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A. TΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Ο θχθινο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη ηε κνληέξλα λενειιεληθή πνίεζε. 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Υαξίησλ Μαδελιήο  

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Δπθξνζχλε Εαραξάηνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ  

Σσολική μονάδα 

Γεληθφ Λχθεην Μαθξνρσξίνπ 

Χπονολογία 

Απφ 26-3-2013 έσο 26-4-2013. 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Α΄ Λπθείνπ: Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

Διαθεμαηικό 

ρη 

Χπονική διάπκεια 

Οθηψ ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki. 
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Οη καζεηέο έπξεπε λα έρνπλ δηδαρζεί βαζηθά ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο 

κνληέξλαο πνίεζεο. Οη γλψζεηο απηέο πξνυπήξραλ ζε έλαλ βαζκφ, απφ ηα καζήκαηα 

Λνγνηερλίαο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ, ήηαλ απαξαίηεηε ε 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, ελψ έπξεπε λα έρνπλ θαη 

βαζηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) 

θαζψο θαη εξγαιεία Web 2.0. Δθηφο απηνχ, ν εθπαηδεπηηθφο φθεηιε λα έρεη κειεηήζεη 

ηε ζεσξία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ, λα έρεη αζθεζεί ζηε ρξήζε ηεο θαη λα 

είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θηινινγηθψλ καζεκάησλ. ζνλ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή απαηηνχληαλ λα 

δηαζέηεη ην ζρνιείν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο εμνπιηζκέλν κε ηνπιάρηζηνλ έμη 

ππνινγηζηέο, ερεία θαη έλαλ βηληενπξνβνιέα. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Δπθξνζχλε Εαραξάηνπ, Ο θχθινο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη ηε 

κνληέξλα λενειιεληθή πνίεζε, Νενειιεληθή Λνγνηερλία Α΄ Λπθείνπ, 2012. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην απηφ αθνξά ζηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο 

ζηε λενειιεληθή πνίεζε» θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο κε βάζε ην Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηε Λνγνηερλία ηεο Α΄ Λπθείνπ.  

ηελ Α΄ θάζε (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) ν εθπαηδεπηηθφο εηζήγαγε ηνπο καζεηέο (νη 

νπνίνη είραλ ρσξηζηεί ζε νκάδεο) ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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έλλνηεο ηνπ κνληέξλνπ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Σνπο πιεξνθφξεζε φηη αληηθείκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

ζα ήηαλ «Ο θχθινο ηεο δσήο» θαη ε παξνπζία ηνπ ζηε λενειιεληθή πνίεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη νκάδεο κειέηεζαλ έμη ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θχθιν απηφ: 

ηε δσή, ηνλ ζάλαην, ηνλ έξσηα, ην ηαμίδη, ηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο, ηε λεφηεηα θαη ην 

γήξαο. Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο ελεκέξσζε ηνπο καζεηέο γηα ηε ιεηηνπξγία «ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηεηξαδίνπ ηεο ηάμεο» (Wiki), πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο ρψξνο 

ζπλάληεζεο, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο.  

Αθνινχζσο, ζηε Β΄ Φάζε (5 δηδαθηηθέο ψξεο) νη καζεηέο πξνρψξεζαλ ζηε 

κειέηε παξαδνζηαθψλ θαη κνληέξλσλ πνηεκάησλ αλά νκάδεο, δηεξεχλεζαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο θαη ζπλέθξηλαλ 

πνηήκαηα θαηαηάζζνληάο ηα ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε.  

ηε Γ΄ Φάζε νη καζεηέο παξήγαγαλ ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν, θαζψο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγηθή γξαθή, κνπζηθή θαη εηθαζηηθή επέλδπζε πνηεκάησλ κε 

ηε ζπλδξνκή θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. ην ηέινο θάζε θάζεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζελαξίνπ γηλφηαλ ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα θαη ε αλαζχλζεζε ησλ 

γλψζεσλ. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν ζελάξην είρε σο ζεκαηηθφ άμνλα ηε δηεξεχλεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ 

κνληεξληζκνχ ζηε λενειιεληθή πνίεζε. Οη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κειεηήζνπλ δηάθνξα πνηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο θαη λα ηα εληνπίδνπλ 

ζε πνηήκαηα.  
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Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Οη καζεηέο κέζα απφ παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα πνηήκαηα δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ θαη ηερλνηξνπηψλ είραλ ηε δπλαηφηεηα: 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε πνίεζε αιιάδεη ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη 

ζηε κνξθή ηεο απφ επνρή ζε επνρή, 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο έλλνηεο ηνπ κνληέξλνπ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ζε 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, 

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο ηδέεο θαη ζηάζεηο δσήο πνπ 

αληαλαθιψληαη απφ ηα ππφ εμέηαζε πνηήκαηα κε θξηηηθφ ηξφπν θαη λα ηα 

ζπγθξίλνπλ κε ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη επνρή, αθνχ πξφθεηηαη γηα νηθεία 

ζέκαηα, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε δηαρξνληθφηεηα ζεκάησλ, 

φπσο ε δσή, ν ζάλαηνο, ην ηαμίδη, ε ηέρλε, ν έξσηαο, ε λεφηεηα θαη ην γήξαο. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Οη καζεηέο ζε επίπεδν ινγνηερλίαο επηδηψρζεθε: 

 λα κειεηήζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα πνηήκαηα, 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά ηεο έλλνηαο ηνπ «ζχγρξνλνπ» απφ ην «κνληέξλν» 

ζηελ πνίεζε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο ηεο ξήμεο κε ηελ 

παιαηφηεξε νίεζε πνπ θέξλεη ν κνληεξληζκφο, 

 λα θσδηθνπνηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο 

πνίεζεο (ειεχζεξνο ζηίρνο, άινγν ζηνηρείν, δξακαηηθφηεηα, θαζεκεξηλφ 

ιεμηιφγην), 

 λα απνθηήζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο, 
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 λα εμνηθεησζνχλ κε πνηεηέο, φπσο ν Καβάθεο θαη ν Καξπσηάθεο, θαη λα 

δηαπηζηψζνπλ ηνλ πξνδξνκηθφ ξφιν ηνπο ζηε κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή 

ζηε κνληέξλα πνίεζε, 

 λα εληνπίδνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πνηεηηθψλ θαη 

θαζεκεξηλψλ ιέμεσλ, 

 λα εληνπίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ιπξηθά θαη δξακαηηθά ζηνηρεία. 

Γπαμμαηιζμοί 

ε επίπεδν ινγνηερλίαο επηδηψρζεθε νη καζεηέο: 

 λα δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο θαη λα ηα εληνπίδνπλ ζε πνηήκαηα, 

 λα εληάζζνπλ έλα πνηεηηθφ έξγν ζε κηα ζέζε ζηε γξακκή ηεο εμέιημεο απφ 

ηελ παξαδνζηαθή ζηε κνληέξλα πνίεζε, 

 λα αηζζάλνληαη ηνλ ξπζκφ ηνπ ειεχζεξνπ ζηίρνπ, 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ην άινγν ζηνηρείν ηεο κνληέξλαο πνίεζεο θαη λα είλαη 

αλνηθηνί ζηελ πνιπζεκία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, 

 λα πεηξακαηίδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο θαη ηνπο ζπλεηξκνχο, 

 λα δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά θείκελα ζην πιαίζην ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

εξκελείαο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

 λα δηαζθεπάζνπλ έλα παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν θαη ην αληίζεην, 

 λα ζπλζέζνπλ έλα παξαδνζηαθφ θαη έλα κνληέξλν πνίεκα, 

 λα ζπγγξάςνπλ θαηά νκάδεο έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα, 

 λα αθνχζνπλ κεινπνηεκέλα πνηήκαηα, 

 λα αθνχζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ 

θαη λα πεηξακαηηζηνχλ νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο απαγγειίεο, 

 λα δεκηνπξγήζνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, 
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 λα ζπλδέζνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε 

ινγνηερλία, ζην πιαίζην ησλ ΣΠΔ, θαζψο αζθήζεθαλ ζε απιέο εθαξκνγέο ηνπ 

Ζ/Τ αιιά θαη ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ (Wiki), ζην νπνίν έγηλε ε αλάξηεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε.  

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ζηηο ηξεηο θάζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

project θαη αμηνπνηήζεθε ν ζπλδπαζκφο κεησπηθήο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο· ε ηειεπηαία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο θαη ηα δεηνχκελα ηεο 

αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο 

εηζάγνληαη ζην ζέκα ηεο ελφηεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, έρνπλ ήδε ρσξηζηεί ζε 

νκάδεο, ζηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαη, αζθνχληαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ξφιν 

ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ, επηιχεη ηπρφλ απνξίεο θαη ελζαξξχλεη ηηο νκάδεο, 

νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο (Wiki).  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ αθεηεξία εθπφλεζεο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χιε πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην Π αιιά θαη κε ηελ αλάγθε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα αηζζαλζνχλ θαη λα βηψζνπλ ηελ 

«ηέρλε ηνπ ιφγνπ». Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ δελ δίλεη ζηνπο καζεηέο πνιιέο επθαηξίεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 

Δθηηκάηαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα απηή ζηνπο 

καζεηέο πνπ ην επηζπκνχζαλ.  
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Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

χκθσλα κε ην Π.. ε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ζηα Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ έρεη ηίηιν «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε 

λενειιεληθή πνίεζε» θαη ζην πιαίζην απηφ πξνβιέπεηαη ε εμέηαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο ζε ζψκαηα 

δηαθνξεηηθψλ πνηεκάησλ θαη ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο 

λενειιεληθήο πνίεζεο. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο: 

 αμηνπνίεζαλ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα ηελ παξαγσγή 

ζπλερνχο γξαπηνχ ιφγνπ, ν νπνίνο πξνέθπςε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο, 

 εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ πξνβνιή παξνπζηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ αλάγλσζε-εξκελεία ησλ 

θεηκέλσλ, 

 αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

 ζπλεξγάζηεθαλ, επηθνηλψλεζαλ, αληάιιαμαλ ηδέεο ζε έλα ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ (ζην Wiki ηεο ηάμεο). 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ελεξγνπνηεί 

φινπο ηνπο καζεηέο, θαζηζηψληαο ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο εηθφλαο, ηνπ ήρνπ θαη ηνπ 

ρξψκαηνο, ράξε ζηηο ΣΠΔ, ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηελ έκπλεπζε ησλ καζεηψλ 

θαηά ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ.  
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Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε (2 δηδαθηηθέο ψξεο) 

1
ε
 ψξα 

Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδηθά ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ρσξηζκφ πνπ είρε γίλεη θαηά ηελ εθαξκνγή πξνεγνχκελσλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

Καηά ηελ πξψηε ψξα ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθά ελεκέξσζε ηνπο καζεηέο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκφο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε» θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε εξσηήζεσλ σο αθφξκεζε, δηεξεχλεζε ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ κνληέξλνπ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο: Τη ελλννύκε κε ηνπο όξνπο «κνληέξλν» θαη «παξαδνζηαθό»; 

Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηνπο; Οη έλλνηεο απηέο δηαθνξνπνηνύληαη από επνρή ζε επνρή 

ή αλάινγα κε ην θνηλωληθό πιαίζην; Σε πνηεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο 

κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα ζηνηρεία;. 

Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ δέθα ιεπηά θαη αθνινχζσο νη νκάδεο εθπφλεζαλ 

ηηο εξγαζίεο πνπ είραλ αλαξηεζεί ζην Wiki θαη αθνξνχζαλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο ηέρλεο, φπσο ζε επίπεδν ζπηηηψλ, επίπισλ, καγεηξηθήο, 

απηνθηλήησλ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο. Δπίζεο, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαγξάςνπλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο αηηηνινγψληαο ηεο.  

Σα ηειεπηαία είθνζη ιεπηά ηεο δηδαθηηθήο ψξαο παξνπζηάζηεθαλ νη εξγαζίεο 

ησλ νκάδσλ. Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο εληφπηδαλ κε 

επηηπρία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέξλνπ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ, έζησ θαη αλ θάπνηεο 

απφ απηέο ηηο εξγαζίεο είραλ απιντθφ ιφγν.
1
 Σφζν ε εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ φζν θαη 

ε παξνπζίαζή ηνπο πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη, φζν 

δηαξθνχζε ε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θάζε νκάδαο, ζπκπιήξσλαλ δχν ιίζηεο κε ηα 

                                                           
1
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηα αξρεία 1_ergasia_a_fasi θαη 2_ergasia_a_fasi. 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ, φπσο απηά εμαθξηβψζεθαλ 

απφ ηηο νκάδεο.
2
  

Γηα ιίγα ιεπηά αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ζηφρν λα ζρεκαηηζηεί απφ ηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο έλαο θνηλφο πίλαθαο κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη 

ηνπ κνληέξλνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. ηε ζπλέρεηα, ηέζεθαλ απφ ηνλ δηδάζθνληα 

εξσηήκαηα αλ άξαγε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληόπηζαλ νη καζεηέο θαη αθνξνύζαλ 

πηπρέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηεο ηέρλεο κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ θαη ζε 

ινγνηερληθά έξγα. Έηζη, έγηλε εηζαγσγή ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ πνπ είλαη ε ζχγθξηζε 

παξαδνζηαθψλ θαη κνληέξλσλ πνηεκάησλ θαη ε εμαθξίβσζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

2
ε
 ψξα 

Καηά ηε δεχηεξε ψξα, ν εθπαηδεπηηθφο κνίξαζε ζηηο νκάδεο έλα θχιιν εξγαζίαο, ζην 

νπνίν πεξηιακβάλνληαλ πνηήκαηα κε έλα θνηλφ ζχκβνιν, ην θεξί, θαη ηνπο δεηήζεθε 

λα εμεηάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνχ κνηίβνπ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζε έλαλ 

πίλαθα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο, κε βάζε ηα νπνία ζα γηλφηαλ, θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε θαηάηαμε ηνπ πνηήκαηνο ζηελ παξαδνζηαθή ή 

κνληέξλα πνίεζε. Σα πνηήκαηα πνπ κειέηεζαλ νη έμη νκάδεο ήηαλ ηα παξαθάησ: 

1
ε
 νκάδα: Κσζηήο Παιακάο, «Όζηεξ’ απφ ηε δσή» 

2
ε
 νκάδα: Κ.Π. Καβάθεο, «Κεξηά» 

3
ε
 νκάδα: Ν. Λαπαζηψηεο, «Νπρηεξηλφ» 

4
ε
 νκάδα: Κηθή Γεκνπιά, «χλδξνκν» 

5
ε
 θαη 6

ε
 νκάδα: Γηάλλεο Βαξβέξεο, «Σν θεξί». 

ην ηέινο ηεο ψξαο δεηήζεθε απφ ηηο νκάδεο πνπ δελ είραλ νινθιεξψζεη ηελ 

εξγαζία ηνπο λα ην θάλνπλ ζην ζπίηη θαη έπεηηα φινη νη καζεηέο λα ζπλδεζνχλ κε ην 

Wiki ηεο ηάμεο (ζην ζπίηη ή ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε, φπνπ παξέρεηαη δσξεάλ 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν) γηα λα ζπκβνπιεπηνχλ ηα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληα ζηηο 

                                                           
2
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν ergasia_paradosiako_moderno. 
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εξγαζίεο ηνπο θαη λα θάλνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο, ηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. Γηνξζψζεηο, ζε κηθξή ή κεγάιε έθηαζε, έγηλαλ θαη απφ ηηο 

έμη νκάδεο. Παξαηίζεηαη έλα ηέηνην παξάδεηγκα εξγαζίαο πνπ ζρνιηάζηεθε ζην wiki 

απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξζψζεθε απφ ηνπο καζεηέο.
3
  

Β΄ θάζε (5 δηδαθηηθέο ψξεο) 

3
ε
 ψξα 

ηελ αξρή ηεο πξψηεο ψξαο ηεο Β΄ θάζεο έγηλε παξνπζίαζε ησλ δηνξζσκέλσλ 

εξγαζηψλ απφ ηηο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζαλ νη 

καζεηέο ζηηο εξγαζίεο ηνπο αιιά θαη ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ην Γπκλάζην, ε νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο ζπκπιήξσζε έλαλ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο 

κνληέξλαο πνίεζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δηήξθεζε είθνζη πέληε πεξίπνπ ιεπηά.  

Έπεηηα, ν εθπαηδεπηηθφο δηέλεηκε θχιια εξγαζίαο ζηηο νκάδεο θαη έδσζε ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ππφ εμέηαζε πνηήκαηα κε ηα νπνία επξφθεηην λα 

αζρνιεζνχλ νη καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο Β΄ Φάζεο. ε θάζε θχιιν εξγαζίαο 

πεξηέρνληαλ δχν νκαδηθέο θαη δχν αηνκηθέο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν ηελ πξνζπάζεηα ελφο καζεηή, φζν 

θαη ζην πιαίζην ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ.  

πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ θάζε καζεηή λα επηιέμεη έλα απφ ηα πνηήκαηα ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπ (θάζε καζεηήο έπξεπε λα επηιέμεη δηαθνξεηηθφ 

πνίεκα απφ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπ) θαη λα εθπνλήζεη δχν εξγαζίεο: κία πνπ 

αθνξνχζε ζην θνηλφ ζέκα ησλ πνηεκάησλ ηεο νκάδαο (δσή, ζάλαηνο, έξσηαο, ηέρλε, 

ηαμίδη, λεφηεηα-γήξαο) θαη κία ζην ιεμηιφγην ηνπ πνηήκαηνο πνπ επέιεμε. Σνλίζηεθε 

ζηνπο καζεηέο φηη νη αηνκηθέο εξγαζίεο έπξεπε λα γίλνπλ θπξίσο ζην ζπίηη θαη 

κάιηζηα εληφο δχν-ηξηψλ εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ν δηδάζθσλ έσο ηελ 

επφκελε δηδαθηηθή ψξα λα ζεκεηψζεη ζρφιηα ζην Wiki θαη λα θαηαζηεί έηζη δπλαηή ε 

                                                           
3
 Βι. φ.π. ηα ergasia_prin θαη ergasia_meta. 
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δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο καζεηέο. Ζ νκαδηθή εξγαζία πεξηιάκβαλε ηελ 

θαηάηαμε ησλ πνηεκάησλ ηεο νκάδαο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε.  

Σελ ππφινηπε ψξα νη καζεηέο δηάβαζαλ θαηά νκάδεο ηα πνηήκαηα πνπ έπξεπε 

λα εμεηάζνπλ θαη θάζε καζεηήο, ζε ζπλελλφεζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, 

επέιεμε έλα πνίεκα.  

ε θάζε νκάδα αληηζηνηρνχζαλ ηα παξαθάησ πνηήκαηα:  

ΚΤΡΗΧ ΑΝΑΓΝΧΖ: 

ΠΟΗΖΖ – Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ 

 

 

ΠΟΗΖΜΑΣΑ 

 

Α΄ νκάδα: Ζ δωή 

ΚΩΣΖ ΠΑΛΑΜΑ, «Σν παλεγχξη ζηα 

ζπάξηα» 

ΓΗΟΝΤΗΟ ΟΛΩΜΟ, Διεύζεξνη 

Πνιηνξθεκέλνη, ρεδίαζκα Β΄, Η, 

ρεδίαζκα Γ΄ , VI 

ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ, «΄Ζιηνο ν 

πξψηνο», XIV 

 

Β΄ νκάδα: Ο ζάλαηνο 

Λ. ΜΑΒΗΛΖ, «Λήζε» 

Κ. Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, «Πξέβεδα» 

ΝΑΝΟ ΒΑΛΑΩΡΗΣΖ, «Μηθξφο 

ζξήλνο» 

 

Γ΄ νκάδα: Ο έξωηαο 

Β. ΚΟΡΝΑΡΟ, Δξωηόθξηηνο, Πξάμε 

Γ΄(ζη. 1353 – 1444) 
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Κ. Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, «Αγάπε» 

ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ, «Μηθξή Πξάζηλε 

Θάιαζζα» 

 

Γ΄ νκάδα: Ζ ηέρλε 

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΖ, «Δθφκηζα εηο ηελ 

Σέρλε» 

Κ. Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ,  

«Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο πνηεηέο ησλ 

αηψλσλ» 

ΑΝΓΡΔΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ, «Σξία 

απνζπάζκαηα» 

 

Δ΄ νκάδα: Σν ηαμίδη 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ, Παηξίδεο, «αλ ησλ 

Φαηάθσλ ην θαξάβη…» 

 Κ. Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, «Σειεπηαίν 

ηαμίδη» ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ, Ήιηνο ν 

πξψηνο 

 

η΄ νκάδα: Ζ λεόηεηα-Σν γήξαο 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ, «Σν θαινθαίξη» 

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΖ, «Έλαο γέξνο»  

Κ. Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, [Ση λένη πνπ 

θηάζακελ εδψ…] 

4
ε
-5

ε
 ψξα 

ηελ αξρή ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο επηβξάβεπζε ηνπο καζεηέο 

γηα ηηο εξγαζίεο πνπ είραλ εθπνλήζεη ηεξψληαο ην απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα. 
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Γεθαηέζζεξηο απφ ηνπο δεθανρηψ καζεηέο είραλ αλαξηήζεη εξγαζία ζην Wiki. Οη 

ππφινηπνη έπξεπε λα εθπνλήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Δπίζεο, ζπλεξγαδφκελνη 

κεηαμχ ηνπο, νη καζεηέο θάζε νκάδαο έθαλαλ ηε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο κε 

βάζε ηα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληα ζην Wiki. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή δηαηέζεθε θαη ε 

ηξίηε δηδαθηηθή ψξα ηεο Β΄ θάζεο. ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο 

θαζνδεγνχζε, ζπκβνχιεπε θαη απαληνχζε ζε ηπρφλ απνξίεο ησλ καζεηψλ. 

6
ε
 ψξα 

Καηά ηελ ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα ηεο Β΄ θάζεο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα εθπνλήζνπλ 

θαηά νκάδεο δχν εξγαζίεο. Ζ κία δεηνχζε ηε ζχληαμε ελφο ζχληνκνπ άξζξνπ πνπ 

νλνκάζακε «ζπγθεληξσηηθφ» θαη αθνξνχζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη 

ην θνηλφ ζέκα ζηα πνηήκαηα θάζε νκάδαο (δειαδή ε δσή, ν ζάλαηνο, ν έξσηαο, ε 

ηέρλε, ην ηαμίδη, ε λεφηεηα-ην γήξαο). Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ απηνχ ηα κέιε 

θάζε νκάδαο έθαλαλ ζε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ζχλζεζε ησλ αηνκηθψλ εξγαζηψλ 

ηνπο θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην 

θνηλφ ζέκα ζηα πνηήκαηα θάζε νκάδαο.  

Ζ δεχηεξε νκαδηθή εξγαζία αθνξνχζε ηελ θαηάηαμε ησλ πνηεκάησλ θάζε 

νκάδαο ζε κηα ζεηξά απφ ην απφ ην πην παξαδνζηαθφ σο ην πην κνληέξλν, κε βάζε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο. ην ηέινο ηεο ψξαο 

δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπο πνπ ζα 

γηλφηαλ απφ ηνλ δηδάζθνληα ζην Wiki θαη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, 

ψζηε λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ηελ επφκελε δηδαθηηθή 

ψξα. 

7
ε
 ψξα 

Σελ πέκπηε δηδαθηηθή ψξα ηεο Β΄ θάζεο νη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπο έγηλαλ. Σα ηειεπηαία ιεπηά 

ηεο ψξαο νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έπξεπε λα εθπνλήζνπλ θαη 
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λα παξνπζηάζνπλ ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα, ζην πιαίζην ηεο Γ΄ θάζεο ηνπ 

ζελαξίνπ. 

Αμηνιόγεζε : ζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Β΄ Φάζεο, αμηνπνηήζεθε ε 

ζπλνιηθή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ θάζε νκάδαο, κε βάζε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο, 

ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζην Wiki. Δθηφο απηνχ, αμηνινγήζεθε θαη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο θάζε νκάδαο κε θξηηήξηα ηελ έθθξαζε-ζαθήλεηα, ηε 

δνκή, ηελ επηρεηξεκαηνινγία-ηεθκεξίσζε ησλ απφςεσλ.  

Γ΄ θάζε (1 δηδαθηηθή ψξα) 

ηε θάζε απηή εθπνλήζεθαλ νη εξγαζίεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ ζην ζπληαγκέλν 

ζελάξην πξνβιέπνληαλ λα γίλνπλ ζην ηέινο ηεο Β΄ θάζεο. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα παξαγάγνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ, φπσο πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην 

κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο Α΄ Λπθείνπ.  

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ θαη λα εθπνλήζνπλ αηνκηθά ζην 

ζπίηη κηα απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Να δηαζθεπάζεηε ην παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν ή ην αληίζεην 

εμεγψληαο ηηο επηινγέο ζαο. 

 Να ζπλζέζεηε έλα παξαδνζηαθφ ή έλα κνληέξλν πνίεκα εκπλεπζκέλνη απφ ην 

ζέκα ησλ πνηεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα ζαο. Να εμεγήζεηε γηαηί 

θαηαηάζζεηε ην πνίεκά ζαο ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε. 

 Να γξάςεηε έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ είλαη: α) ην ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο ηνπ ζηίρνπ, β) ε απφιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιφγην θαη νη 

απξφζκελνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, γ) νη εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη δ) ζηνηρεία, 

φπσο ην φλεηξν, ν έξσηαο, ην ρηνχκνξ, ην παξάινγν.  

 Να αλαδεηήζεηε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κεινπνίεζή 

ηνπο. 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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 Να αθνχζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ ή 

λα πεηξακαηηζηείηε νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ. 

 Να νπηηθνπνηήζεηε έλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε κε αλάινγεο εηθφλεο 

θαη κνπζηθή. 

Γψδεθα απφ ηνπο δεθανρηψ καζεηέο εθπφλεζαλ κία απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο 

θαη ηελ παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε. Γελ επηιέρζεθαλ απφ θαλέλαλ καζεηή ε ζπγγξαθή 

ππεξξεαιηζηηθνχ πνηήκαηνο (ίζσο γηαηί αθαηξέζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε κειέηε ινγνηερληθψλ θηλεκάησλ) θαη ν 

ζρνιηαζκφο καγλεηνθσλεκέλσλ αλαγλψζεσλ ησλ πνηεκάησλ. Καηά γεληθή 

νκνινγία, απφ ηηο εξγαζίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ μερψξηζε έλα πνίεκα πνπ ζπλέζεζε 

κηα καζήηξηα ηεο νκάδαο, ε νπνία εμέηαζε πνηήκαηα κε ζέκα ηε δσή.
4
  

Αμηνιόγεζε: ηε Γ΄ Φάζε αμηνινγήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέιαβε 

θάζε καζεηήο κε βάζε ηελ πξσηνηππία, ηελ πιεξφηεηα, ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ηελ 

ηθαλφηεηα αλαζχλζεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. 

εκεηψλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε, ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ, ήηαλ 

δηακνξθσηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ. 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αμηνινγήζεθαλ αηνκηθά αιιά θαη κε βάζε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην έξγν ηεο νκάδαο.  

                                                           
4
 Βι. φ.π. ην poiima_g_fasis. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

1
ε
 Οκάδα 

Α΄ θάζε  

1. Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα ζπίηηα. 

πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηχπνπ 

ζπηηηψλ, φζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα, ηε δηαξξχζκηζε θαη ηα πιηθά πνπ 

θπξηαξρνχλ ζε θαζέλα. Γξάςηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πξνηηκήζεηο γηα ηνλ ηχπν ζπηηηνχ 

ζην νπνίν ζα ζέιαηε λα θαηνηθείηε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδνζηαθνχ ζπηηηνχ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

κνληέξλνπ ζπηηηνχ 

Θα πξνηηκνχζα λα δσ 

ζε… 

  παξαδνζηαθφ ζπίηη, γηαηί 

κνληέξλν ζπίηη, γηαηί 
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ζν δηαξθεί ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ, λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ πνπ εληφπηζαλ νη άιιεο 

νκάδεο. 

Παξαθνινπζψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ λα ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ 

ζηήιεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέξλνπ 

  

 

Αλ ζηελ νκάδα ζαο ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνηηκήζεηο λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο δχν 

γξακκέο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 
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2. Αθνχ δηαβάζεηε ην αθφινπζν πνίεκα λα εθπνλήζεηε ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο: 

Να ζεκεηψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ: 

Κωζηήο Παιακάο, 

Ύζηεξ’ από ηε δωή 

αλ πεζάλσ, ζαλ ην θεξί ζα ζβήζσ, 

Θα πάσ κε ηα ζηνηρεία, κεδέλ, αρλφο ; 

αλ πεζάλσ, ζαλ ην θεξί ζα ζβήζσ ; 

Καλέλαο νπξαλφο, 

Καλέλαο νπξαλφο δε ζα κε πάξεη ; 

Άδεο θαλείο δε ζα κε θαηαπηεί ; 

Καλέλαο νπξαλφο δε ζα κε πάξεη ; 

Σνπ πφλνπ κνπ ε πεγή 

Θα ραζεί ; Γε ζα γίλεη γαιαμίαο ; 

Γε ζα ζχξεη ησλ άζηξσλ ην ρνξφ ; 

Θα ραζεί ; Γε ζα γίλεη γαιαμίαο ; 

Οιάζπξν ή πνξθπξφ 

Σν άζηξν ηεο αλππφηαρηεο αγάπεο 

Σε βαζηά κνπ αλππφηαρηε ςπρή, 

Σν άζηξν ηεο αλππφηαρηεο αγάπεο 

Πψο ! Γε ζα ηε δερηεί ; 

 

Πνίεκα Λεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ 

1
ε
 νκάδα 

Κσζηήο Παιακάο, 

 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ο θχθινο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη ηε κνληέξλα 

λενειιεληθή πνίεζε» 

 

ειίδα 23 απφ 97 

 

Όζηεξ’ απφ ηε δσή 

 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο, κε 

βάζε ηα νπνία ζα εληάμνπκε ην πνίεκα ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε: 

 

 Σίηινο πνηήκαηνο: 

Πνηεηήο: 

ηίρνο 

(ππάξρεη ίδηνο 

αξηζκφο ζπιιαβψλ ζε 

θάζε ζηίρν;) 

 

ηξνθή  

(ην πνίεκα είλαη 

ρσξηζκέλν ζε 

νκνηφκνξθεο 

ζηξνθέο;) 

 

Μέηξν  

(ππάξρεη κέηξν;) 

 

Οκνηνθαηαιεμία  

(ππάξρεη 

νκνηνθαηαιεμία;) 
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Σίηινο  

(ζρνιηάζηε ηνλ ηίηιν 

σο πξνο ηελ 

πξσηνηππία ηνπ) 

 

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

(ππάξρεη ινγηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

λνεκάησλ;) 

 

Θέκαηα 

Μνηίβα  

(πνηα επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη κνηίβα 

δηαθξίλνληαη ζην 

πνίεκα;) 

 

Λπξηζκόο 

(ππάξρνπλ πινχζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη 

έληνλν ζπλαίζζεκα;)  

 

Γξακαηηθόηεηα  

(ππάξρεη 

ζεαηξηθφηεηα ζην 
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πνίεκα, ν πνηεηήο 

απεπζχλεηαη ζε 

θάπνηνλ απνδέθηε 

ρξεζηκνπνηψληαο β΄ 

ελ. πξφζσπν; ) 

ηίμε  

(ε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο είλαη 

απηή πνπ ζα 

πεξηκέλακε θαη ζε 

θάπνην πεδφ;) 

 

Λεμηιόγην 

(ην ιεμηιφγην είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαη 

θαζεκεξηλφ ή 

πξσηφηππν θαη 

αζπλήζηζην;) 

 

ύληαμε  

(ν ιφγνο αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο 

ζχληαμεο πνπ καο 

είλαη γλσζηνί θαη 

ζηνλ πεδφ ιφγν;) 
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3. Να παξνπζηάζεηε ηελ παξαπάλσ εξγαζία ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ ζα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο:  

 Παξαδνζηαθή πνίεζε Μνληέξλα πνίεζε 

ηίρνο 

 

  

ηξνθή  

 

  

Μέηξν  

 

  

Οκνηνθαηαιεμία  

 

  

Σίηινο  

 

  

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

 

  

Θέκαηα 

Μνηίβα  
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Λπξηζκφο 

  

  

Γξακαηηθφηεηα  

 

  

ηίμε  

 

  

Λεμηιφγην 
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Β΄ θάζε 

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ: Ζ δωή 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ:  

Παιακάο Κσζηήο, «Σν παλεγχξη ζηα ζπάξηα» 

νισκφο Γηνλχζηνο, Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη, «ρεδίαζκα Β΄, Η, ρεδίαζκα Γ΄ , VI» 

Διχηεο Οδπζζέαο, Ήιηνο ν Πξώηνο, [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…]  

 

Απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο λα εθπνλήζεηε ζην ζρνιείν, θαηά νκάδεο, ηελ 

πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαη ηε δεχηεξε αηνκηθά ζην ζπίηη. 

1. Λακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα γλσξίζκαηα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή είλαη: α. ην «ζπάζηκν» ηεο 

παξαδνζηαθήο ζηηρνπξγηθήο θαη β. ε εθθξαζηηθή ηφικε, λα θαηαηάμεηε ηα 

πνηήκαηα ζε κηα ζεηξά απφ ην πην παξαδνζηαθφ σο ην πην κνληέξλν 

εληνπίδνληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε γλψκε 

ζαο. (νκαδηθή εξγαζία) 

2. ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζαο, λα επηιέμεηε έλα απφ ηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα θαη λα εθπνλήζεηε ζην ζπίηη αηνκηθά ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

α. Να ζεκεηψζεηε πψο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο δσήο ζην πνίεκα πνπ 

επηιέμαηε. (αηνκηθή εξγαζία) 

β. Να εληνπίζεηε ηξεηο «πνηεηηθέο» θαη δχν «θαζεκεξηλέο» ιέμεηο ζηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα, λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (αηνκηθή εξγαζία) 

Καζεκεξηλέο ιέμεηο Πνηεηηθέο ιέμεηο 

  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6403/unit=1930
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6363/unit=1930
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14893/
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3. Να ζπληάμεηε έλα ζχληνκν άξζξν ζην νπνίν ζα αλαιχζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο δσήο ζηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζαηε. 

 

Γ΄ θάζε 

Να επηιέμεηε θαη λα εθπνλήζεηε αηνκηθά ζην ζπίηη κηα απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Να δηαζθεπάζεηε ην παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν ή ην αληίζεην 

εμεγψληαο ηηο επηινγέο ζαο. 

 Να ζπλζέζεηε έλα παξαδνζηαθφ ή έλα κνληέξλν πνίεκα εκπλεπζκέλνη απφ ην 

ζέκα ησλ πνηεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα ζαο. Να εμεγήζεηε γηαηί 

θαηαηάζζεηε ην πνίεκά ζαο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε. 

 Να γξάςεηε έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ είλαη: α) ην ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο ηνπ ζηίρνπ, β) ε απφιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιφγην θαη νη 

απξφζκελνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, γ) νη εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη δ) ζηνηρεία, 

φπσο ην φλεηξν, ν έξσηαο, ην ρηνχκνξ, ην παξάινγν.  

 Να αλαδεηήζεηε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κεινπνίεζή 

ηνπο. 

 Να αθνχζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ ή 

λα πεηξακαηηζηείηε νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ. 

 Να νπηηθνπνηήζεηε έλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε κε αλάινγεο εηθφλεο 

θαη κνπζηθή. 
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2
ε
 Οκάδα 

Α΄ θάζε  

1. Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα έπηπια. 

πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηχπνπ 

επίπισλ φζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα θαη ηα πιηθά πνπ θπξηαξρνχλ ζε 

θαζέλα. Γξάςηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πξνηηκήζεηο γηα ηνλ ηχπν επίπισλ πνπ ζα ζέιαηε 

λα έρεη ην ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθείηε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδνζηαθψλ επίπισλ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

κνληέξλσλ επίπισλ 

Θα πξνηηκνχζα λα έρσ 

ζην ζπίηη κνπ… 

  παξαδνζηαθά έπηπια, γηαηί 

κνληέξλα έπηπια, γηαηί 
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ζν δηαξθεί ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ πνπ εληφπηζαλ νη άιιεο 

νκάδεο. 

Παξαθνινπζψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ λα ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ 

ζηήιεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέξλνπ 

  

 

Αλ ζηελ νκάδα ζαο ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνηηκήζεηο λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο δχν 

γξακκέο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 
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2. Αθνχ δηαβάζεηε ην αθφινπζν πνίεκα λα εθπνλήζεηε ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο: 

Να ζεκεηψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ: 

Κ.Π. Καβάθεο,  

Κεξηά 

Σνπ κέιινληνο ε κέξεο ζηέθνλη’ εκπξνζηά καο 

ζα κηα ζεηξά θεξάθηα αλακκέλα − 

ρξπζά, δεζηά, θαη δσεξά θεξάθηα. 

Ζ πεξαζκέλεο κέξεο πίζσ κέλνπλ, 

κηα ζιηβεξή γξακκή θεξηψλ ζβπζκέλσλ· 

ηα πην θνληά βγάδνπλ θαπλφλ αθφκε, 

θξχα θεξηά, ιπσκέλα, θαη θπξηά. 

Γελ ζέισ λα ηα βιέπσ· κε ιππεί ε κνξθή ησλ, 

θαη κε ιππεί ην πξψην θσο ησλ λα ζπκνχκαη. 

Δκπξφο θπηηάδσ η’ αλακκέλα κνπ θεξηά. 

Γελ ζέισ λα γπξίζσ λα κε δησ θαη θξίμσ 

ηη γξήγνξα πνπ ε ζθνηεηλή γξακκή καθξαίλεη, 

ηη γξήγνξα πνπ ηα ζβπζηά θεξηά πιεζαίλνπλ.  

 

Πνίεκα Λεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ 

2
ε
 νκάδα 

Κ. Π. Καβάθεο, 

Κεξηά 
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Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο κε 

βάζε ηα νπνία ζα εληάμνπκε ην πνίεκα ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε: 

 

 Σίηινο πνηήκαηνο: 

Πνηεηήο: 

ηίρνο 

(ππάξρεη ίδηνο 

αξηζκφο ζπιιαβψλ ζε 

θάζε ζηίρν;) 

 

ηξνθή  

(ην πνίεκα είλαη 

ρσξηζκέλν ζε 

νκνηφκνξθεο 

ζηξνθέο;) 

 

Μέηξν  

(ππάξρεη κέηξν;) 

 

Οκνηνθαηαιεμία  

(ππάξρεη 

νκνηνθαηαιεμία;) 

 

Σίηινο  

(ζρνιηάζηε ηνλ ηίηιν 

σο πξνο ηελ 
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πξσηνηππία ηνπ) 

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

(ππάξρεη ινγηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

λνεκάησλ;) 

 

Θέκαηα 

Μνηίβα  

(πνηα επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη κνηίβα 

δηαθξίλνληαη ζην 

πνίεκα;) 

 

Λπξηζκόο 

(ππάξρνπλ πινχζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη 

έληνλν ζπλαίζζεκα;)  

 

Γξακαηηθόηεηα  

(ππάξρεη 

ζεαηξηθφηεηα ζην 

πνίεκα, ν πνηεηήο 

απεπζχλεηαη ζε 

θάπνηνλ απνδέθηε 
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ρξεζηκνπνηψληαο β 

ελ. πξφζσπν; ) 

ηίμε  

(ε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο είλαη 

απηή πνπ ζα 

πεξηκέλακε θαη ζε 

θάπνην πεδφ;) 

 

Λεμηιόγην 

(ην ιεμηιφγην είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαη 

θαζεκεξηλφ ή 

πξσηφηππν θαη 

αζπλήζηζην;) 

 

ύληαμε  

(ν ιφγνο αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο 

ζχληαμεο πνπ καο 

είλαη γλσζηνί θαη 

ζηνλ πεδφ ιφγν;) 

 

 

3. Να παξνπζηάζεηε ηελ παξαπάλσ εξγαζία ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ ζα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο:  
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 Παξαδνζηαθή πνίεζε Μνληέξλα πνίεζε 

ηίρνο 

 

  

ηξνθή  

 

  

Μέηξν  

 

  

Οκνηνθαηαιεμία  

 

  

Σίηινο  

 

  

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

 

  

Θέκαηα 

Μνηίβα  

 

  

Λπξηζκφο   
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Γξακαηηθφηεηα  

 

  

ηίμε  

 

  

Λεμηιφγην 

 

  

χληαμε  
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Β΄ θάζε 

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ: Ο ζάλαηνο 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ:  

Μαβίιεο Λνξέληδνο, «Λήζε» 

Καξπσηάθεο Κ. Γ. «Πξέβεδα» 

Βαιασξίηεο Νάλνο, «Μηθξφο ζξήλνο» 

 

Απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο λα εθπνλήζεηε ζην ζρνιείν θαηά νκάδεο ηελ 

πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαη ηε δεχηεξε αηνκηθά ζην ζπίηη. 

1. Λακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα γλσξίζκαηα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή είλαη: α. ην «ζπάζηκν» ηεο παξαδνζηαθήο 

ζηηρνπξγηθήο θαη β. ε εθθξαζηηθή ηφικε, λα θαηαηάμεηε ηα πνηήκαηα ζε κηα ζεηξά 

απφ ην πην παξαδνζηαθφ σο ην πην κνληέξλν εληνπίδνληαο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε γλψκε ζαο. (νκαδηθή εξγαζία) 

2. ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζαο, λα επηιέμεηε έλα απφ ηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα θαη λα εθπνλήζεηε ζην ζπίηη αηνκηθά ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

α. Να ζεκεηψζεηε πψο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ ζην πνίεκα πνπ 

επηιέμαηε. (αηνκηθή εξγαζία) 

β. Να εληνπίζεηε ηξεηο «πνηεηηθέο» θαη δχν «θαζεκεξηλέο» ιέμεηο ζηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα, λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (αηνκηθή εξγαζία) 

Καζεκεξηλέο ιέμεηο Πνηεηηθέο ιέμεηο 

  

  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6370/unit=1930
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=260&author_id=17
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C131/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/LYK_C_01_03%28K
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3. Να ζπληάμεηε έλα ζχληνκν άξζξν ζην νπνίν ζα αλαιχζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ ζηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζαηε. 

 

Γ΄ θάζε 

Να επηιέμεηε θαη λα εθπνλήζεηε αηνκηθά ζην ζπίηη κηα απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Να δηαζθεπάζεηε ην παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν ή ην αληίζεην 

εμεγψληαο ηηο επηινγέο ζαο. 

 Να ζπλζέζεηε έλα παξαδνζηαθφ ή έλα κνληέξλν πνίεκα εκπλεπζκέλνη απφ ην 

ζέκα ησλ πνηεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα ζαο. Να εμεγήζεηε γηαηί 

θαηαηάζζεηε ην πνίεκά ζαο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε. 

 Να γξάςεηε έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ είλαη: α) ην ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο ηνπ ζηίρνπ, β) ε απφιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιφγην θαη νη 

απξφζκελνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, γ) νη εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη δ) ζηνηρεία, 

φπσο ην φλεηξν, ν έξσηαο, ην ρηνχκνξ, ην παξάινγν.  

 Να αλαδεηήζεηε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κεινπνίεζή 

ηνπο. 

 Να αθνχζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ ή 

λα πεηξακαηηζηείηε νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ. 

 Να νπηηθνπνηήζεηε έλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε κε αλάινγεο εηθφλεο 

θαη κνπζηθή. 
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3
ε
 Οκάδα 

Α΄ θάζε  

1. Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ θαγεηά απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη κνληέξλα 

θνπδίλα. πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

ηχπνπ θαγεηψλ φζνλ αθνξά ηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα θαη ηα πιηθά θάζε θαγεηνχ. 

Γξάςηε ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε γηα ηνλ ηχπν θαγεηνχ πνπ πξνηηκάηε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδνζηαθνχ θαγεηνχ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

κνληέξλνπ θαγεηνχ 

Θα πξνηηκνχζα ην… 

  παξαδνζηαθφ θαγεηφ, 

γηαηί 

κνληέξλν θαγεηφ, γηαηί 

 

Αλ ζηελ νκάδα ζαο ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνηηκήζεηο λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο δχν 

γξακκέο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 
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Παξαθνινπζψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ λα ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ 

ζηήιεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέξλνπ 

  

 

Αλ ζηελ νκάδα ζαο ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνηηκήζεηο λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο δχν 

γξακκέο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 
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2. Αθνχ δηαβάζεηε ην αθφινπζν πνίεκα λα εθπνλήζεηε ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο: 

Να ζεκεηψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ: 

Ναπνιέωλ Λαπαζηώηεο, 

Νπρηεξηλό 

Μνλάρε ε θιφγα ηνπ θεξηνχ κνπ, 

θη απέλαληί κνπ ζην ηξαπέδη 

ζαξξείο ην ηέινο ηεο πξνζκέλεη· 

ιίγεο ζηηγκέο έρεη λα δήζεη 

θαη κεο ζηε λχρηα ηξεκνπαίδεη, 

ζα κηα ςπρνχια θνβηζκέλε... 

Απφμσ έλ’ άγξππλν θεγγάξη 

κε θφπν ράλεηαη ζηα ράε 

κηαο αηειεχηεηεο εξήκνπ... 

α λα κε ζέιεη λα πεζάλεη, 

κε αλαιακπέο ςπρνκαράεη 

ην εηνηκνζάλαην θεξί κνπ... 

Καη ην βαξχζπκν θεγγάξη, 

πνπ ρξφληα ηψξα έρεη ζσπάζεη, 

θαη ην θεξί κνπ πνπ πεζαίλεη 

θαη, κέζα, ε ζιηβεξή ςπρή κνπ, 

ρσξίο αηηία, θη νη ηξεηο ζηελ πιάζε 

είκαζηε ηφζν ιππεκέλνη. 

 

Πνίεκα Λεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ 

3
ε
 νκάδα  
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Ναπνιέσλ 

Λαπαζηψηεο, 

Νπρηεξηλφ 

 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο κε 

βάζε ηα νπνία ζα εληάμνπκε ην πνίεκα ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε: 

 

 Σίηινο πνηήκαηνο: 

Πνηεηήο: 

ηίρνο 

(ππάξρεη ίδηνο 

αξηζκφο ζπιιαβψλ ζε 

θάζε ζηίρν;) 

 

ηξνθή  

(ην πνίεκα είλαη 

ρσξηζκέλν ζε 

νκνηφκνξθεο 

ζηξνθέο;) 

 

Μέηξν  

(ππάξρεη κέηξν;) 

 

Οκνηνθαηαιεμία   
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(ππάξρεη 

νκνηθαηαιεμία;) 

Σίηινο  

(ζρνιηάζηε ηνλ ηίηιν 

σο πξνο ηελ 

πξσηνηππία ηνπ) 

 

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

(ππάξρεη ινγηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

λνεκάησλ;) 

 

Θέκαηα 

Μνηίβα  

(πνηα επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη κνηίβα 

δηαθξίλνληαη ζην 

πνίεκα;) 

 

Λπξηζκόο 

(ππάξρνπλ πινχζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη 

έληνλν ζπλαίζζεκα;)  
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Γξακαηηθόηεηα  

(ππάξρεη 

ζεαηξηθφηεηα ζην 

πνίεκα, ν πνηεηήο 

απεπζχλεηαη ζε 

θάπνηνλ απνδέθηε 

ρξεζηκνπνηψληαο β 

ελ. πξφζσπν; ) 

 

ηίμε  

(ε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο είλαη 

απηή πνπ ζα 

πεξηκέλακε θαη ζε 

θάπνην πεδφ;) 

 

Λεμηιόγην 

(ην ιεμηιφγην είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαη 

θαζεκεξηλφ ή 

πξσηφηππν θαη 

αζπλήζηζην;) 

 

ύληαμε  

(ν ιφγνο αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο 

ζχληαμεο πνπ καο 
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είλαη γλσζηνί θαη 

ζηνλ πεδφ ιφγν;) 

 

3. Να παξνπζηάζεηε ηελ παξαπάλσ εξγαζία ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ ζα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο:  

 Παξαδνζηαθή πνίεζε Μνληέξλα πνίεζε 

ηίρνο 

 

  

ηξνθή  

 

  

Μέηξν  

 

  

Οκνηνθαηαιεμία  

 

  

Σίηινο  

 

  

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 
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Θέκαηα 

Μνηίβα  

 

  

Λπξηζκφο 

  

  

Γξακαηηθφηεηα  

 

  

ηίμε  

 

  

Λεμηιφγην 

 

  

χληαμε  
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Β΄ θάζε 

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ: Ο έξωηαο 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ:  

Κνξλάξνο Βηηζέληδνο. Δξωηόθξηηνο 

Καξπσηάθεο Κ.Γ. «Αγάπε»  

Διχηεο Οδπζζέαο, «Μηθξή Πξάζηλε Θάιαζζα» 

 

 

Απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο λα εθπνλήζεηε ζην ζρνιείν θαηά νκάδεο ηελ 

πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαη ηε δεχηεξε αηνκηθά ζην ζπίηη. 

1. Λακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα γλσξίζκαηα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή είλαη: α. ην «ζπάζηκν» ηεο 

παξαδνζηαθήο ζηηρνπξγηθήο θαη β. ε εθθξαζηηθή ηφικε, λα θαηαηάμεηε ηα 

πνηήκαηα ζε κηα ζεηξά απφ ην πην παξαδνζηαθφ σο ην πην κνληέξλν 

εληνπίδνληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε γλψκε 

ζαο. (νκαδηθή εξγαζία) 

2. ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζαο λα επηιέμεηε έλα απφ ηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα θαη λα εθπνλήζεηε ζην ζπίηη αηνκηθά ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

α. Να ζεκεηψζεηε πψο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηνπ έξσηα ζην πνίεκα πνπ 

επηιέμαηε. (αηνκηθή εξγαζία) 

β. Να εληνπίζεηε ηξεηο «πνηεηηθέο» θαη δχν «θαζεκεξηλέο» ιέμεηο ζηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα, λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (αηνκηθή εξγαζία) 

 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=437&author_id=20
http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=2319&lan=1
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-C132/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/Neoell_logot_th
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Καζεκεξηλέο ιέμεηο Πνηεηηθέο ιέμεηο 

  

  

  

  

  

3. Να ζπληάμεηε έλα ζχληνκν άξζξν ζην νπνίν ζα αλαιχζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηνπ έξσηα ζηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζαηε. 

 

Γ΄ θάζε 

Να επηιέμεηε θαη λα εθπνλήζεηε αηνκηθά ζην ζπίηη κηα απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Να δηαζθεπάζεηε ην παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν ή ην αληίζεην 

εμεγψληαο ηηο επηινγέο ζαο. 

 Να ζπλζέζεηε έλα παξαδνζηαθφ ή έλα κνληέξλν πνίεκα εκπλεπζκέλνη απφ ην 

ζέκα ησλ πνηεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα ζαο. Να εμεγήζεηε γηαηί 

θαηαηάζζεηε ην πνίεκά ζαο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε. 

 Να γξάςεηε έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ είλαη: α) ην ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο ηνπ ζηίρνπ, β) ε απφιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιφγην θαη νη 

απξφζκελνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, γ) νη εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη δ) ζηνηρεία, 

φπσο ην φλεηξν, ν έξσηαο, ην ρηνχκνξ, ην παξάινγν.  

 Να αλαδεηήζεηε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κεινπνίεζή 

ηνπο. 

 Να αθνχζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ ή 

λα πεηξακαηηζηείηε νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ. 

 Να νπηηθνπνηήζεηε έλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε κε αλάινγεο εηθφλεο 

θαη κνπζηθή. 
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4
ε
 Οκάδα 

Α΄ θάζε  

1. Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα απηνθίλεηα. 

πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηχπνπ 

απηνθηλήηνπ φζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα, ηα πιηθά θαη ηα ηδηαίηεξα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γξάςηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πξνηηκήζεηο γηα ηνλ ηχπν 

απηνθηλήηνπ πνπ ζα ζέιαηε λα νδεγείηε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδνζηαθνχ 

απηνθηλήηνπ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

κνληέξλνπ απηνθηλήηνπ 

Θα πξνηηκνχζα λα 

νδεγψ… 

  παξαδνζηαθφ απηνθίλεην, 

γηαηί 

κνληέξλν απηνθίλεην, 

γηαηί 
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Παξαθνινπζψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ λα ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ 

ζηήιεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέξλνπ 

  

 

Αλ ζηελ νκάδα ζαο ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνηηκήζεηο λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο δχν 

γξακκέο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 
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2. Αθνχ δηαβάζεηε ην αθφινπζν πνίεκα λα εθπνλήζεηε ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο: 

Να ζεκεηψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ: 

Κηθή Γεκνπιά, 

χλδξνκν 

Κνηηάδνληαο ηὸλ πίλαθα  

ηνῦ Πηθάζν «Σὸ Ὄλεηξν» 

Ἔρσ θξεκάζεη αὐηὸλ ηὸλ πίλαθα ζὰλ δφισκα 

ζηὴ ζπκπαγῆ ἐπηπεδφηεηά κνπ 

κήπσο ηζηκπήζεη ηαλπζκὸο γθξεκηζηῆο, 

ηὸλ ἔρσ ζὰλ θνπξλέιν 

κὴ θαὶ ηὴλ ἀλαηίλαδε ζπζέκεια 

ηὴ ζπκπαγῆ ἐπηπεδφηεηά κνπ. 

Καζηζηὸ θνηκᾶηαη ηὸ θνξίηζη. 

Καζηζηὸο 

ἀπαγγηάδεηο θαιχηεξα ζηὸ ζῶκα ζνπ, 

εἶζαη πηὸ ἕηνηκνο λὰ γίλεηο δηθφο ζνπ: 

λὰ ὀλεηξεπηεῖο. 

Σνῦ ὑπεξβαηηθνῦ ἡ ἀλαηνκία 

ἐπέηξεςε ζηὸ ζῶκα 

αὐζαηξεζίεο ζάξθηλεο. 

Κνηκᾶηαη ηὸ θνξίηζη 

ἐλῷ πίζσ ἀπὸ ηὸ ραιαξὸ θνπζηάλη ηεο 

ὁ ἕλαο καζηὸο ἀλαηέιιεη 

γηὰ λὰ ζειάζεη ἡ ιαίκαξγε ἀθαίξεζε. […] 
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Καηξὸ ἔρσ λὰ κηιήζσ γηὰ ὄλεηξα 

θαηξὸ δὲλ ἔρσ 

ὄλεηξα δὲλ ἔρσ, 

ζπκκεηξηθὴ ἀλέρεηα. 

Οἱ ὦκνη κνπ 

ζπκκεηξηθὰ πεζκέλνη θαὶ νἱ δπφ. 

Κη ὅηη ἀληέρσ ηέηνηα ἀλέρεηα 

ιέσ κὴλ εἶλαη ὄλεηξν. 

Μὴλ εἶλαη ὄλεηξν 

πῶο ὄλεηξα δὲλ ἔρσ. 

Ὄλεηξν λά ῾λαη 

θη ἂο κὴλ γπκλψλεη ἀπὸ ὄλεηξα. […]  

Καὶ ηί ζεκαίλεη ὄλεηξν; 

Σί δειαδὴ δὲλ ἔρσ; 

Θά ῾λαη αὐηὸ 

πνὺ ζέιεη λά ῾ρεη κέζα ηνπ ὁ πειὸο 

γηὰ λὰ κὴ ζπάδεη, 

ζά ῾λαη νἱ ηνπιπαλέληνη ἐπηβάηεο 

ζηὶο ηνπιπαλέληεο ἅκαμεο. 

Ὄλεηξν ζεκαίλεη 

θηεξνχγα ὕπλνπ ἀπὸ θεξὶ 

πνὺ ἥιην ἐξσηεχεηαη θαὶ ιηψλεη, 

θχιια πνὺ ζαπκαζηὰ ἰζνξξνπνῦλ 

ζὰλ λὰ παηᾶλε ζὲ θιαδηὰ 

ἐλῶ ηὸ βιέπεηο θαζαξὰ 

πὼο δὲλ ὑπάξρεη δέλδξν, 
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λ᾿ ἀθνῦο λὰ ηξαγνπδᾶλε ρίιηα λαὶ 

ἀπ᾿ ηὸ ιαξχγγη ηνῦ ὄρη. 

Ὄλεηξν ζεκαίλεη 

λὰ κὴλ ὑπάξρνπλ ζχλνξα 

θη νἱ βινζπξνὶ θαρχπνπηνη θξνπξνί ηνπο. 

ιεχζεξα λὰ κπαίλεηο ζ᾿ ἄλζξσπν 

θη νὔηε ηὶο εἶ, νὔηε ηὶο νἶδε. 

Γὲλ ἦξζε θη ἕλα ἀπφγεπκα 

πνὺ λὰ κὴ γίλεη βξάδπ, 

λὰ ἔξζεη θη ἕλα ὄλεηξν 

πνὺ λὰ κὴλ γίλεη ἄλζξσπνο, 

λὰ ἔξζεη θη ἕλαο ἄλζξσπνο 

πνὺ λὰ κὴ γίλεη ὄλεηξν, 

ηὶο νἶδε, ηὶο εἶ. 

Ξαλνίρηεθα πνιὺ ζὲ ὁξηζκνὺο 

θη εἶλ᾿ ἐπηθίλδπλν λὰ θιαῖο ρσξὶο ππμίδα. 

Φχιαγέ κνπ, Θέ κνπ, ηνπιάρηζηνλ 

ὅζα ἔρνπλ πεζάλεη. 

 

Σν «Όλεηξν» ηνπ Πηθάζν, 1932 
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Πνίεκα Λεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ 

4
ε
 νκάδα 

Κηθή Γεκνπιά, 

χλδξνκν 

 

 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο κε 

βάζε ηα νπνία ζα εληάμνπκε ην πνίεκα ζηελ παξαδνζηαθή ή ηε κνληέξλα πνίεζε: 

 

 Σίηινο πνηήκαηνο: 

Πνηεηήο: 

ηίρνο 

(ππάξρεη ίδηνο 

αξηζκφο ζπιιαβψλ ζε 

θάζε ζηίρν;) 

 

ηξνθή  

(ην πνίεκα είλαη 

ρσξηζκέλν ζε 

νκνηφκνξθεο 

ζηξνθέο;) 

 

Μέηξν  

(ππάξρεη κέηξν;) 
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Οκνηνθαηαιεμία  

(ππάξρεη 

νκνηνθαηαιεμία;) 

 

Σίηινο  

(ζρνιηάζηε ηνλ ηίηιν 

σο πξνο ηελ 

πξσηνηππία ηνπ) 

 

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

(ππάξρεη ινγηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

λνεκάησλ;) 

 

Θέκαηα 

Μνηίβα  

(πνηα επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη κνηίβα 

δηαθξίλνληαη ζην 

πνίεκα;) 

 

Λπξηζκόο 

(ππάξρνπλ πινχζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη 

έληνλν ζπλαίζζεκα;)  
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Γξακαηηθόηεηα  

(ππάξρεη 

ζεαηξηθφηεηα ζην 

πνίεκα, ν πνηεηήο 

απεπζχλεηαη ζε 

θάπνηνλ απνδέθηε 

ρξεζηκνπνηψληαο β 

ελ. πξφζσπν; ) 

 

ηίμε  

(ε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο είλαη 

απηή πνπ ζα 

πεξηκέλακε θαη ζε 

θάπνην πεδφ;) 

 

Λεμηιόγην 

(ην ιεμηιφγην είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαη 

θαζεκεξηλφ ή 

πξσηφηππν θαη 

αζπλήζηζην;) 

 

ύληαμε  

(ν ιφγνο αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο 

ζχληαμεο πνπ καο 
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είλαη γλσζηνί θαη 

ζηνλ πεδφ ιφγν;) 

 

3. Να παξνπζηάζεηε ηελ παξαπάλσ εξγαζία ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ ζα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο:  

 Παξαδνζηαθή πνίεζε Μνληέξλα πνίεζε 

ηίρνο 

 

  

ηξνθή  

 

  

Μέηξν  

 

  

Οκνηνθαηαιεμία  

 

  

Σίηινο  

 

  

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 
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Θέκαηα 

Μνηίβα  

 

  

Λπξηζκφο 

  

  

Γξακαηηθφηεηα  

 

  

ηίμε  

 

  

Λεμηιφγην 

 

  

χληαμε  
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Β΄ θάζε 

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ: Ζ ηέρλε 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ:  

Καβάθεο Κ. Π. «Δθφκηζα εηο ηελ Σέρλε»,  

Καξπσηάθεο Κ. Γ., «Μπαιάληα ζηνπο άδνμνπο πνηεηέο ησλ αηψλσλ» 

Δκπεηξίθνο Αλδξέαο, «Σξία απνζπάζκαηα»  

 

 

 

Απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο λα εθπνλήζεηε ζην ζρνιείν θαηά νκάδεο ηελ 

πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαη ηε δεχηεξε αηνκηθά ζην ζπίηη. 

1. Λακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα γλσξίζκαηα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή είλαη: α. ην «ζπάζηκν» ηεο παξαδνζηαθήο 

ζηηρνπξγηθήο θαη β. ε εθθξαζηηθή ηφικε, λα θαηαηάμεηε ηα πνηήκαηα ζε κηα ζεηξά 

απφ ην πην παξαδνζηαθφ σο ην πην κνληέξλν εληνπίδνληαο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε γλψκε ζαο. (νκαδηθή εξγαζία) 

2. ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζαο, λα επηιέμεηε έλα απφ ηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα θαη λα εθπνλήζεηε ζην ζπίηη αηνκηθά ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

α. Να ζεκεηψζεηε πψο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο ηέρλεο ζην πνίεκα πνπ 

επηιέμαηε. (αηνκηθή εξγαζία) 

β. Να εληνπίζεηε ηξεηο «πνηεηηθέο» θαη δχν «θαζεκεξηλέο» ιέμεηο ζηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα, λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (αηνκηθή εξγαζία) 

 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=38&cat=1
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3562,14853/unit=1936
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14872/unit=1936
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Καζεκεξηλέο ιέμεηο Πνηεηηθέο ιέμεηο 

  

  

  

  

  

3. Να ζπληάμεηε έλα ζχληνκν άξζξν ζην νπνίν ζα αλαιχζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο ηέρλεο ζηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζαηε. 

 

Γ΄ θάζε 

Να επηιέμεηε θαη λα εθπνλήζεηε αηνκηθά ζην ζπίηη κηα απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Να δηαζθεπάζεηε ην παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν ή ην αληίζεην 

εμεγψληαο ηηο επηινγέο ζαο. 

 Να ζπλζέζεηε έλα παξαδνζηαθφ ή έλα κνληέξλν πνίεκα εκπλεπζκέλνη απφ ην 

ζέκα ησλ πνηεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα ζαο. Να εμεγήζεηε γηαηί 

θαηαηάζζεηε ην πνίεκά ζαο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε. 

 Να γξάςεηε έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ είλαη: α) ην ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο ηνπ ζηίρνπ, β) ε απφιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιφγην θαη νη 

απξφζκελνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, γ) νη εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη δ) ζηνηρεία, 

φπσο ην φλεηξν, ν έξσηαο, ην ρηνχκνξ, ην παξάινγν.  

 Να αλαδεηήζεηε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κεινπνίεζή 

ηνπο. 

 Να αθνχζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ ή 

λα πεηξακαηηζηείηε νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ. 

 Να νπηηθνπνηήζεηε έλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε κε αλάινγεο εηθφλεο 

θαη κνπζηθή. 
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5
ε
 Οκάδα 

Α΄ θάζε  

Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα έξγα δσγξαθηθήο. 

πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηερλνηξνπίαο 

ζηε δσγξαθηθή φζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα θαη ηα ζέκαηά ηνπο. Γξάςηε 

ηηο πξνζσπηθέο ζαο πξνηηκήζεηο γηα ην έξγν δσγξαθηθήο πνπ ζα ζέιαηε λα θνζκεί ην 

ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ ζαο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδνζηαθνχ έξγνπ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

κνληέξλνπ έξγνπ 

Θα πξνηηκνχζα λα 

δηαθνζκήζσ ην ζαιφλη 

κνπ κε… 

  παξαδνζηαθνχο πίλαθεο, 

γηαηί 

κνληέξλνπο πίλαθεο, γηαηί 
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Αλ ζηελ νκάδα ζαο ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνηηκήζεηο λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο δχν 

γξακκέο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 

 

Παξαθνινπζψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ λα ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ 

ζηήιεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέξλνπ 
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2. Αθνχ δηαβάζεηε ην αθφινπζν πνίεκα λα εθπνλήζεηε ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο: 

Να ζεκεηψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ: 

 

Γηάλλεο Βαξβέξεο, 

Σν θεξί 

Απηφ ην θεξί πνπ άλαςα 

πεξαζηηθφο απφ ηνλ νίθν νπ 

δελ είλαη ε πξνζεπρή κνπ 

γηα λα ε θηάζεη εθεί ςειά 

δελ είλαη νη παξαθιήζεηο κνπ 

νχηε βεβαίσο θακηά ειπίδα 

πνπ ελαπέζεζα ζε έλα. 

Ζ θαζαξφηεηα ηεο χιεο ηνπ 

δε ζπκβνιίδεη ην αθειίδσην 

ηεο πξφζεζήο κνπ 

θαη ε καιαθή πθή ηνπ 

θαζφινπ δελ ππφζρεηαη 

ηελ εχπιαζηε κεηαζηξνθή κνπ 

ζηε κεηάλνηα 

φπσο νη αιιεγνξίεο εγγξάκαησλ πηζηψλ νπ 

μέξνπλ λα ηπιίγνπλ. 

Μπνξεί λα κνηάδεη κ’ φια η’ άιια 

φκσο απηφ 

αλάθηεθε γηα λα νπ πεη 

πσο επηπρψο 

ζηέθνκαη εδψ αβνήζεηνο 
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θαη πσο αθφκα 

φζν κπνξψ ζα ιάκπσ. 

 

Πνίεκα Λεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ 

5
ε
 νκάδα 

Γηάλλεο Βαξβέξεο, 

ην θεξί  

 

 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο κε 

βάζε ηα νπνία ζα εληάμνπκε ην πνίεκα ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε: 

 

 Σίηινο πνηήκαηνο: 

Πνηεηήο: 

ηίρνο 

(ππάξρεη ίδηνο 

αξηζκφο ζπιιαβψλ ζε 

θάζε ζηίρν;) 

 

ηξνθή  

(ην πνίεκα είλαη 

ρσξηζκέλν ζε 

νκνηφκνξθεο 

ζηξνθέο;) 
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Μέηξν  

(ππάξρεη κέηξν;) 

 

Οκνηνθαηαιεμία  

(ππάξρεη 

νκνηνθαηαιεμία;) 

 

Σίηινο  

(ζρνιηάζηε ηνλ ηίηιν 

σο πξνο ηελ 

πξσηνηππία ηνπ) 

 

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

(ππάξρεη ινγηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

λνεκάησλ;) 

 

Θέκαηα 

Μνηίβα  

(πνηα επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη κνηίβα 

δηαθξίλνληαη ζην 

πνίεκα;) 

 

Λπξηζκόο  
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(ππάξρνπλ πινχζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη 

έληνλν ζπλαίζζεκα;)  

Γξακαηηθόηεηα  

(ππάξρεη 

ζεαηξηθφηεηα ζην 

πνίεκα, ν πνηεηήο 

απεπζχλεηαη ζε 

θάπνηνλ απνδέθηε 

ρξεζηκνπνηψληαο β 

ελ. πξφζσπν; ) 

 

ηίμε  

(ε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο είλαη 

απηή πνπ ζα 

πεξηκέλακε θαη ζε 

θάπνην πεδφ;) 

 

Λεμηιόγην 

(ην ιεμηιφγην είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαη 

θαζεκεξηλφ ή 

πξσηφηππν θαη 

αζπλήζηζην;) 
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ύληαμε  

(ν ιφγνο αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο 

ζχληαμεο πνπ καο 

είλαη γλσζηνί θαη 

ζηνλ πεδφ ιφγν;) 

 

 

3. Να παξνπζηάζεηε ηελ παξαπάλσ εξγαζία ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ ζα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη κνληέξλαο πνίεζεο:  

 Παξαδνζηαθή πνίεζε Μνληέξλα πνίεζε 

ηίρνο 

 

  

ηξνθή  

 

  

Μέηξν  

 

  

Οκνηνθαηαιεμία  

 

  

Σίηινο  
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Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

 

  

Θέκαηα 

Μνηίβα  

 

  

Λπξηζκφο 

  

  

Γξακαηηθφηεηα  

 

  

ηίμε  

 

  

Λεμηιφγην 

 

  

χληαμε  
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Β΄ θάζε 

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ: Σν ηαμίδη 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ:  

Παιακάο Κσζηήο, Παηξίδεο, «αλ ησλ Φαηάθσλ ην θαξάβη… 

Καξπσηάθεο Κ. Γ. 2001. «Σειεπηαίν ηαμίδη» 

Διχηεο Οδπζζέαο, Ήιηνο ν Πξώηνο, [ηα ρηήκαηα βαδίζακε φιε κέξα…]  

 

 

Απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο λα εθπνλήζεηε ζην ζρνιείν θαηά νκάδεο ηελ 

πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαη ηε δεχηεξε αηνκηθά ζην ζπίηη. 

1. Λακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα γλσξίζκαηα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή είλαη: α. ην «ζπάζηκν» ηεο παξαδνζηαθήο 

ζηηρνπξγηθήο θαη β. ε εθθξαζηηθή ηφικε, λα θαηαηάμεηε ηα πνηήκαηα ζε κηα ζεηξά 

απφ ην πην παξαδνζηαθφ σο ην πην κνληέξλν εληνπίδνληαο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε γλψκε ζαο. (νκαδηθή εξγαζία) 

2. ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζαο, λα επηιέμεηε έλα απφ ηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα θαη λα εθπνλήζεηε ζην ζπίηη αηνκηθά ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

α. Να ζεκεηψζεηε πψο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηνπ ηαμηδηνχ ζην πνίεκα πνπ 

επηιέμαηε. (αηνκηθή εξγαζία) 

β. Να εληνπίζεηε ηξεηο «πνηεηηθέο» θαη δχν «θαζεκεξηλέο» ιέμεηο ζηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα, λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (αηνκηθή εξγαζία) 

Καζεκεξηλέο ιέμεηο Πνηεηηθέο ιέμεηο 

  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6406/unit=1930
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=415&author_id=17
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14893/
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3. Να ζπληάμεηε έλα ζχληνκν άξζξν ζην νπνίν ζα αλαιχζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηνπ ηαμηδηνχ ζηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζαηε. 

 

Γ΄ θάζε 

Να επηιέμεηε θαη λα εθπνλήζεηε αηνκηθά ζην ζπίηη κηα απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Να δηαζθεπάζεηε ην παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν ή ην αληίζεην 

εμεγψληαο ηηο επηινγέο ζαο. 

 Να ζπλζέζεηε έλα παξαδνζηαθφ ή έλα κνληέξλν πνίεκα εκπλεπζκέλνη απφ ην 

ζέκα ησλ πνηεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα ζαο. Να εμεγήζεηε γηαηί 

θαηαηάζζεηε ην πνίεκά ζαο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε. 

 Να γξάςεηε έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ είλαη: α) ην ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο ηνπ ζηίρνπ, β) ε απφιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιφγην θαη νη 

απξφζκελνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, γ) νη εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη δ) ζηνηρεία, 

φπσο ην φλεηξν, ν έξσηαο, ην ρηνχκνξ, ην παξάινγν.  

 Να αλαδεηήζεηε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κεινπνίεζή 

ηνπο. 

 Να αθνχζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ ή 

λα πεηξακαηηζηείηε νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ. 

 Να νπηηθνπνηήζεηε έλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε κε αλάινγεο εηθφλεο 

θαη κνπζηθή. 
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6
ε
 Οκάδα 

Α΄ θάζε  

Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα έξγα γιππηηθήο. 

πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηερλνηξνπίαο 

ζηε γιππηηθή φζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα, ηα πιηθά θαη ηα ζέκαηα θάζε 

έξγνπ. Αλ ζαο δηλφηαλ ε επθαηξία λα επηζθεθηείηε κηα έθζεζε έξγσλ γιππηηθήο, ζα 

πξνηηκνχζαηε απηή λα έρεη παξαδνζηαθά ή κνληέξλα γιππηά; Γξάςηε ηελ άπνςή ζαο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδνζηαθνχ έξγνπ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

κνληέξλνπ έξγνπ 

Θα επηζθεπηφκνπλ κηα 

έθζεζε έξγσλ γιππηηθήο 

κε… 

  παξαδνζηαθά έξγα, γηαηί 

κνληέξλα έξγα, γηαηί 
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Αλ ζηελ νκάδα ζαο ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνηηκήζεηο λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο δχν 

γξακκέο ηεο δεμηάο ζηήιεο. 

 

Παξαθνινπζψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ λα ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ 

ζηήιεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ κνληέξλνπ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέξλνπ 
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2. Αθνχ δηαβάζεηε ην αθφινπζν πνίεκα λα εθπνλήζεηε ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο: 

Να ζεκεηψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ: 

 

Γηάλλεο Βαξβέξεο, 

Σν θεξί 

Απηφ ην θεξί πνπ άλαςα 

πεξαζηηθφο απφ ηνλ νίθν νπ 

δελ είλαη ε πξνζεπρή κνπ 

γηα λα ε θηάζεη εθεί ςειά 

δελ είλαη νη παξαθιήζεηο κνπ 

νχηε βεβαίσο θακηά ειπίδα 

πνπ ελαπέζεζα ζε έλα. 

Ζ θαζαξφηεηα ηεο χιεο ηνπ 

δε ζπκβνιίδεη ην αθειίδσην 

ηεο πξφζεζήο κνπ 

θαη ε καιαθή πθή ηνπ 

θαζφινπ δελ ππφζρεηαη 

ηελ εχπιαζηε κεηαζηξνθή κνπ 

ζηε κεηάλνηα 

φπσο νη αιιεγνξίεο εγγξάκαησλ πηζηψλ νπ 

μέξνπλ λα ηπιίγνπλ. 

Μπνξεί λα κνηάδεη κ’ φια η’ άιια 

φκσο απηφ 

αλάθηεθε γηα λα νπ πεη 

πσο επηπρψο 

ζηέθνκαη εδψ αβνήζεηνο 
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θαη πσο αθφκα 

φζν κπνξψ ζα ιάκπσ. 

Πνίεκα Λεηηνπξγία ηνπ θεξηνχ 

6
ε
 νκάδα 

Γηάλλεο Βαξβέξεο, 

ην θεξί  

 

 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο κε 

βάζε ηα νπνία ζα εληάμνπκε ην πνίεκα ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε: 

 

 Σίηινο πνηήκαηνο: 

Πνηεηήο: 

ηίρνο 

(ππάξρεη ίδηνο 

αξηζκφο ζπιιαβψλ ζε 

θάζε ζηίρν;) 

 

ηξνθή  

(ην πνίεκα είλαη 

ρσξηζκέλν ζε 

νκνηφκνξθεο 

ζηξνθέο;) 
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Μέηξν  

(ππάξρεη κέηξν;) 

 

Οκνηνθαηαιεμία  

(ππάξρεη 

νκνηνθαηαιεμία;) 

 

Σίηινο  

(ζρνιηάζηε ηνλ ηίηιν 

σο πξνο ηελ 

πξσηνηππία ηνπ) 

 

Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

(ππάξρεη ινγηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

λνεκάησλ;) 

 

Θέκαηα 

Μνηίβα  

(πνηα επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη κνηίβα 

δηαθξίλνληαη ζην 

πνίεκα;) 

 

Λπξηζκόο  
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(ππάξρνπλ πινχζηα 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη 

έληνλν ζπλαίζζεκα;)  

Γξακαηηθόηεηα  

(ππάξρεη 

ζεαηξηθφηεηα ζην 

πνίεκα, ν πνηεηήο 

απεπζχλεηαη ζε 

θάπνηνλ απνδέθηε 

ρξεζηκνπνηψληαο β 

ελ. πξφζσπν; ) 

 

ηίμε  

(ε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο είλαη 

απηή πνπ ζα 

πεξηκέλακε θαη ζε 

θάπνην πεδφ;) 

 

Λεμηιόγην 

(ην ιεμηιφγην είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαη 

θαζεκεξηλφ ή 

πξσηφηππν θαη 

αζπλήζηζην;) 
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ύληαμε  

(ν ιφγνο αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο 

ζχληαμεο πνπ καο 

είλαη γλσζηνί θαη 

ζηνλ πεδφ ιφγν;) 

 

 

3. Να παξνπζηάζεηε ηελ παξαπάλσ εξγαζία ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Καηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ ζα ζπκπιεξψζνπκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο:  

 Παξαδνζηαθή πνίεζε Μνληέξλα πνίεζε 

ηίρνο 

 

  

ηξνθή  

 

  

Μέηξν  

 

  

Οκνηνθαηαιεμία  

 

  

Σίηινο  
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Ννεκαηηθή 

αιιεινπρία 

 

  

Θέκαηα 

Μνηίβα  

 

  

Λπξηζκφο 

  

  

Γξακαηηθφηεηα  

 

  

ηίμε  

 

  

Λεμηιφγην 

 

  

χληαμε  
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Β΄ θάζε 

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ: Ζ λεόηεηα – Σν γήξαο 

 

ΚΔΗΜΔΝΑ:  

Παιακάο Κσζηήο. «Σν θαινθαίξη» 

Καβάθεο Κ. Π. «Έλαο γέξνο» 

Καξπσηάθεο Κ. Γ. [Ση λένη πνπ θηάζακελ εδψ…] 

 

 

Απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο λα εθπνλήζεηε ζην ζρνιείν θαηά νκάδεο ηελ 

πξψηε θαη ηελ ηξίηε θαη ηε δεχηεξε αηνκηθά ζην ζπίηη. 

1. Λακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα γλσξίζκαηα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή είλαη: α. ην «ζπάζηκν» ηεο παξαδνζηαθήο 

ζηηρνπξγηθήο θαη β. ε εθθξαζηηθή ηφικε, λα θαηαηάμεηε ηα πνηήκαηα ζε κηα ζεηξά 

απφ ην πην παξαδνζηαθφ σο ην πην κνληέξλν εληνπίδνληαο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε γλψκε ζαο. (νκαδηθή εξγαζία) 

2. ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζαο, λα επηιέμεηε έλα απφ ηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα θαη λα εθπνλήζεηε ζην ζπίηη αηνκηθά ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο:  

α. Να ζεκεηψζεηε πψο παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο λεφηεηαο θαη ηνπ γήξαηνο 

ζην πνίεκα πνπ επηιέμαηε. (αηνκηθή εξγαζία) 

β. Να εληνπίζεηε ηξεηο «πνηεηηθέο» θαη δχν «θαζεκεξηλέο» ιέμεηο ζηα 

παξαπάλσ πνηήκαηα, λα ηηο ηνπνζεηήζεηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (αηνκηθή εξγαζία) 

Καζεκεξηλέο ιέμεηο Πνηεηηθέο ιέμεηο 

  

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwsths_palamas/poihmata.htm#��_���������
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=145&cat=1
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=416&author_id=17
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3. Να ζπληάμεηε έλα ζχληνκν άξζξν ζην νπνίν ζα αλαιχζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο λεφηεηαο θαη ηνπ γήξαηνο ζηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζαηε. 

 

Γ΄ θάζε 

Να επηιέμεηε θαη λα εθπνλήζεηε αηνκηθά ζην ζπίηη κηα απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Να δηαζθεπάζεηε ην παξαδνζηαθφ πνίεκα ζε κνληέξλν ή ην αληίζεην 

εμεγψληαο ηηο επηινγέο ζαο. 

 Να ζπλζέζεηε έλα παξαδνζηαθφ ή έλα κνληέξλν πνίεκα εκπλεπζκέλνη απφ ην 

ζέκα ησλ πνηεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα ζαο. Να εμεγήζεηε γηαηί 

θαηαηάζζεηε ην πνίεκά ζαο ζηελ παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε. 

 Να γξάςεηε έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ είλαη: α) ην ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο ηνπ ζηίρνπ, β) ε απφιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιφγην θαη νη 

απξφζκελνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ, γ) νη εληππσζηαθέο εηθφλεο θαη δ) ζηνηρεία, 

φπσο ην φλεηξν, ν έξσηαο, ην ρηνχκνξ, ην παξάινγν.  

 Να αλαδεηήζεηε κεινπνηεκέλα πνηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κεινπνίεζή 

ηνπο. 

 Να αθνχζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε καγλεηνθσλεκέλεο αλαγλψζεηο πνηεκάησλ ή 

λα πεηξακαηηζηείηε νη ίδηνη κε δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ησλ πνηεκάησλ. 

 Να νπηηθνπνηήζεηε έλα απφ ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζαηε κε αλάινγεο εηθφλεο 

θαη κνπζηθή. 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο 

πνηεηηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ζπιιφγνπο εθδνηψλ θαη 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζψο θαη ζε 

εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ παγθφζκηα εκέξα πνίεζεο. 

Δπηπιένλ, ζηα θχιια εξγαζίαο ηεο Β΄ Φάζεο νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα 

εκπινπηηζηνχλ κε εξσηήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ: 

 ζηνλ εληνπηζκφ ζπκβφισλ, ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπο (αληηθείκελα, θπζηθά θαηλφκελα, εηθφλεο, ήρνη), ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζπκβνιηζκφ ηνπο, 

 ηελ εχξεζε ιπξηθψλ θαη έλα δξακαηηθψλ ζηνηρείσλ, 

 ηνλ εληνπηζκφ ηνπ άινγνπ ζηνηρείνπ ζε παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα 

πνηήκαηα. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ επηηεχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, ράξε ζηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Wiki, ε ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδάζθνληα. Ζ ζπλεξγαζία απηή 

επεθηάζεθε θαη πέξα απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα κε ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ εξγαζηψλ απφ 

ηνλ δηδάζθνληα θαη ηε ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ηπρφλ αδπλακηψλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Έηζη, θαηέζηε δπλαηή ε αλαηξνθνδφηεζε κε ηξφπν εχθνιν ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεη ε 

ρξήζε ηνπ Wiki (Παληδαξέιαο, 2012). 

Δπίζεο, κε ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ επηκνλή ηνπ δηδάζθνληα θάπνηεο εξγαζίεο 

λα εθπνλεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη θαη λα αλαξηεζνχλ ζην Wiki, 

παξαθηλήζεθαλ αξθεηνί καζεηέο πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν λα 

εξγαζηνχλ ζηε δεκφζηα βηβιηνζήθε ηεο πφιεο, ηελ νπνία θάπνηνη δελ είραλ 

επηζθεθηεί πνηέ, παξφιν πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην ζρνιείν.  
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Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη 

ε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζαλ αξθεηνί καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ επαξθψο κνληέξλα 

θπξίσο πνηήκαηα ηνπ ζελαξίνπ, νπφηε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ρξεηάζηεθε ε επέκβαζε 

θαη θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηα καζήκαηα Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, 

Νέα Διιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ 

Λπθείνπ, 2011, (ΦΔΚ 1562/2011-Αξηζκ.70001/Γ2). 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-

A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-

%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.pdf 

Παληδαξέιαο, Π. 2012. Σα βαζηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο θαη νη ρξήζεηο ηνπο: πεξηβάιινληα παξαγσγήο ιφγνπ, ινγηζκηθφ 

παξνπζίαζεο θαη δηαδίθηπν. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pd

f 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ο θχθινο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη ηε κνληέξλα 

λενειιεληθή πνίεζε» 

 

ειίδα 84 απφ 97 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Α΄ ΦΑΖ 

Οκάδα 1 

 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ / ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΠΗΣΗΑ 

 
http://www.perachorio-nissou.org.cy/images/060.jpg 

 

 
 

http://www.texnotropieskaidiakosmisi.com/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF

%81%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-

%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%86%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC/ 

http://www.perachorio-nissou.org.cy/images/060.jpg
http://www.texnotropieskaidiakosmisi.com/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%86%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC/
http://www.texnotropieskaidiakosmisi.com/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%86%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC/
http://www.texnotropieskaidiakosmisi.com/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%86%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC/
http://www.texnotropieskaidiakosmisi.com/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%86%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC/
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http://www.milanode.gr/blog/category/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce

%bd%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%b1/ 

http://www.milanode.gr/blog/category/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%b1/
http://www.milanode.gr/blog/category/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%b1/
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ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ / ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΔΠΗΠΛΑ 

http://www.paradosiaka-epipla.gr/sofas.html 

 

http://www.milanode.gr/blog/tag/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%

BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%B1/ 

 

http://www.paradosiaka-epipla.gr/sofas.html
http://www.milanode.gr/blog/tag/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%B1/
http://www.milanode.gr/blog/tag/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%B1/
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ΚΛΑΗΚΑ / ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 

http://dionolympos.blogspot.gr/2011/07/blog-post_9072.html 

 

 

http://www.i-diadromi.com/2010_12_26_archive.html 

 

 

 

 

 

 

http://dionolympos.blogspot.gr/2011/07/blog-post_9072.html
http://www.i-diadromi.com/2010_12_26_archive.html
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http://www.thesupercars.org/top-cars/most-exotic-cars-car-makers-in-the-world-top-10-

hot-cars-list/ 

 

http://www.thesupercars.org/bugatti/2011-bugatti-veyron-super-sport/ 

 

 

 

 

http://www.thesupercars.org/top-cars/most-exotic-cars-car-makers-in-the-world-top-10-hot-cars-list/
http://www.thesupercars.org/top-cars/most-exotic-cars-car-makers-in-the-world-top-10-hot-cars-list/
http://www.thesupercars.org/bugatti/2011-bugatti-veyron-super-sport/
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http://www.thesupercars.org/pagani-zonda/2011-pagani-huayra/ 

 

 

http://www.thesupercars.org/mclaren/2012-mclaren-p1-concept/ 

 

 

http://www.thesupercars.org/pagani-zonda/2011-pagani-huayra/
http://www.thesupercars.org/mclaren/2012-mclaren-p1-concept/
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ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ / ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh1560.jsp?obj_id=3435 

  

                               

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh1560.jsp?obj_id=3435
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http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=299 

 

Μελαγχολία 

 

http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=299


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ο θχθινο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη ηε κνληέξλα 

λενειιεληθή πνίεζε» 

 

ειίδα 93 απφ 97 

 

Το Καρναβάλι Του Αρλεκίνου 

 

Το Ψάρι Που Τραγουδά 
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http://blog.onlineclock.net/clocks-that-melt-by-salvador-dali/ 

 

http://blog.onlineclock.net/clocks-that-melt-by-salvador-dali/
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ΚΛΑΗΚΖ / ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΓΛΤΠΣΗΚΖ 

 

http://el.inter-pix.com/art/sculptures/contemporary_sculpture/665078-upsee.html 

 

 

Μια λαμπρή μπάλα από μέταλλο 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23135&subid=2&pubid=63716046 

 

http://el.inter-pix.com/art/sculptures/contemporary_sculpture/665078-upsee.html
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23135&subid=2&pubid=63716046
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ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ / ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΚΟΤΕΗΝΑ 

http://cultour.damt.gov.gr/viewitems.php?area_id=12&level=2&belongs=9&topic_id=38&la

ng=gr 

 

http://geo-s.blogspot.gr/2010/11/m-gastronomie-moleculaire-

molecular.html#!/2010/11/m-gastronomie-moleculaire-molecular.html 

 

 

http://cultour.damt.gov.gr/viewitems.php?area_id=12&level=2&belongs=9&topic_id=38&lang=gr
http://cultour.damt.gov.gr/viewitems.php?area_id=12&level=2&belongs=9&topic_id=38&lang=gr
http://geo-s.blogspot.gr/2010/11/m-gastronomie-moleculaire-molecular.html#!/2010/11/m-gastronomie-moleculaire-molecular.html
http://geo-s.blogspot.gr/2010/11/m-gastronomie-moleculaire-molecular.html#!/2010/11/m-gastronomie-moleculaire-molecular.html

