
 
 

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού 
αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευ-

τικές συνθήκες πραγµατικής τάξης 

 

Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Στ΄  ∆ηµοτικού 

Θεµατική ενότητα: 

Εικόνες του τόπου µου 

Τίτλος: 

«Άνθρωποι και σπίτια» 

 

Συγγραφή: ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Εφαρµογή: ΚΑΦΕΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος  

Άνθρωποι και σπίτια 

∆ηµιουργός  

Αντιγόνη Τσαρµποπούλου 

Εφαρµογή 

Παναγιώτα Καφετζή 

∆ιδακτικό αντικείµενο 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Τάξη 

Στ΄ ∆ηµοτικού 

Χρονολογία 

Από 18.02.2015 έως 13.05.2015 

∆ιδακτική / θεµατική ενότητα 

∆εν εντάσσεται σε καµία θεµατική ενότητα 

∆ιαθεµατικό 

Ναι 

Εµπλεκόµενα γνωστικά αντικείµενα 

I. Φιλολογικής ζώνης 

Νεοελληνική Λογοτεχνία  

ΙΙ. Άλλα γνωστικά αντικείµενα 

Γεωγραφία Στ΄ ∆ηµοτικού 
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Κοινωνική και Πολιτική αγωγή 

Χρονική διάρκεια 

Για την εφαρµογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 6 διδακτικά δίωρα (12 ώρες).  

Χώρος 

Το σενάριο εφαρµόστηκε στη Στ 1 τάξη του 17ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµαριάς 

Ι. Φυσικός χώρος 

Αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο Πληροφορικής, βιβλιοθήκη σχολείου. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή  

Για τον µαθητή: Απαιτείται εξοικείωση των µαθητών µε την οµαδοσυνεργατική 

µέθοδο καθώς και µε εφαρµογές των Η/Υ: µηχανή αναζήτησης, πρόγραµµα 

επεξεργασίας κειµένου (Word), πρόγραµµα δηµιουργίας παρουσιάσεων, χρήση Wiki. 

Για τον δάσκαλο: Γνώσεις Τ.Π.Ε πρώτου επιπέδου, δυνατότητα διαχείρισης 

ιστολογίου. 

Για το σχολείο: Πρόσβαση στο εργαστήριο πληροφορικής κατά τις ώρες διδασκαλίας 

του µαθήµατος της λογοτεχνίας. Η τάξη θα πρέπει να διαθέτει διαδραστικό πίνακα ή 

βιντεοπροβολέα. 

Για τον εκπαιδευτικό: Θα πρέπει να εξασφαλίσει τα βιβλία που απαιτούνται για τις 

παράλληλες αναγνώσεις από την αντίστοιχη δηµοτική βιβλιοθήκη.  

Εφαρµογή στην τάξη 

Το συγκεκριµένο σενάριο εφαρµόστηκε στην τάξη 

Το σενάριο στηρίζεται 

Τσαρµποπούλου Αντιγόνη, Νεοελληνική λογοτεχνία, «Άνθρωποι και σπίτια». 

Το σενάριο αντλεί 

--- 
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Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο του παρόντος σεναρίου, η περιγραφή της ανθρώπινης κατοικίας στα 

πληροφοριακά και λογοτεχνικά κείµενα που διαβάζουν οι µαθητές σκοπό έχει κατα-

νοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η παράµετρος του χώρου Α΄ ενυπάρχει σε  ένα λο-

γοτεχνικό κείµενο και το συνδιαµορφώνει. Το σενάριο επικεντρώνεται στην έννοια 

της ‘κατοικίας’, η οποία ενδιαφέρει στον βαθµό που αποτελεί έναν ιδιαίτερο λογοτε-

χνικό τόπο στα βιβλία που επεξεργάζονται οι αναγνωστικές οµάδες των µαθητών. 

∆εν εγκαταλείπεται η µετωπική διδασκαλία, ιδιαίτερα στις φάσεις κατά τις οποίες ο 

εκπαιδευτικός επιθυµεί να εξοικειώσει τους µαθητές µε τρόπους κατηγοριοποίησης 

και κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγουν ή να κάνει επίδειξη της 

χρήσης κάποιων τεχνικών µέσων που απαιτούνται, αλλά στην κατεύθυνση πάντα της 

επιτέλεσης ενός ερευνητικού project που  στηρίζεται κυρίως στην οµαδοσυνεργατική 

εργασία.   

 

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Αφετηρία του σεναρίου σύµφωνα µε τη δηµιουργό, είναι η ενότητα «Εικόνες του τό-

που µου» στο νέο Π.Σ. για τη Λογοτεχνία και οι ενότητες του σχολικού βιβλίου της 

Γλώσσας στην Στ΄ ∆ηµοτικού, µε τίτλους «Η κατοικία» και «Η ζωή σε άλλους τό-

πους» αντίστοιχα, σε µια απόπειρα σύνδεσης της κατοικίας, τόσο µε τον άνθρωπο 

όσο και µε τον τόπο διαβίωσής του. Στην παρούσα εφαρµογή η έναρξη έγινε εκτός 

του µαθήµατος της Γλώσσας, αλλά πλαίσιο της εν λόγω ενότητας της Λογοτεχνίας 

και µε αφορµή το µάθηµα της Γεωγραφίας σαν ένα επιπλέον εργαλείο για τη διερεύ-

νηση του παγκόσµιου πολιτισµικού µωσαϊκού και ως εναλλακτική διδακτική προσέγ-
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γιση του  µαθήµατος της Γεωγραφίας. Ωστόσο, αξιοποιήθηκε και το υλικό από το 

γλωσσικό µάθηµα.  

Η έννοια της ‘κατοικίας’ απέκτησε µεγάλη σηµασία στη ζωή του ανθρώπου, 

καθώς, ενώ αρχικά δηµιουργήθηκε για να προστατεύσει τον άνθρωπο, µε το πέρασµα 

του χρόνου συνδέθηκε στενά µε τον ψυχικό του κόσµο, µε την οικογενειακή και κοι-

νωνική του ζωή και αποτέλεσε έκφραση του πολιτισµού του. Παράλληλα, είναι άρ-

ρηκτα συνδεδεµένη µε τον βιότοπο του οποίου αποτελεί τµήµα, επηρεάζει και επη-

ρεάζεται από αυτόν και αποτυπώνει τη δοµή και την εξέλιξη του ιστορικού και πολι-

τισµικού γίγνεσθαι των ενοίκων της.  

Ο κεντρικός θεµατικός άξονας του σεναρίου είναι η διερεύνηση µιας σηµα-

ντικής παραµέτρου της ανάγνωσης λογοτεχνίας, του τόπου της κατοικίας των ηρώων 

ως «βιωµένου χώρου» που εγγράφεται στο κείµενο, ώστε να µετασχηµατίζεται σε 

λογοτεχνικό τόπο. Ο «βιωµένος χώρος» διεκδικεί έντονη παρουσία σε πολλά λογοτε-

χνικά έργα και οι εικόνες του γίνονται, εκτός από χώρος δράσης, και η κατοικία της 

µνήµης και των συναισθηµάτων των ηρώων.  

Αρχικά οι µαθητές συλλέγουν πληροφορίες για τις κατοικίες ανθρώπων  σε 

διαφορετικές κλιµατικές ζώνες και γεωγραφικές περιοχές. Τους δίνεται –παράλληλα– 

ψηφιακό υλικό,  για να συνδέσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν και να τις συγκρί-

νουν µε τα δικά τους βιώµατα. Ο σκοπός είναι να κατανοήσουν πώς ο χώρος στον 

οποίο ζούµε επηρεάζει τη δράση και τα συναισθήµατά µας.  

Στη συνέχεια διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία τα οποία, µέσω της περιγραφής 

της κατοικίας των ηρώων και της εικονογράφησης, µας αποκαλύπτουν στοιχεία για 

τον χαρακτήρα των ηρώων, τα όνειρά τους αλλά και τη δράση που υπονοείται µέσα 

από τα ίχνη που αφήνει στον χώρο. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα που τίθεται εί-

ναι «Πώς επηρεάζει ο χώρος που ζούνε τη δράση και τα συναισθήµατα των λογοτε-

χνικών προσώπων»; Οι απαντήσεις και η παραγωγή νέων ερωτηµάτων πραγµατοποι-
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είται µέσα από ποικίλες εργασίες που ανατίθενται στα παιδιά, συγκεκριµένες για κάθε 

κείµενο. 

 Τέλος, τα παιδιά καλούνται να επινοήσουν τα δικά τους φανταστικά σπίτια, 

να ονειρευτούν και να αφηγηθούν δράσεις και περιπέτειες σε αυτά.  

 

∆. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΌΣ ΤΟΥΣ 

Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις πρότυπα, στάσεις ζωής 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες:  

• να κατανοήσουν τη σηµασία της κατοικίας στη ζωή του ανθρώπου· 

• να γνωρίσουν την παγκόσµια πολιτισµική κληρονοµιά στον τοµέα της κατοι-

κίας· 

• να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των διαφόρων τύπων και µορ-

φών κατοικίας· 

• να ενηµερωθούν σχετικά µε τη λειτουργικότητα, και την αισθητική των χώ-

ρων της κατοικίας. 

Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία  

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες:  

• να κατανοήσουν τη σύνδεση µεταξύ λογοτεχνικού ήρωα και κατοικίας σε µυ-

θοπλαστικά συµφραζόµενα, καθώς ο τόπος µετατρέπεται σε σύµβολο:  το σπί-

τι των παιδικών χρόνων, το σπίτι των παραµυθιών, το σπίτι στην εξοχή, στην 

πόλη, στην πολυκατοικία, στο έρηµο νησί, κλπ.· 

• να εξοικειωθούν µε την τεχνική της λογοτεχνικής περιγραφής, πώς µιλά ο χώ-

ρος ως αφηγηµατικό περιεχόµενο και πώς παρεισφρέει στη ψυχολογία των 

ηρώων. 
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Γραµµατισµοί 

 
Επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες –µετά το τέλος της διδασκαλίας– να µπο-

ρούν: 

• να κατανοήσουν τη σχέση µεταξύ φυσικής και συµβολικής γεωγραφίας στο 

λογοτεχνικό κείµενο διερευνώντας τους τρόπους µε τους οποίους ο τόπος εγ-

γράφεται στο κείµενο, ώστε να µετασχηµατίζεται σε λογοτεχνικό τόπο· 

• να αναγνωρίζουν  και να σχολιάζουν τα διάφορα πολιτισµικά στοιχεία που 

υπάρχουν στα κείµενα και να προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους· 

• να κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζονται κείµενο και εικόνες 

στην απόδοση των λογοτεχνικών τόπων· 

• να συγκρίνουν τα διαφορετικά σηµειωτικά µέσα που χρησιµοποιούν τα σύγ-

χρονα πολυτροπικά κείµενα επιτυγχάνοντας ποικίλες προεκτάσεις του νοήµα-

τος. 

∆ιδακτικές πρακτικές 

Το προτεινόµενο σενάριο µεθοδεύεται µε τη µορφή του project που οργανώνεται 

στην τάξη µε θέµα τη διερεύνηση κειµένων που αποκαλύπτουν τη σύνδεση ανθρώ-

που/λογοτεχνικού ήρωα µε το σπίτι και τον τόπο που κατοικεί.  

Μετά την επεξεργασία πληροφοριακών κειµένων, διαβάζονται λογοτεχνικά 

κείµενα στα οποία το σπίτι του ήρωα λειτουργεί συµβολικά και οι µαθητές καλούνται 

να ερµηνεύσουν και να εκφράσουν τη συµβολική αυτή σχέση µέσα από τις οµαδικές 

αλλά και ατοµικές εργασίες τους. Η συντάκτρια του σεναρίου προτείνει να εφαρµο-

στεί οµαδοσυνεργατική διδασκαλία σε δύο φάσεις, µε διαφορετική σύσταση οµάδων 

κάθε φορά. 
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Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡHΣ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ 

Αφετηρία 

Έναυσµα για την εφαρµογή του σεναρίου υπήρξε η συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό 

που έκανε το µάθηµα της Γεωγραφίας και η διαπίστωση ότι αρκετά παιδιά αντιµετώ-

πιζαν αρνητικά τον λόγο που αρθρώνεται µέσα από το βιβλίο της Γεωγραφίας και α-

ντιµετωπίζουν αρνητικά το µάθηµα. Αναζητήθηκε έτσι µια διδακτική προσέγγιση που 

θα χρησιµοποιούσε µια «εναλλακτική» διαδροµή –πιο βιωµατική– και κοντά στη ψυ-

χοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών για την προσέγγιση του µαθήµατος. Το σε-

νάριο αποτέλεσε ένα εξαιρετικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε για την προσέγγιση αυ-

τή. Αναπροσαρµόστηκε και διευρύνθηκε, ενσωµατώσαµε επιπλέον εργαλεία και πε-

δία του µαθήµατος της Γεωγραφίας και πραγµατικά βοήθησε τα παιδιά να το προσεγ-

γίσουν µε θετικότερο τρόπο έχοντας πολύ θετικά γνωστικά αποτελέσµατα.  Έκανε τα 

παιδιά µέσα από τη λογοτεχνική προσέγγιση της έννοιας της ‘κατοικίας’ στα βιώµατα 

των ηρώων και την εξέλιξη της λογοτεχνικής ιστορίας, να προσεγγίσουν την κοινωνι-

κοπολιτισµική έννοια της γεωγραφίας και να φανταστούν τους εαυτούς τους στις 

ζωές παιδιών σε άλλα µήκη και πλάτη της γης αλλά και σε άλλα κοινωνικοπολιτισµι-

κά δεδοµένα.  

Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο 

Το σενάριο δεν εντάσσεται σε κάποια ενότητα. Εφαρµόστηκε στο µάθηµα της Φιλα-

ναγνωσίας. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι µαθητές χρησιµοποίησαν  διάφορες εφαρµογές των Η/Υ (επεξεργαστής κειµένων, 

λογισµικό παρουσίασης) όσο και περιβάλλοντα του Web για να πλησιάσουν τα κεί-

µενα που επεξεργάστηκαν ή να εµβαθύνουν σε αυτά, να αναζητήσουν πληροφορίες,  

να παρουσιάσουν τα δικά τους κείµενα, για να δηµιουργήσουν έναν χώρο συνεργασί-

ας και τέλος για να δείξουν και πέρα από τα όρια της τάξης ένα µέρος όσων έκαναν 

στο πλαίσιο του σεναρίου. 
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Σκοπός της αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι η ανάπτυξη µιας δηµιουργικής 

σχέσης µαζί τους από την πλευρά των παιδιών, που θα δίνει ερεθίσµατα και θα συ-

ντελεί στην καλλιέργεια της φαντασίας τους, καθώς και κατάλληλο υλικό για να 

διατυπώνουν τις δικές τους ιδέες και να παράγουν τα  δικά τους πολυτροπικά 

κείµενα, εκφράζοντας τις προσωπικές τους ερµηνείες και οπτικές. 

Τέλος, επιδιώχθηκε να εξοικειωθούν τα παιδιά  µε  τη χρήση του διαδικτύου 

ως πηγή πληροφοριών που πρέπει να επεξεργάζονται κριτικά αναπτύσσοντας δεξιό-

τητες συλλογής, κατανόησης και διαχείρισης πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, σκο-

πός της χρήσης των ΤΠΕ ήταν  να διευρύνει το πολιτισµικό υπόβαθρο του παιδιού  

προσφέροντας γνώσεις, πληροφορίες, εικόνες, ακούσµατα, δηλαδή εµπειρίες που θα 

το βοηθήσουν να διαµορφώσει προσωπικές ερµηνείες για το λογοτεχνικό κείµενο. 

Κείµενα 

Σχολικά κείµενα 

Βιβλίο Γλώσσας Στ΄ ∆ηµοτικού, Ενότητες «Η κατοικία» και «Η ζωή σε άλλους τό-

πους», τα κείµενα: 

Κωστή Παλαµά, «Το σπίτι µου» 

∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος – Μαρία Στασινοπούλου,  «Το σπίτι του ποιητή Καβάφη» 

«Σπίτι για πλατσουρίσµατα–Οι κάτοικοι της ερήµου – Κοινότητα από ύφασµα» 

(πληροφοριακά κείµενα) 

«Αυτόχθονες λαοί – Σπίτι µας είναι η γη» (κείµενο της συγγραφικής οµάδας» 

«Πορτογαλία» (περιγραφή µέσα από πληροφοριακά κείµενα και εγκυκλοπαίδειες)  

Παράλληλα κείµενα  

• Λογοτεχνικά κείµενα σε ψηφιακή µορφή 

Θέτη  Χορτιάτη, Ο δάσκαλος µε το βιολί και το αστέρι, Αθήνα, Άγκυρα (διαθέσιµο 

στο Μικρό Αναγνώστη σελ 9-15 
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http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip46/Default.html  

Μαρία Πετκανοπούλου, Ο µικρός ζωγράφος των βράχων, Αθήνα, Καλιεδοσκόπιο 

(διαθέσιµο στο Μικρό Αναγνώστη,  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip49/Default.html  

Βασίλης Βασιλικός, 1966, Εκτός των τειχών, απόσπασµα «Η τελευταία µέρα της κα-

τοχής»,  

∆ιαθέσιµο στο http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/mathisis/17b.html  

• Λογοτεχνικά Κείµενα σε συµβατική µορφή 

1. Μάρκ Τουέιν, Οι περιπέτειες του Τοµ Σώγιερ, µτφ. Φώτης Κονδύλης, Αθήνα: 

Καστανιώτης, 1987. 

2. ∆ανάη Τσουκαλά, 1996, Το δουλάκι, Αθήνα: Κέδρος.  

3. Μαρία Ιορδανίδου, Σαν τα τρελά πουλιά, Αθήνα: Εστία, 2011. 

(βλ. και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση: 

http://www.projethomere.com/travaux/bibliotheque_homere/trela_poulia.htm) 

4. Λέων Μελάς,  Ο Γεροστάθης, Αθήνα: Παπαδηµητρίου, 2001. 

5. Λώρα Ινγκαλς-Γουάιλντερ, Το µικρό σπίτι στο λιβάδι, Μτφ Καβαλένκο Γιού-

ρι, Αθήνα: Άγκυρα, 2003. 

6. Άστριντ Λίντγκρεν, Ο Μικές ξανάρχεται, Αθήνα: Ψυχογιός, 1989. 

7. Σαρλότ Μπροντέ, Τζέιν Έιρ, Αθήνα: Σαββάλας, 2011. 

8. Γαλάτεια Σαράντη, Στα χρόνια του Παύλου Μελά, Αθήνα: Νέα Εστία, 1963. 

9. Μαρούλα Κλιάφα, Μια µπαλάντα για τη Ρεβέκκα, Αθήνα: Μεταίχµιο, 2014. 

10. Κρετιέν Ντε Τρουά, Ο ιππότης Λανσελότος, Αθήνα: Μίνωας, 1995. 

11. Βάλτερ Σκότ, Ιβανόης, Αθήνα: Μίνωας, 2004. 

12. Ιούλιος Βέρν, Η µυστηριώδης νήσος, Αθήνα: Παπαδηµητρίου, 2004. 

13. Βασίλης Χατζηβασιλείου, Το τρύπιο βουνό, Αθήνα: Κέδρος, 1994. 
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14. Τούλα Τίγκα, Οδός Γραβιάς, Αθήνα: Πατάκης, 2005. 

15. Έκτωρ Μαλό, Το λιµάνι του Θεού, Μτφ. Π.∆. Παναγόπουλου, Αθήνα: Αστήρ, 

1985. 

16. Μισέλ Τουρνιέ, Ο Παρασκευάς ή η πρωτόγονη ζωή, Μτφ. ∆. Ραυτόπουλος, 

Αθήνα: Πατάκης, 1981. 

17. Πηνελόπη ∆έλτα, Για την πατρίδα, Αθήνα: Εστία, 1992. (Και σε ηλεκτρονική 

µορφή στη διεύθυνση). 

18. Θέτη Χορτιάτη, Ο δάσκαλος µε το βιολί και το αστέρι, Αθήνα: Άγκυρα, 2009. 

• Υποστηρικτικό υλικό 

Από τον ιστότοπο  www.bookbook.gr, η σελίδα «Θέµατα 

Νοµάδες: σπίτια που ταξιδεύουν» 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B

1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-

%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%C

F%85%CE%BD 

Από τον ιστότοπο  www.bookbook.gr, η σελίδα «Θέµατα 

Μιλάνε τα σπίτια;» 

http://www.bookbook.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83

%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%

CE%B1/292 

 

http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B

1/760-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B5-

%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1 
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Λογισµικά σχεδιασµού κόµικ ή ζωγραφικής 

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 

Ιστοσελίδες  

http://www.jamesmollison.com/wherechildrensleep.php, η συλλογή φωτογραφιών µε 

τίτλο «Where the children sleep» του φωτογράφου James Mollison.   

 

∆ιδακτική πορεία / στάδια /φάσεις 

1η & 2η διδακτική ώρα 

Οι µαθητές διαβάσανε τα κείµενα του Κωστή Παλαµά, του ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου 

και της Μ. Στασινοπούλου και τα παραθέµατα από το Γεωτρόπιο και το Γαιόραµα 

από το βιβλίο της Γλώσσας. Στη συνέχεια συζητήσαµε για τον τρόπο που παρουσιά-

ζονται οι χώροι που διαβιούν οι άνθρωποι σε διαφορετικά µήκη και πλάτη της γης και 

χρονικές στιγµές. Συζητήσαµε επίσης για την έννοια της λέξης «κατοικία» συνδέο-

ντας την µε τον ευρύτερό της χώρο αλλά και τη σφραγίδα που αφήνουν σε αυτή όσοι 

διαβιούν µέσα, πώς τη διαµορφώνουν και τους διαµορφώνει.  
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Τα παιδιά επεσήµαναν την επίδραση των κλιµατικών συνθηκών και των  πο-

λιτισµικών και ιστορικών δεδοµένων. Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο 

αντλήσανε πληροφορίες για τις χώρες που είχαν αναφερθεί και τους κατοίκους τους 

και αναζήτησαν ορισµούς στο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τρια-

νταφυλλίδη).  
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Τις εντάξανε σε ένα αρχείο παρουσίασης κειµένου όπου αποφασίσαµε να 

συγκεντρώσουν όλες οι οµάδες τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 

του σεναρίου ώστε να διαµορφωθούν σε µικρά ηλεκτρονικά βιβλία. Μάλιστα κατά 

την αναζήτηση των λέξεων παρατήρησαν πως στο ηλεκτρονικό βιβλίο η   «κετσεδέ-

νια» είναι από λάθος γραµµένη κολληµένη µε το άρθρο –τακετσεδένια–  µε αποτέλε-

σµα να µη µπορεί να γίνει αναζήτηση από κάποιον που δεν γνωρίζει τη λέξη στην 

πραγµατική της µορφή. Με βάση τη συζήτηση που είχε προηγηθεί είχαµε ορίσει κά-

ποιες βασικές κατηγορίες δεδοµένων που θα έπρεπε να συµπεριληφθούν ώστε να βο-

ηθηθούµε στα συµπεράσµατά µας για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρ-

φωση της κατοικίας στις διάφορες περιοχές του κόσµου. (πληθυσµός, θρησκεία πολί-

τευµα, κλίµα, ιστορικές-κοινωνικές συνθήκες). 

Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε τα εµπλουτισµένα σχολικά βιβλία και διαβά-

σαµε το ποίηµα του Τίτου Πατρίκιου «Το σπίτι» που παρατίθεται σαν επιπλέον υλικό 

στην ενότητα. Επισκεφτήκαµε εικονικά το γραφείο του ποιητή Κ. Καβάφη, και δια-

βάσαµε το απόσπασµα του Η. Βενέζη, (Το κίτρινο), από το βιβλίο Αιολική γη. Επειδή 

τα παιδιά είχαν ασχοληθεί σε προηγούµενη εφαρµογή σεναρίου το βιβλίο Αιολική γη, 

ενθουσιάστηκαν επειδή θυµόταν το απόσπασµα. Τέλος, επισκεφτήκαµε το ειδικό πε-

ριβάλλον που είναι ενσωµατωµένο στα διαδραστικά βιβλία και δηµιουργήσαµε δικά 

µας ποιήµατα.  
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Στο τέλος του διώρου η εκπαιδευτικός έδωσε στα παιδιά τα βιβλία που είχε εξασφα-

λίσει από την παιδική δηµοτική βιβλιοθήκη Κηφισιάς και τους ζήτησε να τα διαβά-
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σουν και να σηµειώσουν την περιγραφή κάποιου σπιτιού ή κτιρίου που θα τους έκανε 

εντύπωση καθώς θα διάβαζαν τα βιβλία. Τους ζητήθηκε επίσης να ζωγραφίσουν αυτό 

το  κτίριο σε µια σελίδα Α4 και να το φέρουν στο µεθεπόµενο διδακτικό δίωρο. (Τα 

µαθήµατα ήταν εβδοµαδιαία. Έτσι τα παιδιά είχαν δύο εβδοµάδες να διαβάσουν τα 

βιβλία τους) 

 

3η & 4η διδακτική ώρα 

Κατά το δίωρο αυτό, ξεκινήσαµε µε την επίσκεψη της ιστοσελίδας 

http://www.jamesmollison.com/wherechildrensleep.php και είδαµε φωτογραφίες από 

τη συλλογή φωτογραφιών µε τίτλο «Where the children sleep». Οι µαθητές παρατή-

ρησαν τις µεγάλες διαφορές που παρουσιάζουν οι εικόνες των παιδικών δωµατίων σε 

διαφορετικές χώρες του κόσµου αλλά και σε διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές 

συνθήκες. Συγκρότησαν οµάδες µε κριτήριο το δωµάτιο και το παιδί που τους έκανε 

εντύπωση, και η καθεµιά συνέλεξε πληροφορίες από το διαδίκτυο, συνδέοντας την 

εικόνα του κάθε δωµατίου µε τη γεωγραφική περιοχή και το κοινωνικό περιβάλλον, 

στα οποία ζούσε το παιδί-ένοικος. Πέρασαν τα στοιχεία στο αρχείο παρουσίασης κει-

µένου που είχαν δηµιουργήσει στο προηγούµενο δίωρο και παρουσίασαν τις εργασίες 

τους στην ολοµέλεια της τάξης. Συζητήσαµε και πάλι τις διαφορές που παρατηρού-

νται µεταξύ των παιδιών και των συνθηκών διαβίωσής τους. Εστιάσαµε στο γεγονός 

ότι µπορεί στην ίδια χώρα να υπάρχουν παιδιά που ζουν σε πλούσια και άνετα δωµά-

τια ενώ άλλα ζούνε σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας και εξαθλίωσης. Τέλος επισκε-

φτήκαµε την ιστοσελίδα «Νοµάδες – Σπίτια που ταξιδεύουν» που προτείνεται από το 

σενάριο.  
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5η & 6η διδακτική ώρα 

Τα παιδιά παρουσίασαν τα βιβλία που είχε  φέρει η εκπαιδευτικός στην τάξη. Πριν 

από την παρουσίαση η εκπαιδευτικός ανήρτησε στον πίνακα της τάξης τις κόλλες Α4 

στις οποίες είχαν ζωγραφίσει τα σπίτια που είχαν επιλέξει να παρουσιάσουν µέσα από 

την ανάγνωση των αποσπασµάτων των βιβλίων τους. Το κάθε παιδί παρουσίαζε µε 

λίγα λόγια την υπόθεση του βιβλίου και στη συνέχεια διάβαζε το απόσπασµα της πε-

ριγραφής του κτιρίου που είχε επιλέξει από αυτό. Τα υπόλοιπα παιδιά έπρεπε να µα-

ντέψουν ποια εικόνα αντιστοιχούσε στην περιγραφή που άκουγαν.   

Επειδή στα βιβλία αυτά η κατοικία του ήρωα αποτελεί έναν ιδιαίτερο λογο-

τεχνικό τόπο (το σπίτι των παιδικών αναµνήσεων, το σπίτι της παιδικής αταξίας, το 

εγκαταλελειµµένο σπίτι, το σπίτι του ναυαγού, το µυστηριώδες σπίτι, κλπ) , αφού τε-

λείωσε η δραστηριότητα συζητήθηκε για το πώς τα σπίτια αυτά συνδέονται µε την 

εξέλιξη της υπόθεσης του κάθε κειµένου. Τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης ρωτούσαν το 

παιδί που διάβασε το βιβλίο για τη σύνδεση του κτιρίου µε την υπόθεση µπαίνοντας 

έτσι σε µια διαδικασία που όχι µόνο αναδείκνυε το λειτουργικό ρόλο των κτιρίων την 

εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά ενέπλεκε τα παιδιά στην αναδιήγηση της ιστορίας και 

την κατάθεση της προσωπικής ερµηνείας του λογοτεχνικού κειµένου.  
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Τέλος, συζητήσαµε µε τα παιδιά το πόσο διαφορετικά ήταν τα σπίτια ανάλογα µε τις 

κοινωνικές ανάγκες της εποχής που εντάσσονται.  

 

7η & 8η διδακτική ώρα 

Αξιοποιήθηκε το παράλληλο κείµενο που συµπεριλαµβάνεται στο συνοδευτικό υλικό 

της εφαρµογής και περιλαµβάνει κείµενα ελλήνων λογοτεχνών σχετικά µε την έννοια 

κατοικία. (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1). Συζητήσαµε τα διαφορετι-

κά κειµενικά είδη και τους εκφραστικούς τρόπους που χρησιµοποιεί ο κάθε συγγρα-

φέας ανάλογα µε τον επικοινωνιακό του στόχο. Τέλος, ζητήθηκε από τα παιδιά να 
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χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει και τα εκφραστικά µέσα για να 

περιγράψουν ένα σπίτι.  

Αφού τα κείµενα παρουσιάστηκαν στην ολοµέλεια, συµπεριλήφθηκαν στο 

αρχείο παρουσίασης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας προέκυψε το θέµα των 

στερεοτύπων που έχουµε για την έννοια «κατοικία» και το πώς διαφορετικές κουλ-

τούρες την αντιµετωπίζουν. Έτσι, παρουσιάστηκε στα παιδιά η ιστοσελίδα µε παρά-

ξενα σπίτια από όλο τον κόσµο. Αξιοποιήθηκε υλικό από τα εµπλουτισµένα βιβλία 

για να αναδειχθεί  η επιλογή των τσιγγάνων, των νοµάδων και άλλων λαών να ζουν 

σε σκηνές και  να µετακινούνται διαρκώς.  

 

9η & 10η διδακτική ώρα 

Παίξαµε ένα θεατρικό παιχνίδι κατά το οποίο η κάθε οµάδα παιδιών αναπαρίστανε 

έναν ήρωα από τα βιβλία που διάβασαν σε σχέση µε το σπίτι του. Οι υπόλοιποι έπρε-

πε να µαντέψουν το βιβλίο και να περιγράψουν το σπίτι (τα υλικά αλλά και τον τρόπο 

που συνδέεται µε την ιστορία).  

Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε την ιστοσελίδα 

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/06/houses-classic-literature-

_n_4399532.html και είδαµε µε τα παιδιά πως αποτυπώνονται τα σχεδιαγράµµατα 

σπιτιών στη λογοτεχνία από ενήλικες (µελετήσαµε κυρίως το σχεδιάγραµµα από το 

σπίτι που αναφέρεται στο έργο Τζέιν Έυρ). Συζητήσαµε πόσο σηµαντικό είναι να 

φτιάχνουµε ένα σχεδιάγραµµα του χώρου όπου εκτυλίσσεται η δράση ενός λογοτε-

χνικού κειµένου ώστε να µπαίνουµε στον κόσµο των ηρώων καθώς διαβάζουµε και 

ότι αυτό είναι µια στρατηγική που ακολουθείται από τους έµπειρους αναγνώστες της 

λογοτεχνίας.  
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Τέλος,  τα παιδιά επισκέφτηκαν τις ιστοσελίδες 

http://www.abcya.com/build_a_house.htm  και 

http://www.architectstudio3d.org/AS3d/design_studio.html και σχεδίασαν τα σπίτια 

που ήθελαν να στεγάσουν τους ήρωές τους.  

  

 

 

 

11η & 12η διδακτική ώρα 

Τα παιδιά στο εργαστήριο Η/Υ ολοκλήρωσαν τα ηλεκτρονικά τους βιβλία και τα πα-

ρουσίασαν στην ολοµέλεια.  
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Η. ΚΡΙΤΙΚΉ 

Πολλές από τις δράσεις που προτείνει το σενάριο δεν πραγµατοποιήθηκαν ενώ πραγ-

µατοποιήθηκαν άλλες που δηµιουργήθηκαν από την εκπαιδευτικό που εφάρµοσε το 

σενάριο. Οι εφαρµογές δηµιουργίας κόµικς που προτείνονται  είτε έχουν περιορισµέ-

νο χρόνο χρήσης είτε πρέπει να κατέβουν στο εργαστήριο για να είναι προσβάσιµες. 

Τα βιβλία που προτείνονται δε υπήρχαν τα περισσότερα ούτε σαν τίτλοι στη βιβλιο-

θήκη και βέβαια δεν ήταν δυνατό να τα αγοράσουµε. Επίσης, το σενάριο αφήνοντας 

µεγάλη ελευθερία στον εκπαιδευτικό που το εφαρµόζει δεν έχει µια συγκεκριµένη 

δοµή. Έτσι, δίνεται µεν ελευθερία αλλά πρέπει να υπάρχει πολύ καλή προετοιµασία 

του εκπαιδευτικού.  
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