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ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ζχκθσλα κε 

ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) είλαη «ε ελδπλάκσζε 

ηεο κνξθσηηθήο επάξθεηαο, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία αμηφινγσλ έξγσλ 

ζεκαληηθψλ ειιήλσλ θαη μέλσλ ινγνηερλψλ […] Δπηπιένλ, ε αλάγλσζε θαη ε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ δηεγείξεη ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, 

θαιιηεξγεί κηα ζηαζεξή ζρέζε κε ηε ινγνηερλία θαη ηελ αλάγλσζε, επαηζζεηνπνηεί, 

εκπινπηίδεη ηελ εκπεηξία, αλαπηχζζεη ηε θαληαζία, θαιιηεξγεί ηε γιψζζα θαη αθππλίδεη 

θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο» (Γ.Δ.Π.Π.., 2002: 64). Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο 

απνβιέπεη ηφζν ζηελ πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκκεηνρή. Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο εμάιινπ έρεη κεηαηνπίζεη ην θέληξν ηεο κειέηεο απφ 

ην ζπγγξαθέα ζηνλ αλαγλψζηε. Η εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάδεημεο λέσλ δηδαθηηθψλ θαη 

καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ. ηα γισζζηθά καζήκαηα εηδηθφηεξα ην ςεθηνπνηεκέλν θείκελν 

απνκαθξχλεηαη απφ ην παξαδνζηαθφ έληππν θείκελν. Η γξακκηθή αθήγεζε, ε ινγηθή 

αιιεινπρία, ε ζπλνρή ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ αληηθαζίζηαληαη απφ ην 

πνιπηξνπηθφ θείκελν, ην θείκελν δειαδή πνπ είλαη εκπινπηηζκέλν κε εηθφλα, ήρν, video, 

θηλνχκελε εηθφλα θηι. Μπνξεί επίζεο λα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ππεξθεηκεληθή δνκή 

(hypertext), πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε ηνπ θεηκέλνπ. ηελ 

παξνχζα εξγαζία επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο 

Λνγνηερλίαο. Με θέληξν ην πνίεκα «Ιζάθε» ηνπ Καβάθε νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απφ ηε κηα λα ηαμηδέςνπλ ζηνλ θφζκν ηνπ πνηεηή, λα γλσξίζνπλ πηπρέο απφ ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ θαη απφ ηελ άιιε λα απνιαχζνπλ ην θείκελν θαη λα κεηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Σν 

πνιπκεζηθφ πιηθφ απφ ην αξρείν ηνπ Καβάθε http://www.kavafis.gr/  απφ ην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ πνπδαζηεξίνπ ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ http://www.snhell.gr/ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο 

έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν βίσζεο ηεο ινγνηερλίαο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Βησκαηηθφηεηα, Πνιπκεζηθφ, Τπεξθείκελν, Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε, Γηδαζθαιία Λνγνηερλίαο. 

 

 

1. Δηζαγωγή – ζθνπόο θαη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζην 

γπκλάζην θαη ην ιύθεην 
 

Η επίζεκε γεληθή ηάζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο κέξεο καο ηείλεη ζε πην 

δεκηνπξγηθέο θαη ελεξγεηηθέο κνξθέο κάζεζεο, ζε βησκαηηθέο δξάζεηο θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο σο απφξξνηα ηεο αλάγθεο γηα άκεζε πιεξνθφξεζε 

θαη αθνκνίσζε ησλ ζπλερψλ εμειίμεσλ γχξσ καο. Σν «ςεθηαθφ ζρνιείν» ηνπ 21νπ 

αηψλα επηδηψθεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα 

καζαίλνπλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο. Καζψο ε γλψζε γξήγνξα 
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ζα ζεσξείηαη «μεπεξαζκέλε», νη άλζξσπνη ζα βξίζθνληαη ζπλερψο αληηκέησπνη κε 

γλψζε πνπ δελ ππήξρε φζν απηνί ήηαλ καζεηέο (Layton, 2000). Απηφ απαηηεί 

ηθαλφηεηεο απφθηεζεο ηνπ «λένπ», θάηη πνπ κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο 

απνζηήζηζεο είλαη αδχλαην λα ζπκβεί.  

Μέζα ζ’ έλα ηέηνην πιαίζην ε δηδαθηηθή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ νθείιεη λα 

ηεζεί ζε λέεο βάζεηο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο κάζεζεο. Ο γεληθφο 

ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ µαζήµαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ηα πην 

πξφζθαηα Γ.Δ.Π.Π.. είλαη «ε ελδπλάκσζε ηεο κνξθσηηθήο επάξθεηαο, ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ µέζα 

απφ ηελ αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία αμηφινγσλ έξγσλ ζεκαληηθψλ ειιήλσλ 

θαη μέλσλ ινγνηερλψλ». Δπηπιένλ, «ε αλάγλσζε θαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ δηεγείξεη ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαιιηεξγεί 

µηα ζηαζεξή ζρέζε µε ηε ινγνηερλία θαη ηελ αλάγλσζε, επαηζζεηνπνηεί, 

εκπινπηίδεη ηελ εκπεηξία, αλαπηχζζεη ηε θαληαζία, θαιιηεξγεί ηε γιψζζα θαη 

αθππλίδεη θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο» (Γ.Δ.Π.Π., 2002 : 64).  

Ο θηιφινγνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηα δηδαζθφκελα ινγνηερληθά 

θείκελα κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκεί θαη λα ηα νξγαλψζεη ζεκαηηθά, εηδνινγηθά ή 

ηζηνξηθά. Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη γηα αλαδήηεζε θαη επηινγή πιεζψξαο θεηκέλσλ 

απφ ην Γηαδίθηπν θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ απηνχ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα 

νδεγεζνχλ ζε αηζζεηηθή απφιαπζε, λα δηεπξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία κε 

δεκηνπξγηθή θαη ειεχζεξε αλάγλσζε, εξκελεία θαη θξηηηθή ησλ θεηκέλσλ, λα 

παξαηεξνχλ κε πξνζνρή ην θείκελν, λα αμηνπνηνχλ ηα θχξηα ζεκαηηθά θαη 

εμσθεηκεληθά ζηνηρεία, λα απνθνκίδνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο γηα ηζηνξηθά, 

θνηλσληθά, πνιηηηθά θ.ά. δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα, λα 

ζπλζέηνπλ ην δηθφ ηνπο θείκελν θαη ηειηθά λα κεηαθέξνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ 

αλαγλσζηηθή ηνπο εκπεηξία θαηά ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε παξάιιεισλ έξγσλ 

(Π.., 2001). 

Γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία έρεη πξνηαζεί ε εξκελεπηηθή κέζνδνο κέζα απφ 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σα Γ.Δ.Π.Π.. πξνηείλνπλ σο πξφζθνξε κέζνδν εθείλε 

«πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

ξφινπ ηνπ δαζθάινπ απφ θχξην θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη ζπλ-εξεπλεηή ηεο 

ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη ζε δχν αξρέο, ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο ζπζρέηηζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο. [...] Σν κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο είλαη έλαο πλεπκαηηθφο ηφπνο φπνπ ελεξγνπνηνχληαη νη ηδέεο, νη 

πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, κε άιια ιφγηα ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην φισλ 

ησλ καζεηψλ» (Γ.Δ.Π.Π.., 2002: 75). 

ηα ινγνηερληθά θείκελα θαηαγξάθνληαη, δηαθπιάζζνληαη, 

απνθξππηνγξαθνχληαη –εξκελεχνληαη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, βηψκαηα θαη 

εκπεηξίεο, ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο 

απνβιέπεη ηφζν ζηελ πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. «Πλεπκαηηθή πεξηπέηεηα» ραξαθηεξίδνπλ ηα Γ.Δ.Π.Π. 

(2002: 75) ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο εμάιινπ έρεη 

κεηαηνπίζεη ην θέληξν ηεο κειέηεο απφ ην ζπγγξαθέα ζηνλ αλαγλψζηε. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε παξνρή 

γλψζεο, αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε θαιιηέξγεηα νινθιεξσκέλσλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηθαλψλ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζηηο θνηλσλίεο ηνπ 

κέιινληνο. 
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2. Λνγνηερλία θαη ΣΠΔ 
 

Η εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο 

πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηαθνχ, ςεθηαθνχ 

πιηθνχ θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ αλάγλσζε θαη δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ (κε ήρν, εηθφλα θηι.). ηα πνιπηξνπηθά θείκελα αμηνπνηνχληαη νη 

δηαζέζηκνη ζεκεησηηθνί ηξφπνη (modes) κηαο θνηλσλίαο (Κνπηζνγηάλλεο, 2005), 

ηξφπνη πνπ εληζρχνληαη απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο. Ο καζεηήο αθνινπζεί 

ηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ κέζα απφ 

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ο θηιφινγνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ρξήζε πιηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν, λα 

αμηνπνηήζεη ινγηζκηθά ή ηνλ θεηκελνγξάθν θαη ηα ππνινγηζηηθά θχιια ηνπ Δxcel 

γηα λα ζέζεη ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηε δσή ελφο ινγνηέρλε, ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ην έξγν ηνπ, ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ, ηε ζεκαηνινγία 

ηνπ, λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζπγθξηηηθέο κειέηεο κε 

εζηίαζε ζηελ ηερλνηξνπία θαη ην χθνο ησλ λεψηεξσλ πνηεηψλ ή λα ηνπο 

παξαθηλήζεη ζηε κειέηε θαη παξνπζίαζε ελφο ινγνηερληθνχ ξεχκαηνο ή ζηελ 

θαηάξηηζε ιεμηινγηθνχ πίλαθα ησλ έξγσλ ελφο ινγνηέρλε (Αξγπξνπνχινπ, ρ.ρ.). 

Σα ςεθηαθά θείκελα εμάιινπ επαγγειίδνληαη ηε ζπλαίξεζε ηεο 

ελδνθεηκεληθφηεηαο (intratextuality) κε ηελ δηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality), ηελ 

αζπλέρεηα, ηελ θεηκεληθή ξεπζηφηεηα, ηε δνκηθή επειημία, ηα ππεξθείκελα, ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα, κέζα απφ έλα δηαδξαζηηθφ θαη δπλακηθφ, επηθνηλσληαθφ 

κνληέιν ζπγγξαθήο θαη πξφζιεςεο. 

Η πιεξνθνξία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή αλαπαξίζηαηαη κε πνιινχο ηξφπνπο 

(θείκελα, εηθφλεο, γξαθήκαηα θηι.) θαη απηφ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο πξφζιεςεο, θαζψο ε παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κε πεξηζζφηεξα απφ έλα κέζα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξν καζεζηαθφ απνηέιεζκα (Κάββνπξα, 2004). Tα 

εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο, φρη κφλν λα αλαπαξαζηήζνπλ 

θαη λα ζπλδέζνπλ ηηο νπζηαζηηθέο γλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ απνθηεζείζα γλψζε 

κε ηηο εκπεηξίεο εθηφο απηνχ, αιιά θαη λα ζπλδένπλ κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ηα καζήκαηα κεηαμχ ηνπο (Crook, 1999· Pea, 1987· Wicklein & Schell, 1995). 

Δπεηδή ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο αθνξά ζε ζχλζεηε δηαδηθαζηηθή γλψζε κε 

πξνζσπηθφ λφεκα θαη νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηε ρεηξηζηεί θαη λα ηε κεηαθέξεη (transfer) θαη ζε άιια πεξηβάιινληα (Κάββνπξα, 

2004).  

 Σν ππνινγηζηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζην 

καζεηή ζε κηα αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία θαη παξέρεη ην πιαίζην γηα ηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, θαηά ηνλ 

Bruner (Μπαζέηαο, 2002). Παξάιιεια, είλαη πεδίν δξάζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ζπιινγηζηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Bigge, 1990), θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηαλνεηηθέο ζπλήζεηεο ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο δηεξεχλεζεο, 

ηεο επηκνλήο θαη ηεο επαγξχπλεζεο. Σα παξαπάλσ εθθξάδνπλ ελεξγεηηθέο κνξθέο 

κάζεζεο, φπνπ νη καζεηέο βηψλνπλ κε πξνζσπηθφ ξπζκφ ηε κάζεζε, 

θηλεηνπνηνχληαη θαη επηιέγνπλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Καηά ηνλ Saljo «Η 

κάζεζε δελ είλαη κέζα ζην καζεηή αιιά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί έλα 

ηδηαίηεξν ζεη εξγαιείσλ κε παξαγσγηθφ ηξφπν θαη γηα ηδηαίηεξνπο ζθνπνχο» (1999: 

147). Ο ππνινγηζηήο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα γηα απηελεξγφ κάζεζε θαη αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ (Howe & Tolmie, 1999). Oη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ κάζεζή 
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ηνπο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ ειέγρνπλ, βειηηψλνπλ ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζή ηνπο, απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλψηεξνπ 

επηπέδνπ ζθέςεο θαη απμάλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηέο ηνπο (King, Tayler & 

Maloney, 1991). 
 

3. «Ιζάθε» Κ. Π. Καβάθε – κηα δηδαθηηθή πξόηαζε κε άμνλα ην ρώξν ζην έξγν 

θαη ηε δωή ηνπ πνηεηή  

 

3.1. Το διδακηικό ζενάριο  

    

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα δηδαθηηθφ ζελάξην δηδαζθαιίαο ηεο 

Λνγνηερλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πνηήκαηνο «Ιζάθε» ηνπ Καβάθε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. ην παξφλ ζελάξην επηρεηξείηαη έλα ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηνπ 

Καβάθε κε εζηίαζε ζην ρψξν πνπ θηλήζεθε ν πνηεηήο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο 

Α΄ Λπθείνπ θαη ν ρξφλνο πινπνίεζήο ηνπ είλαη  δχν δίσξα. 

θνπφο είλαη λα θαλεί πψο ν ρψξνο επεξέαζε ηνλ πνηεηή κε αθνξκή ζηνηρεία 

απφ ηε δσή ηνπ γηα ηα ηαμίδηα πνπ έθαλε κε θέληξν ην ίδην ην πνίεκα «Ιζάθε» πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα. Δπίζεο κέζα απφ ην ζελάξην επηδηψθεηαη λα 

δνπλ θαη λα απνιαχζνπλ νη καζεηέο ηνλ ηξφπν πνπ ν Καβάθεο κεηαηξέπεη ηνλ 

«ρψξν» ζε ινγνηερληθή δεκηνπξγία. Πινεγνχληαη ζε ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηα 

παξαπάλσ ζέκαηα θαη εξεπλνχλ ζε νκάδεο θαη κε άμνλα ηνλ «ρψξν» ην πνίεκα 

«Ιζάθε» θαη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ πνηεηή.  

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε θχιια εξγαζίαο. Σν βαζηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη έλα ειεθηξνληθφ αξρείν κε δηάθνξεο ζπλδέζεηο ζε ζεκαηηθέο 

ζρεηηθέο κε ηε δσή, ην έξγν, ηελ απήρεζή ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν πνίεκα 

έηζη δελ γίλεηαη γλσζηφ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, αιιά απφ έλα ειεθηξνληθφ 

αξρείν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ πξηλ (Δηθφλα 1). ην παξφλ 

ζελάξην έγηλε ε επηινγή ηνπ πιηθνχ αλάινγα κε ην ζηφρν πνπ είρακε ζέζεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπλδέζεθε φιν απηφ ην πιηθφ ζ’ έλα εηθνληζηηθφ πίλαθα, απφ ηνλ νπνίν κε 

θαηάιιεια links, νη καζεηέο κπνξνχλ αλ πινεγεζνχλ ζηελ πιεξνθνξία. 
 

 
Δηθόλα 1. Σν αξρείν ηνπ ζελαξίνπ. 
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Αλαδεηνχλ θαη επεμεξγάδνληαη πιηθφ απφ ην Γηαδίθηπν  http://www.snhell.gr/, 

http://www.kavafis.gr/ (Δηθφλα 2) θαη εξκελεχνπλ ζηνηρεία κνξθήο θαη 

πεξηερνκέλνπ ηνπ πνηήκαηνο. Με δηαδηθαζίεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο νδεγνχληαη 

ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ρψξν ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε. Eπηρεηξνχλ λα 

ζπζρεηίζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ νκεξηθνχ Οδπζζέα κε ηα ηαμίδηα θαη ηνπο ηφπνπο 

ηνπ Καβάθε. 

Aπηφ πνπ ελδηαθέξεη ζην ζελάξην είλαη θπξίσο ε αηζζεηηθή απφιαπζε θαη έπεηηα 

ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κε άμνλα ην ρψξν θαη ε επέθηαζε ηνπ πνηήκαηνο ζηελ 

πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ.      

   

 
Δηθόλα 2. Σν αξρείν ηνπ Καβάθε ζην δηθηπαθφ ηφπν  

http://www.kavafis.gr/ 

 

3.2. Υλοποίηζη ζεναρίοσ – θάζεις   

 

ε πξψηε θάζε γίλνληαη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηνπ πνηήκαηνο κε ζηφρν ηελ 

αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ βαζηθνχ ζεκαηηθνχ άμνλα. 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο κε 

αλαγλψζεηο ηνπ πνηήκαηνο (http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60) θαη 

παξαθνινπζνχλ ζρεηηθά video (ηαηλία ηνπ Γ. καξαγδή) θαη αλαγλψζεηο ηνπ 

πνηήκαηνο ζηα αγγιηθά. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηνλ βαζηθφ ζεκαηηθφ 

άμνλα πνπ είλαη ν ρψξνο-ηφπνο κε εζηίαζε ζηνλ ηίηιν. Ο ρψξνο απνηππψλεηαη ηφζν 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ φζν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. Καινχληαη κε έλα 

λνεηηθφ ράξηε ζε ζρήκα «άζηξνπ» λα ζπλδέζνπλ ηε ιέμε «Ιζάθε» κε άιιεο ιέμεηο 

έλλνηεο, ψζηε φια απηά λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

πνηήκαηνο. 

ηε δεχηεξε θάζε γίλεηαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο κε άμνλεο 

ηε ζχλδεζε ηνπ πνηήκαηνο κε ηε δσή θαη κε ζέζεηο ηνπ πνηεηή ζε άιια θείκελά ηνπ. 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ δίλεη ν Καβάθεο γηα ηνπο ηφπνπο 

πνπ επηζθέθηεθε ν Οδπζζέαο θαη ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ κπζηθφ ήξσα νη καζεηέο 

http://www.snhell.gr/
http://www.kavafis.gr/
http://www.kavafis.gr/
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60
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ςάρλνπλ λα βξνπλ ζηνηρεία απφ ηε δσή ηνπ πνηεηή πνπ λα θαλεξψλνπλ πνηεο 

πεξηπέηεηεο έδεζε ν πνηεηήο θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ηαμίδηα ηνπ Καβάθε. 

Τπνζηεξηθηηθά δηαβάδνπλ πιηθφ απφ αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο γηα ηηο 

πεξηνρέο πνπ επηζθέθηεθε ν πνηεηήο, γηα λα εληνπηζηεί ν ρψξνο ηνπο. 

Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία απφ ην ηαμίδη ηεο δσήο ηνπ Πνηεηή. 

Πινεγνχληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ αξρείνπ ηεο ΔΡΣ http://www.ert-archives.gr/ 

θαη παξαθνινπζνχλ ςεθηαθφ πιηθφ κε ζέκα ηνλ πνηεηή θαη ηνλ Διιεληζκφ ηεο 

Αηγχπηνπ (Δηθφλα 3). 

 

 
Δηθόλα 3. Απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν  ηεο ΔΡΣ. 

 

Δπίζεο πεξηεγνχληαη ζε ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, ψζηε λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ έδεζε ν πνηεηήο, γηα λα δνπλ ηηο επηξξνέο ησλ 

ηφπσλ ζηνλ Καβάθε. Έπεηηα πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ε ζεκαζία ηνπ ηφπνπ-ρψξνπ γηα 

ηνλ πνηεηή βάδνπκε ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ δηάθνξα θείκελα ηνπ Καβάθε 

ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα θαη λα αληηιεθζνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνηεηή σο 

«θνζκνπνιίηε». 

ηελ ηξίηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη ε γισζζηθή θαη πθνινγηθή αλάιπζε 

ηνπ πνηήκαηνο κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ άξζξσλ γηα ηε γιψζζα ησλ πνηεκάησλ ηνπ 

Καβάθε. 

ηελ ηειεπηαία θάζε γίλεηαη ε ζπλνιηθή Έθθξαζε θαη Παξνπζίαζε-

Αμηνιφγεζε. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ Ιζάθε κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ, ψζηε 

λα αληηθαηνπηξίδεη ε δνπιεηά ηνπο απηή ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε «πξφζιεςε» ηνπ 

πνηήκαηνο. Γίλεηαη επίζεο ε αμηνιφγεζε θάζε νκάδαο απφ ηηο ππφινηπεο. Καη ν 

εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηφζν ην ηειηθφ πξντφλ θάζε νκάδαο, φζν θαη ηε 

ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε δηαιφγνπ, φπσο απηή θάλεθε λα 

γίλεηαη ζ’ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζελαξίνπ. Απηφ ηνπ δίλεη επθαηξίεο γηα 

αλαηξνθνδφηεζε θαη επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζελαξίσλ ηνπ.   

Οη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ πξνηείλνληαη ζην παξφλ ζελάξην γηα θάζε ζέκα είλαη 

πνηθίινη, γηα λα μεπεξαζηεί ε φπνηα δπζθνιία κπνξεί λα εκθαληζηεί απφ πηζαλφ 

πξφβιεκα ζε θάπνηα απφ απηέο. Δπίζεο πνιιά απφ ηα links ζην αξρείν πνπ δίλεηαη 

http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p03-storyboard.aspx?titleid=4793&action=mStoryBoard&mst=00:00:00:00
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ζηνπο καζεηέο νδεγνχλ ζε απνζεθεπκέλεο ζην Word ηζηνζειίδεο, ψζηε ην κάζεκα 

λα κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε γεληθέο γξακκέο, αθφκα θαη αλ δελ είλαη εθηθηή ε 

ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. 

Σν πιηθφ γηα ηνλ πνηεηή αλαπαξίζηαηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη απηφ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνιαχζνπλ θαη λα δσληαλέςνπλ ηελ πνίεζε κέζα 

απφ ηηο ΣΠΔ. Αλακέλεηαη λα απνιαχζνπλ ην πνίεκα θαη λα έρνπλ εξεζίζκαηα γηα ηε 

δηθή ηνπο έθθξαζε ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ηαμηδησηηθή 

ινγνηερλία. 

 

4. Αηηηνιόγεζε ηωλ επηινγώλ ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

  

4.1. Επιδιωκόμενοι ζηότοι και προζδοκώμενα αποηελέζμαηα     

 

Με ην πξνηεηλφκελν απηφ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ 

δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, ζπιινγήο, νξγάλσζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

ην Γηαδίθηπν, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ Piaget (Μπαζέηαο, 2002), λα έξζνπλ ζε επαθή κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ κε ηνλ θφζκν, ηηο ηδέεο θαη ην έξγν ηνπ Καβάθε. 

Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ ην «ηαμίδη» σο κία εκπεηξία πνηεηηθή, 

κία πνηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνιαχζνπλ αηζζεηηθά ην πνίεκα κε πνηθίιε  

παξνπζίαζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. Έηζη κπνξεί λα απνηειέζεη ην πνίεκα θίλεηξν γηα 

πξνζσπηθή εξκελεία, αλαδήηεζε, ζθέςε θαη έθθξαζε ησλ καζεηψλ. 

Μπνξνχλ αθφκα νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ινγνηερληθήο 

γιψζζαο, ηνλ κεηαθνξηθφ θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηελ 

αηζζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Καηαθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Δξγάδνληαη νκαδηθά θαη αλαπηχζζνπλ ην δηάινγν κεηαμχ ηνπο. πκκεηέρνπλ 

ελεξγεηηθά ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εκπιαθνχλ ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 

ηξφπν. 

 

4.2. Μαθηζιακές αρτές ηοσ ζεναρίοσ 

 

Αλακέλεηαη νη καζεηέο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν 

λα εξκελεχζνπλ ζηνηρεία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ πνηήκαηνο, ψζηε λα 

νδεγεζνχλ ζε αηζζεηηθή απφιαπζε θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο. Οη 

καζεηέο αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηε γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Piaget ε κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αηφκνπ θαη 

πεξηβάιινληνο. Άιιε βαζηθή αξρή ηνπ Piaget πνπ εθαξκφδεηαη θαη εδψ είλαη φηη νη 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλεο, ψζηε λα 

ππνθξχπηνπλ ηελ έλλνηα-ηδέα πνπ πξέπεη λα νηθνδνκεζεί. Απηή αθξηβψο είλαη ε 

βαζηθή αξρή ελφο «ζελαξίνπ», ελφο δειαδή ζπλφινπ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδεηαη έλα ζέκα.  

ην παξφλ ζελάξην ζεσξνχκε φηη έρνπλ επίζεο εθαξκνγή βαζηθέο αξρέο ηνπ 

Bruner γηα ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. Η κάζεζε πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία 

απφθηεζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

απνθηεζείζαο γλψζεο (Μπαζέηαο, 2002). Οη καζεηέο, εθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή 
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απφιαπζε ηνπ πνηήκαηνο ζα επεμεξγαζηνχλ ην πιηθφ πνπ ηνπο έρεη δνζεί, ψζηε λα 

νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ρψξν ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε. 

Όζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο, ην ζελάξην έρεη 

ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηεο «αηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο» ηνπ Wolfgang Iser, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνίν ε αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απνηειεί 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία κε δχν εηαίξνπο, ην θείκελν θαη ηνλ αλαγλψζηε. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπζρεηίδνληαη ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ε δνκεκέλε, 

βάζεη ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην θείκελν, θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε (Bodganov, ρ.ρ.). 

Κεληξηθή ζέζε ζην ζελάξην θαηέρεη ε αηζζεηηθή απφιαπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ θαη ε πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκκεηνρή θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κε άμνλα ην ρψξν. 

  

4.3. Διδακηικές αρτές   

 

Ο εθπαηδεπηηθφο βάδεη ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη ηνπο ππνθηλεί, 

ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, λα αλαπηχμνπλ ην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία.  

Γηδαθηηθέο αξρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα ηέηνην ζελάξην ζεσξνχκε φηη είλαη ε 

αξρή ηεο απηελέξγεηαο, ηεο επνπηηθφηεηαο, ηεο παηδνθεληξηθφηεηαο, ε αξρή ηνπ 

απζνξκεηηζκνχ, ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη δφκεζεο θαη ηέινο ε αξρή ηεο θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

Γηα ηνλ Bruner ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη έλαο ξφινο πξνεηνηκαζίαο 

καζεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα αλαθαιχςεη ηε λέα 

γλψζε. Ο δάζθαινο απνπνηείηαη πιένλ ην ξφιν «ηνπ γλσξίδνληνο». Καηά ηελ 

επξεηηθή κάζεζε ε φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

κνηξάδεηαη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ (Μπαζέηαο, 2002). 

ην παξφλ ζελάξην ν εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη ζρεδηαζηήο ηνπ καζήκαηνο θαη 

νξγαλσηήο. Απφ εθεί θαη πέξα απνηειεί ην «δηακεζνιαβεηή» αλάκεζα ζην καζεηή 

θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Οη καζεηέο πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ αηζζεηηθή 

απφιαπζε θαη εξκελεία ηνπ πνηήκαηνο κφλνη ηνπο κέζα απφ ηελ θαηάιιειε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο βξίζθεηαη εθεί 

γηα λα θαζνδεγήζεη θαη λα ζπκβνπιέςεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί θαη φηαλ ν ίδηνο 

αληηιεθζεί φηη νη καζεηέο απνπξνζαλαηνιίδνληαη απφ ην ζηφρν ηνπο. Δλζαξξχλεη ην 

δηάινγν θαη ππνζηεξίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία. Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ν θηιφινγνο 

απνθηά νπζηαζηηθφ ξφιν. Γίλεηαη ηειηθά ππνθηλεηήο, ζπλεξγάηεο, ζπλ-εξεπλεηήο, 

αλ ζέιεη λα παξάγεη καζεηέο «εγγξάκκαηνπο ζηελ πιεξνθνξία» (Balley & Lumley, 

1999). 

 

4.4. Τα θύλλα εργαζίας 

 

Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ην δηαζέζηκν πιηθφ κέζα απφ θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλα θχιια εξγαζίαο. Παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα έλα ελδεηθηηθφ θχιιν 

εξγαζίαο πνπ δίλεηαη ζηελ πξψηε νκάδα θαη αθνξά ζηε ζχλδεζε ηνπ πνηήκαηνο κε 

ηε δσή ηνπ πνηεηή. Σν θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ζπιινγή θαη νξγάλσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηε δσή ηνπ Καβάθε θαη ηηο πεξηνρέο, φπνπ έδεζε ν πνηεηήο. Οη 

ηφπνη ηνπ πνηεηή αλαπαξίζηαληαη φρη κφλν κε γξαπηφ ιφγν αιιά θαη κε εηθνληζηηθφ, 

αθνχ νη καζεηέο κειεηνχλ θαη ράξηεο θαη θαινχληαη λα απεηθνλίζνπλ εθεί ηελ 

πνξεία ησλ ηαμηδηψλ ηνπ Καβάθε. Έρεη άιισζηε ππνζηεξηρηεί πσο ε εθκάζεζε 

γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλεηαη κε ηα νπηηθά εξεζίζκαηα (Φινπξήο, 

1995). Απηφ ζεκαίλεη θαη ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ηεο «γλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο» 
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(cognitive strategy), δειαδή ηεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία ν καζεηήο αλαθαιεί, 

νξγαλψλεη θαη  εθαξκφδεη ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηλνήζεη ιχζεηο ζε κία πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. 

ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ην πιηθφ 

απφ ην ζχλδεζκν «Η δσή ηνπ πνηεηή» ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ θαη λα πξνζπαζήζνπλ 

λα ζπζρεηίζνπλ ηηο θαληαζηηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα κε ηηο πεξηπέηεηεο ηεο 

δσήο ηνπ Καβάθε. Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

κπνξεί λα είλαη πνηθίιεο, δηαθφξσλ εηδψλ θαη επηπέδσλ κε επεμεξγαζία, δφκεζε, 

επξεηηθή θαηαζθεπή θαη παξνπζίαζε θαη κε δπλαηφηεηεο εμαθηίλσζεο ηεο 

δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο ζε πεξηνρέο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, κε ηξφπν 

κε γξακκηθφ αιιά αλνηρηφ θαη ειεχζεξν (Ράπηεο & Ράπηε, 2006). 

Σα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαζπλδεζηκφηεηα ηεο 

γλψζεο (interconnectedness) (Κάββνπξα, 2004). Οη δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ 

αθνξνχλ ηφζν ζην γλσζηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην ςπρνθηλεηηθφ ή ην λνεηηθφ. Απφ 

ηε κηα ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ (information), κπνξνχλ 

δειαδή λα παξέρνπλ πιήζνο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξήδνπλ επεμεξγαζίαο 

γηα ηελ επίιπζε κηαο θαηάζηαζεο πξνβιεκαηηθήο. Η κάζεζε απηή εθδειψλεηαη κε 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγεη ν καζεηήο πξνθνξηθά ή γξαπηά ή λα αλαθέξεη κηα 

ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ γεγνλφησλ ή γλψζεσλ (Φινπξήο, 1995). H 

δηδαζθαιία κε ηνπο ππνινγηζηέο κπνξεί λα δηεπξχλεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

(Underwood & Underwood, 1999). Η δπλαηφηεηα βέβαηα εχξεζεο αλαινγηψλ θαη 

δηαζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη επαξθήο πξνεγνχκελε γλψζε, 

θαζψο ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαζνξίδεη θαη ην είδνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο. Η ππνινγηζηηθή ηερλνινγία απνηειεί ζπρλά έλαλ 

παξαζηαηηθφ θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

(Christen & Murphy, 1991).            

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 «Ιζάθε» Κ. Π. Καβάθε 

–Ο ρώξνο ζην έξγν θαη ηε δσή ηνπ πνηεηή– 

Ολνκαηεπψλπκα:……………………………………………………………………… 

Σάμε:………………………………………………………………………………….. 

Σκήκα:………………………………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία:…………………………………………………………………………... 

Γξαζηεξηφηεηεο (Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο / χλδεζε κε ηε δσή)  

 

1) Να δηαβάζεηε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (http://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp) 

 ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ Κ.Π. Καβάθε απφ ην αξρείν πνπ ζαο έρεη δνζεί ζην Word κε 

ηίηιν «Η δσή»  θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο πεξηνρέο πνπ έδεζε θαη έδξαζε ν πνηεηήο. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

http://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp
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2) Η πξψηε εηθφλα παξνπζηάδεη έλαλ ράξηε κε ηελ πνξεία ηνπ Οδπζζέα. 

Γηαβάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ πνηεηή πξνζπαζήζηε  θαη εζείο 

λα δηαγξάςεηε ηελ πνξεία ησλ πεξηνρψλ πνπ επηζθέθηεθε ν Καβάθεο κε ηε βνήζεηα 

ησλ εξγαιείσλ ηνπ Word.  

 

 
Η πνξεία ηνπ Οδπζζέα.  

 

 
Να θαηαγξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ Καβάθε. 

 

3) Ξαλαδηαβάζηε ηελ «Ιζάθε» ηνπ Κ. Π. Καβάθε θαη θαηαγξάςηε ηηο πεξηπέηεηεο 

ηνπ κπζηθνχ ήξσα Οδπζζέα φπσο θαίλνληαη απφ ην πνίεκα. 
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ηε ζπλέρεηα πεξηεγεζείηε ζην πιηθφ ηνπ ζπλδέζκνπ (link) «Η δσή ηνπ» απφ ην 

αξρείν Word θαη ζπγθεληξψζηε ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη 

πεξηπέηεηεο ηνπ Καβάθε. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Κξηηηθή πξνζέγγηζε – ζπκπεξάζκαηα  

 

Σν πιηθφ επεμεξγαζίαο γηα ηνλ πνηεηή αλαπαξίζηαηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο 

θαη απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνιαχζνπλ θαη λα δσληαλέςνπλ 

ηελ πνίεζε κέζα απφ ηηο ΣΠΔ. Αλακέλεηαη λα απνιαχζνπλ ην πνίεκα θαη λα έρνπλ 

εξεζίζκαηα γηα ηε δηθή ηνπο έθθξαζε ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

ηαμηδησηηθή ινγνηερλία. Σν ζελάξην ηξνπνπνηεκέλν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε κεγαιχηεξε ζπλζεηηθή εξγαζία ή πξφγξακκα γηα ηε ινγνηερλία, θαζψο  

πεξηέρεη θαη επηπιένλ πιεξνθνξία γηα ην έξγν ηνπ Καβάθε, γηα λα κπνξέζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ζρεδηάζεη ην δηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο ηνπ. 

H κάζεζε κε ηνλ ππνινγηζηή απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηνπο. Ο καζεηήο επεκβαίλεη δπλακηθά, ην ρεηξίδεηαη, ην δηακνξθψλεη 

ελεξγνπνηψληαο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη θαζνξίδνληαο ην επίπεδν ηεο απηφλνκεο 

αλάπηπμήο ηνπ. 

Σν φθεινο απφ ηε ρξήζε ηεο Τπνινγηζηηθήο Σερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θηινινγηθψλ καζεκάησλ είλαη ε έκθαζε ζε εηδηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects), ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη πέξα απφ ην βηβιίν, ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ 

πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο θαη κε πνηθίια κέζα (πνιπηξνπηθφηεηα), ζηηο 

επέιηθηεο νκαδνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη 

ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκάησλ θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 2000). Ο θηιφινγνο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηηο πνηθίιεο πεγέο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ καζεηψλ. Σα λέα 

δεδνκέλα νθείιεη λα ηα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια ψζηε λα εκπινπηίζεη ην κάζεκά ηνπ 

θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη πινχζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε δηακφξθσζε 

ηζνξξνπεκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. 
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ABSTRACT The general aim of teaching a course of literature according to the Curriculum is 

“the intensification of educative sufficiency, communication faculty and sentimental growth 

of students through the reading, comprehension and interpretation of appreciable work 

important Greek and foreigner man of letters [...]. Moreover, the reading and the explanatory 

approach of literary work arises the experiential attendance of students, cultivates a constant 

relation with the literature and the reading, sensitises, enriches the experience, develops the 

imagination, cultivates the language and arouses artistic dexterities”. The instructive 

methodology of course aims so much at the engagement and text comprehension and at the 

sentimental attendance. The theory of literature moreover has shifted the centre of study from 

the writer to the reader. In the linguistic courses especially the electronic text is different from 

the traditional printed text. The linear narration, the reasonable concatenation, the cohesion in 

the structure and the content of text are replaced by the multimodal text, a text which is 

enriched by picture, sound, video, moving picture etc. And can be also characterized from 

hypertext structure which elects the energetic role of reader of text. In the present work the 

value of Internet in the didactics of Literature is sought. With the poem “Ithaca” of Kavafis as 

centre, the students have the possibility on the one hand to travel in the world of the poet, to 

know aspects from the life and his work and on the other to enjoy the text and to participate 

sentimentally. The multimodal material comes from the file of Kavafis http://www.kavafis.gr/ 

from the network place of library of New Hellenism http://www.snhell.gr/. It offers the 

students an alternative way of studying literature.  

 

Key words: Hypertext, Internet, Lived experience, Multimedia, Multimodality, Teaching 

Literature.  
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