Π.3.2.5 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθωλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε
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Β΄ Λςκείος
Θεμαηική ενόηηηα:
«Σπαγωδία: κοινωνικόρ θεζμόρ»
Σίηλορ:
«Ζ Απσαία Αγοπά ηηρ Αθήναρ: Γιεπεςνώνηαρ ηα ηοπία ηηρ Απσαίαρ Δλληνικήρ Ηζηοπιογπαθίαρ»

ςγγπαθή: ΚΟΜΑ ΣΟΤΛΟΤΜΖ
Δθαπμογή: ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΛΚΑ
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ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξωηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ βαζηζκέλωλ ζε ΤΠΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο
Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο.
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθωλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε.
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Λάκπξνο Πφιθαο,
Κνζκάο Σνπινχκεο
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
http://www.greeklanguage.gr
Καξακανχλα 1 – Πιαηεία θξα Σ.Κ. 55 132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε
Σει.: 2310 459101 , Φαμ: 2310 459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr

Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
Ζ Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο: Γηεξεπλψληαο ηα ηνπία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξηνγξαθίαο.
Εθαπμογή ζεναπίος
Λάκπξνο Πφιθαο
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Δημιοςπγία ζεναπίος
Κνζκάο Σνπινχκεο
Διδακηικό ανηικείμενο
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία
Τάξη
Β΄ Λπθείνπ
Χπονολογία
Απφ 13-03-2013 έσο 05-04-2013
Σσολική μονάδα
1ν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Αζελψλ, «Γελλάδεην».
Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα
νθνθιένπο, «Αντιγόνη». Δπίκεηξν. Κείκελα. «Σξαγσδία: θνηλσληθφο ζεζκφο».
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Διαθεμαηικό
Ναη
Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα
Η. Φηινινγηθήο δψλεο: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία [Λχθεην],
Ηζηνξία,
Νενειιεληθή Γιψζζα.
ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα:
Δηθαζηηθά,
Ηζηνξία ηεο Σέρλεο,
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή,
Πιεξνθνξηθή,
Πνιηηηθή θαη Γίθαην.
ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο:
Δθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο,
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Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο – Project,
Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα.
Χπονική διάπκεια
± Οθηψ (8) δηδαθηηθέο ψξεο
Χώπορ
Η. Φπζηθφο ρψξνο.
Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο..
Δθηφο ζρνιείνπ: αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αξραίαο Αγνξάο (επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ).
ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki, ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο, δηαδηθηπαθνί ηφπνη δηαρείξηζεο θαη δεκνζίεπζεο εηθνληζηηθνχ πιηθνχ.
Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή
Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη:


Να γλσξίδεη επαξθψο ηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο κε ηα κλεκεία ηεο.



Να είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη αμηφπηζηεο, ςεθηαθέο θαη έληππεο, πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαη ηα
θηίζκαηά ηεο.
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Να έρεη δεκηνπξγήζεη Wiki θαη ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο θαη λα γλσξίδεη πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ηνπο.



Να γλσξίδεη είδε θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ειεχζεξσλ δηαδηθηπαθψλ ινγηζκηθψλ επεμεξγαζίαο θαη δεκνζίεπζεο εηθνληζηηθνχ πιηθνχ.



Να δηαζέηεη γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ εμ επαθήο θαη εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο πνπ δνπιεχνπλ ζε νκάδεο.

Οη καζεηέο ζα πξέπεη:


Να δηαζέηνπλ ζπζθεπέο ιήςεο θσηνγξαθηψλ.



Να είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, αμηνπνηψληαο εξγαιεία ηνπ ππνινγηζηή ηνπο, θαζψο επίζεο ειεχζεξνπο
δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο επεμεξγαζίαο θαη δεκνζίεπζεο εηθνληζηηθνχ πιηθνχ.



Να κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ην πιηθφ ηνπο (εηθφλεο θαη θείκελα) ζε Wiki θαη ηζηνιφγην.



Να δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ εμ επαθήο θαη εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία.

Τερλνινγηθή ππνδνκή:
Δξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο: έλαο θεληξηθφο εμππεξεηεηήο (server), κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη, κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ (LAN), πέληε ππνινγηζηηθνί
ζηαζκνί εξγαζίαο ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
ην ζπίηη νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ
πξνυπνζέηεη επίζεο φηη:
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Γάζθαινο θαη καζεηέο έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη πξνζπκία λα ζπλεξγάδνληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθέο, πξνο ην δηδαζθφκελν κάζεκα,
γλσζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο κπνξεί λα βξίζθνληαη αθφκε θαη εθηφο ηεο θχξηαο δηδαζθνκέλεο χιεο.



Έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ζπκθσλεκέλε εηνηκφηεηα λα αλαιακβάλνπλ κηθξν-δξάζεηο, ελφςεη ηεο ελίζρπζεο ηεο πνιηηηζκηθήο
ηνπο απηνκφξθσζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο παηδείαο ηνπο.

Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.
Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
Κνζκάο Σνπινχκεο: παξαδεηγκαηηθφ δηαζεκαηηθφ ζελάξην «Γηεξεπλψληαο ηα ηνπία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξηνγξαθίαο: Ζ Αξραία Αγνξά
ηεο Αζήλαο», Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακαηεία, Αξραίνη Έιιελεο Ηζηνξηνγξάθνη: Ξελνθψλ «Ελληνικά», Α΄ Λπθείνπ.
Το ζενάπιο ανηλεί
Τιηθφ, επηκέξνπο πξνηάζεηο, ηδέεο θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ ην παξαδεηγκαηηθφ δηαζεκαηηθφ ζελάξην ηνπ Κνζκά Σνπινχκε «Γηεξεπλψληαο ηα
ηνπία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξηνγξαθίαο: Ζ Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο». ηελ εθαξκνγή ηνπ σζηφζν ην ζπληαγκέλν ζελάξην έρεη
ηξνπνπνηεζεί ζηα επφκελα ζεκεία:
Δθαξκφζηεθε ζηε Β΄ Λπθείνπ θαη φρη ζηελ Α΄. Αθνξκήζεθε έηζη απφ αλαγλψζεηο, ζπκβνιηζκνχο θαη πξνεθηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ελφο
αξραηνειιεληθνχ θεηκεληθνχ είδνπο φρη ηζηνξηθνχ (ηα «Ελληνικά» ηνπ Ξελνθψληα), αιιά ζεαηξηθνχ (ηεο ηξαγσδίαο «Αντιγόνη» ηνπ
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νθνθιή). Ζ ζχλδεζε, παξά ηαχηα, ηεο δηδαθηηθήο αθνξκήο ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ κε «ηε δίθε ηνπ Θεξακέλε ζην Βνπιεπηήξην θαη ηελ
ηειηθή ηνπ δηαπφκπεπζε κέζα ζηελ Αγνξά ηεο Αζήλαο» (ζ. 3) επηθνηλσλεί κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ πξνθείκελνπ εθαξκνζκέλνπ «ε ηξαγσδία σο
θνηλσληθφ γεγνλφο», αθνχ: θαη ηα δχν ζελάξηα εμαθηηλψλνπλ, αλ θαη απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, ην κάζεκα ζηνλ ίδην κλεκεηαθφ ρψξν
αληηκεησπίδνληάο ηνλ «σο έθθξαζε θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δξάζεο θαη σο θνξέα αλάινγσλ ζπκβνιηθψλ
κελπκάησλ» (βι. ζ. 2 ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ).
Δληάρζεθε, επηπξφζζεηα, ζην πιαίζην κηαο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ησλ καζεηψλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο.
Χο πξνο ην ζεκείν απηφ, ην πξνθείκελν ζελάξην εθαξκφδεη ηελ ελδερφκελε επέθηαζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ζπληαγκέλν (ζ. 8): «Σν ζελάξην
ζα εκπινπηηδφηαλ ζεκαληηθά, αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηνχλ φινη νη καζεηέο ηνπο ρψξνπο, αθνχ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο απνζηνιέο
ησλ νκάδσλ ηεο Α΄ Φάζεο δηδαζθαιίαο, λα ηνπο θσηνγξαθίζνπλ κε ηε δηθή ηνπο καηηά θαη λα εληάμνπλ νξγαληθά ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζηηο
απνζηνιέο».
Δπίζεο, κε ηελ επηηφπηα πεξηήγεζε ησλ καζεηψλ ζηελ Αξραία Αγνξά αληηκεησπίζηεθε ην πξφβιεκα πνπ επηζεκαίλεηαη ζην ζπληαγκέλν
ζελάξην (ζ. 8): «Έλα πηζαλφ πξφβιεκα ζηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο/ καζήηξηεο πνπ
δνπλ εθηφο Αζελψλ δελ έρνπλ θάπνηα βησκαηηθή ζρέζε κε ην ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο, αθνχ, ίζσο, δελ ηνλ έρνπλ επηζθεθηεί πνηέ».
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Σν πξνθείκελν επίζεο εθαξκνζκέλν ζελάξην, ζε ζρέζε κε ην ζπληαγκέλν, ηξνπνπνηεί ηελ πνξεία εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, δίλνληαο
έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην Wiki θαη ζηε ζπλεπεμεξγαζία ηνπ, εηθνληζηηθνχ θπξίσο, πιηθνχ ζηα δηαδηθηπαθά ιεπθψκαηα. Ζ δεκνζίεπζε
πάλησο ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ έγηλε, φπσο πξνηείλεηαη ζην ζπληαγκέλν, ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. ην ζπληαγκέλν ζελάξην δίλεηαη έκθαζε
ζηε ζπγθέληξσζε πιηθνχ απνθιεηζηηθά απφ ην δηαδίθηπν, κέζσ θπξίσο ησλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ ησλ έληππσλ Φχιισλ Δξγαζίαο, θαη ηε
ζπλεπεμεξγαζία ηνπ «κε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα» (ζ. 3), ν νπνίνο ζην ζρνιείν κνπ δελ ππάξρεη.
Δμάιινπ, ην πξνθείκελν εθαξκνζκέλν ζελάξην, ζε ζρέζε πξνο ην ζπληαγκέλν, επεθηείλεηαη σο πξνο ηε δηδαθηηθή πνξεία, θαζψο φρη κφλν
απμάλεη ηνλ ρξφλν ηεο (± 8 δηδαθηηθέο ψξεο), πνπ ζην ζπληαγκέλν νξίδνληαη ζε δχν δίσξα, αιιά εθζέηεη ιεπηνκεξεηαθά θαη ηηο δεθαέμη (16)
δξαζηεξηφηεηεο ζε ηέζζεξηο (4) θάζεηο, πνπ ζην ζπληαγκέλν είλαη δχν.
Σξνπνπνηήζεηο, ηέινο, έγηλαλ αλαγθαζηηθά θαη ζην θεθάιαην ηεο αμηνιφγεζεο. ην ζπληαγκέλν ζελάξην (ζ. 7-8) ζπζηήλεηαη ε
απηναμηνιφγεζε (απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο) θαη ε αμηνιφγεζε (απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) φζνλ αθνξά γλψζεηο-κεηαγλψζεηο θαη δηαδηθαζίεο
κάζεζεο. ην εθαξκνζκέλν ε απηναμηνιφγεζε άιιαμε ζε εηεξναμηνιφγεζε (πξνθνξηθή απφ ηνπο καζεηέο), ελψ ηεξήζεθε ε ηειηθή αμηνιφγεζε
(απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ), κε παξαιιαγκέλα σζηφζν ηα θξηηήξηα ησλ γλψζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, πνπ ηαίξηαδαλ ζηηο δηαθνξεηηθέο
εξγαζίεο ησλ καζεηψλ.
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Οη καζεηέο γλψξηζαλ πξψηα, κε επηηφπηα πεξηήγεζε, ηελ Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο σο ηνπίν, αιιά θαη σο ρψξν ζηνλ νπνίν ζπλαηξνχληαη
κελχκαηα θαη ζπκβνιηζκνί ηεο αζελατθήο πνιηηείαο θαη ηεο ηδενινγίαο ηεο. Υσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαηέγξαςαλ ζρφιηα γηα αληηπξνζσπεπηηθά
κλεκεία ηνπ ρψξνπ ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαη απνηχπσζαλ εηθνληζηηθά ζηηγκηφηππά ηνπο κε θσηνγξαθηθά κέζα πνπ δηέζεηαλ. ηε ζπλέρεηα,
ζπλέηαμαλ θαη ζπλεπεμεξγάζηεθαλ ην πιηθφ ηνπο, έληππν θαη ςεθηαθφ (κηθξνθείκελα θαη θσηνγξαθίεο), ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο. Σέινο,
αλάξηεζαλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα επεμεξγαζίαο θαη δεκνζίεπζεο εηθνληζηηθνχ πιηθνχ, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα
δεκνζίεπζαλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα κηθξνθείκελά ηνπο, ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. Πξνέθπςε έηζη κηα ςεθηαθή παξνπζίαζε ή έλαο νδεγφο
ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ κλεκείσλ ηεο Αξραίαο Αγνξάο.
ην πιαίζην απηφ νη νκάδεο, φπσο θαη ζην ζπληαγκέλν, πξνζέγγηζαλ ηα κλεκεία ηεο Αξραίαο Αγνξάο αλάινγα κε ην ηη ζπκβνιίδνπλ θαη
ηα κελχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ζε δεκφζην πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Οη παξαπάλσ ζπκβνιηζκνί θαη κελχκαηα ζπλδέζεθαλ
κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Αγνξάο θαη κεηαθέξζεθαλ ζην ζήκεξα κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ε Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο
ζηε ζεκεξηλή επνρή.
Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ
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Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο
ην ζπληαγκέλν ζελάξην αλαθέξεηαη φηη «ε αγνξά είλαη κηα ιέμε κε ηελ νπνία νη ζχγρξνλνη έθεβνη είλαη πάξα πνιχ εμνηθεησκέλνη. ήκεξα,
βέβαηα, ε ιέμε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία. Ση ζπλέβαηλε φκσο ζηελ αξραηφηεηα; Ζ αγνξά ηεο
αξραίαο Αζήλαο (Νίθνπ & Αλαληάδεο: 1994, Camp 2003, 2004) ζα είλαη ν νδεγφο καο. Ζ γλσξηκία κε ηνλ ππξήλα κηαο αξραίαο ειιεληθήο
πφιεο-θξάηνπο, πην ζπγθεθξηκέλα κε ην ρψξν φπνπ εθηπιίρηεθαλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αξραίαο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ηελ Αγνξά, αιιά
θαη ε πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε κέζα απφ ηε ζχγρξνλε λνεκαηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε αλάινγσλ ρψξσλ ηνπ παξειζφληνο απνηειεί ην
ζθνπφ ηεο φιεο πξνζέγγηζεο».
Ζ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ ζπληαγκέλνπ ηεξείηαη ζην εθαξκνζκέλν. Ζ ζχλδεζε ηψξα ηεο πεξηήγεζεο ζηελ Αξραία Αγνξά ζην πιαίζην ηεο
δηδαζθαιίαο ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ δελ είλαη πξφθαζε, ζηνλ βαζκφ πνπ ην αξραηνειιεληθφ ζέαηξν, ε ηξαγσδία εηδηθφηεξα, ζπλδέζεθε απφ
ηελ αθεηεξηαθή ηεο αηρκή κέρξη ηε ζηαδηαθή ηεο σξίκαλζε ηα θιαζηθά ρξφληα, κε ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ππνθείκελα, δξψκελα,
ιεηηνπξγίεο θαη ζεζκνχο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο θαη κέζα ζηελ Αξραία Αγνξά. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο είραλ αθνχζεη νη καζεηέο ζηε
δηδαζθαιία ηεο «Αντιγόνης» θαη ηηο επηβεβαίσζαλ θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο. Ζ δηεπηδξαζηηθή ζρέζε, εμάιινπ, ηεο ηξαγσδίαο κε βαζηθέο
θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπληζηψζεο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, νη νπνίεο θηινμελήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο,
είλαη ηζρπξέο. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο άξρηζαλ ζηε ιεγφκελε Οξρήζηξα ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαη κεηαθέξζεθαλ
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ζην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ, φηαλ ηα ζαζξά απφ ηελ πνιπθαηξία μχιηλα ίθξηά ηεο θαηέξξεπζαλ (Pickard-Cambridge 1946: 11-15, Παπαραηδήο
1974: 295). Ζ ιεηηνπξγία, γεληθφηεξα, ηνπ αξραηνειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη σο «πνιηηηθνχ ζεζκνχ» έρεη επηζεκαλζεί απφ πνιινχο θξηηηθνχο –
εθηελήο βηβιηνγξαθία ζηνλ Wiles (1997: 21). Δλδεηθηηθά ν Ν. Υνπξκνπδηάδεο (2010: 129) επηζεκαίλεη ηα εμήο:
«Παξαπιαλεηηθά ζα ραξαθηεξίδνληαλ νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ θιαζηθή Αζήλα σο «θαιιηηερληθφ» γεγνλφο, ελψ νπζηαζηηθά
επξφθεηην γηα πνιχ πην ζχλζεηε εθδήισζε θνηλσληθν-πνιηηηθψλ ζηφρσλ, ε νπνία, κε ηε βαζκηαία «θνζκηθνπνίεζή» ηεο, πξνζέιαβε ζεκαζία
αλάινγε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο ή ηεο Ζιηαίαο (νη ππνγξακκίζεηο δηθέο κνπ). Γελ απνηειεί, εμάιινπ, ζχκπησζε ε αλάζεζε ηεο
νξγάλσζεο θαη επνπηείαο ηνπο, κέζα ζε έλα πιαίζην πνιιψλ άιισλ παξάπιεπξσλ δξαζηεξηνηήησλ, φρη ζηνλ Άξρνληα Βαζηιέα, αξκφδην ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ δεκφζησλ εθδειψζεσλ αιιά ζηνλ Δπψλπκνλ Άξρνληα, ηνλ αμησκαηνχρν κε απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά πνιηηηθέο
επζχλεο, ν νπνίνο εμάιινπ ραξαθηήξηδε κε ην φλνκά ηνπ ην έηνο ηεο ζεηείαο ηνπ, νπφηε έηζη πξνζδηνξηδφηαλ απηφ πνπ απνθαινχκε
«ρξνλνινγία».
Δμάιινπ, ε γιψζζα ηεο ηξαγσδίαο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηηο ελλνηνινγηθέο πνιπζεκίεο κέζα ζηηο νπνίεο αγσληδφηαλ λα
δηακνξθσζεί κηα λέα πνιηηηθή γιψζζα ζε ρψξνπο φπσο ε Βνπιή, ε Δθθιεζία θαη ηα Γηθαζηήξηα. Χο εθ ηνχηνπ, σο πνιηηηθφο ζεζκφο ε
ηξαγσδία δελ εμαληιείηαη ζε έλα απφ «αληαλαθιαζηηθφ» επίπεδν, αθνχ ε ζεκαηηθή θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο ήηαλ, παξά ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο
κχζν, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ζχγρξνλν γίγλεζζαη (Υνπξκνπδηάδεο 2010: 132).
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Οη καζεηέο πεξηεγήζεθαλ, ινηπφλ, ζηελ Αξραία Αγνξά, αλαδεηψληαο εηθνληζηηθφ θαη θεηκεληθφ πιηθφ γηα ην πψο ν ρψξνο απηφο
δηαηεξείηαη ζήκεξα θαη πξφηεηλαλ ηξφπνπο πξνβνιήο-παξνπζίαζεο πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλφ. πλέβαιε ζε
απηφ (ζχκθσλα θαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ), πξψηα, ε επηηφπηα πεξηήγεζε θαη ζπγθέληξσζε πιηθνχ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε
χπαξμε ζηα Φχιια Δξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηθαλνχ αξηζκνχ ςεθηαθψλ πφξσλ, δεκηνπξγεκέλσλ απφ έγθπξνπο θνξείο, φπσο ε Ακεξηθαληθή
ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ηεο Αξραίαο Αγνξάο, ή ην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ. Ζ
πξφθιεζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ηειηθνχ πξντφληνο ην νπνίν λα κελ αληηγξάθεη πιεξνθνξίεο θαη πφξνπο απφ
ην δηαδίθηπν, αιιά λα εθθξάδεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο θαη λα δηέπεηαη απφ, ζρεηηθή ηνπιάρηζηνλ, πξσηνηππία.
Σφζν ην ζπληαγκέλν φζν θαη ην εθαξκνζκέλν απνηεινχλ δηαζεκαηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο
θαη πινπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηθήο ηνπ Μαζεζηαθνύ Σρεδηαζκνύ (“Design”), φπσο απηφο ελλνείηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ
πνιπγξακκαηηζκώλ θαη ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο ζηελ επηθνηλωλία (Cope & Kalantzis 2000, Kalantzis & Cope 2008, Kress & van Leeuwen 2001).
Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Σρεδηαζκνύ είλαη ππνβνεζεηηθφο θαη εκςπρσηηθφο ζην πιαίζην ηεο δώλεο ηεο επηθείκελεο
αλάπηπμεο (Vygotsky 1978). Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, αλέιαβαλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, δηεξεχλεζαλ θαη αλαθάιπςαλ ηε γλψζε ζε
αλνηρηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ελψ δηακφξθσζαλ έλα ηειηθφ πξντφλ πνπ, σο λένο ςεθηαθφο πφξνο, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν.
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Με ηνπο φξνπο ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ θηλνχκαζηε πεξηζζφηεξν ζηνλ ρώξν ηεο αόξαηεο παηδαγωγηθήο πξαθηηθήο (= έκθαζε ζηελ
πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ, ζην δηαθνξεηηθφ ξφιν ησλ δηδαζθφλησλ) παξά ηεο νξαηήο παηδαγωγηθήο πξαθηηθήο (= έκθαζε ζηε κεηάδνζε ηεο
γλψζεο θαη ζηηο αζθήζεηο) (Κνπηζνγηάλλεο & Αιεμίνπ 2012: 15-16).
Ζ δηαζεκαηηθή αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ (ηφζν ζηε ζχληαμε φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ) έγθεηηαη ζην φηη αλέδεημε ηε ζεκαζία
ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηνπίνπ, σο ελλνηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Οη καζεηέο
πξνζέγγηζαλ έηζη ηνλ ρψξν θαη ην ηνπίν πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξραία θείκελα ησλ καζεκάησλ ηνπο, ηελ αζελατθή Αγνξά ηεο θιαζηθήο επνρήο,
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαζψο θαη ηε ζχγρξνλε πνιηηηζηηθή δηαρείξηζή ηεο κέζα απφ ηελ αξραηνινγηθή αλάδεημή ηεο, σο πξάμε, έληνλσλ
λνεκαηνδνηήζεσλ θαη ζπκβνιηζκψλ πνπ απνηππψλνληαη πνηθηιφηξνπα, αιιά θαη πνιπηξνπηθά ζηνλ ρψξν ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζην
παξφλ (γηα ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ αξραίσλ πξαγκάησλ, βι. Σνπινχκεο, 2011).
Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ

ην εθαξκνζκέλν ζελάξην ηεξήζεθαλ νη επφκελνη ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπληαγκέλν:
Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:
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Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ Αγνξά ηεο θιαζηθήο Αζήλαο σο ρψξν φπνπ απνηππψλνληαη φιεο νη δηαζηάζεηο (δηνηθεηηθή, πνιηηηθή,
πνιηηηζκηθή, νηθνλνκηθή, ζξεζθεπηηθή, θνηλσληθή) ηεο αξραίαο αζελατθήο δεκνθξαηίαο.

Γνώζειρ για ηη γλώζζα
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:


Να ζπλδέζνπλ ηηο, γεληθέο ή εηδηθέο, πιεξνθνξίεο/γλψζεηο πνπ έρνπλ, φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο, είηε απφ ηελ
πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία είηε απφ ηα αξραηνγλσζηηθά ηνπο καζήκαηα (αξραία ειιεληθά, αξραία ηζηνξία) κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ηνπο.

Γπαμμαηιζμο
Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο/ καζήηξηεο:


Να πξνζδψζνπλ ην δηθφ ηνπο λφεκα ζηε ζχγρξνλε πνιηηηζκηθή δηαρείξηζε αξραίσλ ηνπίσλ κε ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ, παίξλνληαο
απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ηνπο.



Να αμηνινγήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ΣΠΔ ζηε δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηεο κλήκεο, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηη επηιέγεηαη λα
πξνβιεζεί ζηελ πιεζψξα ησλ ππαξρνπζψλ ςεθηαθψλ πεξηεγήζεσλ ηεο αξραίαο αζελατθήο Αγνξάο.
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Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα σο θνηλσληθά ππνθείκελα, δεκηνπξγψληαο δηθά ηνπο
«θείκελα» ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ.

Διδακηικέρ ππακηικέρ
Με βάζε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ, φπσο νη ίδηνη
αλέθεξαλ, ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε επηηφπηα επαθή κε έλαλ ζεκαληηθφ ρψξν ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ηνλ νπνίν κέρξη ηελ εθαξκνγή
ηνπ ζελαξίνπ, ηνλ έβιεπαλ εμσηεξηθά, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, κεηά ην ηέινο ηνπ
ζελαξίνπ, αξθεηνί καζεηέο εθδήισζαλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα κηα δεχηεξε πεξηήγεζε.
Με ην εθαξκνζκέλν ζελάξην, επίζεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ, παίξλνληαο δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο,
ζεσξεηηθέο γλψζεηο. Μία καζήηξηα, φηαλ βξηζθφκαζηαλ ζηνλ ρψξν ησλ δηθαζηεξίσλ, απηνζρεδηάδνληαο άξρηζε λα απαγγέιιεη δεκφζηα,
παξαθξάδνληαο, ζηίρνπο απφ ηε δηακαξηπξηθή απάληεζε ηεο Αληηγφλεο ζηνλ Κξένληα. Αιιά θαη, γεληθφηεξα, ε επηηφπηα πεξηήγεζε ζηάζεθε
αθνξκή, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, λα ελεξγνπνηήζνπλ, λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ζηάζεηο, θιίζεηο θαη πξνζσπηθά
ελδηαθέξνληα. Έλαο καζεηήο, ι.ρ., μελάγεζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην λαφ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ Αξραία Αγνξά,
αιιά δελ ήηαλ αληηθείκελν πξνζβιεκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηφζν ηνπ ζπληαγκέλνπ φζν θαη ηνπ πξνθείκελνπ, εθαξκνζκέλνπ ζελαξίνπ.

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5 Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Β΄ Λυκείου «Διερευνώντασ τα τοπία τησ Αρχαίασ Ελληνικήσ Ιςτοριογραφίασ: Η
Αρχαία Αγορά τησ Αθήνασ
ελίδα 18 από 59

Όζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, νη καζεηέο εθάξκνζαλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο ηνπ
πιηθνχ ηνπο, ελψ θαιιηέξγεζαλ ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο κέζα απφ πξνζσπηθέο επηινγέο, απνθάζεηο θαη κηθξνδξάζεηο. Αλ θαη ε
ςεθηαθή ζπλεξγαζία ηνπο απνδείρζεθε, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, θάπσο ππνηνληθή.
Δίλαη γεγνλφο πάλησο φηη νη καζεηέο θηλεηνπνηήζεθαλ ζην λα ζπζρεηίδνπλ παξειζφληα λνήκαηα κε ηα θείκελα πνπ δηδάζθνληαη αιιά θαη
ην ζήκεξα, εληάζζνληάο ηα ζηε, δηαξθψο εμειηζζφκελε θαη κεηαιιαζζφκελε, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο δηάζηαζε. Δπηπξφζζεηα,
απνθσδηθνπνίεζαλ ζπκβνιηζκνχο θαη δηαρξνληθέο αμίεο, δίλνληαο, θαηά ην δπλαηφλ, πξνζσπηθφ λφεκα ζηε δνπιεηά ηνπο.
Γεληθφηεξα, κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ ζην εθαξκνζκέλν ζελάξην, έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε νη καζεηέο λα
δηακνξθψζνπλ ηαπηφηεηεο θξηηηθά εγγξάκαησλ ππνθεηκέλσλ, εκπιεθφκελνη ζε αλνηρηέο θαη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ λφεκα γηα
ηνπο ίδηνπο θαη επέηξεπαλ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ απηελέξγεηα.
Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ

Αθεηηπία
ε απφθιηζε απφ ην ζπληαγκέλν, νη αθνξκέο γηα λα εθαξκνζηεί ην πξνθείκελν ζελάξην ήηαλ εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο. Παξνπζηάδνληαη
πξψηα νη εμσηεξηθέο αθνξκέο:
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Καη’ αξράο, επηδηψρζεθε λα ελεξγνπνηεζεί ην ζπκβφιαην, ζχκθσλα κε ην νπνίν είρε ζπλαπνθαζηζηεί ζηελ ηάμε λα κελ ζπαηαιψληαη νη
πεξίπαηνη εθηφο ζρνιείνπ ζε «ραιαξσηηθέο» αλαπαχζεηο θαη ζε πξφρεηξεο ςεπδν-αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ηειηθά
κηα κεηνςεθία καζεηψλ), αιιά λα επηρεηξνχληαη, κεηά απφ ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ελεκέξσζε, πεξηεγήζεηο ζε θνληηλνχο ρψξνπο πνιηηηζκνχ
θαη παηδείαο.
Οη γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηέζεηαλ νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο γηα ηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ,
πξνέξρνληαλ είηε απφ ηα αξραηνγλσζηηθά ηνπο καζήκαηα (ι.ρ. νθηψ απφ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο παξαθνινπζνχλ Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε θαη
έρνπλ, επνκέλσο, δηδαρζεί ζηα Ρεηνξηθά Κείκελα αξθεηά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία βαζηθψλ ζεζκψλ ηεο αζελατθήο πφιεο-θξάηνπο κέζα ζηελ
Αξραία Αγνξά), είηε απφ πξνεγνχκελν κηθξν-πξφγξακκα δξάζεο γηα ηνλ Κεξακεηθφ (κε έκθαζε ζηα έζηκα ηαθήο), πνπ έγηλε κε αθνξκή ηε
δηδαζθαιία ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή. Ζ πξνεηνηκαζκέλε πεξηήγεζε ζηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο ζπλεηέιεζε ζηελ θάιπςε απνξηψλ
πνπ είραλ νη καζεηέο, ζηνλ βαζκφ κάιηζηα πνπ Αθξφπνιε, Αγνξά θαη Κεξακεηθφο ελλννχληαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ αξραηφηεηα
εληαίνη, πνπ επηθνηλσλνχζαλ πνιιαπιψο, επηηειψληαο παξαπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγίεο (Loraux, 1992: 59-64).
Δπίζεο, πνιινί καζεηέο πεξλνχλ θαζεκεξηλά έμσ απφ ηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο γηα λα πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν, δίρσο, σζηφζν, λα
ηνλ έρνπλ επηζθεθζεί. Ζ εθαξκνγή έηζη ηνπ πξνθείκελνπ ζελαξίνπ ήηαλ κηα πξψηεο ηάμεο επθαηξία γηα κηα αλαζχλζεζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ησλ
θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ εκβέιεηαο, ηφηε θαη ηψξα.
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Δζσηεξηθέο αθνξκέο: ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο «Αντιγόνης» ηνπ νθνθιή παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο αθνξκέο γηα ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε ηνπ θεηκέλνπ κε ην νπνίν αξρίδεη ην ΔΠΗΜΔΣΡΟ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζ. 405) θαη, ππφ ηνλ ηίηιν «Σξαγσδία: θνηλσληθφο ζεζκφο»,
έρεη σο εμήο:
«Ζ ηξαγσδία δελ είλαη κνλάρα κηα κνξθή ηέρλεο· είλαη έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο, πνπ εηζάγεη ε πφιε κε ηελ ίδξπζε ησλ ηξαγηθψλ
αγψλσλ, πιάη ζηα πνιηηηθά θαη δηθαζηηθά ηεο φξγαλα (ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). Κάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ επψλπκνπ άξρνληα, κέζα
ζηνλ ίδην ην ρψξν ηνπ άζηεσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζεζκηθνχο θαλφλεο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εθθιεζίεο θαη ηα δηθαζηήξηα ηνπ
δήκνπ, ε πφιε ζεζπίδεη έλα ζέακα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, πνπ δηεπζχλεηαη, παίδεηαη θαη θξίλεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
δηαθφξσλ θπιψλ· έηζη, ε ίδηα ε πφιε γίλεηαη ζέαηξν, λνείηαη θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ αληηθείκελν παξάζηαζεο θαη παίδεηαη κπξνζηά ζην
θνηλφ. Αλ φκσο ε ηξαγσδία εκθαλίδεηαη έηζη ξηδσκέλε ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν ινγνηερληθφ
είδνο, απηφ δε ζεκαίλεη πσο είλαη θαη ε αληαλάθιαζή ηεο. Γελ αληαλαθιά απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηελ εμεηάδεη, ηε ζέηεη ζε
ζπδήηεζε. Παξνπζηάδνληάο ηελ δηαζπαζκέλε, δηραζκέλε ελάληηα ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, ηελ θαηαζηαίλεη νιφθιεξε πξνβιεκαηηθή. Σν
δξάκα παξνπζηάδεη ζηε ζθελή έλαλ αξραίν εξσηθφ κχζν. Απηφο ν κπζηθφο θφζκνο απνηειεί ην παξειζφλ ηεο πφιεο: έλα παξειζφλ αξθεηά
καθξηλφ, έηζη πνπ λα δηαγξάθνληαη θαζαξά νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο κπζηθέο παξαδφζεηο πνπ ελζαξθψλεη θαη ζηηο λέεο κνξθέο λνκηθήο
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θαη πνιηηηθήο ζθέςεο· αιιά θαη αξθεηά θνληηλφ, έηζη πνπ νη ζπγθξνχζεηο ησλ αμηψλ λα γίλνληαη αθφκε νδπλεξά αηζζεηέο θαη ε
αληηπαξάζεζε λα εμαθνινπζεί λα εθδειψλεηαη.
J. P. Vernant. Μχζνο θαη ηξαγσδία ζηελ αξραία Διιάδα. (Μηθξ. ηέιια Γεσξγνχδε)
Με βάζε ηελ απνζπαζκαηηθή απηή ζέζε ηνπ Vernant, πνπ επηθνηλσλεί αλακθηζβήηεηα κε ηελ πξνεγνχκελε ηνπ Υνπξκνπδηάδε (2010),
ζπδεηήζεθαλ, δηεμνδηθά θαη ζπρλά ζηελ ηάμε, γεληθφηεξα δεηήκαηα πνιηηηθήο δηάζηαζεο ηνπ αξραηνειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη ηεο ηξαγσδίαο
(θπξίσο ζηελ Δηζαγσγή), θαη εηδηθφηεξεο δηεπηδξάζεηο ηνπ ηξαγηθνχ έξγνπ κε ην αζελατθφ θνηλφ· φπσο, ι.ρ., ν πξψηνο πνιηηηθφο ιφγνο ηνπ
Κξένληα (ζη. 162 θ.ε.), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε «πνιηηηθή θηιία» πξνυπνζέηεη ηελ απνζηψπεζε ηεο θσλήο φισλ φζνη δηαθσλνχλ, ή ε θσλή
ηεο Αληηγφλεο, ε νπνία, «δηακαξηπξφκελε δεκφζηα, ζηελ αγνξά, ακθηζβεηεί ηελ πφιε-θξάηνο σο θνηλφηεηα, εθφζνλ βαζίδεηαη ζηνλ
απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ» (Salzani, 2006:10). Με ηελ πεξηήγεζε, γεληθφηεξα, νη καζεηέο γλψξηζαλ θαη κίιεζαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν γηα
πξάγκαηα, ζεζκνχο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, φπσο ε άζθεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνιηηηθήο-ζξεζθεπηηθήο-δηθαζηηθήο εμνπζίαο κε
ηηο ζρέζεηο ηνπο, νη νπνίεο πξνβιεκαηνπνηήζεθαλ ζην ηξαγηθφ έξγν πνπ δηδάρηεθαλ ζηελ ηάμε.
Σέινο, ε ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο (ζπκβαηηθέο θαη ςεθηαθέο) γχξσ απφ ηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο, θαζψο δελ ζα ήηαλ
αζθπθηηθά ζπλδεδεκέλε κε θάπνηα πξνο εμέηαζε γλσζηηθή-καζεζηαθή πεξηνρή, έδσζε κηα πην «απηελεξγεηαθή» δηάζηαζε ζηηο πξσηνβνπιίεο
θαη απνθάζεηο ησλ καζεηψλ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο παηδείαο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηέξςε.
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Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Σν εθαξκνζκέλν απηφ ζελάξην εμαθηίλσζε ηελ αλάγλσζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ, πνπ έγηλε ζηελ ηάμε, ελφο θεηκέλνπ ζην Δπίκεηξν ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ, ππφ ηνλ ηίηιν «Σξαγσδία: θνηλσληθφο ζεζκφο» (ζ. 405). Δθαξκφζηεθε, επηπξφζζεηα, ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πεξηπάησλ ή
επηζθέςεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρνιηθή λνκνζεζία. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην ζπληαγκέλν ζελάξην (ζ. 6) ζπλδέεηαη κε ηε δηδαζθαιία
ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξηνγξαθίαο ζηελ Α′ Λπθείνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ελφηεηα Ξελνθψληνο,«Ελληνικά» / Βηβιίν 2, Κεθάιαην
3 § 1-6, 17-56.
Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ
Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζπληαγκέλν ζελάξην (ζ. 6), εμππεξεηήζεθε ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ,
φπσο ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία, ε
απηναμηνιφγεζε, θαζψο θαη ε καζεηηθή δεκηνπξγία ζε έλα πεξηβάιινλ θξηηηθήο κάζεζεο.
Γφζεθε, επηπξφζζεηα, κε ην εθαξκνζκέλν ζελάξην ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επεθηείλνπλ ηνλ θπζηθφ
ρσξφρξνλν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, δεκηνπξγψληαο έλα ελαιιαθηηθφ – ζπκπιεξσκαηηθφ καζεζηαθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ ηάμε αιιά θαη έμσ απφ
απηήλ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απηελέξγεηα, ηελ πξσηφηππε θαη πξνζσπηθή δεκηνπξγία πνπ ηέξπεη.
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Δληζρχζεθε, εμάιινπ, ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε ςεθηαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο, ζην εζσηεξηθφ ησλ νπνίσλ αληάιαμαλ γλψζεηο,
ηδέεο, απφςεηο, κεζφδνπο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ηελ αιιεινελεκέξσζε, ηελ αιιεινυπνζηήξημε,
ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη, γεληθφηεξα, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο απηνκφξθσζε.
Σέινο, νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζε πεξηβάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (δηαδηθηπαθέο πεγέο θαη ινηπνχο ςεθηαθνχο πφξνπο), θαη
ελίζρπζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κε ηνπο λένπο ςεθηαθνχο γξακκαηηζκνχο, νη νπνίνη πξνσζνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Web 2.0.
πκπιεξσκαηηθά πξνο ην ζπληαγκέλν ζελάξην, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο:
Από ηνλ εθπαηδεπηηθό:


DVD, Ζ/Τ, δηαδίθηπν, επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ, Wiki καζήκαηνο, ηζηνιφγην καζήκαηνο, e-mail,
εθηππσηήο.

Από ηνπο καζεηέο:


Μέζα ιήςεο θσηνγξαθηψλ (κεραλέο, θηλεηά ηειέθσλα), Ζ/Τ, δηαδίθηπν, επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο
θσηνγξαθηψλ, Wiki ηνπ καζήκαηνο, ηζηνιφγην καζήκαηνο, δηαδηθηπαθά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη δεκνζίεπζεο εηθνληζηηθνχ πιηθνχ
(Animoto, Flickr, Glogster, Picasa, Ribbet), e-mail, εθηππσηήο.
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Κείμενα
Κείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ
Camp, J. δ.ρ. H Αγνξά ηεο Αξραίαο Αζήλαο. Σύληνκνο Οδεγόο. Αζήλα: Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ.
Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό
Βίληεν
Σπλάληεζε ζηελ αξραία αγνξά. 2011. Γηαδξαζηηθή παλνξακηθή πεξηήγεζε ζε ςεθηαθφ δίζθν ζηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο. [πεγή: Ίδξπκα
Μείδνλνο Διιεληζκνχ – Σκήκα Γηαδηθηχνπ – Πνιπκέζσλ &Κηλεκαηνγξαθηθψλ Παξαγσγψλ].
γ) Πεξίπαηνο ζηελ αξραία Αζήλα. [πεγή: Διιεληθή Πχιε Παηδείαο].
Ιζηνζειίδεο
Γελλάδεην Πεηξακαηηθφ [Ηζηνιφγην].
Vitaena [Wiki ηνπ καζήκαηνο]..
Animoto. [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο video].
Flickr. [Λνγηζκηθφ δηαρείξεζεο θσηνγξαθηψλ ζην δηαδίθηπν].
Glogster. [Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθψλ πνιπκεζηθψλ αθηζψλ].
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Picasa. [Λνγηζκηθφ πξνβνιήο θσηνγξαθηψλ].
Ribbet. [Λνγηζκηθφ πξνβνιήο θσηνγξαθηψλ].
Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα [Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο].
θνηεηλνί αηψλεο. Κιαζηθνί ρξφλνη. [Αξραηνινγία ηεο Πφιεο ησλ Αζελψλ – ειαθηξνληθή έθδνζε].
«Ζ Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο» [Φεθηαθή πιινγή Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ].
Ζ αξραία Αγνξά». [Σξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο αξραίαο αγνξάο ησλ Αζελψλ Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ ζην Google Earth].
Αλαζθαθέο ζηελ Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο. [Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα].
Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην ζπληαγκέλν ζελάξην (ζ. 7), ζε δχν δίσξα, εμαληιείηαη ζε δχν θάζεηο, ελψ πεξηγξάθεη γεληθά ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηηειέζνπλ νη καζεηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ζην ηζηνιφγην. ην
πξνθείκελν εθαξκνζκέλν ζελάξην νη θάζεηο γίλνληαη ηέζζεξηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δεθαέμη, ελψ ην θέληξν βάξνπο, κεηά ηελ επηπξφζζεηε
θάζε «πεξηήγεζε ζηελ Αξραία Αγνξά» (Α΄ Φάζε) έπεζε ζην Wiki (Β΄ Φάζε) θαη ζηα δηαδηθηπαθά ιεπθψκαηα (Γ΄ Φάζε). Σν ηζηνιφγην, φπσο
θαη ζην ζπληαγκέλν ζελάξην, θηινμελεί ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ (Γ΄ Φάζε).
Φάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα1 ηνπ Παξαξηήκαηνο.
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Α΄ Φάζε: πεξηήγεζε ζηελ Αξραία Αγνξά
Γπαζηηπιόηηηα 1η: πξνεηνηκαζία (2 ψξεο: 13/03/2013)
ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη 24 καζεηέο ηεο Β′ Λπθείνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, γηα ηνπο ζηφρνπο
ηνπ κηθξν-πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο ζε νκάδεο θαηά ηελ πεξηήγεζε θαη ακέζσο κεηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζηελ
Αξραία Αγνξά. Δηδηθφηεξα:
Ο εθπαηδεπηηθόο:


Παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ην δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ ηνπ Wiki, ζην νπνίν ν ίδηνο είρε ήδε δεκηνπξγήζεη έλα θάθειν κε ηνλ ηίηιν
«ΑΓΟΡΑ». ηνλ θάθειν απηφ είρε εληάμεη πέληε ζειίδεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ (κε ηελ νλνκαζία 01. Αμησκαηνχρνη, 02. Βνπιεπηέο, 03.
Θξεζθεηνιφγνη, 04. Γηθαζηέο θαη 05. Καηαζηεκαηάξρεο). Κάζε ζειίδα απνηεινχληαλ απφ δχν κέξε: ζην πάλσ κέξνο ηεο ηνπνζεηήζεθε
ην Φχιιν Δξγαζίαο ηεο θάζε νκάδαο. ην θάησ κέξνο ηεο νη καζεηέο, κεηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζηελ Αξραία Αγνξά, ζα ελέηαζαλ ηηο
θσηνγξαθίεο κε ηηο ιεδάληεο θαη ηα κηθξνθείκελα πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ.



ηνλ θάθειν επίζεο ηνπ Wiki «ΑΓΟΡΑ» ν εθπαηδεπηηθφο είρε δεκηνπξγήζεη πέληε ππνθαθέινπο κε ηελ νλνκαζία «ΤΛΗΚΟ
ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΧΝ, ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ, θηι), ζηνπο νπνίνπο νη πέληε νκάδεο ζα αλαξηνχζαλ ην πιηθφ κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Σν πιηθφ
απηφ ζα κπνξνχζαλ ζηε ζπλέρεηα εχθνια λα ην εληάμνπλ κε εζσηεξηθφ δεζκφ ζηηο ζειίδεο ηνπο ηνπ Wiki.
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Δμήγεζε ζηηο νκάδεο ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα αμηνινγνχληαλ ζην ηέινο ηφζν ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα κάζεζεο φζν θαη ε
δηαδηθαζία πξνζέγγηζήο ηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κε βάζε δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα. ρεηηθή ξνπκπξίθα παξαδφζεθε έληππε
ζηνπο ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ νη νπνίνη αλέιαβαλ λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπο.



Παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ηα επφκελα δχν απνζπάζκαηα απφ DVD ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΜΔ, 2011), πνπ είρε ζηε
δηάζεζή ηνπ: α) Δηθνλνγξαθεκέλν ρξνλνιφγην κε φια ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ Αξραία Αγνξά, θαη β) Δηθνληθή
πεξηήγεζε ζην ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο.



Παξέδσζε ζηνπο καζεηέο, θσηνηππεκέλε, ηε κεηαθξαζκέλε έθδνζε «Ζ Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο. χληνκνο Οδεγφο» ηνπ John
Camp, ε νπνία κνηξάζηεθε ζηνπο εθπξνζψπνπο θάζε νκάδαο. ηνλ πεξηερφκελν ράξηε ηνπ Οδεγνχ νη καζεηέο, αλά νκάδεο, ζεκείσζαλ
ηα θηίζκαηα θαη ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο ηεο Αξραίαο Αγνξάο κε ηνπο νπνίνπο επξφθεηην λα αζρνιεζνχλ.



Κάιεζε ηνπο καζεηέο λα δηαθξηζνχλ ζε πέληε νκάδεο θαη ζπληφληζε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπο.



Αληαπνθξίζεθε ζε απνξίεο ησλ καζεηψλ.

Οη καζεηέο:


Παξέιαβαλ ην πιηθφ πνπ ηνπο έδσζε ν εθπαηδεπηηθφο θαη ππέβαιαλ εξσηήζεηο.
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Γηαθξίζεθαλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε πέληε (5) νκάδεο κε βάζε πξνεγνχκελεο θαηαλνκέο πνπ είραλ δνθηκάζεη ζην
κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. πγθξνηήζεθαλ, ζπγθεθξηκέλα, ηέζζεξηο (4) νκάδεο κε πέληε (5) κέιε θαη κία νκάδα (1) κε ηέζζεξα
(4). ε θάζε νκάδα νξίζηεθαλ: ν ζπληνληζηήο-μελαγφο, ν θσηνγξάθνο, ν επηκειεηήο θεηκέλσλ, ν ηερληθφο θαη ν παξνπζηαζηήο. Οη
επηκέξνπο απηέο δηαθξίζεηο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζην ζπληαγκέλν ζελάξην, ζήκαηλαλ απιψο ηελ αλάιεςε ηεο γεληθήο επηζηαζίαο ηεο
ζρεηηθήο εξγαζίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή. Όινη, εμάιινπ, νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα εθθξάδνπλ έκπξαθηε γλψκε γηα ηηο
θαηαλεκεκέλεο εξγαζίεο. ηε κία ηεηξακειή νκάδα (ησλ Καηαζηεκαηαξρψλ) ηερληθφο θαη παξνπζηαζηήο ήηαλ ην ίδην πξφζσπν. Με
βάζε ηα δεδνκέλα ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο, πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θσηνηππεκέλα, θάζε νκάδα ζα εθηεινχζε
δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο αλαιακβάλνληαο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ, ηνπο επφκελνπο ξφινπο:
 Ζ πξψηε νκάδα (νη Αμησκαηνχρνη), ζα κειεηνχζε θαη ζα ζπγθέληξσλε πιηθφ (θεηκεληθφ θαη θσηνγξαθίεο) γηα ηε Βαζίιεην ηνά, ηελ
Πνηθίιε ηνά, ηε Νφηηα ηνά θαη ην Μλεκείν Δπσλχκσλ Ζξψσλ.
 Ζ δεχηεξε νκάδα (νη Βνπιεπηέο) ζα κειεηνχζε θαη ζα ζπγθέληξσλε πιηθφ (θεηκεληθφ θαη θσηνγξαθίεο) γηα ηε Θφιν θαη ηα
Βνπιεπηήξηα.
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 Ζ ηξίηε νκάδα (νη Θξεζθεηνιφγνη) ζα κειεηνχζε θαη ζα ζπγθέληξσλε πιηθφ (θεηκεληθφ θαη θσηνγξαθίεο) γηα ηελ νδφ Παλαζελαίσλ,
ηνλ Βσκφ ησλ Γψδεθα Θεψλ θαη ην Ζθαηζηείν. εκεηψλεηαη φηη ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξν ζην εθαξκνζκέλν ζελάξην λα παξαιιαρζνχλ
νη «Πηζηνί» ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ ζε «Θξεζθεηνιφγνπο».
 Ζ ηέηαξηε νκάδα (νη Γηθαζηέο) ζα κειεηνχζε θαη ζα ζπγθέληξσλε πιηθφ (θεηκεληθφ θαη θσηνγξαθίεο) γηα ηελ Ζιηαία θαη ηα
Γηθαζηήξηα
 Ζ πέκπηε, ηεηξακειήο, νκάδα (νη Καηαζηεκαηάξρεο) ζα κειεηνχζε θαη ζα ζπγθέληξσλε πιηθφ (θεηκεληθφ θαη θσηνγξαθίεο) γηα ηα
θηίζκαηα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θαηαζηήκαηα θαη ηνπο ηδησηηθέο θαηνηθίεο ζην αζελατθφ άζηπ (ι.ρ. ην
ππνδεκαηνπνηείν ηνπ ίκσλα).


Δμνηθεηψζεθαλ κε ην ρψξν ηνπο Αξραίαο Αγνξάο, παξαθνινπζψληαο ηα δχν απνζπάζκαηα ηνπ DVD πνπ πξφβαιε ν εθπαηδεπηηθφο.



Έζεζαλ πξνο ζπδήηεζε θαη αληηκεηψπηζε ηπρφλ νξγαλσηηθά θαη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο επηθείκελεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη εξγαζίεο ηνπο. Οκάδεο θαη ξφινη ησλ καζεηψλ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα2 ηνπ Παξαξηήκαηνο.

Γπαζηηπιόηηηα 2η: Πξαγκαηνπνίεζε πεξηήγεζεο (3 ψξεο: 13/03/2013)
Οη καζεηέο:
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Πεξηεγήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαη ηα κλεκεία ηεο, αθνινπζψληαο ηε ζεηξά παξνπζίαζεο ηνπ έληππνπ «Οδεγνχ» ηνπ
Camp. ηελ πεξηήγεζε κεηείραλ θαη δχν ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί, πνπ ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξηήγεζε.



Παξαηήξεζαλ ηνπο κλεκεηαθνχο ρψξνπο θαη ηα θηίζκαηα, ελψ ν ζπληνληζηήο - μελαγφο θάζε νκάδαο δηάβαδε θσλαρηά ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Camp, πνπ αλαινγνχζαλ ζε ρψξνπο θαη θηίζκαηα.



Πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηα θηίζκαηα θαη ηνπο ρψξνπο ηεο Αξραίαο Αγνξάο κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ άθνπγαλ ή κε ηα
φζα έβιεπαλ, θαη ππέβαιαλ ζρεηηθέο απνξίεο.



Κξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο γηα ηα κλεκεία θαη ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο πνπ ηνπο αθνξνχζαλ, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο αξγφηεξα ζην Wiki.



Απνηχπσζαλ ζε εηθφλεο ρψξνπο θαη θηίζκαηα ηεο Αξραίαο Αγνξάο κε ηηο ζπζθεπέο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο.

Ο εθπαηδεπηηθόο:


πληφληδε ην έξγν ησλ καζεηψλ θαη ηνπο θαζνδεγνχζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θηλδχλεπαλ λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ



Παξελέβαηλε κε δηθά ηνπ ζρφιηα, δίλνληαο απαληήζεηο θαη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έβιεπε φηη νη καζεηέο
αδπλαηνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ θάπνην θηίζκα, ή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ή ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ.

Β ΄Φάζε: Από ηελ πεξηήγεζε ζην Wiki
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Γπαζηηπιόηηηα 3η: Αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ απφ ηνπο καζεηέο (14/03-18/03/2013)
Οη καζεηέο εμ απνζηάζεωο:


Μεηέθεξαλ ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζπζθεπέο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο.



Δπεμεξγάζηεθαλ ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο (θπξίσο σο πξνο ηε ζπκπίεζή ηνπο) κε ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλσλ πνπ
δηέζεηαλ νη ππνινγηζηέο ηνπο.



Αλέβαζαλ ηηο θσηνγξαθίεο ζηνπο πέληε ππνθαθέινπο ηνπ Wiki, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο (ΤΛΗΚΟ ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΧΝ,
θηι). ηηο ζειίδεο ηνπ Wiki ζα πεξλνχζαλ δχν κφλν θσηνγξαθίεο γηα θάζε θηίζκα ή ρψξν, + κία εηθνληθή ηνπ αλαπαξάζηαζε. Σελ
ηειεπηαία κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα ηελ επηιέμνπλ απφ ηνπο πφξνπο πνπ ππήξραλ ζηα Φχιια Δξγαζίαο ηνπο.



Δλζσκάησζαλ ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηνπο ππνθαθέινπο ηνπ Wiki ζηηο ζειίδεο, ηνπνζεηψληαο ηηο θάησ απφ ηα θχιια εξγαζίαο. ε θάζε
θσηνγξαθία ηνπνζέηεζαλ κία ιεδάληα.



πλεξγάζηεθαλ θαη επηθνηλψλεζαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα εμ απνζηάζεσο.

Ο εθπαηδεπηηθόο εμ απνζηάζεωο:


Αληαπνθξηλφηαλ ζε απνξίεο ή εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο ηνπ Wiki θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.
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Γπαζηηπιόηηηα 4η: Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (15 ιεπηά: 19/03/2013)
Οη καζεηέο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Παξνπζίαζαλ αλά νκάδεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηηο αλαξηήζεηο ησλ θσηνγξαθηψλ ζηηο ζειίδεο ηνπ Wiki, ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο ηεο «Αληηγφλεο».

Ο εθπαηδεπηηθόο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Έδσζε αλαηξνθνδφηεζε ζηηο νκάδεο γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα δηνξζψζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη θπξίσο λα ζπληάμνπλ ηα
κηθξνθείκελά ηνπο ηα νπνία ζα ζπλφδεπαλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ζην Wiki.

Γπαζηηπιόηηηα 5η: Γηoξζψζεηο – ζχληαμε θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο (20/03/-25/03/2013)
Οη καζεηέο εμ απνζηάζεωο:


Γηφξζσζαλ αηέιεηεο θαη αζηνρίεο ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο ιεδάληεο ηνπο, αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.



πλέηαμαλ ηα κηθξνθείκελα ηα νπνία ζπλφδεπαλ ηηο αλαξηεκέλεο ήδε θσηνγξαθίεο ησλ θηηζκάησλ θαη ρψξσλ ηεο Αξραίαο Αγνξάο, κε
βάζε ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο ζηα Φχιια Δξγαζίαο πφξνπο θαη αμηνπνηψληαο νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, έληππε ή ςεθηαθή, είραλ ζηε
δηάζεζή ηνπο.



πλεξγάζηεθαλ θαη επηθνηλψλεζαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα εμ απνζηάζεσο.
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Ο εθπαηδεπηηθόο εμ απνζηάζεωο:


Αληαπνθξηλφηαλ ζε απνξίεο ή εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο ηνπ Wiki θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.

Γπαζηηπιόηηηα 6η: Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (15 ιεπηά: 26/03/2013)
Οη καζεηέο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Παξνπζίαζαλ αλά νκάδεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε κέρξη ηψξα δνπιεηά ηνπο, ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο «Αληηγφλεο»,
ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.

Ο εθπαηδεπηηθόο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Έδσζε αλαηξνθνδφηεζε γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ νη νκάδεο λα δηνξζψζνπλ ηα κηθξνθείκελά ηνπο ζην Wiki, ηα νπνία ζπλφδεπαλ ηηο
θσηνγξαθίεο ηνπο.

Γπαζηηπιόηηηα 7η: Γηνξζψζεηο – επηκέιεηα «θεηκέλσλ» απφ ηνπο καζεηέο (27/03/-28/03/2013)
Καζψο νη νκάδεο είραλ πιένλ αλαξηήζεη ηηο θσηνγξαθίεο ζην Wiki θαη είραλ ζπληάμεη ζε κηα πξψηε κνξθή ηα ζρεηηθά «θείκελά» ηνπο,
εθηέιεζαλ εμ απνζηάζεσο, κε βάζε πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο εμήο εξγαζίεο:
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Πξνέβεζαλ ζηηο ζρεηηθέο αιιειν-δηνξζψζεηο ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ ζην Wiki, θξνληίδνληαο γηα ηελ νξηζηηθή ηνπο
επηκέιεηα. Πήξαλ έηζη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ νξηζηηθή κνξθή πνπ ζα είραλ ηα «θείκελά» ηνπο.



πλεξγάζηεθαλ θαη επηθνηλψλεζαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα εμ απνζηάζεσο.

Ο εθπαηδεπηηθόο εμ απνζηάζεωο:


Αληαπνθξηλφηαλ ζε απνξίεο ή εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο ηνπ Wiki θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.

Γπαζηηπιόηηηα 8η: Παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ νινκέιεηα απφ ηνπο καζεηέο (20 ιεπηά: 29/03/2013)
Οη καζεηέο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Παξνπζίαζαλ πξψηα, αλά νκάδεο, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ην ζπλεηειεζκέλν έξγν ηνπο ζην Wiki.

Ο εθπαηδεπηηθόο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Τπέβαιε εξσηήζεηο, φπνπ ρξεηάζηεθε, θαηά ηελ Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ.

Γπαζηηπιόηηηα 9η: Δηεξναμηνιφγεζε (καζεηέο) (15 ιεπηά: 29/03/2013)
Οη καζεηέο ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο:
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Δηεξναμηνινγήζεθαλ πξνθνξηθά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο θσηνγξαθηψλ θαη κηθξνθεηκέλσλ ζην Wiki, κε
βάζε ηα θξηηήξηα πνπ είρε ζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην Φχιιν Αμηνιφγεζεο (Μέξνο: «Απνηέιεζκα κάζεζεο»), πνπ
είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο απφ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο. Σν έξγν θάζε νκάδαο ειέγρζεθε απφ φιεο ηηο άιιεο. Ζ
νκάδα ησλ Αμησκαηνχρσλ, ι.ρ., έθξηλε ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο (ησλ Βνπιεπηψλ, ησλ Θξεζθεηνιφγσλ, ησλ Γηθαζηψλ θαη ησλ
Καηαζηεκαηαξρψλ) θαη παξάιιεια αμηνινγήζεθε απφ θάζε κία απφ απηέο, θνθ.

Ο εθπαηδεπηηθόο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


πληφληδε ηνπο καζεηέο ζην έξγν ηεο εηεξναμηνιφγεζήο ηνπο, παξακβαίλνληαο κε παξσζεηηθέο εξσηήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη
θξίζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ γεληθφινγεο θαη αδπλαηνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηνπ έξγνπ ησλ αμηνινγνχκελσλ
νκάδσλ.

Γ΄Φάζε: από ην Wiki ζηα δηαδηθηπαθά ιεπθώκαηα
Γπαζηηπιόηηηα 10η: Οδεγίεο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (10 ιεπηά: 29/03/2013).
Ο εθπαηδεπηηθόο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Δηζεγήζεθε, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελαξίνπ, ηελ αλαδηάηαμε ησλ νκάδσλ γηα ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο.



Παξέδσζε ζε θάζε αλαδηαηαγκέλε νκάδα έλα θνηλφ ινγαξηαζκφ Gmail, πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ν ίδηνο δεκηνπξγήζεη.
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Έδεημε ζε θάζε αλαδηαηαγκέλε νκάδα πψο λα αλαξηήζεη, κε ηνπο πέληε (5) θνηλνχο ινγαξηαζκνχο, ηηο εηθφλεο απφ ην Wiki ζηα εμήο
δηαδηθηπαθά εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη θηινμελίαο εηθνληζηηθνχ πιηθνχ: ζην Animoto, ζην Flickr, ζην Glogster, ζην Picasa θαη ζην
Ribbet.

Οη καζεηέο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Αλαδηαηάρζεθαλ, ζπγθξνηψληαο πέληε λέεο νκάδεο (Οκάδα 1ε: θίινη ηνπ Animoto. Οκάδα 2ε: θίινη ηνπ Flickr. Οκάδα 3ε: θίινη ηνπ
Glogster. Οκάδα 4ε: θίινη ηνπ Picasa. Οκάδα 5ε: θίινη ηνπ Ribbet). Οη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε πξνεγνχκελεο νκάδεο πεξηειάκβαλαλ έλαλ
Αμησκαηνχρν, έλα Βνπιεπηή, έλα Θξεζθεηνιφγν, έλα Γηθαζηή θαη έλα Καηαζηεκαηάξρε. ηελ ηειεπηαία νκάδα Γηθαζηήο θαη
Καηαζηεκαηάξρεο ήηαλ ην ίδην πξφζσπν.



Αλάξηεζαλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο εηθφλεο ηνπο απφ ην Wiki ζηα εμήο δηαδηθηπαθά εξγαιεία δηαρείξηζεο
εηθνληζηηθνχ πιηθνχ: ζην Animoto (ε 1ε νκάδα), ζην Flickr (ε 2ε), ζην Glogster (ε 3ε), ζην Picasa (ε 4ε) θαη ζην Ribbet (ε 5ε).

Οη αλαδηαηαγκέλεο νκάδεο κε ηνπο ξφινπο εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθφλα3 ηνπ Παξαξηήκαηνο.
Γπαζηηπιόηηηα 11η: Αλάξηεζε πιηθνχ ζηα ιεπθψκαηα απφ ηνπο καζεηέο (30/03-01/04/2013)
Οη καζεηέο εμ απνζηάζεωο:
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Αλάξηεζαλ, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θσηνγξαθίεο ή θαη θείκελα απφ ην Wiki ζηα θαζνξηζκέλα δηαδηθηπαθά
ιεπθψκαηα.



πλεπεμεξγάζηεθαλ ηηο αλαξηεκέλεο ζηα ιεπθψκαηα θσηνγξαθίεο θαη θείκελα, παίξλνληαο απνθάζεηο γηα ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή.



Δπηθνηλψλεζαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα εμ απνζηάζεσο.

Ο εθπαηδεπηηθόο εμ απνζηάζεωο:


Αληαπνθξίζεθε ζε απνξίεο πνπ ηνπ ππέβαιαλ νη καζεηέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

Γπαζηηπιόηηηα 12η: Παξνπζίαζε πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο (15 ιεπηά: 02/04/2013)
Οη καζεηέο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Παξνπζίαζαλ ηε κέρξη ηψξα δνπιεηά ηνπο ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αληηγφλεο, ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.

Γπαζηηπιόηηηα 13η: Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (20 ιεπηά: 02/04/2013)
Ο εθπαηδεπηηθόο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο:


Έδσζε πξψηα αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ αηέιεηεο ζην πιηθφ (θσηνγξαθίεο, θεηκέλα,
ήρν) πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζηα δηαδηθηπαθά ιεπθψκαηα.

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπουργείο Παιδείασ & Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ
& Αθλητιςμοφ

MIS: 296579 – Π.3.2.5 Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ
Β΄ Λυκείου «Διερευνώντασ τα τοπία τησ Αρχαίασ Ελληνικήσ Ιςτοριογραφίασ: Η
Αρχαία Αγορά τησ Αθήνασ
ελίδα 38 από 59



Καζνδήγεζε χζηεξα ηνπο καζεηέο ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. ην πιαίζην απηφ νη πέληε αλαδηαηαγκέλεο νκάδεο, κε ηνπο θνηλνχο
ινγαξηαζκνχο ηνπο, θαιέζηεθαλ λα δεκνζηεχζνπλ κηθξνθείκελα θαη θσηνγξαθίεο ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο, ζην νπνίν ήηαλ ήδε
εγγεγξακκέλνη κε έλα θνηλφ ινγαξηαζκφ σο ζπγγξαθείο. Ζ αλάξηεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο ζην ηζηνιφγην έγηλε θάησ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηίηιν «ελάξην: Αξραία Αγνξά», πνπ πεξηείρε ην επφκελν ζπζηαηηθφ θείκελν ηνπ ζπληαγκέλνπ
ζελαξίνπ (βι. ζην ζπληαγκέλν ηελ «Αθεηεξία», ζ. 5):
«Γχξσ ζην 145 ηεο, ζηα ρξφληα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ν Παπζαλίαο, ν πην γλσζηφο Έιιελαο πεξηεγεηήο θαη γεσγξάθνο,
επηζθέπηεηαη ηελ Αζήλα. Σελ πξνζνρή ηνπ θεξδίδεη ε Αγνξά ηεο πφιεο, ηα θηίξηά ηεο θαη ηα κλεκεία ηεο. ην 1ν βηβιίν ηνπ, ηα «Αηηηθά»
θαηαγξάθεηαη απηή ε επίζθεςε θαη νη πεξηγξαθέο ηνπ αξραίνπ πεξηεγεηή. Ο ρψξνο απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο αζελατθήο πφιεο-θξάηνπο.
Δθεί ζπλεδξηάδνπλ νη βνπιεπηέο, εθεί δηθάδνληαη δηάθνξνη θαηεγνξνχκελνη, απφ εθεί πεξλά ε νδφο ησλ Παλαζελαίσλ πνπ θαηαιήγεη ζηελ
Αθξφπνιε, εθεί καδεχεηαη ν θφζκνο γηα λα ζπλαλαζηξαθνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα αγνξάζνπλ πξντφληα. Μπνξείηε λα επηρεηξήζεηε ην
ηφικεκα ηνπ Παπζαλία σο ςεθηαθνί πεξηεγεηέο ηεο ίδηαο Αγνξάο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή θαη ζήκεξα; Πνηα κλεκεία ζα επηιέμεηε λα
πξνβάιιεηε θαη γηαηί;»



Δπαλέιαβε ζηνπο καζεηέο ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα ειέγρνληαλ ε επζηνρία ηεο παξνπζίαζεο ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο.

Γ΄Φάζε: από ηα δηαδηθηπαθά ιεπθώκαηα ζην ηζηνιόγην.
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Γπαζηηπιόηηηα 14η: Αλάξηεζε πιηθνχ ζην ηζηνιφγην απφ ηνπο καζεηέο (03/04- 04/04/2013)
Οη καζεηέο εμ απνζηάζεωο:


Αλάξηεζαλ, πξψηα, ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ είραλ δεκνζηεχζεη ζηα ιεπθψκαηά ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα,
ηνπνζέηεζαλ, θάησ απφ ηηο θσηνγξαθίεο, ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα ζηε κνξθή πνπ είραλ δεκνζηεπηεί ζην Wiki.
 πλεπεμεξγάζηεθαλ ην πιηθφ ηεο αλάξηεζεο.



Δπηθνηλψλεζαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ δηδάζθνληα, ζπδεηψληαο πξνβιήκαηα ή ππνβάιινληαο εξσηήζεηο.

Ο εθπαηδεπηηθόο εμ απνζηάζεωο:
 Βνήζεζε ζε ηερληθά δεηήκαηα ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηήζνπλ ην πιηθφ ηνπο ζην ηζηνιφγην.
Γπαζηηπιόηηηα 15η: Παξνπζίαζε πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο (45 ιεπηά: 05/04/2013)
Οη καζεηέο:


Παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηηο ηειηθέο αλαξηήζεηο ησλ «θεηκέλσλ» ηνπο ζην ηζηνιφγην.

Ο εθπαηδεπηηθόο:


Τπέβαιε εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο.

Γπαζηηπιόηηηα 16η: Αμηνιφγεζε (εθπαηδεπηηθφο)
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Με βάζε ηα αξρηθψο ζπκθσλεκέλα θξηηήξηα, ν εθπαηδεπηηθφο απνηίκεζε ηελ φιε πνξεία θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ησλ
νκάδσλ (αξρηθψλ θαη αλαδηαηαγκέλσλ) κε ην επφκελν θχιιν αμηνιφγεζεο.
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ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΚΡΗΣΖΡΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ
ΔΠΗΓΟΖ

ΜΔΣΡΗΑ
ΔΠΗΓΟΖ

ΥΑΜΖΛΖ
ΔΠΗΓΟΖ

3

2

1

Πνηφηεηα
ιήςεο/εκθάληζεο

ΔΗΚΟΝΔ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
ΜΑΘΖΖ

Δζηίαζε ζηνλ ππφ
δηαπξαγκάηεπζε
ρψξν

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΜΑΘΖΖ

Δπζηνρία
δηαηχπσζεο
ιεδάληαο
πλεηζθνξά ζην
έξγν ηεο νκάδαο
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ

Σα επφκελα Φχιια Δξγαζίαο ηνπ ζπληαγκέλνπ ζελάξηνπ αλαξηήζεθαλ ζηηο ζειίδεο
ηνπ Wiki θαη απνηεινχζαλ νδεγφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πέληε
νκάδσλ.
Φύλλο Δπγαζίαρ 01: Αξιωμαηούσοι (Μέιε 5).
Ζ απνζηνιή ζαο είλαη λα πεξηεγεζείηε ηελ θιαζηθή Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο, λα
θαηαγξάςεηε θαη λα παξνπζηάζεηε θηίζκαηα θαη ρψξνπο (ζηνέο θαη κλεκεία) πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αζελατθνχ άζηεσο.
o Βαζίιεηνο ηνά
o Πνηθίιε ηνά
o Νφηηα ηνά
o Μλεκείν Δπσλχκσλ Ζξψσλ.
1. Μπνξείηε λα θαηαλείκεηε ην έξγν ηεο νκάδαο ζαο επηιέγνληαο θάζε κέινο
απηφ κε ην νπνίν ζα ήζειε λα αζρνιεζεί.
2. Μειεηήζηε ηνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο «αγνξά» κε αλαδήηεζε ζηα
ςεθηνπνηεκέλα ιεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ
Διιεληθήο Γιψζζαο.
3. Βξείηε ην αληίζηνηρν ιήκκα ζην Βαζηθφ Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ζηελ
ίδηα δηεχζπλζε θαη δείηε ηελ εθεί αλάιπζή ηνπ. ηνλ πκθξαζηηθφ Πίλαθα
Λέμεσλ ηνπ Αλζνινγίνπ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ζηελ ίδηα πάληα Πχιε
αλαδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα αξραία
θείκελα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαλ ζε κηα αξραία αγνξά.
4. ηελ Διιεληθή Βηθηπαίδεηα ππάξρεη ην θείκελν ησλ «Αττικών» ηνπ Παπζαλία
απφ ην έξγν ηνπ «Ελλάδος Περιήγησις». Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απνζηνιή ζαο.
5. Γείηε θαη αμηνπνηήζηε γηα λα ζπιιέμεηε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαη δεδνκέλν
ςεθηαθέο εθαξκνγέο φπσο:
o Κείκελν γηα ηελ θιαζηθή Αγνξά.
o Μία ηαηλία γηα ηελ Αξραία Αγνξά.
o Σελ Φεθηαθή πιινγή Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο «Ζ Αξραία Αγνξά
ηεο Αζήλαο» απφ ην Ίδξπκα Μείδνλνο Πνιηηηζκνχ.
o Σελ εθαξκνγή «ε αξραία Αγνξά» ζην Google Earth.

o Σηο ςεθηαθέο δηαδξαζηηθέο πεξηεγήζεηο ζηελ Αξραία Αγνξά απφ ηελ
Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο εδψ θαη εδψ,
φπνπ ππάξρεη θαη ζχληνκνο Οδεγφο ηεο Αγνξάο ζηα ειιεληθά.
6. Δηνηκάζηε κία πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κε νπνηαδήπνηε ςεθηαθή εθαξκνγή
πξνηηκάηε (ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, βίληεν, αθίζα θ.ά. ) πνπ ζα παξνπζηάδεη
ηνπο ρψξνπο απηνχο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ζαο αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλφ.
Αλαξηήζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο.
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Φύλλο Δπγαζίαρ 02: Βοςλεςηέρ (Μέιε 5).
Ζ απνζηνιή ζαο είλαη λα πεξηεγεζείηε ηελ θιαζηθή Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο, λα
θαηαγξάςεηε θαη λα παξνπζηάζεηε θηίζκαηα θαη ρψξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο
βνπιεπηέο ηνπ αζελατθνχ άζηεσο.
o Θφινο
o Βνπιεπηήξηα.
1. Μπνξείηε λα θαηαλείκεηε ην έξγν ηεο νκάδαο ζαο επηιέγνληαο θάζε κέινο
απηφ κε ην νπνίν ζα ήζειε λα αζρνιεζεί.
2. Μειεηήζηε ηνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο «αγνξά» κε αλαδήηεζε ζηα
ςεθηνπνηεκέλα ιεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ
Διιεληθήο Γιψζζαο.
3. Βξείηε ην αληίζηνηρν ιήκκα ζην Βαζηθφ Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ζηελ
ίδηα ιεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη δείηε ηελ εθεί αλάιπζή
ηνπ.

ηνλ

πκθξαζηηθφ Πίλαθα

Λέμεσλ ηνπ

Αλζνινγίνπ

Αηηηθήο

Πεδνγξαθίαο ζηελ ίδηα πάληα Πχιε αλαδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε πιεξνθνξίεο
πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα αξραία θείκελα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαλ
ζε κηα αξραία αγνξά.
4. ηελ Διιεληθή Βηθηπαίδεηα ππάξρεη ην θείκελν ησλ «Αττικών» ηνπ Παπζαλία
απφ ην έξγν ηνπ «Ελλάδος Περιήγησις». Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απνζηνιή ζαο.
5. Γείηε θαη αμηνπνηήζηε γηα λα ζπιιέμεηε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαη δεδνκέλν
ςεθηαθέο εθαξκνγέο φπσο:
o Κείκελν γηα ηελ θιαζηθή Αγνξά.
o Μία ηαηλία γηα ηελ Αξραία Αγνξά.
o Σελ Φεθηαθή πιινγή Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο «Ζ Αξραία Αγνξά
ηεο Αζήλαο» απφ ην Ίδξπκα Μείδνλνο Πνιηηηζκνχ.
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& Αθλητιςμοφ
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o Σελ εθαξκνγή «ε αξραία Αγνξά» ζην Google Earth.
o Σηο ςεθηαθέο δηαδξαζηηθέο πεξηεγήζεηο ζηελ Αξραία Αγνξά απφ ηελ
Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο εδψ θαη εδψ,
φπνπ ππάξρεη θαη ζχληνκνο Οδεγφο ηεο Αγνξάο ζηα ειιεληθά.
6. Δηνηκάζηε κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κε νπνηαδήπνηε ςεθηαθή εθαξκνγή
πξνηηκάηε (ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, βίληεν, αθίζα θ.ά. ) πνπ ζα παξνπζηάδεη
ηνπο ρψξνπο απηνχο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ζαο αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλφ.
Αλαξηήζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο.
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Φύλλο Δπγαζίαρ 03: Θπηζκειολόγοι (Μέιε 5).
Ζ απνζηνιή ζαο είλαη λα πεξηεγεζείηε ηελ θιαζηθή Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο, λα
θαηαγξάςεηε θαη λα παξνπζηάζεηε θηίζκαηα θαη ρψξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ηεξέο
ηειεηνπξγίεο ηνπ αζελατθνχ άζηεσο.
o νδφο Παλαζελαίσλ
o Βσκφο Γψδεθα Θεψλ
o Ζθαηζηείν.
1. Μπνξείηε λα θαηαλείκεηε ην έξγν ηεο νκάδαο ζαο επηιέγνληαο θάζε κέινο
απηφ κε ην νπνίν ζα ήζειε λα αζρνιεζεί.
2. Μειεηήζηε ηνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο «αγνξά» κε αλαδήηεζε ζηα
ςεθηνπνηεκέλα ιεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ
Διιεληθήο Γιψζζαο.
3. Βξείηε ην αληίζηνηρν ιήκκα ζην Βαζηθφ Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ζηελ
ίδηα δηεχζπλζε θαη δείηε ηελ εθεί αλάιπζή ηνπ. ηνλ πκθξαζηηθφ Πίλαθα
Λέμεσλ ηνπ Αλζνινγίνπ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ζηελ ίδηα πάληα Πχιε
αλαδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα αξραία
θείκελα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαλ ζε κηα αξραία αγνξά.
4. ηελ Διιεληθή Βηθηπαίδεηα ππάξρεη ην θείκελν ησλ «Αττικών» ηνπ Παπζαλία
απφ ην έξγν ηνπ «Ελλάδος Περιήγησις». Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απνζηνιή ζαο.
5. Γείηε θαη αμηνπνηήζηε γηα λα ζπιιέμεηε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαη δεδνκέλν
ςεθηαθέο εθαξκνγέο φπσο:
o Κείκελν γηα ηελ θιαζηθή Αγνξά.
o Μία ηαηλία γηα ηελ Αξραία Αγνξά.
o Σελ Φεθηαθή πιινγή Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο «Ζ Αξραία Αγνξά
ηεο Αζήλαο» απφ ην Ίδξπκα Μείδνλνο Πνιηηηζκνχ.
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o Σελ εθαξκνγή «ε αξραία Αγνξά» ζην Google Earth.
o Σηο ςεθηαθέο δηαδξαζηηθέο πεξηεγήζεηο ζηελ Αξραία Αγνξά απφ ηελ
Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο εδψ θαη εδψ,
φπνπ ππάξρεη θαη ζχληνκνο Οδεγφο ηεο Αγνξάο ζηα ειιεληθά.
6. Δηνηκάζηε κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κε νπνηαδήπνηε ςεθηαθή εθαξκνγή
πξνηηκάηε (ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, βίληεν, αθίζα θ.ά. ) πνπ ζα παξνπζηάδεη
ηνπο ρψξνπο απηνχο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ζαο αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλφ.
Αλαξηήζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο.
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Φύλλο Δπγαζίαρ 04: Γικαζηέρ (Μέιε 5).
Ζ απνζηνιή ζαο είλαη λα πεξηεγεζείηε ηελ θιαζηθή Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο, λα
θαηαγξάςεηε θαη λα παξνπζηάζεηε θηίζκαηα θαη ρψξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζην αζελατθφ άζηπ.
o Ζιηαία
o Γηθαζηήξηα.
1. Μπνξείηε λα θαηαλείκεηε ην έξγν ηεο νκάδαο ζαο επηιέγνληαο θάζε κέινο
απηφ κε ην νπνίν ζα ήζειε λα αζρνιεζεί.
2. Μειεηήζηε ηνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο «αγνξά» κε αλαδήηεζε ζηα
ςεθηνπνηεκέλα ιεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ
Διιεληθήο Γιψζζαο.
3. Βξείηε ην αληίζηνηρν ιήκκα ζην Βαζηθφ Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ζηελ
ίδηα δηεχζπλζε θαη δείηε ηελ εθεί αλάιπζή ηνπ. ηνλ πκθξαζηηθφ Πίλαθα
Λέμεσλ ηνπ Αλζνινγίνπ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ζηελ ίδηα πάληα Πχιε
αλαδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα αξραία
θείκελα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαλ ζε κηα αξραία αγνξά.
4. ηελ Διιεληθή Βηθηπαίδεηα ππάξρεη ην θείκελν ησλ «Αττικών» ηνπ Παπζαλία
απφ ην έξγν ηνπ «Ελλάδος Περιήγησις». Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απνζηνιή ζαο.
5. Γείηε θαη αμηνπνηήζηε γηα λα ζπιιέμεηε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαη δεδνκέλν
ςεθηαθέο εθαξκνγέο φπσο:
o Κείκελν γηα ηελ θιαζηθή Αγνξά.
o Μία ηαηλία γηα ηελ Αξραία Αγνξά.
o Σελ Φεθηαθή πιινγή Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο «Ζ Αξραία Αγνξά
ηεο Αζήλαο» απφ ην Ίδξπκα Μείδνλνο Πνιηηηζκνχ. Σελ εθαξκνγή «ε
αξραία Αγνξά» ζην Google Earth.
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o Σηο ςεθηαθέο δηαδξαζηηθέο πεξηεγήζεηο ζηελ Αξραία Αγνξά απφ ηελ
Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο εδψ θαη εδψ,
φπνπ ππάξρεη θαη ζχληνκνο Οδεγφο ηεο Αγνξάο ζηα ειιεληθά.
6. Δηνηκάζηε κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κε νπνηαδήπνηε ςεθηαθή εθαξκνγή
πξνηηκάηε (ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, βίληεν, αθίζα θ.ά. ) πνπ ζα παξνπζηάδεη
ηνπο ρψξνπο απηνχο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ζαο αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλφ.
Αλαξηήζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο.
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Φύλλο Δπγαζίαρ 05: Καηαζηημαηάπσερ (Μέιε 4).
Ζ απνζηνιή ζαο είλαη λα πεξηεγεζείηε ηελ θιαζηθή Αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο, λα
θαηαγξάςεηε θαη λα παξνπζηάζεηε θηίζκαηα θαη ρψξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα
θαηαζηήκαηα θαη ηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο ζην αζελατθφ άζηπ.
1. Μπνξείηε λα θαηαλείκεηε ην έξγν ηεο νκάδαο ζαο επηιέγνληαο θάζε κέινο
απηφ κε ην νπνίν ζα ήζειε λα αζρνιεζεί.
2. Μειεηήζηε ηνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο «αγνξά» κε αλαδήηεζε ζηα
ςεθηνπνηεκέλα ιεμηθά ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα ηνπ Κέληξνπ
Διιεληθήο Γιψζζαο.
3. Βξείηε ην αληίζηνηρν ιήκκα ζην Βαζηθφ Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ζηελ
ίδηα δηεχζπλζε θαη δείηε ηελ εθεί αλάιπζή ηνπ. ηνλ πκθξαζηηθφ Πίλαθα
Λέμεσλ ηνπ Αλζνινγίνπ Αηηηθήο Πεδνγξαθίαο ζηελ ίδηα πάληα Πχιε
αλαδεηήζηε θαη θαηαγξάςηε πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα αξραία
θείκελα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαλ ζε κηα αξραία αγνξά.
4. ηελ Διιεληθή Βηθηπαίδεηα ππάξρεη ην θείκελν ησλ «Αττικών» ηνπ Παπζαλία
απφ ην έξγν ηνπ «Ελλάδος Περιήγησις». Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απνζηνιή ζαο.
5. Γείηε θαη αμηνπνηήζηε γηα λα ζπιιέμεηε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαη δεδνκέλν
ςεθηαθέο εθαξκνγέο φπσο:
o Κείκελν γηα ηελ θιαζηθή Αγνξά.
o Μία ηαηλία γηα ηελ Αξραία Αγνξά.
o Σελ Φεθηαθή πιινγή Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο «Ζ Αξραία Αγνξά
ηεο Αζήλαο» απφ ην Ίδξπκα Μείδνλνο Πνιηηηζκνχ.
o Σελ εθαξκνγή «ε αξραία Αγνξά» ζην Google Earth.
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o Σηο ςεθηαθέο δηαδξαζηηθέο πεξηεγήζεηο ζηελ Αξραία Αγνξά απφ ηελ
Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ηεο Αζήλαο εδψ θαη εδψ,
φπνπ ππάξρεη θαη ζχληνκνο Οδεγφο ηεο Αγνξάο ζηα ειιεληθά.
6. Δηνηκάζηε κία πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε κε νπνηαδήπνηε ςεθηαθή εθαξκνγή
πξνηηκάηε (ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, βίληεν, αθίζα θ.ά. ) πνπ ζα παξνπζηάδεη
ηνπο ρψξνπο απηνχο ζηνπο ζπλνκειίθνπο ζαο αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλφ.
Αλαξηήζηε ηελ παξνπζίαζή ζαο ζην ηζηνιφγην ηνπ καζήκαηνο.
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ

Σν πξνθείκελν εθαξκνζκέλν ζελάξην κεηέθεξε ηε ζχλδεζε ηεο Αξραίαο Αγνξάο απφ
ηα «Ελληνικά» ηνπ Ξελνθψληα ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηελ «Αληηγφλε» ηεο Β΄ Λπθείνπ.
Θα κπνξνχζε, σζηφζν, ν εθπαηδεπηηθφο, ηεξψληαο ηελ ίδηα δηδαθηηθή πνξεία, λα ην
εθαξκφζεη εληειψο αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Γηα ιφγνπο
επίζεο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα παξαθάκςεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ζην Wiki θαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ αμηνπνίεζε κφλν ησλ
δηαδηθηπαθψλ ιεπθσκάησλ, φπνπ νη καζεηέο ζα επεμεξγαδφληνπζαλ ην πιηθφ ηνπο,
θαη ηνπ ηζηνινγίνπ, φπνπ θαη ε ηειηθή δεκνζίεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιηθνχ.
Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ έκθαζε δφζεθε ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζην
Wiki ηνπ καζήκαηνο, απφ φπνπ πέξαζαλ ζηε ζπλέρεηα ηε δνπιεηά ηνπο, δίρσο
νπζηαζηηθά εκπφδηα, κε βάζε ηηο ηερληθέο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηα
δηαδηθηπαθά ιεπθψκαηα θαη απφ εθεί ζην ηζηνιφγην. Υαξαθηεξηζηηθφ, σζηφζν,
κεηνλέθηεκα ηεο φιεο πνξείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ήηαλ
αθξηβψο ε ρακεινχ επηπέδνπ ζπλεξγαζία ηνπο ζην Wiki. Απηφ, φπσο αλάθεξαλ νη
ίδηνη νη καζεηέο, νη νπνίνη ζεκεησηένλ φηη είραλ πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία,
νθεηιφηαλ ζην φηη ε ζπλεξγαζία ηνπο είρε επηηεπρζεί ζε ηθαλφ βαζκφ εθηφο ηνπ Wiki.
Γηα απηφ, φπσο νη ίδηνη αλέθεξαλ, φηαλ έπξεπε λα αλαξηήζνπλ ή λα επεμεξγαζηνχλ
εηθφλεο θαη θείκελα ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο γλψξηδαλ, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν
ηεο θαηαλεκεκέλεο εξγαζίαο ηνπο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
αρχή

Προετοιμαςία
Φάςη1η : Περιήγηςη ςτην
Αρχαία Αγορά
Πραγματοποίηςη περιήγηςησ

Ανάρτηςη φωτογραφιών από τουσ μαθητζσ

Ανατροφοδότηςη από τον εκπαιδευτικό

Διορθώςεισ - φνταξη κειμζνων από τουσ
μαθητζσ
Φάςη 2η: Από την περιήγηςη
ςτο wiki

Ανατροφοδότηςη από τον εκπαιδευτικό

Διορθώςεισ- Επιμζλεια «κειμζνων» από τουσ
μαθητζσ
Παρουςίαςη δραςτηριοτήτων ςτην ολομζλεια
από τουσ μαθητζσ

Ετεροαξιολόγηςη (μαθητζσ)

Οδηγίεσ για τη ςυνζχεια του ζργου από τον
εκπαιδευτικό
Ανάρτηςη υλικοφ ςτα λευκώματα από τουσ
μαθητζσ

Φάςη 3η: Από το wiki ςτα
διαδικτυακά λευκώματα

Παρουςίαςη υλικοφ από τουσ μαθητζσ

Ανατροφοδότηςη από τον εκπαιδευτικό

Φάςη 4η : Από τα διαδικτυακά
λευκώματα ςτο ιςτολόγιο

Ανάρτηςη υλικοφ ςτο ιςτολόγιο από τουσ
μαθητζσ

Παρουςίαςη υλικοφ από τουσ μαθητζσ

Αξιολόγηςη (εκπαιδευτικόσ)

τζλοσ
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Δηθφλα 1: Φάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ

Ρόλοι ςτο εςωτερικό
των ομάδων

Ομάδεσ ρόλων

Αξιωματοφχοι

Person

Βουλευτζσ

υντονιςτήσ
-ξεναγόσ

Person

Θρηςκειολόγοι

επιμελητήσ
κειμζνων

φωτογράφοσ

παρουςιαςτήσ

Person

τεχνικόσ

Δικαςτζσ

Person

υντονιςτήσ
-ξεναγόσ

Καταςτηματάρχεσ

φωτογράφοσ
επιμελητήσ
κειμζνων
Person

Person

Σεχνικόσπαρουςιαςτήσ

Δηθφλα 2: Οκάδεο θαη ξόινη
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Ομάδεσ ρόλων

Αναδιαταγμζνεσ Ομάδεσ

Αξιωματοφχοι
Αξιωματοφχοσ
Βουλευτήσ
Θρηςκειολόγοσ
Δικαςτήσ
Καταςτηματάρχησ

φίλοι του

Αξιωματοφχοσ
Βουλευτήσ
Θρηςκειολόγοσ
Δικαςτήσ
Καταςτηματάρχησ

φίλοι του

Person

Βουλευτζσ

Person

Θρηςκειολόγοι

φίλοι του
Αξιωματοφχοσ
Βουλευτήσ
Θρηςκειολόγοσ
Δικαςτήσ
Καταςτηματάρχησ

Person

Δικαςτζσ
φίλοι του
Αξιωματοφχοσ
Βουλευτήσ
Θρηςκειολόγοσ
Δικαςτήσ
Καταςτηματάρχησ

Person

Καταςτηματάρχεσ
Αξιωματοφχοσ
Βουλευτήσ
Θρηςκειολόγοσ
Person

φίλοι του

Δικαςτήσ &
Καταςτηματάρχησ

Person

Δηθφλα 3: Αλαδηαηαγκέλεο νκάδεο θαη ξόινη
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