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σεµιναριακή συνάντηση 
 

υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ν. ∆ράµας 

 
 

 

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
 

11.00-12.00 
 

∆ιδασκαλία των βιογραφικών ειδών στη Β΄ Λυκείου 
Μαρία Κλαζίδου, Φιλόλογος στο 2ο ΓΕΛ ∆ράµας 
Συζήτηση, µικρό διάλειµµα 

12.00-14.00 Η διδασκαλία της γλώσσας σύµφωνα µε τα νέα Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών. 
Ζωή Γαβριηλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τµήµα 
Φιλολογίας του ∆ΠΘ 
Συζήτηση 

 
14.00-15.30 

 
∆ιάλειµµα 
 

15.30-18.00 Εργαστήρια (Βιβλιοθήκη 1ου Λυκείου ∆ράµας) 
 

 

Η κ. Ζωή Γαβριηλίδου συµµετείχε στα προγράµµατα σπουδών για τη διδασκαλία της Γλώσσας στο 
Γυµνάσιο 

 
 
 

 
∆ηµοτικό Ωδείο ∆ράµας 

Βιβλιοθήκη 1ου ΓΕΛ ∆ράµας 
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013 
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Μαρία Κλαζίδου «Μια διδακτική πρόταση για την ενότητα “Βιογραφικά Είδη” της 
Έκφρασης – Έκθεσης Β΄ Λυκείου» ή «Μαθαίνω να Μαθαίνω» 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο  ΓΕΛ ∆ράµας 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  

 

 

 

 

 

 

 
Α. Εφαρµογή 

 
Η δραστηριότητα εφαρµόστηκε στο Β4 του 2ου ΓΕΛ κατά το διάστηµα από 18/12/2012 έως και 

7/3/2013 σε είκοσι (20) συνολικά διδακτικές ώρες. 
Κατά το διάστηµα της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν -κατά περίπτωση- αίθουσες (προβολών και 

διδασκαλίας), Εργαστήρια (Πληροφορικής και Φυσικής) και η Βιβλιοθήκη του σχολείου µας. 
Αξιοποιήθηκε, επίσης, υλικοτεχνική υποδοµή όπως: ∆ιαδίκτυο, Βιντεοπροβολέας, Ηχεία, Φορητός 
υπολογιστής, Βιντεοκάµερα και dvd-player. 

Πριν την εφαρµογή ενηµερώθηκαν οι µαθητές του τµήµατος για την εναλλακτική προσέγγιση 
της διδασκαλίας µε τη µέθοδο των «Έξι καπέλων της σκέψης» και ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους. Οι 
µαθητές συναίνεσαν και έδειξαν να τους κινείται η περιέργεια και το ενδιαφέρον. 

 
Στην 1η µας συνάντηση (εισαγωγική), που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας του 

Β4*,στο πλαίσιο της εφαρµογής αρχικά ζητήθηκε από τους µαθητές να υπογράψουν συµβόλαιο καλής 
συνεργασίας, συµµετοχής και συµβολής στην οµάδα και προτάθηκε να κρατούν προσωπικό ηµερολόγιο.  

Στη συνέχεια οι µαθητές ενηµερώθηκαν συνοπτικά για τη µέθοδο De Bono που θα εφαρµόζαµε 
στην ενότητα «Βιογραφικά Είδη», καθώς και για το διάστηµα εφαρµογής και τους διανεµήθηκαν 
σχετικές φωτοτυπίες. Στο προσωπικό τους Φύλλο Εργασίας (στο εξής ΦΕ) ζήτησα να δηλώσουν το 
χρώµα του καπέλου που πιστεύουν ότι τους ταιριάζει.  

Αφόρµηση για την ενότητα πήραµε από το σχολικό εγχειρίδιο. Τα παιδιά παραπέµφθηκαν στη 
σελίδα 70, για να δουν και να παρατηρήσουν τις εννέα αυτοπροσωπογραφίες του Βαν Γκογκ. Τους 
ζητήθηκε να πουν αν γνωρίζουν τον ζωγράφο ή κάποια έργα του, καθώς, επίσης, να πιθανολογήσουν για 
τους λόγους που το βιβλίο τους προτάσσει τις αυτοβιογραφίες στην ενότητα των «Βιογραφικών Ειδών». 
Επίσης, ρωτήθηκαν  τι γνωρίζουν για τα «Βιογραφικά Είδη» ή ποια από αυτά γνωρίζουν. 

Αµέσως µετά οι µαθητές παρακολούθησαν βίντεο µε το βιογραφικό τραγούδι «Vincent» από τον 
Don McLean και ταυτόχρονα τους πίνακες ζωγραφικής του Βαν Γκογκ που προβάλλονται στο ίδιο 
βίντεο. Τους ζητήθηκε να φορέσουν  το καπέλο που ταιριάζει στον καθένα και να απαντήσουν ποιες 
σκέψεις και ποια συναισθήµατα τους προκαλούν το τραγούδι και οι πίνακες. 

Φορώντας  το ίδιο αυτό καπέλο τους ζητήθηκε να παρακολουθήσουν και να παρατηρήσουν µέσα 
από το πρόγραµµα παρουσίασης τις εννέα αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh και να απαντήσουν 
σύµφωνα µε την οπτική τους για την κάθε µία από αυτές στα εξής: Με  τι διάθεση απεικονίζεται το 
πρόσωπο του ζωγράφου, ποια συναισθήµατα τους προκαλεί και µε ποια τεχνικά µέσα πιστεύουν ότι 
πετυχαίνει τα παραπάνω; 

Κατά τη δεύτερη φάση της εισαγωγής οι µαθητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ppt και µέσα 
από εκεί έµαθαν σε ποια οµάδα ανήκουν και ποιο χρώµα καπέλου θα φοράν στο εξής. Τους ζητήθηκε να 
τα σηµειώσουν στο ΦΕ τους και να τα φυλάξουν στον φάκελο της οµάδας τους. Στη συνέχεια, µε τη 
βοήθεια όλων, διαµορφώθηκαν έτσι τα θρανία, ώστε οι µαθητές να καθίσουν στις οµάδες τους. Οι 
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οµάδες ήταν τέσσερις (Χειµώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο) των 5 ή 6 ατόµων και περιλάµβαναν 
όλη τη γκάµα των καπέλων (στις δύο πενταµελείς οµάδες δύο µαθητές επιφορτίστηκαν µε τον ρόλο δύο 
καπέλων). 

Αµέσως µετά δόθηκαν στις οµάδες οι στίχοι του τραγουδιού «Vincent”, κάποια σχόλια πάνω σ’ 
αυτό και δύο βιογραφικά σηµειώµατα για τον ζωγράφο. Τους ζητήθηκε να αξιοποιήσουν το υλικό και ο 
καθένας, µέσα από τη νέα του οπτική (καπέλο) να µιλήσει για τα όσα είδε, άκουσε, διάβασε. Ρωτήθηκαν 
οι άσπροι, οι κίτρινοι, οι µαύροι, οι πράσινοι, οι κόκκινοι, οι µπλε. Στη συνέχεια ο καθένας έπρεπε να 
καταθέσει την άποψή του εντός της οµάδας µε τη σειρά που θα επέλεγε το µπλε καπέλο και µε τη 
βοήθεια πάλι του µπλε καπέλου κάθε οµάδα θα έπρεπε να καταθέσει στην ολοµέλεια την άποψή της. 

Ακολούθησε επιπλέον πληροφόρηση σε αδρές γραµµές σε σχέση µε τεχνικές του ζωγράφου και 
οι µαθητές κλήθηκαν να επανατοποθετηθούν και να απαντήσουν αν βοήθησε η συνεργασία και οι 
οπτικές να αποκτήσουν πιο ολοκληρωµένη άποψη για τον ζωγράφο.  

Καταληκτικά, κλήθηκαν να απαντήσουν µέσα από την οπτική του καπέλου τους αν βρήκαν 
ενδιαφέρουσα την εναλλακτική προσέγγιση του µαθήµατος σε αυτή τους την πρώτη επαφή. 

 
*Στην αίθουσα διδασκαλίας είχαν µεταφερθεί βιντεοπροβολέας, ηχεία, φορητός υπολογιστής. 
 
 
Κατά τη 2η συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Φυσικής* και στην αίθουσα 

διδασκαλίας του τµήµατος, αφόρµηση για την καινοτόµα προσέγγιση στο µάθηµα δόθηκε από το βίντεο 
«ΖΟΟΜ» του Istvan_Banyai και σχολιάστηκε µέσα από τα Έξι Καπέλα ανά οµάδα. Ακολούθησε 
κατάθεση  των  σκέψεων κάθε οµάδας και συζήτηση. Στη συνέχεια και αφού η κατανοµή των εργασιών 
είχε γίνει όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, µε κλήρωση αποδόθηκαν οι εργασίες στις οµάδες. 

 
1η οµάδα: Βιογραφία – Μυθιστορηµατική βιογραφία, Βιογραφικό Σηµείωµα  
                  (σελ.  73 – 84), Συστατική επιστολή  (σελ. 112 – 116) 
2η οµάδα:  Αυτοβιογραφία – Μυθιστόρηµα µε αυτοβιογραφικά στοιχεία,   
                  Αυτοβιογραφικό σηµείωµα (σελ. 85 – 94),  
                  Αποµνηµονεύµατα (σελ. 104 – 107) 
3η οµάδα: Πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σηµειώµατος (σελ. 89 – 94)       
                  Εργασία και επιλογή επαγγέλµατος (σελ. 95 – 103), Συστατική επιστολή   
                  (σελ. 112 – 116), Συνέντευξη για πρόσληψη (σελ. 117 – 118) 
4η οµάδα: Ηµερολόγιο (σελ. 108 – 111),  
                  Χαρακτηρισµός ατόµου, στερεότυπες αντιλήψεις, φυλετικός και                      
                  κοινωνικός ρατσισµός (σελ. 119 – 126) 
 
Σηµ.: Οι σελίδες παραπέµπουν στο σχολικό εγχειρίδιο της Έκφρασης – Έκθεσης της Β΄ Λυκείου. 

Συµπληρωµατικά, οι µαθητές θα παραπεµφθούν στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, απ’ όπου, επίσης, 
µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα επιµέρους θέµατά τους.  

 
Μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε η κατανοµή είχε ως εξής:  
 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ: ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΝΟΙΞΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 
Αµέσως µετά συζητήθηκε µέσα στις οµάδες η πορεία των εργασιών, ο σκοπός, το αποτέλεσµα 

και το τελικό προϊόν. Στη συνέχεια  δόθηκαν εξειδικευµένες οδηγίες και επικουρικό υλικό στις οµάδες 
για να εµβαθύνουν στα θέµατά τους και να φτάσουν στον σχεδιασµό και στη δηµιουργία τελικού 
προϊόντος.  

 
1ο  Βήµα:  Έγινε µια σύντοµη εισαγωγή στο θέµα από τη συντονίστρια των εργασιών 

(Βιογραφικά είδη εν περιλήψει, επισηµάνσεις για διαφορές µεταξύ τους ως προς το ύφος, τον σκοπό, τον 
δέκτη κλπ.)  
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2ο  Βήµα:  Ζητήθηκε από τα µέλη των οµάδων να µελετήσουν τα θέµατά τους και να κρατήσουν 
σηµειώσεις ανάλογες µε το καπέλο τους µε σκοπό να βοηθήσουν την οµάδα τους να συντάξει ένα 
κείµενο παρουσίασης – γνωριµίας σχετικό µε το θέµα, που έµελλε να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να 
µεταδώσουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις τους εν συντοµία για το θέµα που θα επεξεργαστούν  στους 
συµµαθητές τους των άλλων οµάδων. 

 
3ο  Βήµα: Τα µέλη των οµάδων παραπέµφθηκαν στη σελίδα 72 του σχολικού τους εγχειριδίου, 

όπου  υπάρχει ερώτηση σχετικά µε έργα (λογοτεχνικά, κινηµατογραφικά κ.ά.) που σχετίζονται µε  τα 
βιογραφικά είδη που θα µελετήσουν. Ρωτήθηκαν αν  γνωρίζουν κάποια τέτοια έργα και αν µπορούσαν να 
αξιοποιήσουν  κάποια από αυτά για να επεξεργαστούν τα θέµατά τους. 

 
4ο  Βήµα: Ενηµερώθηκαν σχετικά µε το σκοπός της εργασίας τους που πρέπει να στοχεύει σε  

ένα τελικό προϊόν παρουσίασης του θέµατός τους και τους ζητήθηκε να προτείνουν στην οµάδα τους  
ιδέες για το περιεχόµενο και τη µορφή του. Παραπέµφθηκαν σε σελίδες του σχολικού εγχειριδίου που 
δίνει κάποιο υλικό ή προτάσεις που θα µπορούσαν  να αξιοποιήσουν. 

 
5ο  Βήµα: Η υπεύθυνη υλοποίησης, αφού οι οµάδες κατέθεσαν τις ιδέες – προτάσεις τους, 

κατέθεσε κάποιες επιπλέον, προκειµένου να ενεργοποιήσει τη φαντασία των µελών των οµάδων. 
 
6ο  Βήµα: Έγιναν οι τελικές προτάσεις των οµάδων. Καταγράφηκαν από τον συντονιστή. 
 
Έτσι, η οµάδα του Χειµώνα θα µελετούσε τα αυτοβιογραφικά στοιχεία στο µυθιστόρηµα του Γ. 

Σεφέρη «Έξι Νύχτες στην Ακρόπολη» και θα ετοίµαζε ένα ppt µε αυτό το θέµα. Η οµάδα της Άνοιξης θα 
ετοίµαζε αγγελίες, συνεντεύξεις, βιογραφικά σηµειώµατα και συστατικές επιστολές και το τελικό της 
προϊόν θα ήταν δραµατοποίηση συνεντεύξεων για πρόσληψη. 

Η οµάδα του Καλοκαιριού θα µελετούσε κυρίως τη βιογραφία του Ρόντρικ Μπήτον «Γ. Σεφέρης 
– Περιµένοντας τον Άγγελο», θα επικεντρωνόταν στη σχέση ζωής – έργου του ποιητή , και µάλιστα κατά 
το διάστηµα της δικτατορίας του ’67. Τελικό προϊόν θα είχε ένα ppt µε το θέµα τη σχέση ζωής και έργου 
του Γ. Σεφέρη, επικεντρωµένη στη δικτατορία του ’67. Τέλος, η οµάδα του Φθινοπώρου κλήθηκε να 
µελετήσει κείµενα από εφηµερίδες µε θέµα τον ρατσισµό και τελικό της προϊόν θα είχε τη 
δραµατοποίηση του θεσµού της «Ζωντανής Βιβλιοθήκης», για την ύπαρξη και λειτουργία του οποίου οι 
µαθητές ήταν ενήµεροι. 

 
*Το εργαστήριο φυσικής διαθέτει σταθερό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα οροφής, ηχεία και 

διαδίκτυο, που αξιοποιήθηκαν κατά το πρώτο µέρος της 2ης συνάντησης. 
 
 
Κατά την 3η συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα προβολών*, οι µαθητές 

παρακολούθησαν µε προσοχή τo βραβευµένο µε το Α΄ Κρατικό Βραβείο Ντοκιµαντέρ για το 2002,  
ντοκιµαντέρ “Ηµερολόγια Καταστρώµατος», παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου  και 
σκηνοθεσίας του Στέλιου Χαραλαµπόπουλου,  µε θέµα τη ζωή και το έργο του Γ.  Σεφέρη. Τους 
ζητήθηκε να κρατήσουν  σηµειώσεις σχετικές µε τη ζωή και το έργο του ποιητή, καθώς και σχετικές µε 
τη νεότερη ελληνική ιστορία και, επιπλέον, όποια στοιχεία πίστευαν  ότι αξιοποίησαν οι συντελεστές 
του, προκειµένου να δηµιουργήσουν το συγκεκριµένο ντοκιµαντέρ. Ακολούθησε συζήτηση και 
διευκρινίσεις. 

 
*Η αίθουσα διαθέτει υποδοµή για προβολές µέσω τηλεόρασης ή φορητού υπολογιστή και 

βιντεοπροβολέα. Προστέθηκαν φορητά ηχεία. 
 
 
Κατά την 4η συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη του σχολείου, οι µαθητές στις 

οµάδες τους άρχισαν να µελετούν το εξειδικευµένο ανά οµάδα υλικό που τους υποδείχθηκε από το 
σχολικό εγχειρίδιο και το Λ.Λ.Ό. και άλλο  που τους παρασχέθηκε  είτε από τη βιβλιοθήκη του σχολείου 
είτε  από το προσωπικό αρχείο της συντονίστριας. Το υλικό περιλάµβανε βιβλία, περιοδικά και 
αποκόµµατα εφηµερίδων σχετικά µε τα θέµατα των οµάδων, σηµειώσεις για τα βιογραφικά είδη και 
αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε καπέλο*, ώστε να εµπεδώσουν τον ρόλο τους στην οµάδα. Τους 
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ζητήθηκε να κρατήσουν σηµειώσεις και να συζητήσουν µέσα στην οµάδα µε την οπτική του καπέλου 
τους τρόπους αξιοποίησής του. 

 
*Το υλικό στο οποίο παραπέµπονται οι µαθητές για τα «Έξι καπέλα της σκέψης» του Ed. De Bono    
  είναι από το ιστολόγιο του συναδέλφου Γ. Αποστολίδη: http://gar-ap.blogspot.gr/2012/10/6-e-

dward-de-bono.html 
 
 
Κατά την 5η συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Φυσικής*, οι µαθητές 

παρακολούθησαν από την εκποµπή  του Στέλιου Κούλογλου «Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα»  το ντοκιµαντέρ 
µε τίτλο Γκάσταρµπαϊτερ – 400.000 τεµάχια», µε θέµα τη  µετανάστευση των Ελλήνων κατά τη δεκαετία 
του 1960 στη Γερµανία και τον τρόπο που αντιµετωπίστηκαν, όπως και την κατάσταση που επικρατούσε 
στην Ελλάδα το ίδιο διάστηµα. Τους ζητήθηκε να κρατούν σηµειώσεις ανάλογες των καπέλων τους 
ακόµη και για στοιχεία που αξιοποίησαν, κατά τη γνώµη τους,  οι συντελεστές, προκειµένου να 
δηµιουργήσουν το συγκεκριµένο ντοκιµαντέρ και ακολούθησε συζήτηση. 

 
*Το εργαστήριο φυσικής διαθέτει σταθερό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα οροφής, ηχεία και 

διαδίκτυο. 
 
 
Κατά την 6η συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Φυσικής*, οι µαθητές 

παρακολούθησαν από την εκποµπή  του Στέλιου Κούλογλου «Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα»  το ντοκιµαντέρ 
µε τίτλο «Βρωµοέλληνες», έναυσµα του οποίου υπήρξε για τον εµπνευστή του η ρατσιστική 
συµπεριφορά Έλληνα κοινοτάρχη µε θύµατα Αλβανούς µετανάστες στη χώρα µας. Θέµα του είχε    τη  
µετανάστευση των Ελλήνων κατά τη δεκαετία του 1920 στην Αµερική, όπως επίσης και τον τρόπο που 
αντιµετωπίστηκαν. Τα παιδιά κράτησαν σηµειώσεις και ακολούθησε συζήτηση. 

 
*Το εργαστήριο φυσικής διαθέτει σταθερό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα οροφής, ηχεία και 

διαδίκτυο. 
 
 
Κατά την 7η συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στη διάρκεια της 

1ης διδακτικής ώρας, οι µαθητές χωρίστηκαν από τη συντονίστρια σε δύο µεγάλες οµάδες.  Η µία οµάδα 
είχε ως θέµα της τον Ρατσισµό και η άλλη την Ανεργία. ∆όθηκαν πληροφορίες στις οµάδες σχετικές µε 
την τεχνική της ενσυναίσθησης «Ζωντανό Γλυπτό», καθώς και οδηγίες εφαρµογής της. Οι µαθητές 
κλήθηκαν να δηµιουργήσουν ένα µικρό σενάριο ανάλογο του θέµατός τους µε δύο παραλλαγές στο 
καθένα. Στη συνέχεια, παρουσία της άλλης οµάδας όφειλαν να παραστήσουν µε παγωµένη εικόνα ένα 
σύµπλεγµα που θα αποτελείτο από τα σώµατά τους και θα απέδιδε συγκεκριµένες συµπεριφορές και 
στάσεις του περιβάλλοντος απέναντι σ’ έναν αλλοεθνή στη µία εκδοχή και σ’ έναν άνεργο στη δεύτερη. 
Η πρώτη παραλλαγή θα αποτύπωνε  αρνητική συµπεριφορά ή αδιαφορία του περιβάλλοντος και η 
δεύτερη θετική και ενδιαφέρον. Παράλληλα, το «θύµα» θα αποτύπωνε – µε στάση του σώµατός του και 
έκφραση – πώς εκλαµβάνει αυτές τις διαφορετικές συµπεριφορές κάθε φορά.  

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν επαρκώς και ακολούθησε  συζήτηση µε το εκάστοτε «θύµα» και µε 
το «περιβάλλον» του για τα συναισθήµατα που γεννήθηκαν από τις δύο διαφορετικές παραλλαγές. 

Κατά τη 2η διδακτική ώρα οι µαθητές στις οµάδες τους (Χειµώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι, 
Φθινόπωρο) συζήτησαν  για άλλη µια φορά τη µορφή που θα δώσουν στο τελικό προϊόν τους. 
Μελέτησαν το υλικό τους και, µε τη βοήθεια της συντονίστριας, πήραν οριστικές αποφάσεις. 

Ακολούθησε  συζήτηση για την οργάνωση των εργασιών και τη συγκέντρωση του υλικού. 
 
 
Κατά την 8η  συνάντηση,  δύο οµάδες δούλεψαν στην Εργαστήριο Πληροφορικής (υπό επιτήρηση 

συναδέλφου) και δύο στη Βιβλιοθήκη του σχολείου. Οι οµάδες, λοιπόν, του Χειµώνα (αυτοβιογραφία) 
και του Καλοκαιριού (Βιογραφία) δούλεψαν τα ppt τους στο εργαστήριο Πληροφορικής, έχοντας µαζί 
τους και  το υλικό που συγκέντρωσαν κατά τις προηγούµενες συναντήσεις. Επικουρικά αξιοποίησαν το 
διαδίκτυο, κυρίως για τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού που θα πλαισίωνε τις παρουσιάσεις τους. 
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Οι οµάδες της Άνοιξης (Εργασία) και του Φθινοπώρου (Ρατσισµός) δούλεψαν στη βιβλιοθήκη. 
Επικεντρώθηκαν στη συγγραφή κειµένων κατάλληλων για τη δραµατοποίηση των θεµάτων τους. 
Συγκεκριµένα, η οµάδα της Άνοιξης, µε οδηγό το σχολικό εγχειρίδιο, συνέταξε δύο αγγελίες, δύο 
συστατικές επιστολές, δύο, αντίστοιχα των προηγούµενων, βιογραφικά σηµειώµατα και δύο διαλογικά 
κείµενα συνέντευξης, για τη δραµατοποίησή τους. 

Η οµάδα του Φθινοπώρου, έχοντας ως οδηγό τον θεσµό της «Ζωντανής Βιβλιοθήκης», έγραψε 
διαλόγους για δύο ζεύγη συνοµιλητών, που θα αξιοποιούνταν για τη δραµατοποίησή τους. 

Ζητήθηκε από τους  µετέχοντες στις δραµατοποιήσεις να µελετήσουν τους ρόλους τους, ώστε, 
κατά την επόµενη συνάντηση να είναι έτοιµοι για την βιντεοσκόπηση της δραµατοποίησης. 

 
 
Κατά την 9η συνάντηση, οι µαθητές της Άνοιξης και του Φθινοπώρου κάνουν αρχικά πρόβες για 

τη δραµατοποίηση στον  χώρο της βιβλιοθήκης. Τη δεύτερη διδακτική ώρα γίνεται η βιντεοσκόπηση* 
των δραµατοποιήσεων.  

Οι οµάδες του Χειµώνα και του Καλοκαιριού δουλεύουν και τις δύο ώρες σε φορητούς 
υπολογιστές και ολοκληρώνουν τα προϊόντα των εργασιών τους (ppt). 

 
 
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ: ∆ύο σύντοµα βίντεο µε δραµατοποιηµένες 

συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας.     
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ: Ένα σύντοµο βίντεο µε δύο µέρη, µε θέµα τον 

ρατσισµό, εµπνευσµένο από τον θεσµό της Ζωντανής Βιβλιοθήκης. 
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ: Μία παρουσίαση µε τίτλο  «Έξι Νύχτες στην 

Ακρόπολη» 
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:  Μία παρουσίαση µε τίτλο «Ο Γ. Σεφέρης και η 

∆ικτατορία του ’67» 
 
*Χρησιµοποιήθηκε βιντεοκάµερα του σχολείου, την οποία χειρίστηκε συνάδελφος. 
 
 
Κατά τη 10η και τελευταία συνάντηση, η πρώτη διδακτική ώρα πραγµατοποιήθηκε στο 

εργαστήριο Φυσικής και αφιερώθηκε στην παρουσίαση των εργασιών όλων των οµάδων. Ακολούθησε 
συζήτηση για τα τελικά προϊόντα των οµάδων.  

Η δεύτερη διδακτική ώρα αυτής της τελευταίας συνάντησης έγινε στη βιβλιοθήκη και εκεί 
πραγµατοποιήθηκε συζήτηση µε τους µαθητές  για την εφαρµογή των «Έξι καπέλων της σκέψης» του 
Ed. De Bono στο τµήµα τους και στην ενότητα «Βιογραφικά Είδη» της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στη 
συνέχεια διανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο αποτίµησης στους µαθητές.  Στο ερωτηµατολόγιο αυτό τους 
ζητήθηκε αρχικά να βγάλουν το καπέλο που φορούσαν κατά τη διαδικασία εφαρµογής, να φορέσουν 
όποιο καπέλο τους ταιριάζει και στη συνέχεια να απαντήσουν στις ερωτήσεις του. 

Στο ερωτηµατολόγιο οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυµα, µε σκοπό τα αποτελέσµατά 
του να αξιοποιηθούν κατά την αποτίµηση της συντονίστριας.  

 
 
 

Β.  Αποτίµηση 
 
Η κυρίαρχη καινοτοµία στην όλη δραστηριότητα ήταν η εφαρµογή της µεθόδου των «Έξι 

Καπέλων της Σκέψης» του Ed. De Bono και η προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων της σε µία 
ολόκληρη ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Λυκείου, στην ενότητα «Βιογραφικά Είδη». Το 
σχέδιο υπήρξε από την αρχή φιλόδοξο και απαιτητικό και γι’ αυτόν το λόγο ζητήθηκε η συναίνεση των 
µαθητών. Η σύλληψη της ιδέας σκοπό είχε να µετατραπεί η παραδοσιακή κατά µέτωπο διδασκαλία σε 
βιωµατική και οµαδοσυνεργατική µαθησιακή διαδικασία µε ενεργοποίηση των µαθητών και προσωπική 
τους εµπλοκή και, όπως δηλώνει ο δεύτερος τίτλος της εργασίας αυτής, απώτερος σκοπός αυτής της 
προσπάθειας υπήρξε να µάθουν οι µαθητές να µαθαίνουν.  

Κατ’ αρχάς, οι δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρµογής υλοποιούνταν στον 
καταλληλότερο προς τον εκάστοτε σκοπό, πράγµα που εξέπληξε θετικά τα παιδιά και, όπως αρκετά 
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δήλωσαν στα ερωτηµατολόγια που απάντησαν, «ξέφυγαν από την παραδοσιακή διδασκαλία και την 
σχολική αίθουσα», «από το µουντό µάθηµα και τον µονόλογο των καθηγητών» και «δεν τους φάνηκε 
κουραστικό αλλά ευχάριστο».  

Για κάποιους από τους µαθητές η ανάθεση ρόλου µέσα από τα καπέλα υπήρξε πρόκληση, ενώ 
για κάποιους άλλους ήταν δύσκολα διαχειρίσιµη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ελάχιστες οι 
περιπτώσεις µαθητών που δεν ενεργοποιήθηκαν µέσα από την τεχνική των καπέλων. Αντίθετα, αρκετοί 
µαθητές ανύπαρκτοι κατά την µετωπική διδασκαλία, συµµετείχαν ενεργά και αποτελεσµατικά στην 
οµάδα τους. 

Τα παιδιά γνώρισαν τα βιογραφικά είδη και ασχολήθηκαν µε θέµατα όπως ο ρατσισµός και η 
ανεργία µέσα από την άµεση επαφή τους µε τα παραπάνω και όχι µέσα από τον  τυποποιηµένο λόγο του 
βιβλίου και του διδάσκοντος. Έπιασαν στα χέρια τους βιογραφίες και αυτοβιογραφίες, ηµερολόγια, 
αποµνηµονεύµατα, κείµενα αλληλογραφίας και τα επεξεργάστηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. 
∆ιάβασαν κείµενα – αφιερώµατα αλλά και επίκαιρα αποκόµµατα εφηµερίδων για τα φαινόµενα του 
ρατσισµού, της ανεργίας και της νεοµετανάστευσης των συµπατριωτών τους. Έµαθαν να αναζητούν 
πληροφορίες, να αποδελτιώνουν κείµενα, να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να τις αξιοποιούν 
δηµιουργικά για ένα απτό αποτέλεσµα. 

Από τον αρχικό σχεδιασµό η πορεία εφαρµογής τροποποιήθηκε ελάχιστα σχεδόν µε 
αποκλειστικά ενοχοποιητικό παράγοντα τον αµείλικτο χρόνο. Επίσης, ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί να 
προβληθούν στα παιδιά περισσότερες ταινίες ή ντοκιµαντέρ σχετικά µε τα θέµατά τους ή να τους δοθεί 
περισσότερο υλικό για µελέτη, ο χρόνος που ήταν συγκεκριµένος ξεφλούδισε αυτές τις φιλοδοξίες και 
µας υποχρέωσε να συµβιβαστούµε µε τους περιορισµούς που µας έθετε. Βέβαια, το αυστηρό πλαίσιο έχει 
και την θετική του όψη: Επικεντρώνεσαι στην ουσία και δεν διαχέεσαι.  

Αρχή µου στη διάρκεια της διαδικασίας εφαρµογής ήταν να δουν όλα τα παιδιά το 
οπτικοακουστικό υλικό, άσχετα µε το θέµα που είχε η κάθε οµάδα, γιατί θεώρησα αναγκαίο να 
µοιραστούν κοινές εµπειρίες µέσα από αυτό (κόστισε, βέβαια, σε χρόνο αλλά…).   

Ως προς την επίτευξη του στόχου, θα τον χωρίσω σε δύο σκέλη. Ως προς το σκέλος της 
εφαρµογής των καπέλων, σε κάποιες φάσεις της πορείας ίσως δεν ακολουθήθηκαν πιστά από τα παιδιά οι 
ρόλοι – δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να αφοµοιώσουν το υλικό και να ενστερνιστούν τον ρόλο, δεν 
είχαν παρόµοια εµπειρία και ίσως δεν είχα κι εγώ την εµπειρία και τον τρόπο να τους ενεργοποιήσω 
περισσότερο σ’ αυτό το θέµα. Ως προς το άλλο σκέλος της επίτευξης του στόχου - ιδιαίτερα σηµαντικό 
για µένα και  πρόκληση-  να ενεργοποιηθούν, δηλαδή,  οι µαθητές, να συνεργαστούν και να πάρουν στα 
χέρια τους τη διαδικασία της γνώσης και εµπέδωσης των πληροφοριών, πιστεύω ότι ο στόχος επετεύχθη 
σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό. 

Τα παιδιά µέσα από τη διάθεση για δουλειά, µέσα από τον ενθουσιασµό που είδα στα µάτια τους 
και µέσα από το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή τους, αλλά και από τα αποτελέσµατα που πέτυχαν, µου 
έδειξαν ότι βαδίζω στον σωστό δρόµο. Επιπλέον, µέσα από το ερωτηµατολόγιο αποτίµησης που 
απάντησαν , φάνηκαν στην πλειοψηφία τους ικανοποιηµένα από τη διαδικασία, που την έκριναν 
αποτελεσµατική και σαφέστατα πολύ αποδοτικότερη από την παραδοσιακή. 

 
 
 
 


