ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Βαζηθέο αξρέο πνπ νθείινπλ λα δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία
ηνπ καζήκαηνο είλαη:


Οι ζςνεπγαηικέρ και βιωμαηικέρ μοπθέρ μάθηζηρ: καζεηνθεληξηθό κνληέιν
δηδαζθαιίαο,

νκαδνζπλεξγαηηθή

κάζεζε,

αξρή

ηνπ

«επνηθνδνκηζκνύ»,

πξαθηηθή ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηάμε-«εξγαζηήξην», εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο
εκπεηξία έξεπλαο/γλώζεο [δπλάκεη θαη δξάζεο] δηαξθώο αλαηξνθνδνηνύκελε.


Ο εκζςγσπονιζμόρ ηηρ διδακηικήρ ηεσνολογίαρ: ζύγρξνλα δηδαθηηθά κέζα,
ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη δσή,
ζηνρεπκέλα θαη κε κέηξν.



Η «ολιζηική»

γνώζη και

η «διαθεμαηικόηηηα»:

αιιειεπίδξαζε

θαη

αιιεινζπκπιήξσζε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, π.ρ. ηεο
Λνγνηερλίαο κε ηε Γιώζζα, ηελ Ιζηνξία, ηελ Αηζζεηηθή θαη Θεαηξηθή Αγσγή
θ.ν.θ.


Η

απσή

ηηρ

«παιδαγωγικήρ

διαθοποποίηζηρ»:

δηδαζθαιία

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην επίπεδν εηνηκόηεηαο θάζε παηδηνύ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο.
Σε ό,ηη αθνξά ηε δηδαθηηθή κεζόδεπζε ηνπ καζήκαηνο εηδηθά ζηηο κεγαιύηεξεο
ηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα κε γίλεη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηεγλή, αιιά έλα
παηρλίδη θξηηηθήο γλώζεο θαη δεκηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ, απαηηείηαη:


ε αδιάλειπηη ζςναναζηποθή με ηα κείμενα, ώζηε νη καζεηέο λα κε
«καζαίλνπλ ζεσξία» αιιά λα καζαίλνπλ ηε ζεσξία κέζα από ηε δηδαζθαιία ησλ
θεηκέλσλ·



ηα θείκελα λα είλαη ελκςζηικά: λα έρνπλ αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο θαη ζηελ
ηδηαίηεξε ςπρνζύλζεζε ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, ρσξίο απινπζηεύζεηο·



ε

δηακόξθσζε

καηάλληλος

κλίμαηορ

δηδαζθαιίαο:

επράξηζηε

θαη

«παηγληώδεο» αηκόζθαηξα, ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο σο εξγαζηεξίνπ έξεπλαο θαη
ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο·


ην θπξηόηεξν, ε εδξαίσζε εζωηεπικών κινήηπων ζηνπο καζεηέο ώζηε λα
ελδηαθεξζνύλ γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
ινγνηερλίαο: απηό κπνξεί λα γίλεη ηδίσο κε ηελ ελίζρπζε θαη επηβξάβεπζε

δεμηνηήησλ, όπσο ε αλάιπζε, ε ζύλζεζε θαη ν (αλα)ζρεδηαζκόο ησλ
δεδνκέλσλ, ε επαγσγηθή θαη παξαγσγηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθή-επηλνεηηθή
ηθαλόηεηα, θ.ν.θ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (γενικέρ διδακηικέρ καηεςθύνζειρ)
Τα ζηάδηα μεθοδεςμένηρ ανάπηςξηρ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην πιαίζην ηνπ
ινγνηερληθνύ καζήκαηνο ζην ζρνιείν είλαη ηα αθόινπζα:


επηινγή ηνπ ινγνηερληθνύ γέλνπο θαη είδνπο, θαη δηδαζθαιία ησλ δηαθξηηηθώλ
γλσξηζκάησλ ηνπ



θαηαλόεζε/ζρεδηαζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζε
ζπλεξγαζία καζεηώλ θαη δηδάζθνληα κέζα ζηελ ηάμε-εξγαζηήξη



παξαγσγή θεηκέλνπ δεκηνπξγηθήο γξαθήο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο καζεηέο
αηνκηθά ή ζε νκάδεο, κέζα ή έμσ από ηελ ηάμε, πξναηξεηηθή δπλαηόηεηα
θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη κε άιια κέζα: κνπζηθή, δσγξαθηθή, ζεαηξηθό
κνλόπξαθην θ.ιπ.)



αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ππό ηε κνξθή απηναμηνιόγεζεο θαη
εηεξναμηνιόγεζεο από ηελ νκάδα, κε θξηηήξηα αθελόο ηελ αληαπόθξηζε ηνπ
παξαγόκελνπ θεηκέλνπ ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο (αληηζηνηρία κε ην
ινγνηερληθό πξόηππν), αθεηέξνπ ηελ πξσηνηππία ηνπ.

