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ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
1. ΚΟΠΟ-ΣΟΧΟΙ:
κοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ απόπειρα αποδόμθςθσ ςτερεοτφπων και
προκαταλιψεων ςχετικά με το «αςφμπτωτο χάςμα» μεταξφ φιλολογικϊν και
μακθματικϊν αντικειμζνων, προκειμζνου να αναπτυχκεί περαιτζρω θ ςυνεργαςία
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των αντίςτοιχων ειδικοτιτων.
τόχοι:
Σε επίπεδο γνϊςεων:
1. Να αναγνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί τθ ςυνάφεια μακθματικϊν
και φιλολογικϊν αντικειμζνων.
2. Να προςδιορίηουν το περιεχόμενο των εννοιϊν «ρθτοί και άρρθτοι αρικμοί»
ωσ
υπζρβαςθ
(μεταςχθματιςμό)
τθσ
ςτερεοτυπικισ
διάηευξθσ
«ρθτοί/ακζραιοι».
Σε επίπεδο δεξιοτιτων:
1. Να μποροφν να αξιοποιοφν ςτοιχεία/μζρθ από πλατωνικοφσ διαλόγουσ ι
ςυναφι ζργα τζχνθσ για να αποδομοφν ςτθν πράξθ και ςτθν τάξθ ςτερεότυπα
«χάςματοσ» μακθματικϊν/φιλολογικϊν αντικειμζνων.
2. Να μποροφν να εφαρμόηουν πρακτικζσ ανίχνευςθσ ςτερεοτφπων μζςα από τθν
τζχνθ.
Σε επίπεδο ςτάςεων:
1. Να εκτιμιςουν οι ςυμμετζχοντεσ τθν αξία των μακθματικϊν και των
φιλολογικϊν αντικειμζνων, ανεξάρτθτα από τθν ειδικότθτά τουσ.
2. Να αναπτυχκεί κουλτοφρα ςυνεργαςίασ μεταξφ των ειδικοτιτων (ΦιλολόγωνΜακθματικϊν)
3. Να εκτιμθκεί θ αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτον μεταςχθματιςμό ςτερεοτυπικϊν
παραδοχϊν ςτθν εκπαίδευςθ.

2. ΘΕΜΑ-ΔΟΜΗ:
Βαςικό άξονα του εργαςτθρίου αποτελεί θ δραματοποιθμζνθ προςζγγιςθ του
πεποιθμζνου πλατωνικοφ διαλόγου και ςτθ ςυνζχεια θ επεξεργαςία επιμζρουσ
κεμάτων και κριτικϊν ερωτθμάτων που ανακφπτουν και αφοροφν ςε ςτερεοτυπικζσ
παραδοχζσ για τθ δυςκολία κατανόθςθσ των μακθματικϊν ι τθσ «φιλολογικισ
ςκζψθσ», ανάλογα με τθν ειδικότθτα των εκπαιδευτικϊν. Θα αξιοποιθκοφν εκτόσ από
τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, εργαςίεσ ςε ομάδεσ, παιχνίδια ρόλων, καταιγιςμόσ ιδεϊν
και άλλεσ ενεργθτικζσ-ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ.
3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτο ζντυπο αυτό, θ διάρκεια του
εργαςτθρίου «δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δφο ϊρεσ (120 λεπτά)». Συνακόλουκα, κα
αξιοποιθκεί ο χρόνοσ των δφο ωρϊν. Εφόςον όμωσ επιτραπεί από το οργανωτικό
πλαίςιο, κα προτείναμε να πραγματοποιθκεί το εργαςτιριο ςε τρεισ ϊρεσ (180
λεπτά), προκειμζνου να αξιοποιθκεί πλθρζςτερα θ δραματοποίθςθ του κειμζνου και
να υπάρξει χρόνοσ για περαιτζρω διάδραςθ των ςυμμετεχόντων με τουσ ειςθγθτζσ, το
κείμενο και μεταξφ τουσ.
4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
Λόγω του ειδικότερου ενδιαφζροντοσ του εργαςτθρίου για εκπαιδευτικοφσ
Φιλολόγουσ και Μακθματικοφσ, κα προτείναμε κατά προτεραιότθτα να προτιμθκοφν
εκπαιδευτικοί των αντίςτοιχων ειδικοτιτων.
5. ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ:
Ελάχιςτοσ αρικμόσ: 5 ςυμμετζχοντεσ (κατά προτίμθςθ εκπαιδευτικοί Φιλόλογοι και
Μακθματικοί). Μζγιςτοσ αρικμόσ: 25.

