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Ηράκλειο, 23-12-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 2203 
 

         ΠΡΟΣ:   

• Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους (ΠΕ02) 
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου Επιστημονικής 
Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη  
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 
 

• Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων 
Παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου και 
Ρεθύμνου  
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 

 

 

ΚΟΙΝ:   

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
3. ΠΔΕ Κρήτης  
4. ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 
Θέμα:    
Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό - ανατροφοδότηση στο διαδικτυακό εργαστηριακό 
σεμινάριο: «Σενάριο διδασκαλίας πολυτροπικών κειμένων με ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο στην πλατφόρμα Webex. Παράδειγμα εφαρμογής στη Νεοελληνική 
Γλώσσα.» 
 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Προς υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σας στις τρέχουσες συνθήκες (ΕξΑΕ στο 
πλαίσιο των μέτρων προστασίας από covid-19) και στο πλαίσιο των επιμορφωτικών 
στόχων του ετήσιου προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ (Πράξη 19/12-10-2020), στη 
συνέχεια του διαδικτυακού εργαστηριακού σεμιναρίου (17-12-2020) που αφορούσε 
στη διδασκαλία πολυτροπικών κειμένων με αξιοποίηση της πλατφόρμας webex, 
έχω αναρτήσει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στον ιστότοπό μας  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/  στο πεδίο 
ΤΠΕ και ΕξΑΕ http://tpe-exae2020-21.weebly.com/  .   

 

 

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα «Ψηφιακό σενάριο. Πολυτροπικά κείμενα - αφίσες» 
http://tpe-exae2020-21.weebly.com/psietaphiiotaalphakappaomicron-
sigmaepsilonnualpharhoiotaomicron-
piomicronlambdaupsilontaurhoomicronpiiotakappaalpha-alphaphiiotasigmaepsilonsigma.html 

 
βρίσκεται αναρτημένο το υλικό από το σενάριο διδασκαλίας με θέμα «Σενάριο 
διδασκαλίας πολυτροπικών κειμένων με ομαδοσυνεργατική μέθοδο στην 
πλατφόρμα Webex. Παράδειγμα εφαρμογής στη Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ 
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Γυμνασίου)». Εισηγήτρια-δημιουργός σεναρίου διδασκαλίας: Δρ Αγγελική 
Καψάσκη, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ, επίτ. Σχολ. Σύμβουλος  Φιλολόγων.  
Αναρτημένο υλικό: 

1. Σύντομη παρουσίαση του σεναρίου (θεωρητικό πλαίσιο, υλικό σεναρίου) σε 
ψηφιακό αρχείο της Αγγ. Καψάσκη. 

2. Διαδικτυακή δ/νση  για το βίντεο «Η προπαγάνδα στον Α’ παγκόσμιο 
πόλεμο», στο πλαίσιο της αφόρμησης -εισαγωγικής φάσης του σεναρίου  

3.   Τα   Φύλλα Εργασίας για τις ομάδες μαθητών/τριών 
4.  Οι 12 Αφίσες του σεναρίου (ανά 2 σε κάθε ομάδα) 
5. Το Φύλλο Αξιολόγησης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας, στο 

πλαίσιο στόχων αναστοχασμού και ανάπτυξης κριτικής σκέψης. 
 
Η προβληματική του σεναρίου διδασκαλίας: 
 Πώς μπορούμε να διδάξουμε τους μαθητές/τριες να προσεγγίζουν 

πολυτροπικά κείμενα, στο πλαίσιο της θεωρίας των πολυγραμματισμών, σε 
ανταπόκριση προς σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και στόχους των 
Προγραμμάτων Σπουδών;  

 Ειδικότερα, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τον κριτικό στοχασμό και τις 
δεξιότητες στις ΤΠΕ  των μαθητών/-τριών, διδάσκοντας πολυτροπικά 
κείμενα;  

 Μάλιστα, στην περίοδο της τρέχουσας ΕξΑΕ, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε 
τους παραπάνω στόχους διαμέσου της πλατφόρμας Webex, ώστε να 
προσδώσουμε ενδιαφέρον στο μάθημα με την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών/-τριών; 

 
Το θέμα του σεναρίου διδασκαλίας:   
 Στη βάση της προβληματικής αυτής,  θέμα του του αναρτημένου σεναρίου 

αποτελεί η διδακτική προσέγγιση πολυτροπικών κειμένων με 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο στην πλατφόρμα Webex. Ως παράδειγμα 
εφαρμογής  παρουσιάζεται σενάριο διδασκαλίας στη Νεοελληνική Γλώσσα. 
Ειδικότερα, το σενάριο διδασκαλίας αφορά στην κριτική προσέγγιση αφισών 
στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας «Ειρήνη – Πόλεμος», της Νεοελληνικής 
Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. Επισημαίνεται ότι το σενάριο αποτελεί παράδειγμα 
διδακτικής προσέγγισης και μπορεί να εφαρμοστεί στη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου και Λυκείου, με προσαρμογή στην 
ύλη, ανά τάξη.  Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα γνωστικά 
αντικείμενα Γυμνασίου και Λυκείου, π.χ. στην Ιστορία (με προσαρμογή 
στην ύλη τους) και μάλιστα με διαθεματική αξιοποίηση.  

 Παράλληλα, το σενάριο προσφέρεται για την αξιοποίηση «δωματίων 
συνεργασίας» και καλών πρακτικών ομαδοσυνεργατικής με τη χρήση της  
πλατφόρμας Webex. 

 



Στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις – διευκρινίσεις και κάθε δυνατή υποστήριξη 
στην αξιοποίηση του διδακτικού σεναρίου σε συνθήκες ΕξΑΕ (ή και δια ζώσης 
διδασκαλία). 

 
Με τιμή, 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  
κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 

 
Βασιλεία (Λιάνα)  Καλοκύρη 

 
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 


