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 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Εκπαιδευτικός 
Σχεδιασμός 

ΔΕΠΠΣ 
ΑΠΣ 

Στόχοι 



 

Γενικός σκοπός του σεναρίου  
 

 

 

H αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου που αφορά το 

γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας που εντάσσεται στο 

μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, αντλείται  

από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Ε΄και ΣΤ΄ 

τάξης Δημοτικού του ΟΕΔΒ και φέρνει σε επαφή τους 

μαθητές με την ποίηση  του Ελύτη τόσο σε περιβάλλον 

σύγχρονης όσο και σε περιβάλλον ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης. 



Προσδοκώμενα  Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Για τις/τους μαθήτριες/τές 

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι μαθήτριες/τές σας αναμένεται: 

     Σε επίπεδο γνώσεων 

 Να αναλύσουν το ποίημα ως προς τη μορφή και να κατανοήσουν βασικούς 

όρους, όπως την ομοιοκαταληξία, τον αριθμό  των στροφών, των στίχων, των 

συλλαβών. 

 Να αναλύσουν το περιεχόμενο του ποιήματος και να κατανοήσουν τα σχήματα  

λόγου που χρησιμοποιεί ο ποιητής, την εικονοπλασία και τη δράση (κίνηση-

εναλλαγή), γενικότερα  τη γρήγορη εναλλαγή των εικόνων.   

 Να παρατηρήσουν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί. 

  Να κατανοήσουν τη διαφορά του ποιητικού λόγου από τον πεζό λόγο.  

 Να ερευνήσουν  και να γνωρίσουν στοιχεία από τη βιογραφία  του ποιητή  και 

να ανατρέξουν σε άλλα έργα του. 

 Να γνωρίσουν τα έργα διάφορων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν  από το 

έργο του Ελύτη. 

 
 

  
 



Προσδοκώμενα  Μαθησιακά Αποτελέσματα 

       Για τις/τους μαθήτριες/τές 

       Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι μαθήτριες/τές σας   

      αναμένεται: 

      Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του περιβάλλοντος της e-class ή 

της e-me και της webex και γενικότερα με τη χρήση των Η/Υ. 

 Να χειριστούν τον Η/Υ ως γνωστικό διερευνητικό εργαλείο αλλά 

και ως πηγή πληροφοριών, να αλληλεπιδράσουν με το υλικό 

και να εξάγουν συγκριτικά αποτελέσματα και να 

δημιουργήσουν. 

 



Προσδοκώμενα  Μαθησιακά Αποτελέσματα  

      Για τις/τους μαθήτριες/τές 

    Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι μαθήτριες/τές σας 

    αναμένεται: 

     Σε επίπεδο στάσεων 

 Να υιοθετήσουν θετική στάση για το περιβάλλον της σύγχρονης και της 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και να οδηγηθούν σε αποτελεσματική 

επικοινωνία, αρμονική συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό. 

 Να νιώσουν προσωπική ευχαρίστηση και να μετουσιώσουν το ηχόχρωμα 

της συναισθηματικής τους κατάστασης, εκφράζοντας θετική στάση για την 

ποίηση, τη ζωγραφική, τη μουσική και γενικότερα την τέχνη. 

 



Προσδοκώμενα  Μαθησιακά Αποτελέσματα  

   Για τις/τους εκπαιδευτικούς 

    Με την ολοκλήρωση του σεναρίου, θα πρέπει: 

 

    Σε επίπεδο γνώσεων 

 Να διακρίνουν  τα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε σύγχρονα, ασύγχρονα και μεικτά, να 

κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης τους. 

 



Προσδοκώμενα  Μαθησιακά Αποτελέσματα  

     Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

 Να  εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ απαραίτητων 

για την υλοποίηση ενός εξ αποστάσεως μαθήματος. 

 Να αξιοποιούν, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν 

ολοκληρωμένες διδακτικές παρεμβάσεις σε περιβάλλοντα 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 



Προσδοκώμενα  Μαθησιακά Αποτελέσματα  

   Σε επίπεδο στάσεων 

 

 

 

 Να υιοθετήσουν θετική στάση  για το περιβάλλον της σύγχρονης 

και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και να υπάρχει 

αποτελεσματική επικοινωνία, αρμονική συνεργασία και 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές. 



Εφαρμογή σε περιβάλλον σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης 

1ο βήμα:  Διάρκεια 5΄ λεπτά 

1.1. Ανοίγουμε το ψηφιακό βιβλίο (εμπλουτισμένο) του 

ανθολογίου της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης, κάνοντας κλικ  στο 

Ανθολόγιο Ε΄και ΣΤ΄τάξης και share screen  μέσω της 

πλατφόρμας Webex. 

 

1.2. Πηγαίνουμε στην Ενότητα Α2 Ο ήλιος ο ηλιάτορας με 

τη βοήθεια του μενού πλοήγησης που θα βρούμε στο 

πάνω δεξί μέρος της σελίδας.  
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Ο ήλιος ο ηλιάτορας 
 

 

2ο βήμα: Διάρκεια 20΄  

2.1. Ακολουθεί ανάγνωση του ποιήματος από τον δάσκαλο και στη συνέχεια 

από τους μαθητές. Ένα παιδί είναι ο μαθητής, άλλο ο ήλιος και άλλο οι άνεμοι. 

Ακολουθεί σιωπηρή ανάγνωση. Οι μαθητές εντοπίζουν τις άγνωστες λέξεις και 

με τη βοήθεια του δασκάλου τους τις εξηγούν. Ανατρέχουν και στο λεξικό της 

νεοελληνικής κοινής, στο οποίο τους παραπέμπει το διαδραστικό βιβλίο. Οι 

μαθητές μετρούν τις στροφές του ποιήματος, τις αριθμούν. Μετριούνται 

επίσης οι στίχοι της κάθε στροφής και  οι συλλαβές. Με το χρώμα της 

γραμματοσειράς επισημαίνονται οι ομοιοκαταληξίες στο ποίημα, σ’ αυτό 

βοηθάει  και η κατάλληλη ανάγνωση. 

 2.2. Επιπλέον, μέσω  του εικονιδίου  chat – συνομιλία το οποίο 

ενεργοποιείται πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης, 

δίνεται η δυνατότητα στις/στους μαθήτριες/τές να συμμετέχουν και να 

απαντούν σε ερωτήσεις που κάνουμε. 

 

 
 



Επεξεργασία - Ανάλυση 

3ο βήμα: Διάρκεια 10΄  

2.3. Κατά την επεξεργασία του μαθησιακού αντικειμένου, με τη βοήθεια του 

διαδραστικού βιβλίου γίνεται συζήτηση τίθενται κι άλλα ερωτήματα για τον ρόλο 

που παίζει η ομοιοκαταληξία στο ποίημα, για το ποιος έγραψε το ποίημα, για τη 

συλλογή στην οποία ανήκει, τον εκδότη, το έτος που γράφτηκε. 

2.4. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται ερωτήσεις που υπάρχουν στο ανθολόγιο και 

αφορούν το περιεχόμενο του ποιήματος (Ποιες εικόνες του ελληνικού τοπίου 

παρουσιάζονται στο ποίημα; Σε ποια μέρη της Ελλάδας ταξιδεύουν οι άνεμοι κτλ.). 

Εντοπίζονται εικόνες (οπτικές, ηχητικές, κ.τ.λ.). Επισημαίνονται τα σχήματα λόγου 

που χρησιμοποιεί ο ποιητής, οι μεταφορές, οι προσωποποιήσεις και η λειτουργία 

τους στο ποίημα. Χρωματίζονται οι μεταφορές με πράσινο με το χρώμα της 

γραμματοσειράς και  οι προσωποποιήσεις με κόκκινο. 

                                   

 



Ο ήλιος ο ηλιάτορας 

 4ο βήμα: Διάρκεια 10΄  

Ανοίγουμε το google earth - χάρτης Ελλάδας και 

εντοπίζουμε στο χάρτη  τα μέρη από τα οποία περνούν οι  άνεμοι...  

 

https://www.google.gr/maps/@38.0889052,24.2831101,166818m/data=!3m1!1e3?hl=el&authuser=0
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Η βιογραφία του ποιητή 

5ο βήμα: Διάρκεια 15΄  

Οι μαθητές  διαβάζουν  τη βιογραφία του ποιητή  και συζητούν με τον 
δάσκαλό τους με αφορμή τα μαθησιακά αντικείμενα στα οποία τους 
παραπέμπει το βιβλίο τους.  

 



Οι συνεικόνες του Ελύτη 

6ο βήμα: Διάρκεια 10΄  

Οι μαθητές  με αφορμή τις εικόνες του διαδραστικού βιβλίου τους και 
στοιχεία που αντλούν από τη βιογραφία του ποιητή  συζητούν  με τον 
δάσκαλό τους για τις συνεικόνες του Ελύτη. 

 

 

 



Χρήση  Whiteboard 

 Με  το διαμοιρασμό περιεχομένου (share content) της πλατφόρμας Webex 

ανοίγουμε το whiteboard και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του «annotate» που 

εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά ζητάμε από τις/τους μαθήτριες/τές να βάλουν 

τίτλο στις συνεικόνες. Οι άλλοι μπορεί να γράψουν στο chat. Τους συγκρίνουμε με 

τους τίτλους του Ελύτη. 

 

 

 



Ο ήλιος ο ηλιάτορας 
  

 

Οι μαθητές  εντοπίζουν και  παρουσιάζουν  έργα άλλων ποιητών 

και καλλιτεχνών που έχουν δεχτεί επιρροές από τον Ελύτη.    



 
Δημιουργία ομάδων 

 
7ο βήμα: Διάρκεια  30΄  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες  μέσω  Breakout  Sessions της Webex και κάνουν τις δραστηριότητες: 

1η ομάδα: Συγκρίνει το ποίημα του Ελύτη με το ποίημα του Ρίτσου που υπάρχει ως μαθησιακό 

αντικείμενο στο διαδραστικό  βιβλίο. Ο γραμματέας της ομάδας καταγράφει στο τετράδιό του τις 

θέσεις των μελών της ομάδας ή εναλλακτικά  σε ένα συνεργατικό έγγραφο, που τον σύνδεσμο 

τους έχει στείλει ο εκπαιδευτικός στο chat. 

2η ομάδα: Με τη βοήθεια του διαδικτύου τα μέλη της ομάδας  εντοπίζουν  κι  άλλες συλλογές του 

ποιητή (υπάρχει ο υπερσύνδεσμος και στο διαδραστικό βιβλίο). Ο γραμματέας της ομάδας  τις 

καταγράφει στο τετράδιό του ή εναλλακτικά τα μέλη τις καταγράφουν σε ένα συνεργατικό 

έγγραφο που τον σύνδεσμο τους έχει στείλει ο εκπαιδευτικός στο chat.  

 3η ομάδα: Με αφορμή την εικονογράφηση του βιβλίου δημιουργεί ένα ψηφιακό κολάζ με 

συνεικόνες του Ελύτη που αντλεί από συγκεκριμένες  σελίδες του διαδικτύου και δίνει δικό της 

τίτλο σε ένα συνεργατικό έγγραφο ή σε συνεργατική παρουσίαση που τον σύνδεσμο τους έχει 

στείλει ο εκπαιδευτικός στο chat  ή εναλλακτικά ο γραμματέας της ομάδας  δημιουργεί  ένα  

power point , με κολάζ του Ελύτη που του προτείνουν τα μέλη της ομάδας. 

Παρουσίαση στην ολομέλεια  από τον αρχηγό της κάθε ομάδας. 

Οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν  πληροφορίες και άφθονο υλικό από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και από  

υπερσυνδέσεις όπως  : http://users.sch.gr/gpantidou/index.files/Page410.htm 

http://blogs.sch.gr/annboukou/2011/03/                                                                        

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/ekpaid_yliko/logot_dimotiki/elytis.pdf 
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Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

      Εφαρμογή σεναρίου (Ασύγχρονης)  

     Στέλνουμε με email αναλυτικές οδηγίες στις/στους 

μαθήτριες/τές:  

 Θυμηθείτε στο κεφάλαιο Α2, στο έντυπο βιβλίο σας με τίτλο: Ο 

ήλιος ο ηλιάτορας.  

 Ανοίξτε το μαθησιακό αντικείμενο και καταγράψτε εικόνες του 

ελληνικού τοπίου που υπάρχουν στο μάθημα. Ζωγραφίστε τις ή 

δημιουργήστε ένα ψηφιακό κολλάζ.  

 Δημιουργήστε ένα καλλίγραμμα  με ένα ποίημα του Ελύτη που 

σας αρέσει. 

 



 

 

Εφαρμογή σεναρίου  (Συνδυασμός Σύγχρονης / 

Ασύγχρονης )   

 
            

      Βήμα 1ο: Στέλνουμε με email αναλυτικές οδηγίες στις/στους μαθήτριες/τές. 

        (Ασύγχρονη) 

      Βήμα 2ο: Συνδεόμαστε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης. 

         (Σύγχρονη) 

1. Ζητάμε από τις /τους  μαθήτριες/τές να μας παρουσιάσουν τις εργασίες που 

τους ανατέθηκαν στην ασύγχρονη. 

2. Κάνουμε διάλογο-συζήτηση με τους μαθητές για τις δραστηριότητες των  

μαθησιακών αντικειμένων που παρουσιάζουν. 

3. Διατυπώνουμε συλλογικά τα συμπεράσματά  μας.  

4.  Ολοκληρώνουμε τη νέα εκπαιδευτική διαδικασία με την έκφραση των 

εντυπώσεων και των συναισθημάτων των μαθητριών/ών για τον νέο τρόπο 

εκπαίδευσης, απαντώντας στις ερωτήσεις (Τι σας άρεσε; Τι σας έκανε εντύπωση; 

Τι θα αλλάζατε; κ.ά) 

 



 

Βήμα 3ο: Οι μαθητές μετά την ανατροφοδότηση 

αναρτούν τις εργασίες τους στο padlet , βλέπε:  

Οδηγίες χρήσης padlet 
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ΠΗΓΕΣ 

 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

ΠΤΔΕ Κρήτης Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. - Εκπαιδευτικό Υλικό 

http://users.sch.gr/gpantidou/index.files/Page410.htm 

  

http://blogs.sch.gr/annboukou/2011/03/ 

  

 http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/ekpaid_yliko/logot_dimotiki/elytis.pdf 
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