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1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής 

Αναφέρεται ο τίτλος της Διδακτικής Πρακτικής, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό της. 

Το δημοτικό τραγούδι και ιδιαίτερα η κατηγορία «Παραλογές».Συγκριτική προσέγγιση 

του υπερφυσικού σε παραλλαγές  βαλκανικών λαών.  Το υπερφυσικό σε σύγχρονα 

πνευματικά δημιουργήματα(λογοτεχνία, κινηματογράφος). 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 Δημιουργός/-οι 

Ονοματεπώνυμο: …ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Πατρώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
 
Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός1     1         Σχολικός Σύμβουλος         Στέλεχος  
Διοίκησης  
 
Στοιχεία Οργανικής Θέσης: ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ…  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερμού 1 Μυτιλήνη 
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http://www.epimorfosi.edu.gr/


E-mail:  
mail@lyk-peir-mytil.les.sch.gr 
 
Δικτυακός τόπος / blog: http:// lyk-peir-mytil.les.sch.gr 
 
Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος;     
 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ 1 
Αν ναι, να αναφέρετε την ονομασία του: ……………………………………………….. 

Ιστοσελίδα / blog: ………………………………………………………………………….. 

 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας Α’ Ενιαίου Λυκείου 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου : 

   Του  Νεκρού αδελφού-παραλογή 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Η παραπάνω ενότητα είναι συμβατή με  το ΑΠΣ  και το ΔΕΠΠΣ, εφόσον:  

α) ανταποκρίνεται στις  επιδιώξεις του ΑΠΣ    που σχετίζονται με  τη διέγερση του
ενδιαφέροντος των μαθητών για τη λογοτεχνία, τη δυνατότητα δημιουργικής ανάγνωσης
ερμηνείας και κριτικής  του ποιητικού κειμένου, καθώς και αξιοποίησης των θεματικών
του στοιχείων συγχρονικά και διαχρονικά Επίσης προσφέρεται για ερμηνευτική,
αισθητική και υφολογική προσέγγιση και κατανόηση της πολυσημίας της ποιητικής
γλώσσας. 

 β)προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση καθώς η ερμηνεία του μπορεί  να
εμπλουτιστεί και από άλλες  οπτικές(κινηματογράφος, θέατρο). 

γ)προσφέρει πεδίο αξιοποίησης εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών της λογοτεχνίας,
όπως είναι οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο.  

δ) θεωρείται κατάλληλη για την  εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και
μάθησης, όπως  είναι το project και οι ομάδες εργασίας, σε συνδυασμό με την
ερμηνευτική μέθοδο.………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών
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του Νέου Σχολείου 

Η εργασία σε ομάδες που προτείνεται ως κύρια μέθοδος προσέγγισης του κειμένου και
των προβλημάτων-θεμάτων που θέτει για διαπραγμάτευση, είναι στη κατεύθυνση της
προώθησης της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ  των μαθητών. .Καλούνται
επίσης να αξιοποιήσουν την κατά κανόνα  μεγάλη εξοικείωση  που διαθέτουν με τις ΤΠΕ,
για να συγκεντρώσουν πληροφορίες, αλλά και να αναλύσουν και να συνθέσουν
διαθέσιμες αισθητικές προσεγγίσεις  σχετικές με τα θεματικά στοιχεία του κειμένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 

Πρωτοβάθμια                                          Δευτεροβάθμια 1 

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε …Α’ τάξη Ενιαίου Λυκείου 

……………………………………….. 

Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 
διαφορετικών σχολείων;    

ΝΑΙ                   ΟΧΙ 1 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις. 

 

 
 

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής 
 

Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 
 

1. Σχέδιο Μαθήματος (σχέδιο για διδασκαλία 45’ ή λιγότερο ή διδακτικό 

δίωρο). 

2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήματος με μεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο 

Διδασκαλίας).1 
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3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη.1 

4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού 

προγράμματος.  

6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο 

ή σε κάποια δράση. 

7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. 

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των 

μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

10. Πρακτική αποδοτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών 

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία με άλλες τάξεις / με άλλα 

σχολεία). 

12. Άλλο …………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….............. 

 
1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Οι διδακτικές πρακτικές είναι στοχοκεντρικές. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής 
πρακτικής και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που 
υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα 
ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός……………………………………………………………………………. 

  α)Να γνωρίσουν οι  μαθητές την ιδιαίτερη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών, τις 
παραλογές, β) να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά  τους στη μορφή και το περιεχόμενο 
και γ) να παρακολουθήσουν  την αισθητοποίηση του υπερφυσικού στοιχείου 
διαχρονικά στη λογοτεχνία και σε άλλες μορφές πνευματικής δημιουργίας. 

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

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία.  

Διδακτικοί στόχοι: α) Να εντοπίσουν οι μαθητές αξίες και ιδέες του ιστορικοκοινωνικού 

πλαισίου που εντάσσεται το κείμενο. 

 β) Να αναγνωρίσουν τις λειτουργίες των φυσικών και συμβατικών προσώπων σε 

σχέση με τις ιδέες-αντιλήψεις.  

γ) Να ασκηθούν στην ανάλυση κειμένου εφαρμόζοντας  στοιχεία θεωρίας της 

Λογοτεχνίας.  
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δ) Να συγκρίνουν παράλληλα κείμενα  και να εντοπίζουν  τους μετασχηματισμούς 

κοινών θεμάτων, συγχρονικά και διαχρονικά.  

ε) Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

 στ) Να ανατρέξουν στην εμπειρία τους σχετικά με το υπερφυσικό στοιχείο 

(διαβάσματα, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές)να καταθέσουν τις απόψεις τους και να 

συζητήσουν τους τρόπους αισθητοποίησης  σήμερα.     

 

Σημειώστε αν  αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

Αξιοποιήθηκε υλικό από το διαδίκτυο. Επίσης οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν 
πληροφορίες η πολυμεσικό υλικό  στο διαδίκτυο. 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Υπολογίζεται ο χρόνος που θα διαρκέσει η Διδακτική Πρακτική σε σχέση με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ και το συνολικό 
πρόγραμμα του σχολείου. 

     Συνήθως περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ώρα έναρξης: η έναρξη της Διδακτικής Πρακτικής μπορεί να συσχετίζεται με 
άλλες δραστηριότητες της τάξης, που μπορεί να θεωρούνται προαπαιτούμενες 
της εφαρμογής της. 

Η έναρξη συσχετίζεται με την προετοιμασία που είναι απαραίτητη για την
υλοποίηση του σχεδίου μαθήματος 

Διάρκεια: η Διδακτική Πρακτική μπορεί να διαρκέσει από μια διδακτική ώρα με τη
διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων (Σχέδιο Μαθήματος) έως μια εβδομάδα,
ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος (Εκπαιδευτικό Σενάριο). 

Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής απαιτεί τουλάχιστον 4
διδακτικές ώρες. 

Συχνότητα: εξαρτάται από το θέμα της Διδακτικής Πρακτικής. Μπορεί να
διενεργηθεί σε συνεχόμενη σχολική περίοδο ή σε χωριστές σχολικές περιόδους,
κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

………………………………………………………………………………………… 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής.  
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  Επιλέχτηκε μεθοδολογικά το project, που δίνει τη δυνατότητα ,με τη δημιουργία 
ομάδων εργασίας, για άσκηση των μαθητών στη συλλογικότητα και την ανταλλαγή 
γνώσεων και πληροφοριών, και προωθεί την προσωπική και ομαδική διερεύνηση 
θεμάτων. Αρχικά, η προσέγγιση του κειμένου  γίνεται με την ερμηνευτική μέθοδο μέσω 
της τεχνικής των στοχευμένων ερωτήσεων και απαντήσεων,  και στη συνέχεια  
επιλέγεται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και της αισθητικής, μέσω της τέχνης 
και άλλων σύγχρονων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης και πνευματικής δημιουργίας.   

Ανάπτυξη σχεδίου διδασκαλίας 

 

Α)Φάσεις διδασκαλίας 

Α φάση   διδασκαλίας(1ο διδακτικό δίωρο):Παρουσίαση του ποιήματος 

 1η διδακτική ώρα: Με στοχευμένες ερωτήσεις οι μαθητές καλούνται να ανασύρουν τις  
γνώσεις τους απο την εισαγωγή  στην πρώτη περίοδο της νεοελληνικής λογοτεχνίας για 
το δημοτικό τραγούδι και ιδιαίτερα για τη κατηγορία «παραλογές». 

Στη συνέχεια διαβάζεται το εισαγωγικό σημείωμα που συνοδεύει την παραλογή «Του 
νεκρού αδελφού» και διερευνώνται οι γνώσεις των μαθητών για τους μύθους του 
Άδωνη  και της Περσεφόνης. Το ποίημα διαβάζεται από τον διδάσκοντα  και  αμέσως 
μετά παρουσιάζεται και με χρήση πολυμέσων(υπάρχει διαθέσιμο video στο  
διαδίκτυο)με στόχο να οικειοποιηθούν οι μαθητές μια αισθητική προσέγγιση που 
ενδεχομένως θα τους συγκινήσει περισσότερο και θα αναδείξει τη θεατρικότητα και  
τραγικότητα του κειμένου. 

Β φάση διδασκαλίας (1ο διδακτική  ώρα): ανάθεση των θεμάτων  εργασίας στις 
ομάδες 

(Οι ομάδες εργασίας έχουν  συγκροτηθεί από τις πρώτες  μέρες της σχολικής χρονιάς 
και είναι σταθερές)Τα θέματα μοιράζονται γραπτά. 

1η ομάδα: Να  καταγράψετε τα θέματα και τις ιδέες του κειμένου. 

2η ομάδα: Να εντοπίσετε στοιχεία πλοκής στο κείμενο( με ποιο τρόπο δηλ. ο 
δημιουργός οργάνωσε το υλικό του,( γεγονότα, επεισόδια, συγκρούσεις)ώστε να 
εξασφαλίσει την εξέλιξη του μύθου αλλά και να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη;) 

3η ομάδα: Να χαρακτηρίσετε τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο κείμενο.  Ποιος ή 
ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές κατά τη γνώμη σας;  

4η ομάδα: Να βρείτε στο κείμενο σχήματα λόγου( μεταφορές, παρομοιώσεις, 
επαναλήψεις, υπερβολές) και άλλα εκφραστικά μέσα (π.χ. εικόνες) και να συζητήσετε 
τη λειτουργία τους.  

Γ φάση διδασκαλίας:(2η διδακτική ώρα): Παρουσίαση της εργασίας των  ομάδων. 

ΟΙ παραπάνω ερωτήσεις στοχεύουν στην παρουσίαση-ανάλυση του τραγουδιού από 
τους μαθητές με πιο συστηματικό τρόπο. Τα κύρια σημεία κάθε εισήγησης 
καταγράφονται από τον «γραμματέα» κάθε ομάδας, αλλά και από τον διδάσκοντα στον 
πίνακα ώστε να είναι ευκολότερα στη διάθεση και των άλλων ομάδων. Ο διδάσκων  
παρεμβαίνει επίσης, όπου θεωρεί σκόπιμο με διευκρινιστικές ερωτήσεις ή σχόλια,  που 
διευκολύνουν την διάδραση των ομάδων.  
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Δ φάση  διδασκαλίας(3η διδακτική ώρα) 

 Συγκριτική μελέτη της παραλογής Του νεκρού αδελφού με παραλλαγές του τραγουδιού 
από άλλες βαλκανικές χώρες.  

Δίνεται φύλλο εργασίας και τα κείμενα της αλβανικής, βουλγαρικής και σέρβικης 
παραλλαγής.  Το θέμα είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Στόχος: να  εντοπίσουν οι 
μαθητές ομοιότητες και  διαφορές (στη μορφή και στο περιεχόμενο) ως προς τη 
διαπραγμάτευση του κοινού θέματος του υπερφυσικού, αλλά κυρίως να αξιολογήσουν 
μια ποιητική σύλληψη με βάση τη συγκίνηση που ένοιωσαν.   

Ε φάση  διδασκαλίας(4η διδακτική ώρα) 

Δόθηκαν δύο φύλλα εργασίας: το πρώτο συνδιαμορφώθηκε με  κάποιους μαθητές μετά 
από  συζήτηση σχετικά με το ενδιαφέρον τους για βιβλία ,ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές 
με  θέμα το υπερφυσικό, σήμερα. Σε όσους μαθητές δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον, 
δόθηκε ένα σύγχρονο ποίημα για συγκριτική μελέτη με τις παραλλαγές.  

      

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

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή/ 
έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης 
των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  
 
 

1ο Φύλλο εργασίας 
 
Να μελετήσετε την αντίστοιχη μορφή της παραλογής του Νεκρού αδελφού από την 
Αλβανία καθώς και τα αποσπάσματα του βουλγαρικού και σερβικού τραγουδιού και να 
τα συγκρίνετε ως προς τα θέματα και την πλοκή με την ελληνική παραλογή. Ποιο 
κείμενο σας  συγκίνησε περισσότερο και γιατί;   
Δίνονται τα κείμενα σε φωτοτυπίες. Θέμα κοινό για όλες τις ομάδες. 
 

2ο Φύλλο εργασίας 
 
1η ομάδα: Να διαβάσετε το ποίημα του Κ. Χαραλαμπίδη,  «Στα στέφανα της κόρης του» 
και να παρατηρήσετε πως το θέμα του νεκρού που επιστρέφει στη ζωή εμφανίζεται σε 
ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείμενο. 
Το κείμενο δίνεται σε φωτοτυπία 
 
2η ομάδα:  Να συζητήσετε την προσωπική σας εμπειρία από σύγχρονα πνευματικά 
προϊόντα (λογοτεχνία, κινηματογράφος, τηλεοπτικές σειρές, κόμικς)που 
διαπραγματεύονται το θέμα του υπερφυσικού και να αποτυπώσετε σε ένα σύντομο 
κείμενο τις προσεγγίσεις στο περιεχόμενο και την αισθητική που συναντήσατε. 
 

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 
υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται 



εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που 
μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 
 
Για την υλοποίηση του σχεδίου διδασκαλίας αξιοποιήθηκε: 
Α) το σχολικό εγχειρίδιο 
Β)η σχετική ενότητα από το βιβλίο του καθηγητή(παράλληλα κείμενα) 
Γ)Video, αναρτημένο στο you tube.com,που δημιούργησε μαθητής 
Δ)Η εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών γύρω από το θέμα. 
 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής ή μετά την πραγματοποίησή της, ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την 
αξιολόγησή της, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει 
πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική 
αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση) για 
να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 
αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός 
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 
1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο 
δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.  
2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα 
ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να 
αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο 
ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς 
και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.  
3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς 
επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 

 
Επώνυμα  1                                         Ανώνυμα  

Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή 
αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.  

 

*Για πρακτικούς λόγους,  η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το 

θηλυκό. 
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