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δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Όςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο: ζρεδηάδνληαο κηα γηνξηή γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν. 

Δημιοςπγόρ ζεναπίος 

Ησάλλεο Κνλδπιφπνπινο  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

A΄ Γπκλαζίνπ 

Χπονολογία  

Ννέκβξηνο 2012 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Δηθφλεο ηεο Διιάδαο ζηελ πνίεζε 

Διαθεμαηικό 

Ναη  

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

ρνιηθέο γηνξηέο 

Χπονική διάπκεια 

12 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη αζχξκαηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν ζηηο 

αίζνπζεο). 
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ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki ηάμεο, ηζηνζειίδα ζρνιείνπ. 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γηα ηνλ καζεηή: θαηνρή ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, γλψζε ηεο ρξήζεο 

πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ θαη/ή Windows 

MovieMaker (γηα θαηαζθεπή αθίζαο, παξνπζίαζεο θαη/ή βίληεν). Ζ εμνηθείσζε κε ην 

Wiki ζα γίλεη ζηαδηαθά θαη ίζσο απαηηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαζεγεηή 

πιεξνθνξηθήο.  

Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ: γλψζεηο Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ, δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

Wiki, εηνηκφηεηα γηα εθαξκνγή νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ θαη εθπφλεζεο ζρεδίσλ 

εξγαζίαο. 

Γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα: αίζνπζεο κε δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα), δηαζέζηκν εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

— 

Το ζενάπιο ανηλεί  

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην απηφ θηινδνμεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο φρη κφλν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, αιιά θαη λα θαηαιήμεη ζηε δηνξγάλσζε κηαο 

γηνξηήο γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν ζην ζρνιείν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί, κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 
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δηνξγάλσζε θάπνηνπ κέξνπο ηεο γηνξηήο γηα ηελ επαλάζηαζε ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 

1821 ή ηεο γηνξηήο γηα ην Πνιπηερλείν.  

Ξεθηλψληαο απφ ηε κειέηε ηεο ζχληνκεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ Ρίηζνπ κε 

ηίηιν Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο, νη καζεηέο έξρνληαη (ίζσο γηα 

πξψηε θνξά ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή) ζε επαθή κε κηα πνηεηηθή ζπιινγή, κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνζεγγίδνπλ φςεηο ηεο ειιεληθφηεηαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην έξγν 

ηνπ πνηεηή ηεο Ρσκηνζύλεο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα έρεη ζπρλά επηζεκαλζεί σο ην βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο 

αλζνιφγεζεο θεηκέλσλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηα λέα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (ΝΠ) πξνηείλεηαη ε κειέηε κπζηζηνξεκάησλ, εθηελέζηεξσλ 

θεηκέλσλ ή πνηεηηθψλ ζπιινγψλ. Απφ ηελ άιιε, ζηφρνο ησλ ΝΠ είλαη ε 

παξακεηξνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή ελφο ζρνιείνπ. Με ηε ινγηθή απηή πξνηείλεηαη εδψ έλα 

ζελάξην πνπ αθνξκάηαη απφ κηα ζχληνκε πνηεηηθή ζπιινγή θαη αθνξά έλαλ πνηεηή 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή θαη ην ζρνιείν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ην 

ζελάξην.  

Ζ ζπιινγή απηή επηιέρζεθε κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) Δίλαη ζχληνκε θαη 

εχθνια πξνζπειάζηκε είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είηε ηππσκέλε. β) Δίλαη ζρεηηθά 

εχιεπηε. Άιισζηε, ην έλα ηξίην πεξίπνπ απφ ηα πνηήκαηα πνπ ηελ απνηεινχλ έρεη 

αλζνινγεζεί ζην παξειζφλ ζηα ζρνιηθά αλζνιφγηα. γ) Σα πνηήκαηα πξνζθέξνληαη 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ειιεληθφηεηαο απφ ηνλ Γηάλλε Ρίηζν θαζψο θαη 

γηα ζπγθξίζεηο κε νκφζεκα πνηήκαηα ηνπ ίδηνπ πνηεηή ή νκνηέρλσλ ηνπ. δ) Σα 

πνηήκαηα κε ηελ πινχζηα εηθνλνπνηία ηνπο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ εηθαζηηθά. ε) Σα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php#a
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πνηήκαηα έρνπλ κεινπνηεζεί θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη κνπζηθά ζηελ 

πξνγξακκαηηδφκελε εθδήισζε.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα γλσξίζνπλ ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο (σο θπζηθνχ ηνπίνπ, αιιά θαη σο ηφπνπ 

κε ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ παξειζφλ) θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Γ. Ρίηζν. 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη αλαπαξαζηάζεηο ελφο ηφπνπ έρνπλ ζηνηρεία 

δηαρξνληθφηεηαο, αιιά πξνζιακβάλνπλ θαη ζπγθεθξηκέλε θφξηηζε, αλάινγα 

κε ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, ηφζν θαηά ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο φζν θαη ηεο 

πξφζιεςεο κηαο πνηεηηθήο ζπιινγήο. 

 λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο γηα θάζε ζθεπηφκελν άλζξσπν θαη ηε 

ζπλάθεηά ηεο κε ην αίηεκα γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη θαηαμίσζε ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο λεφηεξεο 

πνίεζήο καο.  

 ζπλεμεηάδνληαο πνηήκαηα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ θαη νκνηέρλσλ ηνπ, λα 

αληηιεθζνχλ ηνλ δηάινγν ησλ θεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ελδερφκελεο 

θνηλέο αλαδεηήζεηο ηνπ πνηεηή κε ηνπο δχν ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο ιεγφκελεο γεληάο ηνπ Σξηάληα ζην δήηεκα ηεο 

ειιεληθφηεηαο. 

 λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο. 
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 λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηακβηθνχ δεθαπεληαζχιιαβνπ, 

ηνπ ζηίρνπ πνπ, θαηά ηνλ εθέξε, «βξίζθεηαη ζην βαζχηεξν θπκάηηζκα ηεο 

ιαιηάο καο». 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο βαζηθνχο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο (αθήγεζε, 

πεξηγξαθή, δηάινγν, ζρφιην). 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηίηινπ σο παξαθεηκεληθνχ ζηνηρείνπ. 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ζρεκάησλ ιφγνπ, φπσο ε παξήρεζε, ε 

κεηαθνξά, ε παξνκνίσζε, ε πξνζσπνπνίεζε θαη λα αληηιεθζνχλ φηη ηα 

ζρήκαηα απηά εθπιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπ πνηεηή. 

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ πξαθηηθή λα κεινπνηνχληαη πνηήκαηα θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ απηή εμππεξεηεί. 

Γπαμμαηιζμοί  

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα αληρλεχνπλ ζέκαηα ή κνηίβα ζε νκφζεκα πνηήκαηα θαη λα ζπγθξίλνπλ ηνλ 

ηξφπν πξνζέγγηζήο ηνπο απφ δηαθνξεηηθνχο πνηεηέο ή ηνλ ίδην πνηεηή ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο. 

 λα εληνπίδνπλ ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ζε έλα (αθεγεκαηηθφ) πνίεκα. 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 σο πεδίνπ γφληκεο 

ζπλεξγαζίαο, φπνπ ζα δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο γηα ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. 

 λα επηρεηξήζνπλ λα γξάςνπλ αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο δηθά ηνπο ιηαλνηξάγνπδα. 

 λα ζπλδεκηνπξγήζνπλ κηα γηνξηή γηα ηνλ πνηεηή (κε ζπγγξαθή θεηκέλσλ γηα 

απηή, δεκηνπξγία πξνβνιήο παξνπζίαζεο ή βίληεν, αθίζαο, πξνγξάκκαηνο). 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3565,14943/
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Με ηελ απφ θνηλνχ επεμεξγαζία ελφο επξχηεξνπ πνηεηηθνχ έξγνπ νη καζεηέο 

ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ εξκελεπηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο, κέζσ 

ηεο θνηλφηεηαο αλαγλσζηψλ πνπ δεκηνπξγείηαη, νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο, κνηξάδνληαη ηδέεο θαη απφςεηο, εθθξάδνπλ θξίζεηο θαη πξνηηκήζεηο γηα 

πνηεηηθέο επηινγέο θαη πξαθηηθέο θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ην πιηθφ γηα ηε γηνξηή. 

Σέινο, νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ην πξνηεηλφκελν πιηθφ, αιιά θαη δεκηνπξγνχλ ή 

πξνηείλνπλ δηθφ ηνπο γηα ηε γηνξηή πνπ πξνγξακκαηίδεηαη. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Με ηελ επθαηξία ηεο κεηνλνκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ καο ζε 4
ν
 Γπκλάζην πάξηεο 

«Γηάλλεο Ρίηζνο», πξνγξακκαηίδνπκε κηα εθδήισζε πξνο ηηκήλ ηνπ πνηεηή ηεο 

Ρσκηνζύλεο. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, εδψ έλα ζελάξην δηδαζθαιίαο, ην ηειηθφ πξντφλ 

ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο απηήο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ ελφηεηα «Δηθφλεο ηεο Διιάδαο ζηελ πνίεζε» απνηειεί ηε δεχηεξε απφ ηηο ηξεηο 

πξνηεηλφκελεο ελφηεηεο ηνπ Νένπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΝΠ) γηα ηε 

Λνγνηερλία Β΄ Γπκλαζίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κπνξεί λα δψζεη ζηνπο καζεηέο 

ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ ηφπν καο θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ, ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θαη ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα απηφλ, κε 

φρεκα απνθιεηζηηθά ηνλ πνηεηηθφ ιφγν. 

Αξιοποίηζη ηυν Τ.Π.Ε. 

Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΝΠ είλαη ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ αλαγλσζηψλ. Γηα 

ηελ επίηεπμή ηνπ θξίλεηαη ελδεδεηγκέλε ε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Web 2.0 γηα 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο νκάδεο (Wiki). Δπίζεο, αμηνπνηνχληαη ην 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20-%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%2C%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%94%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf
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ινγηζκηθφ Wordle, ηα ινγηζκηθά πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ θαη επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ, ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο βίληεν (π.ρ. Windows Movie Maker), ελψ νη 

καζεηέο αληινχλ πιηθφ απφ ηζηνζειίδεο θαη απφ ην ΤouΣube. 

Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

Γηάλλεο Ρίηζνο, Γεθανρηώ Ληαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο. Αζήλα: Κέδξνο, 1987 

[1973]. 

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ρσκηνζχλε». ην Πνηήκαηα 1930-1960, B΄, 59-72. Αζήλα: Kέδξνο, 

2000. (βι. ην πνίεκα ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ, φπνπ θαη απαγγειία ηνπ 

πνηεηή) 

Οδπζζέαο Διχηεο, «Ο ήιηνο»
1
. ην Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ, 

7. Αζήλα: ΟΔΓΒ,  2000.  

Οδπζζέαο Διχηεο, «Σν ηξεινβάπνξν» απφ ηε ζπιινγή Ο Ήιηνο ν Ηιηάηνξαο (1971). 

ην Πνίεζε, 247. Αζήλα: Ίθαξνο, 2002. 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ  

ΚΝΛ Α΄ Γπκλαζίνπ 

Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, «Έλαο ατηφο πεξήθαλνο» 

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Σδηηδίθηα ζηήζαλ ηνλ ρνξφ» 

ΚΝΛ Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Οδπζζέαο Διχηεο, «Σν Άμηνλ Δζηί» 

                                                           
1
 Πξφθεηηαη γηα απφζπαζκα («Δ ζεηο ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο… θνπθνπξίθνπ ηνπο») απφ ηε ζπιινγή Ο 

Ήιηνο ν Ηιηάηνξαο (1971). ην Οδπζζέαο Διύηεο. Πνίεζε, 237. Αζήλα: Ίθαξνο, 2002. 

 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=256&author_id=41
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=256&author_id=41
http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=227&cat_id=10
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/392/2601,10157/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2581,10054/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9028/


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

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

Α΄ Γπκλαζίνπ: «Όςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο: ζρεδηάδνληαο κηα γηνξηή γηα ηνλ Γηάλλε 

Ρίηζν»  

ειίδα 10 απφ 31 

 

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Αξραίν ζέαηξν» 

Γηψξγνο εθέξεο, «Με ηνλ ηξφπν ηνπ Γ..» 

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ 

Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, «Σεο λχρηαο νη αξκαηνινί» 

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ 

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ρσκηνζχλε»  

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ο ηφπνο καο» 

Τπνζηεξηθηηθό πιηθό 

Αλαγλώζεηο  

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ζ Ρσκηνζχλε» [αλάγλσζε απφ ηνλ πνηεηή απνζπάζκαηνο απφ ην 

πνίεκα Η (πεγή: πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ)   

Ο Γηάλλεο Ρίηζνο δηαβάδεη ηε Ρσκηνζύλε, 1999 [1974], Lyra (επαλαθπθινθφξεζε ζηε 

ζεηξά «Οη Έιιελεο πνηεηέο δηαβάδνπλ έξγα ηνπο», κε ηίηιν: Ο Ρίηζνο δηαβάδεη Ρίηζν. 

Ρσκηνζύλε, Lyra, ρ.ρ.) 

Σξαγνύδηα  

Σα 18 ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο
2
, κνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο, πνίεζε: 

Γηάλλεο Ρίηζνο, εξκελεία: Γηψξγνο Νηαιάξαο, Άλλα Βίζζε, 2003 [1974] Minos-EMI.  

Ρσκηνζύλε, κνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο, πνίεζε: Γηάλλεο Ρίηζνο, εξκελεχεη: 

Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο, 2004 [1966] Minos-EMI.  

                                                           
2
 Πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη ηηο ππφινηπεο εθδφζεηο ηνπ βι. 

http://el.Wikipedia.org/Wiki/18_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8

1%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%

A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%

AF%CE%B4%CE%B1%CF%82 [18-11-2012]. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9030/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9023/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1913,6320/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14152/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14153/
http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=42&author_id=41&page=anthology
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
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Σαηλία  

Σα ηξαγνύδηα ηεο θσηηάο
3
, Νίθνο Κνχλδνπξνο, 1975.  

Ιζηνζειίδεο   

Γηάλλεο Ρίηζνο.  1909 -1990  [18-11-2012] (Αθηέξσκα Δπηά Ηκέξεο ,  εθεκ. 

Η Καζεκεξηλή ,  12-11-2000).  

4
ν
 Γπκλάζην πάξηεο «Γηάλλεο Ρίηζνο »:  Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ γηα 

ηνλ Γηάλλε Ρίηζν  [18-11-2012]. 

Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ 

Α΄ θάζε:Πξηλ ηελ αλάγλσζε (1 ώξα) 

Καηά ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ρσξίδνληαη νη καζεηέο ζε νκάδεο. ε απηήλ ηε θάζε 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αμηνπνηψληαο ηηο εκπεηξίεο καο απφ ην πξψην ηξίκελν, είλαη 

δπλαηφ λα αθήζνπκε ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ζηε θάζε απηή ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπο, παξεκβαίλνληαο δηαθξηηηθά, φπνπ ην θξίλνπκε ζθφπηκν, ψζηε λα απνθχγνπκε 

ηηο κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο επίδνζεο ή ηηο πξνζπάζεηεο απφξξηςεο ή 

πεξηζσξηνπνίεζεο θάπνησλ καζεηψλ.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζην ΤouΣube ην εηζαγσγηθφ βίληεν 

πνπ πξνβιήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνπ 2004 (δηάξθεηα: 

2.44΄). Καηφπηλ, ζπδεηνχλ θαη επεμεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ην Φχιιν 

εξγαζίαο 1 (θάζε νκάδα επεμεξγάδεηαη έλα Φχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν έρεη βέβαηα 

δηαλεκεζεί ζε φια ηα κέιε ηεο). Οη εξσηήζεηο-εξγαζίεο απηνχ ηνπ θχιινπ είλαη 

θνηλέο γηα φιεο ηηο νκάδεο. ην δεχηεξν κηζφ απηήο ηεο ψξαο νη νκάδεο 

αλαθνηλψλνπλ εθ πεξηηξνπήο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ νινκέιεηα.  

                                                           
3
 Βι. ζρεηηθά: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%C

E%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%C

F%82  [18-11-2012] 

http://www.youtube.com/watch?v=g8kiKAxBIF4
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/2000/11/12112000.pdf
http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
http://www.youtube.com/watch?v=5QJwSL9atn4
http://www.youtube.com/watch?v=5QJwSL9atn4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
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ηφρνο εδψ είλαη λα μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε γηα ηηο εηθφλεο ηεο Διιάδαο πνπ 

πξνβάιινληαη σο αληηπξνζσπεπηηθέο (ή αλαπαξάγνληαη σο ζηεξεφηππα, φπσο 

ελδερνκέλσο ζα δηαθαλεί κέρξη ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ) ζε 

«θείκελα» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Μαο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα φρη απιψο ε 

θαηαγξαθή ησλ εηθφλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην βίληεν, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ηηο 

πξνζιακβάλνπλ νη καζεηέο θαη αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο.  

Γηα ην ζπίηη αλαηίζεηαη ε εμήο αηνκηθή εξγαζία: «Να ππνζέζεηο φηη ζην πιαίζην 

καζεηηθψλ αληαιιαγψλ ην ζρνιείν καο επηζθέπηεηαη κηα καθξηλή ρψξα ζην 

εμσηεξηθφ. Οξίδεζαη σο ππεχζπλνο γηα λα εθθσλήζεηο έλαλ ιφγν, ψζηε λα 

παξνπζηάζεηο ηε ρψξα καο θαη ηελ ηζηνξία ηεο ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 

γλσξηκίαο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Να γξάςεηο έλα θείκελν 

αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηε ρψξα καο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο.» 

Με ηελ εξγαζία απηή νη καζεηέο αμηνπνηνχλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θξηηηθά, 

φ,ηη ζπδεηήζεθε ή παξνπζηάζηεθε ηελ πξνεγνχκελε ψξα ζηελ ηάμε. Απηφ ζα 

απνηειέζεη θαη ην θχξην θξηηήξην ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, 

καο ελδηαθέξεη λα αληρλεχζνπκε ζε απηφ ην αξρηθφ ζηάδην ηηο δηθέο ηνπο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. 

Β΄ θάζε: Καηά ηελ αλάγλσζε (8 δηδαθηηθέο ώξεο) 

1
ν
 δίσξν 

Ζ θάζε απηή μεθηλά κε κειέηε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ Σα 

δεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο κέζα ζηελ ηάμε. Πξηλ απφ ηελ 

αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ, επηδεηθλχεηαη ζηνπο καζεηέο ην ζρεηηθφ βηβιίν (ή, αλ δελ 

ππάξρεη δηαζέζηκν αληίηππν, πξνβάιιεηαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα έλα ζχληνκν 

PowerPoint κε θσηνγξαθίεο ηνπ εμψθπιινπ, ησλ ζειίδσλ πεξηερνκέλσλ, ησλ 

πνηεκάησλ, ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ πνηεηή θαη ηνπ θνινθψλα). Οη καζεηέο αξρίδνπλ 

θαη αληηιακβάλνληαη φηη ηα πνηήκαηα πνπ ζα κειεηήζνπκε απνηεινχλ ηκήκαηα ελφο 

ζπλφινπ, κηαο ζπιινγήο. Σνπο δεηνχκε, ινηπφλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο 
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λα δηαπηζηψζνπλ αλ ππάξρεη λνεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ελεκεξψλνληάο ηνπο φηη 

ηελ νξηζηηθή απάληεζε ζα ηε δψζνπλ ζε επφκελν κάζεκα. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα εηθάζνπλ γηαηί ε παηξίδα 

ραξαθηεξίδεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο ζπιινγήο σο «πηθξή». ε θάπνηα ζηηγκή, αλάινγα κε 

ηηο εηθαζίεο ησλ καζεηψλ, ν δηδάζθσλ αλαθέξεη ην έηνο (θαιχηεξα: ηα έηε) 

ζπγγξαθήο ηεο ζπιινγήο, δηαβάδνληαο ην ζρεηηθφ ζρφιην ηνπ πνηεηή (Πξνθνπάθε 

2000: 451). Γελ θξίλεηαη αθφκε ζθφπηκε ε εμήγεζε ηνπ φξνπ «ιηαλνηξάγνπδα»
4
, 

εθηφο απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα ηε κεηξηθή ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα πεξλνχκε ζηελ αλάγλσζε φισλ ησλ πνηεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε. 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ησλ πνηεκάησλ θαη κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηεο επφκελεο 

δηδαθηηθήο ψξαο, νη νκάδεο επεμεξγάδνληαη ην Φχιιν εξγαζίαο 2 θαη ζπκπιεξψλνπλ 

ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα (κε εξσηήζεηο δηαθνξεηηθέο γηα ηελ θαζεκηά απφ απηέο). 

εκεηψλεηαη φηη φιεο νη εξγαζίεο είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε έλα Φχιιν εξγαζίαο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γεληθή ηνπο επνπηεία απφ φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά θαη λα 

κπνξνχλ, φηαλ ζα πάλε ζην ζπίηη, λα παξεκβαίλνπλ κε ζρφιηά ηνπο απφ ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπο ππνινγηζηή ζην Wiki, αλεμάξηεηα απφ ηα δεηήκαηα πνπ είραλ 

επεμεξγαζηεί ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο ζε απηήλ ηε θάζε ηεο εξγαζίαο. 

ηφρνο ζε απηήλ ηε θάζε ηεο εξγαζίαο είλαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Φχιινπ 

εξγαζίαο 2 (θαη ηνπ δηδάζθνληνο, πνπ επηβιέπεη θαη παξεκβαίλεη, φπνηε ηνπ δεηεζεί) 

λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηα θχξηα ζέκαηα ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο, πνπ 

απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ θαη ηεο 

Ρσκηνζχλεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε κάιηζηα ηξαγηθή ζπγθπξία ηνπ ρξφλνπ ζπγγξαθήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο. Καιφ είλαη θάζε νκάδα λα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλαλ 

θνξεηφ ππνινγηζηή, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ ακέζσο ηα πνξίζκαηά ηεο (θαη λα κελ 

επηβαξπλζεί έηζη ν γξακκαηέαο ηεο κε πξφζζεηε εξγαζία γηα ην ζπίηη). 

                                                           
4
 Ίζσο ζα κπνξνχζακε λα πξνβάινπκε ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ην ιήκκα γηα ηα ιηαλνηξάγνπδα [18-

11-2012] 

http://www.musipedia.gr/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1
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ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεχηεξεο ψξαο απηνχ ηνπ δίσξνπ, νη νκάδεο 

αλαθνηλψλνπλ ηα πξψηα ηνπο πνξίζκαηα ζηελ νινκέιεηα. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, 

αλαηίζεηαη ζε θάζε νκάδα λα αλαξηήζεη (κέζσ ηνπ γξακκαηέα ηεο) ζην Wiki ηνλ 

πίλαθα, φπσο ηνλ επεμεξγάζηεθαλ ηα κέιε ηεο ζηελ ηάμε. Δπίζεο, θαινχληαη νη 

καζεηέο λα μαλαδηαβάζνπλ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ζην ζπίηη ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

επηζθεθζνχλ ηνπο πίλαθεο φισλ ησλ νκάδσλ, ψζηε λα κειεηήζνπλ ην πξντφλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα αλαξηήζνπλ ηπρφλ 

πξνζζήθεο ή ηα ζρφιηά ηνπο. Αμηνινγνχκε ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζηε 

ζπδήηεζε πνπ έρεη μεθηλήζεη κέζα ζην Wiki θαη ηπρφλ ζπκβνιή ηνπ ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ, φρη κφλν ηεο δηθήο ηνπ αιιά θαη ησλ άιισλ νκάδσλ. 

Σέινο, ελεκεξψλνπκε ηνπο καζεηέο φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο έρνπλ 

αλαξηεζεί απνζπάζκαηα απφ βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηεο 

πνηεηηθήο ζπιινγήο πνπ εμεηάδνπκε. (Καθιακαλάθε 1999: 72, Κψηηε 1996: 158-9). 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

αμηφπηζην πιηθφ γηα ζπκπιήξσζε φζσλ εμεηάδνληαη ζηελ ηάμε.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη καζεηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην 

ζπίηη ηνπο, ηνπο δεηάκε λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο έλαλ πίλαθα κε ηα 

ζέκαηα θάπνηαο άιιεο νκάδαο απφ απηή ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη λα ηνλ 

δηαζέζνπλ ζην επφκελν κάζεκα ζηα κέιε ηεο νκάδαο απηήο, γηα λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο. Έηζη θαη νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη αλνίμεη (ρσξίο 

λα αηζζάλνληαη φηη κεηνλεθηνχλ).  

2
ν
 δίσξν  

Έρνληαο πιένλ αξθεηά θαιή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπιινγήο, νη νκάδεο 

θαινχληαη λα κειεηήζνπλ δηεμνδηθφηεξα ηα πνηήκαηα. Ζ ζχλζεζε ησλ νκάδσλ 

αιιάδεη, αθνινπζψληαο ηε «κέζνδν ησλ εηδηθψλ». Έλα απφ ηα κέιε θαζεκηάο απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο νκάδεο ελζσκαηψλεηαη ζε κηα θαηλνχξηα νκάδα. Έηζη, ζε θαζεκηά απφ 

http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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ηηο θαηλνχξηεο νκάδεο ζα ππάξρεη έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο Α ηνπ πξνεγνχκελνπ 

δίσξνπ (πνπ έρεη κειεηήζεη ελδειερψο ην δήηεκα ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ), έλα απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο Β (πνπ έρεη κειεηήζεη ηα δεηήκαηα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη 

ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο) θ.ν.θ.  

Σα εξσηήκαηα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 3 απνζθνπνχλ θαηαξράο ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ γηα ηε ινγνηερλία θαη ζηελ θαιιηέξγεηα αληίζηνηρσλ γξακκαηηζκψλ. ηφρνο 

είλαη λα μεθηλήζεη κέζα ζηηο νκάδεο δηάινγνο γηα ηε ρξήζε, ηελ αηζζεηηθή αμία θαη 

ηε ιεηηνπξγία θάπνησλ ζρεκάησλ ιφγνπ θαη λα αξρίζνπλ λα αληηιακβάλνληαη νη 

καζεηέο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθκεηαιιεχεηαη έλαο ινγνηέρλεο ηελ πνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, ψζηε λα επη-θνηλσλήζεη ηηο ηδέεο ή ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε 

ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη γηα κηζή ψξα πεξίπνπ ηα θνηλά 

ζέκαηα εθηφο απφ ην έθην θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνηλψλνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο ζηελ 

ηάμε. εκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ζηφρσλ φιεο ηεο 

ζπιινγήο είλαη ην πέκπην εξψηεκα. Οη καζεηέο ηνπνζεηνχλ ην πνίεκα θαη ην 

εξκελεχνπλ κέζα ζηα ηζηνξηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα (δηθηαηνξία). 

Γηα ην ηειεπηαίν εηθνζάιεπην ηεο δεχηεξεο ψξαο απηνχ ηνπ δίσξνπ αλνίγνπκε 

ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζηηρνπξγηθή ησλ ιηαλνηξάγνπδσλ θαη γηα ηνλ ηακβηθφ 

δεθαπεληαζχιιαβν. Σν έθην εξψηεκα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 3 ζα απαληεζεί κφλν 

εθφζνλ επαξθέζεη ν ρξφλνο γηα λα πξνεγεζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε. ηελ πεξίπησζε 

απηή, νη καζεηέο ζα έρνπλ σο (πξψηε) γξαπηή εξγαζία γηα ην ζπίηη ηε κεηξηθή 

αλάιπζε (θαη ξπζκηθή αλάγλσζε) ελφο απφ ηα πνηήκαηα ηεο νκάδαο ηνπο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζα κεηαηνπηζηεί ζηελ αξρή ηεο επφκελεο 

δηδαθηηθήο ψξαο θαη ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ιηαλνηξάγνπδνπ ζην 

κεζεπφκελν κάζεκα ή ζηελ ηξίηε θάζε (κεηά ηελ αλάγλσζε).  

Δίλαη απηνλφεην φηη γεληθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ν ρξφλνο γηα ηε 

κειέηε φισλ ησλ εξσηεκάησλ ζηελ ηάμε, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλερίζνπλ ηε 

ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην ζπίηη (κέζσ Wiki).  
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Δπηπιένλ, νη καζεηέο, σο εξγαζία ζην ζπίηη, γξάθνπλ ζην Wiki ηελ απάληεζε 

ζην εξψηεκα: «Πνην απφ ηα ιηαλνηξάγνπδα κνπ άξεζε θαη γηαηί;». Αμηνινγνχκε ζην 

ζεκείν απηφ ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ θαζελφο ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ, ηε δηάζεζή ηνπ λα ζπδεηήζεη 

ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θιπ.  

Σέινο, ελεκεξψλνπκε ηνπο καζεηέο φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ 

αλαξηεζεί απνζπάζκαηα φπνπ εμεγείηαη ε επηινγή ηνπ Ρίηζνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ 

δεθαπεληαζχιιαβν (Πξεβειάθεο 1992: 377, Βεινπδήο 1977: 21, Spanos 1975: 80-

81, Γηαιεζκάο, 1984: 40). 

3ν δίσξν 

Καηαξράο, γίλεηαη δεθάιεπηε ζπδήηεζε γηα ην ηη είλαη κηα πνηεηηθή ζπιινγή. Οη 

καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηα κεκνλσκέλα πνηήκαηα πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα κειεηήζεη κε 

έλα ζπλζεηηθφ έξγν θαη δηαηππψλνπλ ηηο πξψηεο ηνπο παξαηεξήζεηο γηα ηελ χπαξμε ή 

κε ελφο γεληθνχ ζρεδίνπ πνπ αθνινπζεί ν πνηεηήο ή θάπνησλ ηδεψλ πνπ ζπλέρνπλ ηε 

ζπιινγή. Με θαζνδεγνχκελν δηάινγν νη καζεηέο θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο. Γίλεηαη, έηζη, ε επθαηξία λα αμηνινγήζνπκε ηελ αηνκηθή πξνθνξηθή 

επίδνζε θάπνησλ καζεηψλ.  

 ηε ζπλέρεηα κνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην Φχιιν εξγαζίαο 4, κε ηα εθδνηηθά 

ζηνηρεία θαη ηηο εθδφζεηο/αλαηππψζεηο ηεο ζπιινγήο (θαη ηνλ αξηζκφ αληηηχπσλ 

θαζεκηάο) θαη νη νκάδεο ζπδεηνχλ γηα ηελ πξφζιεςή ηεο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο, πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπλ ηελ απήρεζε ηεο.  

Καηφπηλ, νη νκάδεο επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζχλζεζε (φπσο ήηαλ θαηά 

ην πξψην δίσξν ηεο δεχηεξεο θάζεο) θαη εθπνλνχλ κέζα ζηελ ηάμε ηηο εμήο εξγαζίεο:  

1. Πνηεο εηθφλεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηεο δηαδξνκήο παξνπζηάδεη ν 

Ρίηζνο ζηε ζπιινγή Σα δεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο; Να 

θαηαγξάςεηε ηηο έσο ηψξα παξαηεξήζεηο ζαο, γηα λα ζπληάμεηε ηελ πξψηε κνξθή ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ ζα εθθσλεζεί ζηε γηνξηή πνπ ζα δηνξγαλψζνπκε πξνο ηηκή ηνπ Γηάλλε 

http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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Ρίηζνπ ζην ζρνιείν καο κε ηίηιν «Όςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο ζην έξγν ηνπ Γηάλλε 

Ρίηζνπ». 

2. Γξάθνπκε ην δηθφ καο ιηαλνηξάγνπδν. Πξνζπαζνχκε λα ζρεηίδεηαη κε ην 

πλεχκα ησλ ππφινηπσλ, λα ζπλνκηιεί καδί ηνπο, λα γίλεη ην «μαδειθάθη» ηνπο ή ην 

δέθαην έλαην «αδειθάθη» ηνπο
5
.  

Ζ εξγαζία 1 κπνξεί λα εθπνλεζεί θαη αηνκηθά, εθφζνλ ζεσξνχκε φηη ζα καο 

βνεζήζεη ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Ωζηφζν, πξνηείλεηαη 

ε εθπφλεζε ηεο απφ κηθξέο νκάδεο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζηε θάζε απηή.  

 Ζ δεχηεξε απφ ηηο εξγαζίεο απαηηεί εηδηθφηεξεο δεμηφηεηεο. Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα εξγαζζνχλ. 

Έηζη, κπνξεί λα ρσξηζζεί θάζε πεληακειήο νκάδα ζε ππννκάδεο
6
. Πξνζνκνηψλνπκε 

θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ελφο δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ: 

κπνξεί ην πνίεκα λα μεθηλήζεη απφ έλαλ, πνπ έρεη κεγαιχηεξε έθεζε ζηε ζηηρνπξγία, 

θαη νη ππφινηπνη λα δηνξζψζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ. Παξάιιεια, εμεηάδνληαο ην 

πεξηερφκελν ησλ ιηαλνηξάγνπδσλ πνπ ζα ζπγγξάςνπλ ηα παηδηά, ζα καο δνζεί 

ελδερνκέλσο ε επθαηξία λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη καζεηέο έρνπλ αληηιεθζεί ηηο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο γελλήζεθε ε ζπιινγή ηνπ Ρίηζνπ θαη κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ επνρή πνπ γέλλεζε ηα πνηήκαηα απηά ή, έζησ, λα κεηαθέξνπλ 

δηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο (ή εκπεηξίεο) ζηα ιηαλνηξάγνπδα πνπ ζα γξάςνπλ νη ίδηνη. 

 Ζ γηνξηή καο έρεη αξρίζεη λα πινπνηείηαη. Απφ ηε κειέηε ηνπ πνηήκαηνο 

πεξλάκε ζηελ παξαγσγή ηνπ πξψηνπ πιηθνχ γηα ηελ εθδήισζε. Δπρήο έξγν ζα ήηαλ 

θάπνην απφ ηα ιηαλνηξάγνπδα λα κεινπνηεζεί απφ ηα παηδηά θαη λα αθνπζηεί ζε απηή. 

                                                           
5
 Ζ εξγαζία απηή ζα αλαηεζεί κφλν εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή ζπδήηεζε (βι. παξαπάλσ, ζην 2ν 

δίσξν). 

6
 Αλάινγα κε ηελ πξφζεζε ή ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα εξγαζηνχλ αηνκηθά (1+2+2) ή νκαδηθά 

(2+3). 
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Ωο εξγαζία γηα ην ζπίηη αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηα παξαθάησ 

πνηήκαηα, πνπ δηαιέγνληαη κε ηα «18 ιηαλνηξάγνπδα» ή δίλνπλ φςεηο ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπίνπ θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ.  

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

ΚΝΛ Α΄ Γπκλαζίνπ: Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, «Έλαο ατηφο πεξήθαλνο» | Γηάλλεο Ρίηζνο, 

«Σδηηδίθηα ζηήζαλ ηνλ ρνξφ» 

ΚΝΛ Γ΄ Γπκλαζίνπ: Οδπζζέαο Διχηεο, «Σν Άμηνλ Δζηί» | Γηάλλεο Ρίηζνο, «Αξραίν 

ζέαηξν» | Γηψξγνο εθέξεο, «Με ηνλ ηξφπν ηνπ Γ..» 

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ: Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, «Σεο λχρηαο νη αξκαηνινί» 

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ: Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ρσκηνζχλε» | Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ο ηφπνο καο» 

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ: Οδπζζέαο Διχηεο, «Ο ήιηνο» | 

Οδπζζέαο Διχηεο, «Σν ηξεινβάπνξν» | Γηάλλεο Ρίηζνο, «Ρσκηνζχλε» (βι. ην πνίεκα 

ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ, φπνπ θαη απαγγειία ηνπ πνηεηή)  

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα πνηήκαηα (ζε κηα πεληακειή νκάδα 

αληηζηνηρνχλ ζην θάζε κέινο απφ δχν πνηήκαηα) θαη αλαιακβάλνπλ λα ηα 

κειεηήζνπλ ζην ζπίηη θαη λα βξνπλ θνηλά ζέκαηα θαη κνηίβα ή νηηδήπνηε ζε επίπεδν 

χθνπο κπνξεί λα δηαιέγεηαη θαη λα ζπλνκηιεί κε ηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο πνπ 

κειεηήζακε. Παξάιιεια, ηνπο ελεκεξψλνπκε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο 

έρνπκε αλαξηήζεη απνζπάζκαηα κειέηεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεη ηε Ρσκηνζχλε ν 

πνηεηήο καο (Spanos 1975: 79-81). 

Σνπο επηζεκαίλνπκε, ηέινο, φηη ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα αλαξηνχλ ζην Wiki 

ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα, αιιά θαη λα ηηο 

πξνζθνκίζνπλ θαη λα ηηο ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηεο νκάδαο ηνπο ζην επφκελν κάζεκα 

ζηελ ηάμε.  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/392/2601,10157/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2581,10054/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9028/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9030/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9030/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9023/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1913,6320/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14152/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14153/
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=256&author_id=41
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=256&author_id=41
http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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ηφρνο καο δελ είλαη, θπζηθά, κηα εμαληιεηηθή κειέηε ησλ πνηεκάησλ απηψλ 

(άιισζηε, πνιιά απφ απηά είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά θαη δχζβαηα). Μαο ελδηαθέξεη 

εδψ φηη νη καζεηέο «πνιηνξθνχλ» ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνπκε απφ πνιιέο πιεπξέο, 

δηαπηζηψλνπλ φηη επαλέξρνληαη ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ, αιιά θαη άιισλ ζχγρξνλψλ 

ηνπ πνηεηψλ θαη, θπξίσο, γνληκνπνηνχλ ηε ζθέςε θαη νμχλνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο, 

δηαβάδνληαο πνίεζε.  

4ν δίσξν  

Καηά ην πξψην εηθνζάιεπην δηαβάδνληαη νη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο εξγαζίεο πνπ 

εθπνλήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν δίσξν κέζα ζηελ ηάμε. Αμηνινγνχληαη θαη 

επηιέγνληαη νη θαιχηεξεο απφ ηελ νινκέιεηα. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο ζπλεδξηάδνπλ 

γηα είθνζη πεξίπνπ ιεπηά θαη θαηφπηλ αλαθνηλψλνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε 

ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηε κειέηε ησλ πνηεκάησλ ζην ζπίηη ηνπο. Κάλνπλ 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε νκφζεκα πνηήκαηα, ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο κε ζηίρνπο 

απφ απηά θαη ζπδεηνχλ ζχληνκα α. γηα ην δήηεκα ηεο ειιεληθόηεηας ζηελ πνίεζε 

ηνπ Ρίηζνπ θαη ησλ νκφηερλψλ ηνπ ηεο γεληάο ηνπ ’30, αιιά θαη β. ηα ηερλνηξνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ (πέξα απφ ηα ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ θνηλά αλάκεζα ζηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα θαη ζηα πνηήκαηά καο). 

Δπηπιένλ, δεηνχκε απφ ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ αλ ζα αμηνπνηήζνπκε θάπνηα 

απφ ηα πνηήκαηα ησλ άιισλ πνηεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζε εηδηθή ελφηεηα ηεο γηνξηήο 

καο ή αλ ζα πεξηνξηζηνχκε ζηα πνηήκαηα ηνπ Ρίηζνπ. Παξάιιεια, αμηνινγνχκε ηε 

ζπλεηζθνξά θάζε νκάδαο (αιιά θαη θάζε καζεηή) ζην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο. 

Καηά ην ηειεπηαίν εηθνζάιεπην ηεο δεχηεξεο ψξαο νη καζεηέο αθνχλε 

κεινπνηεκέλα ηα ηξαγνχδηα ηεο πνηεηηθήο καο ζπιινγήο απφ ηνλ Μίθε Θενδσξάθε. 

Μέρξη ηψξα αθήζακε ηνλ πνηεηηθφ ιφγν λα κηιήζεη απηνχζηνο, ρσξίο ηελ θαηαιπηηθή 

επελέξγεηα ηεο κνπζηθήο. Απφ εδψ θαη πέξα καο ελδηαθέξεη λα ζπλεμεηάζνπκε κε 

ηνπο καζεηέο αλ ε κνπζηθή κπνξεί λα απνγεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα πνηήκαηα (ή 

αθφκε θαη λα ηα βιάςεη). Αθνχγνληαη έλα ή δχν απφ ηα ιηαλνηξάγνπδα (θαη’ επηινγή 
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καο) θαη αξρίδεη ζπδήηεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελλήζεθαλ. Σνπο ξσηάκε 

αλ θξίλνπλ επηηπρεκέλε ηε κεινπνίεζε, αλ κεηά ηελ αθξφαζή ηεο, θαηαλφεζαλ 

θαιχηεξα ηα κελχκαηα θαζελφο ή βίσζαλ εληνλφηεξα θάπνηα ζπλαηζζήκαηα. 

Δπηπιένλ, αλαξσηηνχληαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο λα 

κεινπνηεζνχλ ηα πνηήκαηα απηά ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη αλ κπνξνχλ λα 

«ιεηηνπξγήζνπλ» ζηηο κέξεο καο. 

 Δλαιιαθηηθά, αληί γηα ηελ απιή αθξφαζε ησλ ηξαγνπδηψλ, πξνβάιιεηαη ηκήκα 

απφ ηελ ηαηλία ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ Σα ηξαγνύδηα ηεο θσηηάο, φπνπ ππάξρνπλ 

απνζπάζκαηα απφ ζπλαπιία ηνπ Μίθε Θενδσξάθε ην 1974, ακέζσο κεηά ηελ πηψζε 

ηεο δηθηαηνξίαο. Ο ιαφο κεηά ηελ επηάρξνλε δηθηαηνξία μεζπά ζε κηα ζπλαπιία 

γεκάηε αγσληζηηθφ παικφ. ηελ ηαηλία αθνχγνληαη ηα πνηήκαηα-ηξαγνχδηα 

«Μλεκφζπλν» (1.12.54-1.14.56), «πιιείηνπξγν» (1.14.57-1.17.14), «Σν λεξφ» 

(1.17.14-1.18.24), «Δδψ ην θσο» (1.18.57-1.21.05) θαη «Σε Ρσκηνζχλε κελ ηελ 

θιαηο» (1.21.06-1.23.08) απφ ηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο. 

Μπνξεί, ινηπφλ, ζην ζεκείν απηφ λα ηνπο δεηεζεί λα ζπγθξίλνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο 

απφ ηελ αθξφαζε ελφο απφ απηά ηα ηξαγνχδηα απφ cd θαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο δσληαλήο ηνπ εθηέιεζεο ζε εθείλε ηε ζπλαπιία, κε ζηφρν λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

γηα ηε δχλακε ηεο εηθφλαο.  

Ζ ζπδήηεζε πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζπίηη: Οη 

καζεηέο αθνχλ φια ηα ηξαγνχδηα ηνπ δίζθνπ ζην ΤouΣube (πάιη απφ ηξία ηέζζεξα ν 

θαζέλαο –γίλεηαη θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ). Αλνίγεη ζην 

Wiki ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ηξαγνχδηα ηεο ζπιινγήο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα λα 

αθνπζηνχλ ζηε γηνξηή καο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ηνπο. Μαο ελδηαθέξνπλ ηα 

θξηηήξηα πνπ ζα ηεζνχλ (πέξα απφ ην αλ είλαη γλσζηά ή ηνπο εληππσζηάδνπλ). 

Παξάιιεια, νη καζεηέο θαινχληαη λα αθνχζνπλ ηελ απαγγειία ηεο Ρσκηνζύλεο απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Ρίηζν. Σνπο δεηνχκε λα επηιέμνπλ ην απφζπαζκα απφ ην πνίεκα απηφ 

πνπ ζα αθνπζηεί ζηε γηνξηή καο. Κάπνηνη αλαιακβάλνπλ λα αθνχζνπλ κεινπνηεκέλα 

απνζπάζκαηα ηεο Ρσκηνζύλεο (πάιη απφ ηνλ Θενδσξάθε) κε ηνλ ίδην πάληα ζηφρν. 

http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=42&author_id=41&page=anthology
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Κάπνηνη πάιη θαινχληαη λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο, γηα λα 

αληιήζνπλ πιηθφ γηα ηνλ Ρίηζν, πνπ ζα αμηνπνηεζεί ζηε γηνξηή. Μαζαίλνπλ έηζη ηα 

παηδηά λα αλαηξέρνπλ ζε απνζεζαπξηζκέλν πιηθφ θαη λα ην αμηνπνηνχλ. Άιισζηε, 

θαη νη δηθέο ηνπο εξγαζίεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα είλαη 

ζηε δηάζεζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη νπνηνπδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη. 

Γ΄ θάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε (3 ώξεο) 

Οη καζεηέο πξνρσξνχλ πιένλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ εξγαζηψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε γηνξηή καο: 

Καηά ηελ πξψηε ψξα ηεο ηξίηεο θάζεο δσγξαθίδνπλ κε ππφθξνπζε ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ Θενδσξάθε απφ ηνλ νκψλπκν κε ηε ζπιινγή καο δίζθν. 

Δλεκεξψλνληαη φηη ηα έξγα ηνπο ζα εθηεζνχλ ή ζα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζχλζεζε ηνπ 

ηειηθνχ PowerPoint (ή ηνπ βίληεν) ηεο εθδήισζεο κε ηίηιν: «Όςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο 

ζην έξγν ηνπ Γ. Ρίηζνπ». Φπζηθά, δε καο ελδηαθέξεη λα θξίλνπκε ηελ εηθαζηηθή 

αξηηφηεηα ησλ έξγσλ, αιιά ηνλ βαζκφ πνπ νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ 

πνηεηηθή ζπιινγή, εκπλεχζηεθαλ απφ απηήλ θαη κεηνπζίσζαλ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν ζε 

ζπλαίζζεκα ή εληχπσζε. 

Καηά ηε δεχηεξε ψξα ηεο ηξίηεο θάζεο νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ επί ράξηνπ ην 

PowerPoint (ελαιιαθηηθά βίληεν) ηεο εθδήισζεο, ηελ αθίζα ηεο θαη ην πξφγξακκά 

ηεο (ηα νπνία θαηά ηηο επφκελεο εβδνκάδεο ζα πινπνηήζνπλ κε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ ζην ζπίηη ηνπο). Απνθαζίδνπλ πνην απφ ην πιηθφ πνπ νη ίδηνη 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη έσο ηψξα ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο πιένλ, αλαιακβάλνπλ λα ηα πινπνηήζνπλ κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ηεο γηνξηήο. Υψξνο αλάξηεζεο ησλ ελδηάκεζσλ κνξθψλ ησλ έξγσλ 

απηψλ ζα είλαη ην Wiki, φπνπ ζα ζπλερίδεηαη ε ζπλεξγαζία κέρξη ηελ εκέξα ηεο 

εθδήισζεο. 

http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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Καηά ηελ ηξίηε ψξα ηεο ηξίηεο θάζεο αλαηίζεηαη αηνκηθή εξγαζία κέζα ζηελ 

ηάμε κε ζέκα: «Γηάινγνο κε ηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο: έλα 

παηδί ηνπ 2012/13 αληηθξίδεη ηε ζεκεξηλή Διιάδα κε νδεγφ φζα έγξαςε ηφηε ν 

πνηεηήο.»  

Ζ εξγαζία πξνζθέξεηαη γηα αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο δνπιεηάο καο. 

Σειηθά, ηη έρεη κείλεη ζηα παηδηά απφ φζα ζπδεηήζεθαλ; Καηά πφζν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηα πνηήκαηα απηά ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία; Λέλε θάηη ζηα παηδηά, 

κπνξνχλ νη ζεκεξηλνί λένη λα εκπλεπζηνχλ απφ ην αγσληζηηθφ ηνπο πλεχκα ή φρη; 

Πφζν δσληαλή, παξσρεκέλε ή γξαθηθή ηνπο θαίλεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο πνπ 

δίλεηαη ζηα πνηήκαηα απηά; Σα παξαπάλσ ππνεξσηήκαηα κπνξεί λα αλαθνηλσζνχλ 

ζηα παηδηά, αλ καο δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο. Φπζηθά, νη θαιχηεξεο απφ απηέο ηηο 

εξγαζίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ηειηθή εθδήισζε. Πξνηείλεηαη, ζηελ 

εθδήισζε πνπ ζα δηνξγαλσζεί, ηα παηδηά λα ζηαζνχλ απέλαληη απφ ηε θσηνγξαθία 

ηνπ πνηεηή (πνπ ζα πξνβάιιεηαη κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα) θαη λα αλαγλψζνπλ ηα 

θείκελα κε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο.  

Σν πιηθφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθδήισζεο αιιά θαη ε ίδηα ε εθδήισζε 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ, λα 

δψζεη εξεζίζκαηα, λα γελλήζεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

    ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 

Σν βίληεν πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε είρε πξνβιεζεί θαηά ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο (2004). Αο ην παξαθνινπζήζνπκε πξνζεθηηθά θαη 

ζηε ζπλέρεηα αο ζπδεηήζνπκε ζην πιαίζην ηεο νκάδαο καο ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, 

γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ην Φχιιν εξγαζίαο 1. 

1. Με πνην ζθνπφ δεκηνπξγήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία; Πνηνη ήηαλ νη απνδέθηεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο;  

2. Πνηεο εηθφλεο ηεο Διιάδαο πέξαζαλ κπξνζηά απφ ηα κάηηα καο; Αο ηηο 

θαηαγξάςνπκε, αθνχ ηηο θαηαηάμνπκε ζε θαηεγνξίεο (π.ρ. εηθφλεο απφ ηε ζχγρξνλε 

θαζεκεξηλφηεηα). 

3. ε πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο έδσζε έκθαζε ν δεκηνπξγφο ηεο ηαηλίαο; 

Γηα πνηνπο ιφγνπο;  

4. Αλ δεκηνπξγνχζαηε εζείο κηα αληίζηνηρε ηαηλία, ηη ζα αιιάδαηε (ηη ζα πξνζζέηαηε, 

ηη ζα αθαηξνχζαηε, ηη ζα ηνλίδαηε;) 

5. Αο ζρνιηάζνπκε ηνλ ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία. 

6. Αο θαηαγξάςνπκε ζην Wordle.net ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλήζεθαλ ζηνλ θαζέλα 

καο (ρξεζηκνπνηνχκε ηξία έσο πέληε νπζηαζηηθά, πνπ λα ηα απνηππψλνπλ). 

  

http://www.youtube.com/watch?v=5QJwSL9atn4
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 

ΟΜΑΓΑ Α΄ 

Αο εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(ηνπίν, ρισξίδα, παλίδα) πνπ εληνπίδνπκε ζηα πνηήκαηα. Καηαγξάθνπκε ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπγθεληξψζακε ζηνλ Πίλαθα 1.  

ΟΜΑΓΑ Β΄ 

Αο εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο αλαθνξέο ησλ πνηεκάησλ ζηνπο απινχο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο απηνχ ηνπ ηφπνπ, θαζψο θαη ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη 

ιαηξεία ηνπο. Καηαγξάθνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε ζηνλ Πίλαθα 1.  

ΟΜΑΓΑ Γ΄  

ε πνηεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο απφ ηε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ Διιεληζκνχ αλαθέξεηαη 

άκεζα ή έκκεζα ν πνηεηήο; Πξηλ απαληήζνπκε, αο αλαδεηήζνπκε ζηνηρεία ζην 

δηαδίθηπν, ψζηε λα αλαζπλζέζνπκε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο γξάθηεθε ε 

πνηεηηθή ζπιινγή πνπ εμεηάδνπκε. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνπκε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζακε ζηνλ Πίλαθα 1.  

ΟΜΑΓΑ Γ΄ 

Αο εληνπίζνπκε ηηο αλαθνξέο ζηε Ρσκηνζχλε, ηελ ειεπζεξία, ηνλ ιαφ, θαη ζηελ 

Διιάδα πνπ ππάξρνπλ ζηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα. Δπίζεο, αο εληνπίζνπκε ζε πνηα 

αληηθείκελα κε ζπκβνιηθή ζεκαζία αλαθέξεηαη ν πνηεηήο. Καηαγξάθνπκε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε ζηνλ Πίλαθα 1. 

ΟΜΑΓΑ Δ΄ 

Αο επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ ερεηηθή δηάζηαζε ησλ πνηεκάησλ πνπ 

εμεηάδνπκε (ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ήρν θιπ.). ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνπκε ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπγθεληξψζακε ζηνλ Πίλαθα 1.  
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    ΠΗΝΑΚΑ 1 

Κάζε νκάδα κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη έλαλ παξφκνην πίλαθα ζην Wiki, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ζπδήηεζε πάλσ ζηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη ε πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ηνπο απφ ην ζπίηη. 

ΟΜΑΓΑ…… 

ΘΔΜΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ……………………………………………………….. 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΟΗΖΜΑΣΟ 

ΣΗΥΟ, ΑΠΟΠΑΜΑ ΥΟΛΗΑ, 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 

1. ε πνηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο είλαη έληνλν ην πεξηγξαθηθφ ζηνηρείν, πνχ 

ππάξρνπλ αξθεηά αθεγεκαηηθά ζηνηρεία θαη ζε πνηα ζπλνςίδνληαη ηδέεο ή ζρφιηα ηνπ 

πνηεηή; 

2. Αο πξνζέμνπκε θαιχηεξα ηνλ ηίηιν θάζε πνηήκαηνο. Πνηνη απφ ηνπο ηίηινπο κάο 

βνεζνχλ λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο πνπ επηγξάθνπλ; 

Πνηνη απφ ηνπο ηίηινπο θσηίδνπλ θαιχηεξα ην πεξηερφκελν;  

3. Τπάξρνπλ παξερήζεηο ζε θάπνηνπο απφ ηνπο ζηίρνπο ησλ πνηεκάησλ πνπ 

κειεηήζακε;  

4. Πνην είλαη ην θπξίαξρν ζρήκα ιφγνπ ζε θαζέλα απφ ηα πνηήκαηα απηά; Αο 

απαληήζνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκά 

ηνπ. (Φπζηθά ζην εξψηεκα απηφ ελδηαθέξεη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο θαη νη 

δηαθσλίεο ζαο). 

5. Πνηα ζηνηρεία ή πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο καο ζα κπνξνχζακε λα ηα 

ραξαθηεξίζνπκε αιιεγνξηθά; Πξηλ απαληήζνπκε, αο κελ μεράζνπκε φηη ε ζπιινγή 

γξάθηεθε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο. 

6. Ο ηακβηθφο δεθαπεληαζχιιαβνο. Αο αλαιχζνπκε κεηξηθά έλα απφ ηα πνηήκαηα ηεο 

νκάδαο καο
7
.  

 

 

 

                                                           
7
 Πξηλ απαληήζνπκε, αο αλαηξέμνπκε ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα γηα λα δηαβάζνπκε ηα γλσξίζκαηα 

απηνχ ηνπ κέηξνπ: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/education/european/poetry/dante/19.html 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%87%CE%B7%CF%83%CE%B7&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/education/european/poetry/dante/19.html
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Σα πνηήκαηα πνπ ζα εμεηάζεη θάζε νκάδα είλαη: 

ΟΜΑΓΑ Α: 

1, 2, 8 θαη 15 

 

ΟΜΑΓΑ Β: 

5, 6, 9 θαη 16 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: 

3, 10, 14 θαη 17 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: 

4, 11, 13 θαη 18 

 

ΟΜΑΓΑ Δ: 

1, 7, 12 θαη 18 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 

Ζ ηζηορία ελός βηβιίοσ θαη ε πορεία ηοσ κέζα ζηολ τρόλο 

 

ηοητεία θαη περηγραθή ηες έθδοζες ζηο: Μαθξπληθφια, Αηθ. 1993. Βηβιηνγξαθία 

Γηάλλε Ρίηζνπ 1924-1989. Αζήλα: Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Γεληθήο Παηδείαο (Ηδξπηήο: ρνιή Μσξαΐηε). 

Γηάλλες Ρίηζος, Δεκαοσηώ λιανοηπάγοςδα ηηρ πικπήρ παηπίδαρ, θόζκεκα ηοσ 

Γηάλλε Ρίηζοσ, Κέδρος, Ηούιηος 1973. 

(Γηαζηάζεης βηβιίοσ) 11,50 x 17 εθ., ζ[ειίδες]. 40 τ[φρίς] αρ[ίζκεζε] + 8 ι[εσθές]. 

Ρακκέλο κε θιφζηή ζηο θέληρο. Σα ποηήκαηα ζηοητεηοζεηεκέλα ζηης πρώηες ζειίδες ηοσ βηβιίοσ, 

αθοιοσζούληαη από θφηογραθηθή αλαπαραγφγή ηοσ τθ.[=τεηρόγραθοσ]. - Αληίησπα 3000. 
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Δθδόζεης /αλαησπώζεης ηες ζσιιογής Δεκαοσηώ λιανοηπάγοςδα ηηρ πικπήρ παηπίδαρ 

ΔΚΓΟΖ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΣΤΠΩΝ 

1ε Ηνχιηνο 1973 3.000 

2
ε
 επηέκβξηνο 1973 4.000 

3
ε
 Γεθέκβξηνο 1973 4.000 

4
ε
 Γελάξεο 1974 4.000 

5
ε
 επηέκβξηνο 1974 4.000 

6
ε
 Μάηνο 1976 3.000 

7
ε
 Φεβξνπάξηνο 1978 2.000 

8
ε
 Μάξηηνο 1980 4.000 

9
ε
 Φεβξνπάξηνο 1982 3.000 

10
ε
 Μάξηηνο 1982 4.000 

11
ε
 Ηνχληνο 1987 3.000 

13
ε
  Ηνχληνο 1995 3.000 

Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1989 θπθινθνξεί ν ζπγθεληξσηηθφο ηφκνο Πνηήκαηα 1963-

1972, ηόκνο Ι, φπνπ εκπεξηέρεηαη ε ζπιινγή καο. 

Ζ ζπιινγή έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ ηηαιηθή, ηζπαληθή, αγγιηθή, γαιιηθή, εβξατθή, 

ξσζηθή, νπθξαληθή, πεξζηθή, ηνπξθηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. 

Αο ζπδεηήζνπκε γηα ηελ απήρεζε πνπ είρε ε ζπιινγή ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή λα 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ παξάιιεισλ πνηεκάησλ. Δπίζεο, ν δηδάζθσλ ζα επηιέμεη 

πνηνπο απφ ηνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία ζα έρεη ηνλ 

ρξφλν λα πινπνηήζεη ηειηθά. Όπσο δειψζακε θαη παξαπάλσ, ην ζελάξην κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία κέξνπο ηεο γηνξηήο ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ ή ηεο 

επεηείνπ ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην θηινδνμεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Πηζηεχνπκε, σζηφζν, φηη κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ηδέεο γηα αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ή εθδειψζεηο θαη ζε άιια ζρνιεία, ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο παηξίδαο καο. 

Δπίζεο, ην ζελάξην πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο ππνδνκέο θαη εμνηθείσζε 

δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ κε πεξηβάιινληα Web 2.0, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ. Ωζηφζν, ζηνλ βαζκφ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαηλνχξηεο αλαδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην ζρνιείν θαη κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Web 2.0, 

ίζσο αμίδεη λα δνθηκαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο πινπνίεζήο ηνπ.  

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Βεινπδήο, Γ. (επηκ.). 1977. Γηάλλε Ρίηζνπ, Δπηηνκή. Ιζηνξηθή Αλζνιόγεζε ηνπ 

πνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ. Αζήλα: Κέδξνο. 

Γηαιεζκάο, η. 
4
1984. Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ. Αζήλα: Δπηθαηξφηεηα. 

Η ιέμε 182 (Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 2004). Αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε Ρίηζν. 

Καθιακαλάθε, Ρ. 1999. Γηάλλεο Ρίηζνο. Η δσή θαη ην έξγν ηνπ. Αζήλα: Παηάθεο. 
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