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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Νενειιεληθή πνίεζε θαη ππεξξεαιηζκφο.  

Δημιοςπγόρ 

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

 (Πποηεινόμενη) Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Χπονολογία 

Αχγνπζηνο 2013  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

— 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

— 

Χπονική διάπκεια 

4 ψξεο  

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

   Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα 

πξνβνιψλ. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνιφγην.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Σν παξφλ ζελάξην δηδαζθαιίαο αμηνπνηεί ηε κεησπηθή θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο, γηα ηελ νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ. Ζ εμνηθείσζε απηή ζα επηηεπρζεί κε ηε δηακφξθσζε 

νκάδσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, κε θξηηήξηα πνπ ζα νξίζεη ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο. θνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί θιίκα νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

δεδνκέλνπ πσο νη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο έρνπλ ζπλεζίζεη λα εξγάδνληαη θπξίσο 

αηνκηθά, ιφγσ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν. Ζ γλψζε, επηπιένλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

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

θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ 

(Blog) απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. Όζνλ αθνξά, 

ηέινο, ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη έμη ηνπιάρηζηνλ Ζ/Τ, ελφο θνξεηνχ Ζ/Τ, ηεο 

αίζνπζαο πξνβνιψλ, ηνπ βηληενπξνβνιέα θαη δχν ερείσλ. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

—  

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε δηδαζθαιίαο απνηειεί έλα εηζαγσγηθφ ζελάξην, δηάξθεηαο 

ηεζζάξσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, ζην νπνίν εμεηάδεηαη ν ππεξξεαιηζκφο ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε. θνπφο είλαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε βαζηθά γλσξίζκαηα απηνχ 

ηνπ ινγνηερληθνχ ξεχκαηνο, πνπ επεξέαζε αξθεηνχο λενέιιελεο πνηεηέο, αθφκα θαη 

νξηζκέλνπο κεηαπνιεκηθνχο, πνηεηηθά θείκελα ησλ νπνίσλ αλζνινγνχληαη ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ θαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξξεαιηζκνχ, φπσο είλαη ε ηνικεξή εηθνλνπνηία, ε ππέξβαζε 
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ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, άξα θαη ε απνπζία ινγηθήο θαη ε αθαηάζηαηε ζηίμε, αξρηθψο 

γλσξίδνπλ ηνλ ππεξξεαιηζκφ κέζα απφ άιιεο κνξθέο ηέρλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ζελάξην θαηαζέηεη ηδέεο θαη πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε νη καζεηέο κφλνη ηνπο, 

σο ηθαλνί αλαγλψζηεο, λα αλαθαιχςνπλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πνίεζε 

θαη λα ηα ζρνιηάζνπλ, θξίλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ιίγεο ζηνλ αξηζκφ θαη ζηηο απαηηήζεηο, ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζελαξίνπ, 

αμηνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Εεηνχκελν κέζσ ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ είλαη νη καζεηέο λα κάζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

εθείλεο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα αλαγλσξίδνπλ έλα ππεξξεαιηζηηθφ 

πνηεηηθφ θείκελν θαη λα ην ζρνιηάδνπλ. Καζψο ην παξφλ ζελάξην έρεη πεξηνξηζκέλε 

δηάξθεηα, κφιηο ηεζζάξσλ σξψλ, επηζεκαίλνληαη κφλν ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ινγνηερληθνχ απηνχ θηλήκαηνο, ηα νπνία ζα γλσξίζνπλ νη καζεηέο.  

Σα θείκελα πνπ έρνπλ επηιεγεί πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο γεληθήο παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, θαζψο ζχκθσλα κε 

ηα ΓΔΠΠ-ΑΠ ηνπ καζήκαηνο (ΦΔΚ 1064/2004- Αξηζκ. 63803/Γ2), νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη θείκελα πνηεηηθά θαη πεδά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, 

εξρφκελνη ζε επαθή κε ηε κεηαπνιεκηθή ινγνηερλία θαη δελ ηζρχεη ην λέν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ ζπλαληάηαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, 

επηιέγνληαο θείκελα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, νη καζεηέο κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά.  

Δπηπιένλ, αο επηζεκαλζεί πσο ζην ζελάξην, κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο 

πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο ε πνιχηηκε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε δηακφξθσζε 

θιίκαηνο νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Άιισζηε, ε έληαμε ζηελ εθπαηδεπηηθή 
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δηαδηθαζία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Ζ/Τ θαζηζηά ην κάζεκα πην ειθπζηηθφ θαη νη καζεηέο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο «λένπο γξακκαηηζκνχο». 

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: 

 λα θαηαλνήζνπλ πσο ν ππεξξεαιηζκφο σο θίλεκα επεξέαζε θη άιιεο κνξθέο 

ηέρλεο (π.ρ. δσγξαθηθή), πξνβάιινληαο ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο 

ζηελ απεηθφληζε ηνπ θφζκνπ.  

 λα αληηιεθζνχλ πσο ν ππεξξεαιηζκφο αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηνπ νλεηξηθνχ 

ζηνηρείνπ παξάιιεια κε ηελ ππαξθηή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ ππέξβαζε ηνπ 

θφζκνπ καο κε ηε βνήζεηα ηεο θαληαζίαο θαη φηη φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

κηα αληίιεςε πνπ ίζσο θπξηαξρεί ζηνπο ππεξξεαιηζηέο θαη σο ζηάζε δσήο.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία 

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

 λα γλσξίζνπλ ην θίλεκα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ θαη ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα ζηελ πνίεζε, φπσο είλαη ε αθαηάζηαηε 

ζηίμε, ε εηθνλνπιαζηηθή θαληαζία, ε απνπζία ινγηθήο, κέζσ ηεο θπγήο απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 λα θαηαλνήζνπλ γηαηί ν ινγνηέρλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν πνηεηήο 

θαηαθεχγεη ζηνλ ππεξξεαιηζκφ, ηη ζέιεη λα πεηχρεη θαη λα πξνζδψζεη ζην 

θείκελφ ηνπ. 

Γπαμμαηιζμοί 

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

 λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ, σο ηθαλνί αλαγλψζηεο, ηελ ππεξξεαιηζηηθή 

γξαθή ζε έλα πνηεηηθφ θείκελν. 
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 λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

ππεξξεαιηζηηθνχ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζηελ πξφζιεςή ηνπ απφ ηνπο αλαγλψζηεο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν παξφλ ζελάξην αμηνπνηεί θαη ηε κεησπηθή θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο. Με ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη δηαθξηηηθφ ξφιν, επεκβαίλνληαο φπνπ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα, 

επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο νηθεηφηεηαο θαη ε πνιχηηκε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ, κέζσ ηεο γφληκεο αληαιιαγήο απφςεσλ, ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ. 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. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεησπηθήο 

δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηηθφο θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί, αιιά ν ξφινο ηνπ είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο, 

δίλνληαο επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηδέεο ή απνξίεο θαη λα απνιαχζνπλ 

ηα νθέιε ηνπ δηδαθηηθνχ δηαιφγνπ.  

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν ζέκα ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ επηιέρζεθε ιφγσ ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ζην νπνίν αλζνινγνχληαη 

πνηεηηθά θείκελα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξξεαιηζηηθή γξαθή, φπσο ηνπ Μ. 

αρηνχξε, ηνπ Ν. Βαιασξίηε, πνιιά απφ ηα νπνία ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

δηδάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Βέβαηα, ην ζρνιηθφ βηβιίν, ζην 

εηζαγσγηθφ ηνπ ζεκείσκα (ζει. 9-10) νλνκάδεη ηελ πνίεζε ησλ παξαπάλσ 

λενυπεξξεαιηζηηθή, εληνπίδνληαο δηαθνξέο κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ σο πξνο ηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο θαη ηελ απαηζηφδνμε κάιινλ ζηάζε απέλαληη ζηε δσή, αθνχ νη 
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κεηαπνιεκηθνί ινγνηέρλεο πνπ πηνζεηνχλ ηνλ ππεξξεαιηζκφ, αληηηάζζνπλ ζηελ 

αηζηνδνμία ησλ ππεξξεαιηζηψλ πνηεηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ, ηελ ηξαγηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία βηψλνπλ. ην παξφλ ζελάξην, φκσο, νη καζεηέο ζα 

κειεηήζνπλ άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θνηλά κεηαμχ ηνπ ππεξξεαιηζκνχ θαη ηνπ 

λενυπεξξεαιηζκνχ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πλεχκα ηνπ θηλήκαηνο πνπ 

επεξέαζε θαη ηνπο Έιιελεο πνηεηέο.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ παξνχζα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα δηδαρζνχλ 

πνηεηηθά θείκελα κεηαπνιεκηθψλ ινγνηερλψλ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ην ξεχκα ηνπ 

ππεξξεαιηζκνχ, πνιιά απφ ηα νπνία αλζνινγνχληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν. Έηζη, νη 

καζεηέο γλσξίδνληαο θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ινγνηερληθνχ 

ξεχκαηνο θαη απνθηψληαο ηε δεμηφηεηα λα εληνπίδνπλ ηνλ ππεξξεαιηζκφ ζηα 

πνηεηηθά θείκελα, ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πλεχκα ησλ 

ππεξξεαιηζηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζα δηδαρζνχλ.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη Νέεο Σερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά ζηελ παξνχζα πξφηαζε 

δηδαζθαιίαο. 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) είλαη 

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

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

Ζ αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ηζηνινγίνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο εηθνληθφο ρψξνο ζπλάληεζεο, ζπλεξγαζίαο, 

αληαιιαγήο απφςεσλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο πξνζδίδεη ζην ζελάξην επηπιένλ 

δηδαθηηθή αμία.  
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Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

 ΚΝΛ B΄ Λπθείνπ:  

Αλδξέαο Δκπεηξίθνο,  «Σξία απνζπάζκαηα» 

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Νάλνο Βαιασξίηεο,  «Μηθξφο ζξήλνο» 

Δπακεηλψλδαο Γνλαηάο,  «Ζ Άλνημε» 

Έθησξ Καθλαβάηνο,  «Ώξα δεηιηλή» 

Γ.Π. Παπαδίηζαο,  «Βιαδίκεξε»  

Μίιηνο αρηνχξεο,  «Ζ Απνθξηά» 

Μίιηνο αρηνχξεο, «Ο ζηξαηηψηεο πνηεηήο» 

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό: 

Ηζηνζειίδεο  

Eπίζεκνο ηζηνρψξνο γηα ηνλ Νίθν Δγγνλφπνπιν  

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

1
ε
 ώξα (αίζνπζα πξνβνιώλ ή εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Καηά ηελ πξψηε απηή δηδαθηηθή ψξα ζηφρνο είλαη αθελφο ε πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ, θάηη πνπ απνηειεί ζηνίρεκα, εθφζνλ νη 

ίδηνη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη πεξηζζφηεξν ζηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν θαη φρη ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, φπσο ηα Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, θαη αθεηέξνπ ε πξψηε επαθή κε ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ.  

 Ο παξαπάλσ ζηφρνο ίζσο είλαη πην εχθνιν λα επηηεπρζεί, αλ νη καζεηέο 

γλσξίζνπλ ηνλ ππεξξεαιηζκφ κέζα απφ ηηο άιιεο ηέρλεο. πλήζσο, ε δσγξαθηθή 

κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ ή ηεο θαληαζίαο κπνξεί λα 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ επθνιφηεξα.   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14872/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17232/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17242/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17228/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17247/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17225/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17226/
http://www.engonopoulos.gr/
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 Καηά ηελ ψξα απηή θπξηαξρεί ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ζηελ νπνία, φκσο, ν 

εθπαηδεπηηθφο δηαδξακαηίδεη ξφιν δηαθξηηηθφ, αθήλνληαο πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο 

ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη θαζνδεγεηηθφ, φηαλ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. 

Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο κεηαβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ νπνία ζα ρξεηαζηνχλ έλαλ θνξεηφ Ζ/Τ, ηνλ βηληενπξνβνιέα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ζπλδέζεη ηνλ θνξεηφ Ζ/Τ ή ελαιιαθηηθά θάπνηνλ 

απφ ηνπο Ζ/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο κε ηνλ βηληενπξνβνιέα, ψζηε λα 

κπνξνχλ νη καζεηέο λα παξαθνινπζνχλ, κεηαβαίλεη ζηνλ επίζεκν ηζηνρψξν ηνπ 

Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ θαη ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ δσγξαθηθνχ ηνπ 

έξγνπ.   

Με αθνξκή απηήλ ηελ παξνπζίαζε, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσξίζνπλ ηελ χπαξμε επίζεκσλ ηζηνρψξσλ Διιήλσλ ινγνηερλψλ, ζηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ κφλνη ηνπο λα πεξηεγεζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη παξάιιεια αλαθαιχπηνπλ πσο 

ν Ν. Δγγνλφπνπινο, ηνπ νπνίνπ θείκελν ζα κειεηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επνκέλσλ σξψλ, ππήξμε θαη εμαίξεηνο δσγξάθνο, πέξα απφ ινγνηέρλεο θαη δε 

πνηεηήο. Ο θπξηφηεξνο, φκσο, ζηφρνο είλαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

δσγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ Δγγνλφπνπινπ, λα επηζεκάλνπλ –ζε πνιιά απφ απηά– ηελ 

θπξηαξρία ηεο θαληαζίαο, ηελ ππέξβαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ινγηθήο, ψζηε 

λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. Αλακέλεηαη 

πσο νη καζεηέο εχθνια ζα εληνπίζνπλ ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ.  

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα δψζνπλ ηε δηθή 

ηνπο εξκελεία γηα ηελ επηινγή ηνπ θαιιηηέρλε λα απνδψζεη ηε ζθέςε ηνπ ή ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε έλαλ ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κάηη ηέηνην 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε αθνξκή έλαλ δσγξαθηθφ πίλαθα απφ φζνπο ζπλνιηθά 

http://www.engonopoulos.gr/
http://www.engonopoulos.gr/
http://www.engonopoulos.gr/
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/painting.oil.p1.html
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/painting.oil.p1.html
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/painting.oil.p1.html
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παξαηήξεζαλ, ψζηε νη καζεηέο λα επηθεληξψζνπλ ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπο ζε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν.  

ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν κηζφ ηεο ψξαο, θαινχληαη νη καζεηέο, έρνληαο 

γλσξίζεη δείγκαηα ππεξξεαιηζκνχ ζηε δσγξαθηθή, λα έξζνπλ ζε επαθή θαη κε έλα 

ππεξξεαιηζηηθφ πνηεηηθφ θείκελν. Δπηιέγεηαη λα κνηξαζηνχλ ζε θσηνηππίεο ζηελ 

ηάμε ηα «Σξία απνζπάζκαηα» ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ, πην ραξαθηεξηζηηθνχ, ίζσο, 

εθπξνζψπνπ ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ζηελ Διιάδα. Αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη θαη ηα ηξία κηθξά πνηήκαηα ή θάπνην 

απφ απηά, αθνχ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη ρσξηζηά, απνηειψληαο αλεμάξηεηα 

πνηήκαηα.  

Ζ αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαηά πξνηίκεζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαγλψζεη έηζη ην πνίεκα, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο ζηελ πξφζιεςή ηνπ θαη ηελ εξκελεπηηθή ηνπ πξνζέγγηζε.  

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο ηνπ πνηήκαηνο θαη γηα ηνλ ηξφπν 

έθθξαζήο ηνπο απφ ηνλ πνηεηή. Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο, αθνινπζεί ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

θαη αλακέλεηαη πσο εχθνια ζα επηζεκάλνπλ ηε δπζθνιία ζηελ εξκελεπηηθή ηνπ 

πξνζέγγηζε. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ζέηνληαο θάπνηα 

εξσηήκαηα: Παξαηεξήζηε ηηο εηθόλεο πνπ ππάξρνπλ ζην πνίεκα, αιιά θαη ηηο 

κεηαθνξέο ή ηηο ηπρόλ παξνκνηώζεηο. Πηζηεύεηε πσο ππάξρεη έληνλν ην θαληαζηηθό θαη 

νλεηξηθό ζηνηρείν θαη, αλ λαη, πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο εηθόλεο πνπ επηζεκάλαηε; 

Πξόθεηηαη δειαδή γηα «ζπλήζεηο» εηθόλεο ή γηα εηθνλνπιαζηηθή δύλακε πνπ ππεξβαίλεη 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα; Θα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί ηνικεξή, ινηπόλ, απηή ε 

εηθνλνπνηία θαη γηαηί; Ο ζεκαηηθόο ππξήλαο ησλ πνηεκάησλ πνπ δηαβάζηεθαλ ζηελ 

ηάμε γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηόο κε ηελ πξώηε αλάγλσζε; Αλ όρη, γηαηί; Τη είλαη απηό 

πνπ δπζθνιεύεη ηελ πξόζιεςε ησλ πνηεκάησλ από ηνλ αλαγλώζηε;  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14872/
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Αθνχγνληαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο κε ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ ζηνλ πίλαθα. ε πεξίπησζε ίδηαο 

απάληεζεο θαιφ είλαη λα ππνγξακκίδεηαη ε αξρηθή ζηνλ πίλαθα, θαζψο είλαη 

ζεκαληηθή ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε γηα ηνπο καζεηέο λα βιέπνπλ πσο θαη άιινη 

ζπκκαζεηέο ηνπο έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε κε απηνχο, αιιά θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν 

νπνίνο, έηζη, κπνξεί λα έρεη θαιχηεξε επνπηεία ηεο πνξείαο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ 

ηνπ. Σα παηδηά εχθνια ζα εληνπίζνπλ, ηα ηνικεξά ζρήκαηα ιφγνπ θαη ζα απνδψζνπλ 

ηε δπζθνιία σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ζηηο εηθφλεο θαη ηα λνήκαηα πνπ 

απνηεινχλ ππέξβαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη έλαο αθφκε ζηφρνο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, 

δειαδή, νη καζεηέο πσο ζηελ ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε, πέξα απφ ηελ ηάζε ππέξβαζεο 

θάζε ηη πξαγκαηηθνχ, ζπλεζίδεηαη ε ηνικεξή εηθνλνπνηία, ε εηθνλνπιαζηηθή 

θαληαζία. Πηζηεχεηαη πσο νη καζεηέο, φληαο ζηε Γ’ Λπθείνπ θαη έρνληαο εληνπίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαληαζηηθήο ππέξβαζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο απνπζίαο ινγηθήο 

ζην ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα πνπ δηαβάζηεθε ζηελ ηάμε, εχθνια ζα αληηιεθζνχλ πσο 

ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπληεινχλ θαη νη ρξεζηκνπνηεζείζεο 

απφ ηνλ ππεξξεαιηζηή πνηεηή εηθφλεο, αιιά θαη ηα ινηπά ζρήκαηα ιφγνπ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ «ηνικεξά», αθξηβψο δηφηη παξαπέκπνπλ ζηε θαληαζία 

θαη ζην φλεηξν. Με ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νινθιεξψλεηαη ε πξψηε 

δηδαθηηθή ψξα. Πξνηείλεηαη, δεδνκέλεο ηεο βαξχηεηαο ζηα καζήκαηα θαηεπζχλζεσλ, 

λα κελ δνζεί ζηνπο καζεηέο δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη, ζηελ νπνία κάιινλ ζα 

δείμνπλ αζπλέπεηα, αιιά λα πξνζέιζνπλ ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα ζηελ ηάμε θαη 

λα αζρνιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ. 

2
ε
 ώξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο)  

Καηά ηε 2
ε
 δηδαθηηθή ψξα ζα αμηνπνηεζεί ε νκαδνζπλεξγαζηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. Γηα απηφ απαηηείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, ν 

εθπαηδεπηηθφο λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηε δηακφξθσζε νκάδαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 
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θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ απνηειεί 

πξφθιεζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ πνπ εξγάδνληαη θπξίσο αηνκηθά.  

Πξνηείλεηαη νη νκάδεο 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. Οη νκάδεο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κε 

θξηηήξηα πνπ ζα νξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνηάζεηο θαη 

πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί κεηαμχ ηνπο ε θαιχηεξε δπλαηή 

ζπλεξγαζία.  

Δπηζεκαίλεηαη πσο θαιφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο φηη 

γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο νκάδαο ζα κπνξνχζαλ λα θξαηνχλ εκεξνιφγην, φπνπ 

ζα θαηαγξάθνπλ φ,ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, αιιά θαη 

αηνκηθφ θαη νκαδηθφ θάθειν, φπνπ ζα θπιάζζνληαη νη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο αληηζηνίρσο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαγξαθνχλ ρεηξνγξάθσο νη ζθέςεηο ή νη  

παξαηεξήζεηο ηνπο πξηλ ηελ ηειηθή ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ ζε 

πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Τ. Ο εθπαηδεπηηθφο, επηπιένλ, έρεη ήδε κεξηκλήζεη, πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ, γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν ζα αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ζα 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο.   

Οη καζεηέο εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο 

δεηείηαη λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζηνλ ρψξν αλά νκάδεο, ρξεζηκνπνηψληαο απφ έλαλ 

Ζ/Τ. πλνιηθά γηα ηηο έμη νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έμη Ζ/Τ.  

Πξέπεη λα εηπσζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ζα δνζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα πεξηέρνπλ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φιεο ηηο νκάδεο, κε ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο πξέπεη λα αζρνιεζνχλ έρνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο δηαθνξεηηθά πνηεηηθά 

θείκελα, αλζνινγεκέλα ζην βηβιίν ηνπο. ηφρνο είλαη φινη νη καζεηέο αθνξκψκελνη 

απφ δηαθνξεηηθά θείκελα λα θαηαιήμνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. 
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πγθεθξηκέλα, ζα δνζνχλ ηα παξαθάησ πνηήκαηα: «Ζ Απνθξηά» θαη «Ο 

ζηξαηηψηεο πνηεηήο» ηνπ Μίιηνπ αρηνχξε ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε νκάδα, ε  «Ώξα 

δεηιηλή» ηνπ Δθη. Καθλαβάηνπ θαη ε «Ζ Άλνημε» ηνπ Δπ. Γνλαηά ζηελ ηξίηε θαη 

ηέηαξηε νκάδα θαη, ηέινο, ν «Μηθξφο ζξήλνο» ηνπ Ν. Βαιασξίηε θαη ην πνίεκα κε 

ηίηιν «Βιαδίκεξε» ηνπ Γ.Π Παπαδίηζα ζηηο δχν ηειεπηαίεο νκάδεο. Πξνηείλεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ πνηεηηθά θείκελα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα κε ηελ αλαδήηεζή ηνπο, κηαο πνπ νη καζεηέο αλά πάζα 

ζηηγκή ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζην βηβιίν ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο. 

θνπφο απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο είλαη, κεηά ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ηνλ 

ππεξξεαιηζκφ ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, αιιά θαη ηελ πνίεζε, λα κειεηήζνπλ ηα 

πνηεηηθά θείκελα πνπ έρνπλ δνζεί αλά νκάδα θαη λα είλαη ζε ζέζε κφλνη ηνπο, 

ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

λα εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ππεξξεαιηζηηθνχ πνηήκαηνο θαη λα 

ζρνιηάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αλαιχνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη 

ην θαζέλα.  

Γηα λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο, κνηξάδνληαη ζηνπο καζεηέο ηα θχιια 

εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ έρεη λα 

κειεηήζεη ε θάζε νκάδα, αιιά θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο μεθηλνχλ κε 

ηελ αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Έρεη ππάξμεη κέξηκλα, ψζηε 

αθελφο ε έθηαζε ησλ θεηκέλσλ λα κελ είλαη κεγάιε θαη αθεηέξνπ λα ππάξρνπλ 

πεξίπνπ ίδηα θξηηήξηα αλαθνξηθά κε ηε δπζθνιία ή ηελ έθηαζε ησλ πνηεηηθψλ 

θεηκέλσλ πνπ έρεη θάζε νκάδα αλαιάβεη.  

Ακέζσο κεηά ηελ πξψηε αλάγλσζε θαη πξφζιεςε ησλ πνηεκάησλ απφ ηηο 

νκάδεο (5΄-7΄), νη καζεηέο θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πξψηε νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σνπο δεηείηαη λα κειεηήζνπλ ηελ εηθνλνπιαζηηθή δχλακε ησλ πξνο 

κειέηε πνηεκάησλ θαη ηελ αλάγθε ηνπ εθάζηνηε πνηεηή λα ππεξβεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δηαξξεγλχνληαο ηα φξηα ηεο ινγηθήο θαη λα ζρνιηάζνπλ ηη αθξηβψο 

πξνζδίδεηαη ζην πνίεκα, αλ δειαδή ην πνηεηηθφ θείκελν γίλεηαη πην ελδηαθέξνλ, αθνχ 
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εμάπηεη ηε θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε, αλ γίλεηαη πην δχζθνιν ζηελ πξφζιεςε θαη ηελ 

εξκελεπηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, πην παξαζηαηηθφ ή πην ειεχζεξν ζηελ εξκελεία ηνπ θ.ά. 

Δπηπιένλ, θαινχληαη λα παξαηεξήζνπλ ηε ζηίμε ησλ πνηεκάησλ πνπ ηνπο δφζεθαλ 

θαη λα νδεγεζνχλ ζε έλαλ πξψην πξνβιεκαηηζκφ γηα ην αλ θαη θαηά πφζν ε 

πξνζπάζεηα ησλ ππεξξεαιηζηψλ πνηεηψλ γηα απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο 

επηηπγράλεηαη φρη κφλν κέζσ ησλ ηνικεξψλ εηθφλσλ, απηψλ δειαδή πνπ αληηβαίλνπλ 

ζηε ινγηθή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη κέζσ ηεο απνπζίαο ζρεδφλ ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο. 

θνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα παξαηεξήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ, 

απνθηψληαο ηηο αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο, ζε πνηήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο 

ηάμεο ηνπο, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δηδάζθνληαη, θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο, φπσο ε ηάζε ππέξβαζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε ηνικεξή εηθνλνπνηία, ζηελ νπνία ππάξρεη έληνλν ην νλεηξηθφ 

θαη θαληαζηηθφ ζηνηρείν θαη ηελ νπνία νξηζκέλνη απφ ηνπο κεηαπνιεκηθνχο 

ινγνηέρλεο πηνζέηεζαλ, ελψ ηαπηνρξφλσο, ζα γλσξίζνπλ θαη έλα κηθξφ δείγκα ηνπ 

έξγνπ ηνπο. Δπηπιένλ, ζα αληηιεθζνχλ, ζρνιηάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο, πσο ν ππεξξεαιηζκφο ζηελ πνίεζε κάιινλ θαζηζηά ην 

πνηεηηθφ θείκελν δπζθνιφηεξν σο πξνο ηελ εξκελεπηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, αιιά, 

ηαπηφρξνλα, θαη πνιχ ελδηαθέξνλ.  

ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε έλα ινγηζκηθφ 

παξνπζίαζεο, ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ κε κνπζηθή ή θσηνγξαθίεο, 

ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ν πνηεηήο θαη ηηο νπνίεο 

ζα έρνπλ ζπλδέζεη κε ην θείκελφ ηνπο κε ππεξδεζκνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζειθχεηαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ην πνίεκα επθνιφηεξα, εθφζνλ κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ ή ησλ εηθφλσλ 

πνπ ζα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν, ζα κπνξέζνπλ λα νπηηθνπνηήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζηα πξνο κειέηε πνηήκαηα, αιιά θαη λα αληηιεθζνχλ 
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θαιχηεξα ην θαληαζηηθφ ζηνηρείν θαη ηνλ ππεξβαηηθφ ραξαθηήξα ησλ 

ππεξξεαιηζηηθψλ πνηεκάησλ πνπ αλέγλσζαλ.  

Θα ρξεηαζηεί κάιηζηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, γηα ηελ 

επηινγή ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ πνπ έθαλαλ θαη λα ζθεθζνχλ θαηά πφζν απνδίδεηαη κέζσ 

απηνχ ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί ν εθάζηνηε πνηεηήο, δειαδή ε 

θαληαζηηθή απεηθφληζε ηνπ θφζκνπ θαη ην νλεηξηθφ ζηνηρείν. Δπηπιένλ, ε ζχλδεζε κε 

ππεξδεζκνχο ηεο απάληεζεο ησλ καζεηψλ κε εηθφλεο πνπ ζα αλαδεηήζνπλ ζην 

δηαδίθηπν επηηξέπεη ηε κεηαηφπηζε απφ ηελ εξγαιεηαθή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ (πξφγξακκα 

ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο) ζηε ιεηηνπξγηθή κάιινλ δηάζηαζε, κέζσ ηεο θξηηηθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζηηο πιεξνθνξίεο, ηηο εηθφλεο, ηε κνπζηθή πνπ ζα αλαδεηεζνχλ απφ 

ην δηαδίθηπν θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πνπ ηαηξηάδνπλ 

ζην πλεχκα ή ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκηνχξγεζαλ.  

ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ηζηνιφγην, 

πξνθεηκέλνπ νη άιιεο νκάδεο λα πξνβνχλ ζε ζρνιηαζκφ ηνπο. Με ην ηέινο ηεο ψξαο 

απηήο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο ηα θχιια εξγαζίαο θαηά ηελ 

επφκελε ζπλάληεζή ηνπο. 

3
ε
 ώξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Σελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ, έρνληαο καδί ηνπο ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ηνπο κνηξάζηεθαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλάληεζε ηεο ηάμεο. Καη απηήλ ηελ ψξα νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ 

νκαδηθά, αζρνινχκελνη κε ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  

Εεηείηαη απφ ηηο νκάδεο, έρνληαο σο ζεκεία αλαθνξάο ηα πνηήκαηα πνπ ε 

θαζεκηά έρεη λα κειεηήζεη, λα παξαηεξήζνπλ θαιχηεξα ηα ζεκεία ζηίμεο ησλ 

πνηεηηθψλ απηψλ θεηκέλσλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ χπαξμε ή ηελ απνπζία ηνπο θαη 

ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε θάζε κία απφ απηέο. ηφρνο είλαη λα έξζνπλ ζε επαθή 

κε έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππεξξεαιηζκνχ, κνξθηθφ απηή ηε θνξά, θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε αθαηάζηαηε –ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί– ζηίμε ζπκβάιιεη 

θαη απηή ζηελ απφδνζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πνηεηή θαη εμππεξεηεί ηελ επηζπκία 
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ηνπ γηα θαηάθηεζε ηεο αίζζεζεο ηεο ειεπζεξίαο ελάληηα ζε θάζε κνξθή ζπκβάζεσλ. 

Βέβαηα, ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

παξαηεξήζνπλ ηα ζεκεία ζηίμεο ησλ πνηεκάησλ, ηψξα, φκσο, ζα εκβαζχλνπλ ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαη ζα ζρνιηάζνπλ πην πξνζεθηηθά ηνλ ξφιν ηνπο θαη ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα, ζην νπνίν ζπληείλνπλ. 

Ζ θαζεκηά απφ ηηο έμη νκάδεο ησλ καζεηψλ, ινηπφλ, παίξλεη ζέζε κπξνζηά απφ 

έλαλ Ζ/Τ θαη γξάθεη  ην ζπλεξγαηηθφ ηεο θείκελν ζε έλα έγγξαθν επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ (Word). ηε ζπλέρεηα, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ θάπνην 

ηκήκα ησλ πνηεκάησλ πνπ κειέηεζαλ –φπνην εθείλνη επηζπκνχλ– θαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ νη ίδηνη ηα ζεκεία ζηίμεο ζην πνίεκα. θνπφο απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ επηινγή ηνπ ππεξξεαιηζηή πνηεηή, φζνλ 

αθνξά ζηα ζεκεία ζηίμεο, κε ηε δηθή ηνπο εθδνρή θαη λα ζρνιηάζνπλ αλ αιιάδεη ην 

αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. 

ην ηέινο ηεο δηδαθηηθή απηήο ψξαο αλαξηψληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο γηα λα αξρίζεη ε πνιχηηκε 

αλαηξνθνδφηεζε, ε αλάγθε χπαξμεο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ηνληζηεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη νη νκάδεο έρνπλ 

νινθιεξψζεη θαη αλαξηήζεη ηηο απαληήζεηο ηνπο, ζα κπνξνχζε λα ελζαξξπλζεί ε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ εξγαζηψλ ησλ άιισλ νκάδσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο. 

4
ε
 ώξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο απηήο ψξαο ηνπ ζελαξίνπ κεηαβαίλνπλ 

ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ . Σελ ηειεπηαία απηή ψξα ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη έλα είδνο αλαζχλζεζεο ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ, νη νπνίνη αλακέλεηαη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ σξψλ, κέζα 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο εηέζεζαλ, έρνπλ θαηαλνήζεη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα 

ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ή ηνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ απηά. 
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Απηήλ ηελ ψξα νη καζεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά νκάδεο κπξνζηά απφ έλαλ 

Ζ/Τ. Καιχηεξα λα εξγαζηνχλ ζε ηεηξακειείο νκάδεο γηα λα κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ 

θαιχηεξα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ, αλ θαη ε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 

(αλ δειαδή ζα είλαη νκαδηθή ή αηνκηθή) εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ Ζ/Τ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ηκήκα.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ζηνπο 

ζπκθξαζηηθνχο πίλαθεο ιέμεσλ γηα κείδνλεο λενέιιελεο πνηεηέο (Αλεκφζθαια) ή ζην 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ινγνηερληθψλ έξγσλ ηνπ ΠΟ.Θ.Δ.Γ. ππεξξεαιηζηηθά πνηεηηθά 

θείκελα ησλ πνηεηψλ πνπ κειέηεζαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο 

ή άιισλ πνηεηψλ. Σνπο δεηείηαη λα επηιέμνπλ έλα ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα πνπ ηνπο 

εθθξάδεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κε ην πξφγξακκα Windows Movie 

Maker έλα ζχληνκν βίληεν (δηάξθεηαο 1΄-2΄), ην νπνίν ζα εκπινπηίζνπλ θαη ζα 

δηαλζίζνπλ κε εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ππεξξεαιηζηηθνχο ή κε δσγξαθηθνχο πίλαθεο, 

κνπζηθή επέλδπζε πνπ ζα βξνπλ ζην δηαδίθηπν θαη ζα απνδίδνπλ, ηξφπνλ ηηλά, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηή.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απαηηεί γλψζε θαη ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ βίληεν, ην νπνίν αλ δελ ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλν ζηνπο Ζ/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο, νη καζεηέο κπνξνχλ 

εχθνια λα ην αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα ην απνζεθεχζνπλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηνπο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη ε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία, νη νπνίνη αθνχ επηιέμνπλ ην 

ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα πνπ ηνπο εθθξάδεη, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

νπηηθνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη κέζσ απηνχ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή 

εηθφλσλ. Οη καζεηέο, φκσο, εξγαδφκελνη νκαδηθά αλακέλεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ, 

βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ,  θαη λα θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ιφγσ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο βίληεν, κάιινλ ζα 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html
http://www.potheg.gr/Projects.aspx?lan=1
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ηνπο θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ζα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ πσο θάλνπλ θάηη 

δεκηνπξγηθφ θαη ελδηαθέξνλ. 

Αλ ππάξμεη δηαζέζηκνο ρξφλνο, θάηη πνπ ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηελ εμνηθείσζε 

ησλ καζεηψλ κε ην πξφγξακκα Windows Movie Maker, αιιά θαη απφ ηε δηάξθεηα 

ησλ βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη παξνπζίαζε θαη 

ζχληνκνο ζρνιηαζκφο ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ. Γηαθνξεηηθά θαινχληαη νη νκάδεο 

λα αλαξηήζνπλ φ,ηη δεκηνχξγεζαλ ζην ηζηνιφγην, απ’ φπνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ζα 

κπνξέζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα ηε ζρνιηάζνπλ. 
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Σ.ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο εργαζίας κοινό για όλες ηις ομάδες 

 

 

 

Δργαζηήριο πληροθορικής 

Πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2
ε
 δηδαθηηθή ψξα 

Κείμενα ανά ομάδα:   

Α΄ ομάδα: αρηνχξεο, Μίιηνο, «Ζ Απνθξηά», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει. 22. 

Β΄ ομάδα: αρηνχξεο, Μίιηνο «Ο ζηξαηηψηεο πνηεηήο», Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 23. 

Γ΄ ομάδα: Καθλαβάηνο, Έθησξ, «Ώξα δεηιηλή», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 26.  

Γ΄ ομάδα: Γνλαηάο, Δπακεηλψλδαο, «Ζ Άλνημε», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 42. 

Δ΄ ομάδα: Βαιασξίηεο, Νάλνο, «Μηθξφο ζξήλνο», Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 30  

Σ΄ ομάδα: Παπαδίηζαο, Γ.Π., «Βιαδίκεξε», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει. 47. 

 

 Δργαζηήριο πληροθορικής. Γξαζηεξηφηεηα θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο: 

Παξαθνινπζήζηε θαη ζρνιηάζηε κε ζπληνκία ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο θαη ηηο 

εηθφλεο ηνπ πνηήκαηνο πνπ ζαο δφζεθε. Τπάξρεη πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή, κέζσ ησλ 

εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ, λα πξνζεγγίζεη ην φλεηξν θαη λα ππεξβεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

1
ε 

δηδαθηηθή ψξα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17225/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17226/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17228/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17242/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17232/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17247/
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θαη ηη πξνζδίδεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζην πνίεκα απηή ε εηθνλνπιαζηηθή δχλακε; Σα 

ζεκεία ζηίμεο απνδίδνπλ θαη απηά ηελ επηζπκία ηνπ πνηεηή γηα απειεπζέξσζε απφ ηε 

ινγηθή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Καηαγξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα ινγηζκηθφ 

παξνπζίαζεο.  

ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν κνπζηθή, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο πνπ 

ζεσξείηε πσο απνηππψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ πνηεηή, ηηο νπνίεο 

ζα ζπλδέζεηε κε ππεξδεζκνχο κε ηελ απάληεζή ζαο. Πξνβιεκαηηζηείηε γηα ηελ 

επηινγή ησλ εηθφλσλ ή ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ θάλαηε. Πηζηεχεηε φηη απηή ε επηινγή 

ζαο αλαδεηθλχεη ην θαληαζηηθφ-ππεξβαηηθφ ζηνηρείν ησλ πνηεκάησλ; Αλαξηήζηε ζην 

ηζηνιφγην ηεο ηάμεο γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

3
ε
 δηδαθηηθή ψξα 

 

Δργαζηήριο πληροθορικής: Γξαζηεξηφηεηα θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο. 

Παξαθνινπζήζηε πην πξνζεθηηθά ηε ζηίμε ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζαο δφζεθαλ 

πξνο κειέηε. Ση παξαηεξείηε; ρνιηάζηε αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή ηελ απνπζία ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο ηη επηζπκεί λα εθθξάζεη ν πνηεηήο, ηη ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, ηδέεο, 

θαηαζηάζεηο. Πηζηεχεηε πσο ηα ζεκεία ζηίμεο ζπληεινχλ θαη απηά ζηελ απφδνζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πνηήκαηνο;  Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα αξρείν Word θαη 

αλαξηήζηε ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο ζπκκαζεηψλ ζαο.  

ηε ζπλέρεηα, επηιέμηε φπνην ηκήκα εζείο ζέιεηε απφ ην πνίεκα πνπ ζαο 

δφζεθε. Σνπνζεηήζηε κφλνη ζαο ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ζπγθξίλεηε ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλεηαη ζην πνίεκα αλάκεζα ζηε δηθή ζαο εθδνρή θαη απηή 

ηνπ πνηεηή. 
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Δργαζηήριο πληροθορικής: Γξαζηεξηφηεηα θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο. 

Αλαδεηήζηε ζηνπο ζπκθξαζηηθνχο πίλαθεο ιέμεσλ γηα κείδνλεο λενέιιελεο πνηεηέο 

(Αλεκφζθαια) ή ζην  αξρείν ινγνηερληθψλ έξγσλ ηνπ ΠΟ.Θ.Δ.Γ. θαη άιια 

ππεξξεαιηζηηθά πνηήκαηα ησλ πνηεηψλ πνπ ήδε γλσξίζαηε θαη κειεηήζαηε ή άιισλ. 

Δπηιέμηε απφ ην πιηθφ πνπ ζα βξείηε έλα κφλν πνηεηηθφ θείκελν πνπ ζαο εθθξάδεη θαη 

πηνζεηεί ηνλ ππεξξεαιηζκφ, ην νπνίν ζα πιαηζηψζεηε κε κνπζηθή, εηθφλεο, 

δσγξαθηθνχο πίλαθεο ή θσηνγξαθίεο πνπ ζα αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν θαη 

νπηηθνπνηνχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ πνηεηή, ηνπ 

νπνίνπ ην θείκελν επηιέμαηε. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα Windows 

Movie Maker δεκηνπξγήζηε έλα ζχληνκεο δηάξθεηαο βίληεν (1 έσο 2 ιεπηψλ), ζην 

νπνίν ζα απνδίδεηε φια ηα παξαπάλσ. Αλαξηήζηε ην ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο.   

4
ε
 ψξα: δξαζηεξηφηεηεο 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Καηά ηε ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα παξακείλνπλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε θαη λα αζρνιεζνχλ κε κία δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ αηνκηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αηνκηθή αμηνιφγεζε. Έηζη, φ,ηη δεκηνπξγήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη πξντφλ 

αηνκηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζα εθθξάδεη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, απφςεηο. 

πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ηνπο δεηεζεί λα ζθεθζνχλ ηξεηο έσο πέληε ιέμεηο θαη, 

έρνληαο απηέο σο αξρή, λα ζπλζέζνπλ νη ίδηνη ζχληνκα ππεξξεαιηζηηθά πνηήκαηα, 

αθνινπζψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ πνπ έρνπλ ήδε 

γλσξίζεη, φπσο ηελ απνπζία πνιιψλ ζεκείσλ ζηίμεο, ηελ ηνικεξή εηθνλνπνηία, ηελ 

θπξηαξρία ηνπ νλείξνπ θαη ηελ ππέξβαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο δεηεζεί λα θαηαγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξξεαιηζκνχ, 

θσδηθνπνηψληαο ηα, έηζη φπσο ηα γλψξηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ 

ζελαξίνπ. 

Αλ ν εθπαηδεπηηθφο ην επηζπκεί ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηεηηθά 

θείκελα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ. Γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ ή ζρνιηθά εγρεηξίδηα άιισλ ηάμεσλ. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν παξφλ ζελάξην απνηειεί κία εηζαγσγηθή δηδαθηηθή πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ πνηεηηθά 

έξγα πνηεηψλ πνπ πηνζέηεζαλ ηελ ππεξξεαιηζηηθή γξαθή, θάπνηα απφ ηα νπνία 

αλζνινγνχληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

Ωο εηθνληθφο ρψξνο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ πξνηείλεηαη ην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη φρη κφλν ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη 

κεξηκλήζεη γηα κία παξνπζίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ηζηνινγίνπ ζε 

έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, αιιά θαη ηελ 
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εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ηδίνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο Ζ/Τ γεληθφηεξα. Δπηπιένλ, γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ηέηαξηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο αμηνπνηείηαη ην πξφγξακκα Windows Movie Maker, γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε 

πξνεγθαηάζηαζε ζε φζνπο Ζ/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνηείλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί 

πνιχηηκνο ρξφλνο. Καη γηα ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, φκσο, απαηηείηαη 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ.  

 Σέινο, ιφγσ ηνπ βεβαξπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ, 

ζηνπο νπνίνπο ην παξφλ ζελάξην απεπζχλεηαη, ελδερνκέλσο, λα παξαηεξεζεί 

αζπλέπεηα, φζνλ αθνξά ζηελ είζνδν ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ θαη 

ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ άιισλ νκάδσλ. Γηα απηφ, απαηηείηαη ε ζπρλή 

ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο θαιφ είλαη λα εηζέξρεηαη 

ζπρλά ζην ηζηνιφγην θαη λα ζρνιηάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ νκάδσλ, δίλνληαο θίλεηξν 

λα πξάμνπλ ην ίδην θαη νη καζεηέο ηνπ. 

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). 
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