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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ 

Ηπηάκελεο ηζηνξίεο 

Δημιοςπγία ζεναπίος  

Αληηγφλε Σζαξκπνπνχινπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Τάξη 

Γ΄ Γεκνηηθνχ 

Χπονολογία 

2012 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Σν ηαμίδη 

Διαθεμαηικό 

ρη 

Χπονική διάπκεια 

Θα απαηηεζνχλ 10 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Φπζηθφο ρψξνο  

Αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, βηβιηνζήθε ζρνιείνπ. 
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή  

Γηα ηνλ καζεηή: Απαηηείηαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν θαζψο θαη κε εθαξκνγέο ησλ Ζ/Τ: ρξήζε δηθηπαθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, 

γλψζε επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word), ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθο θαη  

δσγξαθηθήο. 

Γηα ηνλ δάζθαιν: Γλψζεηο Σ.Π.Δ B΄ επηπέδνπ. 

Γηα ην ζρνιείν: πλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ θαζεγεηή 

ηεο Πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα δηαηεζεί θάπνηεο ψξεο ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο γηα 

ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ ηάμε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή 

βηληενπξνβνιέα.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε.  

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ, επιχειρείται να ανιχνευτεί η ζχλδεζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ θαληαζηηθήο ινγνηερλίαο θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Σαπηφρξνλα, δίλεηαη έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην ηπηάκελν ηα-

μίδη ζηε ινγνηερλία, σο κέζν  κεηάβαζεο ζε πνιχ καθξηλνχο αιιά θαη θαληαζηηθνχο 

ηφπνπο.    

Γελ εγθαηαιείπεηαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ηδηαίηεξα ζηηο θάζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε ηξφπνπο θαηεγνξην-

πνίεζεο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ ή λα θάλεη επί-

δεημε ηεο ρξήζεο θάπνησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη, αιιά ζηελ θαηεχζπλζε 
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πάληα ηεο επηηέιεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ project πνπ  ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ νκαδν-

ζπλεξγαηηθή εξγαζία.   

 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Αθεηεξία ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε ελφηεηα «Σν ηαμίδη», ζην πηινηηθφ Πξφγξακκα  

πνπδψλ γηα ηε Λνγνηερλία. Σν ζελάξην επηθεληξψλεηαη ζε πξαγκαηηθά θαη θαληα-

ζηηθά ηαμίδηα κε ηπηάκελεο κεραλέο, επηρεηξψληαο λα ζπλδέζεη ηε θαληαζηη-

θή/επηζηεκνληθή ινγνηερλία θαη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, σο πεδία πνπ βξίζθνληαη 

ζε δεκηνπξγηθφ δηάινγν.  

Αξρηθά νη καζεηέο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηαμίδηα κε ελαέξηα κέζα κε-

ηαθνξάο, φπσο αεξφζηαηα, αεξνπιάλα, δηαζηεκφπινηα δηαβάδνληαο ζρεηηθά πιεξν-

θνξηαθά θείκελα. 

ηε ζπλέρεηα. δηαβάδνπλ παξακχζηα θαη κχζνπο κε πηήζεηο ζηνλ αέξα θαη 

ζπδεηάλε γηα ηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα πεηάμεη ςειά, φπσο απηή δηαθαίλεηαη 

ζηε θαληαζηηθή ινγνηερλία (ν «Μχζνο ηνπ Γαίδαινπ θαη ηνπ Ίθαξνπ», ν «Αιαληίλ»). 

Ζ θάζε νκάδα επηιέγεη έλα ινγνηερληθφ βηβιίν θαη αλαιακβάλεη λα ην πα-

ξνπζηάζεη ζηηο ππφινηπεο κε θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνλ δηάινγν κεηαμχ θα-

ληαζηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ ζηα έξγα πνπ δηαβάδνπλ. Δπηπιένλ, ελδηαθέξεη ε πνξεία 

ηνπ ηαμηδηνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, νη πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ αιιά θαη ε αιιαγή 

ηνπο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ηαμηδηνχ. Οη απαληήζεηο θαη ε παξαγσγή λέσλ εξσ-

ηεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ πνηθίιεο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εξγαζίεο πνπ 

αλαηίζεληαη ζηα παηδηά, ζπγθεθξηκέλεο γηα θάζε θείκελν. 
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Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα ςεθηαθά εξγαιεία/παηρλίδηα αλα-

δεηθλχνπλ ηε δηαθεηκεληθφηεηα κεηαμχ ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, αξρή πνπ δηέπεη θαη 

ηελ επηινγή ησλ  θεηκέλσλ γεληθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη νη ηζηνξίεο επαλαγξάθνληαη γηα λα κεηαθέξνπλ έλα γλσ-

ζηφ παιαηφηεξα ζέκα ζ’ έλα λέν ινγνηερληθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σνλ ίδην 

ζηφρν ππεξεηεί θαη ε επηινγή παηρληδηψλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ νπηηθή γσλία απφ 

ηελ νπνία αθεγείηαη θάπνηνο ηελ ηζηνξία ή ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θσ-

λψλ πνπ αθεγνχληαη ηελ ίδηα ηζηνξία.   

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΌ ΣΟΤ 

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

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα γλσξίζνπλ ηελ πνηθηιία ησλ ελαέξησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηερλνινγία θάζε επνρήο. 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη ε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα πεηάμεη νδήγεζε ζε κηα ζεη-

ξά ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, φπσο ηα  ζχγρξνλα ηαμίδηα ζην δηάζηεκα.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία  

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ έξγσλ ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο 

θαη ησλ αλζξψπηλσλ  ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ. 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη ε πηήζε ζηε ινγνηερλία είλαη έλα ηέρλαζκα αιιαγήο ηεο 

νπηηθήο γσλίαο (ε ζέαζε είλαη παλνξακηθή ή αιιάδεη ε απφζηαζε θαη επεξεά-

δεη ηνλ ηξφπν πνπ εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή  θάζε θνξά) θαζψο θαη έλα κέζν 

κεηάβαζεο ζε καθξηλνχο θαη θαληαζηηθνχο ηφπνπο.       
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Γπαμμαηιζμοί 

Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο λα κπνξνχλ: 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ θαη ινγνηερληθψλ θεηκέ-

λσλ: πψο ηα δχν είδε αιιεινηξνθνδνηνχληαη. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηνλ δηαθνξεηηθφ ζεκεησηηθφ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηα επηηεχγκαηα 

ηνπ αλζξψπνπ. 

 λα αλαγλσξίδνπλ  θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ ζηα θείκελα θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο. 

 λα θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη θείκελν θαη εηθφλεο 

ζηελ απφδνζε ηεο ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ «απφ ςειά». 

 λα ζπγθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεησηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγ-

ρξνλα πνιπηξνπηθά θείκελα επηηπγράλνληαο πνηθίιεο πξνεθηάζεηο ηνπ λνήκα-

ηνο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην κεζνδεχεηαη κε ηε κνξθή ηνπ project πνπ νξγαλψλεηαη 

ζηελ ηάμε κε ζέκα ηα ηαμίδηα κε ηπηάκελα κέζα, θαληαζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη 

πξαγκαηηθά ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ απνηέιεζε ζεκαληη-

θφ επίηεπγκα ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Θα εθαξκνζηεί νκαδνζπλεξγαηηθή δηδα-

ζθαιία ζε δχν θάζεηο, κε δηαθνξεηηθή ζχζηαζε νκάδσλ θάζε θνξά. 

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Έλαπζκα γηα ην ζελάξην κπνξνχλ λα δψζνπλ ηα θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Ανθολόγιο Γ΄–Γ΄ Γημοηικού, αιιά θαη ζηα βηβιία ηεο Γλώζζαρ Γ΄ Γεκνηηθνχ, κε ζέ-

κα, θπξίσο, ηα δηαζηεκηθά ηαμίδηα.  
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Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην εληάζζεηαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ «Σν ηαμίδη».  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ Ζ/Τ (επεμεξγαζηήο 

θεηκέλσλ, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο) φζν θαη ην δηαδίθηπν γηα λα  επεμεξγαζηνχλ ηα 

βηβιία ηνπο θαη λα εκβαζχλνπλ ζε απηά, λα παξνπζηάζνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα θαη, 

ηέινο, γηα λα δείμνπλ, θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ηάμεο, έλα κέξνο φζσλ έθαλαλ ζην 

πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ. 

θνπφο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ είλαη ε αλάπηπμε κηαο δεκηνπξγηθήο 

ζρέζεο καδί ηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, πνπ ζα δίλεη εξεζίζκαηα θαη ζα ζπ-

ληειεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη θαηάιιειν πιηθφ γηα 

λα δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη λα παξάγνπλ ηα  δηθά ηνπο πνιπηξνπηθά 

θείκελα, εθθξάδνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εξκελείεο θαη νπηηθέο. 

Σέινο, επηδηψθνπκε νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

σο πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά αλαπηχζζνληαο δεμηφ-

ηεηεο ζπιινγήο, θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. ην πιαίζην απηφ ζθνπφο 

ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ είλαη λα δηεπξχλεη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ καζεηή πξν-

ζθέξνληαο γλψζεηο, πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, αθνχζκαηα, δειαδή εκπεηξίεο πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθέο εξκελείεο γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα. 

Κείμενα 

Σα ζρνιηθά θείκελα: 

Ανθολόγιο Γ΄–Γ΄ Γημοηικού, Δλφηεηα 8, Κείμενα για ηην ηεσνολογία και ηην επιζηημο-

νική θανηαζία, ην θείκελν κε ηίηιν «πλάληεζε ζην δηάζηεκα» (απφζπαζκα απφ ηε 

ζπιινγή δηεγεκάησλ ηεο Κίξαο ίλνπ, Η Λι Σι και οι έξι πειπαηέρ) βι. Φεθηαθφ ζρν-

ιείν (βι. BiblioNet).   

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2258,8518/unit=2100
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2258,8518/unit=2100
http://www.biblionet.gr/book/9405/%CE%A3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85,_%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%B1/%CE%97_%CE%9B%CE%B9_%CE%A3%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%AD%CE%BE%CE%B9_%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82
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Γλώζζα Γ΄ Γημοηικού, Δλφηεηα 3, Ήηαν μια θοπά..., ην θείκελν κε ηίηιν «Μηα αιεζη-

λή ηζηνξία», απφζπαζκα απφ ην βηβιίν Ταξίδι ζηο θεγγάπι, έξγν ηνπ Λνπθηαλνχ ζε 

απφδνζε Κψζηα Πνχινπ, βι. Φεθηαθφ ζρνιείν. 

Παπάλληλα κείμενα 

Πιεξνθνξηαθά: 

Graham, I. 1992. Γιαζηημικά ηαξίδια.  Μηθ. Γ. Θενδσξαθάηνο. Αζήλα: Δξεπλεηέο, 

βι. BiblioNet.  

Μπάηεξθηιλη, Μ. & Λ. Ρίγθαλ. 2009. Η μαγική εξεπεύνηζη ηος Γιαζηήμαηοο. Μηθ. 

Ρνχια Κνθνιηνχ. Αζήλα: Καζηαληψηεο. 

Καξαγηαλλάθεο, π. (Δπηκ.). 2006. Το ππώηο βιβλίο ηος Γιαζηήμαηορ για παιδιά. Μηθ. 

Αθξνδίηε Παπατσάλλνπ. Αζήλα: αββάιαο, βι. Biblionet.  

Δληειάλ, Π. 2009. Δπεςνώ και Μαθαίνω: Η Γη και ηο Γιάζηημα. Αζήλα: χγρξνλνη 

Οξίδνληεο, βι. BiblioNet.  

Λνγνηερληθά 

Υάξεο αθειιαξίνπ,  Τπία παιδιά σαμένα ζηο διάζηημα. Αζήλα: Κέδξνο, 1982, βι. 

BiblioNet.  

Πνι Φίιηπ Άξληεξ ΜαθΚάξηλευ,  Ψηλά ζηα ζύννεθα / κηθ Υίιληα Παπαδεκεηξίνπ. 

Αζήλα: Παηάθεο, 2007, βι. BiblioNet  

Ηνχιηνο Βεξλ,  Από ηη Γη ζηη Σελήνη / δηαζθεπή Αξγπξψ Πηπίλε. Αζήλα: Παπαδφ-

πνπινο, 2007, βι. BiblioNet.  

Ηνχιηνο Βεξλ,  Πένηε εβδομάδερ ζηο αεπόζηαηο / δηαζθεπή Π. Αλαγλσζηφπνπινο. Α-

ζήλα: Άγθπξα, 2005, βι. BiblioNet. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-C105/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/%CE%B3%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82/03.01_enot.pdf
http://www.biblionet.gr/book/53959/Graham,_Ian/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/106066/%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/144557/H%C3%A9delin,_Pascale/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89:_%CE%97_%CE%B3%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/43813/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/120711/McCartney,_Paul/Ψηλά_στα_σύννεφα
http://www.biblionet.gr/book/121517/Verne,_Jules/%CE%91%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/99742/Verne,_Jules/%CE%A0%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF
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Αληνπάλ ληε αηλη Δμππεξχ, Ο μικπόρ ππίγκιπαρ / κηθ Νίθνο Αζαλαζηάζεο.  Αζήλα: 

Εαραξφπνπινο, 1993, βι. BiblioNet.  

έικα Λάγθεξιεθ, Το θαςμαζηό ηαξίδι ηος Νιλρ Χόλγκεπζον / κηθ Γ. Σζνπθαιάο. 

Αζήλα: Άγθπξα, 2004, βι. Biblionet.  

Λνπθηαλφο, Ταξίδι ζηο θεγγάπι / απφδνζε Κψζηαο Πνχινο. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 

2002, βι. BiblioNet. 

Φίιηππνο Μαλδειαξάο,  Γαίδαλορ και Ίκαπορ. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2012, βι. Bib-

lioNet. 

Σδέηκο, Μ. Μπάξη, Πίηεπ Παν και Γούνηι. Αζήλα: Παηάθεο, 2004, βι. biblionet 

Υξήζηνο Μπνπιψηεο, Με ηα θηεπά ηος Πήγαζος. Αζήλα: Μίλσαο, 2003, βι. biblbio-

net. 

Mary Pope Osborne, Ταξίδι ζηο Φεγγάπι / κηθ Δπγελία Κνιπδά. Αζήλα: Modern 

Times, 2006, βι. BiblioNet.  

Δπγέληνο Σξηβηδάο, Οι δώδεκα ομππέλερ. εηξά: Ζ Υαξά θαη ην Γθνπληνχλ. Αζήλα: 

Παηάθεο, 2002, βι. BiblioNet 

 

Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

Ηζηφηνπνη-ηζηνζειίδεο 

www.bookbook.gr, ζηε ζειίδα  Θέκαηα: 

Πέηα Ψηλά 

http://www.biblionet.gr/book/27816/De_Saint_-_Exup%C3%A9ry,_Antoine,_1900-1944/%CE%9F_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/89342/Lagerl%C3%B6f,_Selma_Ottilia,_1858-1940/%CE%A4%CE%BF_%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BB%CF%82_%CE%A7%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/68569/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%82/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%86%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/177360/Μανδηλαράς,_Φίλιππος/Δαίδαλος_και_Ίκαρος
http://www.biblionet.gr/book/177360/Μανδηλαράς,_Φίλιππος/Δαίδαλος_και_Ίκαρος
http://www.biblionet.gr/book/87976/Barrie,_James_Matthew,_1860-1937/%CE%A0%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%A0%CE%B1%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/80614/Μπουλώτης,_Χρήστος/Με_τα_φτερά_του_Πήγασου
http://www.biblionet.gr/book/80614/Μπουλώτης,_Χρήστος/Με_τα_φτερά_του_Πήγασου
http://www.biblionet.gr/book/105359/Osborne,_Mary_Pope/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%86%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://www.biblionet.gr/book/72489/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CF%82,_%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%9F%CE%B9_%CE%B4%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://www.bookbook.gr/
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http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B

1/626-%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B1-

%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC 

 

Φεθίδεο-Φεθηαθνί Πφξνη γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα 

http://www.greek-language.gr/Resources/ 

→Αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη γξακκαηεία 

→Αξηάδλε: Μνξθέο θαη ζέκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο κπζνινγίαο 

http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html 

→Πεξηερφκελα→Δπξεηήξην→Γαίδαινο 

 

Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα & ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε (http://www.greek-

language.gr/Resources/) 

→Νέα ελληνική γλώςςα και λογοτεχνία 

→Εξερευνώ τισ ιςτορίεσ (http://www.e-istories.gr) 

ηα Ψηθιακά παισνίδια: 

 Παηρλίδηα εξψσλ: 

 Πηλαθνζήθε εξψσλ 

(βι. http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html)  

 Βξεο πνηνο είκαη, πψο κε ιέλε θαη πψο κνηάδσ 

(βι .http://www.e-istories.gr/games/whoami/index.html) 

 Πεξηπέηεηα ζηνλ νπξαλφ  

(βι. http://www.e-istories.gr/games/skyadventure/index.html) 

 Παηρλίδηα κε ιέμεηο: 

 Πηλαθνζήθε ζπλαηζζεκάησλ: Πήηεξ Παλ 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/626-%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B1-%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/626-%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B1-%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/626-%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B1-%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.greek-language.gr/Resources/
http://www.e-istories.gr/
http://www.e-istories.gr/games/gallery/index.html
http://www.e-istories.gr/games/whoami/index.html
http://www.e-istories.gr/games/skyadventure/index.html


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηη-

ζκνχ & Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.3. Γεκηνπξγία εξγαιείσλ αλάγλσζεο θαη δηδαζθαιίαο 

 Γ  ́Γπκλαζίνπ «Ζ ζηάζε ηνπ πνηεηή» 

ειίδα 12 απφ 17 

 

(βι. http://www.e-istories.gr/games/feelings/index.html) 

 πληαγέο κε ζπλαίζζεκα: Πίηεξ Παλ θαη Γνπέληη, Ο κηθξφο πξίγθηπαο 

(βι. http://www.e-istories.gr/games/recipes/index.html) 

 Υξνλνιφγηα παηδηθήο ειηθίαο: ζπλέβε ζηε ινγνηερλία 

(βι. http://www.greek-

language.gr/Resources/literature/education/chronology/index.html) 

 19νο αηψλαο- Ηνχιηνο Βεξλ   

 20νο αηψλαο –Το θαςμαζηό ηαξίδι ηος Νιλρ Χόλγκεπζον –Πήηεπ Παν- Ο μικπόρ 

ππίγκιπαρ 

 

Λνγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθ ή δσγξαθηθήο 

http://www.pixton.com/schools/overview  

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/ 

http://tuxpaint.org/ 

http://www.kidmedia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Item

id=131&lang=el  

http://revelation-natural-art.software.informer.com  

 

Σαηλίεο 

Αλανηίν, Ρνλ Κιίκεληο θαη Σδνλ Μάζθεξ, 1992 

Ψηλά ζηον οςπανό, Πηη Νηφθηεξ, Μπνκπ Πίηεξζνλ, 2010 

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, William Joyce, 2011 (κηθξνχ 

κήθνπο, βξαβείν  ζθαξ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ κηθξνχ κήθνπο 2012) 

 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια /θάζειρ 

1η – 4η διδακηική ώπα 

http://www.e-istories.gr/games/feelings/index.html
http://www.e-istories.gr/games/recipes/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/chronology/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/chronology/index.html
http://www.pixton.com/schools/overview
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/
http://tuxpaint.org/,
http://www.kidmedia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=131&lang=el
http://www.kidmedia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=131&lang=el
http://revelation-natural-art.software.informer.com/
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Α΄ θάζη  

Γηαβάδνπκε ηνλ κχζν ηνπ Γαίδαινπ θαη ηνπ Ίθαξνπ (πνηθίιεο εθδφζεηο, βι. 

biblionet), αμηνπνηψληαο ην πινχζην νπηηθφ πιηθφ ζην ςεθηαθφ εξγαιείν Αξηάδλε 

(βι. παξαπάλσ) ζηε δηεχζπλζε: 

 http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_029.html 

 θαη ζπδεηάκε γηα ηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα πεηάμεη, φπσο απηή θαίλεηαη κέζα 

απφ γλσζηνχο κχζνπο θαη παξακχζηα, θαζψο θαη ινγνηερληθνχο ήξσεο θαη απαξηζ-

κνχκε κεξηθνχο.  

Παίδνληαο ηα παηρλίδηα εξψσλ: Πηλαθνζήθε εξψσλ θαη Βξεο πνηνο είκαη, πψο 

κε ιέλε θαη πψο κνηάδσ, ζηνλ Ηζηφηνπν Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζ-

ζα→Δμεξεπλψ ηηο ηζηνξίεο,  ζπδεηάκε γηα ηνπο ήξσεο πνπ ζπλαληάκε θαη ηηο πηήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηα ινγνηερληθά θείκελα. Μπνξνχκε, αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, 

λα δηαβάζνπκε κεξηθά απφ ηα βηβιία ζηελ ηάμε ή ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ήξσεο θαη λα ηα αλαθνηλψζνπλ ζηελ ηάμε (π.ρ. Μαίξε Πφπηλο, 

ελδερνκέλσο θάπνηνη ζα έρνπλ δεη ηελ ηαηλία, Γαίδαινο θαη Ίθαξνο, Μηθξφο πξίγθη-

παο, Πήηεξ Παλ, Νηιο Υφιγθεξζνλ). 

Οη καζεηέο αληινχλε πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν γηα ηα ελαέξηα κεηαθν-

ξηθά κέζα, παιηφηεξα θαη ζχγρξνλα. ηε ζπλέρεηα, ζρεδηάδνπλ ηε δηθή ηνπο ηπηάκελε 

κεραλή (ή, κε απηνζρεδηαζκφ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ζε νκάδεο ηελ παξηζηάλνπλ κε 

ην ζψκα ηνπο φινη καδί, ζαλ νκαδηθφ «γιππηφ» ) θαη «ραξάζζνπλ πνξεία γηα...»: Πνχ 

ζα ήζειαλ λα ηαμηδέςνπλ κε ηε κεραλή ηνπο; 

Δλαιιαθηηθά, ζηελ Α΄ θάζε ηα παηδηά κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ  ηελ  

ηαηλία Ψηλά ζηον Οςπανό: Ο ήξσαο ηαμηδεχεη κε ην ζπίηη ηνπ πνπ ηνλ πεγαίλεη  ςειά 

ζηνλ νπξαλφ θαη ηειηθά ζην κέξνο πνπ νλεηξεπφηαλ λα πάεη απφ λένο. Με ηη παξάμελν 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_029.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_029.html
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κεηαθνξηθφ κέζν ζα ήζειαλ λα πεηάμνπλ (π.ρ. ην θξεβάηη ηνπο, έλα θαξάβη, έλα ραιί, 

έλα γηγάληην πνπιί, κηα θαληαζηηθή κεραλή) γηα λα θάλνπλ έλα νλεηξεκέλν ηαμίδη κέ-

ρξη ην κέξνο πνπ επηζπκνχλ. 

Παξαθνινπζνχκε ηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο The Fantastic Flying Books of 

Mr. Morris Lessmore θαη κε ζχλζεκα «Με έλα βηβιίν πεηάσ...» ζρεδηάδνπλ ην δηθφ 

ηνπο ηπηάκελν βηβιίν. Πνχ ζα ηνπο ηαμηδέςεη;  

 

5η – 8η διδακηική ώπα 

Β΄ θάζη 

Γηαβάδνπκε ηα δχν πξνηεηλφκελα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηελ ηάμε: Ανθολό-

γιο Γ΄–Γ΄ Τάξηρ, «πλάληεζε ζην δηάζηεκα» (απφζπαζκα απφ ηε ζπιινγή δηεγεκά-

ησλ ηεο Κίξαο ίλνπ, Η Λι Σι και οι έξι πειπαηέρ) θαη Γλώζζα Γ΄ Γημοηικού, Δλφηεηα 

3, «Ήηαλ κηα θνξά...», ην θείκελν κε ηίηιν «Μηα αιεζηλή ηζηνξία», απφζπαζκα απφ  

ην βηβιίν Ταξίδι ζηο θεγγάπι, έξγν ηνπ Λνπθηαλνχ ζε απφδνζε Κψζηα Πνχινπ. 

χγθξηζε ησλ δχν θεηκέλσλ θαη εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ. Ζ 

πηήζε ζην δηάζηεκα επηηπγράλεηαη κε δηαθνξεηηθά ηπηάκελα κέζα, αλάινγα κε ηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε θάζε επνρήο. Ζ επηζπκία γηα εχξεζε δσήο ζε άιινλ πιαλήηε, 

άιινηε κε θηιηθέο θαη άιινηε κε ερζξηθέο δηαζέζεηο είλαη δηαρξνληθή. Να θάλνπλ πα-

ξαιιειηζκνχο κεηαμχ ησλ δχν έξγσλ. 

ηε ζπλέρεηα ηα  παηδηά επηιέγνπλ απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία (βι. παξαπά-

λσ) πνην ζα ήζειαλ λα δηαβάζνπλ θαη ζρεκαηίδνληαη νη νκάδεο παξνπζίαζεο ησλ βη-

βιίσλ. Σα πξνηεηλφκελα βηβιία κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: 

1) Σν ηαμίδη έρεη πξννξηζκφ ην δηάζηεκα γεληθά θαη ην θεγγάξη εηδηθφηεξα 2) ην ηαμί-

δη ηνπ ήξσα ηνλ κεηαθέξεη ζε λέα κέξε  ηεο Γεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, αλάινγα κε ηελ 
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αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηελ θαηεγνξία πνπ θαίλεηαη θάζε 

θνξά λα ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν.   

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαζηεκηθψλ ηαμηδηψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα παη-

ρλίδηα εξψσλ: Πεξηπέηεηα ζηνλ Οπξαλφ, ζηνλ Ηζηφηνπν Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα→Δμεξεπλψ ηηο ηζηνξίεο, θαη ηα παηδηά λα επηιέμνπλ λα δηαβάζνπλ θάπνηα 

απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία, φπσο θαη απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν 

www.bookbook.gr, ζηε ζειίδα  Θέκαηα→Πέηα Ψηλά. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πξνεηνη-

κάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο παξαπιήζηεο κε απηέο ηνπ παηρληδηνχ ζηα θείκελα πνπ ζα 

παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε, κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ πνπ ζα απεπζχλνπλ ζηνπο ζπκκα-

ζεηέο ηνπο.  

Πιθανέρ επωηήζειρ για κάθε παποςζίαζη: 

 Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ηπηάκελνπ ηαμηδηνχ ησλ εξψσλ;  

 Ζ πηήζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θαληαζηηθά / καγηθά κέζα: Πνηα είλαη απηά; 

 Πνηνπο λένπο ηφπνπο γλσξίδεη ν ήξσαο. Πνηεο πεξηπέηεηεο δεη;  

 Πνηα πιάζκαηα γλσξίδεη; Έρνπλ θηιηθέο ή ερζξηθέο δηαζέζεηο; Πψο ηα αληηκε-

ησπίδεη θάζε θνξά; 

 Ζ αιιαγή ηεο ‘ζέαζεο’ απφ ςειά πφζν αιιάδεη ηελ εηθφλα ηνπ θφζκνπ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ θάζε θνξά ηα παηδηά; 

 Πνηεο κεηαβνιέο παξαηεξνχληαη ζηνλ ήξσα /ηνπο ήξσεο εμαηηίαο ηνπ ηαμηδηνχ 

απηνχ; 

Δηδηθφηεξα γηα ηα βηβιία Πίηεπ Παν και Γοςένηι θαη Ο μικπόρ ππίγκιπαρ, ζηνλ 

Ηζηφηνπν Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα→Δμεξεπλψ ηηο ηζηνξίεο, ηα παηδηά κπν-

ξνχλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη κε ιέμεηο  πληαγέο κε ζπλαίζζεκα →πην δχζθνιν επί-

http://www.bookbook.gr/
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πεδν→, ηξπθεξέο θαη θεθάηεο ζπληαγέο, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηη-

θέο δηαθπκάλζεηο  ησλ εξψσλ   ζε ζπλάξηεζε κε ην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη 

ηηο πεξηπέηεηεο πνπ δνχλε. 

9η – 10η διδακηική ώπα 

Γ΄ θάζη 

Να γξάςνπλ (αηνκηθά ή νκαδηθά) ην δηθφ ηνπο θαληαζηηθφ ηπηάκελν ηαμίδη, ζε  κνξ-

θή θφκηθ, εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο, παξακπζηνχ, ζεαηξηθνχ δηαιφγνπ, θιπ., θαη λα 

ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Σα θείκελα κπνξνχλ λα νινθιεξψλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο 

ηδέεο ζηελ Α΄ θάζε γηα ην ηπηάκελν κέζν θαη ηνλ πξννξηζκφ πνπ είραλ δηαιέμεη. Ζ 

παξαγσγή θεηκέλσλ κε ςεθηαθά κέζα είλαη δπλαηή ζην κέηξν πνπ κπνξνχλ λα ρξε-

ζηκνπνηεζνχλ ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθο θαη δσγξαθηθήο παξαπιήζηα κε απηά 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Δλαιιαθηηθά  ζε κηα πηζαλή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζε κεγαιχηεξε ηάμε ζην 

πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ Α΄ θάζε ηα θείκελα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν ηεο Γλώζζαρ Δ΄ Γημοηικού, ελφηεηα 10, Μςζηήπια – 

επιζηημονική θανηαζία, βι. Φεθηαθφ ζρνιείν, ελφηεηα 17, Ταξίδια ζηο διάζηημα, βι. 

Φεθηαθφ ζρνιείν. ηελ πεξίπησζε απηή νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηα έξγα 

ηνπ Βεξλ φρη ζε δηαζθεπή  αιιά ζε ζχγρξνλεο πνιπηξνπηθέο θεηκεληθέο εθδνρέο ηνπο, 

πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο γισζζηθά, φπσο ην βηβιίν ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ (2005). Γχξσ 

απφ ηε ζειήλε / κηθ Αηκηιία Σζαγθαξάηνπ. Αζήλα: Δξεπλεηέο  βι. BiblioNet 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3347,13523/unit=201
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3354,13530/unit=208
http://www.biblionet.gr/book/92352/Verne,_Jules/Γύρω_από_τη_σελήνη
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βξίζθεηαη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Butts, D. 1989.Flying Stories 1900-1950. Imperialism and Juvenile Literature, επηκ. 

J. Richards, 126-143. Manchester: Manchester University Press.. 

Chapman, D.-L. 2001. Adventure Stories. The Continuum Encyclopedia of Chil-

dren'sLiterature, επη. B. E. Cullinan &D. G. Person. New York: Continuum. 

Καινγήξνπ, Σδ. & Κ. Γαιαγηάλλε. (Δπηκ.). 2005. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηδα-

θηηθέο εθαξκνγέο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αζήλα: Σππσζήησ.  

Καλαηζνχιε, Μ. 
2
2002. Διζαγωγή ζηη θεωπία και κπιηική ηηρ παιδικήρ λογοηεσνίαρ 

ζσολικήρ και πποζσολικήρ ηλικίαρ. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 

Manna, A. L. & . Μεηαθίδνπ –Κνθθψλε.1996.Σν πνξηξαίην ηνπ λεαξνχ Έιιελα 

αλαγλψζηε, Δπιθεώπηζη Παιδικήρ Λογοηεσνίαρ, 11, 100-114. 

Marshall, J. D., P. Smagorinsky & M. W. Smith. 1995. The language of interpreta-

tion: Patterns of Discourse in Discussions of Literature. National Council of Teachers 

of English, Research Report No. 27. 

Roberts, D. R. & J. A. Langer. 1991. Supporting the process of literary understand-

ing: analysis of a classroom discussion. [National Research Center on Literature 

Teaching and Learning], Report Series 2.15. Αλαηχπ. 2000. 

http:// cela.albany.edu/support/index.html,  

Short, K. & K. M. Pierce. 1990. Talking about books: Creating Literate Communities. 

Portsmouth: Heinemann. 

 


