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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΑΞΗ: «Δηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ και 
δηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθµια και 
Β/βάθµια εκπαίδευση» MIS 296579 (κωδ. 5.175), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες 
προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η 
οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς 
πόρους.  
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π.3.2.1. Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε 
συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη. 
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Υπεύθυνος υπο-οµάδας εργασίας λογοτεχνίας: Βασίλης Βασιλειάδης 
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A. TΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος  
Ήµουν κι εγώ εκεί 

Δηµιουργός  
Μαρίνα Αρετάκη 

Διδακτικό αντικείµενο 
Νεοελληνική λογοτεχνία 

(Προτεινόµενη) Τάξη 
Γ΄ Γυµνασίου  

Χρονολογία 
Αύγουστος 2013.  

Διδακτική/θεµατική ενότητα 

— 
Διαθεµατικό 
Ναι  

Εµπλεκόµενα γνωστικά αντικείµενα 
Φιλολογικής ζώνης 

Ιστορία  

Ηµιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης 

Σχολικές γιορτές 

Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) 

Χρονική διάρκεια 
8 ώρες 

Χώρος 
Ι. Φυσικός χώρος: 

   Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής 

ΙΙ. Εικονικός χώρος:  — 
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Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή 
Καλή συνεργασία ανάµεσα σε καθηγητή Ιστορίας και Λογοτεχνίας (αν δεν είναι το 

ίδιο πρόσωπο). 

Για τον µαθητή: να έχει διδαχθεί το κεφάλαιο που αφορά την ελληνική 

επανάσταση του 1821 στο βιβλίο Ιστορίας της αντίστοιχης τάξης. 

Για το σχολείο: να είναι διαθέσιµο το εργαστήριο Πληροφορικής. 

 Εφαρµογή στην τάξη 

Το συγκεκριµένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας. 

Το σενάριο στηρίζεται 
—  

Το σενάριο αντλεί 
—  

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σενάριο κινείται ανάµεσα στη Λογοτεχνία και την Ιστορία και αποτελεί 

εµβάθυνση της διδασκαλίας της ελληνικής επανάστασης του 1821 από το βιβλίο της 

Ιστορίας και µία πρόταση για τη διδασκαλία των αποµνηµονευµάτων από το βιβλίο 

της Λογοτεχνίας. Το λογοτεχνικό αυτό είδος είναι και το νήµα που συνδέει τα δύο 

γνωστικά αντικείµενα, όπως φανερώνει και ο τίτλος του σεναρίου: «Ήµουν κι εγώ 

εκεί».  

Σε όλες τις φάσεις η τάξη βρίσκεται στο εργαστήριο της Πληροφορικής και 

ολοκληρώνει τις διαφορετικές δραστηριότητες: εντοπισµός λογοτεχνικών κειµένων 

µε θέµα την επανάσταση, διεύρυνση του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας µε τη χρήση 

υπερσυνδέσµων, έρευνα και χρήση της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης Ανέµη, ανάγνωση αποµνηµονευµάτων που βρίσκονται σε ψηφιακή µορφή, 

µελέτη των Αποµνηµονευµάτων του Μακρυγιάννη και διερεύνηση της 

λογοτεχνικότητάς τους, δηµιουργική γραφή (παραγωγή µιας πρωτοπρόσωπης 

αφήγησης που περιέχει ιστορικά στοιχεία). 
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Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Είναι σπάνιο στο ελληνικό σχολείο να µην υπάρχει ο «κατακερµατισµός των 

επιστηµονικών πεδίων που ασχολούνται µε την εκπαίδευση» τον οποίο επισηµαίνει ο 

Κουτσογιάννης (2012: 17). Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική επανάσταση του 1821 είναι 

ένας χώρος συνάντησης του διδακτικού αντικειµένου της Ιστορίας και της 

Λογοτεχνίας στη Γ΄ Γυµνασίου, µια συνάντηση που µπορεί να έχει ποικίλες εκδοχές. 

Η κεντρική ιδέα του σεναρίου είναι η σύγκλιση Ιστορίας και Λογοτεχνίας σε 

κείµενα βιωµατικά, προσωπικά, αυτοβιογραφικά. Η µελέτη αυτών των υβριδικών 

κειµένων βοηθάει στην κατανόηση τόσο της Ιστορίας όσο και της Λογοτεχνίας και 

βοηθάει σε µια περισσότερο βιωµατική προσέγγιση µακρινών ιστορικών γεγονότων 

από την πλευρά των µαθητών. 

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 

Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκουµε οι µαθητές: 

• να «συνειδητοποιήσουν την εσωτερική σχέση Λογοτεχνίας και Ιστορίας» 

(∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας για το Γυµνάσιο: 9) 

• να συνδιαλεχθούν µε βιωµατικό τρόπο µε ένα µακρινό για αυτούς γεγονός, 

όπως είναι η ελληνική επανάσταση του 1821 

• να µάθουν ότι υπάρχουν ψηφιακές βιβλιοθήκες 

• να γνωρίσουν καλύτερα τα δύο σχολικά βιβλία και να τα αντιληφθούν ως ένα 

ενιαίο σύνολο κι όχι ως κεφάλαια µε γνώσεις κατακερµατισµένες 

• να αντιληφθούν ότι ένα σχολικό βιβλίο σε ψηφιακή µορφή µπορεί συνεχώς να 

εµπλουτίζεται κι ότι δεν είναι στατικό και αµετάβλητο 
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Γνώσεις για τη λογοτεχνία 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκουµε οι µαθητές: 

• να αντιληφθούν την αναφορικότητα της λογοτεχνίας και τη στενή σχέση της 

µε την επιστήµη της Ιστορίας 

• να ξεχωρίζουν τα είδη της πρωτοπρόσωπης αφήγησης (αποµνηµόνευµα, 

ηµερολόγιο, αυτοβιογραφία) 

• να αντιληφθούν ότι η λογοτεχνικότητα ενός κειµένου µπορεί να µην ανήκει 

στις προθέσεις ενός συγγραφέα 

• να προβληµατιστούν για τον τρόπο µε τον οποίο ένα λογοτεχνικό κείµενο 

εντάσσει ιστορικά στοιχεία  

• να κατανοήσουν τις αλλαγές που κάνει ένας συγγραφέας όταν γράφει 

µυθοπλασία ακόµα κι όταν χρησιµοποιεί ιστορικές πηγές. 

• να κατανοήσουν ότι ένα λογοτεχνικό πρόσωπο έχει συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά ταυτότητας. 

Γραµµατισµοί 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκουµε οι µαθητές: 

• να µπορούν να αναγνωρίζουν εύκολα τα (βασικά) λογοτεχνικά είδη  

• να µπορούν να βρίσκουν µια ιστορική πληροφορία σε ένα κείµενο που δεν 

είναι ιστορικό 

• να είναι σε θέση να κωδικοποιήσουν σε έναν εννοιολογικό πίνακα τις γνώσεις 

που απέκτησαν για ένα θέµα 

• να φέρουν εις πέρας µια απλή έρευνα σε µια πανεπιστηµιακή ψηφιακή 

βιβλιοθήκη 

• να µπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν κείµενα µιας άλλης εποχής και να 

τα συνδέουν µε το µάθηµα της Ιστορίας 

• να µπορούν να εντοπίζουν τις διακειµενικές σχέσεις  

• να µπορούν να συνθέτουν ένα πλασµατικό πρόσωπο  

• να γράψουν µία αφήγηση µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
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• να µπορούν να παραπέµψουν σε µία ιστορική πηγή. 

Διδακτικές πρακτικές 

Το σενάριο στηρίζεται στην εργασία των οµάδων αλλά η τάξη εργάζεται και ως 

ολοµέλεια για σύντοµα διαστήµατα. Οι δραστηριότητες είναι κάποτε κοινές, κάποτε 

διαφορετικές για τις οµάδες, ίδιου τύπου όµως, έτσι ώστε η κάθε οµάδα να 

παρακολουθεί την άλλη εύκολα. Υπάρχουν αρκετές ατοµικές εργασίες που πρέπει να 

εκπονήσουν οι µαθητές.  

Στο σενάριο το οποίο εκπονείται στο εργαστήριο της Πληροφορικής 

συνεργάζονται οι καθηγητές Ιστορίας και Λογοτεχνίας. 

Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αφετηρία 

Είναι εύκολο για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει στη Γ΄ Γυµνασίου να διαπιστώσει τα 

σηµεία επαφής στην ύλη των δύο µαθηµάτων, Λογοτεχνίας και Ιστορίας, και φυσικό 

να µεταβαίνει, αρκετές φορές, από το ένα στο άλλο. Το σενάριο πραγµατοποιήθηκε 

για να συστηµατικοποιήσει αυτήν την µετάβαση, να δηµιουργήσει έναν κοινό χώρο 

για τα δύο αντικείµενα µελέτης και να κάνει ορατή στους µαθητές τη βαθύτερη 

σύνδεσή τους.  

Η συχνή αµηχανία καθηγητών και µαθητών όσον αφορά τη σχολική γιορτή της 

25ης Μαρτίου δείχνει πώς η επαφή µε ένα σηµαντικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας 

είναι µάλλον υποτυπώδης µέσα στο υπάρχον σχολικό σύστηµα και υπάρχει η ανάγκη 

για µια εκ νέου βωµατική προσέγγιση του ιστορικού αυτού γεγονότος. 

Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο 

Το σενάριο αυτό αντλεί από τα ανθολογούµενα λογοτεχνικά κείµενα της Γ΄ 

Γυµνασίου καθώς και από το κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας που 

είναι αφιερωµένο στην ελληνική επανάσταση του 1821 και αποτελεί εµβάθυνση σε 

µια ενότητα που θεωρείται «βασική ύλη» της τάξης. 
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Στο συγκεκριµένο σενάριο η χρήση των ΤΠΕ βοηθάει στο να αλλάξει η σχέση των 

µαθητών µε το σχολικό εγχειρίδιο που το αντιλαµβάνονται πλέον ως ένα κείµενο που 

µπορεί να γίνει πολυτροπικό µε δική τους συµβολή. Οι δραστηριότητες του σεναρίου 

βοηθούν τους µαθητές να αντιληφθούν τη σχέση των δύο διαφορετικών πεδίων, 

Λογοτεχνίας και Ιστορίας. Αντιλαµβάνονται επίσης την ύπαρξη ψηφιακών 

βιβλιοθηκών και τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρωτογενείς πηγές. Το Διαδίκτυο 

γίνεται έτσι αντιληπτό ως µια τεράστια βιβλιοθήκη. 

Κείµενα 

Λογοτεχνικά κείµενα σχολικών εγχειριδίων  

ΚΝΛ Γ΄ Γυµνασίου:  

Γιάννης Μακρυγιάννης, «Αποµνηµονεύµατα» 

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου,  «Αυτοβιογραφία» 

Γιώργος Σεφέρης, «Οµιλία στη Στοκχόλµη» 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειµένων Ε΄ & ΣΤ΄ Δηµοτικού:   

Γιάννης Μακρυγιάννης,  «Είµαστε εις το ‘εµείς’» 

ΚΝΛ Α΄ Λυκείου: 

Νικόλαος Κασοµούλης, «Στρατιωτικά ενθυµήµατα» 

Λογοτεχνικά κείµενα εκτός σχολικών εγχειριδίων 

Ισίδωρος Ζουργός. Η αηδονόπιτα, 476, 485-491. Αθήνα: Πατάκης, 2007.  

Υποστηρικτικό/Εκπαιδευτικό υλικό 

Ιστοσελίδες  

Ανέµη (ψηφιακή βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης): 

Αποµνηµονεύµατα Ξάνθου. 

ΕΚΕΒΙ: φάκελος Μακρυγιάννη 	  
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Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων: Ο λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην 

Πνύκα. 

Ιστορικές πηγές-Mind Map 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Στρατηγός Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα 

(αποσπάσµατα) 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού: Ιωάννης Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα 

Text 2 Mind Map 

Ψηφιακό σχολείο: Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων 

Ψηφιακό σχολείο: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου 

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

Α΄ φάση (1 ώρα) 

Η τάξη βρίσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής χωρισµένη από πριν σε οµάδες οι 

οποίες θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Ή, αν υπάρχει χρόνος, 

χωρίζονται σε οµάδες ως εξής: µοιράζεται ένα φύλλο µε τις εξής πέντε φράσεις που 

αναφέρονται στη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας 

Η ιστορία είναι ένα ψέµα στο οποίο όλοι συµφωνούν (Ναπολέων Βοναπάρτης)  

Η ιστορία θα είναι καλή µαζί µου γιατι σκοπεύω να την γράψω (Τσώρτσιλ – 

Βρετανός πολιτικός)  

Η µυθολογία είναι πρωτότοκη αδελφή της ιστορίας (Βολτέρος)  

Η ποίηση είναι ευγενέστερη και πιο φιλοσοφηµένη από την ιστορία: η ποίηση 

εκφράζει το οικουµενικό, ενώ η ιστορία µόνο το µερικό (Αριστοτέλης)  

Η ιστορία δεν επαναλαµβάνεται, κάνει όµως οµοιοκαταληξίες (Μαρκ Τουέιν – 

αµερικανός συγγραφέας). 
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και επιλέγουν ποια θεωρούν περισσότερο σωστή ή ποια τους αρέσει περισσότερο. 

Έτσι σχηµατίζονται (µε τη συνδροµή του εκπαιδευτικού για να µην κρατήσει πολύ 

χρόνο αυτή η διαδικασία) πέντε οµάδες. Η συζήτηση που ακολουθεί είναι σύντοµη: 

θα πρέπει όµως να γίνει αντιληπτό στους µαθητές ότι τις επόµενες ώρες θα 

εµβαθύνουν στη σχέση ανάµεσα στη Λογοτεχνία και την Ιστορία. 

Ανακοινώνεται ότι θα υπάρχει ένας ηλεκτρονικός φάκελος στην ιστοσελίδα του 

σχολείου (ή στο ιστολόγιο της τάξης αν υπάρχει) µε όλο το υλικό που θα χρειαστεί 

για την πραγµατοποίηση του σεναρίου. Εκεί θα αναρτώνται και οι εργασίες των 

οµάδων, ίσως και κάποιες ατοµικές εργασίες. 

Στη συνέχεια οι οµάδες τοποθετούνται µπροστά στους υπολογιστές όπου 

υπάρχει το Φύλλο εργασίας 1. Ο χρόνος κατά τον οποίο οι οµάδες θα εργαστούν θα 

εξαρτηθεί από ποια λογοτεχνικά κείµενα θα έχουν διδαχθεί µέχρι τη στιγµή που 

αρχίζει το σενάριο. Στη δραστηριότητα που ζητά να εντοπίσουν τα κείµενα του 

σχολικού ανθολογίου που αναφέρονται στην επανάσταση του 1821, οπωσδήποτε 

περιµένουµε να συλλέξουν: τον «Θούριο», τα «Αποµνηµονεύµατα» του 

Μακρυγιάννη, τους «Ελεύθερους Πολιορκηµένους» του Δ. Σολωµού, τον «Δήµο και 

το καριοφίλι του» του Α. Βαλαωρίτη. 

Μπορούµε να δεχτούµε και «Το προσκύνηµα του Τσάιλτ Χάρολντ» του 

Λόρδου Βύρωνα και τον «Παπατρέχα» του Κοραή αν οι µαθητές µπορούν να 

δικαιολογήσουν τη σχέση της ελληνικής επανάστασης του 1821 µε τα συγκεκριµένα 

κείµενα. 

 Όσον αφορά το κείµενο της Ε. Μουτζάν-Μαρτινέγκου εξετάζεται στην 

ατοµική εργασία, έτσι αν δεν το έχουν εντοπίσει, που είναι το πιθανότερο, θα το 

σχολιάσουµε µετά την ολοκλήρωση της ατοµικής εργασίας 1. 
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Αν δεν προλάβουν οι µαθητές να κάνουν τον υπερσύνδεσµο1, που προβλέπει η 

σχετική δραστηριότητα, την πρώτη ώρα, µπορούν να αρχίσουν µε τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα την 2η  ώρα ή να τους βοηθήσει ο εκπαιδευτικός στο τέλος της 1ης 

ώρας. Είναι πάντως βασικό για το σενάριο, όταν θα τελειώσει αυτή η δραστηριότητα, 

να δει η κάθε οµάδα τη δουλειά της άλλης και να αιτιολογήσει η κάθε µία τις 

επιλογές της2. 

Στο τέλος της πρώτης ώρας δίνεται στους µαθητές η ατοµική εργασία 1. 

Οι µαθητές αξιολογούνται από τη συµµετοχή τους και την ολοκλήρωση της 

ατοµικής εργασίας 1. 

Β΄ φάση (3 ώρες) 

1η ώρα 

Οι ώρες αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο εργαστήριο υπολογιστών (ή σε 

κάποιον άλλο χώρo που να διαθέτει πέντε υπολογιστές µε σύνδεση στο Διαδίκτυο). 

Στην αρχή της 1ης ώρας ασχολούµαστε λίγο µε την ατοµική εργασία 1 εντάσσοντας 

το κείµενο που µελέτησαν οι µαθητές στον Νεοελληνικό Διαφωτισµό: όπως έχει 

συµπεράνει ο Π. Κιτροµηλίδης, η Μουτζάν-Μαρτινέγκου είναι µια αφανής για πολλά 

χρόνια, αλλά γνήσια εκπρόσωπος του Διαφωτισµού στην Ελλάδα αφού ασπάζεται τα 

ουµανιστικά ιδεώδη του για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ισότητα (Kitromilidis 

1994: 60). 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν σκοπό έχουν να εξετάσουν 

προσεκτικότερα τα αποµνηµονεύµατα µε διττό τρόπο: ως λογοτεχνικό είδος και ως 

ιστορική πηγή. Έτσι, στη συνέχεια, οι οµάδες παίρνουν θέση µπροστά σε πέντε 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Σύνδεση λογοτεχνικού κειµένου µε ορισµένο σηµείο του βιβλίου Ιστορίας Γ΄ Γυµνασίου (βλ. Φύλλο 
εργασίας 1) 
2 Αν δεν είναι ελεύθερο το εργαστήριο, αυτή η πρώτη ώρα θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί σε µία 
αίθουσα µε διαδραστικό πίνακα. Οι οµάδες ανακοινώνουν τα ευρήµατά τους και ο εκπαιδευτικός ή 
ένας από τους µαθητές της οµάδας δηµιουργεί τους υπερσυνδέσµους. Αυτή η διαδικασία όµως είναι 
πιο χρονοβόρα. 
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υπολογιστές και διαβάζουν το Φύλλο εργασίας 2 και συγκεκριµένα την πρώτη 

δραστηριότητα: τον εντοπισµό ενός ορισµού του λογοτεχνικού είδους των 

αποµνηµονευµάτων. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα ασχολείται µε ένα σύντοµο ερώτηµα, 

ξεχωριστό για την κάθε µία, που αφορά τα συγγενικά λογοτεχνικά είδη των 

αποµνηµονευµάτων, τις διαφορές αποµνηµονευµάτων-ηµερολογίου και 

αυτοβιογραφίας, τα χαρακτηριστικά τους και την κατάρτιση µιας λίστας µε τα 

ονόµατα όσων έχουν γράψει αποµνηµονεύµατα για την επανάσταση του 1821. Οι 

µαθητές µπορούν να κάνουν ελεύθερη αναζήτηση ή να ψάξουν στο Λεξικό 

Λογοτεχνικών Όρων. Η όλη αναζήτηση δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 10 λεπτά. 

Μόλις οι οµάδες τελειώσουν, ανακοινώνουν µε τη σειρά τις απαντήσεις τους.  

Η επόµενη δραστηριότητα είναι κοινή για τις οµάδες και σχετικά σύντοµη: 

εντοπίζουν τι είδους ιστορική πηγή είναι τα αποµνηµονεύµατα.  

Στη συνέχεια, στην τρίτη δραστηριότητα, οι µαθητές αναζητούν τον ψηφιακό 

χώρο Ανέµη (την ψηφιακή βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης). Όταν όλες οι οµάδες είναι στην αρχική σελίδα της, συζητάµε λίγο τι µπορεί 

να περιέχει αυτή η βιβλιοθήκη και αν µπορούµε άραγε να βρούµε αποµνηµονεύµατα. 

Έχουµε τη λίστα µε τα ονόµατα όσων έχουν γράψει αποµνηµονεύµατα της 

επανάστασης (τα έχει βρει η οµάδα 5 από την πρώτη δραστηριότητα). Αν υπάρχει 

ανάγκη, ο εκπαιδευτικός βοηθάει στην αναζήτηση. Είναι βασικό να χρησιµοποιήσουν 

την Αναζήτηση µε τα Ευρετήρια ή την αναζήτηση µε τα συγκεκριµένα ονόµατα, 

διαφορετικά θα χαθούν στο πλήθος των βιβλίων.  

 Είναι ουσιαστικό όµως κάποια από τα αποµνηµονεύµατα να τα βρουν µόνοι 

τους οι µαθητές. Ανακοινώνονται τα ευρήµατα στην ολοµέλεια. 

Αφού καταγράψουν τη λίστα των αποµνηµονευµάτων που αφορούν την 

ελληνική επανάσταση και που βρίσκονται στην Ανέµη σε ένα αρχείο Word, τότε 

προχωράµε στην επόµενη δραστηριότητα: να ‘κατεβάσουν’ και να διαβάσουν 

κάποιες σελίδες από ένα βιβλίο αποµνηµονευµάτων που θα επιλέξουν. Επειδή δεν 
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υπάρχει πρόσβαση στα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη από την Ανέµη, κι 

επειδή θα ασχοληθούν οι µαθητές τις επόµενες ώρες µε αυτό το κείµενο, οι οµάδες θα 

ασχοληθούν µε τα αποµνηµονεύµατα των: Ξάνθου, Περραιβού (δύο οµάδες), 

Σπηλιάδη και Κολοκοτρώνη.  

Ο προσδιορισµός του κειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί η κάθε οµάδα πρέπει 

να γίνει γρήγορα για να µη χαθεί χρόνος και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει 

στην διαδικασία (αν διαπιστώσει π.χ. ότι κάποια οµάδα έχει βρει πρώτη τα 

αποµνηµονεύµατα του Ξάνθου, τότε της λέει ότι θα ασχοληθεί αυτή µε το κείµενο 

αυτό). Προσέχουµε, επίσης, οι δύο οµάδες που θα διαβάσουν τα αποµνηµονεύµατα 

του Περραιβού να ασχοληθούν µε διαφορετικά θέµατα. 

Οι οµάδες επιλέγουν το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν.  

Σε αυτό το σηµείο περίπου τελειώνει η 1η ώρα της Β΄ φάσης. 

Για το σπίτι (ατοµική εργασία 2) τους ζητάµε να καταρτίσουν έναν 

εννοιολογικό πίνακα σε σχέση µε ό,τι έχουν µάθει για τα αποµνηµονεύµατα. Σκοπός 

της άσκησης είναι να καταλάβουν ότι τα αποµνηµονεύµατα είναι κείµενα που µπορεί 

να απασχολήσουν και τις δύο επιστήµες (Ιστορία και Λογοτεχνία). 

 

2η-3η ώρα (β΄ φάσης) 

Οι οµάδες βρίσκονται ξανά στο εργαστήριο και ξανακοιτάζουν το κείµενο των 

αποµνηµονευµάτων που έχουν επιλέξει. Καλό είναι ανάµεσα στην 1η και την 2η ώρα 

της Β΄ φάσης να µεσολαβήσουν κάποιες µέρες έτσι ώστε να έχουν διαβάσει στο σπίτι 

το τµήµα των αποµνηµονευµάτων που έχουν επιλέξει. Αν κάποιος από την οµάδα 

έχει διαβάσει περισσότερο και έχει εντοπίσει κάποια ιστορικά στοιχεία διαφορετικά 

από τους άλλους, τότε θα ήταν καλό αυτά να ενσωµατωθούν στην εργασία της 

οµάδας. 
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Όταν η οµάδα είναι έτοιµη, αποφασίζει ποια ιστορική πληροφορία αξίζει να 

µεταδώσει και στις άλλες οµάδες και για αυτήν θα δηµιουργήσει υπερσύνδεσµο στο 

βιβλίο της Ιστορίας, όπως έκανε και στην προηγούµενη δραστηριότητα. 

Οι οµάδες ανακοινώνουν στην ολοµέλεια ποια αποµνηµονεύµατα έχουν διαβάσει και 

ποια ιστορική γνώση έχουν αποκοµίσει από την ανάγνωση αυτή. 

Όταν τελειώσουν οι οµάδες κι ανάλογα µε τα ευρήµατά τους, γίνεται συζήτηση 

µε άξονα την προβληµατική της αντικειµενικότητας, όταν υπάρχει προσωπική 

εµπλοκή στα γεγονότα. Τα ιστορικά στοιχεία που εντόπισαν οι µαθητές υπάρχει 

περίπτωση να µην είναι ακριβή; Για ποιους λόγους θα µπορούσε ο συγγραφέας να 

παραποιήσει τα γεγονότα; 

4η-5η ώρα (β΄ φάσης) 

Η τάξη βρίσκεται στο εργαστήρι της Πληροφορικής και οι οµάδες παίρνουν θέση 

µπροστά από έναν υπολογιστή.  

Ο εκπαιδευτικός µαζεύει από τους µαθητές την ατοµική εργασία 2 και τα πρώτα 

λεπτά σχολιάζοναι κάποιοι από τους εννοιολογικούς πίνακες που έχουν καταρτίσει οι 

µαθητές. 

Στη συνέχεια, διαβάζουν το Φύλλο εργασίας 3 και αρχίζουν να εργάζονται. 

Οι δύο επόµενες ώρες είναι αφιερωµένες στα αποµνηµονεύµατα του 

Μακρυγιάννη τα οποία θα εξεταστούν από την οπτική της λογοτεχνίας. Η σχέση 

Σεφέρη και Μακρυγιάννη θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση κι αυτή θα 

ανιχνευθεί µε διάφορες δραστηριότητες. Σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι 

µαθητές ότι ένα κείµενο µπορεί να έχει λογοτεχνική αξία ακόµα κι αν γράφτηκε µε 

διαφορετική συγγραφική πρόθεση. Επίσης, να αντιληφθούν κάποια από τα στοιχεία 

που συνιστούν το λογοτεχνικό ύφος του µακρυγιαννικού κειµένου, έτσι όπως τα έχει 

καταγράψει ο Σεφέρης.  
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Οι οµάδες δουλεύουν το ίδιο φύλλο εργασίας και καταγράφουν τα 

συµπεράσµατά τους σε Word ή σε PowerPoint.  

Μόλις ολοκληρώσουν τις εργασίες τους οι οµάδες, γίνεται ανοιχτή συζήτηση 

στην ολοµέλεια. Τα κείµενα των οµάδων εντάσσονται στον ηλεκτρονικό φάκελο του 

σεναρίου. 

Στο τέλος της Β΄ φάσης δίνεται η ατοµική εργασία 4 αλλά πρέπει να δοθεί 

χρόνος αρκετών ηµερών µέχρι να ολοκληρώσουν την εργασία οι µαθητές. Η εργασία 

είναι σηµαντική για να περάσει η τάξη στην επόµενη φάση.  

Γ΄ φάση (2 ώρες3) 

Καλό είναι οι ώρες αυτές να πραγµατοποιηθούν πάλι στο εργαστήριο Πληροφορικής 

έτσι ώστε οι µαθητές να έχουν τα κείµενα που θα χρησιµοποιήσουν στη διάθεσή τους 

(αποµνηµονεύµατα κλπ.).  

Ο καθηγητής έχει παραλάβει την ατοµική εργασία 4 κάθε µαθητή και στην 

αρχή γίνεται συζήτηση στην ολοµέλεια, όχι εκτεταµένη όµως, για τα θέµατα που 

θίγει η εργασία αυτή. Αµέσως µετά ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει στους µαθητές ότι 

θα πραγµατοποιήσουν µια τελευταία δραστηριότητα. 

Οι οµάδες καλούνται να παράγουν µια οµοδιηγητική αφήγηση οµαδικά (αν 

κάποιος µαθητής θέλει να εργαστεί µόνος του τον αφήνουµε) αφηγητής του οποίου 

θα είναι ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, παρόν σε µια στιγµή της Επανάστασης. Οι 

οµάδες, σε ένα χρονικό διάστηµα που ορίζεται, δηµιουργούν καταρχάς το πρόσωπο, 

του δίνουν µια ταυτότητα την οποία ανακοινώνουν στις άλλες οµάδες. Στη συνέχεια 

καταφεύγουν σε ένα ιστορικό κείµενο που µιλάει για την ιστορική στιγµή την οποία 

θα ζήσει το πλασµατικό πρόσωπο που κατασκεύασαν οι µαθητές. Στο κείµενο που θα 

παράγουν είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν τις ιστορικές τους πηγές. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Καλύτερα συνεχόµενες. 
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Αφήνουµε τους µαθητές ελεύθερους να αποφασίσουν για τον ήρωά/ηρωίδα 

τους και παρακολουθούµε τις εργασίες τους φροντίζοντας να τελειώσουν στο δίωρο. 

Δεν µας ενδιαφέρει το µέγεθος του κειµένου όσο να είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες και 

να οδηγήσει σε µια περισσότερο βιωµατική σχέση των µαθητών µε τα ιστορικά 

γεγονότα. Οι µαθητές µπορούν να καταφύγουν σε οποιαδήποε ιστορική πηγή ακόµα 

και στα αποµνηµονεύµατα που είχαν µελετήσει κατά τη διάρκεια της β΄ φάσης. 

Οι µαθητές αξιολογούνται σε όλες τις φάσεις από τη συµµετοχή τους στις 

εργασίες της οµάδας αλλά και από τις ατοµικές τους εργασίες. 
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ΣΤ. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φύλλο εργασίας 1 

Τις επόµενες ώρες, όπως µόλις συζητήσαµε, θα εµβαθύνουµε στη σχέση ανάµεσα 

στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία. Ας ξεκινήσουµε από αυτά που γνωρίζουµε κάπως 

καλά: τα δύο σχολικά βιβλία. 

 Κοιτάζουµε όλοι προσεκτικά τα περιεχόµενα του Ανθολογίου µας (αλλά και τα ίδια 

τα λογοτεχνικά κείµενα) και εντοπίζουµε όσα έχουν (οποιαδήποτε) σχέση µε την 

ελληνική επανάσταση του 1821. (Κάποια από αυτά µπορεί ήδη να τα έχουµε 

µελετήσει, δεν πειράζει). 

Αφού συµφωνήσει όλη η οµάδα ποια είναι αυτά τα κείµενα, τα καταγράφουµε. 

Σηµειώνουµε το όνοµα του συγγραφέα-ποιητή καθώς και το λογοτεχνικό είδος του 

κειµένου (ποίηση κλπ.).  

Αν έχουµε χρόνο σηµειώνουµε και σε τι αναφέρεται το κάθε κείµενο (συγκεκριµένο 

ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο). 

Στη συνέχεια, αποφασίζουµε ποιο κείµενο (ή ποιο τµήµα του) θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί ώς πηγή ή ως συνοδευτικό υλικό σε οποιοδήποτε σηµείο στα κεφάλαια 

του βιβλίου της Ιστορίας που αναφέρονται στην επανάσταση.  

Το επόµενο βήµα είναι να δηµιουργήσουµε έναν υπερσύνδεσµο στο βιβλίο της 

Ιστορίας σε αυτό το σηµείο που επιλέξαµε και αυτός ο υπερσύνδεσµος θα 

παραπέµπει στο κείµενο ή σε τµήµα του λογοτεχνικού κειµένου που έχουµε επιλέξει. 

Πώς θα το κάνουµε αυτό; Πρώτα πρώτα αντιγράφουµε το σχετικό κεφάλαιο από το 

ψηφιακό βιβλίο Ιστορίας Γ΄ Γυµνασίου και δηµιουργούµε έναν υπερσύνδεσµο που να 

παραπέµπει είτε στο λογοτεχνικό κείµενο που έχουµε επιλέξει είτε σε ένα τµήµα του.  
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Ατοµική εργασία 1 

Στην ενότητα «Αποµνηµονεύµατα» υπάρχει ένα κείµενο της Ελισάβετ Μουτζάν-

Μαρτινέγκου. Να το διαβάσετε και να εντοπίσετε την ιστορική πληροφορία που 

αφορά την ελληνική επανάσταση του ’21.  

Να σκεφτείτε σε ποιο σηµείο του βιβλίου της Ιστορίας θα µπορούσαµε µε 

υπεσύνδεσµο να παραπέµψουµε σε ένα τµήµα του κειµένου της Ελισάβετ. (Αν δεν το 

βρείτε, δεν πειράζει: την επόµενη φορά στην τάξη θα αποφασίσουµε όλοι µαζί!) 

Επίσης, ας αναρωτηθούµε: θα µπορούσε το απόσπασµα αυτό να ανήκει στην ενότητα 

«Ελληνικός Διαφωτισµός» της Ανθολογίας µας; Γιατί ναι, γιατί όχι; 
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Φύλλο εργασίας 2 

1η δραστηριότητα 

Ανάµεσα στα κείµενα που βρήκαµε την προηγούµενη ώρα, ποιο είναι αυτό που όχι 

µόνο έχει στενή σχέση µε ιστορικά γεγονότα αλλά ο συγγραφέας του θα µπορούσε να 

πει ‘Ήµουν κι εγώ εκεί’; 

................................................................................................ 

Το βρήκατε εύκολα, έτσι δεν είναι; Είναι ολοφάνερο το είδος του κειµένου αυτού, 

έτσι δεν είναι; 

Ας ψάξουµε να βρούµε έναν ορισµό του λογοτεχνικού αυτού είδους: (Μπορούµε να 

κάνουµε ελεύθερη αναζήτηση ή να κοιτάξουµε το γνώριµό µας Λεξικό Λογοτεχνικών 

Όρων. 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………..……………………………………………

..……………………………………………..………………………………………..... 

Στην οµάδα 1 θα βρούµε µε ποια άλλα λογοτεχνικά είδη συγγενεύουν περισσότερο τα 

αποµνηµονεύµατα. 

………………………………………………………………………………………….. 

Στην οµάδα 2 θα αναζητήσουµε τη διαφορά αποµνηµονευµάτων και αυτοβιογραφίας. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Από την οµάδα 3 θα µάθουµε τη διαφορά αποµνηµονευµάτων και ηµερολογίου. 

………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 

Η οµάδα 4 θα βρει κάποια χρακτηριστικά των αποµνηµονευµάτων. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Τέλος, η οµάδα 5 θα µας προµηθεύσει έναν κατάλογο µε τα ονόµατα όσων έχουν 

γράψει αποµνηµονεύµατα για την επανάσταση του 1821. (Θα τον χρειαστούµε). 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

Ας ακούσουµε τι βρήκε κάθε οµάδα. 

 

2η δραστηριότητα 

Ας εξετάσουµε τώρα τα αποµνηµονεύµατα από την πλευρά της Ιστορίας. Τι είδους 

ιστορική πηγή, άραγε, αποτελούν; Κοιτάξτε προσεκτικά τον πίνακα που αφορά τις. 

ιστορικές πηγές. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Ήρθε η ώρα να εισχωρήσουµε στα άδυτα µιας βιβλιοθήκης χωρίς όµως να 

µετακινηθούµε, από εδώ, από το εργαστήριό µας. Φαντάζεστε ότι πρόκειται για µια 

ψηφιακή βιβλιοθήκη. Έχει το ωραίο όνοµα Ανέµη και ανήκει στην κοντινή µας 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπισηµίου Κρήτης. (Αν δεν θυµάστε τι είναι Ανέµη, 

υπάρχει πάντα ο καλός µας φίλος, το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής.) 
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Άραγε η Ανέµη περιέχει κείµενα τα οποία µας ενδιαφέρουν και για τα οποία 

συζητάµε;  

Όταν όλοι βρεθούµε στην αρχική σελίδα της, θα κάνουµε µια έρευνα που αφορά τα 

αποµνηµονεύµατα. Καλύτερα να χρησιµοποιήσουµε έναν από τους δύο τρόπους: 

Είτε (στον χώρο της αναζήτησης) να χρησιµοποιήσουµε τα ευρετήρια γράφοντας 

‘αποµνηµονεύµατα’ είτε να ψάξουµε ξεχωριστά για τον κάθε συγγραφέα για τον 

οποίο ενδιαφερόµαστε. Σε κάθε περίπτωση, θα έχουµε αποτελέσµατα (όχι όµως 

άπειρα!).  

Καταγράφουµε τα ευρήµατά µας σε Word ή σε PowerPoint.  

 

3η δραστηριότητα 

Στη συνέχεια κάθε οµάδα θα διαλέξει το κείµενο µε το οποίο θα ασχοληθεί και το 

οποίο θα διαβάσει! Μην τροµάζετε, όχι όλο! 

Θα διαλέξουµε από τα περιεχόµενα αν υπάρχουν ή ξεφυλλίζοντάς το κάποιο 

κεφάλαιο, κάποια ενότητα που να ενδιαφέρει την οµάδα και αυτό θα διαβάσουµε. 

Πρώτα όµως πρέπει να το ‘κατεβάσουµε’. Τα περισσότερα από αυτά που βρήκατε 

µπορούµε να τα διαβάσουµε µέσω της Ανέµης, όχι όµως όλα. 

Το κείµενο που έχουµε επιλέξει θα το διαβάσουµε όλοι και θα αποφασίσουµε µαζί 

ποια ιστορική πληροφορία µάθαµε και αξίζει να ανακοινώσουµε στις άλλες οµάδες. 

Συγχρόνως θα δηµιουργήσουµε έναν υπερσύνδεσµο στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 

Ιστορίας µας. 

Πριν το ανακοινώσουµε στις άλλες οµάδες µπορούµε να κάνουµε µια σύντοµη 

παρουσίαση του συγγραφέα των αποµνηµονευµάτων αν δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. 
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Ατοµική εργασία 2 

Μέχρι αυτή τη στιγµή έχουµε µάθει αρκετά για τα κείµενα που χαρακτηρίζονται ως 

αποµνηµονεύµατα. Ήρθε η ώρα να κάνουµε έναν εννοιολογικό πίνακα στο κέντρο 

του οποίου θα είναι η λέξη ‘αποµνηµονεύµατα’. 

Το πρόγραµµα Text 2 Mind Map είναι πολύ απλό –αν βέβαια γνωρίζετε κάποιο άλλο, 

είναι κι αυτό ευπρόσδεκτο.  
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Ατοµική εργασία 3 

Διαβάζουµε προσεκτικά έναν σύντοµο λόγο του πρωταγωνιστή της επανάστασης, 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, σε µαθητές του Γυµνασίου. Μπορούµε να τον βρούµε 

εύκολα στο Διαδίκτυο: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-

48f4-bd82-bbba28ca1ef5/kolokotronis.pdf 

Πιστεύετε ότι µια δεκαετία περίπου µετά το τέλος της επανάστασης, ο 

Κολοκοτρώνης εξωραΐζει τα γεγονότα ή είναι αντικειµενικός; 
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Φύλλο εργασίας 3 

Ας δούµε τώρα τα αποµνηµονεύµατα από µιαν άλλη οπτική, αυτήν της λογοτεχνίας. 

Γιατί άραγε στο Ανθολόγιό της Λογοτεχνίας µας υπάρχει ένα απόσπασµα από τα 

αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη (κι όχι του Ξάνθου για παράδειγµα); 

Ας πάρουµε τα πράγµατα στην αρχή: στην οµιλία του στη Στοκχόλµη κατά τη 

βράβευσή του το 1963 µε το βραβείο Νόµπελ ο ποιητής Γ. Σεφέρης αναφέρεται στον 

Μακρυγιάννη ως έναν από τους δασκάλους του. Τι να εννοεί άραγε; Ας βρούµε το 

απόσπασµα και ας προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι εννοεί.  

Θα µας βοηθήσει σε αυτό αν διαβάσουµε όσα λέει ο Σεφέρης για τον Μακρυγιάννη 

στον ψηφιακό φάκελο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Σε αυτό το σύντοµο 

απόσπασµα, εντοπίζουµε τα σηµεία όπου ο Σεφέρης αντιµετωπίζει τον Μακρυγιάννη 

όχι (µόνο) ως ήρωα και αποµνηµονευµατογράφο της επανάστασης αλλά ως 

λογοτέχνη.  

Καταγράφουµε δύο χαρακτηριστικά του πεζογράφου Μακρυγιάννη. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  

(Αν χρειαστούµε περισσότερα στοιχεία, µπορούµε να διαβάσουµε το τρίτο µέρος 

ολόκληρου του κειµένου αυτού, είναι ένας λόγος του Σεφέρη για τον Μακρυγιάννη 

που εκφωνήθηκε το 1943:  

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/george_seferis/enas_ellhnas_o_makrygiannhs.

htm). 

Ας διαβάζουµε τώρα κάποια αποσπάσµατα των αποµνηµονευµάτων του 

Μακρυγιάννη από το βιβλίο µας αλλά και περισσότερα εδώ (Πύλη για την ελληνική 

γλώσσα) ή εδώ (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού). 

Έχει άραγε δίκιο ο Σεφέρης όταν λέει ότι ο Μακρυγιάννης ήταν µεγάλος πεζογράφος; 
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Βρίσκουµε ένα ή δύο σηµεία των αποµνηµονευµάτων όπου, κατά τη γνώµη µας, να 

ισχύουν αυτά που λέει ο Σεφέρης.  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Τέλος, πιστεύετε ότι ο Μακρυγιάνης είχε την πρόθεση να γράψει λογοτεχνία; 

Γράφουµε τα συµπεράσµατά µας από όλη αυτή την αναζήτηση σε ένα κείµενο Word 

ή αν προτιµάµε Powerpoint. 

 

(Και κάτι τελευταίο: του Σεφέρη άρεσε πολύ η πρώτη φράση από τις παρακάτω του 

Μακρυγιάννη: «ότι κρικέλλα δεν έχει η γης να την πάρη κανείς εις την πλάτη του, 

ούτε ο δυνατός, ούτε ο αδύνατος, και όταν είναι ο καθείς αδύνατος εις ένα πράµα και 

µόνος του δεν µπορεί να πάρη το βάρος και παίρνει και τους άλλους και βοηθούν, 

τότε να µην φαντάζεται να λέγη ο αίτιος εγώ, να λέγη εµείς». Μπορείτε να βρείτε σε 

ποιο ποίηµα τη χρησιµοποιεί και πώς την αλλάζει;) 
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Φύλλο εργασίας 4 

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούµε κι εµείς: Ήµουν κι εγώ εκεί! 

Πού; µα µέσα στις φλόγες της Επανάστασης! 

Το πρώτο που θα κάνουµε σε κάθε οµάδα είναι να βρούµε ένα πρόσωπο, ένα 

προσωπείο, έναν αφηγητή: θα διαλέξουµε όνοµα, φύλο, ηλικία κλπ. (µπορεί ακόµα 

να χρησιµοποιήσουµε και κάποια εικόνα από το Διαδίκτυο). Στη συνέχεια θα 

διαλέξουµε ένα ιστορικό γεγονός µέσα στην Επανάσταση (από όποιο βιβλίο θέλουµε, 

ακόµα και από τα αποµνηµονεύµατα που είχαµε διαβάσει τις προηγούµενες ώρες). 

Τέλος, θα διαλέξουµε τη χρονική στιγµή που θα µιλάει αυτός ο αφηγητής.  

Έχουµε 10 λεπτά µόνο για να τα βρούµε όλα αυτά. Μετά από δέκα λεπτά, ένας από 

κάθε οµάδα θα µας συστηθεί ως αυτό το πρόσωπο: θα µας πει ποιος/ποι είναι, σε ποια 

ηλικία βρισκόταν όταν έζησε την Επανάσταση, πόσο χρονών είναι τη στιγµή που θα 

αφηγηθεί την ιστορία του. 

Πριν αρχίσουµε να ερευνούµε και να γράφουµε, δεν πρέπει να ξεχνάµε δύο 

πράγµατα: η αφήγηση θα είναι πρωτοπρόσωπη (ακριβώς για να µπορεί να πει ο 

αφηγητής µας: ‘ήµουν κι εγώ εκεί’) και στο τέλος θα πρέπει να παραθέσουµε 

γραπτώς την/τις πηγές µας (τίτλος, συγγραφέας, σελίδα). 

 

Εµπρός, λοιπόν, ας µεταφερθεί η τάξη µας πίσω στον χρόνο! 
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Ατοµική εργασία 4 

Θα διαβάσουµε δύο διαφορετικά κείµενα µε το ίδιο θέµα: την έξοδο του 

Μεσολογγίου. Δύο αποσπάσµατα (1 και 2) από τα αποµνηµονεύµατα του γνωστού 

µας (πλέον) Κασοµούλη και το άλλο από ένα µυθιστόρηµα µε τον ωραίο τίτλο η 

αηδονόπιτα του Ισίδωρου Ζουργού. 

Θα εντοπίσουµε ποια στοιχεία από την αφήγηση του Κασοµούλη χρησιµοποιεί ο 

Ζουργός.  

Θα αναρωτηθούµε γιατί ο µυθιστοριογράφος διάβασε και χρησιµοποίησε τα 

συγκεκριµένα αποµνηµονεύµατα;  

Τέλος, µας αρέσει το µυθιστόρηµα; Θα θέλατε να το διαβάσουµε και να γνωρίσουµε 

καλύτερα τους ήρωές του; 
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ 

Τα κείµενα που θα γραφτούν από τους µαθητές θα µπορούσαν µε κατάλληλη 

επεξεργασία να γίνουν η βάση για τον επετειακό εορτασµό της 25ης Μαρτίου. 

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Η καλή συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν τα δύο µαθήµατα και ο 

κατάλληλος προγραµµατισµός (το σενάριο καλό θα ήταν να πραγµατοποιηθεί αµέσως 

µετά τη διδασκαλία του κεφαλαίου στην Ιστορία) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την πραγµατοποίησή του. 

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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