Πατρόκλεια
Σχολείο: Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέους
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικός: Ελένη Φιλίππου-Βίκτωρος (φιλόλογος)
Περίληψη
Οι μαθητές σε εξωδιδακτικό χρόνο παρακολουθούν απόσπασμα από την ταινία Troy και καταγράφουν σε
σχετική σελίδα στο Mahara τους προβληματισμούς τους για τη στάση που θα κρατήσει ο Αχιλλέας στην
ικεσία του Πάτροκλου να επιστρέψει στη μάχη. Στην τάξη οι μαθητές καλούνται να εργαστούν από κοινού
(ομάδες 5-6) προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Το προϊόν της εργασίας
αναρτάται στο Mahara. Στη συνέχεια, κάθε μαθητής σε εξωδιδακτικό χρόνο παρακολουθεί ένα άλλο
απόσπασμα από την ταινία Troy, εντοπίζει σε ποια σημεία ο σκηνοθέτης της ταινίας διαφοροποιήθηκε σε
σχέση με το ομηρικό κείμενο και καταγράφει τις παρατηρήσεις του στη σχετική σελίδα στο Mahara.
Παράλληλα, σε ομάδες συζητούν σε forum στο Mahara, συναποφασίζουν την εργασία που θα
διαπραγματευτούν και συνδιαμορφώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας αυτής. Τελικά,
δημιουργούν σελίδα στο Mahara, όπου αναρτούν την τελική τους εργασία. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί
τη διαδικασία και σχολιάζει, εμψυχώνει, παρέχει βοήθεια όπου χρειάζεται.
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Συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο θάνατος του Πάτροκλου είναι προάγγελος της επιστροφής του Αχιλλέα
στη μάχη.
2. Να κατανοήσουν ότι στο εξής κινητήρια δύναμη του έπους θα είναι η διάθεση του Αχιλλέα για
εκδίκηση του θανάτου του αγαπημένου του φίλου Πάτροκλου.

3. Να εξετάζουν κριτικά την πηγή που έχουν μπροστά τους.
4. Να καλλιεργήσουν οι μαθητές συνεργατικό πνεύμα μέσα στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες.

Περιεχόμενο και δραστηριότητες
1. Παρακολούθηση σε εξωδιδακτικό χρόνο αποσπάσματος από την ταινία Troy και προβληματισμός
για τη στάση που θα κρατήσει ο Αχιλλέας. Ο κάθε μαθητής καταγράφει την άποψή του για τη στάση
που θα κρατήσει ο Αχιλλέας στη σχετική σελίδα στο Mahara (αφόρμηση).
2. Συζήτηση σε ομάδες των ερωτημάτων του φύλλου εργασίας και καταγραφή των απαντήσεων
(χαρτογράφηση) σε χαρτόνι. Το προϊόν της εργασίας αυτής αναρτάται στη σελίδα της κάθε ομάδας
στο Mahara.
3. Παρακολούθηση σε εξωδιδακτικό χρόνο αποσπάσματος από την ταινία Troy και εντοπισμός των
σημείων στα οποία ο σκηνοθέτης διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το ομηρικό κείμενο. Καταγραφή
των παρατηρήσεων στη σχετική σελίδα στο Mahara.
4. Συζήτηση σε ομάδες, επιλογή του θέματος της εργασίας και συνδιαμόρφωση των κριτηρίων
αξιολόγησής της.
5. Δημιουργία σελίδας στο Mahara, όπου αναρτάται η τελική εργασία.

Μαθησιακά Προϊόντα
-

Σχόλια/απόψεις μαθητών στη σελίδα του
Mahara όσον αφορά στα αποσπάσματα
της ταινίας Troy.

-

Απαντήσεις ερωτήσεων φύλλου εργασίας
– χαρτογράφηση.

-

Σχόλια/απόψεις μαθητών στο forum στο
Mahara σχετικά με την τελική εργασία και
τα κριτήρια αξιολόγησής της.

-

Σελίδα κάθε ομάδας.

