφόρμηση για την παρουσίαση του ποιήματος. Προβάλλονται δύο βίντεο:
Το πρώτο είναι η απαγγελία του ποιήματος του Κυριάκου Χαραλαμπίδη «Στα στέφανα της κόρης του» από
τον ποιητή.
Το δεύτερο βασίζεται στη μελοποιημένη εκδοχή του ποιήματος (Τραγούδι του Ρόδου του Ανέμου στο οποίο
συμμετέχει η παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου).
Μετά την προβολή, η φιλόλογος ζητά από τους μαθητές να προσπαθήσουν να συσχετίσουν τους στίχους
του τραγουδιού με τις σκηνές που προβάλλονται προσπαθώντας να εντοπίσουν σε ποια γεγονότα
παραπέμπουν. Μετά από έναν πρώτο καταιγισμό ιδεών και αφού οι μαθητές εντοπίσουν την απάντηση σε
γενικές γραμμές, η διδασκαλία μας στρέφεται στα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Οι μαθητές προσεγγίζουν την
Τουρκική εισβολή, τα γεγονότα που συνδέονται με τον Αττίλα Ι, τον Αττίλα ΙΙ, το θέμα των αγνοουμένων , το
ψευδοκράτος και τα κατεχόμενα μέσα από έγκριτα ιστορικά ντοκιμαντέρ του ψηφιακού αρχείου της ΕΡΤ
και του ΡΙΚ που προβάλλονται στην τάξη, καθώς και με την ανάγνωση του σχετικού κεφαλαίου από το
Βιβλίο Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ ‘ Λυκείου.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η Χρονογραμμή
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Περιγραφή: Απευθύνεται στην ολομέλεια. Είναι δραστηριότητα εντοπισμού της χρονικής ακολουθίας των
γεγονότων. Μετά από μια σύντομη αναδρομή, ώστε να συνδεθούν οι μαθητές με τα προηγούμενα, γίνεται
απο τη φιλόλογο η ανάγνωση του εισαγωγικού σημειώματος και του ποιήματος, ενώ οι μαθητές
παρακολουθούν στα βιβλία τους. Μετά την ανάγνωση οι μαθητές αναδιηγούνται σε πεζό λόγο το ποίημα
προσπαθώντας με τη βοήθεια του καθηγητή τους και του εισαγωγικού σημειώματος να τοποθετήσουν τα
γεγονότα που αναφέρονται στο ποίημα σε μια χρονογραμμή που έχει ως εξής: ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ - πατέρας
αγνοούμενος- θάνατος πατέρα- ταφή στα κατεχόμενα- περνούν τα χρόνια -γάμος κόρης - «ξύπνημα»
πατέρα - πέρασμα στα ελεύθερα εδάφη - παρουσία στο γαμο- γάμος- επιστροφή στα κατεχόμενα,
επιστροφή στο χώμα. Με τη χρονογραμμή οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη χρονική ακολουθία των
γεγονότων αλλά και το ρόλο αιτίου - αποτελέσματος στις ατομικές και συλλογικές επιλογές των δρώντων
υποκειμένων.

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Η Πράσινη Γραμμή
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
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Περιγραφή: Η πρώτη διδακτική ώρα απευθύνεται στην ολομέλεια. Είναι δραστηριότητα εμβάθυνσης στην
Κυπριακή τραγωδία και περιστρέφεται γύρω από τους άξονες: Αγνοούμενοι, Κατεχόμενα, Εκτοπισμός
Πράσινη Γραμμή. Προβάλλεται βίντεο του ΡΙΚ με τον τίτλο: «Το σπίτι που γεννήθηκα». Τη δεύτερη
διδακτική ώρα οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ομότιτλο δικό τους κείμενο 150 λέξεων (15΄) και στη συνέχεια το
παρουσιάζουν στην ολομέλεια.

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ο Πατέρας και η πραγματικότητα του Γάμου
Διάρκεια: 15΄ λεπτά
Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται στην ολομέλεια. Οι μαθητές αναζητούν και καταγράφουν
με τη βοήθεια της φιλολόγου τα χαρακτηριστικά του πατέρα και τις κινήσεις του. Στη συνέχεια εντοπίζουν
τα σημεία του ποιήματος που σχετίζονται με το γάμο και περιγράφουν προφορικά την τελετή.

5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ
Διάρκεια: 15΄λεπτά
Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή γίνεται από όλους τους μαθητές που εργάζονται όμως, κατά ομάδες. Οι
μαθητές ανιχνεύουν την εξωλογική διάσταση στη δράση του πατέρα και προετοιμάζουν (κρατώντας
σημειώσεις) την προφορική απάντηση της ομάδας τους στην ερώτηση: «Σύμφωνα με το ποίημα ο νεκρός
πατέρας είναι παρών στο γάμο της κόρης του. Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο και στην αληθινή
ζωή;» Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Οι απαντήσεις κάθε ομάδας παρουσιάζονται στην ολομέλεια.

6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Στην ποίηση δικαιολογούνται τα περίεργα
Διάρκεια: 45΄λεπτά
Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή γίνεται από όλους τους μαθητές που αρχικά εργάζονται και πάλι κατά
ομάδες. Οι μαθητές, αφού εντοπίσουν στο διαδίκτυο, σε διευθύνσεις στις οποίες τους παραπέμπει η
φιλόλογος, την κατάλληλη βιβλιογραφία καθώς και λογοτεχνικά έργα στα οποία ο κεντρικός ήρωας
επανέρχεται στη ζωή (βλ. π.χ. Το τραγούδι του Νεκρού αδελφού, τη Ζητιάνα του Λοκάρνο, Εκατό χρόνια
μοναξιάς) αναζητούν, συζητώντας, τους λόγους για τους οποίους στην τέχνη και μάλιστα στην ποίηση, τα
γεγονότα παίρνουν μια άλλη εξωλογική και εξωπραγματική διάσταση. Για να βοηθηθούν, ο εκπαιδευτικός
θέτει τις κατάλληλες ερωτήσεις όπως π.χ.: Γιατί στην ποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι που στην
πραγματική ζωή θεωρείται αδύνατο; Τι εξυπηρετεί κάτι τέτοιο; Μήπως η ποίηση είναι εξωλογική και
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πραγματική ζωή; Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί, κατά τη γνώμη σας,
να δοθεί μια τέτοια διέξοδος;

7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Τελικά ποίηση διορθώνει την ιστορία; Ποια είναι η άποψή σας;
Διάρκεια: 15΄λεπτά
Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή γίνεται στην ολομέλεια. Οι μαθητές συζητούν ελεύθερα και καταθέτουν
την άποψή τους εμπνεόμενοι από τον τίτλο του σεναρίου. Όσοι συμφωνούν προσπαθούν να
δικαιολογήσουν τον τίτλο, ενώ όσοι διαφωνούν προτείνουν έναν άλλο τίτλο.
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8η Δραστηριότητα
Τίτλος: Και αν η κόρη έβλεπε τον πατέρα
Διάρκεια: 15΄λεπτά
Περιγραφή: Κάθε ομάδα ετοιμάζει ένα άλλο τέλος για το ποίημα και το παρουσιάζει στις υπόλοιπες με το
δικό της τρόπο, όπως π.χ. ένα διάλογο, ένα ζωγραφικό έργο, ένα τραγούδι, μια παγωμένη εικόνα.
9η Δραστηριότητα
Τίτλος: Εντυπώσεις
Διάρκεια: 15΄λεπτά
Περιγραφή: Απευθύνεται σε κάθε ομάδα χωριστά. Η πρώτη ομάδα ασχολείται με την δραστηριότητα αυτή
γίνεται στην ολομέλεια. Οι μαθητές συζητούν ελεύθερα και καταθέτουν την άποψή τους εμπνεόμενοι από
τον τίτλο του σεναρίου. Όσοι συμφωνούν προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον τίτλο, ενώ όσοι διαφωνούν
προτείνουν έναν άλλο τίτλο.
10η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ερευνώ και αναστοχάζομαι
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (μία για την προετοιμασία και μία για την παρουσίαση στην ολομέλεια)
Περιγραφή: Απευθύνεται σε κάθε ομάδα χωριστά. Η πρώτη ομάδα ασχολείται με τα Βιογραφικά –
Εργογραφικά του ποιητή και ετοιμάζει μια σχετική προβολή παρουσίασης. Η δεύτερη ομάδα, αφού
αναζητήσει στο Βιβλίο Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου, αλλά και στο διαδίκτυο ποιήματα ή μελοποιημένα
ποιήματα που αντλούν τα θέματά τους από την Κυπριακή τραγωδία (ποιήματα των Κυριάκου
Χαραλαμπίδη, Κώστα Μόντη, Λεωνίδα Πούλιου κ. ά), δημιουργεί ένα μικρό βίντεο με απαγγελίες,
τραγούδια και φωτογραφίες της εποχής. Η τρίτη ομάδα παρακολουθεί προσεκτικά σε βίντεο μέρος της
εκπομπής της σειράς Μεσόγειος: Κύπρος της ΕΤ1:
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2491&v=tSkazfyLKbU) καταγράφοντας και σχολιάζοντας
τα σημεία/ τις φράσεις/τις σκηνές που την εντυπωσίασαν περισσότερο. Στη συνέχεια ετοιμάζει με
δημιουργική γραφή ένα δικό της κείμενο εμπνευσμένο από τα σημεία που επέλεξε να σχολιάσει. (βλ.
χαρακτηριστικά, σχόλια Αλκίνοου Ιωαννίδη για το σπίτι του, δίπλα στην Πράσινη Γραμμή στο 5.16΄-6.33΄,
συνάντηση - συζήτηση Ελληνοκύπριας και Τουρκοκύπριου για την Προσφυγιά, πάνω στην Πράσινη Γραμμή
στο 40.26΄κ. εξής και άλλα). Η τέταρτη ομάδα θα ετοιμάσει ανατρέχοντας στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονικές
διευθύνσεις που θα προτείνει η εκπαιδευτικός μια μικρή προβολή παρουσίασης με θέμα την κυπριακή
κουλτούρα. Η παρουσίαση θα διανθίζεται με σύντομα βίντεο, ποιήματα και τραγούδια στην κυπριακή
διάλεκτο και μια σύντομη περιήγηση στα γνωστότερα μνημεία της Κύπρου.
11η Δραστηριότητα
Τίτλος: Προετοιμάζομαι για χορό και δραματοποίηση
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες
Περιγραφή: Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές οι οποίοι θα χωριστούν σε δυο μεγάλες ομάδες , με
κριτήριο την ενασχόλησή τους είτε με τους παραδοσιακούς χορούς, είτε με τη δραματοποίηση και τη
βιντεοσκόπηση. Η ομάδα Α που θα ασχοληθεί με τους χορούς θα επιλέξει να διδαχθεί κυπριακούς και
ελλαδίτικους χορούς με κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά. Μετά από έρευνα στο διαδίκτυο θα ασχοληθεί
με την εκμάθηση των βημάτων και την εξάσκηση στη χορογραφία τους (στο χώρο του Γυμναστηρίου). Η
ομάδα Β, αφού μελετήσει τις γενικές αρχές της θεατρικής αγωγής, θα προετοιμάσει τις σκηνοθετικές
οδηγίες και θα ασκηθεί στην δραματοποίηση του ποιήματος.
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12η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επί το έργον
Διάρκεια: 6 ώρες εκτός σχολικού ωραρίου
Περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή στην οποία θα συμμετέχουν με ποικίλους τρόπους όλοι οι μαθητές που
δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί εκτός σχολείου, σε χώρο επιλεγμένο και
κατάλληλα διαμορφωμένο για τη δραματοποίηση, τους χορούς και τη βιντεοσκόπηση.

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Η ενότητα αυτή δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί προς το παρόν, διότι η όλη διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη και η διδασκαλία του σεναρίου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θα επανέλθουμε, βεβαίως, αμέσως
μετά το πέρας όλων των δραστηριοτήτων. Πάντως, είναι ενδεικτικό θετικής αποτίμησης, κατά τη γνώμη
μας, το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί, καθώς και το ενδιαφέρον των μαθητών να συμμετάσχουν.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κειμενογράφος, πρόσβαση στο διαδίκτυο, μηχανές
αναζήτησης, υλικά για τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων, υλικά για τα σκηνικά της δραματοποίησης του
ποιήματος, κοστούμια για τη δραματοποίηση του γάμου που αναφέρεται στο ποίημα, παραδοσιακές
στολές Κύπρου και Κρήτης για την παρουσίαση των χορών, φωτογραφική μηχανή, κάμερα, κινητά
τηλέφωνα, βιβλία Ιστορίας και Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου.

2.6. Βιβλιογραφία
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17219/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2020,6896/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B125/668/4445,19951/index_b_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=HQOZQigMZuw
https://www.youtube.com/watch?v=ZoRLqCcMC28
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2491&v=tSkazfyLKbU
http://afterschoolbar.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
ttps://www.youtube.com/watch?v=M3Mpv93O8Q8
https://www.youtube.com/watch?v=5Mr2bEL4Oo0
https://www.youtube.com/watch?v=SwKG5wJU8lc
https://www.youtube.com/watch?v=eG0gQEcG5Es
https://www.poed.com.cy/Portals/0/11%20THEATRIKI%20AGOGI.pdf

2.7. Παράρτημα
Το σχετικό υλικό θα αποσταλεί όταν θα ολοκληρωθεί η βιντεοσκόπηση και η ψηφιακή επεξεργασία της
δραματοποίησης του ποιήματος.
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Ο Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου μέσα από την ποίηση
και τη χρήση των ΤΠΕ»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός (επαναλάβετε τα παρακάτω στοιχεία αν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι)
Ονοματεπώνυμο: Αδάμου Άννα
Ιδιότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02)
Email επικοινωνίας: petarab@gmail.com
2ος δημιουργός (επαναλάβετε τα παρακάτω στοιχεία αν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι)
Ονοματεπώνυμο: Γιάγκου Σταυρούλα
Ιδιότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02)
Email επικοινωνίας: stavroulayiangou@gmail.com
3ος δημιουργός (επαναλάβετε τα παρακάτω στοιχεία αν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι)
Ονοματεπώνυμο: Γιαννιώτου Μαρία
Ιδιότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02)
Email επικοινωνίας: m.gianniotou@gmail.com
4ος δημιουργός (επαναλάβετε τα παρακάτω στοιχεία αν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι)
Ονοματεπώνυμο: Ράλλη Ξανθή
Ιδιότητα: Μουσικός (ΠΕ79)
Email επικοινωνίας: xanthiralli@gmail.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Ιστορία, Λογοτεχνία, Μουσική, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

1.3. Τάξη/εις εφαρμογής
20 μαθητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου που υλοποιούν συγκεκριμένο & εγκεκριμένο Πολιτιστικό
πρόγραμμα: «Μεσόγειος – Κύπρος». Έμπνευση του σεναρίου στάθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα του
Υπουργείου: «Πρόσωπα & ιστορίες: προσωπικότητες των επιστημών και του πολιτισμού ως πρότυπα
έμπνευσης ζωής και σταδιοδρομίας» (2017-2018: χρονιά υλοποίησης του Προγράμματος )
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1.4.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός:
Οι μαθητές να αντιληφτούν τη θυσία και να σκιαγραφήσουν την προσωπικότητα του Κύπριου ήρωα και
αγωνιστή για την ελευθερία Γρηγόρη Π. Αυξεντίου, κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59
Διδακτικοί στόχοι:
Στο τέλος του διδακτικού σεναρίου και της διαθεματικής προσέγγισης αναμένεται οι μαθητές:
•
Nα έχουν ως πρότυπο της ζωής τους ιστορικά πρόσωπα (Γρηγόρης Αυξεντίου) και πνευματικούς
ανθρώπους (π.χ. Γιάννης Ρίτσος)
•
Να κατανοήσουν ότι η λογοτεχνία επεξεργάζεται και ανασυγκροτεί την πραγματικότητα, και
βοηθά στη γλωσσική - αισθητική αγωγή των μαθητών
•
Να αντιληφθούν ότι διά μέσου του «διαλόγου» της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης και άλλα
γνωστικά αντικείμενα (διαθεματικότητα) διαμορφώνονται αξίες - στάσεις - συμπεριφορές
•
Να ευαισθητοποιούνται απέναντι στην πολιτισμική τους κληρονομιά, να προτρέπονται στην
προάσπιση θεμελιωδών αξιών και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ελευθερία,
δικαιοσύνη, δημοκρατία, αλληλεγγύη, σεβασμός της ετερότητας, κοινωνική υπευθυνότητα, αγωνιστικότητα
κ.ά.),
•
Να καλλιεργήσουν την ευαισθησία και το αισθητικό τους κριτήριο, να αξιοποιήσουν τον ελεύθερό
τους χρόνο σε δημιουργικές δραστηριότητες.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
 Να ενεργοποιηθούν οι μαθητές αξιοποιώντας πολλαπλές και εναλλακτικές πηγές γνώσης.
 Να ασκηθούν στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέσα από
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
 Να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και να αναπτύξουν πνεύμα συλλογικής
δημιουργίας με την ανταλλαγή και σύνθεση απόψεων.
 Να αναπτύξουν στρατηγικές διερευνητικής και βιωματικής μάθησης
 Να ανιχνεύσουν οι ίδιοι πληροφορίες από το διαδίκτυο και να προσεγγίσουν κριτικά τις
πηγές των πληροφοριών αναπτύσσοντας την αυτενέργειά τους (πληρ/κός γραμματισμός).
 Να αναπτύξουν πνεύμα υπευθυνότητας.

Τεχνολογικοί στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη χρήση των ΤΠΕ και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών
πόρων, ώστε να παραγάγουν δικό τους έργο (ψηφιακός γραμματισμός) και να ασκήσουν την
κριτική τους ικανότητα πάνω σε αυτά.
 Να εξοικειωθούν με την πλοήγηση στο διαδίκτυο και την αξιοποίηση χρήσιμων ιστοσελίδων.
 Να ασκηθούν στη χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών και των σωμάτων κειμένων.
 Να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να γνωρίσουν τις δυνατότητές του.
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του προγράμματος παρουσίασης για την προβολή των εργασιών
τους.
 Να εξοικειωθούν με ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης και ανοιχτά λογισμικά.
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1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές



Οι μαθητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική εργασία, έτσι ώστε να μη
χαθεί πολύτιμος χρόνος με σχετικές οδηγίες πάνω σε θέματα κατανομής ρόλων μέσα στο πλαίσιο
της ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας ή σε ζητήματα διαχείρισης του χρόνου.



Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του προσπάθειάς τους,
διευκρινίζοντας διάφορα σημεία και απαντώντας στις απορίες τους. Οι μαθητές μπορούν να
αναζητούν λέξεις και γεγονότα που δεν κατανοούν σε on-line λεξικό καθώς και σε ιστορικές on-line
πληροφορίες: (π.χ. στις διευθύνσεις http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_ και
http://greekhistoryandprehistory.blogspot.gr/2016/12/blog-post_59.html.) [Το πρώτο προέρχεται
από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα: βοηθητικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας, ενώ το δεύτερο
είναι Ιστολόγιο για την Κυπριακή Ιστορία]. Γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να κατανοήσουν έννοιες,
όπως: Κυπριακή Ανεξαρτησία, Αγγλοκρατία/Παλμεροκρατία, απαγχονισμός, κρησφύγετο.



Τέλος, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας των μελών της ομάδας
και με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης (edmodo) ή με αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης (blog) προκειμένου να αξιοποιηθεί πιο παραγωγικά ο χρόνος της δια ζώσης διδασκαλίας
- μάθησης

1.6.

Συνολική διάρκεια

Συνολική διάρκεια του σεναρίου : 4 διδακτικές ώρες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές
•
θα καλλιεργήσουν την ιστορική κριτική τους σκέψη και θα διαμορφώσουν ιστορική συνείδηση
•
θα ενισχύσουν την εθνική – πολιτισμική τους ταυτότητα, καθώς επίσης θα κατανοήσουν και θα
σεβαστούν διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες – προσωπικότητες (της ιστορίας & της ποίησης)
 Θα εξοικειωθούν με εργαλεία των ΤΠΕ

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές προϋποθέτει να έχουν έναν στοιχειώδη πληροφοριακό γραμματισμό. Έχουν βασικές γνώσεις
χρήσης υπολογιστή και περιήγησης στο διαδίκτυο. Μπορούν να συμπληρώσουν στοιχεία σε ένα
σχεδιασμένο playposit, padlet, και prezi. Γνωρίζουν τη λειτουργία ενός: wordart, moviemaker, audacity,
ppt.
Στο πλαίσιο του/των Πολιτιστικού Προγράμματος με θέμα: «Κύπρος – Μεσόγειος: Ιστορία, Λογοτεχνία &
Μουσική», οι μαθητές αναζητούν μία προσωπικότητα του νησιού, την οποία και προσεγγίζουν με τη
βοήθεια και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Οι μαθητές επιλέγουν, τον ήρωα Γρηγόρη
Αυξεντίου για τον οποίο γράφουν και τον λόγο επιλογής τους, αναφέροντας τα εξής: «Στις 3 Μαρτίου 1957,
ο Αυξεντίου δίδαξε στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ “και πώς να πεθαίνουν”. Οι ποιητές δόξασαν τη θυσία και
την παρακαταθήκη του. Ένας από αυτούς και ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Γιάννης Ρίτσος».
Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Είναι χωρισμένοι σε ομάδες για να υπάρχει αρκετός
χρόνος για τον κάθε μαθητή να αξιοποιήσει τις γνώσεις του και να εκφράσει τις σκέψεις του. Η κάθε ομάδα
ασχολείται με διαφορετικό φύλλο εργασίας αλλά πάντα εστιάζοντας στο ίδιο θέμα: «Γρηγόρης
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Αυξεντίου … Ο σταυραετός του Μαχαιρά» Μεταβαίνουν σε συγκεκριμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο για
να παρακολουθήσουν ένα βίντεο ή playposit, να μελετήσουν και να συμπληρώσουν ένα padlet, ή ένα prezi,
για να φτιάξουν ένα wordart ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας ανά ομάδα. Να
ηχογραφήσουν με τη βοήθεια του Audacity αποσπάσματα από ποιήματα και λόγια συγγενικών προσώπων
για τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου.
Οι εργασίες τους θα αναρτηθούν στο edmodo και στη συνέχεια φτιάχνοντας από κοινού ένα ppt, θα το
παρουσιάσουν στο τέλος του πολιτιστικού προγράμματος

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Χαρακτηρισμός του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):
Δίνονται στους μαθητές οι εξής διευθύνσεις που αφορούν τη ζωή και το ηρωικό τέλος του Γρηγόρη
Αυξεντίου:
http://kyriakoskolovos.blogspot.gr/2014/03/blog-post.html
http://www.pontos-news.gr/article/9460/grigoris-ayxentioy-o-stayraetos-toy-mahaira
https://goo.gl/dFwYxy
https://www.sansimera.gr/biographies/230
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προσπαθούν να συμπληρώσουν ένα padlet :
https://padlet.com/stavroulayiangou/oi6qtbv3ram0 το οποίο είναι χωρισμένο σε ιστορικές περιόδους της
ζωής του Αυξεντίου. Πιο συγκεκριμένα η 1η ομάδα θα ασχοληθεί με τη γέννηση, την παιδική του ηλικία και
την οικογένειά του στην Κύπρο, η 2η με την νεανική / στρατιωτική ζωή του στην Ελλάδα, η 3η με τη θέση
ευθύνης του ως υπαρχηγός της ΕΟΚΑ και η 4η με το ηρωικό του τέλος.
(Ένα ενδεικτικό padlet: υπάρχει στη: https://padlet.com/stavroulayiangou/wo5o9g8sh097)
Στη συνέχεια θα συμπληρώσουν το εξής φύλλο εργασίας:



Να επιλέξετε και να σημειώσετε έως πέντε γεγονότα από την προσωπική ιστορία της
προσωπικότητας που έχετε επιλέξει και να σημειώσετε χαρακτηριστικά επίθετα με βάση τα
συγκεκριμένα γεγονότα και τις στάσεις του συγκεκριμένου ατόμου (η κάθε ομάδα ακολουθώντας
το πλαίσιο που της δόθηκε στην προηγούμενη εργασία):
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ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΕ ΓΟΗΤΕΥΣΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τελειώνοντας όλες οι ομάδες φτιάξτε από ένα wordart για τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Μπορείτε να δείτε το
εξής:
https://wordart.com/cyzsvkc7oosp/word-art%202

2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Γεγονότα και πρόσωπα που άσκησαν επιρροή στον ήρωα
Γρηγόρη Αυξεντίου
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):



Η 1η ομάδα να απαντήσει στο εξής playposit: https://www.playposit.com/share/389640/734779



Οι δύο επόμενες ομάδες (2η & 3η ) παρακολουθώντας τα βίντεο:https://goo.gl/XXVrZ9 &
https://goo.gl/uV5aeF και μελετώντας τις απαντήσεις που δόθηκαν από την προηγούμενη
διδακτική ώρα στο padlet να συμπληρώσετε το εξής φύλλο εργασίας:
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Με βάση την προσωπική ιστορία της προσωπικότητας
1. Ποιοι άνθρωποι πιστεύετε ότι άσκησαν σημαντική επιρροή στη ζωή του και γιατί;

2. Ποια ήταν τα βασικά ενδιαφέροντά του κατά την παιδική του ηλικία;

3. Ποια γεγονότα πιστεύετε ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και
στην σταδιοδρομία του;

4. Ποιες ήταν οι σημαντικές αποτυχίες και επιτυχίες στην προσωπική σύντομη ιστορία του;

5. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες αποφάσεις του;

Μεταφέρετε τις παραπάνω απαντήσεις στο ίδιο padlet



Η 4η ομάδα από τη διεύθυνση:https://goo.gl/Erqj5Z να κάνει αποδελτίωση όλων των ποιημάτων
που έχουν γραφτεί για τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου και να τοποθετηθούν σε ένα prezi:
https://goo.gl/wK5q5Y (ολοκληρώστε την εργασία)

3η Δραστηριότητα
Τίτλος: Ηχογράφηση στίχων από ποιήματα γραμμένα για τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου
Διάρκεια:1 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):



Δίνονται στους μαθητές των δύο πρώτων ομάδων (1η & 2η ) αποσπάσματα από ποιήματα που
γράφτηκαν για τον Γρηγόρη Αυξεντίου και κυρίως από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου
«Αποχαιρετισμός» (https://antonispetrides.wordpress.com/2016/03/03/afxendiou-poems_1/
&
https://www.youtube.com/watch?v=lm15HJp3epk ). Στη συνέχεια, με το πρόγραμμα επεξεργασίας
και εισαγωγής ήχου Audacity ζητείται από τους μαθητές να προχωρήσουν στην ηχογράφησή τους
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1ο ηχητικό:
Αυξεντίου:
Απευθύνομαι σε σας ομοαίματοι αδελφοί μου.
Μήπως, λέω, σήμερα είμαστε τόσο δούλοι, τόσο πολύ
υποταγμένοι ώστε νομίζουμε πως είμαστε ελεύθεροι;
Λέγομαι Γρηγόρης Αυξεντίου
Είμαι 29 χρονών
Σήμερα πήρα την απόφαση πως
Πρέπει να πεθάνω
Μόνος, εγώ και η φωτιά
Μόνος, εγώ κι η λευτεριά
Για τη λευτεριά
για σας και τα παιδιά σας
λέγομαι Γρηγόρης Αυξεντίου
κι είμαι 29 χρονών

2ο ηχητικό:
Αυξεντίου:
«Τη λευτεριά μας, το ιδανικό των ιδανικών μας,
την υπόγραψα κι εγώ, όχι μόνο σε χαρτί,
μα φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα
φαντάρου και θα την υπογράψω οποιαδήποτε
στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας και με το αίμα
μου, όπως και κάθε Κύπριος».

3ο ηχητικό:
Αυξεντίου:
Ανασαίνω,
μέσα σ’ αυτή την πέτρινη σήραγγα που η έξοδός της
είναι το ίδιο το στόμιο του ήλιου.
Τι είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος στη φωτιά και στην πέτρα,
που η μόνη του διέξοδος: Ένας τμηματικός θάνατος; Πρέπει να τον γνωρίσω. Το ξέρω :
από δω, κατευθείαν, θα περάσω νεκρός μες στον κόσμο.
Ίσως και να μπορούσα να γλυτώσω.
Ίσως μπορούσα να αντέξω την καταφρόνια
ή τη συγνώμη ή τη λησμονιά των άλλων.
Όμως εγώ θα μπορούσα να λησμονήσω το φως που ονειρευτήκαμε μαζί;
κείνο το μέγα καρδιοχτύπι της σημαίας μας;
Μην κλαίτε. Και ξέρω τώρα, όσο ποτέ, πως είναι δυνατή η ελευθερία. Γεια σας.
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4ο ηχητικό:
Αυξεντίου:
Αυτή είναι η τελευταία προσφορά μου στον αγώνα. Έφτασε η στιγμή που δεν θα ξαναδεί ο εχθρός κανέναν
να παραδίδεται. Αν εμείς που λεγόμαστε αρχηγοί, δε θελήσουμε να εκτεθούμε σε κίνδυνο, πώς θα
τολμήσουν αυτά τα παιδιά να αντισταθούν στον εχθρό; Αρκετή υπηρεσία πρόσφερα διδάσκοντάς τους
πώς να κρατάνε τα όλπα και να πολεμούν, πρέπει όμως να τελειώσω διδάσκοτάς τους και πώς να
πεθαίνουν
5ο ηχητικό:
Αυξεντίου:
Απευθύνομαι σε σας ομοαίματοι αδελφοί μου,
Η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας
είναι η απόφαση του θανάτου μας, όταν υπάρχει κάποια διέξοδος,
Όταν μπορείς και να τον αποφύγεις, και συ τον διαλέγεις
σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, πιο πέρα απ’ τις ανάγκες σου.
Όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή του νικάει και το θάνατο. Και σας λέω αδελφοί μου, τώρα το
ξέρω, νικήστε τις ανάγκες σας, νικήστε τους φόβους σας, γνωρίστε την αλήθεια και σταθείτε στις επάλξεις
του χρέους και του καθήκοντος .

6ο ηχητικό (λόγια πατέρα Αυξεντίου)
Έτρεξα και εζήτησα και εγώ το λείψανόν σου
Για να σε φέρω για ταφή στη Λύση, στο χωρκόν σου.
Κι ο Χαρντιγκ ο αιμοχαρής, για να με τιμωρήσει,
αρνήθη εις την αίτησην, την δίψαν του να σβήσει.
Μόνος θα παώ να το δω τζαι να πιστοποιήσω,
αν εν ο γιος μου ο νεκρός τζαι πίσω να γυρίσω.
…………………………………………………………….
Ελπίζομεν εις τον Θεόν πως θα θάρτει τζιειν’ η μέρα
Που σύντομα εν να γινεί η Κύπρος ελευθέρα.
Νάρτουμε να σε φέρουμε στο μνήμα το δικό σου,
Στον τόπο που γεννήθηκες πόν χώμα πατρικόν σου.

7ο ηχητικό (λόγια μητέρας Αυξεντίου)
«Χαλάλι της πατρίδας μου ο γιος μου, η ζωή μου
Τζ’ αφού εν επαραδόθηκεν
Τζι’ έμεινεν τζι’ εσκοτώθηκεν
Ας έσει την ευτζιήν μου.
Ξύπνα να δεις τη μάνα σου που στέκεται κοντά σου
Τζι’ έκαμεν σίδερον καρκιάν όπως τη λεβεντιά σου
Είμαι περήφανη για τον γιο μου. Κάλλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη,
παρά γονατισμένος ο λεβέντης μου.»

331

4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργία ppt με τίτλο: «Γρηγόρης Αυξεντίου: Ο Σταυραετός του Μαχαιρά»
Διάρκεια:2 διδακτικές ώρες
Περιγραφή (αναλυτική της δραστηριότητας):



Οι άλλες δύο ομάδες (3η & 4η) θα ετοιμάσουν το ppt, με τίτλο: «Γρηγόρης Αυξεντίου: Ο Σταυραετός
του Μαχαιρά» συλλέγοντας φωτογραφίες, τραγούδια και αποσπάσματα από τη ζωή και τη θυσία
του ήρωα και αγωνιστή της ΕΟΚΑ, κατά την διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα από τους
Άγγλους κατακτητές. Μπορεί να αξιοποιηθεί και το υλικό: https://goo.gl/ZfxDKG



Για την ολοκλήρωση της εργασίας οι μαθητές πρέπει να έχουν γνώση των: moviemaker, YouTube
Converter και ppt για να μπορούν από τη μια να κατεβάζουν βίντεο, και από την άλλη να πετύχουν
μια άρτια εισαγωγή βίντεο & ήχου στην παρουσίασή τους.

Η φιλολογική επιμέλεια του κειμένου έχει γίνει από τις εκπαιδευτικούς και έχει δοθεί στους μαθητές σε
φάκελο του Η/Υ με τίτλο: «Γρηγόρης Αυξεντίου: Ο Σταυραετός του Μαχαιρά». Στον ίδιο φάκελο υπάρχει
χρήσιμο υλικό με φωτογραφίες, τραγούδια και βίντεο.

Σημείωση: Το τελικό αποτέλεσμα (με οπτικοακουστικό υλικό και τραγούδια) έχει παρουσιαστεί στο
πλαίσιο του προγράμματος: «Πρόσωπα & ιστορίες: προσωπικότητες των επιστημών και του πολιτισμού
ως πρότυπα έμπνευσης ζωής και σταδιοδρομίας» / εγκεκριμένο Πρόγραμμα του Υπουργείου

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν αυτά που αφορούσαν τη σύνδεση με το διαδίκτυο, αλλά
αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Εξάλλου η υλοποίηση του σεναρίου έγινε εκτός διδακτικού ωραρίου στο
πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος και δεν υπήρχε η πίεση του χρόνου.
Στο τέλος του σεναρίου οι μαθητές:



αντιλήφτηκαν ότι το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας, ακόμα και της Μουσικής δεν
μπορεί να νοηθεί ξέχωρα από την εποχή και την κοινωνία που το παράγει




ενίσχυσαν την ανθρωπιστική διάσταση της παιδείας τους




ανέπτυξαν θετική στάση απέναντι στη σύγχρονη πολυπολιτισμική και πολυεθνική κοινωνία



ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της θυσίας και της αγάπης για τις αξίες , τα ιδανικά, την πατρίδα
και την ελευθερία

καλλιέργησαν γενικότερες ικανότητες, όπως η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η δημιουργική
φαντασία, έχοντας ως στόχο τον κριτικά εγγράμματο πολίτη
κατανόησαν ότι τέτοιες προσωπικότητες, όπως του Γρηγόρη Πιερή Αυξεντίου, είναι αποτέλεσμα
συγκεκριμένων ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή


Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Χρειάζονται τουλάχιστον
τέσσερις υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε να μπορούν να εργαστούν οι μαθητές σε
τέσσερις ομάδες.



Καλό θα ήταν ένας υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος με βιντεοπροβολέα
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Όλοι οι υπολογιστές πρέπει να έχουν σύνδεση με πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (μηχανές
αναζήτησης) και με λογισμικά προγράμματα.

2.6. Βιβλιογραφία
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_
http://greekhistoryandprehistory.blogspot.gr/2016/12/blog-post_59.html
http://kyriakoskolovos.blogspot.gr/2014/03/blog-post.html
http://www.pontos-news.gr/article/9460/grigoris-ayxentioy-o-stayraetos-toy-mahaira
https://goo.gl/dFwYxy
https://www.sansimera.gr/biographies/230
https://goo.gl/XXVrZ9
https://goo.gl/uV5aeF
https://goo.gl/Erqj5Z
https://antonispetrides.wordpress.com/2016/03/03/afxendiou-poems_1/
https://www.youtube.com/watch?v=lm15HJp3epk
https://goo.gl/ZfxDKG

2.7. Παράρτημα
Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στην περιγραφή δραστηριοτήτων και στα διδακτικά
βήματα

Παράκληση: Το αρχείο είναι δομημένο με τους τίτλους των ενοτήτων να ακολουθούν συγκεκριμένο
πρότυπο (στυλ) του Microsoft Word, παρακαλώ να μην επεμβαίνετε σ’ αυτό.
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Κύπρος
συγγένειες»

και Σίφνος: εκλεκτικές νησιωτικές

1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ανδρίτσου Ευαγγελία
Ιδιότητα: Φιλόλογος στο Γυμνάσιο Τ. Λ Σίφνου
Email επικοινωνίας: evi_andritsou@hotmail.com
2ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Μπαμπαλή Θεοδώρα
Ιδιότητα: Φιλόλογος Αγγλικής στο Γυμνάσιο Τ.Λ Σίφνου και στο ΕΠΑ.Λ
Email επικοινωνίας: adorb2003@yahoo.com

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, εικαστικά, μουσική, ιστορία τέχνης, περιβαλλοντική εκπαίδευση,
θεατρολογία, λαογραφία, ξένες γλώσσες.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Μικτές ομάδες μαθητριών και μαθητών β΄ και γ΄ γυμνασίου και Α΄ και Β΄ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ στα πλαίσια
πολιτιστικών προγραμμάτων με τίτλους «Ρητορική: Μιλάω άρα υπάρχω» και « Από θεατές δημιουργοί. Το
σύνολο των μαθητών ανέρχεται στους 30.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Στο πλαίσιο του σεναρίου οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τον πλούτο και την ποικιλομορφία της
κυπριακής κουλτούρας αφού πρώτα εμβαθύνουν σε πτυχές της σιφναϊκής παράδοσης. Βασικός σκοπός της
διαδικασίας είναι η γνωριμία των παιδιών με έναν ‘ξένο’ τόπο μέσα από την γνωριμία του ‘δικού’ τους και
ως εκ τούτου του εαυτού τους, η ανάδειξη κοινών στοιχείων, δεσμών και προκλήσεων στη συγχρονία και
στη διαχρονία και εν τέλει η συνάντηση της θεωρίας με την πράξη μέσα από το ταξίδι από το ένα νησί στο
άλλο. Επιμέρους διδακτικοί στόχοι είναι η μελέτη της Γεωγραφίας και της Ιστορίας της Ανατολικής
Μεσογείου από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας και η ενασχόληση με συγκεκριμένες πτυχές της
κυπριακής και σιφναϊκής φύσης και κουλτούρας. Επιπλέον, η προετοιμασία για τη συμμετοχή στο συνέδριο
εξυπηρετεί και μαθησιακούς στόχους που άπτονται του περιεχομένου των δύο πολιτιστικών
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προγραμμάτων καθώς οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν αφενός στην προετοιμασία και προφορική
παρουσίαση εισηγήσεων και αφετέρου στην παρακολούθηση αλλά και στη δημιουργία πρωτότυπου
κινηματογραφικού υλικού.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Το σενάριο θα υλοποιηθεί επί τη βάσει του συνεργατικού μαθητοκεντρικού μοντέλου καθώς η λειτουργία
των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι προαιρετική, ανοιχτή και δυναμική. Καθεαυτή η απόφαση της
συμμετοχής στο Συνέδριο και ο αρχικός σχεδιασμός του σεναρίου έγιναν με συλλογικές δημοκρατικές
διαδικασίες από την ολομέλεια της ομάδας.
Για την επεξεργασία των θεματικών θα αξιοποιηθούν η ανακαλυπτική και η εποικοδομητική μέθοδος. Η
διδασκαλία θα είναι κατεξοχήν ομαδοσυνεργατική και η προσέγγιση διαθεματική.
Η χρήση των ΤΠΕ εκτός από σκόπιμη -προκειμένου να καλλιεργηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός
διδασκόντων και διδασκομένων- κρίνεται και απολύτως απαραίτητη δεδομένης της αδυναμίας πρόσβασής
μας σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, κλπ.

1.6.

Συνολική διάρκεια

12 δίωρα σε δυόμιση μήνες

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. Επιστημονικό περιεχόμενο
Οι μαθητές θα ερευνήσουν, θα συγκρίνουν, θα καταγράψουν, θα συνθέσουν και θα παρουσιάσουν τους
«τόπους συνάντησης» της Σίφνου με την Κύπρο. Συγκεκριμένα, θα αναζητήσουν κοινά στοιχεία στη γλώσσα
και στη ντοπιολαλιά (ποίηση, θέατρο, στιχουργική), σε διαδρομές και μονοπάτια, σε αρχαιολογικά μνημεία,
στη λαϊκή αρχιτεκτονική (με έμφαση στις οχυρώσεις, στη ναοδομία και στις ξερολιθιές), στη μουσική και
στο χορό, στην κεραμική και στη μεταλλευτική δραστηριότητα, στην κουζίνα και στη διατροφή, στον
τουρισμό και στη σχέση του με το φυσικό και αστικό τοπίο.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τις βασικές γνώσεις ΤΠΕ και αγγλικής που προβλέπονται για την ηλικία και
την τάξη τους. Επιπρόσθετες γνώσεις στον τομέα της εικονοληψίας, ηχοληψίας και επεξεργασίας
κινηματογραφικού υλικού είναι ευπρόσδεκτες.

2.3. Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα
Σε πρώτη φάση, ανακοινώνεται στους μαθητές ότι θα χωριστούν σε έξι πενταμελείς ομάδες, έκαστη από τις
οποίες θα αναλάβει και από μία θεματική: 1. τοπίο, καλλιέργειες και μονοπάτια, 2. αρχαιολογία και
αρχιτεκτονική, 3. γλώσσα και λογοτεχνία, 4. Μουσική, στιχουργική και χορός, 5. κεραμική, μεταλλεία και
εμπόριο, 6. κουζίνα, διατροφή και τουρισμός. Οι μαθητές θα αποφασίσουν αυτοβούλως και σε
συνεννόηση με τους διδάσκοντες σε ποια ομάδα θα ενταχθούν. Σε δεύτερη φάση, πραγματοποιείται από
την ολομέλεια μια σειρά κοινών δραστηριοτήτων με στόχο τη γνωριμία και καταγραφή των ιδιαίτερων
σιφναϊκών χαρακτηριστικών σε ό,τι αφορά τους τομείς των έξι ομάδων. Στη συνέχεια οι ομάδες
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ακολουθήσουν ξεχωριστές πορείες και στο τέλος θα ξανασυναντηθούν προκειμένου να συγκεντρώσουν τα
πορίσματα των ερευνών τους και να συνθέσουν το συλλογικό τους πόνημα.
1η Δραστηριότητα
Τίτλος: Επίσκεψη στο Κάστρο και στο Μουσείο
Διάρκεια: 2 ώρες
Η ολομέλεια θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Σίφνου στο Κάστρο. Η μετάβαση θα γίνει πεζή από
το αρχαίο μονοπάτι που ενώνει τη σημερινή με την παλιά πρωτεύουσα του νησιού. Κατά τη διάρκεια της
μετακίνησης αλλά και της επίσκεψης στο Κάστρο και στο Μουσείο του η κάθε ομάδα φωτογραφίζει και
καταγράφει όποιο στοιχείο άπτεται των ερευνητικών της ενδιαφερόντων. Στο Μουσείο διεξάγεται
συζήτηση με τον Φύλακα γύρω από τα εκθέματα και την ανασκαφική δραστηριότητα στο νησί , η οποία
βιντεοσκοπείται. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια τη εβδομάδας που ακολουθεί κάθε ομάδα
συγκεντρώνει και αναρτά το υλικό της σε διαδικτυακό περιβάλλον επικοινωνίας (πχ. Wiki ή blog)
προκειμένου να το συζητήσει η ολομέλεια. Ταυτόχρονα οι διδάσκοντες προτείνουν σε κάθε ομάδα
βιβλιογραφία που διατίθεται στο νησί σχετικά με το θέμα τους καθώς και ιστοσελίδες που θα
διευκολύνουν την έρευνά τους.
2η Δραστηριότητα
Τίτλος: Στο δρόμο για τα Μεταλλεία
Και σε αυτή την εξόρμηση, που θα συντονίσει συνάδερφος γεωλόγος, η ολομέλεια θα περπατήσει τα
αρχαία μονοπάτια που οδηγούν από την Απολλωνία ως τα μεταλλεία του Αγίου Σώστη συλλέγοντας υλικό.
Τα μεταλλεία αυτά τα οποία σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά πορίσματα θεωρούνται τα αρχαιότερα
στον κόσμο, είναι μέρος ενός δικτύου που οι μαθητές θα κληθούν να εξερευνήσουν και το οποίο θα τους
φέρει κοντά στα μεταλλεία χαλκού της Κύπρου και στους δρόμους των μεταλλευμάτων στη ΝΑ Μεσόγειο
από την προϊστορική εποχή μέχρι τον 20ο αι. Και αυτή τη φορά, οι μαθητές μετά από την επίσκεψη θα
αναρτήσουν το υλικό τους, θα συζητήσουν για όσα παρατήρησαν και ταυτόχρονα θα προχωρούν στη
μελέτη των αντίστοιχων τομέων που αφορούν στην Κύπρο.
3η Δραστηριότητα
Τίτλος: «Εμείς παλιά στα σπίτια μας»
Ακολουθώντας τα σοκάκια το κεντρικού οικισμού και έχοντας ως «ξεναγό» αρχιτέκτονα που θα καθοδηγεί
το βλέμμα προς τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της αστικής αρχιτεκτονικής του νησιού, η ολομέλεια θα
προσεγγίσει την Λαογραφική Έκθεση «Εμείς παλιά στα σπίτια μας», όπου εκτίθενται ποικίλα δείγματα της
σιφνέικης παράδοσης. Τη δραστηριότητα αυτή θα πλαισιώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου και
συγκεκριμένα διάφορα μέλη του που διακρίνονται για τις γνώσεις τους στη σιφνέικη μουσική («τακίμι με
βιογγιά»), στη σιφνέικη αυτοσχέδια στιχουργική (κάλαντα, του γάμου κλπ) και στους σιφνείκους χορούς. Οι
μαθητές θα παρατηρήσουν, θα κουβεντιάσουν, θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν. Το υλικό αυτής της
επίσκεψης και πάλι θα συζητηθεί στο forum ενώ η βιβλιογραφική έρευνα θα προχωρά.
4η Δραστηριότητα
Τίτλος: Περιήγηση σε ‘ιερά’ μονοπάτια
Με συνοδό τον μελετητή των 235 εκκλησιών της Σίφνου η ολομέλεια θα περιηγηθεί σε μονοπάτια που
ενώνουν ξωκλήσια, εκκλησίες και μονές και θα καταλήξει σε παραδοσιακό σιφνέικο πανηγύρι. Στόχος
αυτής της δραστηριότητας είναι η αποτίμηση της επίδρασης της Εκκλησίας και της θρησκευτικότητας των
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ντόπιων σε κάθε τομέα ενδιαφερόντων των ομάδων. Το υλικό αυτής της επίσκεψης και πάλι θα συζητηθεί
στο forum ενώ η βιβλιογραφική έρευνα θα προχωρά.
5η Δραστηριότητα
Τίτλος: Στα βήματα των Τσουκαλάδων
Αυτή την εβδομάδα με σημείο αναφοράς το εμβληματικό έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Wagner «Oι
οικισμοί αγγειοπλαστών της Σίφνου» και με συνοδό τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αγγειοπλαστών του νησιού
η ολομέλεια θα περιηγηθεί σε παραδοσιακά κεραμεία, στα «τσικαλαριά», θα παρακολουθήσει κεραμείς εν
δράσει, θα διδαχθεί την αγγειοπλαστική «αργκό», θα πληροφορηθεί για την πανάρχαιη ιστορία της
σιφναϊκής κεραμικής, τα δίκτυα των Σιφνίων κεραμέων στην Ελλάδα και στον κόσμο και τις ιδιαιτερότητες
σπουδαίων Σιφνίων καλλιτεχνών. Το υλικό αυτής της επίσκεψης και πάλι θα συζητηθεί στο forum ενώ η
βιβλιογραφική έρευνα θα προχωρά.
6η Δραστηριότητα
Τίτλος: Αναζητώντας τον Τσελεμεντέ
Έχοντας ως σημείο αναφοράς το διάσημο Σίφνιο μάγειρα και τις συνταγές του οι μαθητές θα
συγκεντρώσουν συνεντεύξεις με επαγγελματίες και ερασιτέχνες μάγειρες του νησιού στις οποίες θα
παρουσιάζονται παραδοσιακές συνταγές και η ιστορία τους. Θα μπορούσε ενδεχομένως να οργανωθεί και
ένα «εργαστήρι μαγειρικής» στο ίδιο το Αρχοντικό του Τσελεμεντέ στο οποίο θα υλοποιηθούν οι
παραπάνω συνταγές αλλά και θα συζητηθεί η προοπτική της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής σε ένα
μέλλον υπεραναπτυγμένου τουρισμού και υποαναπτυγμένης γεωργίας. Αυτή την εβδομάδα η ολομέλεια
θα
μελετήσει
την
ιστοσελίδα
του
Κυπριακού
Μουσείου
Διατροφής
http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/allcivitems/civitem/2753 προκειμένου να προβληματιστεί για
το ποια θα μπορούσε να είναι αντίστοιχα η ηλεκτρονική αξιοποίηση αυτού του τομέα της σιφναϊκής
κληρονομιάς.
7η Δραστηριότητα
Τίτλος: Στα χνάρια της ντοπιολαλιάς
Αυτή την εβδομάδα η ολομέλεια θα συναντήσει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αγίου Αρτεμίου τον παλαιό
δάσκαλο και μελετητή του τοπικού ιδιώματος Νικόλαο Προμπονά ο οποίος θα της παρουσιάσει το υπό
έκδοση βιβλίο του «Σιφναϊκό Λεξικό». Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τη διαδρομή
της ντοπιολαλιάς τους, μια διαδρομή παρόμοια και συχνά παράλληλη με αυτή του κυπριακού ιδιώματος.
Επιπλέον, θα συζητήσουν με το συγγραφέα το ενδεχόμενο συνεργασίας για τη δημιουργία ενός
διαδικτυακού σιφναϊκού γλωσσαρίου. Το υλικό αυτής της επίσκεψης και θα συζητηθεί στο forum ενώ η
βιβλιογραφική έρευνα θα προχωρά.

8η, 9η και 10η Δραστηριότητα: Δεύτερη Φάση- οι εβδομάδες της σύγκρισης
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης στους μαθητές συστήνεται να εργαστούν αποκλειστικά κατά ομάδες, Η
κάθε ομάδα καλείται ως το τέλος αυτής της φάσης να έχει συγκεντρώσει όσες ομοιότητες έχει εντοπίσει
μεταξύ Σίφνου και Κύπρου και να έχει συνθέσει ένα ηλεκτρονικό αρχείο όποιας μορφής επιθυμεί
(παρουσίαση σε power point, μικρού μήκους ταινία στο movie maker, εννοιολογικοί χάρτες κλπ) όπου θα
παρουσιάζεται η σύγκριση στην οποία θα έχει καταλήξει. Οι διδάσκοντες θα ξεκινήσουν το συντονισμό των
ομάδων προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελική παρουσίαση με επιλογή υλικού από όλες τις ομάδες και
κυρίως η καταγραφή των τελικών συλλογικών συμπερασμάτων.
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11η Δραστηριότητα
Τίτλος: Δημιουργικό Ιντερλούδιο
Ενώ η συρραφή και η αισθητική επεξεργασία του υλικού των ομάδων θα προχωρά, η Ολομέλεια θα
φιλοξενήσει στην τελευταία της συνάντηση ένα ‘ελεύθερο’ debate ανάμεσα σε δύο ευφάνταστους
εκπροσώπους της σιφναϊκής και της κυπριακής ντοπιολαλιάς, μια «μονομαχία» ευφυολογημάτων και
αυθόρμητης στιχοπλασίας που θα βιντεοσκοπηθεί και θα εμπλουτίσει την τελική παρουσίαση.

12η Δραστηριότητα:
Τίτλος: Το άνοιγμα στο κοινό και το ταξίδι
Τη βδομάδα αυτή η Ολομέλεια θα προετοιμάσει και θα προβάλει στη σχολική κοινότητα αλλά και σε κάθε
ενδιαφερόμενο από την τοπική κοινωνία τα τελικά πορίσματα των ερευνών της σε εκδήλωση που θα
φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο. Τέλος, θα οργανώσει το ταξίδι της στην Κύπρο και τη συμμετοχή της
στο Συνέδριο «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες».

2.4. Αποτίμηση, αξιολόγηση
Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση αυτού του πεδίου καθώς η διδασκαλία του σεναρίου θα ξεκινήσει με την
έναρξη του δευτέρου τετραμήνου, δηλαδή από το Φεβρουάριο.

2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
Πέραν του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου, των βιντεοπροβολέων και των διαδραστικών
πινάκων, θα χρησιμοποιηθούν βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές μαθητών και
καθηγητών. Επίσης, οι μαθητές θα δανειστούν βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου, του Αγίου Αρτεμίου,
του Συλλόγου Αγγειοπλαστών, του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Πολιτιστικού Συλλόγου.

2.6. Βιβλιογραφία
Ενδεικτικοί τίτλοι:





Friedrich Christoph Wagner, Oι οικισμοί αγγειοπλαστών της Σίφνου, Καστανιώτης.
Σιφνίων Άστυ: Φιλολογικές, Αρχαιολογικές Και Τοπογραφικές Μάρτυρες Για Την Αρχαία Πόλη Της
Σίφνου, ΥΠ, ΚΑ΄Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Γ. Παπαπαύλου, Τ΄Αη Νηγιά Τ΄Ανήφορο, Αθήνα 2011.
Νάσω Χρυσόχου: Κυπριακή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Εν Τύποις.
Ελ. Μπεγλίτη, ΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ , Κοινωνική συγκρότηση, παραγωγή, μετακινήσεις,
Αθ. 1992
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, Επιμέλεια Ν. Προμπονάς 2001



Ν. Προμπονάς, Ονόματα: Ονοματολογικά Κυκλάδων, Ακαδημία Αθηνών [εισήγηση]





Μ. Φιλιππάκη, ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ, Αθ. 1989, σ. 303
Ν. Σταφυλοπάτης ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΙΦΝΙΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 1801-1984, Αθ. 1984, σ. 270
Αν. Τζάκου, ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ, Μορφή και εξέλιξη σε ένα παραδοσιακό σύστημα,
1979
Γ. Πεταλιανού, ΣΙΦΝΕΚΙΕΣ ΠΑΡΟΛΕΣ, Εύθυμα και σοβαρά του νησιού μας, Χρονογραφήματα,
ευθυμογραφήματα
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Ν. Σταφυλοπάτη , ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ 1829-1980

Ιστοσελίδες, ιστότοποι:
Για τις ξερολιθιές και γενικά για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά:
http://ayla.culture.gr/
http://www.unesco.org.cy/Programmes-Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GRPROGRAMMES-04-02-03,GR
Για τη Σιφνέικη Ντοπιολαλιά:
https://sarantakos.wordpress.com/2017/08/07/sifnos/
http://www.greek-language.gr
Για τα κάλαντα:
http://insifnos.gr/2016/02/20/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1/
Γλωσσάρι κυπριακό
http://users.ntua.gr/ar97617/
https://wikipriaka.com/
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/
https://www.cyslang.com
Για τα «τσαττιστά»:
file:///C:/Users/Mi%20Air/Downloads/ta_tsiattista.pdf
http://helates.cut.ac.cy/index.php/szrir
Για την αρχιτεκτονική:
http://parathyro.politis.com.cy/2018/05/o-kostas-georgiou-synopsizei-tin-istoria-ton-ktirion/
Για τη διατροφή και την κουζίνα:
http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/allcivitems/civitem/2753
Για τη μουσική και τους χορούς:
https://apothesis.lib.teicrete.gr/bitstream/handle/11713/7827/LapathiotiAikaterini2015.pdf?sequence=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Traditional&act=index&sort=alpha&order=&region_id=10&subregion
_id=100000
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http://www.cyprusalive.com/el/kipriakoi-paradosiakoi-xoroi
https://www.boccf.org/el-GR/
http://sifnosps.gr/emeis-palia-sta-spitia-mas/
Για την αγγειοπλαστική:
https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1002&articleid=6537
http://www.dafni.net.gr/gr/members/files/sifnos/sifnos-report.pdf
Για τα μονοπάτια:
http://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/routes/nature-trails
http://politis.com.cy/article/egrapse-tin-istoria-ton-kipriakon-dason---sinentefxi-ston-p-pics
https://sifnostrails.com/el/
Για τα μεταλλεια:
http://www.mathiatis.com
Για την αρχαιολογία:
http://www.cyprusalive.com/el/location/medieval-castles-of-cyprus
http://gr.cypruswalksetc.com/about-cyprus/kastra-kai-mesaionika-paratereteria-sten-kypro
http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=sifno
http://sifnos-greece.com/explore-sifnos/villages/kastro.php
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΠΟΕΔ, 20 Απριλίου 2019
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Τίτλος σεναρίου: «Ο κόσμος ούλλος τζιαν χαθεί η Κύπρος θα παραμείνει
όρθια και ζωντανή»
1.Ταυτότητα σεναρίου
1.1.

Δημιουργός/οί

1ος δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννου Ελευθερία
Ιδιότητα: Οικονομολόγος ΠΕ 80 , Καθηγήτρια του 7ου ΓΕ.Λ Περιστερίου.
Email επικοινωνίας: ritsakritsa@gmail.com

Συνεργάτιδα
Ονοματεπώνυμο: Πανουργιά Γεωργία
Ιδιότητα: Κοινωνιολόγος ΠΕ 79, Καθηγήτρια του 7ου ΓΕ.Λ Περιστερίου.

1.2.

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Η δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ανάληψης του
προγράμματος «Κύπρος, Ελλάδα, ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες» η οποία προσεγγίστηκε διαθεματικά,
όπως είχε αποφασιστεί από μένα (Ιωάννου Ελευθερία) και την συνάδελφο συνεργάτιδα μου (Πανουργιά
Γεωργία), 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 ( Α και Β Λυκείου) έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε οτιδήποτε τους δείξαμε και τους
είπαμε για την Κύπρο μας. Με συγκινητικό τρόπο αποτύπωσαν τις νεοσύστατες γνώσεις τους σε
δημιουργίες (εργασίες-πρότζεκτ, ζωγραφιές, συγγραφή χρονικού που θα έχει αφετηρία τους ήρωες της
ΕΟΚΑ Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Γρηγόρη Αυξεντίου και το οποίο θα παρουσιαστεί θεατρικά από ομάδα
μαθητών της Β΄ Λυκείου σε εκδήλωση όπου θα καλέσουμε όλο το προσωπικό του σχολείου καθώς επίσης
και γονείς).
Το μάθημα της Πληροφορικής με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, καθώς και αυτό της
ερευνητικής εργασίας ήταν οι στρατηγικοί μας σύμμαχοι στην όλη διαδικασία της γνώσης. Βοήθησαν στο
μέγιστο βαθμό τα παιδιά να φέρουν με επιτυχία εις πέρας τις εργασίες που ανέλαβαν.
Στις παρουσιάσεις που κάναμε στα παιδιά, αναφερθήκαμε σε γνώσεις πουν αφορούν:
Την Ιστορία : μελέτη της ιστορίας της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, (με έμφαση την
Αγγλοκρατία και την τουρκική εισβολή που επέφερε τη διχοτόμηση του νησιού), διαχρονικά μηνύματα από
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τους αγώνες των Ελλήνων (Κυπρίων και Ελλαδιτών) για την ελευθερία, την οικονομική κρίση σε Ελλάδα και
Κύπρο και τη θέση Ελλάδας και Κύπρου στην ταραγμένη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Τη Λαογραφία : μελέτη της κυπριακής παράδοσης, παραδοσιακών φαγητών, ερωτικών δίστιχων και
δημοτικών τραγουδιών.
Τη Γλωσσολογία : μελέτη της κυπριακής διαλέκτου- σύγκριση με την ελληνική γλώσσα.
Τη Λογοτεχνία : ανάγνωση σύγχρονων ιστοριών (από την Κύπρο και την Ελλάδα), γνωριμία με την Κύπρο
μέσα από εικόνες, κείμενα, τη λογοτεχνία, τις τέχνες και τη συγγραφή χρονικού.
Τη Γεωγραφία : μελέτη της γεωγραφίας της Κύπρου- θέση, πρωτεύουσα, πληθυσμός, πόλεις, τοπωνύμια,
κάστρα.
Την 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.

1.3.

Τάξη/εις εφαρμογής

Α΄ και Β΄ Λυκείου : μαθητές που προέρχονται από όλα τα τμήματα.

1.4.

Σκοπός και στόχοι

Ενώ τα παιδιά της Κύπρου γνωρίζουν πάρα πολλά για την Ελλάδα, δυστυχώς οι Ελλαδίτες μαθητές
γνωρίζουν ελάχιστα για την Κύπρο. Κύριος λοιπόν στόχος μας ήταν η αλλαγή της κατάστασης αυτής.
Σκοπός του διδακτικού αυτού 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.
Απώτερος βέβαια σκοπός είναι η σύσφιξη των σχέσεων Ελλαδιτών και Κυπρίων μαθητών βλέποντας και
γνωρίζοντας τα τόσα πολλά κοινά που υπάρχουν μεταξύ τους.
Ένας πιο γενικός σκοπός είναι και η καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών ζωής, που
απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
Τα παιδιά επέλεξαν τη δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης, ως ένα ευχάριστο και παραστατικό τρόπο
προβολής όλων των εργασιών που έχουν κάνει και που αφορούν την Κύπρο.
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 στην παραγωγή ενός πρωτότυπου χρονικού.
Για τους παραπάνω λόγους τέθηκε στο επίκεντρο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου η συγγραφή του
συγκεκριμένου χρονικού.
Διδακτικοί Στόχοι του σεναρίου αυτού είναι:
Οι μαθητές μας,
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 που 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 (κυπριακά ονόματα, δημοτικό
τραγούδι Κύπρου).
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Να έρθουν σε επαφή με την κυπριακή διάλεκτο.
Να γνωρίσουν τη γαστρονομία της Κύπρου.
Να παραγάγουν οι ίδιοι ένα πρωτότυπο κείμενο με βάσει αυτά που τους είπαμε για τους ήρωες του
κυπριακού αγώνα κατά των Άγγλων, που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και τα ιδανικά.
Να ασκούν κριτική και να διατυπώνουν συλλογισμούς.
Να κάνουν παρατηρήσεις.
Κοινωνιολογικοί, πολιτισμικοί στόχοι του σεναρίου αυτού είναι:
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 και
ταυτόχρονα να παρεμβαίνουν κριτικά.
Να επικοινωνούν, να συνδιαλέγονται, να ανταποκρίνονται και να αναστοχάζονται.
Να γνωρίσουν τον κυπριακό λαό και τον πολιτισμό του που έχει τόσα κοινά με τον ελληνικό.
Να αναπτύξουν και να εκφράσουν αισθήματα αγάπης προς την πατρίδα και την ελευθερία, σεβόμενοι
ταυτόχρονα την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα του οποιουδήποτε.

1.5.

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές
Διδακτική μέθοδος
Ακολουθήθηκαν κυρίως μαθητοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι, σύμφωνες προς το περιεχόμενο και τους
σκοπούς του διδακτικού σεναρίου. Στόχος άλλωστε ήταν 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.
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 τους 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.
Επίδειξη για την εκμάθηση του προγράμματος παρουσίασης (power point) σε μαθητές που δεν το
γνώριζαν.
Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Εργάστηκαν για το πρόγραμμα 20 μαθητές από διάφορα τμήματα της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας.
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, οικονομία, γεωγραφία, γλώσσα,
δημοτικό τραγούδι.
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Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες (3-4 ατόμων) προκειμένου να οργανώσουν και να καταγράψουν
τις πληροφορίες σε έγγραφο του word και μετά να τις παρουσιάσουν στην τάξη με τη μορφή power point.

1.6.

Συνολική διάρκεια

21 διδακτικές ώρες.

2. Ανάπτυξη σεναρίου
2.1. 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 κάποιους 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 τις πολιτιστικές γέφυρες που τις συνδέουν και δημιουργούν νέες.
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, τέθηκαν ειδικοί στόχοι για τη χρήση- εφαρμογή των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (εργασία στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές), όπως:
1. Να αναπτύσσουν πολυμεσικές εφαρμογές με θέμα την κυπριακή ιστορία, τη γεωγραφία της Κύπρου, τη
λαογραφία, την παράδοση, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της.
2. Να αξιοποιούν το διαδίκτυο και να επισκέπτονται, αυτόνομα, επιλεγμένους τόπους.
3. Να αναζητούν και να μεταφέρουν τις πληροφορίες και εικόνες από προτεινόμενες ιστοσελίδες.
4. Να μεταβαίνουν σε συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, να εντοπίζουν, να ανακτούν και να αποθηκεύουν
πληροφορίες από τον επιλεγμένο αυτό διαδικτυακό τόπο.
5. Να συζητούν και να επιλέγουν τις εργασίες που θα περιλάβουν στην παρουσίασή τους.
6. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των
πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο κ.τ.λ.

2.2. Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα επεξεργασίας
κειμένου, λογισμικού παρουσίασης και χρήσης του διαδικτύου. Εξοικείωση με εφαρμογές κινητού
τηλεφώνου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
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2.3. 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 ενδιαφέροντος - Δημιουργία ομάδας επικοινωνίας με εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και στις τηλεπικοινωνίες.
Διάρκεια: 2 δ. ώρες.
2η Δραστηριότητα
Μία Κύπρια μας μιλά για το νησί της
Η υπεύθυνη του προγράμματος, καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης κ. Ελευθερία Ιωάννου μιλάει για την
Κύπρο, την ιστορία της αλλά και τα προσωπικά της βιώματα από τη ζωή της στο νησί. Γίνεται ελεύθερος
διάλογος με τους μαθητές.
Διάρκεια: 2 δ. ώρες.
3η Δραστηριότητα
Ενημέρωση μαθητών του προγράμματος μέσα στην αίθουσα των υπολογιστών για την Κύπρο (για την
αγγλική κατοχή, για την ΕΟΚΑ-τον απελευθερωτικό αγώνα, για τα φυλακισμένα μνήματα, για την
ανακήρυξη του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους).
Διάρκεια: 2 δ. ώρες.
4η Δραστηριότητα
Ενημέρωση μαθητών του προγράμματος μέσα στην αίθουσα των υπολογιστών για την Κύπρο (για την
τουρκική εισβολή, για τους αγνοουμένους, για τη διχοτόμηση, για την πράσινη γραμμή και για τον θάνατο
του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού).
Διάρκεια: 2 δ. ώρες.
5η Δραστηριότητα
Ενημέρωση μαθητών του προγράμματος μέσα στην αίθουσα των υπολογιστών για την Κύπρο (για τα
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται στην Κύπρο).
Διάρκεια: 1 δ. ώρα.

6η Δραστηριότητα
Συζήτηση με τους μαθητές. Καθορισμός των στόχων μας και του τρόπου εργασίας. Λήψη αποφάσεων
σχετικά με τελικό προϊόν. Αποφασίζουμε και δημιουργούμε τις ομάδες που θα ασχοληθούν με τις
ακόλουθες εργασίες:
1. Κύπρος – ιστορία : Ιδιαίτερα για τις εξής ιστορικές περιόδους : Αγγλοκρατία και ΕΟΚΑ, Τουρκική εισβολήΔιχοτόμηση.
2. Αγώνες των Κυπρίων μετά το 1974.
3. Η θέση Ελλάδας και Κύπρου στην ταραγμένη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
4. Η Κύπρος σήμερα:
 Κύπρος : Η γεωγραφία του νησιού, θέση, έκταση, πόλεις, τοπωνύμια.
 Κύπρος : γαστρονομία, κυπριακά φαγητά και γλυκά.
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 Κύπρος : ονόματα.
 Κύπρος : έθιμα και παραδόσεις.
 Κύπρος : κυπριακή διάλεκτος – λέξεις και φράσεις στα κυπριακά.
Διάρκεια: 2 δ. ώρες

7η Δραστηριότητα
Ανάθεση εργασιών με τα παραπάνω αναφερθέντα θέματα. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών.
1ο Φύλλο εργασίας.
Διάρκεια: 2 δ. ώρες.
8η Δραστηριότητα
Ανάθεση της εργασίας: « Η Κύπρος στη λογοτεχνία και τις τέχνες». Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών.
2ο φύλλο εργασίας.
Διάρκεια: 2 δ. ώρες.
9η Δραστηριότητα
Ανάθεση της εργασίας: «Η Κύπρος μέσα από εικόνες και κείμενα». Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών.
3ο φύλλο εργασίας.
Διάρκεια: 2 δ. ώρες.
10η Δραστηριότητα
Δημιουργώ τη δική μου ζωγραφιά.
Η μαθήτρια της Α΄ τάξης Μπάκα βασιλική θα δημιουργήσει με τον δικό της ιδιόμορφο τρόπο μια ζωγραφιά
που να αναφέρεται στην τουρκική εισβολή.
4ο φύλλο εργασίας.
Διάρκεια: 1 δ. ώρα.
11η Δραστηριότητα
Σκέφτομαι τη δική μου ιστορία.
Μετά από συζήτηση καταλήξαμε η μαθήτρια της Β΄ τάξης Κουτράκου Ζαχαρούλα να γράψει με τον δικό της
ιδιόμορφο τρόπο ένα χρονικό που να έχει αφετηρία τους ήρωες της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου και Ευαγόρα
Παλληκαρίδη.
5ο φύλλο εργασίας.
Διάρκεια: 1 δ. ώρα.
12η 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. ώρες.
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2.4. 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.
Η πολυμεσική παρουσίαση έδωσε την ευκαιρία να 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 και λειτούργησε και ως ένα χρήσιμο
εργαλείο προβολής της Κύπρου και σε άλλους μαθητές.
Κερδισμένη ήταν και η συνεργάτιδα μου στο πρόγραμμα( κυρία Πανουργιά) γιατί γνώρισε την Κύπρο μαζί
με τους μαθητές, ευαισθητοποιήθηκε με την ιστορία της, εκτίμησε τον πλούτο του πολιτισμού της.

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

2.6. Βιβλιογραφία
https://www.defence-point.gr/n
http://www.kathimerini.com.cy/gr/afierwmata/prosopa/epeteios-toy-iroikoy-thanatoy-toy-grigori-ayxentioy
http://churchofcyprus.org.cy/41376
http://www.egolpion.com/eoka.el.aspx
https://www.sansimera.gr/articles/649
ttps://www.iefimerida.gr/news/432147/kypros-i-mayri-epeteios-toy-attila-44-hronia-apo-tin-toyrkiki-eisvolieikones-vinteo
https://www.youtube.com/watch?v=zdXO22mG5EE
https://24h.com.cy/2016/07/cy-1974-osa-dn-ezhse-h-genia-m/
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Vienna/vienna.nsf/page72_gr/page72_gr?OpenDocument
https://el.wikipedia.org/wiki/Φυλακισμένα_Μνήματα
http://www.xfd.gr
https://greek-gourmet.gr/kypros-to-nisi-tis-afroditis/
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http://parathyro.politis.com.cy/2018/05/mesaionika-toponymia-tis-kyprou-se-venetikes-piges/
https://www.eleftherostypos.gr
http://www.hellenicaworld.com/Cyprus/Literature/gr/KypriakiDialektosElliiniki.html
http://www.apotipomata.com
http://www.mcit.gov.cy/mcit/chs/chs.nsf/DMLcostumes_gr
http://kupros1974.weebly.com

2.7. Παράρτημα
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ : Ο κόσμος ούλλος τζιαν χαθεί η Κύπρος θα παραμείνει όρθια και ζωντανή.
Αγαπητοί μου μαθητές,
Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα. Θα αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω θεματικές
ενότητες.
Θα αξιολογήσετε τις πληροφορίες και θα γράψετε τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.
1. Κύπρος – ιστορία : Ιδιαίτερα για τις εξής ιστορικές περιόδους : Αγγλοκρατία και ΕΟΚΑ, Τουρκική
εισβολή- Διχοτόμηση.
2. Η θέση Ελλάδας και Κύπρου στην ταραγμένη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
3. Κύπρος : Η γεωγραφία του νησιού, θέση, έκταση, πόλεις, τοπωνύμια.
4. Κύπρος : γαστρονομία, κυπριακά φαγητά και γλυκά.
5. Κύπρος : ονόματα.
6. Κύπρος : έθιμα και παραδόσεις.
7. Κύπρος : κυπριακή διάλεκτος – λέξεις και φράσεις στα κυπριακά.
2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Ο κόσμος ούλλος τζιαν χαθεί η Κύπρος θα παραμείνει όρθια και ζωντανή.
Θα αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την θεματική ενότητα: « Η Κύπρος στη λογοτεχνία και
τις τέχνες».
Θα αξιολογήσετε τις πληροφορίες και θα γράψετε τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Ο κόσμος ούλλος τζιαν χαθεί η Κύπρος θα παραμείνει όρθια και ζωντανή.
Θα αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την θεματική ενότητα: « Η Κύπρος μέσα από εικόνες και
κείμενα».
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Θα αξιολογήσετε τις πληροφορίες και θα γράψετε τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.
4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ : Ο κόσμος ούλλος τζιαν χαθεί η Κύπρος θα παραμείνει όρθια και ζωντανή.
Θα δημιουργήσετε με τον δικό σας ιδιόμορφο και μοναδικό τρόπο ζωγραφιές που να
αναφέρονται στην τουρκική εισβολή, αλλά και στη σχέση Ελλάδας – Κύπρου.
5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ : Ο κόσμος ούλλος τζιαν χαθεί η Κύπρος θα παραμείνει όρθια και ζωντανή.
Θα γράψεις με τον δικό της ιδιόμορφο τρόπο ένα χρονικό που να έχει αφετηρία τους ήρωες της
ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου και Ευαγόρα Παλληκαρίδη.
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