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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε. 

Δημιοςπγόρ  

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία 

Απξίιηνο 2013.  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

— 

Διαθεμαηικό 

ρη  

Χπονική διάπκεια 

8 ψξεο  

Χώπορ 

εκεηψλνληαη νη ρψξνη πνπ πξνβιέπεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ σο εμήο:  

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

   Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα 

πξνβνιψλ. 

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

Σν παξφλ ζελάξην δηδαζθαιίαο αμηνπνηεί ηφζν ηε κεησπηθή, φζν θαη ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Δπεηδή νη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ιφγσ ηεο 

πίεζεο ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ, αιιά θαη ηεο πξνβιεπφκελεο 

χιεο δελ αμηνπνηνχλ ηφζν ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, ην ζελάξην δίλεη έλα 

πξνβάδηζκα ζηε κεησπηθή δηδαζθαιία. Παξά ηαχηα, θάπνηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Γηα απηφ θαη πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

εμνηθείσζε ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ησλ καζεηψλ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο. ε απηφ ζα ζπλέβαιε ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο νκάδαο πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ κε θξηηήξηα πνπ ζα φξηδε ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Ζ 

ρξήζε θαη γλψζε, επηπιένλ, βαζηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Ζ/Τ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, φπσο απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ (Word), ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (Powerpoint), ηνπ θπιινκεηξεηή 

(Internet), θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ηζηνινγίνπ (Blog). ζνλ αθνξά, ηέινο, ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ 

απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη έμη ηνπιάρηζηνλ Ζ/Τ, ηεο 

αίζνπζαο πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ, ελφο βηληενπξνβνιέα θαη δχν ερείσλ. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο νη καζεηέο θαινχληαη, εξγαδφκελνη 

αηνκηθά ή θαη νκαδηθά λα κειεηήζνπλ αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

θαη ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο πνπ αλζνινγνχληαη ζην βηβιίν ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ.  

Σα θείκελα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ είλαη 

θαη πνηεηηθά θαη πεδά, ηα νπνία θηλνχληαη εληφο ηνπ ηδίνπ ζεκαηηθνχ άμνλα: 

πεξηγξάθνπλ, ζρνιηάδνπλ, αζθνχλ θξηηηθή ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ε νπνία κεηά ην Β΄ παγθφζκην θαη ηνλ εκθχιην πφιεκν νδεχεη πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο. Οη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηε ζηάζε ηνπ 

εθάζηνηε εθπξνζψπνπ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, πνηεηή ή πεδνγξάθνπ, απέλαληη 

ζε απηήλ ηελ αιιαγή, ζρνιηάδνληαο, ηαπηνρξφλσο, θαη ην χθνο πνπ ν θαζέλαο ηνπο 

πηνζεηεί, ηηο γισζζηθέο ηνπ επηινγέο, ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηνπο αθεγεκαηηθνχο 

ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαζψο φια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ θαη ζπλζέηνπλ κε 

ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ν θάζε ινγνηέρλεο 

βιέπεη ηελ αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ ηφηε ειιεληθή θνηλσλία. 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ παξνχζα πξφηαζε δηδαζθαιίαο έρεη σο θχξην ζηφρν νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη 

λα θαηαλνήζνπλ απφ πνηα νπηηθή γσλία ν θάζε ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο θαη 

ηεο ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο βιέπεη ηελ επηθείκελε, κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν, 

αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη πνηα ζηάζε πηνζεηεί απέλαληη ζε απηήλ, είηε 

απηή είλαη ζεηηθή ή θπξίσο αξλεηηθή. Σαπηνρξφλσο, ζα θιεζνχλ λα εζηηάζνπλ θαη 

ζηνπο ιφγνπο πνπ, κέζα απφ ηα πξνο κειέηε θείκελα, απνξξέεη ε ζηάζε απηή ησλ 

πνηεηψλ, ηελ νπνία ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδέζνπλ θαη κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο 
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ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο, ηε ζηάζε δσήο, ηηο απφςεηο πνπ ν ινγνηέρλεο 

πξεζβεχεη, αιιά θαη ην πψο φια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη κέζσ ηεο ινγνηερλίαο, 

κε πνηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο, αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, επηινγή χθνπο θιπ.  

Ζ επηινγή θεηκέλσλ απφ ηελ πξψηε θαη δεχηεξε κεηαπνιεκηθή γεληά ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ε νπνία ζπκβαηηθά εθηείλεηαη απφ ην 1945 έσο ην 1974, 

αιιά θαη ε επηινγή πνηεκάησλ ή πεδνγξαθεκάησλ απφ ηε ζχγρξνλε ινγνηερλία ή ηε 

λέα αζελατθή ζρνιή σο παξάιιεισλ θεηκέλσλ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο εηθφλαο ηεο ζηάζεο ησλ ινγνηερλψλ απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο 

αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ φηη απνξξένπλ απφ απηέο. Πξνο ηελ παξαπάλσ θαηάθηεζε, ζα 

ζπκβάιεη αθελφο ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηελ εξκελεπηηθή 

κέζνδν, θάλνληαο ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ δηαιφγνπ θαη ησλ εξσηαπαληήζεσλ θαη 

αθεηέξνπ ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε πνιχηηκε 

αληαιιαγή απφςεσλ, ε δηακφξθσζε θιίκαηνο νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ε έληαμε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Ζ/Τ 

θαζηζηά ην κάζεκα πην ειθπζηηθφ θαη νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο «λένπο 

γξακκαηηζκνχο». 

Σέινο, ζθνπφο είλαη ν καζεηήο λα κελ γίλεη απιψο δέθηεο γλψζεσλ θαη 

ζηάζεσλ δσήο, αιιά λα εξεπλά, λα δεκηνπξγεί, λα ζπκκεηέρεη, λα αζθεί θξηηηθή, 

ζπγθξίλνληαο ηε ζηάζε πνπ εθθξάδεη θάζε ινγνηέρλεο γηα ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη 

ηελ αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο, κε ηε δηθή ηνπ επνρή, ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο, απφςεηο 

θαη ηνλ δηθφ ηνπ αμηαθφ θφζκν. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 
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 Να θαηαλνήζνπλ πσο ε κεηαπνιεκηθή Διιάδα φδεπε ζε κηα επνρή αιιαγψλ, 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θιπ.  

 Να θαηαλνήζνπλ πσο αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο ηνπ 

κεηαπνιέκνπ (π.ρ αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο) απνηεινχλ ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ θαη ηε ζχγρξνλή καο επνρή θαη λα νδεγεζνχλ ζε κία ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηνπο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε ινγνηερλία δελ είλαη απνθνκκέλε απφ ηελ 

θνηλσλία θαη, επνκέλσο, νη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ηνπ κεηαπνιέκνπ απεηθνλίδνληαη κε ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν 

κέζσ ηεο γξαθίδαο ησλ ινγνηερλψλ.  

 Να θαηαλνήζνπλ πσο φπσο νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ ζπληειείηαη, έηζη θαη ε 

αιιαγή ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο πξνο έλαλ πην 

αζηηθνπνηεκέλν ηξφπν δσήο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, θάηη ην νπνίν 

δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνπο ινγνηέρλεο, πνηεηέο θαη πεδνγξάθνπο, ηεο επνρήο 

εθείλεο, νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ παξαπάλσ αιιαγή θαη πηνζεηνχλ κία 

κάιινλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηή. 

 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 Να γλσξίζνπλ ηα ζπκβαηηθά ρξνληθά φξηα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο ηεο πνίεζεο θαη ηεο πεδνγξαθίαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηελ θάζε γεληά (πρ. ν αληηζηαζηαθφο ξφινο ηεο 

ινγνηερλίαο ηεο α΄ κεηαπνιεκηθήο γεληάο ή ε ακθηζβήηεζε ηεο β΄ 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο θαη θπξίσο ηεο γεληάο ησλ πνηεηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

70’). 
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 Να γλσξίζνπλ ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα (π.ρ. ξεαιηζκφο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη ινγνηέρλεο γηα λα απνηππψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαπνιεκηθήο 

θνηλσλίαο.  

 Να δηεξεπλήζνπλ ηελ ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηνπ χθνπο, ηε ρξήζε ησλ 

αθεγεκαηηθψλ κέζσλ, αιιά θαη ησλ εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

νη κεηαπνιεκηθνί ινγνηέρλεο φρη κφλν παξνπζηάδνπλ ελαξγψο ηελ εηθφλα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε απηή, αιιά, 

επηπιένλ, ηνλίδνπλ θαη ηε ζηάζε πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζηηο επηθείκελεο 

απηέο αιιαγέο.  

 

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα 

κπνξνχλ: 

 Να εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δηαθφξσλ ινγνηερληθψλ 

ξεπκάησλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηε ινγνηερληθή ηνπο αμία ζηα πξνο κειέηε 

ινγνηερληθά θείκελα. 

 Αθνχ αζθεζνχλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ, κέζσ 

ηνπ θαηάιιεινπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, χθνπο ή ησλ θαηάιιεισλ 

ιεθηηθψλ επηινγψλ, λα ζπγγξάςνπλ ηε δηθή ηνπο βηβιηνθξηηηθή γηα θάπνην 

απφ ηα πξνο κειέηε θείκελα ή ην δηθφ ηνπο άξζξν, ην νπνίν ζα είλαη ζρεηηθφ 

κε ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απιέο εθαξκνγέο ηνπ Ζ/Τ, λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ θαηάιιεια, θαζψο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν ζα 

αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ην νπνίν ζα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

εξγαιεία αλαηξνθνδφηεζεο. (λένη γξακκαηηζκνί). 
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Ζ παξνχζα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη ζηελ ελαιιαγή κεησπηθήο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, δίλνληαο, φκσο, έλα πξνβάδηζκα ζηε κεησπηθή 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ.  

Απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί, κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο 

θιίκαηνο νηθεηφηεηαο, ε δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο γφληκεο 

αληαιιαγήο απφςεσλ. Ζ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε, κέζσ ηεο εξκελείαο 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ή ηεο αλαδήηεζεο, θξηηηθήο επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο 

ησλ καζεηψλ, πξνζζέηνπλ κία επηπιένλ δηδαθηηθή αμία. Απφ ηελ άιιε, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, είλαη θπξίσο 

θαζνδεγεηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη κφλν φηαλ θξίλεη πσο ππάξρεη αλαγθαηφηεηα λα 

επέκβεη, κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο, ζέηνληαο εξσηήκαηα ή επηιχνληαο 

απνξίεο ησλ καζεηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, πξνζπαζεί λα 

παξαθηλήζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο, λα θαζνδεγεί δηαθξηηηθά, λα θεληξίζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο, επηδεηψληαο, κέζσ ηνπ δηδαθηηθνχ δηαιφγνπ, ηηο απφςεηο ηνπο 

θαη ηε δηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην πξνο κειέηε ζέκα, επηδηψθνληαο, κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν ζέκα ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη 

ε κειέηε θεηκέλσλ πνπ σο ζέκα ηνπο έρνπλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ πξαγκάηεπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, πφζν κάιινλ φηαλ ηα ελ ιφγσ θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

απνηεινχλ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ θαη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο επνρήο καο. Ζ 

ζχγθξηζε ηεο ζηάζεο πνπ πηνζεηνχλ νη πξνο κειέηε ινγνηέρλεο απέλαληη ζην ζέκα 

ηεο αζηηθνπνίεζεο ηεο δσήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή, κε ηηο 



 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 10 απφ 45 

 

απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο κέξεο καο γηα ην ίδην ζέκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αθνχ θαζεκεξηλά αθνχλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ ή ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε ζε πνηθίια επίπεδα ε αζηηθή 

δσή. Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηεξηρζνχλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ζρνιηαζκφ ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα 

κειεηήζνπλ θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ ή θαη λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο πξνο κειέηε 

ινγνηέρλεο, θαηαλνψληαο, ηαπηνρξφλσο, πσο ε χπαξμε πξνβιεκάησλ, φπσο απηφ ηεο 

αζηπθηιίαο, δελ απνηειεί κφλν ζχγρξνλν πξφβιεκα, αιιά είρε εληνπηζηεί αξθεηά 

ρξφληα πξηλ θαη έρεη απνηππσζεί ζηε ινγνηερλία. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ην 

Λχθεην, έλαο απφ ηνπο πξνο θαηάθηεζε ζηφρνπο απφ ηνπο καζεηέο είλαη θαη «ε 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θαίξηα ζέκαηα-πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ηνπ, αιιά θαη ε ζχλδεζε ησλ κνξθψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ 

κε ηε δσή θαη κε επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ». 

Ζ παξνχζα πξφηαζε δηδαζθαιίαο θαη ην ζέκα πνπ επηιέρζεθε ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν αθνχ, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε πνηθίισλ θεηκέλσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, αιιά θαη παξάιιεισλ θεηκέλσλ ηεο 

ίδηαο ή άιισλ ηάμεσλ, ην ελ ιφγσ ζελάξην πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε θαη, 

επνκέλσο, νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε απηφ ην θαίξην ηφηε 

θνηλσληθφ ζέκα, πνπ ηπγράλεη λα απνηειεί θιέγνλ πξφβιεκα θαη ζηηο κέξεο καο θαη 

πνπ πξάγκαηη εμαξηάηαη θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε 

πνιηηηζκηθφ επίπεδν ζε κία θνηλσλία. ηφρνο είλαη νη καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ, λα 

δηεξεπλήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα εξκελεχζνπλ ηε ζηάζε θάζε 

ινγνηέρλε, ηνπ νπνίνπ ην θείκελν ζα κειεηήζνπλ, απέλαληη ζηνλ ζχγρξνλν 
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πνιηηηζκφ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν απνδίδνληαη ηα ιεγφκελά ηνπ, νη ζθέςεηο 

θαη νη απφςεηο ηνπ (εθθξαζηηθά κέζα, χθνο θιπ).  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

ην παξφλ ζελάξην εμέρνπζα ζέζε δίλεηαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ε 

απφθηεζε ηθαλνηήησλ σο πξνο ηελ επηινγή, ρξήζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν, ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (Word, PowerPoint), ε 

εμνηθείσζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκέζσλ (π.ρ. βίληεν) γηα ηελ αηζζεηηθή 

απφιαπζε ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζή ηνπο είλαη 

κεξηθά απφ ηα αλακελφκελα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Οη Νέεο Σερλνινγίεο, άιισζηε, πξνζθέξνπλ 

αλεμάληιεηεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη γλψζεηο θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

επηθνπξηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Παληδαξέιαο 2012). 

Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ιεηηνπξγψληαο σο 

εηθνληθφο ρψξνο ζπλάληεζεο, ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο πξνζδίδεη ζην ζελάξην επηπιένλ δηδαθηηθή αμία.  

Σέινο, αλ νη καζεηέο επηιέμνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ, φπσο ζεκεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ζελαξίνπ (βι. παξαθάησ: Άιιεο 

εθδνρέο), ηφηε ζηα αλακελφκελα νθέιε πξνζηίζεηαη ε φμπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ κε ηε ζπκβνιή ηεο εηθνληζηηθήο κάζεζεο, κέζσ ηεο γξαθηθήο 

αλαπαξάζηαζεο θαη παξνπζίαζεο κηαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο.  

Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ 

Δκκαλνπήι Ρντδεο, «Αζελατθνί πεξίπαηνη» 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6374/
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ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Α. Πνίεζε  

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ» 

Γηάλλεο Βαξβέξεο, «Νεθξή θχζε ζε θήπν» 

Πξφδξνκνο Υ. Μάξθνγινπ, «Σν ζπίηη» 

Λεπηέξεο Πνχιηνο, «Γξφκνη» 

Γήκεηξα Υξηζηνδνχινπ, «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη» 

B. Πεδνγξαθία  

Βαζίιεο Βαζηιηθφο, «Σν θχιιν» 

Σάθεο Κνπθφπνπινο, «ψκαηα θαη ρξψκαηα» 

Νίθνο Μπαθφιαο, «Μπζνινγία» (Ζ θάζνδνο-απφζπαζκα) 

Γεκήηξεο Υαηδήο, «Ο ηνχιαο ν ηακπάθνο» 

  

Λνγνηερληθά θείκελα άιιωλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ: 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Λπθείνπ Θεωξεηηθήο θαηεύζπλζεο- Θεηηθήο θαηεύζπλζεο 

επηινγήο. 

Γηψξγνο Ησάλλνπ, «Μεο ζηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» 

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, «λεηξν ζην θχκα» (α΄ελφηεηα) 

 

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ 

Σάζνο Λεηβαδίηεο, «Αηψλαο εκπνξίνπ». Πνίεζε. Σφκνο πξψηνο, 425-426. Αζήλα: 

Κέδξνο,1985. 

 

Τπνζηεξηθηηθφ/εθπαηδεπηηθφ πιηθφ: 

Βίληεν  

20 ρξόληα επίθαηξα 1947-1967, 20 επίθαηξα ρξόληα, επεηζόδην 006 [πεγή: Φεθηαθφ 

αξρείν ηεο ΔΡΣ].  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17331/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17297/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17314/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17329/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17385/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17365/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17367/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17340/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=353&author_id=79
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/d--index-archive-search.aspx?q=%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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Ηζηνζειίδεο  

Ηζηνζειίδα γηα ηνλ Νίθν Μπαθφια 

Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε-πξηλ ηελ αλάγλωζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

1
ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ ή ζρνιηθή ηάμε)  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Α΄ θάζεο είλαη αθελφο ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην 

ζεκαηηθφ άμνλα ηνπ ζελαξίνπ θαη ηα θείκελα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ, θαη αθεηέξνπ ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, θάηη πνπ απνηειεί έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη δχζθνιν ζηφρν, κηαο πνπ νη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, 

επηθνξηηζκέλνη κε πνιιέο επζχλεο θαη πηεδφκελνη απφ ην άγρνο ησλ παλειιελίσλ 

εμεηάζεσλ, ζπλήζσο δείρλνπλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο, έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη ην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο.  

Μνινλφηη, ην παξφλ ζελάξην δελ πξνηείλεη ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, θαζψο νη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ιφγσ ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο εμεηάζεηο ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν, έρνπλ ζπλεζίζεη λα εξγάδνληαη αηνκηθά, σζηφζν, θαιφ είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, αλ δελ έρεη ήδε εξγαζηεί ζην παξειζφλ ζηεξηδφκελνο ζηελ εξγαζία ζε 

νκάδεο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο θάζεο, λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηε δηακφξθσζε 

νκάδαο, γηα φζεο δξαζηεξηφηεηεο γίλνπλ νκαδηθά, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  

Πξνηείλεηαη νη νκάδεο ησλ καζεηψλ λα είλαη ηεηξακειείο, φπνπ θάζε καζεηήο 

ζα αλαιάβεη θη απφ έλαλ ξφιν: θάπνηνο ζα είλαη ν γξακκαηέαο πνπ ζα θξαηά ην 

εκεξνιφγην ηεο νκάδαο, θάπνηνο άιινο ν ζπληνληζηήο θιπ. Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν νη 

νκάδεο λα κε δηακνξθσζνχλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ, αιιά 

κπνξεί νη ηειεπηαίνη λα επηιέμνπλ π.ρ. έλαλ ζπκκαζεηή ηνπο, κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ 

άκεζα λα ζπλεξγάδνληαη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο λα πξνθχςνπλ κέζα απφ 

http://www.macedonia.org.uk/bakolas/
http://www.e-history.gr/
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έλα θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο, ζην νπνίν ζα ιακβάλεηαη ππφςε π.ρ. θαη ε γλψζε 

Ζ/Τ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνίεζε ή ηε ινγνηερλία γεληθφηεξα.  

Δπηζεκαίλεηαη πσο θαιφ είλαη ζε απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο φηη ζα πξέπεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ 

ζελαξίνπ λα θξαηνχλ εκεξνιφγην, ζην νπνίν λα θαηαγξάθνπλ φ,ηη γίλεηαη θαηά ηηο 

ηξεηο θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ, αιιά θαη αηνκηθφ θαη νκαδηθφ θάθειν, φπνπ ζα 

θπιάζζνληαη νη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο αληηζηνίρσο. Ο εθπαηδεπηηθφο, 

επηπιένλ, έρεη ήδε θξνληίζεη ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζζνληαο απφςεηο.  

Οη καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο κεηαβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ 

ζρνιείνπ ή, αλ δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, παξακέλνπλ ζηελ ηάμε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ βηληενπξνβνιέα. 

Ζ θάζε απηή μεθηλά κε έλα εξψηεκα αθφξκεζε πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο: Σην βηβιίν ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ αλζνινγνύληαη πνηήκαηα θαη πεδά θείκελα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ. 

Πνηα πξνβιήκαηα λνκίδεηε όηη απαζρνινύζαλ ηνπο κεηαπνιεκηθνύο ινγνηέρλεο, εθηόο 

από ηηο κλήκεο από ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν θαη ηνλ εκθύιην; Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1950, 1960 ή ηνπ 1970 πνηα πξνβιήκαηα λνκίδεηε όηη αληηκεηώπηδε ε ειιεληθή 

θνηλωλία, ηα νπνία εληνπίδνπλ νη ινγνηέρλεο; 

Γίλεηαη ζπδήηεζε πέληε πεξίπνπ ιεπηψλ θαη νη καζεηέο κε ηε κέζνδν 

θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brain storming) αλαθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη απηέο ηηο απφςεηο ζηνλ πίλαθα, γηα λα 

κπνξνχλ λα ηηο βιέπνπλ φινη νη καζεηέο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο, βιέπνληαο αλ ηαπηίδνληαη ή δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο δηθέο ηνπο.  

Οη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δεηεί λα γίλεη κία γξήγνξε αλάγλσζε ησλ ζειίδσλ 7, 

11, 12, 147-148 ησλ εηζαγσγψλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο λενειιεληθήο 



 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 15 απφ 45 

 

ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαη λα ππνγξακκίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν κεηά 

ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απφ ηελ νπνία νη ινγνηέρλεο έρνπλ 

επεξεαζηεί. Δλαιιαθηηθά, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα ππνγξακκίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο απφ ηηο 

παξαπάλσ ζειίδεο, ζηηο νπνίεο επηζπκεί λα ζηαζεί ε ζπδήηεζε, ρσξίο λα πξνεγεζεί 

αλάγλσζή ηνπο ζηελ ηάμε (15΄πεξίπνπ). 

Αθνινπζεί νιηγφιεπηε ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο θξίλνπλ, αμηνινγνχλ ηηο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα αλαθχςαληα πξνβιήκαηα ηεο ηφηε ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, πξνζπαζψληαο λα νδεγεζνχλ θαη ζε κία ζχγθξηζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ηνπ ηψξα. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα θαη νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγθξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

Διιάδαο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο θαηαγξάθνληαη κε ηε κνξθή ζηειψλ, 

ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ζα ππνγξακκίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζαλ νη 

καζεηέο θαη εκθαλίδνληαη σο θνηλά θαη ζηηο δχν επνρέο. Σνπο δεηείηαη λα εζηηάζνπλ 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο (5-7΄πεξίπνπ). 

ηε ζπλέρεηα (23΄ πεξίπνπ) γίλνληαη γλσζηά ζηνπο καζεηέο ηα θείκελα, ηα 

νπνία ζα πξαγκαηεπηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ. Γηα ηα θείκελα πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ θαη ηα νπνία ζα αλαγλσζζνχλ σο παξάιιεια, ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο 

λα κνηξάζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ έλα αλζνιφγην θεηκέλσλ. Σνπο κνηξάδεη θαη έλα 

δειηίν αλάγλσζεο, ζην νπνίν κπνξεί λα ηνπο δεηήζεη, θαζψο αθνχγεηαη ε αλάγλσζε 

ησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε, λα θξαηνχλ θάπνηεο ζεκεηψζεηο, αθελφο γηα λα γίλεη ε 

αλάγλσζε πην ελδηαθέξνπζα θαη αθεηέξνπ γηα λα θσδηθνπνηήζνπλ ηα πην θχξηα θαη 

θνκβηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδνπλ, εζηηάδνληαο ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ, 

δειαδή πψο απνηππψλεηαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ δηαβάδνπλ ε αιιαγή ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, θαζψο εθείλε νδεχεη πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε. Ζ αλάγλσζε είλαη 
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πξνηηκφηεξν λα γίλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ θάπνηνλ καζεηή 

κεγαινθψλσο, θαζψο πηζηεχεηαη πσο απνηειεί κέξνο ηεο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ. 

Έλα δειηίν αλάγλσζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην παξαθάησ: 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΑΝΑΓΝΧΖ 

Σίηινο θεηκέλνπ  

πγγξαθέαο  

Δπνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην θείκελν  

Πνηεο αιιαγέο εληνπίδνληαη απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ φηη 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ιφγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο ηεο δσήο; 

 

Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα 

απέλαληη ζηηο παξαπάλσ αιιαγέο; Δίλαη 

ζηάζε απνδνρήο ή ακθηζβήηεζεο; 

 

 

Σα θείκελα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε έρνπλ 

ήδε θαηαγξαθεί αλαιπηηθά παξαπάλσ (βι. Κείκελα). 

Ξεθηλά ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ: «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ», «Σν 

ζπίηη», «Γξφκνη». Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα αλαγλσζηηθά 

δειηία.  

Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο πξψηεο ψξαο ηεο Α΄ θάζεο ν εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη 

αηνκηθή εξγαζία ζηνπο καζεηέο. Δλζαξξχλεη ελαιιαθηηθά φζνπο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα (ζχλδεζε κε δηαδίθηπν) λα εηζέιζνπλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ηζηνινγίνπ, κε ζθνπφ λα ζπλερίζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο, αζχγρξνλε πηα, ζέηνληαο 

ην εξψηεκα, ην νπνίν ζα είλαη αλαξηεκέλν ζην ηζηνιφγην θαη ζην νπνίν νη καζεηέο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17297/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17297/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17297/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17314/
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θαινχληαη λα απαληήζνπλ: πνηα εηθόλα ηεο ειιεληθήο θνηλωλίαο πξνβάιιεηαη κέζα 

από ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ αλαγλώζηεθαλ ζηελ ηάμε; Πνηα πξνβιήκαηα 

επηζεκαίλνληαη από ηνπο ινγνηέρλεο θαη πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε απηά; Οη 

καζεηέο απαληνχλ, κέζσ ηνπ ηζηνινγίνπ, ελψ, ηαπηνρξφλσο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρνιηάζνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη 

απφςεηο. θφπηκν είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο λα εηζέξρεηαη ζην ηζηνιφγην θαη λα 

πξνβαίλεη ζε ζρνιηαζκφ ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ ζα απνηειέζεη 

θίλεηξν, αθνχ ζα ιεηηνπξγήζεη ελζαξξπληηθά γηα ηνπο καζεηέο. ζνη καζεηέο δελ 

δηαζέηνπλ Ζ/Τ ή ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν απαληνχλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα πνπ 

ηέζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ρεηξφγξαθε κνξθή θαη θξαηνχλ ηελ απάληεζή ηνπο 

ζηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν. 

2
ε
 ψξα (ζρνιηθή ηάμε) 

Σα πξψηα ιεπηά (ελδεηθηηθά 5΄) ηεο 2
εο

 ψξαο ηεο Α΄ θάζεο καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθφο ζπδεηνχλ γηα ηελ αηνκηθή εξγαζία πνπ ηνπο αλαηέζεθε ηελ 

πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα, γηα ηηο απφςεηο πεξί ηεο εηθφλαο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, έηζη φπσο πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ αλαγλψζηεθαλ 

ζηελ ηάμε. Ζ ζπδήηεζε θιείλεη κε ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο, θαηά πφζν ηαπηίδνληαη ή 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ έρνπλ 

ήδε δηαβάζεη. 

ηε ζπλέρεηα ε ηάμε πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

θεηκέλσλ απφ ηελ πεδνγξαθία ηεο κεηαπνιεκηθήο ινγνηερλίαο. Σα θείκελα είλαη:  

Σάθεο Κνπθφπνπινο, «ψκαηα θαη ρξψκαηα» 

Νίθνο Μπαθφιαο, «Μπζνινγία» (Ζ θάζνδνο-απφζπαζκα) 

Γεκήηξεο Υαηδήο, «Ο ηνχιαο ν ηακπάθνο» 

Λφγσ ηεο έθηαζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη αλάγλσζε κέζα ζηελ ηάμε ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ησλ παξαπάλσ 

θεηκέλσλ, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη επηιέμεη θαη ζηηο νπνίεο ζα δηαθαίλνληαη 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17365/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17367/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17340/
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θαιχηεξα νη αιιαγέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνπ κεηαπνιέκνπ, έηζη φπσο 

εληνπίδνληαη απφ ηνπο ινγνηέρλεο. Πξέπεη εδψ λα ηνληζηεί πσο ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαγλψζνπλ θαη ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο ησλ ηξηψλ 

παξαπάλσ θεηκέλσλ ζην ζπίηη, αθνχ γηα ηελ πξαγκάηεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Β΄ θάζεο ζα ρξεηαζηεί λα έρνπλ νη καζεηέο ζπλνιηθή εηθφλα ησλ θεηκέλσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα ζπκπιεξψλνπλ ηα αλαγλσζηηθά ηνπο δειηία, φπσο έπξαμαλ θαη θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα. 

Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο αθνινπζεί νιηγφιεπηε ζπδήηεζε (2-3΄) ζηελ 

ηάμε, πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη ινγνηέρλεο γηα ηελ 

αιιαγή πνπ πξνθάιεζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ε αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο, ε νπνία 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ εηθφλα ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο 

λα εληνπίζνπλ ηπρφλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο, φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ είλαη 

ζχκθπηα κε ηελ αζηηθή δσή. 

Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο 2
εο

 ψξαο κπνξνχλ ηφζν νη καζεηέο φζν θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα πξνβνχλ ζε κία αμηνιφγεζε ηεο Α΄ θάζεο, ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ 

λα θξίλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ αξρηθψο ηεζεί, κε βαζηθφηεξνπο 

αθελφο ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ ελεκέξσζή 

ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχλ. 

Πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηέο ελφο πίλαθα (ζην ζπίηη ή εληφο 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, αλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο), ν νπνίνο κεηά ηε ζπκπιήξσζή 

ηνπ ζα θπιαρηεί ζηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν θαη ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

εξσηήκαηα-θξηηήξηα, ηα νπνία νη καζεηέο αμηνινγνχλ: 

ΔΡΧΣΖΜΑ-ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ  ΚΑΘΟΛΟΤ 

1. Έγηλε θαηαλνεηφ ην ζέκα ηνπ 

ζελαξίνπ πνπ ζα δηδαρζνχκε; 

    

2. Μεηά ην ηέινο ηεο Α΄ θάζεο     
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πξνθιήζεθε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηε 

ζπλέρεηα; 

3. Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

έθαλαλ, θαηά ηε γλψκε ζαο, ην κάζεκα 

πην ελδηαθέξνλ θαη ειθπζηηθφ; 

    

4. Ήηαλ ζαθείο νη νδεγίεο πνπ ζαο 

δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ θάζεο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ; 

    

 

Β΄ θάζε-θπξίωο αλάγλωζεο (4 δηδαθηηθέο ώξεο) 

ηε Β΄ θάζε, ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη ε κεησπηθή θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ηφζν ε αηνκηθή αμηνιφγεζε, φζν θαη ε νκαδηθή, 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

Απφ ηηο πέληε δηδαθηηθέο ψξεο πνπ πξνηείλνληαη ζε απηήλ ηε Β΄ θάζε, νη 

ηέζζεξεηο ζα αλαισζνχλ ζε αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ, αηνκηθέο ή 

νκαδηθέο θαη ε πέκπηε ψξα ζα αθηεξσζεί ζε κία ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ φινη νη καζεηέο λα ελεκεξσζνχλ 

γηα ηηο εξγαζίεο ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ θαη λα πξνβνχλ ζε κία ζχληνκε αμηνιφγεζή 

ηνπο, κέζσ ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ. πγθεθξηκέλα, νη δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο 

θάζεο πξνβιέπεηαη λα είλαη δχν ζε αξηζκφ, ε πξψηε αηνκηθή θαη ε δεχηεξε νκαδηθή, 

ζηελ νπνία ζα ρξεηαζηεί ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπκβνιή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί πσο αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην 

ζρνιηθφ εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο λα είλαη δηαζέζηκνη ηφζνη Ζ/Τ φζνη απαηηνχληαη 

γηα λα εξγαζηνχλ αηνκηθά νη καζεηέο, κπνξεί ελαιιαθηηθά ν εθπαηδεπηηθφο λα 

κεηαηξέςεη θαη ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα απφ αηνκηθή ζε νκαδηθή, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ζα απαηηνχληαη έμη Ζ/Τ, φζεο θαη νη νκάδεο ησλ καζεηψλ. 
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Σα θείκελα πνπ έρνπλ επηιεγεί θαιχπηνπλ θαη ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

κεηαπνιεκηθή γεληά, πνπ ζχκθσλα κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ (ζει.7-8), ζηηο πεξηφδνπο απηέο αλήθνπλ πνηεηέο θαη 

πεδνγξάθνη πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1918-1928 θαη 1928-1940 αληηζηνίρσο. 

ζνλ αθνξά ζηα πνηεηηθά θείκελα, επηιέρζεθαλ θαη δείγκαηα πνίεζεο ηεο γεληάο ηνπ 

1970, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ 

αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε γηα ηηο δεθαεηίεο 1950 έσο 

1980 πεξίπνπ. Ζ επηινγή ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Παπαδηακάληε «λεηξν ζην θχκα» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο πξψηεο ελφηεηαο σο παξάιιεινπ θεηκέλνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ ηεο αζηηθήο δσήο ησλ θεηκέλσλ 

ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο θαη ηνπ Παπαδηακάληε πνπ αλήθεη ζηε ινγνηερληθή γεληά 

ηνπ 1880. 

Γηα λα ππάξμεη ίζε θαηαλνκή ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ φζνλ 

αθνξά ζηελ έθηαζε ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα ηνπο δνζνχλ γηα αλάγλσζε, δεδνκέλνπ φηη 

θάπνηεο νκάδεο ζα αλαιάβνπλ λα πξαγκαηεπηνχλ ηα πνηεηηθά θείκελα, πνπ είλαη εθ 

ησλ πξαγκάησλ κηθξφηεξα ζε έθηαζε απφ ηα πεδά, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα δνζνχλ 

ζα έρνπλ ηέηνηα δνκή, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ίζσο δηαθνξεηηθφ αξηζκφ δεηνπκέλσλ, 

αλ θάηη ηέηνην παξαζηεί αλαγθαίν.  

Ζ αηνκηθή εξγαζία, δηάξθεηαο δχν σξψλ, απνηειεί ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, 

γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. εκεησηένλ, φηη κπνξεί 

ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα λα ραξαθηεξίδεηαη αηνκηθή, φκσο ζε θάζε νκάδα ζα 

δνζνχλ δηαθνξεηηθά θείκελα, κε ηα νπνία θάζε καζεηήο-κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο ζα εξγάδεηαη αηνκηθά. 

Ζ νκαδηθή εξγαζία, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη, επίζεο, δχν δηδαθηηθψλ σξψλ, 

απαηηεί ηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ νη καζεηέο ζα 

ζπληάζζνπλ ηα θείκελά ηνπο ή ζα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
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Σνλίδεηαη φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ θάζεο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη 

δηαθξηηηθή παξνπζία, αθνχ ν ξφινο πνπ αλαιακβάλεη είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη 

ζπκβνπιεπηηθφο, ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ζην έξγν ηνπο θαη 

επηιχνληαο απνξίεο, αλ ρξεηαζηεί. Αλαιπηηθά, ε δηδαθηηθή πνξεία ηεο Β΄ θάζεο έρεη 

σο αθνινχζσο: 

1ε -2ε ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Σα πξψηα ιεπηά (2΄-3΄) απηήο ηεο ψξαο ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηηο νκάδεο, εηδηθά ζε 

εθείλεο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηεπηνχλ πεδά θείκελα, ην εξψηεκα πνηεο είλαη νη 

εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ πνπ έγηλε ζηελ ηάμε, ηελ νπνία, 

ελδερνκέλσο, επαλέιαβαλ ή νινθιήξσζαλ ζην ζπίηη, δεδνκέλνπ φηη εηδηθά γηα ηα 

πεδά θείκελα αλαγλψζηεθαλ ζηελ ηάμε νη ελφηεηεο εθείλεο κφλν, ζηηο νπνίεο 

δηαθαηλφηαλ εληνλφηεξα ε ζηάζε ησλ πεδνγξάθσλ γηα ηελ αιιαγή πνπ ππέζηε ε 

ειιεληθή θνηλσλία ιφγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

δηαβάζνπλ θαη ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο αηνκηθά ζην ζπίηη. 

ηε ζπλέρεηα, κνηξάδνληαη ζηηο νκάδεο ηα θχιια εξγαζίαο, κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζνχλ. Καηά ηελ πξψηε απηή ψξα ηεο Β΄ θάζεο, νη καζεηέο εξγάδνληαη 

αηνκηθά (ή νκαδηθά, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο), αζρνινχκελνη κε ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο θαζψο θάπνηεο απφ ηηο νκάδεο θαινχληαη ζηα πιαίζηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα 

Google Earth, νθείιεη ν εθπαηδεπηηθφο, ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαπάλσ πξφγξακκα 

δελ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζηνπο Ζ/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο, λα έρεη 

κεξηκλήζεη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Β΄ θάζεο, γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 

Οη καζεηέο κε ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο αλαξηνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην 

ηζηνιφγην ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα δερζνχλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, αιιά θαη λα έρνπλ ζπλνιηθή επνπηεία ησλ απαληήζεσλ φισλ ησλ νκάδσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
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3
ε
 - 4

ε
 ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηδαθηηθνχ δηψξνπ κεηαβαίλνπλ ζηνλ ρψξν 

ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ζα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη 

ζπλεπψο απαηηνχληαη έμη Ζ/Τ, έλαο γηα θάζε νκάδα.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Β΄ θάζεο θαιφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ήδε 

επηζεκάλεη ζηνπο καζεηέο πσο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο είλαη αθελφο ε 

ελαζρφιεζε κε ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί θαη αθεηέξνπ ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηεο νπνίαο θάζε 

κέινο νθείιεη λα αλαιάβεη θαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν. Κάπνηνο ζα είλαη ν 

ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο, θάπνηνο άιινο ν γξακκαηέαο ηεο, ελψ φπνηνο είλαη πην 

εμνηθεησκέλνο κε ηνπο Ζ/Τ ζα κπνξνχζε λα είλαη ν δαρηπινγξάθνο θιπ. 

Ζ δεχηεξε απηή δξαζηεξηφηεηα, ηεο νπνίαο πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηαλφεζε 

ησλ ήδε αλαγλσζκέλσλ θεηκέλσλ θαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ επηθεληξψλεηαη 

ζε φ,ηη απνηειεί ζεκαηηθφ άμνλα ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, δειαδή αθελφο ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ πσο ε ειιεληθή θνηλσλία ηνπ 

κεηαπνιέκνπ ήηαλ ε θνηλσλία ησλ αιιαγψλ, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο 

θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαδήηεζε θαη εξκελεία ηεο ζηάζεο, αξλεηηθήο ή ζεηηθήο ησλ 

ινγνηερλψλ απέλαληη ζηηο παξαπάλσ αιιαγέο. Σαπηνρξφλσο, νη καζεηέο γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δεχηεξεο 

απηήο νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ, λα 

θξίλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην 

δηαδίθηπν. 

Οη καζεηέο ηα ηειεπηαία ιεπηά ηεο 4
ε
ο ψξαο, κεηά ηελ εθπφλεζε ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπο, αλαιακβάλνπλ ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνλ ρψξν ηνπ ηζηνινγίνπ ηεο 

ηάμεο, φπνπ ζα δερζνχλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, χζηεξα απφ 

ελζάξξπλζε θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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5
ε
 ψξα (ζρνιηθή ηάμε ή αίζνπζα πξνβνιψλ) 

Σελ ηειεπηαία απηή ψξα ηεο Β΄ θάζεο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα ε 

παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αλαζχλζεζε. ε πεξίπησζε πνπ ε ζρνιηθή κνλάδα δελ δηαζέηεη αίζνπζα 

πξνβνιψλ, ζα κπνξνχζε ε παξνπζίαζε λα ιάβεη ρψξα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Κάζε νκάδα κε ηε ζεηξά ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζα αλαιάβεη ηελ παξνπζίαζε 

ζηελ νινκέιεηα. Πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ θαη νη έμη νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο ζε κία δηδαθηηθή ψξα, θαιφ ζα ήηαλ λα έρνπλ ελεκεξσζεί νη καζεηέο 

απφ ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάληεζεο, λα εηνηκάζνπλ κία πεξίιεςε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ή ελαιιαθηηθά λα επηθεληξσζνχλ ζηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηεο.  

Πξνηείλεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη νκάδεο γηα ηελ 

παξνπζίαζε λα είλαη ελδεηθηηθά πέληε πεξίπνπ ιεπηά, έηζη ψζηε λα ππάξμεη 

δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα κία ζχληνκε αμηνιφγεζε θάζε νκάδαο απφ ηηο ππφινηπεο κε 

θξηηήξηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ νκάδσλ ζηηο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, εληαγκέλνπ ζην 

θαηάιιειν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ. 

Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ κπνξεί λα δνζεί 

αηνκηθή εξγαζία γηα ην ζπίηη, ζηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαθέξνπλ ζε έλα 

ζχληνκν θείκελν πνην απφ ηα πξνο κειέηε θείκελα, πνηεηηθά ή πεδά, ησλ άιισλ 

νκάδσλ ηνπο θίλεζε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ θαη γηαηί. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 

πξνυπνζέηεη νη καζεηέο λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε πξνζνρή ηελ παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ άιισλ νκάδσλ, θάηη πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε ζθαηξηθή θαη 

νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ πξνο αλάγλσζε θεηκέλσλ, αιιά θαη ηνπ πξνο 

επεμεξγαζία ζέκαηνο ηνπ ζελαξίνπ. Σαπηνρξφλσο, θαινχληαη καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθφο λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζηα αθφινπζα θξηηήξηα-εξσηήκαηα: 

Δπηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηεο Β΄ θάζεο; Γειαδή: 
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 ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη ην 

θεηκεληθφ είδνο (βηβιηνθξηηηθή, άξζξν θιπ.),  

 ε θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ, ησλ εθθξαζηηθψλ 

κέζσλ θαη ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ (π.ρ. ξεαιηζκφο), 

 ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμή ηεο κεηαπνιεκηθήο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

 ε αλαδήηεζε ηεο ζηάζεο θάζε ινγνηέρλε, πνηεηή ή πεδνγξάθνπ, απέλαληη 

ζηελ παξαπάλσ αιιαγή.  

  

Γ΄ θάζε-κεηά ηελ αλάγλωζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

θνπφο ηεο Γ΄ θάζεο είλαη αθελφο λα επηηεπρζεί ε αλαζχλζεζε θαη αθεηέξνπ λα 

ειεγρζεί πνηεο γλψζεηο απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ θαη Β΄ θάζεο, 

αλ δειαδή θαηαλφεζαλ πσο κέζα απφ ηα θείκελα ηεο κεηαπνιεκηθήο ινγνηερλίαο, 

πεδά θαη πνηεηηθά, απνηππψλεηαη ε εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο εθείλεο ηεο 

επνρήο, πνπ είλαη κηα επνρή αιιαγήο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αζηηθνπνίεζεο.  

ηε θάζε απηή νη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά θαη ζπλζέηνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ 

ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Γίλεηαη, επίζεο, ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ 

δχν εξγαζηψλ. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ, ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα πξνβεί θαη ζε κηα επί ηεο νπζίαο αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο ηνπ δηδάρζεθε κέζσ ηνπ ζελαξίνπ, ηεο 

νξζήο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ, εληαγκέλεο ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην (άξζξν, 

βηβιηνθξηηηθή), ηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ (αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο κέζσ ηνπ ηζηνινγίνπ θιπ.). ηα ηειεπηαία ιεπηά ηεο Γ΄ θάζεο ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα κνηξάζεη ζηνπο καζεηέο έλαλ πίλαθα κε εξσηήκαηα-

θξηηήξηα ίδηα ή παξφκνηα κε απηά πνπ δφζεθαλ ζηε Β΄ θάζε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε απηναμηνιφγεζε, αιιά θαη λα θξηζεί ε θαηαλφεζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζελαξίνπ. Ο πίλαθαο ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί ζηελ 
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ηάμε, πξηλ ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ή ειιείςεη ρξφλνπ λα δεηεζεί λα 

ζπκπιεξσζεί ζην ζπίηη απφ ηνπο καζεηέο. 

Αλαιπηηθά, ε Γ΄ θάζε έρεη σο αθνινχζσο: 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα (ζρνιηθή ηάμε) 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ πξψηε απηή ψξα ηεο Γ΄ θάζεο ελεκεξψλεη αξρηθά ηνπο 

καζεηέο πσο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά. ηε 

ζπλέρεηα ηνπο ηνλίδεη πσο κπνξνχλ κεηαμχ ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ηνπο 

δνζνχλ λα επηιέμνπλ κία απφ απηέο θαη λα ηελ θξαηήζνπλ ζε ρεηξφγξαθε κνξθή ζηνλ 

αηνκηθφ ηνπο θάθειν.  

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο, σο πξψηε δξαζηεξηφηεηα, λα δηαβάζνπλ ελ ηάρεη ην 

β΄ κηζφ ηεο α΄ ελφηεηαο (ζει. 162) ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε «λεηξν 

ζην θχκα» θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα (ζει. 249-250) ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γ. 

Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο». ηε ζπλέρεηα, αθνχ 

αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο θαη ηα ππφινηπα έμη θείκελα πνπ αλαγλψζηεθαλ θαηά 

ηελ Α΄ θάζε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, λα γξάςνπλ έλα ζχληνκν άξζξν γηα ηε ζρνιηθή 

εθεκεξίδα κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν ππφ ην πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο», ζην νπνίν ζα πξνζπαζήζνπλ αθελφο λα 

ζπγθεληξψζνπλ θαη αθεηέξνπ λα ζρνιηάζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Διιάδα 

ηεο αιιαγήο πνπ άληιεζαλ κέζα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ δηάβαζαλ. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα απφ ηα 

θείκελα πνπ ήδε έρνπλ δηαβάζεη θαη λα εηνηκάζνπλ κία ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ 

νπνία ζα πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ, λα ζρνιηάζνπλ θαηά πφζν νη ινγνηέρλεο 

απνηππψλνπλ κε δσληαλφ, ελαξγή ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια εθθξαζηηθά 

κέζα θαη χθνο, ηελ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ άληιεζαλ ηφζν απφ ην 

Φεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ, φζν θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο 

Μείδνλνο Διιεληζκνχ, θαηά ηελ Α΄ θαη Β΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://www.ert-archives.gr/?V3?public/main/d--index-archive-search.aspx?q=%CE%91%CE%B8%CE%AE%BD%CE%B1
http://www.e-history.gr/
http://www.e-history.gr/
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο επγαζίαρ Α΄- Α΄ομάδα 

Κείμενο:  

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ», Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 54-55. 

 

 

 

 

1
η
 -2

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Ο πνηεηήο Μ. Αλαγλσζηάθεο αλήθεη ζηε Α΄ κεηαπνιεκηθή γεληά, ηεο νπνίαο ε 

πνίεζε ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθή, αληηζηαζηαθή. Υαξαθηεξηζηηθφ κηαο ηέηνηαο 

πνίεζεο είλαη ν ξεαιηζκφο. Αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα κέζα απφ ην 

πνηεηηθφ θείκελν, ηα νπνία λα επηβεβαηψλνπλ θάηη ηέηνην θαη γξάςηε ηελ απάληεζή 

ζαο ζε έλα αξρείν Word.  

Μεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ, εηζέιζεηε ζην 

αλζνιφγην αλαγλψζεσλ θαη παξαηεξήζηε ηνπο ηίηινπο πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε. Ο 

ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Αλαγλσζηάθε πνπ κειεηάηε ζπκίδεη σο πξνο ηε δνκή 

ηίηινπο πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε; Γεκηνπξγήζηε έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, φπνπ ζα 

θαηαγξάςεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο. ηε ζπλέρεηα ζρνιηάζηε ηε γιψζζα 

θαη θπξίσο ην χθνο ηνπ πνηήκαηνο πνπ ζαο δφζεθε. πγθξίλεηε κε ην χθνο ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε πνπ γλσξίδεηε απφ ηηο σο ηψξα αλαγλψζεηο ζαο ή ζα 

εληνπίζεηε απφ ην αλζνιφγην αλαγλψζεσλ ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ. 

Γεκηνπξγήζηε άιιεο δχν δηαθάλεηεο ζην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο πνπ ήδε έρεηε 

Β΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251/
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=60
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=60


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 27 απφ 45 

 

θηηάμεη γηα λα θαηαγξάςεηε ζπγθξηηηθά ηηο απαληήζεηο ζαο. Αλαξηήζηε ηηο εξγαζίεο 

ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Ο Μ. Αλαγλσζηάθεο ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο καο εηζάγεη ζηνλ αθεγεκαηηθφ 

ρψξν θαη ρξφλν. Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Google Earth αλαδεηήζηε ηνλ 

αθεγεκαηηθφ ρψξν, φπσο δειψλεηε ζηελ αξρή ηνπ πνηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα λα πείηε 

α. πνηα ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο κεγαινχπνιεο θαη ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο 

δηαθαίλνληαη ζην πνίεκα απηφ θαη κε πνηα εθθξαζηηθά κέζα δίδνληαη απφ ηνλ πνηεηή; 

θαη β. πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε απηήλ ηελ λέα επνρή; Γηα ηελ απάληεζή 

ζαο, ε νπνία ζα γξαθεί ζε έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε, 

αμηνπνηψληαο δεκηνπξγηθά, θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιήζεηε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή ηεο ζχγρξνλεο 

Διιάδαο. Αλαξηήζηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο 

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών ή ζσολική ηάξη 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

 

 

 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Γηαβάζηε ελ ηάρεη ηελ α΄ ελφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε «λεηξν 

ζην θχκα» θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» (ζει. 162 θαη 249-250 αληηζηνίρσο ηνπ ζρνιηθνχ 

Γ΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

http://www.hellenichistory.gr/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 28 απφ 45 

 

εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Θεωξεηηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ). 

Αθνχ αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο θαη ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, λα γξάςεηε ζε έλα αξρείν Word έλα ζχληνκν άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα 

κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ππφ ην 

πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο», ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηε πνηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ κεηαπνιέκνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θείκελα. 

ή  

2. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. πγθξίλεηε ηελ πηζηή απφδνζε ησλ αιιαγψλ απηψλ απφ ηνπο 

ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ κε ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ πνπ ζαο πξνβιήζεθε ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ.  

Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιφγην, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

http://www.e-history.gr/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 29 απφ 45 

 

Φύλλο επγαζίαρ Β΄- Β΄ομάδα 

Κείμενο:   

Λεπηέξεο Πνχιηνο, «Γξφκνη», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 

126. 

 

 

1
η
 -2

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηε ινγνηερλία ―beat‖ πνπ θαιιηέξγεζε ε γεληά 

ησλ ακεξηθαλψλ «κπίηληθ» ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ππφζρεηαη ηελ πεξηπιάλεζε, 

ηελ αλαδήηεζε, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηάζε θπγήο. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην ινγνηερληθφ ξεχκα, ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηήζεηε γηα 

λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: α. αλαδεηήζηε ηηο επηθιήζεηο ηνπ πνηεηή 

ζηνπο «δξφκνπο» θαη ηηο εηθφλεο πνπ εηζάγεη θάζε επίθιεζε-πξνζθψλεζε, ηηο νπνίεο 

θαη ζα ζρνιηάζεηε ζπληφκσο β. πείηε θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο πνπ 

εληνπίζαηε επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάγθε θπγήο θαη πεξηπιάλεζεο, πνπ ην παξαπάλσ 

ινγνηερληθφ θίλεκα, γηα ην νπνίν αληιήζαηε πιεξνθνξίεο, εθθξάδεη. Αλαξηήζηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

3
η
 – 4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Ο πνηεηήο ήδε απφ ηνλ πξψην ζηίρν καο εηζάγεη ζηνλ αθεγεκαηηθφ ρψξν, κηα 

κεγαινχπνιε. Να βξείηε ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δειψζνπλ ηνλ παξαπάλσ αθεγεκαηηθφ ρψξν. Πνηα θαίλεηαη φηη είλαη ε ζηάζε ηνπ 

πνηεηή απέλαληη ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ; Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα αξρείν 

Word. 

ηε ζπλέρεηα, εζηηάζηε ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο θαη 

επηζεκάλεηε ηελ ελαιιαγή ηνπ γξακκαηηθνχ πξνζψπνπ. Πνηα αληίζεζε εθθξάδεη ν 

Β΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17314/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 30 απφ 45 

 

πνηεηήο θαη ηη αθξηβψο λνκίδεηε φηη δειψλεηαη κε απηήλ; Απαληήζηε ζε έλα αξρείν 

Word. 

Αθνινχζσο, αλαδεηήζηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ ην πεδνγξάθεκα 

ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο», αλ δελ ζαο έρεη ήδε δνζεί 

ζε αλζνιφγην θεηκέλσλ. πγθξίλεηε ηα δχν θείκελα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέσλ ηνπο απέλαληη ζε απηά. Να 

θαηαγξάςεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο ζε έλα αξρείν ινγηζκηθνχ 

παξνπζίαζεο, ηα νπνία ελ ζπλερεία λα αλαξηήζεηε ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα 

δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

5
η
 ώπα. σολική ηάξη ή αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Γηαβάζηε ελ ηάρεη ηελ α΄ ελφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε «λεηξν 

ζην θχκα» θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» (ζει. 162 θαη 249-250 αληηζηνίρσο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Θεωξεηηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ). 

Αθνχ αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο θαη ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, λα γξάςεηε ζε έλα αξρείν Word έλα ζχληνκν άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα 

κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ππφ ην 

πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο», ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηε πνηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ κεηαπνιέκνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θείκελα. 

ή  

Γ΄ θάζε-δξαζηεξηφηεηεο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 31 απφ 45 

 

2. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. πγθξίλεηε ηελ πηζηή απφδνζε ησλ αιιαγψλ απηψλ απφ ηνπο 

ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ κε ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ πνπ ζαο πξνβιήζεθε ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ.  

Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιφγην, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

 

http://www.e-history.gr/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 32 απφ 45 

 

 

Φύλλο επγαζίαρ Γ΄- Γ΄ομάδα 

Κείμενο:   

Γήκεηξα Υξηζηνδνχινπ, «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη», Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 142-143. 

Β΄ θάζε-δξαζηεξηφηεηεο 

1
η
 -2

η
 ώπα . Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε έλα κείδνλ θνηλσληθφ πξφβιεκα κηαο ειιεληθήο 

κεγαινχπνιεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Πνην λνκίδεηε φηη είλαη απηφ; 

Ζ πνηήηξηα γηα λα απνηππψζεη ην παξαπάλσ θνηλσληθφ πξφβιεκα θαηαθεχγεη, σο 

εθπξφζσπνο ηεο πνηεηηθήο γεληάο ηνπ ’70, ζηε ξεαιηζηηθή πνηεηηθή αθήγεζε, ηε ιηηή 

γιψζζα θαη ην ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν χθνο. ρνιηάζηε ηα παξαπάλσ, κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην πνίεκα ζε έλα αξρείν Word. Γηα ηελ απάληεζή ζαο ζα 

κπνξνχζε λα ζαο βνεζήζεη θαη ε εηζαγσγή γηα ηελ πνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ζει.12-13. Αλαξηήζηε ηελ απάληεζή 

ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε έλα αζηηθφ ηνπίν θαη δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

κηαο κεγάιεο πφιεο, αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πνηα εθθξαζηηθά 

κέζα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ην πεηχρεη απηφ; Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε ζηάζε ηεο 

πνηήηξηαο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ηελ νπνία θαη πεξηγξάθεη; 

Δίλαη ζηάζε απνζηαζηνπνίεζεο ή δηαθξηηηθήο παξέκβαζεο; Αηηηνινγείζηε ηελ 

απάληεζή ζαο. ιεο νη παξαπάλσ απαληήζεηο λα γξαθνχλ ζε έλα αξρείν ινγηζκηθνχ 

παξνπζίαζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζα 

απεηθνλίδεη έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ αληηκεησπίδεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17329/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17219/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 33 απφ 45 

 

ζίγνληαη ζην πνίεκα, κε ην νπνίν ζα εκπινπηίζεηε ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο πνπ 

δεκηνπξγήζαηε. Αλαξηήζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

5
η
 ώπα. σολική ηάξη ή αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Γηαβάζηε ελ ηάρεη ηελ α΄ ελφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε «λεηξν 

ζην θχκα» θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» (ζει. 162 θαη 249-250 αληηζηνίρσο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Θεωξεηηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ). 

Αθνχ αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο θαη ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, λα γξάςεηε ζε έλα αξρείν Word έλα ζχληνκν άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα 

κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ππφ ην 

πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο», ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηε πνηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ κεηαπνιέκνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θείκελα. 

ή  

2. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. πγθξίλεηε ηελ πηζηή απφδνζε ησλ αιιαγψλ απηψλ απφ ηνπο 

ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ κε ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 34 απφ 45 

 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ πνπ ζαο πξνβιήζεθε ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ.  

Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιφγην, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

 

http://www.e-history.gr/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 35 απφ 45 

 

 

Φύλλο επγαζίαρ Γ΄- Γ΄ ομάδα 

Κείμενο:  

Σάθεο Κνπθφπνπινο, «ψκαηα θαη ρξψκαηα», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει. 280-285. 

  

Β΄ θάζε-δξαζηεξηφηεηεο 

1
η
 – 2

η
 ώπα . Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

ην αθήγεκα «ψκαηα θαη ρξψκαηα» ε ηερλνθξαηηθή ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ην ππεξξεαιηζηηθφ ζηνηρείν ζπλππάξρνπλ αξκνληθά. Αθνχ αλαδεηήζεηε ζην 

δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ην ινγνηερληθφ θίλεκα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ θαη δηαβάζεηε 

θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ 

(ζει.9-10) λα εληνπίζεηε 2-3 ππεξξεαιηζηηθέο εηθφλεο ζην θείκελν θαη λα ηηο 

ζρνιηάζεηε. Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα αξρείν Word θαη λα ηελ 

αλαξηήζεηε ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο 

νκάδεο. 

 

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Σν θείκελν πνπ ζαο δφζεθε αλαθέξεηαη ζε έλα ηππηθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή ηζηνξία ηεο δεθαεηίαο 1960-1970 θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν, ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηήζεηε δεκηνπξγηθά 

απαληψληαο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θείκελν: α. Πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο επηζεκαίλεη ν ζπγγξαθέαο θαη πνηεο εκπεηξίεο 

ησλ αλζξψπσλ ηνλίδνληαη κέζα ζε απηφ; β. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε ζηάζε ηνπ Σάθε 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17365/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17219/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 36 απφ 45 

 

Κνπθφπνπινπ απέλαληη ζε απηήλ ηε λέα επνρή κέζα ζηηο κεγάιεο πφιεηο; Απαληήζηε 

ζε έλα αξρείν ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, αθνχ πξψηα ιάβεηε ππφςε θαη ηηο εθηαιηηθέο 

εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα λα αηζζεηνπνηήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ. 

Αλαξηήζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

5
η
 ώπα. σολική ηάξη ή αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Γηαβάζηε ελ ηάρεη ηελ α΄ ελφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε «λεηξν 

ζην θχκα» θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» (ζει. 162 θαη 249-250 αληηζηνίρσο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Θεωξεηηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ). 

Αθνχ αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο θαη ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, λα γξάςεηε ζε έλα αξρείν Word έλα ζχληνκν άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα 

κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ππφ ην 

πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο», ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηε πνηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ κεηαπνιέκνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θείκελα. 

ή  

2. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. πγθξίλεηε ηελ πηζηή απφδνζε ησλ αιιαγψλ απηψλ απφ ηνπο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 37 απφ 45 

 

ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ κε ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ πνπ ζαο πξνβιήζεθε ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ.  

Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιφγην, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

 

 

http://www.e-history.gr/


 
 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 38 απφ 45 

 

Φύλλο επγαζίαρ Δ΄- Δ΄ ομάδα 

Κείμενα:   

Νίθνο Μπαθφιαο, «Μπζνινγία» (Ζ θάζνδνο-απφζπαζκα), Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει.287-291. 

 

Β΄ θάζε-δξαζηεξηφηεηεο 

1
η 

-2
η
 ώπα . Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Να εληνπίζεηε ηα ζεκεία πνπ ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαθεξζείηε ζηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηγξάςεη ηε κεγαινχπνιε. Σελ απάληεζή ζαο λα ηελ γξάςεηε 

ζε έλα αξρείν Word, ηελ νπνία λα αλαξηήζεηε ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα 

δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείζηε ην 

πξφγξακκα Google Earth, φπνπ ζα αλαδεηήζεηε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε πεδφο 

ν πξφδξνκνο ηνπ ζπγγξαθέα, Νίθνπ Μπαθφια, απφ έλα κηθξφ ρσξηφ θνληά ζηελ 

Κνξπηζά σο ηε Θεζζαινλίθε.  

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Αθνχ αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηεο 

δεθαεηίαο 1950-1960, λα αλαθεξζείηε: α. ζηα αίηηα πνπ αλάγθαζαλ ηνλ ήξσα ηνπ 

αθεγήκαηνο λα κεηαλαζηεχζεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη θπξίσο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

κηθξνχ κεηαλάζηε έμσ απφ ην κεγάιν αζηηθφ θέληξν. β. επηζθεθζείηε ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Νίθνπ Μπαθφια θαη αθνχζηε, αθνχ πξψηα αλαδεηήζεηε ζην κελνχ 

«ερεηηθά ληνθνπκέληα», ηε ζπλέληεπμε ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ εθπνκπή 

Νπρηεξηλέο ζειίδεο ηεο ΔΡΣ (1983), ζηελ νπνία κηιά γηα ην αθήγεκα «Μπζνινγία». 

ηε ζπλέρεηα ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα, ζην κελνχ «ηη έγξαςε ν ηχπνο» αλαδεηήζηε ηηο 

θξηηηθέο-παξνπζηάζεηο ηνπ ηχπνπ γηα ην αθήγεκα «Μπζνινγία» θαη δηαβάζηε ηηο. ηε 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17367/
http://www.macedonia.org.uk/bakolas
http://www.macedonia.org.uk/bakolas
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε»  

ειίδα 39 απφ 45 

 

ζπλέρεηα απαληήζηε ζην εξψηεκα: επεξέαζε ε αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο ηνλ ήξσα-

κεηαλάζηε ηνπ αθεγήκαηνο θαη κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζε 

νθείινληαλ ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο; Να θαηαγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε έλα 

αξρείν Word, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα λα αλαξηήζηε ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα 

δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

5
η
 ώπα. σολική ηάξη ή αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Γηαβάζηε ελ ηάρεη ηελ α΄ ελφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε «λεηξν 

ζην θχκα» θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» (ζει. 162 θαη 249-250 αληηζηνίρσο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Θεωξεηηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ). 

Αθνχ αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο θαη ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, λα γξάςεηε ζε έλα αξρείν Word έλα ζχληνκν άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα 

κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ππφ ην 

πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο», ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηε πνηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ κεηαπνιέκνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θείκελα. 

ή  

2. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18811/
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ειίδα 40 απφ 45 

 

αζηηθνπνίεζε. πγθξίλεηε ηελ πηζηή απφδνζε ησλ αιιαγψλ απηψλ απφ ηνπο 

ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ κε ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ πνπ ζαο πξνβιήζεθε ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ.  

Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιφγην, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

 

http://www.e-history.gr/
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ειίδα 41 απφ 45 

 

Φύλλο επγαζίαρ Σ΄- Σ΄ ομάδα 

Κείμενo:  

Γεκήηξεο Υαηδήο, «Ο ηνχιαο ν ηακπάθνο», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει. 181-190. 

  

Β΄ θάζε-δξαζηεξηφηεηεο 

1
η
 – 2

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γ. Υαηδή θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηεγήκαηνο 

είλαη ε ξεαιηζηηθή γξαθή, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αθνχ αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξεαιηζκφ ηεο πεδνγξαθίαο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο θαη δηαβάζεηε θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ 

πεδνγξαθία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ (ζει. 149-150), λα πξνζπαζήζεηε λα βξείηε ζεκεία ηνπ δηεγήκαηνο, ηα 

νπνία επηβεβαηψλνπλ ηε ξεαιηζηηθή γξαθή ηνπ Γ. Υαηδή. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο 

ζε έλα αξρείν Word θαη αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα 

δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

3
η
 -4

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Σν δηήγεκα ηνπ Γ. Υαηδή πνπ ζαο δφζεθε αλαθέξεηαη ζηηο θιεηζηέο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο, ηηο ζπληερλίεο, ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ, ιίγν πξηλ ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν. Μεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ θαη 

δηαβάζηε ηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηνπ κεζνπνιέκνπ (1923-1940). Αμηνπνηψληαο 

δεκηνπξγηθά φζα δηαβάζεηε λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα: α. πνηα πξνβιήκαηα 

αληηκεηψπηζε ε ζπληερλία ησλ βπξζνδεςψλ θαη ν ηνχιαο ν ηακπάθνο ζπγθεθξηκέλα, 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηελ επνρή ηνπ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17340/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17333/
http://www.e-history.gr/
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ειίδα 42 απφ 45 

 

κεζνπνιέκνπ; β. πνηα ζηάζε πηνζεηεί ν θεληξηθφο ήξσαο ηνπ δηεγήκαηνο απέλαληη ζε 

απηέο ηηο αιιαγέο; γ. Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ αθεγεηή; (λα ιάβεηε ππφςε φηη κπνξεί ν 

αθεγεηήο, σο εμσδηεγεηηθφ πξφζσπν, λα κελ ιακβάλεη κέξνο ζηε δξάζε, αιιά 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπάζρεη κε ηα πξνβιήκαηα ησλ βπξζνδεςψλ). Να γξάςεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο ζε έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο. Αλαξηήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην 

ηζηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

5
η
 ώπα. σολική ηάξη ή αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Γηαβάζηε ελ ηάρεη ηελ α΄ ελφηεηα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε «λεηξν 

ζην θχκα» θαη ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» (ζει. 162 θαη 249-250 αληηζηνίρσο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Θεωξεηηθήο Καηεύζπλζεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ). 

Αθνχ αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο θαη ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, λα γξάςεηε ζε έλα αξρείν Word έλα ζχληνκν άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα 

κε ηίηιν «Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ππφ ην 

πξίζκα ηεο ινγνηερλίαο», ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηε πνηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ κεηαπνιέκνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θείκελα. 

ή  

2. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18808/
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χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. πγθξίλεηε ηελ πηζηή απφδνζε ησλ αιιαγψλ απηψλ απφ ηνπο 

ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ κε ηηο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ πνπ ζαο πξνβιήζεθε ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ.  

Αλαξηήζηε ηελ εξγαζία ζαο ζην ηζηνιφγην, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

άιιεο νκάδεο. 

 

 

 

http://www.e-history.gr/
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ειίδα 44 απφ 45 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Καηά ηελ Α΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ, ελαιιαθηηθά, ηελ 1
ε
 ψξα ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο 

λα κεηαβνχλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ αληί λα ζρεδηάζνπλ ζην 

ηεηξάδηφ ηνπο έλαλ πίλαθα γηα λα παξνπζηάζνπλ κε ηε κνξθή ζηειψλ ζπγθξηηηθά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο θαη ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.text2mindmap.com/. Δθεί παηψληαο ζηε ιέμε ―options‖ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηε δηθή ηνπο κνξθνπνίεζε, αιιάδνληαο ηε γξακκαηνζεηξά, ην ρξψκα θιπ. 

Γηα ηε ιήςε ηεο εηθφλαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε απαηηείηαη πξφγξακκα πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ηε Jing, Screenshot and Screencast Software 

(http://www.techsmith.com/jing.html). 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν παξφλ ζελάξην απνηειεί κία δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο 

ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, νη νπνίνη ιφγσ ηεο επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ηνπο ζηα 

καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη φρη ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ, 

ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ζπλεπείο ζε φ,ηη ην ζελάξην πξνηείλεη λα γίλεη ζην ζπίηη, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε αηνκηθή εξγαζία πνπ πξνηείλεηαη σο επηζηέγαζκα κεηά ηε 

ιήμε ηεο Β΄ θάζεο.  

Δπηπιένλ, γηα ηνλ ιφγν πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη καζεηέο κπνξεί λα 

δείμνπλ αζπλέπεηα θαη φζνλ αθνξά ζηελ ζπρλή είζνδφ ηνπο ζην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ζηνλ ζρνιηαζκφ-αλαηξνθνδφηεζε ησλ ππνινίπσλ 

νκάδσλ.  

Σέινο, πξφβιεκα κπνξεί λα αλαθχςεη θαη ζηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ζην ηζηνιφγην απφ ηνπο καζεηέο ζε πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ή δελ δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην 

http://www.text2mindmap.com/
http://www.techsmith.com/jing.html
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δηαδίθηπν. Γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε εμνηθείσζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη κεξηκλήζεη γηα κία 

παξνπζίαζή ηνπ ζε έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

ζελαξίνπ. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γεληθνχ Λπθείνπ, Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο 

«Νενειιεληθή Λνγνηερλία» ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο Γ΄ Λπθείνπ, 2004 (ΦΔΚ 

1064/2004-Αξηζκ. 63803/Γ2). 

 http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-

C132/document/4e5c93237eke/4e5d5cdedvkd/4e7a0742s5g8.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  
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