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eMysteries
Ιστορίες μυστηρίου με ήρωες ντετέκτιβ για την
ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών με
τη χρήση κινητών συσκευών
Επισκόπηση του Εγχειριδίου
του εκπαιδευτικού eMysteries
Το Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού, το
οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου
eMysteries
αφορά
την
ενίσχυση
δεξιοτήτων προσεκτικής ανάγνωσης και
προσφέρει αυτόνομες Ενότητες, οι
οποίες
εστιάζουν
στις
διάφορες
εκπαιδευτικές πτυχές των ιστοριών
μυστηρίου με ήρωες ντετέκτιβ. Το
Εγχειρίδιο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε
ακολουθώντας
μία
συμμετοχική
προσέγγιση, η οποία ενθάρρυνε την
ουσιαστικότερη
εμπλοκή
των
εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σχετικά με το περιεχόμενό
του. Αναλυτικότερα, το Εγχειρίδιο
αναπτύχθηκε με βάση δεδομένα που
συλλέχθηκαν από 26 εκπαιδευτικούς που
εργάζονται
στη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες
(Γερμανία,
Ισπανία,
Ιρλανδία,
Πορτογαλία και Κύπρο). Οι εν λόγω
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν τόσο σε

διαδικτυακή έρευνα όσο και σε ομάδες
εστίασης. Η κοινοπραξία του έργου θα
ήθελε να τους ευχαριστήσει όλους για
την πολύτιμη συμβολή τους.
Οι Ενότητες περιλαμβάνουν μία σειρά
από εισηγήσεις για εκπαιδευτικούς
σχετικά με το πώς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους
ιστορίες μυστηρίου με ήρωες ντετέκτιβ
αξιοποιώντας
τεχνικές
προσεκτικής
ανάγνωσης
με
ψυχαγωγικό
και
διαδραστικό τρόπο για τους μαθητές. Το
Εγχειρίδιο παρέχει στους εκπαιδευτικούς
ιδέες, πηγές, πρακτικές και κάποια
παραδείγματα
που
μπορούν
να
εξερευνήσουν κατά τη διδασκαλία τους.
Τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται
στο
Εγχειρίδιο
προέρχονται
από
σύγχρονα
μυθιστορήματα
ιστοριών
μυστηρίου. Τα πολυτροπικά κανάλια με
τα οποία αναπτύχθηκαν τα κείμενα που
παρουσιάζονται
αποτελούν
ένα
παράδειγμα του τι μπορεί να θεωρούν
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ελκυστικό οι νέοι μαθητές στη σύγχρονη
εποχή. Επιπλέον, προωθούν τη χρήση
πολλών μέσων για την ενίσχυση της
μαθησιακής
εμπειρίας,
εξερευνούν
τύπους
δραστηριοτήτων
σε
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους
και προωθούν την ενεργό εμπλοκή των
μαθητών με διάφορες μορφές τέχνης.
Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε
διαδραστική μορφή στον ιστότοπο του
έργου
στην
Αγγλική,
Γερμανική,
Ελληνική, Ισπανική και Πορτογαλική
γλώσσα. Για την ελληνική εκδοχή,
μπορείτε να κάνετε λήψη ή να
προβάλλετε διαδικτυακά το Εγχειρίδιο
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://flipbooks.emysteries.eu/toolbox/g
r/

Οι Ενότητες του Εγχειριδίου
eMysteries
Η Ενότητα 1 μελετά την αφηγηματική
έννοια της ιστορίας μυστηρίου με ήρωες
ντετέκτιβ σε διάφορα μέσα (στην
αφήγηση, τα κόμικς, τα μυθιστορήματα
σε
μορφή
κόμικ,
το
ψηφιακό
πολυτροπικό κείμενο). Παρουσιάζει τους

λόγους για τους οποίους οι ιστορίες
μυστηρίου με ήρωες ντετέκτιβ μπορούν
ενδεχομένως να είναι ελκυστικές για τους
αναγνώστες
της
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για
μαθητές ηλικίας 15 μέχρι 19 ετών: η
πλοκή, οι χαρακτήρες, τα στοιχεία και τα
τεκμήρια (πραγματολογική γνώση) είναι
ερεθίσματα για την ενίσχυση της
περιέργειας των αναγνωστών και
πρόκληση
για
τα
μυαλά
που
χρησιμοποιούν την επαγωγική σκέψη
στην πεζογραφία μυστηρίου.
Η Ενότητα 2 κάνει αναφορά σε
διδακτικές
μεθόδους
που
είναι
μαθητοκεντρικές,
συλλογικές,
διαδραστικές,
δημιουργικές
και
συνεργατικές όσον αφορά τη διαδικασία
ανάγνωσης. Όλες αυτές οι μέθοδοι
αξιοποιούν τις δημοφιλείς ψηφιακές
πρακτικές των νέων εκτός του επίσημου
εκπαιδευτικού προγράμματος και τις
επεκτείνουν στοχεύοντας σε ουσιαστική
μάθηση και στην προώθηση της
ανάγνωσης μέσα από την ενεργό
συμμετοχή.
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Η Ενότητα 3 αναφέρεται στην
ανάγνωση ιστοριών μυστηρίου με ήρωες
ντετέκτιβ, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω
της υποστήριξης των μαθητών να
δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και
να τις μοιραστούν με τους άλλους. Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο, η ανάγνωση παύει να
είναι παθητική και μετατρέπεται σε μια
ευκαιρία διάδοσης πληροφοριών και
γνώσεων, πραγματοποίησης κριτικής
ανάλυσης και συμμετοχής σε μια
δημιουργική δραστηριότητα.
Η Ενότητα 4 περιλαμβάνει όλα τα
βήματα για να καθοδηγήσει τους μαθητές
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να
περάσουν από την ανάγνωση ιστοριών
μυστηρίου με ήρωες ντετέκτιβ στη
δημιουργία της δικής τους ιστορίας: να
βρουν καλές ιδέες για να αναπτύξουν τη
γραφή
τους,
να
ακολουθήσουν
εισηγήσεις από άλλες ιστορίες, να
δημιουργήσουν
πλοκές
μυστηρίου,
υπόπτους, στοιχεία και λύσεις του
μυστηρίου. Υπογραμμίζει, επίσης, τη
σημασία της συνεργατικής γραφής μέσα
από την εισήγηση δραστηριοτήτων τις
οποίες
οι
μαθητές
μπορούν
να

πραγματοποιήσουν ομαδικά και τη χρήση
ψηφιακών εφαρμογών που μπορούν να
τους βοηθήσουν.

2η Διαδικτυακή Συνάντηση
Οι εταίροι του έργου eMysteries
πραγματοποίησαν τη 2η διαδικτυακή τους
συνάντηση στις 14 Μαΐου 2020. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν
θέματα
που
αφορούσαν
την
οριστικοποίηση του Εγχειριδίου του
εκπαιδευτικού, η οποία θα αποτελέσει τη
βάση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
του διαδραστικού περιβάλλοντος, το
οποίο θα υποστηρίζεται από κινητές
συσκευές. Συγκεκριμένα, οι εταίροι του
έργου συζήτησαν για τα κρίσιμα στοιχεία
του περιβάλλοντος και την ευθυγράμμισή
του με μαθησιακούς και εκπαιδευτικούς
στόχους. Παρείχαν, επίσης, χρήσιμες
πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με τα
στοιχεία των ιστοριών ντετέκτιβ και τα
πολυμέσα τα οποία θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της
μαθησιακής εμπειρίας.
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Επόμενα βήματα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στους επόμενους μήνες οι εταίροι του
έργου θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη
του διαδραστικού περιβάλλοντος. Το
περιβάλλον
θα
είναι
πλήρως
ευθυγραμμισμένο για να υποστηρίξει τη
δημιουργία ιστοριών ντετέκτιβ και θα
επιτρέπει
στους
μαθητές
να
δημιουργήσουν διάφορες ιστορίες με τη
χρήση πολυμεσικού υλικού που θα
περιλαμβάνει διαφορετικούς χαρακτήρες,
σκηνικά και πλοκές.

Ιστοσελίδα: www.emysteries.eu
Email: info@emysteries.eu
Facebook Page: @emysterieseu
Instagram: @emysterieseu
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