ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΓΕΛ ΧΑΡΑΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας στόχο έχει να καταδείξει στους μαθητές την πολύπλευρη χρησιμότητα του διαδικτύου και στον τομέα των νεοελληνικών σπουδών. 
Έγινε μία απόπειρα να καταδειχτεί ο τρόπος, η πορεία αυτής της διαδικασίας και να δοθεί  ένα, κατά το δυνατόν, πρότυπο αναζήτησης ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές και ταυτόχρονα να τους δοθεί ένα κίνητρο για τις προσωπικές τους αναζητήσεις.
Το πρώτο μέρος, που υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής σε 2 διδακτικές ώρες, περιλαμβάνει την κατάδειξη μιας πορείας με θεματικούς άξονες αναζήτησης και συγκεκριμένες ερωτήσεις που παρέχονται μέσω φύλλων εργασίας. 
Στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές προσωπικό ενδιαφέρον αναζήτησης, ανακάλυψης της γνώσης και τα απαραίτητα εργαλεία να το πραγματώσουν μέσω των κόμβων που τους παρέχονται. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίσουν οι μαθητές κόμβους όπως αυτοί του νεοελληνικού σπουδαστηρίου ή του ιδρύματος μείζονος ελληνισμού ή της πύλης της ελληνικής γλώσσας.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει παρουσίαση των εργασιών των μαθητών για κάποιο λογοτέχνη (πεζογράφο ή ποιητή)  είτε με τη μορφή γραπτού είτε μορφή παρουσίασης (powerpoint) στο σύνολο της τάξης. ( Απαιτεί 2 διδακτικές με σύντομες παρουσιάσεις)
Στους μαθητές παρέχεται ελευθερία ως προς την επιλογή του θέματος αλλά και τον τρόπο εργασίας (ατομικά ή ομάδες) 
2.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Στις 8 Απρίλη 2009 πραγματοποιήθηκε το παρόν σχέδιο σε δύο τμήματα Β1, Β2 με 14 μαθητές το καθένα. Ο μικρός αριθμός των μαθητών συνέβαλε,πιστεύω, στην καλύτερη διαχείριση τους, καθώς απαιτείται πολλές φορές εξατομικευμένη καθοδήγηση.
Η πρώτη επαφή με έναν διαφορετικό χώρο από αυτόν της τάξης δημιούργησε μια σχετική αναστάτωση ή οποία όμως, κατά μεγάλο ποσοστό, οφείλεται και στην έλλειψη εξοικείωσης του φιλολόγου με το χώρο του εργαστηρίου.  
Στην αρχή παρατηρήθηκε αδυναμία ανεύρεσης των κατάλληλων ιστότοπων και αξιοποίησης του φύλλου εργασίας και συνεπώς ανάγκη άμεσης καθοδήγησης.
Η επισήμανση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι οδηγίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφείς και να υπάρχει άμεση καθοδήγηση, τουλάχιστον στην αρχή της διδασκαλίας.
Στη συνέχεια παρατηρείται, όμως, ενεργό ενδιαφέρον από το σύνολο της τάξης ακόμα και από τους μαθητές που θεωρούνται αδιάφοροι στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αναζητούν μόνοι τους τις πληροφορίες και σε ελάχιστες περιπτώσεις προστρέχουν για βοήθεια. ( Επιθυμούν να το κάνουν μόνοι τους)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε, αναμενόμενα, κατά τη διάρκεια των αναγνώσεων των ποιημάτων και βέβαια των μελοποιημένων, τα οποία ζήτησαν να ακούσουν και δεύτερη φορά. Στόχος ήταν να ακούσουν την Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές, ζήτησαν όμως να ακούσουν και την Πρέβεζα.
Στο τέλος της διδασκαλίας και εν όψει των διακοπών τους ζήτησα εθελοντικά να ασχοληθούν με ένα λογοτέχνη και να κάνουν μια παρουσίαση μετά το Πάσχα. Προθυμοποιήθηκε το σύνολο των μαθητών και των δύο τάξεων. Τα τελικά συμπεράσματα θα εξαχθούν στο προσεχές μέλλον. 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη δημιουργία των φύλλων εργασίας καθώς παραλείψεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη δυσχέρεια και αναστάτωση
 Υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα και από εξωγενείς παράγοντες που ο φιλόλογος δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ( π.χ διακοπή ρεύματος, διακοπή στη σύνδεση με το διαδίκτυο, μπλοκάρισμα υπολογιστών )
 Απαραίτητη κρίνεται η συνδρομή του καθηγητή πληροφορικής



















ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: Αγγελιδάκη Μαρία Γ.Ε.Λ Χάρακα
ΚΑΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Χαριτάκης Γιάννης


ΜΑΘΗΜΑ:

Νεοελληνική Λογοτεχνία : Κώστας Καρυωτάκης
                                          “Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων”

ΤΑΞΗ:
Β΄ Λυκείου (Β1, Β 2 )

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ:
2 – 4 Ώρες 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
8 Απρίλη 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας -  Πληροφορική- Ιστορία  - Αισθητική Αγωγή
- Έκφραση- έκθεση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Διαδίκτυο, Μηχανές αναζήτησης, Επεξεργαστής κειμένου, Power point, 


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού www.ime.gr" www.ime.gr

H πύλη για την ελληνική γλώσσα  www.greek-language.gr

Eλληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) www.elia.org.gr

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού  www.snhell.gr/
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου      www.ekebi.gr/" www.ekebi.gr/
http://el.wikipedia.org/







ΘΕΜΑ :    Ο Κώστας Καρυωτάκης, Ο ποιητής
Σκοπός :  α)  Γνωριμία με τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη καθώς και  με  την εποχή του
     β) Προσέγγιση της ποίησης του και ειδικότερα του ποιήματός του “Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των   αιώνων”




ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η εφαρμογή και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως πολύτιμων  εργαλείων ανακάλυψης της γνώσης και μάθησης 
Η μάθηση να αποτελέσει προϊόν ικανοποίησης της ανακαλυπτικής  διαθεσης και της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή
Η βιωματική και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της γνώσης να αποτελέσει εφαλτήριο για την προσωπική ενασχόληση
Γνωριμία με κόμβους – εργαλεία νεοελληνικών σπουδών και ανακάλυψη των δυνατοτήτων τους 
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη συγκριτική θεώρηση κειμένων
Παραγωγή λόγου, σύνθεση  ( Word- Power –poind)- Συνειδητοποίηση των νέων δυνατοτήτων στην επικοινωνία και παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα ιστορικά γεγονότα, τις κοινωνικές συνθήκες, το πνευματικό κλίμα της εποχής που έζησε ο Καρυωτάκης
	Να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή του ποιητή ( Βιογραφικά στοιχεία – Πόλεις που έζησε – Φωτογραφίες- Διαμόρφωση ιδεολογίας)  
	Να γνωρίσουν τα ποιήματα του Καρυωτάκη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου του
Να αναζητήσουν τα χειρόγραφά του και να ακούσουν μελοποιημένα ποιήματα
Να μελετήσουν κριτικές σχετικά με το έργο του και να διατυπώσουν την προσωπική τους θέση 
	Να διαβάσουν το ποίημα “Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων”,
	Να αναζητήσουν στοιχεία για τους ποιητές που αναφέρονται στο ποίημα Πόε, Μπωντλέρ, Βερλαίν, Ουγγικώ
	Να αναζητήσουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στους “άδοξους ποιητές” και στον Κωστα Καρυωτάκη
	Να βρουν το ποίημα “Μικρή ασυμφωνία εις Α μείζον“ και να σχολιάσουν την θέαση του ποιητή Μαλακάση
Να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την σχέση της σύγχρονης κοινωνικής καταξίωσης με τη διαχρονικότητα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Να Συμπληρώσετε τις πληροφορίες που σας ζητούνται καθώς και τον ιστότοπο απ΄ όπου τις αντλήσατε
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
1. Ιστορικά γεγονότα κατά την περίοδο 1897- 1922 (www.hellenic-history.gr/ → Επιλογή → Επέκταση ελληνικού κράτους 1897- 1922→ Εξωτερική πολιτική ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
2.  Κοινωνία ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
3. Πνευματικές προσωπικότητες της περιόδου  (Πολιτισμός) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
4. Βιογραφικά στοιχεία (Πότε και πού γεννήθηκε, , Σπουδές, Επάγγελμα, Πότε πέθανε, Πώς, Πού;) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Σε ποιές πόλεις έζησε;  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Φωτογραφίες (η ιστοσελίδα )………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Σκίτσα, προσωπογραφίες του Καρυωτάκη…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
www.hellenic-history.gr/" www.hellenic-history.gr/
www.fhw.gr/chronos/13/gr/society/index.html" www.fhw.gr/chronos/13/gr/society/index.html
HYPERLINK "http://www.el.wikipedia.org/wiki" www.el.wikipedia.org/wiki
HYPERLINK "http://www.arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/personalities/kariot.htm" www.arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/personalities/kariot.htm
www.karyotakis.awardspace.com/images/photos/photos.htm



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Να Συμπληρώσετε τις πληροφορίες που σας ζητούνται καθώς και τον ιστότοπο απ΄ όπου τις αντλήσατε
Οι ποιητικές συλλογές του Κώστα Καρυωτάκη και ημερομηνία έκδοσης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Τα πεζά έργα του ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τα χειρόγραφά του…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αναζήτηση αναγνώσεων των έργων του ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.   Αναζήτηση Μελοποιημένων ποιημάτων  Πρέβεζα – Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
5 . Κριτική στο έργου του  ( Ποιοι άσκησαν κριτική στο έργο του Κ. Καρυωτάκη )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
      www.el.wikipedia.org/wiki/
www.users.dra.sch.gr/symfo/sholio/kimena/kariotakis_balada.htm
www.greek-language.gr/greekLang/search/index.html
HYPERLINK "http://www.elia.org.gr" www.elia.org.gr
www.karyotakis.awardspace.com/images/photos/photos.htm - 11k -
       www.snhell.gr/
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
“Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των   αιώνων” - “Μικρή ασυμφωνία εις Α μείζον“
  1. Να βρείτε τα ποιήματα και να τα διαβάσετε …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με το ποιητικό είδος της μπαλάντας…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
3. Να διαβαστούν τα ποιήματα και να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με τους παρακάτω ποιητές και να καταγραφούν οι ιστότοποι: 
α) Πόε……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
β)Μπωντλέρ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
γ)Βερλαίν…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ε)Μαλακάσης………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.Γιατί ο Καρυωτάκης γράφει τη Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
     Μηχανές αναζήτησης : google.gr
 	



 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ
Δημιουργία σχεδίου εργασίας με θέμα τη ζωή και το έργο κάποιου από τους ποιητές ή πεζογράφους, το οποίο οι μαθητές έχουν ήδη πραγματευτεί. 
Βιζυηνός, Παπαδιαμάντης, Καρυωτάκης, Σεφέρης, Καζαντζάκης ή ελεύθερη επιλογή θέματος
Δημιουργία μικρού φυλλαδίου ή παρουσίαση στο power point  που θα περιλαμβάνει : βιογραφικά στοιχεία, φωτογραφίες, δείγματα από το έργο 
( ποιήματα ή αποσπάσματα από πεζογραφήματα)
Καταγραφή ιστότοπων από όπου άντλησαν τα στοιχεία.


    












