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ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

1. ΚΟΠΟ-ΣΟΧΟΙ:  

Οι νεοελλθνικζσ διάλεκτοι παρουςιάηουν αξιοςθμείωτο πλοφτο, και θ μελζτθ τουσ 
παρζχει πολφτιμεσ γνώςεισ όχι μόνο για τθν ίδια τθν νεοελλθνικι γλώςςα και τουσ 
μθχανιςμοφσ τθσ, αλλά και για τθν ιςτορία, τθν κοινωνιολογία και τθ λαογραφία του 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Παρ’ότι ςτο νζο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων 
Σπουδών και ςτα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 2003 ενκαρρφνεται θ 
γνωριμία με τθ διαλεκτικι ποικιλότθτα, θ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο ελλθνικό ςχολείο 
φαίνεται να ςυνεχίηει να μθν εκμεταλλεφεται τον πλοφτο των διαλεκτικών ποικιλιών. 
Η ιδζα για τθ δθμιουργία του Ψθφιακοφ Μουςείου Ελλθνικισ Προφορικισ Ιςτορίασ 
(ΨθΜοΠΙ) γεννικθκε από τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ των ελλθνικών 
διαλζκτων ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο ςχολείο (Τηακώςτα, Σφακιανάκθ, Πατςιάσ, 
Κλειδισ&Τςιγδινόσ, 2015). 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να ενθμερώςει και να ευαιςκθτοποιιςει τουσ 
ςυμμετζχοντεσ για τθν αξία των νεοελλθνικών διαλζκτων και τθσ προφορικισ 
ιςτορίασ, να τουσ παρζχει πρακτικζσ οδθγίεσ και γνώςεισ ςχετικά με το ςχεδιαςμό 
ενόσ projectπροφορικισ ιςτορίασ ςτο ςχολείο, κακώσ και βαςικι κατάρτιςθ ςε 
δεξιότθτεσ Η/Υ που αφοροφν ςτθν καταγραφι, επεξεργαςία και επιςθμείωςθ αρχείων 
ομιλίασ με εξειδικευμζνα λογιςμικά.   

 

2. ΘΕΜΑ-ΔΟΜΗ:  

Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα ενθμερωκοφν για τθν αξία των διαλζκτων και για κζματα 
προφορικισ ιςτορίασ ςτθν εκπαίδευςθ. Θα παρουςιαςτεί το Ψθφιακό Μουςείο 
Ελλθνικισ Προφορικισ Ιςτορίασ και κα ςυηθτθκοφν τα βιματα για τον ςχεδιαςμό ενόσ 
projectπροφορικισ ιςτορίασ ςτο ςχολείο. Θα δοκοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ για 
επιμζρουσ τμιματα του project, όπωσ πώσ παίρνουμε ςυνζντευξθ, πώσ επιλζγουμε 
τουσ πλθφορορθτζσ, πώσ κάνουμε μια ποιοτικι θχογράφθςθ, πώσ επεξεργαηόμαςτε 
τα αρχεία ιχου και πώσ επιςθμειώνουμε τθν ομιλία που ςυλλζξαμε με εξειδικευμζνα 
λογιςμικά. Κατά τθ διάρκεια αλλά και ςτο τζλοσ του εργαςτθρίου κα δοκοφν αςκιςεισ 
για πρακτικι εξάςκθςθ των ςυμμετεχόντων. 
 

Ακολουκοφν επιγραμματικά οι επιμζρουσ ενότθτεσ του εργαςτθρίου: 
1. Ειςαγωγι: Διάλεκτοι, Προφορικι Ιςτορία και Εκπαίδευςθ 



2. Σφντομθ παρουςίαςθ του Ψθφιακοφ Μουςείου Ελλθνικισ Προφορικισ 
Ιςτορίασ 

3. Σχεδιαςμόσ project προφορικισ ιςτορίασ 
4. Συνζντευξθ – καλζσ πρακτικζσ & επιλογι πλθροφορθτών 
5. Ηχογράφθςθ –Επιλογι εξοπλιςμοφ & λογιςμικοφ 
6. Επεξεργαςία αρχείων ιχου –Ειςαγωγι ςτθ χριςθ του ελεφκερου λογιςμικοφ 

Praat 
7. Επιςθμείωςθ ομιλίασ ςε επίπεδα  
8. Επεξεργαςία και επιςθμείωςθ μεγάλων αρχείων ιχου 
9. Πρακτικι εξάςκθςθ 
10. Συηιτθςθ - Αξιολόγθςθ εργαςτθρίου 

 

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

120 λεπτά 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  

Βαςικζσ γνώςεισ χειριςμοφ Η/Υ (αρχάριο επίπεδο) 

 

5. ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ:  

Ελάχιςτοσ αρικμόσ: 3 
Μζγιςτοσ αρικμόσ: το διπλάςιο του αρικμοφ των Η/Υ που διακζτει θ αίκουςα 
πολυμζςων (32 άτομα) 
 
Παρατηρθςεισ: 
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα εργαςτοφν είτε ατομικά είτε ανά ηεφγθ ςε Η/Υ τθσ 
αίκουςασ. 
Θα ιταν καλό να ζχουν μαηί τουσ ακουςτικά (π.χ. earphones για mp3 ι κινθτό) ώςτε 
να ζχουν τθ δυνατότθτα να ακοφνε τα αρχεία ιχου που κα επεξεργάηονται. 
 


