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ΠΡΟΣ:  Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους (ΠΕ02) 

Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου 

Επιστημονικής Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε. 

ΠΕ02  Β. Καλοκύρη  

           (διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων 

τους) 

ΚΟΙΝ:   

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

 

               

 

Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ιλιάδας του Ομήρου, με 

προεκτάσεις αξιοποίησης στη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής 

γραμματείας.  (Β. Καλοκύρη. «Ο αφηγηματικός λόγος της Ιλιάδας του Ομήρου. 

Στοιχεία για αξιοποίηση στη διδασκαλία με γνώμονα την ανακαλυπτική μάθηση 

και την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.») 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Σας αποστέλλω συνημμένο ως υποστηρικτικό υλικό κείμενό μου με θέμα: «Ο 

αφηγηματικός λόγος της Ιλιάδας του Ομήρου. Στοιχεία για αξιοποίηση στη 

διδασκαλία με γνώμονα την ανακαλυπτική μάθηση και την υποκίνηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών.» 

Στο κείμενο εμπεριέχονται στοιχεία σύνδεσης και σύγκρισης με την Οδύσσεια του 

Ομήρου αλλά και αφηγηματολογικές διευκρινίσεις χρήσιμες γενικότερα για τη 

διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γραμματείας. 

Επισημαίνεται ότι το κείμενο απευθύνεται στους Φιλολόγους που διδάσκουν και όχι 

στους μαθητές. Η επιστημονική ορολογία του κειμένου δεν έχει στόχο την μετάδοσή 

της στους μαθητές αλλά τον επιστημονικό προσδιορισμό στοιχείων της αφήγησης τα 

οποία βοηθούν στην ακριβέστερη προσέγγιση και εμβάθυνση στην ανάλυση των 

κειμένων και που με κατάλληλο διδακτικό χειρισμό μπορούν να αξιοποιηθούν για 

ανακαλυπτική μάθηση  και κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών (όχι για 

αποστήθιση όρων επιστημονικής-αφηγηματολογικής μεταγλώσσας)! 

Είμαι στη διάθεσή σας για δοκιμές αξιοποίησης του υλικού με κατάλληλες διδακτικές 

πρακτικές στην τάξη! 

 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
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Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

Επιστημονικής Ευθύνης ΠΕ02 Φιλολόγων  Ηρακλείου 

(2ης ενότητας Σχολείων Δ.Ε)  

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 

 

 
 

 

Συνημμένο: Β. Καλοκύρη. «Ο αφηγηματικός λόγος της Ιλιάδας του Ομήρου. Στοιχεία 

για αξιοποίηση στη διδασκαλία με γνώμονα την ανακαλυπτική μάθηση και την 

υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.» (σελ. 1-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


