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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηινο  

Ζ Σέρλε ζηνλ πφιεκν 

Δθαξκνγή ζελαξίνπ  

Παλαγηψηα εθεξιή 

Γεκηνπξγία ζελαξίνπ  

Παληαδήο Μεηεινχδεο 

Γηδαθηηθφ αληηθείκελν 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

Τάμε 

Β΄ Λπθείνπ 

Σρνιηθή κνλάδα 

2ν Γεληθφ Λχθεην Υνιαξγνχ  

Χξνλνινγία 

Απφ 07/03/2014 έσο 28/03/2014 

Γηδαθηηθή/ζεκαηηθή ελφηεηα 

Παξνπζίαζε-Κξηηηθή 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή 

έξγνπ ηέρλεο. 

Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο.  

Γηαζεκαηηθφ 

Ναη 

Δκπιεθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα 

Η. Φηινινγηθήο δψλεο  
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Ηζηνξία 

Νενειιεληθή γιψζζα 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο 

ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

ρνιηθέο γηνξηέο 

Χξνληθή δηάξθεηα 

9 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χψξνο 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki.  

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο γηα δάζθαιν θαη καζεηή 

Ζ πξνεγνχκελε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο βνήζεζε ζεκαληηθά γηα ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάγλσζε ησλ έξγσλ ηέρλεο ηα νπνία πξνζεγγίζακε ζηελ 

εθαξκνγή, επεηδή δελ ήηαλ εμαζθεκέλνη νη καζεηέο, παξαθνινπζήζακε ζηελ αξρή 

έλα βίληεν ζρεηηθά κε ην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηελ αλάιπζε θάπνησλ έξγσλ 

απφ θξηηηθνχο ηέρλεο.  

 

Δθαξκνγή ζηελ ηάμε 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.  

Τν ζελάξην ζηεξίδεηαη 

Παληαδήο Μεηεινχδεο, Ζ ηέρλε ζηνλ πφιεκν, Νενειιεληθή Γιψζζα Β΄ Λπθείνπ, 

2013. 
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Τν ζελάξην αληιεί 

—  

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αμηνπνηήζακε ηνπο ηξεηο άμνλεο-ζηφρνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ (Μεηεινχδεο 

2013) πξνζαξκφδνληαο απηνχο ζην πιαίζην πνπ έζεηε ην θνηλσληθφ ζπκβάλ ηεο 

ζρνιηθήο γηνξηήο γηα ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ θαη εηδηθφηεξα ε πξνεηνηκαζία ηεο. Όζνλ 

αθνξά ζηνλ πξψην άμνλα, ηελ πξνζέγγηζε, δειαδή, ηεο ηέρλεο απφ κηα δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζε πεξηφδνπο κεγάισλ αλζξσπηζηηθψλ 

θξίζεσλ, φπσο είλαη ν πφιεκνο, εθηφο απφ ην παξάδεηγκα ηεο πξφηαζεο πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηνλ πφιεκν ζηε Βνζλία θαη ζηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηνπ αξάγηεβν, δηεξεπλήζακε ζπζηεκαηηθά ηελ 

θαιιηηερληθή παξαγσγή, ηελ εληαγκέλε ζην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ (θπξίσο ηνπ 

γαιιηθνχ) ην 19
ν
 αηψλα. Ωο πξνο ηνλ δεχηεξν άμνλα, ηε δηδαζθαιία/πξνζέγγηζε 

θεηκεληθψλ εηδψλ, έληππσλ θαη ςεθηαθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ, θξαηήζακε ην 

ειιεληθφ rock ηξαγνχδη γηα ην πνιηνξθεκέλν αξάγηεβν θαη ην απφζπαζκα απφ ην 

βηβιίν ηνπ Υαηδηδάθη, αιιά αμηνπνηήζακε θαη κηα πνηθηιία θεηκέλσλ (παξνπζηάζεηο, 

θξηηηθέο θαη έξγα ηέρλεο) αλαθνξηθά κε ην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηε ζρέζε ηνπ 

κε ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε. Σέινο, σο πξνο ηνλ ηξίην άμνλα, ηελ παξαγσγή  ιφγνπ 

απφ ηνπο καζεηέο, εληάμακε ζηελ εθαξκνγή, εθηφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζην αξρηθφ 

ζελάξην (πξνθνξηθφ ιφγν θαη γξαπηφ θείκελν θξηηηθήο), ηε δεκηνπξγία παξνπζίαζεο 

θαη ζπλνδεπηηθνχ θεηκέλνπ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πεξίζηαζε ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο.  

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σχιιεςε θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην 

Γηα ην ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ πιαηζηψλεη ηελ εθαξκνγή παξαπέκπνπκε ζηελ 
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αξρηθή πξφηαζε (Μεηεινχδεο 2013). Ζ νιηζηηθή (γλσζηηθή-δηαλνεηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, αηζζεηηθή) αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη παξαηήξεζεο ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ (Μέγα 2011) βξίζθεηαη ζε 

γφληκε αιιειεπίδξαζε κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβάληνο 

(επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ζρνιηθήο γηνξηήο), επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο γισζζηθνχο κεραληζκνχο κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο (Κνπηζνγηάλλεο 2010). 

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, πεπνηζήζεηο, πξφηππα, ζηάζεηο δσήο 

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο έρεη σο βαζηθφ δεηνχκελν λα νδεγήζεη ηνπο 

καζεηέο, κέζσ κηαο πεξηζζφηεξν βησκαηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηε 

δηαηχπσζε πξνβιεκαηηζκψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο κεγάισλ αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ, φπσο είλαη ν πφιεκνο. 

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην θαιιηηερληθφ θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηελ εηθφλα ηεο 

επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο, φπσο πξνβιήζεθε κέζα απφ ηα εηθαζηηθά έξγα θπξίσο, 

έρεη ελδηαθέξνλ λα αληρλεχζνπλ νη καζεηέο ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ λενέιιελα. Καινχληαη, δειαδή: 

 λα ζπγθξνηήζνπλ έλα λφεκα γηα ηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο, ηδηαίηεξα απηήο πνπ 

απνθαινχκε ζηξαηεπκέλε ζηνπο αγψλεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ιαψλ· 

 λα δηαηππψζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο ηνπνζεηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηηο 

θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ· 

 λα δηαιερζνχλ κε ην παξειζφλ θαη ηδηαίηεξα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ 

ηελ ηαπηφηεηά καο σο Νενειιήλσλ, αληρλεχνληαο ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο 

ηεο κέζα απφ ηα έξγα ησλ ξνκαληηθψλ δσγξάθσλ. 
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Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο «Παξνπζίαζε-Κξηηηθή» πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε 

απαηηεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο είλαη νη θξηηηθέο έξγσλ ηέρλεο, θαη εηδηθνχ 

ιεμηινγίνπ. χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα 

ην ιχθεην, ηα θείκελα παξνπζίαζεο-θξηηηθήο απνηεινχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηε 

γέθπξα γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε ηάμε ζε θείκελα πεηζνχο θαη δνθηκηαθνχ 

ιφγνπ. ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

έξζνπλ ζε κηα πξψηε γλσξηκία κε ηε γιψζζα ηεο παξνπζίαζεο θαη θξηηηθήο έξγσλ 

ηέρλεο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ ζε 

επίπεδν κηθξν/καθξνδνκήο.  Δηδηθφηεξα, θαινχληαη λα: 

 αλαγλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηε δνκή, ην χθνο θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζε 

θείκελα παξνπζίαζεο θαη θξηηηθήο· 

 εθαξκφζνπλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζεκεηψζεσλ (χιε ήδε γλσζηή ζηνπο 

καζεηέο) θαη ζρνιηαζκνχ γηα ηε ζχληαμε θεηκέλσλ παξνπζίαζεο θαη θξηηηθήο· 

 αζθεζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο χθνπο (επηινγήο ιεμηινγίνπ, ζχληαμεο, 

ζρεκάησλ ιφγνπ θ.ν.θ.) γηα ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο, πξνζαξκφδνληαο 

ηνλ ιφγν ηνπο ζηηο δεηνχκελεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο· 

 αζθεζνχλ ζηελ αλάγλσζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (έξγσλ ηέρλεο, βίληεν), 

αιιά θαη ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο, ζπλδπάδνληαο κε 

ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο επηθνηλσλίαο· 

 ζπλζέζνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα παξνπζίαζεο κε ζηνηρεία θξηηηθήο·  

 παξαγάγνπλ πξνθνξηθφ ιφγν ζπκκεηέρνληαο ζηε ζπδήηεζε ηεο νινκέιεηαο 

θαη δηαηππψλνληαο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπκπεξάζκαηα. 

Γξακκαηηζκνί 

Όζνλ αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ησλ γξακκαηηζκψλ, ε παξνχζα πξφηαζε εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ησλ «πνιπγξακκαηηζκψλ». Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία θεηκέλσλ 

θαη εηδψλ ιφγνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα επξχ θάζκα ηερλνινγηθψλ κέζσλ 
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επηθνηλσλίαο αιιά θαη πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο πεγέο. «Σν λφεκα 

παξάγεηαη πνιπηξνπηθά, νπφηε ν γισζζηθφο ηξφπνο είλαη κέξνο απφ έλα επξχηεξν 

πιέγκα νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη άιισλ ηξφπσλ λνήκαηνο φπνπ ε εηθφλα, ε θίλεζε, ε 

κνπζηθή, νη ήρνη γεληθφηεξα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη κάιηζηα ζηα πιαίζηα κηαο 

παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη θπζηθά φισλ ησλ λέσλ, θάζε θνξά, 

ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο» (Αδαιφγινπ 2007).  

ε επίπεδν εθαξκνγήο, εζηηάζακε θπξίσο ζηνλ ιεηηνπξγηθφ γξακκαηηζκφ κε 

ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο. 

Πην αλαιπηηθά κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ νη παξαθάησ ζηφρνη: 

Γισζζηθφο – Κιαζηθφο γξακκαηηζκφο  

 Να αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ αλάγλσζε θαη παξαγσγή θεηκέλσλ πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηα θεηκεληθά είδε ηεο παξνπζίαζεο-θξηηηθήο.  

Νένη γξακκαηηζκνί  

 Να αζθεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία δηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαη ηελ αλαζχλζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηα δηθά ηνπο θείκελα.  

 Να αμηνπνηήζνπλ ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλνπ γηα 

ηελ παξαγσγή ςεθηαθψλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηε ζρνιηθή γηνξηή γηα ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ. 

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηνξηήο, αλαιακβάλνπλ 

ξφινπο θαη πξσηνβνπιίεο, ζπλεξγάδνληαη, αιιειεπηδξνχλ θαη εθθέξνπλ ιφγν θαη 

άπνςε γηα ηελ φιε δηαδηθαζία.  
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηεξία 

Ζ επηθείκελε ζρνιηθή γηνξηή γηα ηελ επέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ πξνζθέξεη κηα 

εμαηξεηηθή πεξίζηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εκπιεθφκελνη ελεξγά, λα αληηιεθζνχλ φρη ζεσξεηηθά αιιά 

κέζσ έξεπλαο ηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηζηνξία, ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλεη ηδενινγία, ζπλεηδήζεηο θαη ηαπηφηεηεο. Γίλεηαη ε επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα εξεπλήζνπλ ηελ ηερλνηξνπία ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηε ζηελή ζρέζε 

ηνπ κε ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο (Δπξψπε, πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα), ηηο πεγέο 

έκπλεπζήο ηνπ, ηελ εηθφλα ησλ Διιήλσλ πνπ πξνβάιιεη, ηελ απήρεζε πνπ είρε ζηελ 

επξσπατθή θνηλή γλψκε θαη ηε ζχλδεζε κε ην θίλεκα ηνπ θηιειιεληζκνχ θαη 

θηιειεπζεξηζκνχ. Σν ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζ’ απηή ηε δηεξεχλεζε είλαη φηη πηζαλφλ 

νη καζεηέο ζα αλαξσηεζνχλ γηα ηνλ ξφιν πνπ έρεη παίμεη ην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ 

ζηελ εηθφλα πνπ ζρεκάηηζαλ νη Δπξσπαίνη γηα ηνπο Έιιελεο αγσληζηέο θαη ην πφζν 

απηή ε εηθφλα έπαημε ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο λενειιεληθήο καο ηαπηφηεηαο. 

Σχλδεζε κε ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν 

Σν ζελάξην αμηνπνηεί: α) ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε πνπ εληάζζνληαη ζηελ ελφηεηα «Παξνπζίαζε-

Κξηηηθή», β) ηελ ππνελφηεηα «Παξνπζίαζε-Κξηηηθή άιινπ έξγνπ ηέρλεο». 

Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ 

Ωο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ: 

 Αλαδήηεζε, επεμεξγαζία δηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαη αλαζχλζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηα δηθά ηνπο θείκελα.  

 Αμηνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλνπ γηα ηελ 

παξαγσγή ςεθηαθψλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ 

απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά κέζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο.  
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 Αμηνπνίεζε ηνπ web 2.0 (wiki), γηαηί δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο, αιιά 

θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλφηεηα λα επεθηείλεη ηε δηεξεχλεζε θαη ηε 

ζπλεξγαηηθή παξαγσγή θεηκέλνπ ζε εμσζρνιηθφ ρξφλν θαη ρψξν.  

Κείκελα 

1. Ο Φηιιειιεληζκφο ζηε Γαιιία, αθηέξσκα, Δπηά Ζκέξεο, Καζεκεξηλή 

2. Σν 1821 θαη νη μέλνη δσγξάθνη, παξαγσγή ηεο ΔΣ1, 1992 

3. Φαλή Μαξία Σζηγθάθνπ, Με ηα κάηηα ησλ ξνκαληηθψλ, αλάξηεζε ζε 

ηζηνζειίδα ζρεηηθή κε ηελ ηέρλε 

4. Αλάξηεζε ζε ηζηνιφγην γηα ην έξγν ησλ ξνκαληηθψλ δσγξάθσλ πνπ 

εκπλένληαη απφ ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε  

5. Βηνγξαθία ηνπ Μπάηξνλ, ειιεληθή έθδνζε ηεο wikipedia 

6. Ο Μπάηξνλ θαη ε Διιάδα, ηαηληνζήθε ηειεφξαζεο 

7. Roderick Beaton, Byron’s War, βηβιηνπαξνπζίαζε ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα  

8. Λφξδνο Μπάηξνλ, Σν πξνζθχλεκα ηνπ Σζάηιλη Υάξνιλη, αλζνινγνχκελν 

απφζπαζκα ζην ζρνιηθφ βηβιίν 

9. Μηα «ζπλέληεπμε αθήγεζεο δσήο» κε ηνλ Λφξδν Μπάπξνλ, αλάξηεζε ζε 

καζεηηθφ ηζηνιφγην  

10. Δπγέληνο Νηειαθξνπά, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ειιεληθή έθδνζε ηεο 

Wikipedia 

11. Κξαηζάηδελ Καξι (1794–1878 ) Ο δσγξάθνο ησλ αγσληζηψλ ηνπ ’21 

12. Friedel de Adam  

13. Magic de Spell, «Γηαθνπέο ζην αξάγηεβν» 

http://www.youtube.com/watch?v=YhIVlyY4SWk (1
ε
 εθηέιεζε)          

http://www.youtube.com/watch?v=gdJzXPXLQ10 (2
ε
 εθηέιεζε) 

14. Μάλνο Υαηδηδάθηο, «Ο θαζξέθηεο θαη ην καραίξη». 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1997/03/23031997.pdf
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1997/03/23031997.pdf
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1997/03/23031997.pdf
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1997/03/23031997.pdf
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1997/03/23031997.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=w5S_80189T0
http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://themethexis.blogspot.gr/2011/12/1819-david.html
http://themethexis.blogspot.gr/2011/12/1819-david.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=555677
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=555677
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=555677
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=555677
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=555677
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2363,8981/index03_05.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2363,8981/index03_05.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2363,8981/index03_05.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2363,8981/index03_05.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2363,8981/index03_05.html
https://sites.google.com/site/projectlykeiopedinis/mia-synenteuxe
https://sites.google.com/site/projectlykeiopedinis/mia-synenteuxe
https://sites.google.com/site/projectlykeiopedinis/mia-synenteuxe
https://sites.google.com/site/projectlykeiopedinis/mia-synenteuxe
https://sites.google.com/site/projectlykeiopedinis/mia-synenteuxe
https://sites.google.com/site/projectlykeiopedinis/mia-synenteuxe
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC
http://argolikivivliothiki.gr/2008/12/16/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BB-1794%E2%80%931878-%CE%BF-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%89/
http://argolikivivliothiki.gr/2008/12/16/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BB-1794%E2%80%931878-%CE%BF-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%89/
http://argolikivivliothiki.gr/2008/12/16/fridel-de-adam/
http://argolikivivliothiki.gr/2008/12/16/fridel-de-adam/
http://www.youtube.com/watch?v=w5S_80189T0
http://www.youtube.com/watch?v=YhIVlyY4SWk
http://www.youtube.com/watch?v=gdJzXPXLQ10
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Γηδαθηηθή πνξεία/ζηάδηα/θάζεηο 

Α΄ θάζε: 07/03/2014 θαη 10/03/2014: εηζαγσγή-νινκέιεηα, επεμεξγαζία θχιισλ 

εξγαζίαο ζε νκάδεο (2+1 ψξεο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο): Σελ πξψηε ψξα, ζε 

επίπεδν νινκέιεηαο, ελεκέξσζα θαηαξράο ηνπο καζεηέο γηα ην πξφβιεκα πξνο 

επίιπζε: ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο θαη ην αθηέξσκα γηα ηνλ ξφιν ηεο 

ηέρλεο ζηνλ πφιεκν θαη εηδηθφηεξα ηνπ ξνκαληηθνχ εηθαζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821. ηε ζπλέρεηα παξαθνινπζήζακε έλα απφζπαζκα 

απφ ηελ παξαγσγή ηεο ΔΡΣ κε ηίηιν «ην 1821 θαη νη μέλνη δσγξάθνη», κε ζηφρν λα 

εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζελαξίνπ, λα απνθηήζνπλ κηα πξψηε 

γλσξηκία κε ην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ, ην ηζηνξηθφ πιαίζην, ηελ ηερλνηξνπία θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θαη λα δηαηππψζνπλ απνξίεο. Σν ελ ιφγσ απφζπαζκα ηξάβεμε 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ην παξαθνινχζεζαλ πξνζεισκέλνη θαη δηαηχπσζαλ 

ζρφιηα ζρεηηθά κε ηα φζα παξαθνινχζεζαλ. Πάληα έρνπλ ελδηαθέξνλ νη πξψηεο 

αληηδξάζεηο θαη εληππψζεηο ησλ καζεηψλ φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε θαιιηηερληθά 

έξγα. Δδψ ηνπο εληππσζίαζε ε βία πνπ απνηππψλεηαη ζηα εηθαζηηθά έξγα ησλ 

ξνκαληηθψλ, ηα πάζε ησλ εξψσλ θαη νη έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο. Δπίζεο, ηνπο 

απαζρφιεζε ν φξνο «ζηξαηεπκέλε ηέρλε» θαη απηφ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

θάλνπκε κηα αξρηθή πξνζέγγηζε-ζπδήηεζε, ε νπνία δηακφξθσζε ην θιίκα γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Σα ηειεπηαία δέθα ιεπηά ηνπο ελεκέξσζα γηα ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη 

ζπδεηήζακε ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ νκάδσλ εξγαζίαο θαζψο θαη γηα 

ηα παξαγφκελα θείκελα. Δηδηθφηεξα, ε 1
ε
 νκάδα αλέιαβε ηε ζχληαμε εηζαγσγηθνχ 

ζεκεηψκαηνο γηα ην αθηέξσκα κε ηίηιν «Ζ επαλάζηαζε κέζα απφ ηα κάηηα ησλ 

ξνκαληηθψλ», ε 2
ε
 ηε ζχλζεζε ηεο ελφηεηαο «Ζ Διιάδα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ 

μέλσλ πεξηεγεηψλ (18
νο

 θαη 19
νο

 αη)», ε 3
ε
 ηελ ελφηεηα «Ζ Διιάδα κέζα απφ ηα κάηηα 

ηνπ Μπάηξνλ», ε 4
ε
 «Σα ειιελφζεκα έξγα ηνπ Δπγέληνπ Νηειαθξνπά», ε 5

ε
 «Σνπο 

άιινπο ξνκαληηθνχο δσγξάθνπο ηεο επαλάζηαζεο», ε 6
ε
 «Σνπο (μέλνπο) 

πξνζσπνγξάθνπο ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ» θαη ε 7
ε
 ηελ νξγάλσζε ηεο ςεθηαθήο 

https://www.youtube.com/watch?v=1UmecdS_IG0
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παξνπζίαζεο. Δίρα θάλεη κηα πξνεξγαζία γηα ηνλ ρσξηζκφ ησλ νκάδσλ, ηελ νπνία 

πξφηεηλα ζηνπο καζεηέο θαη ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζήζακε, θάλνληαο κηθξέο 

κεηαηξνπέο ζχκθσλα θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπο (θπξίσο σο πξνο ην ζέκα 

κε ην νπνίν ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ θαη φρη κε ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο). ηελ 

νκάδα ηεο ςεθηαθήο παξνπζίαζεο θξφληηζα λα εληάμσ δχν καζεηέο κεηξίσλ 

επηδφζεσλ θαη παζεηηθψλ αθξναηψλ ζηελ ηάμε, κε κεγάιε φκσο επρέξεηα ζηε ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή. 

Γηακνξθψζεθαλ, ινηπφλ, νη εμήο νκάδεο: κία δηκειήο (ςεθηαθή παξνπζίαζε), 

ηέζζεξηο ηξηκειείο (εηζαγσγή, πεξηεγεηέο, Μπάηξνλ, Νηειαθξνπά), κία ηεηξακειήο 

(πξνζσπνγξάθνη) θαη κία εμακειήο (άιινη ξνκαληηθνί). Ζ δπλακηθή ηνπ ηκήκαηνο 

είλαη 24 καζεηέο, αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

εξγαζία ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Σε δεχηεξε ψξα νη νκάδεο θαη ππννκάδεο πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνπο 

ζηαζκνχο εξγαζίαο. Αμηνπνηήζακε δέθα απφ ηνπο δψδεθα ζηαζκνχο εξγαζίαο∙ ε 

ηεηξακειήο νκάδα ρσξίζηεθε ζε δχν ππννκάδεο θαη ε εμακειήο ζε ηξεηο. Ζ θάζε 

νκάδα θαη ππννκάδα άλνημε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ ηεο αληηζηνηρνχζε θαη 

ελεκεξψζεθε γηα ηα δεηνχκελα θαη ην ηειηθφ πξντφλ. ηε θάζε απηή έπξεπε λα 

κειεηήζνπλ ηα θείκελα πνπ πξνηείλνληαλ ζηα θχιια εξγαζίαο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο 

νδεγίεο-εξσηήκαηα θαη λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηνχζαλ ζηε 

ζχλζεζε ησλ δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ. Ζ νκάδα ηεο ςεθηαθήο παξνπζίαζεο έπξεπε λα 

κειεηήζεη ηελ πξνηεηλφκελε ζην θχιιν εξγαζίαο δνκή ηεο παξνπζίαζεο, λα δεη ηηο 

εηθφλεο πνπ ππήξραλ ζην θάθειν ηεο νκάδαο, λα ηηο ηαμηλνκήζεη θαη λα πξνρσξήζεη 

ζε πεξαηηέξσ επηινγέο. Δμαηηίαο ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, είρα ήδε θάλεη ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ εηθνληζηηθνχ πιηθνχ (πεξηεγεηψλ θαη ξνκαληηθψλ) θαη ην είρα 

απνζεθεχζεη ζην ζρεηηθφ θάθειν. Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο απηννξγαλψζεθαλ, 

έθαλαλ ηελ θαηαλνκή ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ξφισλ, ρσξίο λα 

ρξεηαζηνχλ ηε δηθή κνπ παξέκβαζε. Μφλν ζε δχν νκάδεο ρξεηάζηεθε λα παξέκβσ 

θαη λα ηνπο βνεζήζσ ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ∙ 
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αλακελφκελν γηαηί ζ’ απηέο δχν καζεηέο (κία καζήηξηα θαη έλαο καζεηήο) έρνπλ 

γεληθφηεξα δπζθνιίεο θαη καζεζηαθέο θαη ζρεηηθέο κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζπλεηζθνξά ζηελ νκάδα. Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή είλαη λα ηνπο εληάζζσ ζε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο, απφ ζελάξην ζε ζελάξην, παξαθνινπζψληαο θάπσο πην ζηελά ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Δπεηδή ε ψξα 

δελ έθηαζε γηα ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, δηαζέζακε θαη κία αθφκα 

ψξα, ψξα ινγνηερλίαο θαλνληθά, κε ην ζθεπηηθφ φηη ην ελ ιφγσ ζέκα αθνξά επξχηεξα 

ηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο, εληφο ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη θαη ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο (Πεζθεηδή 2008). ην ηέινο ηεο ψξαο απηήο νη νκάδεο ηνπ πξνινγηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, ηνπ Μπάηξνλ, ηνπ Νηειαθξνπά θαη ηεο ςεθηαθήο παξνπζίαζεο είραλ 

νινθιεξψζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Οη νκάδεο ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ θαη ησλ 

άιισλ ξνκαληηθψλ επηθνξηίζηεθαλ λα κειεηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ φζα 

θείκελα ηνπο απέκελαλ ζην ζπίηη (ήδε είρα αλεβάζεη ην πιηθφ ζην wiki). Όιεο νη 

νκάδεο θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο ζε αξρείν word, εθηφο απφ κία ππννκάδα (απφ ηελ 

νκάδα ησλ άιισλ ξνκαληηθψλ) πνπ θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο ζην ηεηξάδηφ ηνπο. Σα 

αξρεία απηά ηα απνζήθεπζαλ ζηνλ θάθειν ηνπ ζελαξίνπ κε ηα αληίζηνηρα νλφκαηα 

ησλ νκάδσλ ηνπο. Σν πιηθφ ησλ ζεκεηψζεσλ ζα απνηεινχζε ηε βάζε γηα ηε ζχλζεζε 

ησλ θεηκέλσλ ζηε Β΄ θάζε.   

Σα θχιια εξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο-εξσηήκαηα επηιέρζεθαλ κε 

ζθνπφ λα πξνθχςεη κηα ζπλεθηηθή παξνπζίαζε κε ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: Δηζαγσγή, 

Μέξνο Α: Ζ Διιάδα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ ηνπ 18
νπ

 & 19
νπ

 αη., 

Μέξνο Β: Ζ Διιάδα κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ Μπάηξνλ, Μέξνο Γ: Δπγέληνο 

Νηειαθξνπά, Μέξνο Γ: Οη άιινη ξνκαληηθνί δσγξάθνη ηεο επαλάζηαζεο, Μέξνο Δ: 

Οη πξνζσπνγξάθνη ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ. Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ήηαλ 

λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηα πξνεπαλαζηαηηθά έξγα (φπνπ θπξηαξρνχλ ηα αξραία εξείπηα θαη νη 

αλζξψπηλεο θηγνχξεο ζπκπιεξψλνπλ απιψο ηα κλεκεία) θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε 

βαζκηαία κεηαηξνπή ηεο εηθφλαο απηήο κέζσ ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ Μπάηξνλ θαη 
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ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ ηνπ Νηειαθξνπά θαη ησλ άιισλ ξνκαληηθψλ δσγξάθσλ (φπνπ 

πξνβάιινληαη εκθαηηθά νη ζχγρξνλεο Έιιελεο σο ήξσεο, σο ππεξαζπηζηέο ηεο 

πίζηεο, ηεο παηξίδαο θαη ηεο αξραηνειιεληθήο θιεξνλνκηάο αιιά θαη σο ζχκαηα 

σκήο βίαο θαη βαξβαξφηεηαο). Γεληθφηεξα λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

κηαο εηθφλαο, κέζσ ηεο ηέρλεο, πνπ δηακφξθσζε ηελ ηαπηφηεηα ησλ λέσλ Διιήλσλ 

θαη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη εμήο.  

ην ηέινο ηεο ηξίηεο ψξαο (θαη ηεο Α΄ θάζεο) κε πιεζίαζε κηα καζήηξηα (πνπ 

εμεηάδεηαη πξνθνξηθά ιφγσ δπζιεμίαο) απφ ηελ νκάδα «ησλ άιισλ ξνκαληηθψλ» θαη 

κνπ έδσζε έλα πνίεκα πνπ έγξαςε εκπλεφκελε απφ ην ζέκα «ηέρλε θαη πφιεκνο». 

Έλα πνίεκα γξακκέλν απζφξκεηα γηα ηε βία ζηνλ πφιεκν. Δίλαη απφ ηηο επινγεκέλεο 

ζηηγκέο ηεο δηδαζθαιίαο φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη ην ζέκα εκπλέεη θάπνηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο σζεί ζε πξνζσπηθή έθθξαζε-δεκηνπξγία. Σεο είπα φηη ην πνίεκά ηεο πξέπεη λα 

ην παξνπζηάζεη ζηε γηνξηή, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνχγεηαη ν ιφγνο θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ θαη φρη απιψο ε απαγγειία θάπνησλ πνηεκάησλ. 

πκθψλεζε θαη απνρψξεζε πεξηραξήο.  
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 Σν πνίεκα ηεο καζήηξηαο  

Ζ καζήηξηα, θαζψο παξαηεξνχζε ηνπο πίλαθεο ησλ ξνκαληηθψλ δσγξάθσλ, ζηάζεθε 

ηδηαίηεξα ζηνλ πίλαθα ηνπ Οξάο Βεξλέ «Ζ ήηηα», ν νπνίνο απεηθνλίδεη Έιιελα 

πνιεκηζηή πνπ, σο ληθεηήο, δηαηάδεη ηνλ ππεξέηε ηνπ ζθνησκέλνπ Σνχξθνπ λα ηνλ 

απνθεθαιίζεη κε ην ζπαζί ηνπ. Σελ εληππσζίαζε, φπσο είπε ζηελ νκάδα ηεο, ε βία 

θαη ε έληαζε ηεο δσγξαθηάο θαη ην γεγνλφο φηη ν Έιιελαο αγσληζηήο επηδεηθλχεη εδψ 

ηε δχλακε ηνπ ληθεηή πνπ δελ δηζηάδεη λα πξνβεί ζε αληίπνηλα. «Ζ βία θαη ν πφιεκνο 

δελ αλαγλσξίδνπλ ζηξαηφπεδα» είπε ραξαθηεξηζηηθά.   
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Οξάο Βεξλέ, Η ήηηα 

 

Β΄ θάζε: 15/03/2014: παξαγσγή θεηκέλσλ ζε νκάδεο (2 ψξεο, εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο): Σν δίσξν απηφ νη νκάδεο αζρνιήζεθαλ κε ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ 

ηνπο. Δθηφο απφ ηελ νκάδα ηεο ςεθηαθήο παξνπζίαζεο πνπ εξγάζηεθε ζην 

PowerPoint, νη ππφινηπεο ζπλέζεζαλ ηα θείκελά ηνπο ζην word. Οη νκάδεο ηνπ 

εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο, ηνπ Λφξδνπ Μπάηξνλ θαη ησλ πξνζσπνγξάθσλ 

εξγάζηεθαλ ρσξίο δπζθνιία. Οη άιιεο νκάδεο εξγάζηεθαλ θηιφηηκα, αιιά 

ρξεηάζηεθαλ αξθεηέο θνξέο ηε ζπλδξνκή κνπ. Γελ είραλ δπζθνιίεο κε ηε δηαδηθαζία 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο (εθηφο απφ ηελ ππννκάδα κε ηε καζήηξηα πνπ έρεη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιία ζπλεξγαζίαο γεληθφηεξα)∙ νη δπζθνιίεο είραλ 

θπξίσο λα θάλνπλ κε ηελ αλάγλσζε ησλ έξγσλ ηέρλεο, ηελ πεξηγξαθή απηψλ θαη ηελ 

απνηχπσζε γεληθφηεξα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξνκαληηζκνχ ζηα δηθά ηνπο 

θείκελα. Δπεηδή νη δπζθνιίεο απηέο ήηαλ αλακελφκελεο, είραλ δνζεί ζηα αληίζηνηρα 

θχιια εξγαζίαο νδεγίεο αλάγλσζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ βνεζνχζαλ ηνπο καζεηέο 
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λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ι.ρ., ζην ζέκα, ζηα ρξψκαηα θαη ηνλ ζπλδπαζκφ 

ηνπο, ζηε ζηάζε ή θίλεζε ησλ πξνζψπσλ θηι. Παξφια απηά, νη καζεηέο ήζειαλ θαη 

ηε δηθή κνπ επηβεβαίσζε φηη πξνζέρνπλ απηά πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζέμνπλ θαη 

θπξίσο ππνζηήξημε γηα ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εηδηθήο 

γιψζζαο. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ εηζαγσγηθή θάζε (πξψηε ψξα-

νινκέιεηα) έγηλε κηα πξψηε απφπεηξα εμνηθείσζεο κε ηελ ηερλνηξνπία ηνπ 

ξνκαληηζκνχ θαη ηελ εηδηθή γιψζζα πνπ ηνλ πεξηγξάθεη∙ σζηφζν, ρξεηάζηεθε, ζε 

επίπεδν νκάδαο ή ππννκάδαο, λα ζπδεηήζνπκε εηδηθφηεξα ζεκεία θαη ηξφπνπο 

νξγάλσζεο θαη δηαηχπσζεο ησλ θεηκέλσλ παξνπζίαζεο.  

ην ηέινο ηνπ δίσξνπ είραλ νινθιεξψζεη νη νκάδεο ηεο εηζαγσγήο, ησλ μέλσλ 

πεξηεγεηψλ, ηνπ Λφξδνπ Μπάηξνλ, ησλ πξνζσπνγξάθσλ θαη ηεο ςεθηαθήο 

παξνπζίαζεο, ελψ νη νκάδεο γηα ηνλ Νηειαθξνπά θαη ηνπο άιινπο ξνκαληηθνχο είραλ 

θξαηήζεη ζεκεηψζεηο, αιιά ζα έπξεπε λα ηηο επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ, λα ηηο 

ελζσκαηψζνπλ θαη λα δψζνπλ ζηα θείκελά ηνπο εληαία κνξθή. πκθσλήζακε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνλ εμσδηδαθηηθφ ηνπο ρξφλν γη’ απηή ηελ εξγαζία θαη λα αλεβάζνπλ 

ηα θείκελά ηνπο ζην wiki κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία (έσο 18/3), γηα λα 

κπνξέζσ λα ηα δσ θαη λα ηα επηκειεζψ, ψζηε ζην επφκελν δίσξν λα γίλεη ε 

παξνπζίαζε θαη ε πξφβα γηα ηε γηνξηή. Καλνληθά, αλ είρακε ζηε δηάζεζή καο 

πεξηζζφηεξν ρξφλν, ζα κπνξνχζακε ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε 

νκάδα λα επηκειεζνχκε ην ηειηθφ θείκελν, ηε ζπλαίξεζε δειαδή ησλ επηκέξνπο ζε 

εληαίν θαη ζπλεθηηθφ θείκελν, θαη λα θξνληίζνπκε ηε «ζπλνκηιία» ηνπ κε ηελ 

ςεθηαθή παξνπζίαζε. Δπεηδή φκσο απηφ δελ έγηλε δπλαηφ, αλέιαβα λα θάλσ εγψ ηελ 

ηειηθή ζπλαίξεζε-επηκέιεηα, λα γξάςσ ην επηινγηθφ ζεκείσκα θαη λα ελζσκαηψζσ 

ζηελ ςεθηαθή παξνπζίαζε απνζπάζκαηα απφ ζρεηηθά βίληεν. Σα θείκελα ησλ 

νκάδσλ ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά θαη αλαδείθλπαλ απηφ πνπ είρε ηεζεί σο αξρηθφο 

ζηφρνο, ηε ζπκβνιή δειαδή ηνπ ξνκαληηθνχ εηθαζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ θαηαζθεπή 

θαη πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηνπ ήξσα. Βεβαίσο, δηαπηζηψζεθαλ θαη θάπνηεο 
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παξαλνήζεηο θαη αζπλέπεηεο θαζψο θαη ε ζπλήζεο ηαθηηθή ησλ καζεηψλ λα 

αληηγξάθνπλ απφ ηηο πεγέο ρσξίο λα πξνρσξνχλ ζε αλαζχλζεζε.  

ην ηέινο ηεο θάζεο απηήο ζπδεηήζακε επίζεο ην πνηεο/πνηνη ζα αλαιάβνπλ 

ηελ παξνπζίαζε ηφζν ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο ζην επφκελν δίσξν φζν θαη ελψπηνλ 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζην πιαίζην ηεο γηνξηήο. Αξθεηέο/νί ήηαλ πξφζπκεο/νη. 

Ωζηφζν ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο καζεηξηψλ/ψλ πνπ αξλήζεθαλ ζζελαξά λα 

αλαιάβνπλ ηέηνην ξφιν θαη επζχλε. Ζ ζπδήηεζε καδί ηνπο αλέδεημε ηνλ θφβν ηεο 

έθζεζεο (πνιχ ηζρπξφο ζε νξηζκέλνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο) θαη καο έδσζε ηελ 

επθαηξία λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο: φηη 

δειαδή δελ είλαη κφλν ε παξαγσγή θεηκέλσλ κε απνδέθηε ηνλ θαζεγεηή, αιιά ε 

επηθνηλσλία − κέζσ κηαο πνηθηιίαο θεηκεληθψλ εηδψλ − ζε φζν ην δπλαηφλ απζεληηθέο 

πεξηζηάζεηο, φπσο είλαη ε ζρνιηθή ηάμε, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα ή θαη άιια 

πεξηβάιινληα θαη απνδέθηεο. Γελ μέξσ αλ ηνπο έπεηζε ε ζπδήηεζε ή/θαη ε επηκνλή 

κνπ ζε απηφ, πάλησο θάπνηεο θαη θάπνηνη άιιαμαλ ζηάζε θαη δέρηεθαλ λα 

παξνπζηάζνπλ.   
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Σν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα: Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο 1
εο

 νκάδαο, έλα επηηπρεκέλν 

παξάδεηγκα πνπ δείρλεη φηη ε νκάδα αληηιήθζεθε ην δεηνχκελν θαη αμηνπνίεζε 

δεκηνπξγηθά ην πιηθφ ηεο, πξνζαξκφδνληαο ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ζηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο.   
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Σν θείκελν γηα ηνπο μέλνπο πεξηεγεηέο: Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο 2
εο

 νκάδαο δείρλεη κηα 

ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ε κεηαηξνπή ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο καο, 

θαζψο πεξλάκε απφ ηα έξγα ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ (κε έκθαζε ζηα αξραηνειιεληθά 

θαηάινηπα) ζηα έξγα ησλ ξνκαληηθψλ (κε έκθαζε ζηνλ πφιεκν θαη ην δξάκα ησλ 

πξνζψπσλ). Ωζηφζν, αλ θαη ην δεηνχκελν ήηαλ λα πεξηνξηζηεί ε νκάδα ζην βιέκκα 

ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα, γίλεηαη κάιινλ εθηελήο αλαθνξά ζην 

θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ κε απνηέιεζκα λα κελ πξνθχπηεη μεθάζαξν λφεκα. ηε 
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ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνπο καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο παξαδέρηεθαλ φηη 

δπζθνιεχηεθαλ κε ηα θείκελα, ηα νπνία «ρξεηάζηεθε λα δηαβάζνπλ αξθεηέο θνξέο 

γηα λα θαηαιάβνπλ πνχ ην πάλε». 
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Απφζπαζκα απφ ην θείκελν γηα ηνπο πξνζσπνγξάθνπο: Μέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

ζπλέζεζε ε 6
ε
 νκάδα γηα ηνλ Καξι Κξαηζάηδελ, έλαλ απφ ηνπο πξνζσπνγξάθνπο ησλ 

Διιήλσλ αγσληζηψλ. Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα δεκηνπξγηθή αλαζχλζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, κηαο θαη νη καζεηέο εδψ θαηαθεχγνπλ ζηε ζπλήζε ηαθηηθή ηεο 

αληηγξαθήο επηθφιιεζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξγνιηθήο Βηβιηνζήθεο. Σν κφλν 

δεκηνπξγηθφ – αλ ην ζεσξήζνπκε έηζη – είλαη φηη επηιέγνπλ απφ ην θείκελν 

απνζπάζκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα δεηνχκελα θαη ελζσκαηψλνπλ 

εηθνληζηηθφ πιηθφ, γηα λα πξνζδψζνπλ έλα θαιφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζην θείκελφ 

ηνπο, ην νπνίν «ζπλνκηιεί» κε ηα γξαθφκελα. Θεηηθφ, επίζεο, θαη ην γεγνλφο φηη 

αληινχλ ηελ πιεξνθνξία απφ αμηφπηζηε θαη έγθπξε πεγή.     

http://argolikivivliothiki.gr/2012/04/19/karl-krazeisen/


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

Β΄ Λυκείου «Η Τζχνη ςτον πόλεμο» 
Σελίδα 23 από 43 

 

 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

Β΄ Λυκείου «Η Τζχνη ςτον πόλεμο» 
Σελίδα 24 από 43 

 

 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

Β΄ Λυκείου «Η Τζχνη ςτον πόλεμο» 
Σελίδα 25 από 43 

 

Σν θείκελν γηα ηνπο ξνκαληηθνχο δσγξάθνπο: Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο 5
εο

 νκάδαο είλαη 

έλα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο ηνπ πιηθνχ. Ζ 

νκάδα ήηαλ εμακειήο θαη ρσξίζηεθε ζε ηξεηο δηκειείο ππννκάδεο. Ζ ζχλζεζή ηνπο 

ήηαλ εηεξνγελήο θαη είρε ελδηαθέξνλ φηη καζήηξηεο, πνπ είλαη ζπλήζσο ζησπεξέο ζηε 

κεησπηθή δηδαζθαιία, αζρνιήζεθαλ κε ελδηαθέξνλ θαη αλάγλσζαλ κε αξθεηά 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηα έξγα ηέρλεο. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

βνήζεζαλ ζεκαληηθά δχν πνιχ θαιψλ επηδφζεσλ καζήηξηεο πνπ αλέιαβαλ λα 

ζπληνλίζνπλ ην έξγν ησλ ππννκάδσλ θαη λα επηκειεζνχλ ην ηειηθφ θείκελν. 

 

Γ΄ θάζε: 21/03/2014 θαη 28/03/2014: παξνπζίαζε, ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα (2 + 2 

ψξεο, αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηήο κε πξνβνιηθφ): χκθσλα κε ηελ αξρηθή 

πξφηαζε, ζηε Β΄ θάζε πξνβιεπφηαλ επεμεξγαζία ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νινκέιεηα θαη ζηελ Γ΄ θάζε παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ γηα «ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηελ θαζεκεξηλή καο 

δσή» (Μεηεινχδεο 2013). Οη ηδηαηηεξφηεηεο φκσο ηεο εθαξκνγήο θαη ε εηδηθή 

πεξίζηαζε ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο ππαγφξεπζαλ δηαθνξεηηθή δηαδξνκή θαη 

ηξνπνπνηήζεηο.   

Ζ Γ΄ θάζε πεξηιακβάλεη δχν κέξε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν δηδαθηηθά δίσξα. 

ην πξψην κέξνο (21/03/2014) έγηλε ε παξνπζίαζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα 

ε πξφβα γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ελφςεη ηεο γηνξηήο. Ζ παξνπζίαζε αξρηθά ζηελ 

νινκέιεηα καο έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε γηα ηα εμσγισζζηθά θαη 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

νη καζεηέο λα αλαδείμνπλ ην θείκελφ ηνπο. Έγηλαλ πνιχ σξαία ζρφιηα γηα ην πψο νη 

παξνπζηάζηξηεο/έο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζηάζε ηνπο επί ζθελήο, ηελ άξζξσζε, 

ηνλ επηηνληζκφ θηι. Δπηπιένλ, ε νινκέιεηα είρε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη ην 

θείκελν ηεο παξνπζίαζεο σο εληαίν ζχλνιν (πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ηαπηφρξνλε 

πξνβνιή ησλ δηαθαλεηψλ) θαη λα απνθηήζεη επνπηεία ζρεηηθά κε ηελ πξνβιεκαηηθή 

ηνπ αθηεξψκαηνο. Ζ επνπηεία απηή ηξνθνδφηεζε κηα ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ην πέξαο 
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ηεο παξνπζίαζεο. Έλαο καζεηήο ξψηεζε «γηαηί δελ ζπκπεξηιάβακε ζην αθηέξσκά 

καο θαη ηα έξγα ησλ Διιήλσλ δσγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ επαλάζηαζε;» θαη κηα 

καζήηξηα απάληεζε φηη «εδψ εμεηάδνπκε ηνλ ξφιν ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηε 

ζηξάηεπζή ηνπ ζηελ ππφζεζε ηεο επαλάζηαζεο». Απηφ κνπ έδσζε αθνξκή λα ηνπο 

ξσηήζσ: «πνηα εηθφλα ηνπ Έιιελα πξνβάιινπλ ηα έξγα πνπ είδακε;» γηα λα ιάβσ 

ηελ απάληεζε απφ πνιινχο «ηελ εηθφλα ηνπ ήξσα». Μηα καζήηξηα παξαηήξεζε φηη 

αγλννχζε πσο νη εηθφλεο ησλ αγσληζηψλ ηνπ 21, πνπ έβιεπε ζηα ζρνιηθά βηβιία αιιά 

θαη σο δηαθνζκεηηθέο εηθφλεο ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο, ήηαλ έξγα μέλσλ πνπ 

ζηξαηεχηεθαλ ππέξ ηνπ ειιεληθνχ αγψλα. Ο καζεηήο πνπ έζεζε ην αξρηθφ εξψηεκα 

δήηεζε λα πξνβάινπκε μαλά ηνλ πίλαθα ηνπ Carl Haag (1861) Έιιελαο. «Απηφο, 

θπξία, ηα ιέεη φια…», παξαηήξεζε, «ε θίλεζε, ε νξκεηηθφηεηα, ηα αξραία εξείπηα 

ζην βάζνο». Υακνγέιαζα κε ηελ εχζηνρε παξαηήξεζε θαη ηνπο είπα φηη έρεη 

ελδηαθέξνλ ν δηάινγνο κε ην παξειζφλ, γηαηί καο ιέεη θάηη γηα ηελ εηθφλα πνπ 

θαηαζθεχαζαλ γηα καο νη εθπξφζσπνη ηνπ ξνκαληηζκνχ, εηθφλα πνπ έπαημε κεγάιν 

ξφιν γηα ην πψο είδακε ηνλ εαπηφ καο θαη ηελ ηαπηφηεηά καο, σο λενειιήλσλ, απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη πέξα, κε ηελ νπνία αλακεηξνχκαζηε 

αδηάθνπα κέρξη θαη ζήκεξα. «Να ηα πείηε απηά, θπξία, ζηε γηνξηή» πξφζζεζε ν 

καζεηήο∙ κε πξφιαβε, σζηφζν, κηα καζήηξηα απφ ηελ νκάδα ηνπ εηζαγσγηθνχ-

επηινγηθνχ ζεκεηψκαηνο, επηζεκαίλνληαο φηη «δε ρξεηάδεηαη λα πνχκε ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν, γηαηί ην αθηέξσκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ βάδεη εξσηήκαηα θαη 

απνηειεί ηξνθή γηα ζθέςε». Γελ ζα κπνξνχζα λα ζθεθηψ θαιχηεξν θιείζηκν γηα ηε 

ζπδήηεζή καο. Απνθαζίζακε απφ θνηλνχ ε ηειεπηαία δηαθάλεηα ηεο παξνπζίαζεο λα 

είλαη ν πίλαθαο ηνπ Carl Haag. 

Σν δεχηεξν κέξνο (28/03/2014) πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε ζρνιηθή γηνξηή. 

Έηζη, είρακε αξρηθά ηελ επθαηξία λα θαηαζέζνπκε εληππψζεηο θαη ζρφιηα γη’ απηήλ, 

ηα νπνία ζπλέθιηλαλ ζηε γεληθή δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ παξνπζίαζαλ 

ππνζηήξημαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα πξνέβαιε έλα ζπλεθηηθφ θαη πεξηεθηηθφ θείκελν.  
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ηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηεηλφκελσλ ζην 

αξρηθφ ζελάξην θχιισλ εξγαζίαο, εηδηθφηεξα ηνπ 2
νπ

 (αθνξά ζην ηξαγνχδη ησλ 

Magic de Spell «Γηαθνπέο ζην αξάγηεβν») θαη ηνπ 4
νπ

 (παξαγσγή ιφγνπ ζρεηηθά κε 

ην ηξαγνχδη). Δπεηδή δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα δηαζέζσ πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ 

ρξφλν (πέξαλ ηνπ δίσξνπ) είρα ηξνπνπνηήζεη ην 2
ν
 θχιιν, αθαηξψληαο απφ απηφ ηα 

εξσηήκαηα 1, 2, 6, 8 θαη 10 (ηα νπνία σζηφζν ζίρηεθαλ ζηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε) θαη θξαηψληαο ηα εξσηήκαηα 3, 4, 5, 7 θαη 9. Δλζσκάησζα επίζεο ζην 

θχιιν απηφ ηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ πνπ ππήξραλ ζην 4
ν
 θχιιν εξγαζίαο, 

αθαηξψληαο ην εξψηεκα 2. Έθξηλα, επίζεο, απαξαίηεην λα εληάμσ ζην θχιιν έλα 

εηζαγσγηθφ θείκελν γηα ηνλ πφιεκν ζηε Βνζλία, ψζηε λα έρνπλ νη καζεηέο θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ πιαίζην. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα-

δεηνχκελν «λα ζρνιηάζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ ηξαγνπδηνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ‘life style’ πνπ πξνέβαιιε ε ειιεληθή θνηλσλία ηελ επνρή εθείλε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο  mainstream λενιαίαο», παξέπεκπα ζε απφζπαζκα απφ 

πξνζσπηθφ ηζηνιφγην, ψζηε λα δνπλ νη καζεηέο πψο πξνζέιαβε ην ηξαγνχδη έλαο 

λένο ηεο επνρήο (θαινθαίξη ηνπ 1993). Σν θχιιν δφζεθε εθηππσκέλν ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο, ην επεμεξγαζηήθακε φρη ζε νκάδεο, αιιά ζηελ νινκέιεηα, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο παξαθνινπζήζακε ηηο δχν εθηειέζεηο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

δηεπζχλζεηο ζην YouTube. 

Οη καζεηέο άθνπζαλ πξνζεισκέλνη ηηο δχν εθηειέζεηο θαη δήηεζαλ λα ηηο 

αθνχζνπλ θαη δεχηεξε θνξά. Πνιινί απ’ απηνχο γλψξηδαλ ην ζπγθξφηεκα θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη (ηε 2
ε
 εθηέιεζε), δελ γλψξηδαλ φκσο θαη δελ είραλ 

πξνβιεκαηηζηεί γηα ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηνπ νχηε γηα ηηο ζηηρνπξγηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν εθηειέζεηο.   

Γηα ην εξψηεκα «Ο ζηηρνπξγφο θαίλεηαη λα παξαθνινπζεί απφ ηελ ηειεφξαζε 

ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην αξάγηεβν. Ση θαίλεηαη λα ηνλ θηλεηνπνίεζε γηα λα γξάςεη 

απηφ ην ηξαγνχδη;» είραλ πνιιά λα πνπλ γηα ηηο εηθφλεο ζαλάηνπ θαη εξήκσζεο, αιιά 

θαη ηελ παζεηηθφηεηα ησλ ζεαηψλ. Αλ θαη δελ είραλ ηελ εκπεηξία ησλ ηειεζεαηψλ ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο, κπνξνχζαλ λα εθθέξνπλ άπνςε γηα ηελ πάγηα ηαθηηθή ησλ 

ΜΜΔ λα πξνβάινπλ απαλσηά εηθφλεο ηέηνηεο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, πνιέκσλ, 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη λα ηε ζπλδέζνπλ κε ηε 

ζηάζε ηνπ παζεηηθνχ απνδέθηε πνπ θαηαλαιψλεη ζέακα θαη κέλεη ηειηθά απαζήο 

κπξνζηά ζην ζάλαην θαη ηε βία. Μπφξεζαλ, επνκέλσο, εχθνια λα θαηαιήμνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν ζηηρνπξγφο, ζε αληίζεζε κε ηνλ απαζή ζεαηή, βξίζθεη ηξφπν κέζσ 

ησλ ζηίρσλ ηνπ λα δηακαξηπξεζεί φρη κφλν γηα ηνλ πφιεκν θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηέο ηνπ, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηέηνησλ γεγνλφησλ απφ ηελ 

ηειεφξαζε φπσο θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηα πξνζιακβάλεη ν κέζνο ζεαηήο.   

ην δεχηεξν εξψηεκα «‘Γηαζρίδω ηνλ θόζκν θαη θιέγνκαη’: ηη δειψλεη ε 

καξηπξία ηνπ λεαξνχ ηειεζεαηή-ζηηρνπξγνχ;» αληαπνθξίζεθαλ κε ελδηαθέξνπζεο 

απαληήζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλππνδειψζεηο ηνπ ζηίρνπ ‘Γηαζρίδω ηνλ θόζκν θαη 

θιέγνκαη’. Σν «δηαζρίδσ ηνλ θφζκν» ην ζπλέδεζαλ κε ηε δπλαηφηεηα ηεο ηειεφξαζεο 

λα ηαμηδεχεη ηνλ ηειεζεαηή αλά ηελ πθήιην θαη ην «θιέγνκαη» κε ηε δηπιή ζεκαζία 

πνπ απνθηά ην ζπγθεθξηκέλν ξήκα γηα ην δεκηνπξγφ: θιέγεηαη απφ ηηο εηθφλεο ηνπ 

ππξφο, αιιά θαη θιέγεηαη εζσηεξηθά – εμεγείξεηαη. 

Σν επφκελν εξψηεκα «‘Ήιηνο ιάκπεη θη αο είλαη κεζάλπρηα’: Πψο 

θαηαιαβαίλεηε απηφ ηνλ ζηίρν ζηα ζπκθξαδφκελα ηνπ ηξαγνπδηνχ;» δεκηνχξγεζε ζε 

θάπνηνπο καζεηέο ακεραλία. Δληφπηζαλ ακέζσο ηελ αληίζεζε «ήιηνο-κεζάλπρηα», 

αιιά δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ εχθνιεο ζπλππνδειψζεηο γηα ηε ιέμε «ήιηνο». 

Ωζηφζν, έλαο καζεηήο παξαηήξεζε, φρη άζηνρα, φηη ν «ήιηνο» ζπλδέεηαη κε ηε θιφγα 

ηνπ ζηηρνπξγνχ, ηελ έκπλεπζε «θη αο είλαη κεζάλπρηα». Ζ εξκελεία άξεζε ζηελ ηάμε 

θαη ηελ ζεκεηψζακε ζηνλ πίλαθα. Σνπο δήηεζα λα θαληαζηνχλ κηα πνιηνξθεκέλε θαη 

βνκβαξδηδφκελε  πφιε ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Απηφ ηνπο θηλεηνπνίεζε θαη κίιεζαλ 

γηα ηε ιάκςε ησλ βνκβψλ κέζα ζην ζθνηάδη.  

Ακεραλία πξνθάιεζε θαη ην επφκελν εξψηεκα γηα ηε «ζθηζκέλε θσηνγξαθία» 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. Μηα καζήηξηα, πνπ κε ηηο επθπείο παξαηεξήζεηο ηεο 

πξνσζεί ζπλήζσο ηε ζπδήηεζε, φηαλ ε ππφινηπε ηάμε δπζθνιεχεηαη, παξαηήξεζε φηη 
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ζηνπο ζηίρνπο απηνχο δηαθαίλεηαη κηα πεξηζζφηεξν βησκαηηθή εκπινθή κε ηνλ 

πφιεκν, πέξα απφ ηελ νπηηθή ηνπ ηειεζεαηή ζηηρνπξγνχ. Δίλαη ε εκπεηξία ηεο 

απψιεηαο θαη ηνπ ζπκνχ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Σε ζθπηάιε πήξε έλαο καζεηήο, 

εζηηάδνληαο ην βιέκκα ζηε «ζθηζκέλε θσηνγξαθία», θαη παξαηεξψληαο φηη απηή 

κπνξεί λα απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο πνπ επηδηψθνπλ κε ηνπο 

πξφζζεηνπο ζηίρνπο λα δψζνπλ κηα πεξηζζφηεξν ηξαγηθή δηάζηαζε ζην ζέκα ηνπο. 

Σν εξψηεκα, ηέινο, γηα ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ ηίηινπ ζε ζρέζε κε ην 

πξνβαιιφκελν  ‘life style’ ηεο επνρήο πξνθάιεζε εχζηνρα ζρφιηα γηα ηελ επνρή ηνπ 

έηνπο, θαηά ηελ νπνία θπθινθφξεζε ν δίζθνο. Οη «δηαθνπέο» ηνπ ηίηινπ 

παξαπέκπνπλ ζην θαινθαίξη θαη ζηε καδηθή εμφξκεζε ησλ λέσλ ζηα λεζηά πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ δηάζεζε εθηφλσζεο θαη δηαζθέδαζεο. Σελ φιε εηθφλα, σζηφζν, 

αλαηξέπεη ν πξνζδηνξηζκφο «ζην αξάγεβν» πνπ θάλεη ηηο «δηαθνπέο» λα ερνχλ 

εηξσληθά θαη άθαηξα. Οη καζεηέο  εχθνια αληηιήθζεθαλ ηελ εηξσλεία θαη ηνλ πηθξφ 

ζαξθαζκφ ηνπ ηίηινπ. 

ηε ζπλέρεηα ζρνιηάζακε ην απφζπαζκα ηνπ Μ. Υαηδηδάθη γηα ηε ζρέζε ηεο 

ηέρλεο κε ην γεγνλφο θαη ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή θαη ηελ «ηθαλφηεηα» λα ηελ ππεξβαίλεη. 

Σηο παξαηεξήζεηο καο ηηο ζπλδπάζακε ηφζν κε ην ηξαγνχδη ησλ Magic de Spell θαη ηα 

γεγνλφηα ζην αξάγεβν φζν θαη κε ηελ έξεπλα γηα ην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε. Ωο εξγαζία γηα ην ζπίηη νη καζεηέο 

αλέιαβαλ λα γξάςνπλ θαη λα αλεβάζνπλ ζην wiki ην θείκελν θξηηηθήο πνπ πξνηάζεθε 

σο δεηνχκελν ζην θχιιν εξγαζίαο.  

 Σν ηειηθφ ςεθηαθφ πξντφλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε θάζε απηή θαη ζπλφδεπζε 

ηε «δσληαλή» παξνπζίαζε ησλ καζεηψλ ζηελ πξφβα θαη ζηε ζρνιηθή γηνξηή. Όπσο 

έρεη αλαθεξζεί ζηελ πεξηγξαθή ηεο Α΄ θάζεο, ε νκάδα πνπ είρε αλαιάβεη ηελ 

ςεθηαθή παξνπζίαζε έπξεπε λα επεμεξγαζηεί έλα ήδε ππάξρνλ εηθνληζηηθφ πιηθφ, λα 

ην ηαμηλνκήζεη θαη λα ην εληάμεη ζε ελφηεηεο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ νκάδα ησλ 

πξνζσπνγξάθσλ γηα λα ην ζπκπιεξψζεη θαη λα επηκειεζεί ηνπ ηειηθνχ αηζζεηηθνχ-

επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο, επηιέγνληαο θφλην, ρξσκαηηζκνχο, γξακκαηνζεηξέο, 

http://www.slideshare.net/notaseferli/romantismos-epanastasia
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ηα ζηνηρεία ελ γέλεη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δηθή 

κνπ παξέκβαζε πεξηνξίζηεθε ζηε ελζσκάησζε ησλ βηληεν-απνζπαζκάησλ.  

 

Έλα δείγκα παξαγφκελνπ θξηηηθνχ ιφγνπ απφ καζεηή. Σν θείκελν είλαη 

θαινγξακκέλν, φκσο δελ ηθαλνπνηεί ην δεηνχκελν ηεο θξηηηθήο, πην πνιχ ζα ην 

ραξαθηεξίδακε θείκελν παξνπζίαζεο. Απηφ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ιφγνπ είλαη απαηηεηηθφ θαη αλνίθεην γηα ηνπο καζεηέο καο θαη 

πξνυπνζέηεη γλψζεηο ηεο ηέρλεο, ηελ νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη. Γηα παξάδεηγκα ζ’ έλα 
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ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ην κνλαδηθφ ζηπι ησλ Magic De Spell. Ση 

ζπληζηά φκσο απηφ ην «κνλαδηθφ ζηπι» δελ εμεγείηαη νχηε ηεθκεξηψλεηαη. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φάση Β΄ 

Οκάδα A: Δηζαγσγή 

Έξγν ζαο είλαη λα ζπλζέζεηε, κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν-ζέκα, ηνλ πξφινγν ηνπ 

αθηεξψκαηνο (100-150 ιέμεηο) κε ζθνπφ λα εηζάγεηε ηνπο ζπκκαζεηέο-θαζεγεηέο ζαο 

ζην θαιιηηερληθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζηελ Δπξψπε ην 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα θαη 

ζπλδέζεθε κε ην θηιειεπζεξηζκφ θαη θηιειιεληζκφ.  

Μειεηήζηε 

α. ηε ζρεηηθή αλάξηεζε γηα ην ξνκαληηζκφ ζε θαιιηηερληθφ ηζηνιφγην 

β. ην θείκελν: «Με ηα κάηηα ησλ ξνκαληηθψλ» 

γ. Σν άξζξν ηεο Φαλήο – Μαξίαο Σζηγθάθνπ «Φηιέιιελεο δσγξάθνη» (δίλεηαη ζε 

θσηνηππία) 

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπ 

ξνκαληηζκνχ κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην, ην θηιειεπζεξηζκφ, ηηο επαλαζηάζεηο - 

δηεθδηθήζεηο ησλ ιαψλ, ην θηιειιεληζκφ, ηηο πεγέο έκπλεπζεο, ηα ζέκαηα θαη ηελ 

ηερλνηξνπία. Ζ έκθαζε ζα δνζεί ζηε δσγξαθηθή θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ξνκαληηθνχ 

θηλήκαηνο ζηελ ππφζεζε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο. 

πλζέζηε ην θείκελφ ζαο. 

 

Οκάδα Β: Αλαπαξαζηάζεηο ηεο Διιάδαο ζηα εηθνληζηηθά έξγα ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ ζηε 

ρψξα καο θαηά ηνλ 18
ν
 θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 18

νπ
 αηψλα 

Έξγν ζαο είλαη λα ζπλζέζεηε, κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν-ζέκα, ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ 

αθηεξψκαηνο (150/200 ιέμεηο) κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο-θαζεγεηέο ζαο 

ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο, φπσο πξνβάιιεηαη ζηα εηθνληζηηθά έξγα ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ ζηε 

ρψξα καο θαηά ηνλ 18
ν
 θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 19

νπ
 αηψλα.  

Μειεηήζηε: 

α. ην θείκελν: «Με ηα κάηηα ησλ ξνκαληηθψλ» 

β. ηηο εηθφλεο: Ζ Διιάδα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ πεξηεγεηψλ ηνπ 18
νπ

 & 19
νπ

 αη. 

http://www.istoriatexnis.1sweethost.com/romantismos.htm
http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://www.slideshare.net/notaseferli/ss-32003941?ref
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πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε: 

- Ση απεηθνλίδεηαη – πξνβάιιεηαη ζηα εηθαζηηθά απηά έξγα; Με πνην ηξφπν; 

(ρξψκαηα, ζέζε ζηελ εηθφλα, ζρέζε κε ην ρψξν); 

- Πψο απεηθνλίδεηαη ην ηνπίν - πεξηβάιισλ ρψξνο θαη πψο νη άλζξσπνη;  

- Πνηα ηδέα γηα ηελ Διιάδα πξνβάιινπλ νη εηθφλεο απηέο; 

πλζέζηε ην θείκελφ ζαο. 

 

Οκάδα Γ: Ο Λφξδνο Μπάηξνλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

Έξγν ζαο είλαη λα ζπλζέζεηε, κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν-ζέκα, ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ 

αθηεξψκαηνο (100-150 ιέμεηο) κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο-

θαζεγεηέο ζαο ην ξφιν ηνπ Λφξδνπ Μπάηξνλ φζνλ αθνξά ζηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο 

καο θαη ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, φπσο απηφο 

απνηππψλεηαη ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ. 

Μειεηήζηε: 

α. Μία ζχληνκε βηνγξαθηθή αλαθνξά γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζε κηα 

βηβιηνπαξνπζίαζε ηεο εθεκεξίδαο Σν Βήκα.  

β. Μηα «απηνβηνγξαθηθή» αθήγεζε πνπ ζπλέγξαςαλ καζεηέο βαζηζκέλεο/νη 

ζε βηνγξαθηθά ηεθκήξηα ηνπ Λφξδνπ Μπάηξνλ. 

γ. Απφ ην θείκελν «Με ηα κάηηα ησλ ξνκαληηθψλ» ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε 

ν Μπάηξνλ ζην (ειιελφζεκν) έξγν ηνπ Νηειαθξνπά θαη ζην έξγν ησλ άιισλ 

ξνκαληηθψλ δσγξάθσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

 

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε: 

- Σελ εηθφλα ηεο ρψξαο καο πνπ πξνβάιιεη κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ Τν 

Πξνζθχλεκα ηνπ Τζάηιλη Χάξνιλη, ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην 

πξψην ηνπ ηαμίδη ζηελ Διιάδα (1809-1811) 

- Σελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζηνπο ξνκαληηθνχο δσγξάθνπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

(Νηειαθξνπά θαη άιινπο) φζνλ αθνξά ζηελ ππφζεζε ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=555677
https://sites.google.com/site/projectlykeiopedinis/mia-synenteuxe
http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
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- Σελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ν ζάλαηφο ηνπ (πφηε θαη πνχ) ζην θίλεκα ηνπ 

θηιειιεληζκνχ 

πλζέζηε ην θείκελφ ζαο. 

 

Οκάδα Γ: Ο Νηειαθξνπά θαη ε ειιεληθή επαλάζηαζε 

Έξγν ζαο είλαη λα ζπλζέζεηε, κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν-ζέκα, ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ 

αθηεξψκαηνο κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο-θαζεγεηέο ζαο ην έξγν 

ηνπ δσγξάθνπ πνπ ζπλδέζεθε κε θαη πξνέβαιε ηνλ επαλαζηαηηθφ αγψλα ησλ 

Διιήλσλ ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ.  

Μειεηήζηε 

α. ην άξζξν ηεο Arlette Seroullaz «Ο Νηειαθξνπά θαη ε Διιάδα» (δίλεηαη ζε 

θσηνηππία) 

β. ην θείκελν: «Με ηα κάηηα ησλ ξνκαληηθψλ» 

γ. ηε ζρεηηθή αλάξηεζε γηα ην ξνκαληηζκφ ζε θαιιηηερληθφ ηζηνιφγην 

δ. Σα έξγα ηνπ δσγξάθνπ εκπλεπζκέλα απφ ηνλ ειιεληθφ επαλαζηαηηθφ αγψλα. 

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε: 

- Σηο πεγέο έκπλεπζεο γηα ηα θηιειιεληθά έξγα ηνπ δσγξάθνπ 

- Σελ απήρεζε ησλ έξγσλ απηψλ ζηελ επξσπατθή θνηλή γλψκε θαη ην 

θηιειιεληθφ θίλεκα 

- Σν έξγν θελή από ηηο ζθαγέο ζηε Υίν: ζέκα, γεγνλφο πνπ ηνλ ελέπλεπζε, 

κνξθέο πνπ απεηθνλίδνληαη – θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, θπξίαξρα 

ρξψκαηα, εληχπσζε – ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, ππνδνρή απφ ην 

επξσπατθφ θνηλφ 

- Σν έξγν Η Διιάδα ζηα εξείπηα ηνπ Μεζνινγγίνπ: ζέκα, γεγνλφο πνπ ηνλ 

ελέπλεπζε, κνξθή πνπ απεηθνλίδεηαη θαη πψο (απεηθνλίδεηαη), θπξίαξρα 

ρξψκαηα, εληχπσζε – ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, ππνδνρή απφ ην 

επξσπατθφ θνηλφ, ηδενινγηθή εξκελεία 

http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://www.istoriatexnis.1sweethost.com/romantismos.htm
http://www.slideshare.net/notaseferli/ss-32004462?ref
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πλζέζηε ην θείκελφ ζαο. 

Οκάδα Δ: Ζ Διιεληθή επαλάζηαζε εκπλέεη θαη άιινπο δσγξάθνπο ηνπ 

ξνκαληηζκνχ 

Έξγν ζαο είλαη λα ζπλζέζεηε, κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν-ζέκα, ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ 

αθηεξψκαηνο κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο-θαζεγεηέο ζαο ην έξγν 

ησλ δσγξάθσλ πνπ ζπλδέζεθε κε θαη πξνέβαιε ηνλ επαλαζηαηηθφ αγψλα ησλ 

Διιήλσλ ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ.  

Μειεηήζηε 

α. Σν άξζξν ηεο Φαλήο – Μαξίαο Σζηγθάθνπ «Φηιέιιελεο δσγξάθνη» θαη «Ο 

θηιειιεληζκφο ζηελ ηέρλε» (δίλνληαη ζε θσηνηππία) 

β. ην θείκελν: «Με ηα κάηηα ησλ ξνκαληηθψλ» 

γ. ηε ζρεηηθή αλάξηεζε γηα ηνπο ξνκαληηθνχο δσγξάθνπο ηεο επαλάζηαζεο ζε 

ηζηνιφγην (ελεξγνπνηήζηε ηελ ππεξζχλδεζε) 

δ. Σα έξγα ησλ δσγξάθσλ εκπλεπζκέλα απφ ηνλ ειιεληθφ επαλαζηαηηθφ αγψλα. 

πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε: 

- Σηο πεγέο έκπλεπζεο θαη ηα ζέκαηα ησλ έξγσλ 

- Σηο κνξθέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδνληαη (επψλπκνη, αλψλπκνη, ζηάζε-

ελέξγεηεο, ζπλαηζζήκαηα, ρξψκαηα) 

- Σα θιαζηθά θαη ηεξαηηθά ζχκβνια. Ση ππνδειψλνπλ; (ηδενινγηθή εξκελεία) 

- Σα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αηζζεηηθή εληχπσζε πνπ δεκηνπξγνχλ. 

- Σελ απήρεζε ησλ έξγσλ απηψλ ζηελ επξσπατθή θνηλή γλψκε θαη ην 

θηιειιεληθφ θίλεκα 

πλζέζηε ην θείκελφ ζαο. 

http://www.artopos.org/jfcf/romanticeyes/rom-gr.html
http://themethexis.blogspot.gr/2011/12/1819-david.html
http://www.slideshare.net/notaseferli/ss-32009850?ref
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Οκάδα Ση: Οη πξνζσπνγξάθνη ησλ αγσληζηψλ ηεο Δπαλάζηαζεο 

Έξγν ζαο είλαη λα ζπλζέζεηε, κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν-ζέκα, ηελ πέκπηε ελφηεηα ηνπ 

αθηεξψκαηνο κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο-θαζεγεηέο ζαο ην έξγν 

ησλ (μέλσλ) πξνζσπνγξάθσλ πνπ αλέδεημαλ ηηο κνξθέο ησλ αγσληζηψλ ηνπ 1821. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο θαη εηθνληζηηθφ πιηθφ. Ωο 

πξνο ηελ αλαδήηεζε, πξνζέμηε: 

- λα ζπγθεληξψζεηε ζπλαθή απνηειέζκαηα κε ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο, 

- λα ειέγμεηε ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πεγψλ-ηζηνζειίδσλ (ζε πνηνλ 

αλήθεη ή πνηνο ππνγξάθεη, αλ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο, πνηνπο ζθνπνχο 

ππεξεηεί ε αλάξηεζε ηνπ πιηθνχ). 

Ωο πξνο ηελ επεμεξγαζία θαη ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, πξνζέμηε: 

- πνηεο πιεξνθνξίεο ζα επηιέμεηε θαη πψο ζα ζπλζέζεηε ην θείκελφ ζαο, 

απνθεχγνληαο ηελ αληηγξαθή-επηθφιιεζε. Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη ζην θείκελφ ζαο, 

εθηφο απφ ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ πξνζσπνγξάθσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε θαη ην θηιειιεληθφ θίλεκα, είλαη λα αλαδείμεηε, θπξίσο, ηελ 

εηθφλα ηνπ αγσληζηή πνπ απνηππψλεηαη ζηα πνξηξέηα απηά. Μελ μεράζεηε λα 

αλαθέξεηε ηηο πεγέο ζαο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. 

Δπηπιένλ, αλνίμηε θάθειν θαη απνζεθεχζηε ηηο εηθφλεο-πξνζσπνγξαθίεο ησλ 

αγσληζηψλ, γηα λα κπνξέζεη ε νκάδα ηεο ςεθηαθήο παξνπζίαζεο λα ηηο επεμεξγαζηεί 

θαη λα ηηο ελζσκαηψζεη  ζηελ παξνπζίαζε. 

 

Οκάδα Ε: Ψεθηαθή παξνπζίαζε 

Έξγν ζαο είλαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα ςεθηαθή παξνπζίαζε (ppt) πνπ ζα ζπλνδεχζεη 

ηα θείκελα ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ θαη ζα πξνβάιεη ηα έξγα ησλ δσγξάθσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην αθηέξσκά καο. ην ζρεηηθφ θάθειν (images_romantismos) ζα 

βξείηε εηθνληζηηθφ πιηθφ, ην νπνίν κπνξείηε λα εηζαγάγεηε ζηελ παξνπζίαζε. Γηα ηε 

ξνή ησλ δηαθαλεηψλ θαη ηε δνκή ηεο παξνπζίαζεο, αθνινπζήζηε ην δηάγξακκα: 

- Αξρηθή δηαθάλεηα κε ηνλ ηίηιν ηνπ αθηεξψκαηνο 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων 

Β΄ Λυκείου «Η Τζχνη ςτον πόλεμο» 
Σελίδα 37 από 43 

 

- Μέξνο Α: Ζ Διιάδα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ (δηαθάλεηα κε 

ηνλ ηίηιν ηνπ κέξνπο/ελφηεηαο, αθνινπζνχλ δηαθάλεηεο κε ηηο εηθφλεο ησλ 

μέλσλ πεξηεγεηψλ απφ ην 18
ν
 κέρξη ην 1821)  

- Μέξνο Β: Ζ Διιάδα κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ Μπάηξνλ (δηαθάλεηα κε ηνλ ηίηιν 

ηνπ κέξνπο/ελφηεηαο, αθνινπζνχλ δηαθάλεηεο κε εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην 

Μπάηξνλ θαη ην έξγν ηνπ) 

- Μέξνο Γ: Δπγέληνο Νηειαθξνπά (δηαθάλεηα κε ηνλ ηίηιν ηνπ κέξνπο/ελφηεηαο, 

αθνινπζνχλ δηαθάλεηεο κε ηα έξγα ηνπ δσγξάθνπ πνπ εκπλένληαη απφ ηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε) 

- Μέξνο Δ: Οη άιινη ξνκαληηθνί δσγξάθνη (δηαθάλεηα κε ηνλ ηίηιν ηνπ 

κέξνπο/ελφηεηαο, αθνινπζνχλ δηαθάλεηεο κε ηα έξγα ησλ δσγξάθσλ πνπ 

εκπλένληαη απφ ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε) 

- Μέξνο η: Οη πξνζσπνγξάθνη ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ (δηαθάλεηα κε ηνλ 

ηίηιν ηνπ κέξνπο/ελφηεηαο, αθνινπζνχλ δηαθάλεηεο κε ηηο πξνζσπνγξαθίεο 

ησλ αγσληζηψλ) 

- Πεγέο (δηαθάλεηα κε ηηο πεγέο πνπ αμηνπνηήζακε ζην αθηέξσκα) 

ηηο δηαθάλεηεο κε ηα εηθαζηηθά έξγα θξνληίζηε λα αλαθέξεηε ην φλνκα ηνπ 

δσγξάθνπ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ. Γηα ηε ζεηξά ησλ δηαθαλεηψλ, ζηηο επηκέξνπο 

ελφηεηεο, ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηείηε κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα πνπ γξάθεη ην 

θείκελν ηεο ελφηεηαο, γηα λα «ζπλνκηιεί» ην θείκελν κε ηηο εηθφλεο. Ηδηαίηεξα γηα ην 

«κέξνο η», ζπλεξγαζηείηε κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εηθνληζηηθνχ πιηθνχ πνπ εληφπηζε ε νκάδα.  
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Φάση Γ΄ 

Γηαθνπέο ζην αξάγηεβν – Magic de Spell 

  http://www.youtube.com/watch?v=YhIVlyY4SWk (1
ε
 εθηέιεζε) 

   http://www.youtube.com/watch?v=gdJzXPXLQ10 (2
ε
 εθηέιεζε) 

Ο Πφιεκνο ηεο Βνζλίαο ήηαλ κηα πνιεκηθή αλακέηξεζε ζηα πιαίζηα ησλ εκθπιίσλ ζπξξάμεσλ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε απφ ην Μάξηην ηνπ 1992 κέρξη 

ην Γεθέκβξην ηνπ 1995. Ο πφιεκνο απηφο ήηαλ ε ηξίηε θαηά δηαδνρηθή ζεηξά πνιεκηθή ζχξξαμε ζηα 

πιαίζηα ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ εκθπιίνπ θαη ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ Πφιεκν ηεο Κξναηίαο, ν 

νπνίνο είρε αξρίζεη έλα ρξφλν λσξίηεξα. Δίλαη επίζεο γλσζηφο σο πφιεκνο ηεο Βνζληαθήο 

Αλεμαξηεζίαο. ηελ πνιεκηθή απηή ζχξξαμε ελεπιάθε γηα πξψηε θνξά θαη ην ΝΑΣΟ, πινπνηψληαο 

αξρηθά ηελ επηρείξεζε "Deny Flight", επηβάιινληαο απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

πνπ φξηδε ηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Βνζλίαο - Δξδεγνβίλεο σο "No fly zone" (Εψλε απαγφξεπζεο 

πηήζεσλ) κε ηελ νπνία απαγνξεχνληαλ πηήζεηο αεξνζθαθψλ ζηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Βνζλίαο - 

Δξδεγνβίλεο. Δπηπιένλ, ε άκεζε ζπκκεηνρή ηεο Κξναηίαο ζηνλ πφιεκν θαη ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ μέλσλ εζεινληψλ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ΝΑΣΟ πνπ ραξαθηήξηζαλ ηελ εκθχιηα απηή δηακάρε, έθαλαλ ηνλ πφιεκν λα κεηαηξαπεί ζε κηα 

πνιχπινθε δηεζλή ζχγθξνπζε, κε βαζηέο πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνεθηάζεηο. Απνηέιεζε κηα απφ 

ηηο πην αλειέεηεο εζλν-ζξεζθεπηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ γλψξηζε ε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε. Ο Πφιεκνο 

ηεο Βνζλίαο ππήξμε ζπλέρεηα ηνπ Πνιέκνπ ησλ Γέθα Ζκεξψλ ζηε ινβελία θαη ηεο έλαξμεο ηνπ 

Πνιέκνπ ηεο Κξναηηθήο Αλεμαξηεζίαο ή Πνιέκνπ ηεο Κξναηίαο, ν νπνίνο άξρηζε έλαλ ρξφλν 

λσξίηεξα, ην 1991. 

Πεγή: Διιεληθή Wikipedia 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην ηξαγνχδη απηφ γξάθηεθε θαη θπθινθφξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηνπ αξάγηεβν (1992–1995), λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο: 

1. Ο ζηηρνπξγφο θαίλεηαη λα παξαθνινπζεί απφ ηελ ηειεφξαζε ηα φζα 

ζπκβαίλνπλ ζην αξάγηεβν. Ση θαίλεηαη λα ηνλ θηλεηνπνίεζε γηα λα γξάςεη 

απηφ ην ηξαγνχδη; 

2. «Γηαζρίδω ηνλ θόζκν θαη θιέγνκαη»: ηη δειψλεη ε καξηπξία ηνπ λεαξνχ 

ηειεζεαηή–ζηηρνπξγνχ; 

http://www.youtube.com/watch?v=YhIVlyY4SWk
http://www.youtube.com/watch?v=gdJzXPXLQ10
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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3. «Ήιηνο ιάκπεη θη αο είλαη κεζάλπρηα»: Πψο θαηαιαβαίλεηε απηφ ηνλ ζηίρν ζηα 

ζπκθξαδφκελα ηνπ ηξαγνπδηνχ; 

4. «Μηα ζθηζκέλε θωηνγξαθία ... θαη έηζη θεύγω καθξπά»: Απηφ ην θνππιέ 

πξνζηέζεθε θάπνηα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ πξψηε εθηέιεζε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Ίζσο ήηαλ ε αλάγθε λα εθθξαζηνχλ θάπνηα γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ αξάγηεβν πνπ είρε ζπγθινλίζεη ηα 

παηδηά ηεο κπάληαο. Πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 

δηαβάδνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο απφ απηή ηελ νπηηθή; 

5. Να ζρνιηάζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ ηξαγνπδηνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

‘θνπιηνχξα’ ηνπ ‘life style’ πνπ πξνέβαιιε ε ειιεληθή θνηλσλία ηελ επνρή 

εθείλε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο  mainstream λενιαίαο. Γηαβάζηε θαη ην 

παξαθάησ θείκελν: 

 

Δθείλν ην θαινθαίξη δελ μερληέηαη. Παηδάθη ηνπ δεκνηηθνχ αθφκα, ζπκάκαη λα πξνζπαζψ λα 

θαηαλνήζσ ηη γίλεηαη ζηε γεηηνληά καο. Καη ελλνψ ηα Βαιθάληα. Αθνχσ πεξίεξγα νλφκαηα - φπσο 

Δξδεβνβίλε, Γθιηγθφξνθ, ξεκπξέληηζα - λα ηα πξνθέξνπλ νη κεγάινη ζηηο ζπδεηήζεηο ή ηα δειηία 

εηδήζεσλ. Κη έξρεηαη εθείλν ην ηξαγνχδη πνπ έιεγε πσο "ν ζάλαηνο δηαθνπέο ζην αξάγεβν πάεη" θαη 

κε ζπγθινλίδεη. Όρη φηη κπνξνχζα λα θαηαιάβσ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, αιιά ζίγνπξα αηζζαλφκνπλ ηελ 

ηξαγηθφηεηα ησλ ζηηγκψλ. Καη πνηφο λα κνπ 'ιεγε πσο ν ζηίρνο "ζηηο εηδήζεηο ηα βιέπεηο θαη ηξωο", απφ 

ην ίδην ηξαγνχδη, ζα επηβεβαησλφηαλ ηξαγηθά έθηνηε πνιιέο θνξέο...  

Απηή ήηαλ ε πξψηε επαθή κνπ κε ηνπο Magic de Spell ζηα κέζα ησλ 90s. Σν 

πξναλαθεξφκελν ηξαγνχδη ηνπο ήηαλ θπζηθά ην παζίγλσζην πιένλ Γηαθνπέο ζην αξάγεβν (ή 

"Φψλαμε") θαη αλαθεξφηαλ ζηνλ πφιεκν ηεο Βνζλίαο πνπ ζπγθιφληδε ηφηε ηνλ θφζκν. 

Πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ νκψλπκν δίζθν ηνπο πνπ θπθινθφξεζε ην 1993 ζε παξαγσγή ηνπ JJ Burnel, 

κπαζίζηα ησλ Stranglers. Γίζθνο πνπ έθαλε κεγάιε αίζζεζε, θαιέο πσιήζεηο (20.000) θαη ηνπο έδσζε 

ην εηζηηήξην γηα ην MTV φπνπ πξνβιήζεθε ην video clip ηεο δηαζθεπήο ηνπο ζην Μαζεηή ηνπ 

Εακπέηα. ην κηθξφ κνπ ην κπαιφ ινηπφλ, ην 1993 θαη ην ελ ιφγσ album ήηαλ ην ζεκείν κεδέλ γηα ην 

ζπγθξφηεκα απηφ πνπ ην άθνπγα γηα πξψηε θνξά. Κη φκσο, ήηαλ απιά ε έλαξμε ηεο ειιελφθσλεο 

πεξηφδνπ ηνπ. 

Απφ ηζηνιφγην ζρεηηθφ κε ηε κνπζηθή 

 

http://www.mixgrill.gr/ar7075el_30-xronia-magic-de-spell-mia-matia-stin-poreia-toys.html
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6. Ννκίδεηε φηη νη δηαπηζηψζεηο ηνπ  Μάλνπ Υαηδηδάθη κπνξνχλ λα ηζρχνπλ γηα 

ην ηξαγνχδη ησλ Magic De Spell; 

«Η Σέρλε κπνξεί λα μεπεδάεη από έλα γεγνλόο ζλεηό. Αιιά κε ην ζρεκαηηζκό ηεο ζε έξγν απζύπαξθην 

θαη νινθιεξωκέλν μεπεξλάεη ην γεγνλόο, ην εμαθαλίδεη, δηαπεξλάεη ηνλ ρξόλν θαη κεηαηνπίδεηαη αέλαα 

θαη αδηάθνπα ζε κειινληηθνύο θαηξνύο αιιάδνληαο θάζε θνξά θπζηνγλωκία θαη ελδύκαηα. Έηζη πνπ λα 

παξνπζηάδεηαη ζπλερώο πεξίεξγα ζύγρξνλν, απαληώληαο αθνύξαζηα ζηα θαηλνύξγηα πξνβιήκαηα ηνπ 

θάζε ρξόλνπ.»                                Μάλνο Υαηδηδάθηο, «Ο θαζξέθηεο θαη ην καραίξη» 

 

Παξαγσγή ιφγνπ 

Σν ηξαγνχδη απηφ θπθινθφξεζε ην 1993. Αο ππνζέζνπκε φηη ην ζπγθξφηεκα θαη ε 

δηζθνγξαθηθή εηαηξεία επηκεινχληαη κηα ηηκεηηθή επαλέθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ γηα 

ηελ 20
ε
 επέηεην: Να γξάςεηο έλα θείκελν παξνπζίαζεο–θξηηηθήο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ 

ζα απεπζχλεηαη ζην ζεκεξηλφ λεαληθφ θνηλφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επαλαθπθινθνξίαο ηνπ δίζθνπ (cd). 
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Ε. ΆΛΛΔ ΔΚΓΟΥΈ 

-- 

 

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Όπσο πξνέβιεπε ην αξρηθφ ζελάξην (Μεηεινχδεο 2013, ελφηεηα «Άιιεο εθδνρέο»), 

δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ κε πεξηζζφηεξν άκεζν θαη 

βησκαηηθφ ηξφπν ηνλ ξφιν ηεο ηέρλεο ζηνλ πφιεκν, έλα δήηεκα πνπ ζπλήζσο ην 

πξνζεγγίδνπκε απξφζσπα θαη ζεσξεηηθά ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα. πλδπάδνληαο ηε 

ζελαξηαθή ηδέα κε ηελ πεξίζηαζε ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο, αληηκεησπίζακε κε επηηπρία 

θαη έλα αθφκα πξφβιεκα, απηφ ηεο παζεηηθήο θαη δηεθπεξαησηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο. Σν γισζζηθφ κάζεκα θαη ε παξαγσγή θεηκέλσλ 

ζπλδέζεθε κε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ν ιφγνο ησλ καζεηψλ, ηφζν ν 

πξνθνξηθφο φζν θαη ν γξαπηφο, απφθηεζε λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, εθφζνλ γλψξηδαλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ φηη ηα θείκελά ηνπο δελ έρνπλ απνδέθηε κφλν ηνλ θαζεγεηή-δηνξζσηή 

αιιά ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο, ηηο ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη ηεο 

νινκέιεηαο, ηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ, δφζεθαλ 

πνιιέο αθνξκέο λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ε γιψζζα δελ είλαη κφλν χιε πξνο 

εθκάζεζε, αιιά θπξίσο κηα δσληαλή νληφηεηα πνπ πξαγκαηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο.   

Οη ηερλνινγίεο ησλ ππνινγηζηψλ εληάρζεθαλ κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζηε 

δηδαζθαιία θαη ππνζηήξημαλ ηε δξάζε ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

εθαξκνγήο, επηηξέπνληάο ηνπο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηε 

δεκηνπξγηθή αλάγλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο. Δπίζεο, ην wiki, σο εξγαιείν ηνπ web 2.0, βνήζεζε ηνπο καζεηέο 

θαη ηε δηδάζθνπζα λα επηθνηλσλνχλ ζε εμσδηδαθηηθφ ρξφλν θαη ιεηηνχξγεζε σο 
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ςεθηαθή βηβιηνζήθε κε ηελ έλλνηα φηη νη καζεηέο είραλ αλά πάζα ζηηγκή ζηε 

δηάζεζή ηνπο πεγέο γηα ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο.  

Σέινο, σο πξνο ηα παξαγφκελα θείκελα, φπσο δηαπηζηψζακε ήδε, νη νκάδεο 

αληαπνθξίζεθαλ άιιεο κε κεγαιχηεξν θαη άιιεο κε κηθξφηεξν βαζκφ επηηπρίαο. Ζ 

εθαξκνγή έδεημε φηη ε ζχλζεζε θεηκέλσλ κε ηελ αμηνπνίεζε έληππσλ ή ςεθηαθψλ 

πεγψλ είλαη κηα απαηηεηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη αθαηξεηηθέο θαη 

ζπλζεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη βαζχηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο πνπ δελ παξακέλεη κφλν 

ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη ζεκεξηλνί καζεηέο 

βνκβαξδίδνληαη απφ πιεξνθνξίεο, είλαη ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ δεηνχκελν γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα λα έρνπλ ζπζηεκαηηθά ηέηνηνπ είδνπο καζεζηαθέο αθνξκέο θαη 

πξνθιήζεηο.  
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