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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ 

πληξνθηά… κε έλα εκεξνιφγην  

Δημιοςπγόρ ζεναπίος 

νθία Κνινζίδνπ 

Εθαπμογή 

Μαξία Κνπθιαηδίδνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

ΝενειιεληθήΓιψζζα 

Τάξη 

Γ΄Γεκνηηθνχ 

Σσολική μονάδα 

3
ν
Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Δπφζκνπ Θεζζαινλίθεο 

Χπονολογία 

Φεβξνπάξηνο–Μάξηηνο 2014 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Γλώζζα Γ΄ Γημοηικού, ηεχρνο β΄, ελφηεηα: «Έια ζηελ παξέα καο», θεθάιαην «Απφ ην 

εκεξνιφγην ηνπ Διηφλ».  

Διαθεμαηικό 

Ναη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Η. Φηινινγηθήο δψλεο 

Νενειιεληθή Γιψζζα 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 
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Γεσγξαθία 

Δηθαζηηθά  

Ηζηνξία 

Μαζεκαηηθά 

Φπζηθά 

Χπονική διάπκεια 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ απαηηήζεθαλ 6 δηδαθηηθά δίσξα. 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο 

GoogleDrive 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξαγκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνηείλνληαη ζην ζελάξην, ζα πξέπεη νη καζεηέο/ηξηεο λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε 

ζηνηρεηψδεηο ιεηηνπξγίεο ησλ Ζ/Τ (ρξήζε ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο θεηκέλνπ θαη 

παξνπζίαζεο, αληηγξαθή-επηθφιιεζε, απνζήθεπζε).Θα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ 

ηνλ ηξφπν πινήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλεκηπονικού Λεξικού (Τπιανηαθςλλίδη) 

ηεο «Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα». Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε νκάδεο ή έζησ δπάδεο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, γηα λα εμαζθαιίζεη κηα –φζν ην δπλαηφλ– νκαιή θαη δίρσο 

πξνβιήκαηα εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζα πξέπεη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ 

ζηελ ηάμε λα έρεη πεξηεγεζεί ζηηο πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο θαη ηα ινγηζκηθά, ψζηε 

λα γλσξίδεη πψο λα θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο θαη λα απνθιείζεη ην ελδερφκελν θάπνηα 

απφ απηά λα είλαη αλελεξγά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο.  
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Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

---  

Το ζενάπιο ανηλεί 

Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε.  

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ φξν ημεπολόγιο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο πνπ 

κπνξνχκε λα ηνπ απνδψζνπκε. Αξρηθά, εηζάγεηαη ην ζέκα κε ηε βνήζεηα ηεο 

πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ γηα ηα εκεξνιφγηα θαη ηε ζπκπιήξσζε ή ηε 

δηφξζσζε ησλ απφςεψλ ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ Ηλεκηπονικού Λεξικού 

(Τπιανηαθςλλίδη). ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηξηψλ εηδψλ εκεξνινγίνπ (ηνίρνπ, ηζέπεο θαη επηηξαπέδην) θαη 

ζπγγξάθνπλ έλα θείκελν, ην νπνίν εκπινπηίδεηαη κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ άιιε 

νκάδα. Έπεηηα δηεμάγεηαη κηα κηθξή έξεπλα κε αθνξκή ηελ ελδερφκελε επηζπκία ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ λα αγνξάζνπλ έλα εκεξνιφγην. Ζ έξεπλα αθνξά ηε ζεκαηνινγία 

δηαθφξσλ εκεξνινγίσλ (ηα νπνία έρνπλ κνξθή αηδέληαο) ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο 

ηνπο. Εεηνχκελν εδψ είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο/-ηξηεο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

αλαδήηεζεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ πξηλ ηελ απφθαζε αγνξάο νπνηνπδήπνηε 

πξντφληνο θαη ηνλ κηθξφ βαζκφ δπζθνιίαο γηα θάηη ηέηνην, αλ γλσξίδεη θαλείο ηνλ 

ηξφπν λα θηλεζεί. 

 Αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ππεξθεηκέλσλ κε ζέκα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. 

ηφρνο εδψ είλαη ε εμνηθείσζε κε ηελ πνιιαπιή δηαζηξσκάησζε ηεο νξγάλσζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ελφο θεηκέλνπ θαη φρη κε ηε γξακκηθή αλάγλσζή ηνπ. Οη νκάδεο 

θαινχληαη ζην ηέινο λα ζπλ-θαηαζθεπάζνπλ απαληήζεηο ζε αζθήζεηο ζην 

GoogleDrive αληρλεχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο παξάιιειεο γξαθήο θαη ζπγθξίλνληάο ηεο 
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κε ηηο πην παξαδνζηαθνχ ηχπνπ αληίζηνηρεο ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνζαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/-ηξηεο εμεηάδνπλ 

ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεοε ρξήζε εκεξνινγίσλ έρεη δηαθνξεηηθφ θίλεηξν (π.ρ. 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα γηα ζπκκεηνρή ζε ςπραγσγηθέο πξαθηηθέο) ή δηαθνξεηηθφ 

απνηέιεζκα (π.ρ. ηα εκεξνιφγηα σο ηζηνξηθή πεγή). Σέινο ζπλδέεηαη ε έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ κε ηελ ηέρλε θαη εμεηάδεηαη ε δσγξαθηθή ηνπ Νηαιί θαη ε πνίεζε ηνπ 

Καβάθε. Οινθιεξψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο νκαδηθνχ 

εκεξνινγίνπ, ην νπνίν επηκεινχληαη ηα ίδηα ηα παηδηά.  

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν παξφλ ζελάξην αληηιακβάλεηαη ηηο δηδαζθαιίεο ησλ εθάζηνηε δηδαθηηθψλ δίσξσλ 

σο καθξνθεηκεληθά είδε (macrogenres), ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πιήζνο πξνθνξηθψλ 

θαη γξαπηψλ θεηκεληθψλ εηδψλ (Christie 2002, 97). Με ηε ινγηθή απηή ην ζελάξην 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα δηδαθηηθφ καθξνθεηκεληθφ είδνο (curriculummacrogenre) 

κε ηα δηδαθηηθά δίσξα σο καθξνθείκελά ηνπ (Christie φ.π.). Ζ δνκή ησλ δηδαθηηθψλ 

δίσξσλ κπνξεί γεληθά λα απνηππσζεί κε ην ζρήκα Έλαξμε-Γξαζηεξηφηεηεο-

χλνςε/Αμηνιφγεζε (Δ-Γ-/Α), έλα ζρήκα πνπ πξνέθπςε απφ αλάινγν 

πξνηεηλφκελν ζρήκα ηνπ Κνπηζνγηάλλε (2001). Σν θάζε κέξνο εθ ησλ ηξηψλ 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθά ζπκβάληα, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα καο δψζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο καζεηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη, ηηο γλψζεηο γηα ηνλ 

θφζκν θαη ηε γιψζζα θαη ηνπο γξακκαηηζκνχο (Κνπηζνγηάλλεο 2012).   

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ –φπνπ ήηαλ εθηθηφ– άληιεζε απφ κηα 

πεξηζζφηεξν πνιπηξνπηθή νπηηθή, γηα λα ελζσκαηψζεη ζεκεησηηθνχο πφξνπο πέξα 

απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα (π.ρ. ζέζε ησλ ζξαλίσλ, θίλεζε εθπαηδεπηηθνχ θηι.) κε 

ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη λνήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ή ππνλννχληαη κε ηξφπνπο φρη 

κφλν γισζζηθνχο (Kress θ.ά., 2005). 
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 Ζ αμηνιφγεζε ζε θάζε δηδαθηηθφ δίσξν επηρεηξήζεθε λα ελζσκαηψλεη 

πξαθηηθέο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ αηνκηθή θαηαγξαθή γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ 

κε απνζηήζηζε, αιιά ζηελ νκαδηθή ή/θαη αηνκηθή ελαζρφιεζε κε αιιειεπηδξαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ εθαξκφδνληαη γλψζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ θαηαθηήζεθαλ κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ κε 

επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ πξαθηηθέο. Σηο πξαθηηθέο απηέο είλαη βαζηθφ φηη ηηο αθνινπζεί 

αλαηξνθνδφηεζε. ηφρνο δελ είλαη ε «απνζήθεπζε» γλψζεσλ∙είλαη ε εμνηθείσζε κε 

ζηξαηεγηθέο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηθαλνχο λα αλαδεηνχλ ηε γλψζε, 

λα ηε ρεηξίδνληαη θαη λα ηελ πξνζαξκφδνπλ θαηάιιεια αλάινγα κε ηα εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθά πιαίζηα ζηα νπνία θαινχληαη λα δξάζνπλ. 

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Δπηδηψθνληαη ηα αθφινπζα: 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηεκαρηζκνχ ηνπ ρξφλνπ απφ ηνλ άλζξσπν κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ∙ 

 εμνηθείσζε κε ηελ ηδέα πσο ε εθάζηνηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί 

ζχκβαζε, θαηαζθεπή θνηλά απνδεθηή κεηαμχ κηαο νκάδαο αλζξψπσλ κε 

ζθνπφ ηελ ακνηβαία επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη επίηεπμε ζηφρσλ∙ 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ κε ηηο θνηλά 

απνδεθηέο κνλάδεο κέηξεζεο αιιά θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ρξφλνπ, πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο καο εθηηκήζεηο∙ 

 ζπζρεηηζκφο ηνπ «κνηίβνπ», φπσο ην γλψξηζαλ νη καζεηέο ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, κε θαζεκεξηλέο επαλαιακβαλφκελεο πξαθηηθέο. 

 γλσξηκία κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ ζην παξειζφλ θαη ηα αληίζηνηρα 

φξγαλα κέηξεζήο ηνπ∙ 
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 αλάδεημε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θιεξνλνκηάο ζηνλ ηνκέα ηεο αζηξνλνκίαο 

θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ∙ 

 γλσξηκία κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ήιηνπ, ηεο γεο θαη ηεο ζειήλεο θαη ηα αληίζηνηρα 

εκεξνιφγηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θηλήζεηο απηέο∙ 

 γλσξηκία κε ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο∙ 

 ζπζρεηηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ζηνλ πιαλήηε γε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζπέθηνπλ ζε απηφλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ∙ 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ αξραίσλ ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν∙ 

 επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηελ ηέρλε (ε δσγξαθηθή ηνπ Νηαιί θαη ε πνίεζε 

ηνπ Καβάθε) έρνληαο σο ζεκαηηθή ηνλ ‘ρξφλν’∙ 

 ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθήο θχζεσο δεκηνπξγήκαηα. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Δπηδηψθνληαη ηα αθφινπζα: 

 επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ ‘ζέκαηνο’ ζε κηα ιέμε (π.ρ. ημεπ*)∙ 

 εμνηθείσζε κε ην ελδερφκελν χπαξμεο δχν ίδησλ κνξθνινγηθά ζεκάησλ πνπ 

φκσο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ιέμεσλ∙ 

 ρξήζε ηνπ ηφλνπ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο κνξθνινγηθά ίδησλ 

ιέμεσλ∙ 

 επαθή κε ην επίζεκα -αίορ θαη ηε δηαθνξεηηθή ζεκαζία πνπ πξνζδίδεη ζε 

νπζηαζηηθά θαη επίζεηα∙ 
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 εμνηθείσζε κε πβξηδηθφ θείκελν πεξηγξαθήο ζε ζπλδπαζκφ κε 

επηρεηξεκαηνινγία∙ 

 εμνηθείσζε κε ην θεηκεληθφ είδνο ηνπ πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ θαη ηνπ 

εκεξνινγίνπ έηνπο∙ 

 εμάζθεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ σο πξνο ηελ επηρεηξεκαηνινγία απφςεψλ ηνπο 

θαη ηελ παξνπζίαζε εξγαζίαο ηνπο∙ 

 επαθή κε ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν πνπ δηέπεη ηελ παξνπζίαζε/εηζήγεζε 

ζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (νλνκαηνπνηήζεηο)∙ 

 ελαζρφιεζε κε ηνπο ξεκαηηθνχο ρξφλνπο θαη ηε ξεκαηηθή φςε (ελεζηψηαο, 

αφξηζηνο, παξαηαηηθφο) ζε επηζηεκνληθά θείκελα ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ∙ 

 επαθή κε ηνλ πνηεηηθφ ιφγν ηνπ Καβάθε. 

Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηψθνληαη ηα αθφινπζα: 

 εμνηθείσζε κε ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη∙ 

 εμάζθεζε ζηελ αλάγλσζε ππεξθεηκέλνπ (hypertext)∙ 

 επαθή κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή δηαδηθηπαθνχ εγγξάθνπ ζην 

GoogleDrive, κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ηεο∙ 

 εμνηθείσζε κε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε ηζηνζειίδεο 

ζην δηαδίθηπν∙ 

 νξγάλσζε δεδνκέλσλ θαη θαηαζθεπή γξαθήκαηνο σο κέξνο έξεπλαο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ∙ 

 εληνπηζκφο πιεξνθνξηψλ ζε βίληεν. 
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Οη καζεηέο/-ηξηεο, κε ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη νκαδηθά (άιινηε δχν νκάδεο ησλ ηξηψλ θαη άιινηε ηξεηο δπάδεο, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο), αλαπηχζζνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο γλψκεο ηνπ άιινπ. Εεηνχκελν είλαη ζηαδηαθά λα 

μεπεξάζνπλ ην αλαγθαίν ζηάδην ηεο θαζνδήγεζεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη 

βαζκηαία λα επηρεηξήζνπλ λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν απηφβνπια, κέρξη λα 

θαηαθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο θαη γλψζεηο, ψζηε λα εξγάδνληαη 

αλεμάξηεηα θαη λα απηελεξγνχλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο παξέρεη ζηνπο καζεηέο πιήζνο δηαζέζηκσλ ζεκεησηηθψλ πφξσλ, πνπ 

ζηφρνο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά απφ ηα παηδηά, ηα νπνία ζα αλαγλψζνπλ 

ππεξθείκελα θαη ζα ζπλ-θαηαζθεπάζνπλ ηα δηθά ηνπο πνιπηξνπηθά θείκελα 

αλαπηχζζνληαο πξσηνβνπιίεο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. Οη 

καζεηέο/-ηξηεο ζπκκεηέρνληαο ζηα ζηάδηα ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο 

ελεξγνπνηνχληαη θαη θαινχληαη α) λα θάλνπλ επηινγέο, ηηο νπνίεο αηηηνινγνχλ κε 

επηρεηξήκαηα θαη β) λα δηακνξθψζνπλ απφςεηο ζθεπηφκελνη/-εο θξηηηθά κε βάζε φζεο 

πιεξνθνξίεο πξνέθπςαλ απφ ηε ζεκαηηθή ηνπο αλαδήηεζή.   

Ο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη ζπληνληζηηθφο. Γελ 

παξνπζηάδεηαη σο κνλαδηθή πεγή γλψζεο, αιιά παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

αλαδεηήζνπλ ηε γλψζε δίλνληάο ηνπο ζπκβνπιέο σο πξνο ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο. 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε θακία πεξίπησζε ε γλψζε δελ είλαη ζηφρνο λα 

θαηαθηεζεί κέζσ ηεο απνζηήζηζεο θαλφλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Εεηνχκελν είλαη ε 

γλψζε γηα ηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα λα πξνζεγγηζηεί απφ κηα ιεηηνπξγηθή/ 

επηθνηλσληαθή ζθνπηά. (Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γεληθφηεξα παξνπζηάδνληαη ζην 

Δ). 
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ ζπεηξνεηδήο δηάηαμε ηεο χιεο ζηα εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο, αιιά θαη ζε εγρεηξίδηα 

άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, είλαη γεγνλφο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηα εκεξνιφγηα 

θαηαγξαθήο πξνζσπηθψλ ζηηγκψλ θαη εκπεηξηψλ θαη νη αλαθνξέο ζηα εκεξνιφγηα κε 

ηε κνξθή ηνπ ρσξηζκνχ ηνπ έηνπο ζε κήλεο απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηε ζχληαμε 

ελφο ζελαξίνπ πνπ ζα πεξηέρεη θαη ηα δχν απηά θεηκεληθά είδε θαη ζα έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηε Γ΄ Σάμε, αιιά θαη ζε ηκήκαηα 

ζπλδηδαζθαιίαο νιηγνζέζεσλ ζρνιείσλ.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ «Απφ ην 

εκεξνιφγην ηνπ Διηφλ» (Γλώζζα Γ΄ Γημοηικού, β΄ ηεχρνο, ελφηεηα 2.3 «Έια ζηελ 

παξέα καο», ζζ. 46-48) θαη ηνπο πξνεθηείλεη δίρσο λα μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηεο 

ζηνρνζεζίαο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Ζ εκεξνινγηαθή αλαθνξά γεγνλφησλ 

ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ «Αγαπεηφ κνπ εκεξνιφγην» (Γλώζζα 

Γ΄ Γημοηικού, α΄ ηεχρνο, ελφηεηα 1.2 «ην ζπίηη θαη ζηε γεηηνληά», ζζ. 28-31).  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη καζεηέο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αληηιακβάλνληαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ νη εθαξκνγέο θαη ηα ινγηζκηθά, φπσο θαη ην δηαδίθηπν, ζηελ αλαδήηεζε 

θαη εκπέδσζε ηεο γλψζεο. Δπίζεο ε ζπλεξγαζία παίξλεη λέεο δηαζηάζεηο. Ζ 

ηαπηφρξνλε ελαζρφιεζε κε ην ίδην θείκελν απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ρηιηφκεηξα καθξηά δίλεη άιιεο πξνεθηάζεηο θαη δπλαηφηεηεο ζην θείκελν 

σο ζπιινγηθφ πξντφλ. 

Κείμενα 

Κ. Π. Καβάθεο, «Κεξηά». ην Τα ποιήμαηα, επηκ. Γ. Π. αββίδεο, 76. Αζήλα: Ίθαξνο, 

1995.  

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=144&author_id=60
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Άγγεινο Ληβαζηλφο, Σν εκεξνιφγην ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ θαη ε κέζνδνο 

ρξνλνιφγεζεο δηα ησλ Οιπκπηάδσλ. Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (εκ. αλάθηεζεο: 

24/2/2013) 

Ο κεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ. Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν (εκ. αλάθηεζεο: 

24/12-2013) 

Ιζηοζελίδερ 

Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα: Λεξικό ηηρ Κοινήρ Νεοελληνικήρ 

Βικιπαίδεια γηα ην ιήκκα ηλιακό πολόι 

Ηζηνζειίδα αγλψζηνπ γηα ην ειηαθφ ξνιφη 

Ηζηνζειίδα εηαηξείαο πνπ εκπνξεχεηαη εκεξνιφγηα 

Argies.gr κε εκεξνιφγην ηνπ 2014. 

Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε αθαδεκατθφ 

εκεξνιφγην. 

Blog εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ κε ζρνιηθφ εκεξνιφγην. 

BlogΓεκνηηθνχ ρνιείνπ Όζζαο 

Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ Νφεζηο γηα ηνλ κεραληζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ 

Γήκνο Αζελψλ, CityofAthens 

Δθπαηδεπηηθή πχιε Τπ.Δ.Π.Θ., απνζπάζκαηα απφ εκεξνιφγηα ζηξαηησηψλ ηνπ 1940. 

RodosEvents.gr, Ζκεξνιφγην εθδειψζεσλ Ρφδνπ 

Παηδηθή θαηαζθήλσζε 

Jewelpedia, ξνιφγηα ζαλ πίλαθαο ηνπ Νηαιί 

Viewz.gr, ην ξνιφη ηνπ αιβαληφξ Νηαιί 

Γλσκηθνινγηθφλ, απνθζέγκαηα, γλσκηθά, αθνξηζκνί, ξεηά, παξνηκίεο θαη άιια.  

http://users.sch.gr/alivathinos/HMEROLOGIO%20ARXAION%20ELLHNON.pdf
http://users.sch.gr/alivathinos/HMEROLOGIO%20ARXAION%20ELLHNON.pdf
http://www.namuseum.gr/object-month/2012/apr/apr12-gr.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B9
http://sundials.gr/index.htm
http://www.bibliotopia.gr/pl/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-522314.htm?lang=el&path=1719701850&price-from=1&price-to=25&page=3
http://www.argies.gr/calendar/2014
http://www.auth.gr/academic_calendar
http://taexeiola.blogspot.gr/2013/10/sxoliko-imerologia-2013-2014.html
http://dimossas.blogspot.gr/2013/10/blog-post_12.html
http://www.tmth.edu.gr/aet/3d_reconstructions/p583.html
http://www.cityofathens.gr/calendar/2013-W48
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fikeim12.aspx
http://www.rodosevents.gr/
http://skourascamp.com/el/imerologio-mou
http://www.jewelpedia.com/news_det_catid,24,id,463,rologia+san+pinakas+tou+ntali.html
http://www.viewz.gr/to-roloi-tou-salvador-dali/
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=362
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Βίνηεο από ηο YouTube 

Δθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε: Μαζε…καγηθά ν ρξφλνο θπιά 

Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, «κεραληζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ».  

Βίληεν ηνπ Κψζηα Κνηζαλά, «αξραία ειιεληθή ηερλνινγία, θιεςχδξα αλαινγηθή». 

Πιαλεηάξην ηνπ Μηιάλν, «ε θίλεζε ηεο ζειήλεο γχξσ απφ ηε γε θαη ηνλ ήιην». 

Βίληενηνπ Daniel Radeck, how a mechanical watch works. 

Βίληεν απφ ην YouTube, κεινπνίεζε ηνπο πνηήκαηνο ηνπ Καβάθε, «Κεξηά», απφ ηελ 

Δηξήλε Παππά. 

Κξαηηθή ηειεφξαζε, επεηζφδην απφ ηελ εθπνκπή η γη ηο διαζηημόπλοιό μαρ. 

Φωηογπαθικό ςλικό 

Μεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google 

 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

1η& 2ηδιδακηικήώπα 

Ζ αθφξκεζε γηα ηα παξφλ ζελάξην δφζεθε απφ ην πξψην θείκελν ηνπ θεθαιαίνπ 

«Απφ ην εκεξνιφγην ηνπ Διηφλ» (ζ. 46) απφ ην β΄ ηεχρνο ηνπ βηβιίνπ ηεο Γλώζζαρ. 

Αθνχ ην δηάβαζε ε εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε, ζηε ζπλέρεηα έιαβε ρψξα ζπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

‘εκεξνινγίνπ’.  

Ζ εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα πνπλ αλ ε ιέμε ημεπολόγιο είλαη 

ζχλζεηε θαη αλ αλαγλσξίδνπλ θάπνην ζπλζεηηθφ ηεο. Οη καζεηέο εληφπηζαλ θαη ηα 

δχν ζπλζεηηθά ηεο ιέμεο, ηα νπνία θαη θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Έπεηηα, 

ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζπαζήζνπλ λα εμεγήζνπλ ηνλ φξν 

‘εκεξνιφγην’, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε θαη λα αμηνπνηήζεη ηελ πξνυπάξρνπζα 

γλψζε ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Μφιηο θαηέζεζαλ νη καζεηέο 

ηηο απφςεηο ηνπο, ε εθπαηδεπηηθφο θάιεζε ηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ηελ 

εξκελεία ηεο ιέμεο ζην Ηλεκηπονικό Λεξικό ηεο «Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα». 

https://www.youtube.com/watch?v=7ABJEhjGsIs
http://www.youtube.com/watch?v=8qf9unNDtsM
http://www.youtube.com/watch?v=HB5YoRnE1GM
https://www.youtube.com/watch?v=k4QK3j5Up8s
https://www.youtube.com/watch?v=uGcoIue1Bs8
http://www.youtube.com/watch?v=_0DiYKzHHdY
https://www.youtube.com/watch?v=J1oEoYcI6DY
https://www.google.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
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Μφιηο νη καζεηέο εληφπηζαλ ηελ ιέμε ημεπολόγιο, αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηηο 

πνηθίιεο εξκελείεο πνπ «αθνχζηεθαλ» εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο.  

Καηά ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ ζελαξίνπ, ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε 

επηγξακκαηηθά ζην ηνπιηαλφ θαη γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην, θαηαζέηνληαο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Ηνχιην Καίζαξα θαη Πάπα Γξεγφξην ηνλ ΗΓ΄. ηε ζπλέρεηα, ε 

εθπαηδεπηηθφο έζεζε ηνλ γξίθν ζηνπο καζεηέο, φπσο αθξηβψο πξνέβιεπε ε 

ζπληάθηξηα ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. Ο γξίθνο ήηαλ: «Πνην είλαη εθείλν ην επίζεην 

πνπ ζηνλ πιεζπληηθφ γξάθεηαη αθξηβψο φπσο ην πξψην ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο 

ημεπολόγιο, κε κφλε δηαθνξά ηε ζέζε ηνπ ηφλνπ;». Οη καζεηέο, έπεηηα απφ κεξηθέο 

πξνζπάζεηεο, εληφπηζαλ ηελ ιέμε πνπ αλαδεηνχζε ε εθπαηδεπηηθφο (ην 

επίζεηνήμεπα),θαηηνπο παξφηξπλε λα πιεθηξνινγήζνπλ ην ζέκα *ημεπ ζην 

Ηλεκηπονικό Λεξικό (Τπιανηαθςλλίδη) θαη λα εμεηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

εκθαληζηνχλ. ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηε κηα νκάδα λα βάιεη ζην 

«θαιάζη» (επηινγή πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ηεο εθάζηνηε ζειίδαο) φζεο ιέμεηο 

πηζηεχεη φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ιέμεσλ κε ηελ ημέπα, ελψ απφ ηελ άιιε 

νκάδα δήηεζε λα βάιεη ζην «θαιάζη» φζεο αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ιέμεσλ κε ηε 

ιέμε ήμεπα. Αθνινχζεζε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νκάδσλ ζηελ 

νινκέιεηα.  

 ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο πξφβαιε ζηνλ πίλαθα έλα βίληεν απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε (αξρή έσο 8:40) θαη ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη (φπσο είλαη ν ρξφλνο θαη νη «δηαηξέζεηο» ηνπ, ηα κνηίβα θηι). 

Δπηρεηξψληαο λα γίλεη ζχλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή  

ησλ καζεηψλ, ε εθπαηδεπηηθφο πξφηξεςε ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ κνηίβα  

απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηά  

ηνπο θαη γεληθφηεξα ε ρξεζηκφηεηα ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ επαλαιακβαλφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε δσή καο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ γεγνλφηνο φηη αθνινπζνχλ ζε 

https://www.youtube.com/watch?v=7ABJEhjGsIs
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εβδνκαδηαία βάζε π.ρ. ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ή θάπνην άιιν θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηαηππψζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

Έπεηηα, ε εθπαηδεπηηθφο θάιεζε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ επίζεηα πνπ λα 

ηειεηψλνπλ ζε –αίορ, ηα νπνία δειψλνπλ πεξηνδηθά γεγνλφηα (π.ρ. «μηνιαίο 

πεξηνδηθφ») ή/θαη ρξνληθή δηάξθεηα (π.ρ. «ωπιαίο ή εβδομαδιαίο πξφγξακκα»). 

Γηεπθξηλίζηεθε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο φηη πεπιοδικόρ είλαη απηφο γίλεηαη θαηά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα/πεξηφδνπο ή επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Έπεηηα ε 

εθπαηδεπηηθφο παξφηξπλε ηνπο καζεηέο λα πιεθηξνινγήζνπλ ην επίζεκα *αιορ ζην 

Ηλεκηπονικό Λεξικό. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπδεηήζεθαλ ζηελ ηάμε. 

Ηδηαίηεξα νη καζεηέο νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα επηζήκαηα κπνξεί λα είλαη 

ίδηα ζε θάπνηεο ιέμεηο, αιιά αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Γηαθνξεηηθέο 

επίζεο ζεκαζίεο έρνπλ δχν θαηλνκεληθά ίδηεο σο πξνο ηε κνξθή ιέμεηο, ζηηο νπνίεο ε 

ζέζε ηνπ ηφλνπ βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. Σέινο, φηη σο κνηίβν κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη νη πξαθηηθέο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο έρνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα 

αξλεηηθά ηνπο (π.ρ. έιιεηςε δπλαηφηεηαο επηινγήο ζπλερψο δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ αλαλέσζε, αιιά παξνρή αζθάιεηαο ιφγσ ηεο γλψζεο ηνπ 

αλακελφκελνπ).  

 

3
η
& 4ηδιδακηική ώπα 
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Γηα ην δεχηεξν δίσξν σο αθφξκεζε ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνίεζε ηξία εκεξνιφγηα, 

έλα κεληαίν ηνίρνπ, έλα ηζέπεο θαη έλα κεληαίν επηηξαπέδην, ην νπνίν έρεη βάζε θαη 

ζηεξίδεηαη φξζην. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαδείγκαηα πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ 

ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη παξαθάησ εηθφλεο. 

 

 

 

 

 

Ζ εθπαηδεπηηθφο έδεημε ζηνπο καζεηέο ηα εκεξνιφγηα θαη ηνπο ξψηεζε ηη γλσξίδνπλ 

γηα ην θαζέλα. ηε ζπλέρεηα έθηηαμε έλα έγγξαθν ζην MicrosoftWord,ζην νπνίν 

ρψξηζε ηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν ζε ηξεηο κεγάιεο ζηήιεο, κηα γηα θάζε εκεξνιφγην, 

θαη νη καζεηέο ζεκείσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαηαγξάθνληάο ηεο επηγξακκαηηθά ζηελ 

αληίζηνηρε ζηήιε. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Έπεηηα, ε 

εθπαηδεπηηθφο δεκηνχξγεζε κηα παξνπζίαζε ζην PowerPoint, φπνπ ζε θάζε 

δηαθάλεηα, ε θάζε νκάδα επεμεξγάζηεθε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο εκεξνινγίνπ 

πνπ είρε αλαιάβεη,πξνθεηκέλνπ λα γξάςεη έλα θείκελν πνπ ζα εζηίαδε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ (βι. εηθφλεο 

παξαθάησ).  

 

 

Ζ εθπαηδεπηηθφο ελεκέξσζε ηνπο καζεηέο πσο ζα έπξεπε λα αλαθέξνπλ 

αξρηθά ην φλνκά ηνπ, ηε ρξήζε ηνπ θαη έπεηηα λα ην πεξηγξάςνπλ σο πξνο ην 
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κέγεζνο, ην ζχλεζεο ζρήκα, ην πάρνο (ηνλαξηζκφ ζειίδσλ), ηα πιηθά απφ ηα νπνία 

είλαη θηηαγκέλν θηι., ζπλδένληαο θαη δηθαηνινγψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κε ηε 

ρξήζε ηνπ (π.ρ. ην εκεξνιφγην ηζέπεο έρεη κηθξφ κέγεζνο θαη αξηζκφ ζειίδσλ, γηαηί 

ζθνπφο ηνπ είλαη λα ρσξάεη ζε κηα κηθξή ηζάληα ή αθφκα θαη ηζέπε).  

Σν θείκελν πνπ δήηεζε ε εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο καζεηέο είλαη κηα κίμε 

πεξηγξαθηθνχ θαη επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ. Θεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθφ λα 

γίλεη κηα ζχληνκε ππελζχκηζε γηα ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκεληθψλ απηψλ 

ηχπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πεξηγξαθή θαιφ ζα ήηαλ λα γξαθεί ζε ρξφλν ελεζηψηα 

θαη λα έρεη πνιιά επίζεηα, γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν εχζηνρε, ελψ γηα λα ζηεξίμνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο αηηηνινγηθνχο ζπλδέζκνπο 

γιαηί, επειδή, διόηι, νη νπνίνη εηζάγνπλ πξνηάζεηο πνπ ρσξίδνληαη κε θφκκα απφ ηελ 

θχξηα. Μάιηζηα επηζεκάλζεθαλ θαη ελαξθηήξηεο θξάζεηο έθθξαζεο απφςεσλ φπσο: 

«πηζηεχσ φηη», «λνκίδσ πσο» θηι.  

 

Οη νκάδεο έγξαςαλ ην θείκελφ ηνπο ζε PowerPoint. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

εκεξνινγίνπ, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα βξνπλ ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο απφ αξρείν 

(βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, ππνθάθεινο«2
ν
 δίσξν. Φσηνγξαθίεο 

εκεξνινγίσλαπφ ην δηαδίθηπν») θαη λα ηηο εηζαγάγνπλ ζε θαηλνχξηεο ζειίδεο. ην 

ζεκείν απηφ δελ πξνηάζεθε απφ ηε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ ειεχζεξε αλαδήηεζε 

ζην δηαδίθηπν, φπσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν, γηαηί ε «Αζθαιήο Αλαδήηεζε» δελ 

πεξηνξίδεη ηα αλάξκνζηα απνηειέζκαηα ζηηο αλαδεηήζεηο «εκεξνιφγην ηζέπεο» θαη 

«εκεξνιφγην ηνίρνπ».  

ε επφκελε θάζε, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα επεμεξγαζηνχλ ην θείκελν θαη ηηο 

θσηνγξαθίεο ησλ πξνεγνχκελσλ νκάδσλ, λα εηζαγάγνπλ ζε λέα ζειίδα δχν 
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θσηνγξαθίεο απφ είδε εκεξνινγίσλ πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή επεμεξγαζία 

(π.ρ. «εκεξνιφγην γξαθείνπ»). Σα παηδηά παξνηξχλζεθαλ λα πιεθηξνινγήζνπλ ζηε 

κεραλή αλαδήηεζεο ηεο google«επηηξαπέδην εκεξνιφγην»θαη λα επηιέμνπλ ηηο 

«Δηθφλεο». Δθεί έςαμαλ εκεξνιφγηα δηαθνξεηηθά απφ ηα επηηξαπέδηα, ηζέπεο θαη 

ηνίρνπ. Ζ «Αζθαιήο Αλαδήηεζε»ήηαλ θαη ζε απηφ ην ζεκείν ελεξγνπνηεκέλε.  

 ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο παξφηξπλε ηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνχλ ηελ 

ηζηνζειίδα κηαο εηαηξείαο πνπ εκπνξεχεηαη εκεξνιφγηα. Ζ ίδηα ξψηεζε αλ γλσξίδεη 

θάπνηνο ηη είλαη απηά ηα εκεξνιφγηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη γηαηί 

ηα ρξεζηκνπνηνχκε. Αθνχ εμέθξαζαλ νη καζεηέο ηηο απφςεηο ηνπο, ε εθπαηδεπηηθφο 

εμήγεζε φηη ππάξρνπλ θαη εκεξνιφγηα-αηδέληεο πνπ κνηάδνπλ κε βηβιία. Έρνπλ 

ρνληξφ εμψθπιιν, κε εηθφλεο ή ζρέδηα θαη πνιιέο ζειίδεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη 

καο βνεζάλε λα νξγαλψζνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ηηο αζρνιίεο καο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο καο.  

Έπεηηα ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνχλ ηα 

εκεξνιφγηα ηεο πξψηεο ζειίδαο θαη λα βξνπλ ηη ζέκα έρνπλ ηα πην θηελά, ηα πην 

αθξηβά θηι., λα θάλνπλ δειαδή κηα κηθξή έξεπλα, γηα λα κάζνπλ πνηα ζεκαηνινγία 

επηθξαηεί αλάινγα κε ηελ ηηκή. ην ηέινο, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ πνην ζα 

πξνηηκνχζαλ θαη γηα πνην ιφγν. Έπεηηα ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ηηο νκάδεο λα 

ζέζνπλ θξηηήξηα ζηελ αλαδήηεζή ηνπο. Ζ πξψηε νκάδα κεηαθίλεζε ηελ κπιε γξακκή 

έηζη ψζηε λα αλαδεηήζνπλ εκεξνιφγηα απφ 1 έσο 5 επξψ.  
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Ζ δεχηεξε νκάδα έβαιε φξην κεηαμχ 6 έσο 11 επξψ θαη ε ηξίηε απφ 12 έσο 

17. Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπκβνχιεςε ηνπο καζεηέο λα ςάμνπλ ζε φιεο ηηο ζειίδεο πνπ 

είλαη δηαζέζηκεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο θαη λα ζεκεηψλνπλ ζην πξφρεηξν ηε 

ζεκαηηθή ησλ εκεξνινγίσλ θαη ηνλ αξηζκφ πνπ δίλεη γηα ηελ θάζε κία (π.ρ. ζξεζθεία: 

8 εκεξνιφγηα). ηε ζπλέρεηα μαλαγχξηζαλ πίζσ ζην PowerPoint θαη κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, έγγξαθν «2
ν
 δίσξν.Φχιιν 

εξγαζίαο γξαθήκαηνο») δεκηνχξγεζαλ έλα γξάθεκα, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ κε 

βάζε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο. Ζ εηζαγσγή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξάιιειε 

θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ βήκα πξνο βήκα θαζψο φινη καδί αθνινχζεζαλ 

ηελ ίδηα πνξεία αλάγλσζεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, γηα λα εμεγνχληαη ηπρφλ απνξίεο. 

 Σν δίσξν νινθιεξψζεθε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ γξαθήκαηνο ρσξίο φκσο λα 

έρεη νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζπλνιηθή παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα θαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιεηηνχξγεζε σο έλαπζκα γηα ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

5η& 6ηδιδακηικήώπα 

Σν δίσξν μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θάζε νκάδαο. Αλ θαη ε 

ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ PowerPoint, ε 

εθπαηδεπηηθφο ζεψξεζε ζθφπηκν λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο λα 

παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα απφ ηνλ ππνινγηζηή εξγαζίαο ηνπο. 

Μφιηο νινθιεξψζεθε ε παξνπζίαζε, ε εθπαηδεπηηθφο ξψηεζε ηνπο καζεηέο 

πνηεο πηζηεχνπλ φηη είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζρνιηθφ εκεξνιφγην θαη ζε έλα 

απιφ εκεξνιφγην έηνπο ελειίθσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ έηνπο. Έλαο 

καζεηήο ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ αληηιακβάλεηαη θαη ππνινγίδεη ην έηνο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο θαη έλαο ελήιηθαο πνπ εξγάδεηαη ζε έλα π.ρ. ζνχπεξ κάξθεη; Γηα πνηνλ 

απφ ηνπο δχν ε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν εξγάδνληαη είλαη κηθξφηεξε; Ζ 

δηαθνξά εληνπίζηεθε θαη ζε εβδνκαδηαία βάζε (πελζήκεξν γηα ηνλ καζεηή) αιιά 

θπξίσο ζε εηήζηα.  
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 Έηζη κε απηφ ην εξψηεκα έγηλε ε κεηάβαζε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ 

νπνία νη νκάδεο κειέηεζαλ ηελ ίδηα έλλνηα (‘εκεξνιφγην’), ηελ νπνία ελέηαμαλ ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα (αθαδεκατθφ, καζεηηθφ θαη θνηλφ εκεξνιφγην). Δπηρεηξήζεθε λα 

αλαδεηρζεί φηη ν ηεκαρηζκφο ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη ίδηνο, αιιά εμαξηάηαη απφ ην 

πιαίζην ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε, απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Γηα ηηο 

αξγίεο επηζεκάλζεθε πσο ππάξρνπλ απηέο πνπ ηζρχνπλ παλειιαδηθά θαη απηέο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ζηα καζεηηθά θαη αθαδεκατθά εκεξνιφγηα. ηε ζπλέρεηα, ε 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε ζηνλ Πνιηνχρν άγην ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ εκέξα ηεο 

γηνξηήο ηνπ. Γηα κηα πην επξεία γηνξηή θαη αξγία έγηλε αλαθνξά ζηα Υξηζηνχγελλα, 

ηα νπνία γηνξηάδνπλ νη ιανί πνπ αζπάδνληαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ. Δπίζεο, ε αλαθνξά 

ζην Πάζρα, ζπλνδεχηεθε απφ ηε δηεπθξίληζε φηη κηα κεγάιε νκάδα ρξηζηηαλψλ, νη 

θαζνιηθνί, δελ ην γηνξηάδνπλ πάληα ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηνπο νξζφδνμνπο.  

 Έπεηηα ε εθπαηδεπηηθφο έδσζε ζηηο νκάδεο ησλκαζεηψλ ηηο ηζηνζειίδεο κε ηα 

εκεξνιφγηα. Σν απιφ εκεξνιφγην, ην νπνίν είλαη αξθεηά εχθνιν, ην ζρνιηθφ 

εκεξνιφγην θαη ην αθαδεκατθφ, ην νπνίν είλαη ην πην απαηηεηηθφ. Με βάζε ηηο 

δπλαηφηεηεο θάζε νκάδαο δφζεθαλ ηα αλάινγα εκεξνιφγηα πξνο επεμεξγαζία.  

http://www.argies.gr/calendar/2014
http://taexeiola.blogspot.gr/2013/10/sxoliko-imerologia-2013-2014.html
http://taexeiola.blogspot.gr/2013/10/sxoliko-imerologia-2013-2014.html
http://taexeiola.blogspot.gr/2013/10/sxoliko-imerologia-2013-2014.html
http://www.auth.gr/academic_calendar
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Οη νκάδεο θιήζεθαλ λα κειεηήζνπλ ηα εκεξνιφγηά ηνπο κε πξνζνρή θαη λα 

απαληήζνπλ ζε έλα έληππν θχιιν εξγαζίαο (βι. θάθεινο ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, 

έγγξαθν «3
ν
 δίσξν. Φχιιν εξγαζίαο επεμεξγαζίαο εκεξνινγίσλ»). Σα θχιια 

εξγαζίαο ήηαλ θνηλά γηα φιεο ηηο νκάδεο κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ απαληήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ εκεξνινγίσλ.  

 

 

Μφιηο νινθιεξψζεθε ε επεμεξγαζία ησλ εκεξνινγίσλ θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο, έγηλε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ θάζε νκάδαο ρσξηζηά. 

πγρξφλσο πξνβιήζεθε ε ηζηνζειίδα κε ην εκεξνιφγην ζηελ νινκέιεηα, γηα λα 
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κπνξνχλ νη καζεηέο λα παξαθνινπζνχλ ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ απαληήζεσλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ λνεξέο ζπγθξίζεηο πνπ ζα επηζεκάλνπλ αξγφηεξα θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζχλνςε.  

 ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ ζελαξίνπ, ε εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε φηη ζην απιφ 

εκεξνιφγην εθιακβάλνληαη ηα αββαηνθχξηαθα σο αξγίεο, θάηη πνπ δελ ηζρχεη φκσο 

γηα φια ηα επαγγέικαηα. Όζνλ αθνξά ζην ζρνιηθφ εκεξνιφγην έιαβε ρψξα ζπδήηεζε 

γηα κία αθφκε εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ρσξίδεηαη ην ζρνιηθφ έηνο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο αλαθέξζεθε ν 

ρσξηζκφο ηνπ ζε δχν εμάκελα ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ, πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία 

ηξίκελα, θαη επηζεκάλζεθε ν θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ή φρη ησλ 

εκεξνκεληψλ ιήμεο καζεκάησλ, ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θηι.  

Σέινο, αθνινχζεζε ην θιείζηκν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έιαβε ρψξα ζπδήηεζε 

θαη εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρσξίδεηαη ν ρξφλνο ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα θαη γηα λα θαιχςεη ν άλζξσπνο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Δπνκέλσο κέρξη ην 

ζεκείν απηφ αλαδείρζεθε πσο, σο έλα ζεκείν, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο πνπ ηνλ 

θαηαλννχκε απνηειεί ζχκβαζε, θαηαζθεπή, έηζη φπσο πξνέβιεπε ε ζπληάθηξηα ηνπ 

ζελαξίνπ. 

 

7η& 8ηδιδακηικήώπα 

ην δίσξν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο απφ ηελ αξραηφηεηα. Ζ 

ζεκαηηθή απηή ζπλδπάζηεθε κε ηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ππεξθείκελα ζηα νπνία 

ζπλάληεζαλ εηθφλεο, βίληεν, θείκελα, ζρεδηαγξάκκαηα θαη πξνζνκνηψζεηο. 

Παξάιιεια έγηλε αλαθνξά ζε δχν ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ πνπ 

έρνπλ σο ζεκαηηθή ηνπο ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη νη νλνκαηνπνηήζεηο θαη νη παξειζνληηθνί ρξφλνη αφξηζηνο 

θαη παξαηαηηθφο. 

 Αξρηθά πξνβιήζεθε έλα επεηζφδην απφ ηελ εθπνκπή «Ζ γε, ην δηαζηεκφπινηφ 

https://www.youtube.com/watch?v=J1oEoYcI6DY
https://www.youtube.com/watch?v=J1oEoYcI6DY


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Γεκνηηθνχ «πληξνθηά… κε έλα εκεξνιφγην» 

ειίδα 23 απφ 35 
 

καο»ηεο ΔΡΣ. Δδψ αλαιχεηαη ν ηξφπνο πξφζπησζεο ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ πάλσ ζηε 

γε, νη ηζεκεξίεο θαη νη επνρέο θαη ην δίζεθην έηνο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα 

παξαθνινπζήζνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ην βίληεν, πξνβιήζεθε αξρηθά φιν ην 

επεηζφδην θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβιήζεθαλ μερσξηζηά ηα απνζπάζκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη ζπδήηεζε θαη λα ιπζνχλ νη απνξίεο ησλ καζεηψλ.  

Έπεηηα πξνβιήζεθε έλα πνιχ κηθξφ απφζπαζκα γηα ηηο ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο 

ηεο γεο θαη ηεο ζειήλεο απφ ην βίληεν ηνπ Πιαλεηάξηνπ ηνπ Μηιάλνπ (αξρή έσο 

0:15). ηε ζπλέρεηα γηα λα γίλεη μεθάζαξε ε θίλεζε ηεο ζειήλεο, ε εθπαηδεπηηθφο 

έδεημε θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ θάζεψλ ηεο (βι. ζπλνδεπηηθφ θάθειν, έγγξαθν 

«Φάζεηο ζειήλεο»). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο,ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ 

ηνπο καζεηέο λα ζεθσζνχλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα ηξία νπξάληα ζψκαηα. 

Έλαοκαζεηήοαλαπαξέζηεζε ηνλ ζηαζεξφ ήιην, κηα καζήηξηα αλαπαξέζηεζεηε γε πνπ 

γπξίδεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνλ ήιην θαη ε ηξίηε καζήηξηα αλαπαξέζηεζε ηε 

ζειήλε. Ζ καζήηξηα πνπ ππνδχζεθε ηε ζειήλε πξφζεμε έηζη ψζηε λα έρεη πάληα 

ζηξακκέλε πξνο ηε γε ηελ ίδηα ηνπ πιεπξά. 

 Σέινο πξνβιήζεθε ην βίληεν γηα ηνλκεραληζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ ηνπ 

Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ (αξρή έσο 6:15). Σν ζπγθεθξηκέλν βίληεν 

πξνζθέξεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, γηα ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ φζσλ δειψλεη ν γάιινο 

Γηεπζπληήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, Hublot, («ζέισ λα ηηκήζσ ηνπο αξραίνπο 

πξνγφλνπο καο» θηι.), γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

κειέηε ησλ επξεκάησλ θαη ζην ζπζρεηηζκφ ηεο αξραίαο καο εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο ζχγρξνλεο.  

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ βίληεν ε εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε φπνπ θαηέζηε 

δπλαηφλ ηνπο παξειζνληηθνχο ρξφλνπο (αφξηζην θαη παξαηαηηθφ) θαη έδσζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ξεκαηηθή φςε. Δπίζεο ε ίδηα παξφηξπλε ηνπο καζεηέο λα 

εληνπίζνπλ ηηο νλνκαηνπνηήζεηο. ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο αλέιπζε ην θεηκεληθφ 

είδνο πνπ εκπεξηέρεη ηα δχν απηά ζηνηρεία, ην επηζηεκνληθφ δειαδή θείκελν κε 

ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν γξάθεηαη ζε επίζεκν χθνο. Ωο έλα δείγκα 

https://www.youtube.com/watch?v=k4QK3j5Up8s
https://www.youtube.com/watch?v=k4QK3j5Up8s
https://www.youtube.com/watch?v=k4QK3j5Up8s
http://www.youtube.com/watch?v=8qf9unNDtsM
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αμηνπνηήζεθε ην θείκελν γηα ηνλ κεραληζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ ηνπ Δζληθνχ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ. ην ζεκείν απηφ, ελψ ε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ 

πξνέβιεπε ηελ εξγαζία ζε νκάδα, ε εθπαηδεπηηθφο ζεψξεζε ζθφπηκν λα γίλεη ε 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Όινη νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

εληνπίζνπλ νλνκαηνπνηήζεηο θαη ξήκαηα ζε ρξφλν αφξηζην θαη παξαηαηηθφ.

 

Αλ θαη ε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ πξνέβιεπε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ν ρξφλνο ηνπ δηδαθηηθνχ δίσξνπ δελ έθηαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ 

κεξηθέο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα πάληα κε ηε δπλακηθή ηνπο 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

9η& 10ηδιδακηικήώπα 

ε ζπλέρεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε εθπαηδεπηηθφο έδεημε ζηνπο καζεηέο ην 

εκεξνιφγην ζρνιηθήο δσήο ηνπ ζρνιείνπ. Αθνχ ην έδεημε ζηνπο καζεηέο, ξψηεζε γηα 

ηνλ ιφγν χπαξμεο απηνχ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ.Έπεηηα απφ ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, πξνέθπςε ε ρξεζηκφηεηά ηνπ θαη φηη ιεηηνπξγεί σο αξρείν θαη 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. ην ζεκείν απηφ έγηλε αλαθνξά 

γηα ηα εκεξνιφγηα ησλ πινίσλ (ή εκεξνιφγηα γέθπξαο) πνπ θξαηνχλ νη θαπεηάληνη 

απζηεξά ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηα νπνία θαηαρσξείηαη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

απφπινπ.  

 ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο αλέζεζε ζηηο νκάδεο καζεηψλ λα κεηαβνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο. Δηδηθφηεξα, ε πξψηε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηελ 

ηζηνζειίδα cityofAthens θαη ην πνιηηηζηηθφ εκεξνιφγην πνπ είλαη αλαξηεκέλν, φπσο 

επίζεο θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πχιε ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., ε νπνία πεξηέρεη εκεξνιφγηα 

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/apr/apr12-gr.html
http://www.cityofathens.gr/calendar/2013-W48
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fikeim12.aspx
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ζηξαηησηψλ ηνπ Πνιέκνπ ηνπ ’40. Δπηζεκάλζεθε πσο ζα εμεηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

θνκκάηηα. Απφ ηελ πξψηε ηζηνζειίδα δηαβάζηεθαλ ζπλνπηηθά νη ηίηινη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο εκέξεο ηνπ εκεξνινγίνπ θαη νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ηελ Παξαζθεπή ζηηο 16:00, ηελ Έθζεζε 

Υεηξνπνίεηνπ Σερλφπνιηο. Απφ ηελ δεχηεξε ηζηνζειίδα πξνηάζεθε γηα ελαζρφιεζε ε 

πξψηε εκεξνινγηαθή αλαθνξά ηνπ . Σδηξφπνπινο (Ημεπολόγιον από ηον Πόλεμον 

ηος 1940, Αζήλα,Νέα Θέζηο, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Ζ δεχηεξε νκάδα αζρνιήζεθε κε ην δηαδηθηπαθφ εκεξνιφγην εθδειψζεσλ 

Ρφδνπ, ζην νπνίν παξαηήξεζε γεληθά ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη 

εληφπηζεπνηα απφ απηά εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, θαη κε ηελ ηειεπηαία 

εκεξνινγηαθή αλαθνξά (Παξαζθεπή 11-4-41) ηνπ Αξρηκαλδξίηε Θεφθηηζηνπ 

Αιεμφπνπινπ απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή Πχιε ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. 

 

 

 

 

 

 

Ζ ηξίηε νκάδα αζρνιήζεθε κε ηελ ηζηνζειίδα κηαο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο 

θαη εμέηαζε πνην θεηκεληθφ είδνο ρξεζηκνπνηεί, αλ πηζηεχεη φηη είλαη απζεληηθά ηα 

θείκελα (ζπζρεηηζκφο ειηθίαο παηδηνχ κε δνκή θεηκέλνπ, ελδερφκελα ιάζε θηι.) θαη 

πνην ζθνπφ εμππεξεηεί ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Σα 

  

  

http://www.rodosevents.gr/
http://www.rodosevents.gr/
http://www.rodosevents.gr/
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fikeim12.aspx
http://skourascamp.com/el/imerologio-mou
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θείκελα πνπ επεμεξγάζηεθαλ ήηαλ ηξία, «Σν εκεξνιφγην ελφο θαηαζθελσηή 

ηειηθφ»,«Σν εκεξνιφγην ελφο θαηαζθελσηή 16/8» θαη «Σν εκεξνιφγην ελφο 

θαηαζθελσηή 15/8».  

 

 

 

 

 

Πξηλ μεθηλήζνπλ νη καζεηέο/-ηξηεο ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα θείκελά ηνπο, δφζεθαλ 

δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ην πνχ ζα πξέπεη λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. 

Καηαξρήλ ε εθπαηδεπηηθφο δήηεζε λα εληνπίζνπλ αλ ην εκεξνιφγην είλαη πξνζσπηθφ 

(π.ρ. ρξήζε πξψηνπ πξνζψπνπ, θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ θηι.) ή ηείλεη πεξηζζφηεξν πξνο έλα εηήζην ή κεληαίν εκεξνιφγην 

πνπ εκπινπηίδεηαη κε πιεξνθνξηαθά θείκελα. Αλ ηζρχεη ε δεχηεξε πεξίπησζε, νη 

καζεηέο/-ηξηεο θιήζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη απηέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Αλ ηζρχεη ε πξψηε, δεηήζεθε λα επηζεκαλζεί ν ζθνπφο πνπ 

γξάθηεθαλ αξρηθά θαη ν ζθνπφο ρξήζεο ηνπο κεηά απφ ρξφληα. 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο γηα θάζε θείκελν πνπ ζα 

εμέηαδαλ, κε βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο. ε θάζε νκάδα επηιέρζεθε έλαο καζεηήο 

πνπ είρε ηνλ ξφιν ηνπ γξακκαηέα θαη ν νπνίνο έγξαθε πνιχ ζπλνπηηθά ηηο 

ζεκεηψζεηο. Δπεηδή νη καζεηέο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ε 

εθπαηδεπηηθφο θξφληηζε λα απινπζηεχζεη θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηηο νδεγίεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Μφιηο νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία απηή, 

παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, φπνπ θαη ζπδεηήζεθαλ 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο θάιεζε ηνπο καζεηέο λα εηνηκάζνπλ ην 

πξφγξακκα γηα κηα εθδήισζε πνπ είραλ αλαιάβεη λα δηνξγαλψζνπλ. Ζ εθδήισζε 

πνπ είραλ αλαιάβεη νη καζεηέο ήηαλ ε παγθφζκηα εκέξα θαηά ηεο ζρνιηθήο βίαο. 
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Μαδί κε ην πξφγξακκα νη καζεηέο ζθέθηεθαλ λα γξάςνπλ θη έλα ζχληνκν θείκελν 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθδήισζεο, ην νπνίν ζα ήηαλ απφ ην ππνηηζέκελν πξνζσπηθφ 

ηνπο εκεξνιφγην, φπνπ ζα εμέθξαδαλ ηα ζεηηθά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθδήισζε 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ηθαλνπνίεζεο θαη πξνζθνξάο πνπ ληψζνπλ γηα λα 

πξνζειθχζνπλ ζπκκεηέρνληεο.   

 

 

11η& 12ηδιδακηικήώπα 

ην δίσξν απηφ δφζεθε κηα πην θαιιηηερληθή δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ‘ρξφλνπ’. Οη 

καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε δσγξαθηθή ηνπ Νηαιί, ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζηε 

δηαθφζκεζε ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη έξγσλ ηέρλεο θαη κε ηελ πνίεζε ηνπ 

Καβάθε. Σέινο θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα ηέρλεο.  

 Ζ εθπαηδεπηηθφο εηζήγαγε ην ζέκα ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ ρξφλνπ ξσηψληαο 

ηνπο καζεηέο αλ έρνπλ ληψζεη πνηέ πσο ν ρξφλνο θχιεζε πνιχ γξήγνξα δίρσο λα 

θαηαιάβνπλ πφηε πέξαζε ε ψξα. Έπεηηα ηνπο δήηεζε λα ζπκεζνχλ αλ ππήξμαλ 

ζηηγκέο πνπ ν ρξφλνο δελ πεξλνχζε κε ηίπνηα. Μέζα απφ ζπδήηεζε, νη καζεηέο 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο πέξα απφ ηηο επίζεκεο κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ 

ρξφλνπ ππάξρεη θαη ν ππνθεηκεληθφο ρξφλνο πνπ εκπεξηέρεη ηελ πξνζσπηθή καο 

εθηίκεζε. 
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 Ζ εθπαηδεπηηθφο πξφβαιε ζηνπο καζεηέο ην PowerPoint θάπνησλ έξγσλ 

ηέρλεο ηνπ Νηαιί πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν θαη ηελ επηξξνή ηεο ηέρλεο ηνπ ζήκεξα 

(βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, έγγξαθν «6
ν
 δίσξν.Πίλαθεο Νηαιί»). ρνιηάζηεθε 

ην κε πξαγκαηηθφ (ζνπξεαιηζηηθφ ή ππεξξεαιηζηηθφ) ηνπ ραξαθηήξα ησλ έξγσλ ηνπ 

θαη κεηά ε εθπαηδεπηηθφο παξφηξπλε ηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνχλ ηζηνζειίδεο 

ζρεηηθέο κε ηε κίκεζε ηεο ηέρλεο ηνπ Νηαιί ζήκεξα ζην εκπφξην ξνινγηψλ (νη δχν 

νκάδεο ηελ viewz θαη νη άιιεο δχν ηελ jewelpedia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ηελ ηζηνζειίδα Γλσκηθνινγηθφλπξνθεηκέλνπ 

λα επεμεξγαζηνχλ ηα απνθζέγκαηα ηνπ Νηαιί. ην ζεκείν απηφ ε εθπαηδεπηηθφο 

εμήγεζε ζηελ νινκέιεηα ηη ζεκαίλεη απφθζεγκα θαη ηφληζε πσο κπνξεί θάπνηνο 

ζπνπδαίνο άλζξσπνο λα είπε θάηη πνπ λα έκεηλε ζηελ ηζηνξία θαη λα αξέζεη ζε 

πνιινχο, φκσο λα κε ζπκθσλνχλ καδί ηνπ φινη νη άλζξσπνη. Οη καζεηέο ζρνιίαζαλ 

ηα απνθζέγκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέζεζαλ ζηελ νινκέιεηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.viewz.gr/to-roloi-tou-salvador-dali/
http://www.jewelpedia.com/news_det_catid,24,id,463,rologia+san+pinakas+tou+ntali.html
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=362
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Έπεηηα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα εμεηάζνπλ ηνλ ρξφλν ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε κε ην 

πνίεκά ηνπ «Κεξηά». Αθνχ νη νκάδεο δηαβάζαλ ην πνίεκα, αθνινχζεζε ζπδήηεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ εηθφλσλ ηνπ. Ζ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κεινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ πνηήκαηνο απφ ηελ Δηξήλε 

Παππά. 

ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ δίσξνπ νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο έξγα 

ηέρλεο. Με αθνξκή ηα «ιησκέλα ξνιφγηα» ηνπ Νηαιί ή ηα θεξηά ηνπ Καβάθε, 

δσγξάθηζαλ θαη έγξαςαλ ην αγαπεκέλν ηνπο απφθζεγκα, είηε ηνπ Νηαιί (ή θάπνηνπ 

άιινπ) είηε θάπνην δηθφ ηνπο πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη γεληθή αιήζεηα γη’ απηνχο. Οη 

δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ αλαξηήζεθαλ ζηνπο ηνίρνπο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο.  

 

13η& 14ηδιδακηική ώπα 

Παξφιν πνπ ε ζπληάθηξηα ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ πξνέβιεπε θη άιιν έλα δηδαθηηθφ 

δίσξν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο θαη ηνλ βαζκφ ελαζρφιεζήο ηνπο 

κε ηνλ φξν νκπξέια «εκεξνιφγην», ε εθπαηδεπηηθφο έθξηλε ζθφπηκν λα κελ 

πινπνηεζεί ην ηειεπηαίν δίσξν, θαηά ην νπνίν πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

εκεξνινγίνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Αληηζέησο, απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί κφλν ην 

εκεξνιφγην γηα ηνλ κήλα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ κάζεζεο.  

 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=144&author_id=60
http://www.youtube.com/watch?v=_0DiYKzHHdY
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ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, θαηά ηελ νπνία έιαβαλ ρψξα αλαζηνραζηηθέο δηεξγαζίεο. Έγηλε 

αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ζηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηνπο. 

Αθνχ ζπκπιεξψζεθε ην εκεξνιφγην κάζεζεο (βι. Παξάξηεκα) απφ ηνπο καζεηέο, 

δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (ηη θάλακε, ηη 

ζα κπνξνχζακε λα αιιάμνπκε, ηη λα πξνζζέζνπκε, πψο λα δηαρχζνπκε ηα 

απνηειέζκαηά καο θηι).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ. ΦΤΛΛΟ/-Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

2
ν
 δίσξν. Φχιιν εξγαζίαο γξαθήκαηνο          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΓΡΑΦΖΜΑ; 

 ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΑΣΑ. 

 

 ΚΑΗ ΓΗΑΣΗ ΝΑ ΣΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΩ; 

 ΓΗΑΣΗ ΟΣΑΝ ΘΑ ΣΟ ΠΑΡΑΣΖΡΔΗ ΘΑ ΒΓΑΕΔΗ ΠΗΟ ΓΡΖΓΟΡΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ!  

Λνηπφλ, ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα εηζαγάγνπκε έλα γξάθεκα ζην έγγξαθφ καο: 

1. Πεγαίλσ ζην θέληξν ηεο ζειίδαο θαη θάλσ θιηθ ζηελ επηινγή «Γξάθεκα». 

 

 

2. Δκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο. Δπηιέγσ φπνην γξάθεκα ζέισ.  

Δδψ αο δηαιέμνπκε ηελ «πίηα» θαη αο παηήζνπκε οκ. 

 

 

 

3. Σψξα, αλνίγνπλ δχν παξάζπξα δηαιφγνπ. Δκείο ζα μεθηλήζνπκε κε ην δεμί.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=uRuxqo-sPEK6XM&tbnid=GcMKe8_QVzyKVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.sch.gr/chrysantor/2012/05/20/%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1/&ei=gaC-Uq6PGs6T0QXKxYB4&bvm=bv.58187178,d.ZGU&psig=AFQjCNFVzTOylU2GicwgTYXXYdsFg23tpw&ust=1388310989775410
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=adu_kkDaW1HMwM&tbnid=4jsjZFZ8Vb_DnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.babelfestival.gr/&ei=ZKG-UriEOMe70QWKk4HwDw&bvm=bv.58187178,d.ZGU&psig=AFQjCNFVzTOylU2GicwgTYXXYdsFg23tpw&ust=1388310989775410
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=uRuxqo-sPEK6XM&tbnid=GcMKe8_QVzyKVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.sch.gr/chrysantor/2012/05/20/%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1/&ei=gaC-Uq6PGs6T0QXKxYB4&bvm=bv.58187178,d.ZGU&psig=AFQjCNFVzTOylU2GicwgTYXXYdsFg23tpw&ust=1388310989775410
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=adu_kkDaW1HMwM&tbnid=4jsjZFZ8Vb_DnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.babelfestival.gr/&ei=ZKG-UriEOMe70QWKk4HwDw&bvm=bv.58187178,d.ZGU&psig=AFQjCNFVzTOylU2GicwgTYXXYdsFg23tpw&ust=1388310989775410
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3
ν
 δίσξν. Φχιιν εξγαζίαο επεμεξγαζίαο εκεξνινγίσλ.       

 

  

1. Πνηα ζεσξείηαη ε πξψηε κέξα ηνπ έηνπο ζην εκεξνιφγηφ ζαο; 

_____________________________________________________________________ 

2. Πνηα ζεσξείηαη ε ηειεπηαία κέξα ηνπ έηνπο ζην εκεξνιφγηφ ζαο; 

_____________________________________________________________________ 

3. Βάδσ √ ζε φζα ηζρχνπλ. 

•      Ζ 25
ε
 Μαξηίνπ είλαη αξγία.  

•      Ζ 28
ε
 Οθησβξίνπ είλαη αξγία. 
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•      Ζ 26
ε
 Οθησβξίνπ είλαη αξγία. 

•      Ζ Πξσηνκαγηά είλαη αξγία.   

4. Σνλ Γεθέκβξην θαη ηνλ Ηαλνπάξην πφζεο κέξεο είλαη ζεκεησκέλεο ζην εκεξνιφγηφ 

ζαο σο ΓΗΑΚΟΠΔ-ΑΡΓΗΔ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Τπάξρνπλ δηαθνπέο γηα ηηο απφθξηεο; 

_____________________________________________________________________ 

6. Τπάξρνπλ κήλεο πνπ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζην εκεξνιφγηφ ζαο ή ζεσξνχληαη 

κήλεο ζεξηλψλ (θαινθαηξηλψλ) δηαθνπψλ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  Όνομα ομάδας: 

_________________________

______ 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ζ ζπληάθηξηα ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ ζπκπιεξσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ 

ζελαξίνπ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε κε ηε δηαθνξά ψξαο ζε 

ρψξεο εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα επηζεκάλνπκε ηε ζρεηηθφηεηα 

ζηνλ ηξφπν πνπ κεηξάκε θαη αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ρξφλν. Έλα αθφκα παξάδεηγκα 

ζην ίδην πιαίζην είλαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπιηαλνχ θαη γξεγνξηαλνχ εκεξνινγίνπ. 

Σν γεγνλφο χπαξμεο θαη ησλ δχν εκεξνινγίσλ αθφκε θαη ζήκεξα θαζηζηά δχζθνιε 

ηε ρξνλνιφγεζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη επηζθξαγίδεη ηελ άπνςε πσο ν ρξφλνο 

απνηειεί ζχκβαζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο.   

 Μία αλαθνξά πνπ ζα γνεηεχζεη ηα παηδηά αθνξά ην θηλέδηθν εκεξνιφγην. 

Κάζε ρξφλνο έρεη ηε δηθή ηνπ νλνκαζία, κία νλνκαζία δψνπ, θαη ζρεηίδεηαη κε ηα 

δψδεθα δψδηα πνπ αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο νλνκαζίεο δψσλ, φπσο ηα έηε. Ζ θηλέδηθε 

πξσηνρξνληά δελ γηνξηάδεηαη κε βάζε κηα ζηαζεξή εκεξνκελία, θάηη πνπ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ ζρεηηθφηεηα ηεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ.  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έθηνπ δίσξνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε ηνπ 

Νηαιί, κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε κηα πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κνπζείνπ 

Νηαιί, ζηελ νπνία ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο ηνπ θαιιηηέρλε, αιιά θαη πνιιά έξγα ηνπ. 

Μπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη ράξηεο πνπ παξαηίζεληαη θαη ην εκεξνιφγην, ζην νπνίν 

θαίλνληαη νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ.    

 ην ηειεπηαίν δίσξν κπνξνχκε λα αιιάμνπκε κνξθή ζην εκεξνιφγην 

κάζεζεο θαη λα ζπκπιεξσζεί ζε κηα πην απζηεξή εθδνρή ηνπ ειεθηξνληθά ή έληππα 

(βι. Παξάξηεκα). Ζ επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ηεο δπηηθήο 

Βηξηδίληα ζα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν παξφλ ζελάξην θάιπςε ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ελαζρφιεζεο κε ην ζέκα ηνπ 

εκεξνινγίνπ. Ζ πνξεία εμέιημήο ηνπ ήηαλ ζαθέζηαηε θαη νη πξνηεηλφκελεο 

https://www.salvador-dali.org/museus/figueres/en_index.html
https://www.salvador-dali.org/museus/figueres/en_organitzar_viatge.html
http://wvde.state.wv.us/strategybank/LearningLogs.html
http://wvde.state.wv.us/strategybank/LearningLogs.html
http://wvde.state.wv.us/strategybank/LearningLogs.html
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δξαζηεξηφηεηεο εχθνια πινπνηήζηκεο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. Μέζα απφ 

ην πινχζην πιηθφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

ζηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο έηζη ψζηε ην πιηθφ λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηε 

δπλακηθή ηεο ηάμεο, ζχκθσλα κε ην πξνθίι απηήο θαη ην πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ 

ηελ απαξηίδνπλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ φκσο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ χπαξμε πνιιψλ επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ ζην θείκελν ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα δπζθνιέςεη θαη φρη λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα ην εθαξκφζεη. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην 

δηδαθηηθφ δίσξν θαιχθζεθε γξήγνξα θαη ίζσο ήηαλ αξθεηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνβιεπφηαλ ζε θάζε θάζε εμέιημεο ηνπ ζελαξίνπ. Ίζσο ζα ήηαλ θαιφ λα ππήξραλ 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ελφηεηα «Δθδνρέο».  

 Παξφια απηά, ην πνιχ πινχζην θαη πνιχπιεπξν πιηθφ πνπ είρε ζηε δηάζεζή 

ηεο ε εθπαηδεπηηθφο ηεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα έρεη έηνηκεο ηηο πξνζθεξφκελεο 

πεγέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Ζκεξνιφγην κάζεζεο 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία Ση ήζεια λα 

κάζσ. 

Ση έκαζα. Με πνηνλ ηξφπν ην 

έκαζα. 

Πνχ θαη πψο κπνξψ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ απηφ πνπ 

έκαζα. 

     

     


