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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

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

Εθαπμογή ζεναπίος 

Ησάλλεο Κνλδπιφπνπινο 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Ησάλλεο Κνλδπιφπνπινο  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Τάξη 

A΄ Γπκλαζίνπ 

Χπονολογία  

Απφ 15-01-2013 έσο 01-03-2013. 

Διδακηική / θεμαηική ενόηηηα 

Δηθφλεο ηεο Διιάδαο ζηελ πνίεζε 

Διαθεμαηικό 

ρη 

Χπονική διάπκεια 

12 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη ελζχξκαηε ζχλδεζε κε ην 

δηαδίθηπν ζηηο αίζνπζεο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki ηάμεο, ηζηνζειίδα ζρνιείνπ. 
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

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

πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ θαη/ή Windows 

Movie Μaker (γηα δεκηνπξγία αθίζαο, παξνπζίαζεο θαη/ή βίληεν).  

Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ: γλψζεηο Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ, 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 εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι  

Ησάλλεο Κνλδπιφπνπινο, ςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο: ζρεδηάδνληαο κηα γηνξηή γηα ηνλ 

Γηάλλε Ρίηζν, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Α΄ Γπκλαζίνπ, 2012. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην απηφ είρε σο ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο φρη κφλν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, αιιά θαη λα θαηαιήμεη ζηε δηνξγάλσζε κηαο 

γηνξηήο γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν ζην ζρνιείν κνπ, ην νπνίν, άιισζηε, θέξεη ην φλνκα 

ηνπ κεγάινπ λενέιιελα πνηεηή.  

Ξεθηλψληαο απφ ηε κειέηε ηεο ζχληνκεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ Ρίηζνπ κε 

ηίηιν Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο, νη καζεηέο ήξζαλ –γηα πξψηε 

θνξά ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή– ζε επαθή κε κηα πνηεηηθή ζπιινγή, κέζσ ηεο νπνίαο 

πξνζέγγηζαλ φςεηο ηεο ειιεληθφηεηαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην έξγν ηνπ 

πνηεηή ηεο Ρσκηνζύλεο.  
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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 εθπφλεζα θαη 

εθάξκνζα έλα ζελάξην πνπ αθνξκάηαη απφ κηα ζχληνκε πνηεηηθή ζπιινγή θαη αθνξά 

ζε έλαλ πνηεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή θαη ην ζρνιείν ζην νπνίν πινπνηήζεθε. 

Ζ ζπιινγή απηή επηιέρζεθε κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) είλαη 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 

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 επηδηψμακε 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 ζε κηα θξίζηκε ηζηνξηθά ζηηγκή απφ ηνλ Γ. Ρίηζν, 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη αλαπαξαζηάζεηο ελφο ηφπνπ έρνπλ ζηνηρεία 

δηαρξνληθφηεηαο, αιιά πξνζιακβάλνπλ θαη ζπγθεθξηκέλε θφξηηζε, αλάινγα 

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

πξφζιεςεο κηαο πνηεηηθήο ζπιινγήο, 

 λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο γηα θάζε 

ζθεπηφκελν άλζξσπν θαη ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ην αίηεκα γηα αμηνπξεπή 

δηαβίσζε θαη θαηαμίσζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψρζεθε 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 έλαλ αθφκε εθπξφζσπν ηεο ιεγφκελεο 

γεληάο ηνπ Σξηάληα, ηνλ Οδπζζέα Διχηε, ζην δήηεκα ηεο ειιεληθφηεηαο, 

 λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο, 

 λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα 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. 

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

Με ην ζελάξην απηφ επηδηψρζεθε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 λα αληρλεχζνπλ ζέκαηα ή κνηίβα ζε κία πνηεηηθή ζπιινγή ή ζε νκφζεκα 

πνηήκαηα θαη λα ζπγθξίλνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηνπο,  

 λα εληνπίδνπλ ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ζε έλα πνίεκα, 

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

ζπλεξγαζίαο, ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο γηα 

ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, 

 λα επηρεηξήζνπλ λα γξάςνπλ αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο δηθά ηνπο θείκελα (δνθίκην, ιηαλνηξάγνπδν), 

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

απηή, δεκηνπξγία παξνπζίαζεο ή βίληεν γηα ηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο 

πηθξήο παηξίδαο), 

  λα αλαγλσξίδνπλ ην χθνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ελφο ηξαγνπδηνχ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Με ηελ απφ θνηλνχ επεμεξγαζία ελφο επξχηεξνπ πνηεηηθνχ έξγνπ νη καζεηέο 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα μεπεξάζνπλ ηηο εξκελεπηηθέο δπζθνιίεο. Μέζσ ηεο 

θνηλφηεηαο αλαγλσζηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ππφ 

ηνλ κεηαθνξηθφ ηίηιν «Ο Κήπνο καο»
1
, νη καζεηέο επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη 

δηαδηθηπαθά, κνηξάδνληαλ ηδέεο θαη απφςεηο, εμέθξαδαλ θξίζεηο θαη πξνηηκήζεηο γηα 

πνηεηηθέο επηινγέο θαη πξαθηηθέο θαη ζπλδηακφξθσζαλ πιηθφ γηα κηα γηνξηή. 

Παξάιιεια, αμηνπνίεζαλ πιηθφ γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν, πνπ ήηαλ αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ εληφπηζαλ 

κφλνη ηνπο νη καζεηέο. ην ζελάξην εθαξκφζηεθαλ ηφζν ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

                                                           

1
 Βι. Ησάλλεο Κνλδπιφπνπινο, Ση εμεκέξσζε ν Μηθξφο Πξίγθηπαο, .Νενειιεληθή Λνγνηερλία Α΄ 

Γπκλαζίνπ, 2012. 

http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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κέζνδνο φζν θαη παξαδνζηαθφηεξεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ελψ νη καζεηέο εθπφλεζαλ 

αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη αμηνινγήζεθαλ κέζσ απηψλ. 

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 

«Ρσκηνζχλεο». 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 Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΝΠ) γηα ηε Λνγνηερλία 

Β΄ Γπκλαζίνπ. Ζ επηινγή ηεο θξίλεηαη επηηπρήο, θαζψο έδσζε ζηνπο καζεηέο ηελ 

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

ηζηνξία ηνπ, ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηνπο 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 θξίζεθε ελδεδεηγκέλε ε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Web 2.0 γηα 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο νκάδεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο ην Wiki ηεο ηάμεο. Δπίζεο, ζην ζελάξην απηφ αμηνπνηήζεθαλ ηα 

ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ θαη επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ελψ νη καζεηέο 

άληιεζαλ πιηθφ απφ ηζηνζειίδεο θαη απφ ην ΤouΣube. 

 

 

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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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»
2
. 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» 

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» 

                                                           

2
 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://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2581,21814/
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-C113/351/2368,9023/
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/
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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
3
, 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.  

Σαηλία  

Σα ηξαγνύδηα ηεο θσηηάο
4
, Νίθνο Κνχλδνπξνο, 1975.  

Ιζηνζειίδεο  

Γηάλλεο Ρίηζνο.  1909-1990 .  (Αθηέξσκα Δπηά Ζκέξεο ηεο εθεκ. Η 

Καζεκεξίλε ,  12-11-2000) [11-6-2013]. 

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

ηνλ Γηάλλε Ρίηζν  [11-6-2013]. 

                                                           

3
 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 [11-6-2013]. 
4
 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 [11-6-2013] 

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://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://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
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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Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ 

Α΄ θάζε: Πξηλ ηελ αλάγλσζε (1 ψξα) 

Καηαξράο, νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζηηο νκάδεο κε ηηο νπνίεο είραλ εξγαζηεί ζην 

πξψην ηξίκελν, παξαθνινχζεζαλ ζην ΤouΣube ην εηζαγσγηθφ βίληεν πνπ 

πξνβιήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνπ 2004 (δηάξθεηαο: 2.44΄). 

Σν βίληεν πξνβιήζεθε δχν θνξέο, θαη αθνχ ζηνπο καζεηέο είρε δηαλεκεζεί ην θχιιν 

εξγαζίαο 1 (θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο), ελψ πξνβαιιφηαλ ρσξίο ήρν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο απφ ηηο νκάδεο. Καηφπηλ, νη καζεηέο 

ζπδήηεζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο ην θχιιν εξγαζίαο 1 

(θάζε νκάδα επεμεξγάζηεθε έλα θχιιν εξγαζίαο, ην νπνίν είρε, βέβαηα, δηαλεκεζεί 

ζε φια ηα κέιε ηεο). ην δεχηεξν κηζφ απηήο ηεο ψξαο νη νκάδεο αλαθνίλσζαλ εθ 

πεξηηξνπήο ηηο απαληήζεηο ζηελ νινκέιεηα, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

ηφρνο εδψ ήηαλ λα μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε γηα ηηο εηθφλεο ηεο Διιάδαο πνπ 

πξνβάιινληαη σο αληηπξνζσπεπηηθέο (ή αλαπαξάγνληαη σο ζηεξεφηππα, φπσο 

ελδερνκέλσο λα δηαθαηλφηαλ κέρξη ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ) 

ζε «θείκελα» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Με ελδηέθεξε εμαξρήο, ηδηαίηεξα, φρη απιψο 

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

πξνζέιαβαλ νη καζεηέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ζηελ εξψηεζε «γηαηί δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κλεκεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο θιαζηθήο 

αξραηφηεηαο» νη καζεηέο αλαπαξήγαγαλ ηελ αληίιεςε πεξί αλσηεξφηεηαο ηνπ 

αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Οη καζεηέο, απφ ηελ άιιε, δελ εληφπηζαλ εχθνια ηηο 

εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ βπδαληηλφ πνιηηηζκφ, ελψ νη νκάδεο ζηηο εηθφλεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είραλ κνηξαζκέλεο απφςεηο: νη κηζέο είδαλ λα ππεξηνλίδνληαη 

νη ειηφινπζηεο εηθφλεο απφ ην ειιεληθφ θαινθαίξη θαη ηηο ζάιαζζεο, ελψ νη 

ππφινηπεο εζηίαζαλ ζηηο εηθφλεο ησλ βνπλψλ, πνηακψλ θιπ. Πάλησο, ηα παηδηά 

ζπκθψλεζαλ φηη ζηφρνο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ βίληεν ήηαλ, κέζα απφ θαηαηγηζκφ 

εηθφλσλ θαη κε ηε ζπλνδεία ηεο θαηάιιειεο κνπζηθήο (πνπ έπαηδε ηνλ ξφιν ηνπ 

http://www.youtube.com/watch?v=5QJwSL9atn4
http://www.youtube.com/watch?v=5QJwSL9atn4
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ζπλεθηηθνχ ηζηνχ αλάκεζα ζηηο εηεξφθιεηεο εηθφλεο, φπσο ζεκείσζε κία απφ ηηο 

νκάδεο,) λα πξνβάιεη ηελ εηθφλα ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο, ηνλίδνληαο, παξάιιεια, ην 

ηζηνξηθφ παξειζφλ απηνχ ηνπ ηφπνπ, ην θπζηθφ ηνπ θάιινο, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα 

έζηκα ηνπ ιανχ καο, ρσξίο λα παξαιείπεη, θπζηθά, ηηο αζιεηηθέο αλαθνξέο. Λφγσ 

έιιεηςεο ρξφλνπ παξαιείθζεθε ε δξαζηεξηφηεηα 6 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 1.  

Οη νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ θαιά. Μεηά ηελ πξψηε πξνβνιή ηνπ βίληεν 

παξφηξπλα ηα κέιε θάζε νκάδαο λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα αλαιάβεη, 

θαηά ηε δεχηεξε πξνβνιή ηνπ βίληεν, θάζε κέινο λα θαηαγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

ππνινίπσλ κία κφλν απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηθφλσλ πνπ ζπλαπνηεινχζαλ ην βίληεν 

(π.ρ. έλαο λα θαηαγξάςεη ηηο εηθφλεο απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, έλαο ηα κλεκεία θαη 

ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο αξραηφηεηαο θ.ν.θ.). Έηζη, νη καζεηέο, παξά ηνλ 

γξήγνξν ξπζκφ ελαιιαγήο ησλ εηθφλσλ, κπφξεζαλ κε επθνιία λα ηηο θαηαγξάςνπλ 

θαη λα ηηο ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ γξακκαηέα ηεο νκάδαο ηνπο, ν νπνίνο αλέιαβε λα 

αληηγξάςεη θαη λα αλαξηήζεη ηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 1 ζην Wiki. Έηζη, νη 

γξακκαηείο ησλ νκάδσλ ζπκπιήξσζαλ ηνπο πίλαθεο κε ηηο παξαηεξήζεηο, φηαλ πήγαλ 

ζην ζπίηη
5
. 

Γηα ην ζπίηη αλαηέζεθε, επίζεο, 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 ηεο ρψξαο καο θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο». 

Με ηελ εξγαζία απηή επηδηψμακε νη καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ, πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν θξηηηθά, φ,ηη ζπδεηήζεθε ή παξνπζηάζηεθε ηελ πξνεγνχκελε ψξα ζηελ 

ηάμε. ηφρνο καο, ινηπφλ, κεηά θαη ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, ήηαλ λα 

                                                           

5
 Βι. ην έγγξαθν κε ηίηιν kondylo_opseis_rwmiosynhs(d)_ef_tek ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ. 
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αληρλεχζνπκε ζε απηφ ην αξρηθφ ζηάδην ηηο δηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ 

Διιάδα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. 

Β΄ θάζε (Καηά ηελ αλάγλσζε) (8 δηδαθηηθέο ψξεο) 

2
ε
 ψξα 

Έλαο καζεηήο εθπφλεζε ηελ αηνκηθή εξγαζία πνπ είρε αλαηεζεί γηα ην ζπίηη ζε 

ςεθηαθή κνξθή θαη ηελ αλάξηεζε ζην Wiki
6
. Ζ εξγαζία απηή αμηνπνηήζεθε σο 

αθφξκεζε γηα ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα. ρνιηάζακε θαηαξράο ηελ επηινγή ηνπ λα 

ζέζεη σο θφλην ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ηελ ειιεληθή ζεκαία, αιιά θαη ηα ζεκεία πνπ 

ηφληζε ζηνλ ιφγν πνπ ζπλέγξαςε. Θπκεζήθακε ηη είλαη πνιπηξνπηθφ θείκελν, 

ζπδεηήζακε γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εηθφλα ζε έλα ηέηνην θείκελν πνπ 

δεκηνπξγνχκε νη ίδηνη δελ απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπ ιφγνπ, ράξε ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ρξψκαηνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, θαη «δηαβάζακε» ην πνιπηξνπηθφ 

θείκελν ηνπ καζεηή θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ή αλαπαξάγνληαη ζε απηφ. 

Οη καζεηέο ήξζαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε έλλνηεο, φπσο «αλαπαξαζηάζεηο», 

«ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο» θαη ζπκθσλήζακε φηη ε εηθφλα πνπ έρεη 

απνθξπζηαιιψζεη ν θαζέλαο καο γηα δηάθνξα δεηήκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

πξντφλ φζσλ έρεη δηδαρζεί ή έρεη αθνχζεη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηα δηαβάζκαηα ή ην 

ζρνιείν ηνπ. Ο ίδηνο ν καζεηήο πνπ ζπλέγξαςε ην θείκελν ππνζηήξημε φηη ν ζηφρνο 

θαη ην είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ ηνλ νδήγεζαλ λα αλαπαξαγάγεη θάπνηεο 

αληηιήςεηο δεκνθηιείο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηελ 

Διιάδα (ππεξνρή αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ήιηνο, ζάιαζζεο, ηδαηδίθη θαη 

ζνπβιάθη).
7
 

                                                           

6
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηνλ θάθειν tekmhria_2_logos_gia_Ellada ην αξρείν 

2a_logos_math_gia_ellada.doc. 
7
 Βι. επίζεο θαη κία αθφκε εξγαζία κε ην ίδην ζέκα (2b_logos_math_gia_Ellada.doc) ζηνλ θάθειν 

tekmhria_2_logos_gia_Ellada 
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εκεηψλεηαη φηη νη καζεηέο είραλ δεηήζεη απφ πξνεγνχκελν κάζεκα λα αιιάμεη 

ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Σνπο πξφηεηλα λα 

ρσξηζηνχλ νη ίδηνη ζε νκάδεο, φπσο ήζειαλ. Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο 

νη καζεηέο είραλ θαηαιάβεη ηηο λέεο ζέζεηο ηνπο θαη είραλ απνθαζίζεη ηα νλφκαηα 

ησλ λέσλ νκάδσλ. Καζψο θαλείο δελ παξαπνλέζεθε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζε θάπνηα 

νκάδα, δηαηήξεζα κε ειάρηζηεο αιιαγέο ην πξνηεηλφκελν ζρήκα, ζέινληαο λα 

δηαπηζηψζσ αλ νη νκάδεο ζα ιεηηνπξγνχζαλ θαιχηεξα κε ηε ζχλζεζε πνπ ζα 

πξφηεηλαλ νη ίδηνη νη καζεηέο. πσο απνδείρζεθε, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθνίλσζα ζηελ νινκέιεηα φηη θαηά ηηο επφκελεο δηδαθηηθέο 

ψξεο ζα κειεηνχζακε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν Ρίηζνο –ν πνηεηήο ην φλνκα ηνπ 

νπνίνπ θέξεη ην ζρνιείν καο– γηα ηελ Διιάδα, κε αθφξκεζε κία πνηεηηθή ηνπ 

ζπιινγή, ηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο. ηφρνο ήηαλ λα ζπκβάιεη 

ην ηκήκα απηφ ζηε δηνξγάλσζε κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο γηα ηνλ πνηεηή. 

Καηαξράο, αληηδηαζηείιακε ηνπο ήδε γλσζηνχο φξνπο «αλζνιφγην» ή 

«αλζνινγία» κε ηνλ φξν «πνηεηηθή ζπιινγή», θαζψο νη καζεηέο δελ είραλ πνηέ κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή κειεηήζεη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κηα 

νινθιεξσκέλε πνηεηηθή ζπιινγή. Δπέδεημα ζηνπο καζεηέο ηελ Αλζνινγία Γηάλλε 

Ρίηζνπ ηεο Υξχζαο Πξνθνπάθε απφ ηηο εθδφζεηο «Κέδξνο» θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ 

απηνηειή έθδνζε ησλ Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδσλ ηεο πηθξήο παηξίδαο απφ ηνλ ίδην 

εθδνηηθφ νίθν
8
.
 

Πξνβιήζεθε, κάιηζηα, ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα έλα ζχληνκν 

PowerPoint κε θσηνγξαθίεο ηνπ εμψθπιινπ θαη ησλ ζειίδσλ πεξηερνκέλσλ, ησλ 

πνηεκάησλ, ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ πνηεηή θαη ηνπ θνινθψλα, ελψ νη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αληινχκε απφ θαζέλα απφ ην εμψθπιιν, 

                                                           

8
 εκεηψλσ φηη απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο κεηνλνκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ καο ζε 4

ν
 Γπκλάζην «Γηάλλεο 

Ρίηζνο», κε πξσηνβνπιία ηνπ δηεπζπληή θ. Θεφδσξνπ Καξξά θαη ηε ζηήξημε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ, πινπνηήζεθαλ δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνηεηή: δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο κε ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ –απφ φπνπ πξνήιζαλ θαη ηα πξναλαθεξζέληα βηβιία– έθζεζε βηβιίνπ θιπ. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε θαη εκπινπηίδεηαη δηαξθψο ηζηνζειίδα γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν. Έηζη, ν 

πνηεηήο είλαη κνλίκσο ―παξψλ‖ ζηε ζρνιηθή καο θαζεκεξηλφηεηα. 
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ηνλ θνινθψλα θ.ν.θ. (ηίηινο, φλνκα ζπγγξαθέα, ηφπνο θαη ρξνλνινγία έθδνζεο, 

εθδνηηθφο νίθνο θιπ.). Οη καζεηέο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη φηη ηα πνηήκαηα πνπ 

ζα κειεηνχζακε απνηεινχλ ηκήκαηα ελφο νξγαληθνχ ζπλφινπ, κηαο ζπιινγήο. Σνπο 

δήηεζα, ινηπφλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, λα δηαπηζηψζνπλ αλ ππάξρεη 

λνεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πνηεκάησλ θαη αιιεινπρία πνπ ζπλέρεη φιε ηε 

ζπιινγή, ελεκεξψλνληάο ηνπο φηη ηελ νξηζηηθή απάληεζε ζα ηελ έδηλαλ ζε επφκελν 

κάζεκα. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα εηθάζνπλ γηαηί ε παηξίδα 

ραξαθηεξίδεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο ζπιινγήο σο «πηθξή» (κία καζήηξηα είρε, κάιηζηα, 

ζέζεη ην εξψηεκα) θαη έηζη ηνπο ππελζχκηζα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο 

ζπιινγήο, πνπ είρακε εληνπίζεη θαηά ηελ πξνβνιή ησλ εηθφλσλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα, δηαβάδνληαο ην ζρεηηθφ ζρφιην ηνπ πνηεηή (Πξνθνπάθε 2000: 451) θαη 

πιεξνθνξψληαο ηνπο 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). 

εκεηψζεθε φηη ε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο κπνξεί λα πξνζθέξεη αμηφπηζην 

πιηθφ, επηθνπξηθφ γηα φζα εμεηάδνληαη ζηελ ηάμε.  

Αθνινχζεζε ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ φξν «ιηαλνηξάγνπδα», ελψ απαληήζεθε 

ζχληνκα θαη εξψηεκα καζήηξηαο ζρεηηθά κε ηνλ φξν «ηακβηθφο δεθαπεληαζχιιαβνο», 

ηνλ νπνίν ε καζήηξηα εληφπηζε ζηηο αλαξηεκέλεο κειέηεο γηα ηα ιηαλνηξάγνπδα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

ηε ζπλέρεηα, σο εξγαζία γηα ην ζπίηη, αλαηέζεθε ζε θαζεκηά απφ ηηο λέεο 

νκάδεο λα εληνπίζεη κέζα ζηε ζπιινγή θαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα 1 κε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζέκα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2 

πνπ ηεο είρε αλαηεζεί (π.ρ. αλαθνξέο ζην ειιεληθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηε 

http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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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ζξεζθεπηηθή δσή, ζηνλ Ρσκηφ θαη ηε Ρσκηνζχλε θιπ.)
9
. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεηήζεθε 

απφ θάζε καζεηή λα δηαβάζεη γηα ην επφκελν κάζεκα ζην ζπίηη ηνπ (ζε ζπλελλφεζε 

πάληα κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ) ηέζζεξα απφ ηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο 

θαη λα εληνπίζεη ζε απηά ηηο αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζέκα πνπ είρε 

αλαηεζεί
10

 ζηελ νκάδα ηνπ. ηφρνο ήηαλ νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ θάπνηα απφ (ή φια, 

αλ επηζπκνχζαλ) ηα πνηήκαηα ηα ζπιινγήο πξηλ αθφκε μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία ηνπο 

ζηελ ηάμε θαη λα έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηε ζεκαηηθή ηεο ζπιινγήο θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ θαη ηεο Ρσκηνζχλεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ηνπ ρξφλνπ ζπγγξαθήο ηεο. Οη 

καζεηέο ζα έπξεπε γηα ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα λα πξνζθνκίζνπλ ην πιηθφ ηνπο 

ρεηξφγξαθν ζηελ ηάμε θαη λα ην ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηεο νκάδαο θαη ηεο νινκέιεηαο. 

Οη νκάδεο, αμηνπνηψληαο θαη ηελ πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία ηνπο ζην Wiki, 

εξγάζηεθαλ κε δήιν. Σελ ίδηα θηφιαο εκέξα είραλ θηηάμεη ε θαζεκηά ηε ζειίδα ηεο 

ζην Wiki
11

. 

3
ε
 ψξα  

Οη καζεηέο είραλ ήδε ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2, αληιψληαο 

ζρεηηθέο αλαθνξέο απφ ηέζζεξα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο (ηα νπνία είρε αλαιάβεη ν 

θαζέλαο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ). Με 

θαηεπζπλφκελν δηάινγν πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ην πιαίζην δεκηνπξγίαο ηεο 

ζπιινγήο (εμεηάδνληαο ηα πνηήκαηα 1, 17 θαη 18). Πξνγξακκαηηθά, πξφηεηλα ζηα 

                                                           

9
 εκεηψλεηαη φηη φιεο νη εξγαζίεο ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο ζε έλα θχιιν εξγαζίαο, ψζηε λα 

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

παξεκβαίλνπλ κε ζρφιηά ηνπο ζην Wiki, αλεμάξηεηα απφ ην ζέκα πνπ είραλ επεμεξγαζηεί ζην πιαίζην 

ηεο νκάδαο ηνπο. 
10

 Γξάθσ «είρε αλαηεζεί» θαη φρη «είρε αλαιάβεη», θαζψο, γηα ιφγνπο ρξφλνπ, αιιά θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νκάδσλ αλέζεζα ν ίδηνο ζηελ θαζεκηά ην ζέκα πνπ επξφθεηην λα εμεηάζεη. 

Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ, κάιινλ, λα επηιέμνπλ κφλεο νη νκάδεο ην ζέκα ηνπο, σζηφζν, αλ ιάβνπκε ππφςε 

ηηο ηδηαίηεξεο θάζε θνξά ζπλζήθεο,  θάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα εθηθηφ. 
11

 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ζην έγγξαθν Kondylo_opseis_rwmiosynhs(d)_ef_tek.doc ηα ηεθκήξηα 

ππ’ αξηζκφλ 3.  
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παηδηά έλαλ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ πνηεκάησλ (ιεηηνπξγία ηίηινπ, ζέκα πνηήκαηνο, 

ιεηηνπξγία ησλ αληηζέζεσλ, επαλαιήςεσλ, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο αιιεγνξίαο, θαζψο 

θαη ηεο ζπλνκηιίαο ησλ πνηεκάησλ κεηαμχ ηνπο), αμηνπνηψληαο, φπνπ ήηαλ δπλαηφ, 

ηηο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ είραλ αλαιάβεη λα επεμεξγαζηνχλ ηα παξαπάλσ 

πνηήκαηα. Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ εμέηαζε θάζε πνηήκαηνο, νη καζεηέο 

παξελέβαηλαλ θαη παξέζεηαλ πιηθφ πνπ είραλ αληιήζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θάζε 

θνξά πνίεκα. πνπ, ινηπφλ, ήηαλ απαξαίηεην αθνινχζεζα κεησπηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, θαζψο δηαπίζησζα φηη νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, πνπ ήξζαλ γηα 

πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ πνίεζε, αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζέγγηζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. Ωο εξγαζία γηα ην ζπίηη δεηήζεθε ε αλάιπζε ηνπ 

πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ πνηήκαηνο ηεο ζπιινγήο. ηφρνο: ε αηνκηθή αμηνιφγεζε, 

αιιά θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην αλ έγηλε αληηιεπηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο 

πνπ πξνηάζεθε.  

Παξάιιεια, δήηεζα λα θαηαζέζεη ν θαζέλαο γξαπηά ζηνλ πίλαθα 1 ηεο νκάδαο 

ηνπ ζην Wiki ην πιηθφ πνπ ζπλέιεμε θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πνηεκάησλ. 

4
ε
 ψξα 

Ζ ζειίδα ηνπ Wiki ήηαλ αλνηθηή θαη πξνβαιιφηαλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα φηαλ 

εηζήιζαλ νη καζεηέο ζηελ ηάμε. Αμηνινγήζεθε ε έσο εθείλε ηε ζηηγκή ζπλεξγαζία 

ησλ νκάδσλ. Οη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε νκάδεο επέδεημαλ ελζνπζηαζκφ γηα ην λέν 

ζελάξην θαη είραλ ήδε αξρίζεη λα εκπινπηίδνπλ ηνλ ρψξν ζπλεξγαζίαο ηνπο, ην 

επνλνκαδφκελν κεηαθνξηθά «παξηέξη» ηνπο ζηνλ «θήπν» καο, φπσο είρακε νλνκάζεη 

ην Wiki: Άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνπλ βίληεν ησλ ιηαλνηξάγνπδσλ, αληιεκέλα απφ ην 

ΤouTube, θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ (π.ρ. θσηνγξαθίεο ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, ηνπ 

Γηάλλε Ρίηζνπ, ηνπ Παξζελψλα). Γεκηνχξγεζαλ avatar ζηελ ηζηνζειίδα voki.com. 

Αξρηθά, ην avatar θάζε νκάδαο εθθσλνχζε έλα απιφ θαισζφξηζκα, κεηά ηελ 

παξέκβαζή κνπ, φκσο, ηα avatar άξρηζαλ λα «απαγγέιινπλ» ζηίρνπο ηνπ Ρίηζνπ.  

http://voki.com/
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Έηζη, θάζε νκάδα άξρηζε λα δεκηνπξγεί ην πνιπηξνπηθφ ηεο «θείκελν», ην 

νπνίν παξνπζίαδε ην δηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ θαη απνθάιππηε κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ 

αηζζεηηθή αιιά θαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηνλ ηφπν καο, είηε 

απηέο πξνυπήξραλ είηε ππνβιήζεθαλ απφ ηελ έσο ηφηε πνξεία ηνπ ζελαξίνπ
12

. 

Ωζηφζν, ζην ζεκείν απηφ δελ είρε αθφκε μεθηλήζεη νπζηαζηηθφο δηάινγνο πάλσ ζηελ 

πνηεηηθή ζπιινγή θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ. 

Γχν απφ ηηο νκάδεο ήξζαλ ζην κάζεκα απηφ έρνληαο ζπκπιεξψζεη ηνπο 

πίλαθεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2, ησλ άιισλ δχν νκάδσλ ν πίλαθαο ζπκπιεξψζεθε 

κφλν απφ ην κέινο πνπ ηνλ ζρεδίαζε, ελψ ε πέκπηε νκάδα εξγάζηεθε ειάρηζηα.
13

 

ηε ζπλέρεηα, αλαδηέηαμα ηεο νκάδεο, επηιέγνληαο έλα κέινο απφ θαζεκηά 

νκάδα ηεο πξνεγνχκελεο ψξαο (θξνληίδνληαο απηέο λα είλαη ηζνδχλακεο). ηφρνο 

ήηαλ λα δνθηκαζηεί ε «κέζνδνο ησλ εηδηθψλ». χκθσλα κε απηήλ, έλα κέινο απφ 

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

ζε θαζεκηά απφ ηηο θαηλνχξηεο νκάδεο ππήξρε πιένλ έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο Α΄ 

(πνπ είρε κειεηήζεη ην δήηεκα ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ), έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

Β΄ (πνπ είρε κειεηήζεη ηα δεηήκαηα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη ηεο 

ζξεζθεπηηθήο πίζηεο) θ.ν.θ. Γηαλεκήζεθε ην θχιιν εξγαζίαο 3, ην νπνίν πξφηεηλε 

κειέηε ησλ πνηεκάησλ κέζσ θάπνησλ αμφλσλ (γηα ηνπο νπνίνπο είραλ πξντδεαζηεί νη 

καζεηέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ψξα) θαη δεηήζεθε λα ζπδεηήζνπλ νη καζεηέο ηα 

δεηήκαηα ηνπ θχιινπ απηνχ γηα δεθαπέληε ιεπηά κέζα ζηηο θαηλνχξηεο ηνπο νκάδεο 

θαη λα ζπλεηζθέξεη ν θαζέλαο φ,ηη θαιχηεξν κπνξεί κε βάζε ηα πνηήκαηα θαη ην ζέκα 

ην νπνίν είρε κειεηήζεη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

                                                           

12
 Βι. φ.π. ηα ηεθκήξηα ππ’ αξηζκφλ 4 θαη 5. 

13
 Βι. φ.π. ηα ηεθκήξηα ππ’ αξηζκφλ 6. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Γπκλαζίνπ: «ςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο: ζρεδηάδνληαο κηα γηνξηή γηα ηνλ  Γ. Ρίηζν» 

 

ειίδα 19 απφ 44 
 

επεμεξγαζίαο
14

 απηνχ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, παξείρα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο, φπνηε 

κνπ ην δεηνχζαλ νη καζεηέο. 

Σα εξσηήκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 3 απνζθνπνχζαλ θαηαξράο ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε ινγνηερλία θαη ζηελ θαιιηέξγεηα αληίζηνηρσλ 

γξακκαηηζκψλ. ηφρνο καο, ινηπφλ, ήηαλ 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 ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. εκαληηθφ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ζηφρσλ φιεο ηεο ζπιινγήο ήηαλ ην 

πέκπην εξψηεκα, θαζψο απαηηνχζε λα εληάμνπλ νη καζεηέο θάζε πνίεκα θαη λα ην 

εξκελεχνπλ κέζα ζηα ηζηνξηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα (δηθηαηνξία). 

Καηφπηλ, νη νκάδεο άξρηζαλ λα αλαθνηλψλνπλ ηηο πξψηεο ηνπο εληππψζεηο γηα 

ηα πνηήκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ κειέηεζαλ. Φάλεθε εδψ ε αλάγθε λα είρε πξνβιεθζεί 

απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα εληαίν δίσξν. Σν θνπδνχλη ρηχπεζε θαη είραλ πξνιάβεη 

λα πάξνπλ ηνλ ιφγν ηξεηο νκάδεο θαη λα ζρνιηάζνπκε ελδεηθηηθά δχν πνηήκαηα. Θα 

κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ηα πέληε εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ πνιιά. 

Πηζηεχσ φηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, σζηφζν, ήηαλ ε έιιεηςε γλψζεσλ ππνδνκήο: 

ηα παηδηά δελ μερσξίδνπλ, γηα παξάδεηγκα, εχθνια ηελ πεξηγξαθή απφ ηελ αθήγεζε 

θαη δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη αιιεγνξία ή παξήρεζε. ηφρνο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ, 

βέβαηα, ήηαλ λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία (θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο γξακκαηηζκνχο).  

Σν ζηνίρεκα ήηαλ, επίζεο, λα ζπλερηζηεί ε εξγαζία ζην ζπίηη, λα 

απηελεξγήζνπλ νη νκάδεο ζηνλ ρψξν ηνπ Wiki, θαη ηα δχν απηά πνηήκαηα, θαζψο θαη 

φζα ζπδεηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ψξα, λα δείμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

                                                           

14
 Εεηήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ πέληε πξψησλ εξσηεκάησλ, πνπ αθνξνχζαλ ηέζζεξα πνηήκαηα γηα 

θάζε νκάδα. 
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νπνίν ζα πξνζεγγίζνπλ θαη ηα ππφινηπα ιηαλνηξάγνπδα. Οη δπζθνιίεο γηα ηελ 

επφδσζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ήηαλ αθελφο φηη δελ επηζθέπηνληαλ φια ηα παηδηά ην 

Wiki κε ηελ ίδηα δέζε θαη ζπρλφηεηα θαη αθεηέξνπ φηη νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ 

δελ έρνπλ αθφκε απνθηήζεη αξθεηέο γλψζεηο γηα ηε ινγνηερλία ή ηνπο απαηηνχκελνπο 

γξακκαηηζκνχο, ψζηε λα απηελεξγνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη θάηη ηφζν ζχλζεην, 

φπσο κηα πνηεηηθή ζπιινγή ελφο εθπξνζψπνπ ηεο γεληάο ηνπ Σξηάληα. 

5
ε
 ψξα 

πλερίζακε ηελ εξγαζία πνπ είρακε μεθηλήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ψξα. Οη νκάδεο 

έπαηξλαλ εθ πεξηηξνπήο ηνλ ιφγν θαη ζρνιίαδαλ ηα πνηήκαηα κε βάζε ηα εξσηήκαηα-

άμνλεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 3, αμηνπνηψληαο, παξάιιεια, ζηνηρεία απφ ηα δχν 

πξνεγνχκελα θχιια εξγαζίαο. Γελ θαηέζηε δπλαηφ νχηε ζε απηήλ ηε δηδαθηηθή ψξα 

λα αλαθεξζνχκε ζε φια ηα ιηαλνηξάγνπδα
15

. Ωζηφζν, δφζεθε ε επθαηξία λα 

μεθαζαξίζνπλ νη καζεηέο πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ είραλ δηαηππψζεη σο απνξίεο 

ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, αιιά θαη λα αληηιεθζνχλ φηη ηα δεθανρηψ ιηαλνηξάγνπδα 

ηεο ζπιινγήο απνηεινχλ έλα νξγαληθφ φινλ θαη ζπγθξνηνχλ κηα ζπιινγή κε 

ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε θαη ραξαθηήξα. Οη καζεηέο ζπλέθξηλαλ ηα κεκνλσκέλα 

πνηήκαηα πνπ είραλ κειεηήζεη ζην παξειζφλ ζηα ζρνιηθά αλζνιφγηα κε έλα 

ζπλζεηηθφ έξγν θαη δηαηχπσζαλ ηηο πξψηεο ηνπο παξαηεξήζεηο γηα ηελ χπαξμε ελφο 

γεληθνχ ζρεδίνπ πνπ αθνινχζεζε ν πνηεηήο θαη ησλ ηδεψλ πνπ ζπλέρνπλ ηε ζπιινγή.  

Γηα ην ζπίηη δεηήζεθε λα γξάςεη ν θαζέλαο ζην Wiki ηελ άπνςή ηνπ γηα ην εμήο 

ζέκα: «Πνην ιηαλνηξάγνπδν κνπ άξεζε; Γηαηί;» Απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ είραλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δεηήζεθε λα θαηαζέζνπλ ηελ επηινγή ηνπο γξαπηά. 

Δπηζθνπψληαο ηηο ζρεηηθέο αλαξηήζεηο, θξίλσ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο ηφζν ηε 

                                                           

15
 Εήηεζα απφ ηα παηδηά γηα νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα ηξαγνχδηα λα αλνίμεη 

ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην Wiki. Άιισζηε, πξνζδνθνχζακε φηη ηπρφλ παξαλνήζεηο ή δπζρέξεηεο ζα 

αλαδεηθλχνληαλ κέζσ ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ ηξαγνπδηψλ θαηά ηελ Σξίηε θάζε ηεο εξγαζίαο καο θαη 

έηζη ζα κπνξνχζακε λα ηηο ζπδεηήζνπκε. 
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ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αλαξηήζεσλ. 

Οη καζεηέο εμέθξαζαλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, αηηηνινγψληαο ηηο απφςεηο ηνπο
16

.
17

 

6
ε
 ψξα 

Οη νκάδεο επαλήιζαλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Ξεθηλήζακε κε ζχληνκε ζπδήηεζε 

γηα ηηο αλαξηήζεηο κε ηα αγαπεκέλα ιηαλνηξάγνπδα ησλ καζεηψλ. ρνιίαζα ζεηηθά 

ην γεγνλφο φηη κε ηηο αλαξηήζεηο ηνπο φινη εμέθξαζαλ κε πεηζηηθφηεηα ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηνπο ππελζχκηζα φηη πνιιέο απφ απηέο νθείινληαη ηφζν ζηηο 

πξνεγνχκελεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο φζν θαη ζε φιε ηε ζπδήηεζε πνπ είρε πξνεγεζεί 

θαηά ηηο πξνεγνχκελεο ψξεο ζηελ ηάμε. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε σο ηδηαίηεξα ζεηηθφ ην 

γεγνλφο φηη θάπνηνη καζεηέο επέιεμαλ θαη ζρνιίαζαλ ιηαλνηξάγνπδα πνπ δελ είραλ 

ζρνιηαζηεί εθηελψο ζηελ ηάμε. 

 Μέρξη ηψξα είρακε αθήζεη ηνλ πνηεηηθφ ιφγν λα κηιήζεη απηνχζηνο, ρσξίο 

ηελ θαηαιπηηθή επελέξγεηα ηεο κνπζηθήο. Απφ εδψ θαη πέξα καο ελδηέθεξε λα 

ζπλεμεηάζνπκε κε ηνπο καζεηέο αλ ε κνπζηθή κπνξεί λα επηθνπξήζεη θαη λα 

απνγεηψζεη ηνλ γξαπηφ ιφγν (ή, πάιη, λα κελ ηνλ ππνζηεξίμεη επαξθψο θαη λα ηνλ 

βιάςεη). Αθνχζηεθαλ, κεινπνηεκέλα απφ ηνλ Μίθε Θενδσξάθε, ηα δχν πξψηα απφ 

ηα Ληαλνηξάγνπδα («1. Αλαβάθηηζε» θαη «2. Κνπβέληα κε έλα ινπινχδη») θαη άξρηζε 

ζπδήηεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελλήζεθαλ. Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ 

έθξηλαλ επηηπρεκέλε ηε κεινπνίεζε, αλ κεηά ηελ αθξφαζή ηεο θαηαλφεζαλ θαιχηεξα 

ηα πνηήκαηα (ην κήλπκα ή ην χθνο ηνπ θαζελφο) θαη αλ βίσζαλ εληνλφηεξα θάπνηα 

ζπλαηζζήκαηα. Δπηπιένλ, αλαξσηεζήθακε γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο επηινγήο λα κεινπνηεζνχλ ηα πνηήκαηα απηά ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη αλ 

κπνξνχλ λα «ιεηηνπξγήζνπλ» ζηηο κέξεο καο.  

                                                           

16
 Θα είρε εμίζνπ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα αλνίμνπκε αθφκε κία ζειίδα κε ην εξψηεκα «Πνην 

ιηαλνηξάγνπδν δε κε ζπγθίλεζε/δελ κνπ άξεζε/κνπ άξεζε ιηγφηεξν. Γηαηί;»  
17

 Βι. φ.π. ηα ηεθκήξηα ππ’ αξηζκφλ 7α. 
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Γηα ην ηειεπηαίν δεθάιεπην ηεο ψξαο πξνβιήζεθαλ απνζπάζκαηα απφ ηελ 

ηαηλία «Σα ηξαγνχδηα ηεο θσηηάο» ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ. πγθεθξηκέλα, ην 

εηζαγσγηθφ πιάλν απφ ηε κεγάιε δηαδήισζε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο θαηά ηελ 

πξψηε επέηεην ησλ γεγνλφησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ (Ννέκβξηνο 1974-ιίγν κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο) αιιά θαη απφζπαζκα απφ ηε κεγάιε ζπλαπιία ηνπ 

Μίθε Θενδσξάθε, ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή 

ζπλαπιία ηνπ ζπλζέηε ηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο κέζα ζε 

θιίκα ελζνπζηαζκνχ ηνπ αζελατθνχ θνηλνχ. Αθνχζηεθαλ, ινηπφλ, ηα «Δδψ ην θσο» 

(1.18.57-1.21.05) θαη «Σε Ρσκηνζχλε κελ ηελ θιαηο» (1.21.06-1.23.08). Οη καζεηέο 

δήισζαλ εληππσζηαζκέλνη απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ πιήζνπο, πξνζπάζεζαλ λα 

εμεγήζνπλ ηελ πεγή ηνπ θαη δήισζαλ φηη ηνπο άξεζε ε κεινπνίεζε ησλ δχν 

ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ.  

Ζ ζπδήηεζε απηή πξνεηνίκαζε ηα παηδηά γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπο αλαηέζεθε 

γηα ην ζπίηη: θάζε καζεηήο ζα έπξεπε λα αθνχζεη απφ ηξία ή ηέζζεξα ηξαγνχδηα ηεο 

ζπιινγήο ζην YouTube. Εεηήζεθε λα γίλεη θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζην πιαίζην 

ησλ νκάδσλ θαη κεηά λα αλνίμεη ζην Wiki ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ηξαγνχδηα ηεο 

ζπιινγήο, πνπ ζα επηιέγνληαλ γηα λα αθνπζηνχλ ζηε γηνξηή καο, θαη ζρεηηθά κε ηνπο 

ιφγνπο ηεο επηινγήο ηνπο
18

.  

Παξάιιεια, νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ φηη: α. κπνξνχζαλ πξναηξεηηθά λα 

αθνχζνπλ ηελ απαγγειία ηεο Ρσκηνζχλεο απφ ηνλ ίδην ηνλ Ρίηζν, ψζηε λα επηιέμνπλ 

ην απφζπαζκα απφ ην πνίεκα απηφ, ην νπνίν ζα εληαζζφηαλ ζηε γηνξηή καο. β. Σνπο 

πξνηάζεθε, επίζεο, λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο, γηα λα 

αληιήζνπλ πιηθφ γηα ηνλ Ρίηζν, πνπ ζα αμηνπνηνχζακε ζηε γηνξηή. ηφρνο ήηαλ λα 

ζπλεζίζνπλ λα αλαηξέρνπλ ζε απνζεζαπξηζκέλν ςεθηαθφ πιηθφ θαη λα ην 

αμηνπνηνχλ.  

 

                                                           

18
 Βι. φ.π. ηα ηεθκήξηα ππ’ αξηζκφλ 7β. 

http://www.youtube.com/watch?v=g8kiKAxBIF4
http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=42&author_id=41&page=anthology
http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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7
ε
 ψξα 

Μεηά απφ έλα ζχληνκν ζρφιην γηα ηηο αλαξηήζεηο ησλ καζεηψλ ζην Wiki, ζρεηηθά κε 

ηε κεινπνίεζε ησλ πνηεκάησλ θαζψο θαη κε ηελ απαγγειία ηεο «Ρσκηνζχλεο» απφ 

ηνλ Γηάλλε Ρίηζν, αλαηέζεθε εξγαζία κέζα ζηελ ηάμε. χκθσλα κε ην αξρηθφ 

ζελάξην, ε εξγαζία απηή ζα ήηαλ νκαδηθή. Δπέιεμα λα ηελ εθπνλήζεη θάζε καζεηήο 

γηα ηξηάληα πέληε πεξίπνπ ιεπηά κέζα ζηελ ηάμε. Σίηινο ηεο εξγαζίαο: «Πνηεο 

εηθφλεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηεο δηαδξνκήο παξνπζηάδεη ν Ρίηζνο ζηε 

ζπιινγή Σα δεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο; Να θαηαγξάςεηο ηηο έσο 

ηψξα παξαηεξήζεηο ζνπ, γηα λα ζπληάμεηο ηελ πξψηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα 

εθθσλεζεί ζηε γηνξηή πνπ ζα δηνξγαλψζνπκε πξνο ηηκήλ ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ ζην 

ζρνιείν καο κε ηίηιν ―ςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο ζην έξγν ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ‖». ηφρνο 

ηεο εξγαζίαο ήηαλ αθελφο ε αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ ε 

απνηίκεζε ηεο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή πνξείαο ηεο εξγαζίαο καο. Απφ ηελ εμέηαζε 

ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ καζεηψλ δηαπίζησζα φηη νη καζεηέο είραλ ήδε αξρίζεη λα 

δηαβάδνπλ ηε ζπιινγή κέζα ζηα ηζηνξηθά ηεο ζπκθξαδφκελα, ελψ αθνινχζεζαλ 

(ζηηο νκνινγνπκέλσο ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο ηνπο) άμνλεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ 

ην ζελάξηφ καο.
19

 

ην ηέινο ηεο ψξαο ζπδεηήζεθαλ ζχληνκα ε εθδνηηθή πεξηπέηεηα θαη ε 

πξφζιεςε ησλ ιηαλνηξάγνπδσλ απφ ηελ επνρή ηεο έθδνζήο ηνπο κέρξη ζήκεξα, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 4, θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ε κεγάιε 

απήρεζή ηνπο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο. 

8
ε
 ψξα 

ηελ αξρή ηεο ψξαο, δηαβάζηεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ δχν απφ ηα θείκελα πνπ 

έγξαςαλ ηα παηδηά θαηά ηελ πξνεγνχκελε ψξα. Καζψο, φκσο, πιεζηάδακε πξνο ην 

ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ θαη ήηαλ δεδνκέλε ε ππνρξέσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

                                                           

19
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηα πεξηερφκελα ηνπ ππνθαθέινπ 

tekmhria_8_eikones_ellados_lianotragouda_ergasia_taxh. 
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κέζα απφ σξηαίν δηαγψληζκα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, επέιεμα λα πξνζεγγίζνπκε κέζα 

ζηελ ηάμε θάπνηα απφ ηα παξάιιεια πνηήκαηα, γηα ηα νπνία ην αξρηθφ ζελάξην 

πξφηεηλε κηα ιηγφηεξν εμαληιεηηθή πξνζέγγηζε απφ απηήλ πνπ ηειηθά επηρεηξήζεθε. 

Παξάιιεια, αλαξηήζεθε ζην Wiki ην θχιιν εξγαζίαο 6, ψζηε λα έρνπλ ηα παηδηά 

ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξα παξάιιεια θείκελα γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη 

ελδερφκελε αμηνπνίεζή ηνπο ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο γηα ηα ιηαλνηξάγνπδα (σο 

πνηεκάησλ πνπ ζπλνκηινχλ κε ηα ιηαλνηξάγνπδα θαη δίλνπλ εηθφλεο ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ Διιεληζκνχ). 

Καηαξράο, κειεηήζακε κέζα ζηελ ηάμε ην θιέθηηθν ηξαγνχδη Έλαο ατηφο 

πεξήθαλνο. Μαο δφζεθε, έηζη, ε επθαηξία λα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζε δεηήκαηα 

πνπ είρακε ήδε ζίμεη θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδσλ ηεο πηθξήο 

παηξίδαο:  

 ζηνλ αιιεγνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνηήκαηνο θαη ηε ρξήζε ηνπ κνηίβνπ ηνπ 

ατηνχ, 

 ζηνλ δεθαπεληαζχιιαβν θαη άιια ηερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δεκνηηθνχ καο ηξαγνπδηνχ. Έγηλε ζχγθξηζε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αμηνπνηείηαη ν δεθαπεληαζχιιαβνο ζην πιαίζην ηεο επψλπκεο πνηεηηθήο 

δεκηνπξγίαο, 

 ζηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ Έιιελα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηφπν ηνπ. 

Απνδείρζεθε φηη ε επηινγή ηεο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θάπνησλ απφ ηα ζέκαηα 

πνπ ζίμακε θαηά ηελ πξψηε αλάγλσζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ήηαλ εχζηνρε, θαζψο 

καο δφζεθε ε επθαηξία λα εκπινπηίζνπλ νη καζεηέο, ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ζελάξην, 

ηηο «γλψζεηο ηνπο γηα ηε ινγνηερλία». 

ην ηέινο, νη νκάδεο ελεκεξψζεθαλ φηη θαηά ην ηέινο ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ 

ζελαξίνπ καο επξφθεηην λα εθπνλήζνπλ παξνπζηάζεηο PowerPoint γηα ηα 

ιηαλνηξάγνπδα. Γηα κηα πξψηε ελεκέξσζή ηνπο, αλαξηήζεθε ζην Wiki ην Φχιιν 

εξγαζίαο 5 κε ελδεηθηηθνχο άμνλεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ παξνπζηάζεψλ ηνπο. Πξνο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/392/2601,10157/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/392/2601,10157/
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ην παξφλ, ηνπο δεηήζεθε λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ζηε ζειίδα ηεο νκάδαο ηνπο γηα 

ηα ιηαλνηξάγνπδα ηα νπνία ζα ήζειαλ λα παξνπζηάζνπλ, ελψ ηνπο εμήγεζα φηη νη 

επηινγέο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζα γίλνληαλ ζεβαζηέο, φζν ήηαλ δπλαηφ, θαηά ηνλ 

θαηακεξηζκφ σλ παξνπζηάζεσλ. 

9
ε
 ψξα 

Καηά ηελ ψξα απηή ζπλερίζακε κε δχν αθφκε απφ ηα παξάιιεια θείκελα ηνπ 

αξρηθνχ ζελαξίνπ, ην «Σξεινβάπνξν» θαη ηνλ «΄Ζιην» ηνπ Οδπζζέα Διχηε. 

Αθνινπζήζεθε ε ίδηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε ηελ πξνεγνχκελε ψξα. ηφρνο ήηαλ λα 

αληρλεχζνπκε πψο ζπλνκηινχλ ηα πνηήκαηα κεηαμχ ηνπο θαη πνηεο εηθφλεο ηεο 

Διιάδαο επαλέξρνληαη ζε απηά.  

εκεηψλεηαη φηη ε επηινγή γηα ηελ εμέηαζε δχν αθφκε πνηεκάησλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν, παξά ηα φζα πξνέβιεπε ην αξρηθφ ζελάξην, εθηφο απφ φζα 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ππαγνξεχηεθε θαη απφ ην εμήο γεγνλφο: είρακε 

πξνγξακκαηίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Πιεξνθνξηθήο
20

,
 
θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εβδνκάδαο καζεκάησλ, λα μεθηλήζεη ε νκαδηθή 

επεμεξγαζία ηξηψλ ιηαλνηξάγνπδσλ απφ θάζε νκάδα ζε κνξθή PowerPoint κε άμνλα 

ην θχιιν εξγαζίαο 5. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθπνλνχληαλ σο έλαλ βαζκφ ζην 

εξγαζηήξην, θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ζα απνηεινχζαλ 

ζηνηρείν αμηνιφγεζεο θαη γηα ην κάζεκα απηφ. Σειηθά, ην κάζεκα απηφ θαη ε 

αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαηέζεθαλ γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα, ιφγσ εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο ηεο ηάμεο ζηε βπζηζκέλε πνιηηεία ηνπ αξραίνπ Αζσπνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ζηνπο καζεηέο γλσζηνπνηήζεθαλ απιψο (κε θσηνηππία θαη κέζσ ηνπ Wiki) ηα 

ιηαλνηξάγνπδα κε ηα νπνία έπξεπε λα αζρνιεζεί ε νκάδα ηνπο. Ο θαηακεξηζκφο ησλ 

πνηεκάησλ ζηηο νκάδεο έγηλε κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο πνπ εμέθξαζαλ ζην Wiki, αιιά 

θαη κε γλψκνλα ην ζέκα κε ην νπνίν είρε αζρνιεζεί θάζε νκάδα θαηά ηε 

                                                           

20
 Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζπλάδειθν Απφζηνιν Καθεηδή, ΠΔ 19, ηνλ νπνίνλ επραξηζηψ θαη απφ απηήλ ηε 

ζέζε γηα ηε ζπλεξγαζία. 

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=227&cat_id=10
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ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2. Οη καζεηέο άξρηζαλ λα επεμεξγάδνληαη ηηο 

εξγαζίεο απηέο απφ ηελ επφκελε εβδνκάδα είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο είηε ζηνλ εμσζρνιηθφ ρξφλν, γλσξίδνληαο φηη ζα έπξεπε λα ηηο 

αλαξηνχλ ζην Wiki ζηαδηαθά θαη λα ηηο βειηηψλνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηα 

ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ηνπ δηδάζθνληνο.  

10
ε
 ψξα 

Αθφξκεζε γηα ην κάζεκά καο απνηέιεζε ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε πνπ 

πξναλαθέξζεθε. πγθεθξηκέλα, αμηνπνηήζεθε ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο επηζθεθζήθακε αξραίν ιαηνκείν, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζε έλαλ ιφθν θαη 

θνηηάμακε απφ εθεί ην ηνπίν πνπ απισλφηαλ ζηα πφδηα καο, πνπ έκνηαδε αξθεηά κε 

ην ηνπίν πνπ πεξηγξάθεη ν Γ. Ρίηζνο ζην πνίεκα «Ο ηφπνο καο». Δπηπιένλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, θαιέζακε ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηα ζεκάδηα ηεο 

αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηε βπζηζκέλε πνιηηεία (ππνιείκκαηα θεξακηθήο, εξείπηα 

θηηξίσλ, αλάγιπθεο παξαζηάζεηο) θαη λα αλαινγηζηνχλ ηε ζρέζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο
21

. 

Ζ ζπδήηεζε πάλσ ζην πνίεκα ζπλερίζηεθε· νη καζεηέο αλαθάιπςαλ κε ηε 

δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο, κε πνηνλ ηξφπν ζπλνκηινχλ ηα Γεθανρηώ 

ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο, πνπ γξάθηεθαλ ζην Παξζέλη ηεο Λέξνπ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1968 κε ην πνίεκα «Ο ηφπνο καο», πνπ γξάθηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1967, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ζηνλ ίδην ηφπν εμνξίαο ηνπ 

πνηεηή. Μνηίβα, εηθφλεο θαη αλαθνξέο απφ ην πξνγελέζηεξν πνίεκα επαλέξρνληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη δηεμνδηθφηεξα ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή. Απφ ηα παξαπάλσ έγηλε 

αληηιεπηφ φηη έλα πνίεκα πξέπεη λα ην αληηκεησπίδνπκε σο πξντφλ ηεο επνρήο ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξηθόηεηά ηνπ. 

                                                           

21
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ, ζην έγγξαθν kondylo_opseis_rwmiosynhs(d)_ef_tek.doc ηα ηεθκήξηα 

ππ’ αξηζκφλ 7β. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/528/3496,14153/
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Δίρε πιένλ έξζεη ή ψξα λα πεξάζνπκε ζε έλαλ απφ ηνπο δπζθνιφηεξνπο 

ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη κε ην αξρηθφ ζελάξην, λα εμεηάζνπκε ην δήηεκα ηεο 

ειιεληθφηεηαο ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ σο πνηεηή ηεο Ρσκηνζχλεο
22

. Πξνβιήζεθαλ 

ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κειέηεο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ καο. ρνιηάζηεθαλ επηιεγκέλα απνζπάζκαηά ηνπο γηα ην δήηεκα απηφ, 

αιιά θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ Ρίηζνπ λα γξάθεη κε επηκειεκέλν ηξφπν ηα ρεηξφγξαθά 

ηνπ «ζαλ ηα ρεηξφγξαθα ησλ βπδαληηλψλ θαιφγεξσλ» (http://gym-peir-

spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm). Έλαο παξάπιεπξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο 

ήηαλ λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο έγθπξνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ, πνπ βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλν ζε κηα ηζηνζειίδα. 

Ωο εξγαζία γηα ην ζπίηη, αλαηέζεθε λα επηιέμεη θάζε καζεηήο ή καζήηξηα 

ελαιιαθηηθά κία απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Εσγξαθίδσ κε νδεγφ έλα απφ ηα ιηαλνηξάγνπδα, ψζηε ε δσγξαθηά λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνπζίαζή ηνπ πνπ εηνηκάδεη ε νκάδα κνπ. 

2. Γξάθσ ην δηθφ κνπ ιηαλνηξάγνπδν κε ηνλ ίδην ζηφρν.  

3. Γξάθσ θείκελν κε ηίηιν: «Έλα παηδί ηνπ 2013 βιέπεη ηε ζεκεξηλή Διιάδα 

κέζα απφ ηα Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο ηνπ Ρίηζνπ».  

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ πξνβιεπφηαλ λα 

πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηελ ηξίηε θάζε. Ωζηφζν, ε 

πνξεία πινπνίεζήο ηνπ θαηέζηεζε αλαγθαία ηε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή. 

Σέινο, νη νκάδεο, πνπ ήδε είραλ αξρίζεη λα επεμεξγάδνληαη ηηο παξνπζηάζεηο 

ηνπο γηα ηα ιηαλνηξάγνπδα, ελεκεξψζεθαλ φηη ζα παξνπζίαδαλ απφ έλα ε θαζεκηά 

θαηά ην επφκελν κάζεκα.  

 

 

                                                           

22
 Βι. ζρεηηθά Spanos, William. 1975. 

http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/ritsos.htm
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Γ΄ Φάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε (2 ψξεο) 

11
ε
 θαη 12

ε 
ψξα  

Παξνπζηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ νη αηνκηθέο εξγαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πξνηίκεζαλ λα δσγξαθίζνπλ κε νδεγφ 

θάπνην απφ ηα ιηαλνηξάγνπδα, θάπνηα έγξαςαλ έλα πνίεκα θαη κφλνλ έλα επέιεμε 

ηελ πιένλ απαηηεηηθή εξγαζία, λα δεη, δειαδή, ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ππφ ην 

πξίζκα ησλ ιηαλνηξάγνπδσλ
23

. 

ηε ζπλέρεηα, μεθίλεζε ε παξνπζίαζε θάπνησλ ιηαλνηξάγνπδσλ απφ ηηο 

νκάδεο, πνπ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην πξψην κηζφ ηεο δσδέθαηεο θαη ηειεπηαίαο ψξαο 

ηνπ ζελαξίνπ. ηηο παξνπζηάζεηο απηέο αλαδείρζεθε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ε ηδηαίηεξε 

αλάγλσζε ηνπ ηφπνπ καο θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ· απηή πνπ εκείο επηιέμακε λα 

δείμνπκε, παξαπέκπνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα (π.ρ. «Ρσκηνζχλε» ηνπ Ρίηζνπ) 

ή κειέηεο (π.ρ. Spanos, William. 1975). εκεηψλεηαη φηη νη νκάδεο ζπλέρηζαλ λα 

αλαξηνχλ ζηαδηαθά ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα ηηο επεμεξγάδνληαη ζην Wiki θαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζελαξίνπ
24

. Οη εξγαζίεο απηέο αλαξηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα αμηνπνηεζνχλ ζηε γηνξηή γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν
25

.  

ην δεχηεξν κηζφ απηήο ηεο ψξαο αμηνινγήζακε ζπλνιηθά ηελ εξγαζία ησλ 

νκάδσλ (ζεηηθφηεξα απφ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν) θαη πξνρσξήζακε ζε 

αλαθεθαιαίσζε φζσλ ζπδεηήζεθαλ. Κάιεζα ηνπο καζεηέο λα αλαινγηζηνχλ θαηά 

πφζν άιιαμαλ ή επηβεβαηψζεθαλ, κεηά απφ απηφ ην ζελάξην, νη Δηθόλεο ηνπο γηα ηελ 

Διιάδα. πκθσλήζακε φηη ε αλάγλσζε πνπ επηρεηξήζεθε κέζα απφ ην ζελάξηφ καο 

ήηαλ κία κφλν απφ ηηο πνιιέο δπλαηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο, απηή πνπ εκείο 

                                                           

23
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ηα πεξηερφκελα ηνπ ππνθαθέινπ tekmhria_9. 

24
 Βι. φ.π. ηνλ ππνθάθειν tekmhria_10_parousiaseis_g_fash. 

25
 ην αξρηθφ ζελάξην πξνβιεπφηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ην PowerPoint, ε αθίζα θαη ην πξφγξακκα ηεο 

εθδήισζεο (έζησ επί ράξηνπ). Σα παηδηά ζα απνθάζηδαλ πνην απφ ην πιηθφ πνπ ηα ίδηα δεκηνχξγεζαλ 

ζα αμηνπνηνχληαλ γηα ηε γηνξηή. Σειηθά, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, νη εξγαζίεο απηέο αλαβιήζεθαλ, ψζηε 

λα πινπνηεζνχλ, φηαλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδήισζε, πνπ, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, 

πξνγξακκαηίζηεθε γηα ην επφκελν δηδαθηηθφ έηνο.  



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Γπκλαζίνπ: «ςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο: ζρεδηάδνληαο κηα γηνξηή γηα ηνλ  Γ. Ρίηζν» 

 

ειίδα 29 απφ 44 
 

πξνηείλακε ζηεξηγκέλνη θπξίσο ζηελ νπηηθή ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. Αλαζηνραζηήθακε, 

ινηπφλ, πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ ζελαξίνπ («ςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο») θαη επαλήιζακε ζε 

έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί εμαξρήο: λα ζπκίζνπκε φηη ε ινγνηερλία, φπσο 

θαη νη ππφινηπεο θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ, καο 

νδεγεί ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλάγλσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ καο 

πεξηβάιιεη. Δκείο σο αλαγλψζηεο νθείινπκε λα ζηεθφκαζηε θξηηηθά απέλαληη ζε 

θαζεκηά απφ ηηο αλαγλψζεηο πνπ καο πξνηείλνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ είκαζηε δηπιά 

θεξδηζκέλνη: δε κέλνπκε απινί θαηαλαισηέο ηδεψλ, ζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ ιφγνπ, 

αιιά κεηαβαιιφκαζηε ζε θξηηηθά ππνθείκελα ηφζν ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ φζν θαη 

ησλ δηακεζνιαβεκέλσλ πξνζεγγίζεψλ ηνπο. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 

Σν βίληεν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ζήκεξα 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 θχιιν 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 ην 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 ζηε 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, ην ιαφ, θαη ζηελ 

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

αληηθείκελα κε ζπκβνιηθή ζεκαζία αλαθέξεηαη ν πνηεηήο. Καηαγξάθνπκε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε ζηνλ Πίλαθα 1. 
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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.  

 

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.  

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 

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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ΟΜΑΓΑ Γ: 

4, 11, 13 θαη 18 

 

ΟΜΑΓΑ Δ: 

1, 7, 12 θαη 18 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 

Ζ ηζηνξία ελόο βηβιίνπ θαη ε πνξεία ηνπ κέζα ζην ρξόλν 

 

ηνηρεία θαη πεξηγξαθή ηεο έθδνζεο ζην:  

Αηθαηεξίλε Μαθξπληθφια, Βηβιηνγξαθία Γηάλλε Ρίηζνπ 1924-1989. Δηαηξεία 

πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο (Ηδξπηήο: ρνιή 

Μσξαΐηε). Αζήλα 1993. 

Γηάλλεο Ρίηζνο, Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο, θόζκεκα ηνπ 

Γηάλλε Ρίηζνπ, Κέδξνο, Ηνύιηνο 1973. 

(Γηαζηάζεηο βηβιίνπ) 11,50 Υ 17 εθ., ζ[ειίδεο]. 40 ρ[σξίο] αξ[ίζκεζε] + 8 ι[επθέο]. 

Ρακκέλν κε θισζηή ζην θέληξν. Σα πνηήκαηα ζηνηρεηνζεηεκέλα ζηηο πξώηεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, 

αθνινπζνύληαη από θσηνγξαθηθή αλαπαξαγσγή ηνπ ρθ.[=ρεηξόγξαθνπ]. - Αληίηππα 3000. 
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Δθδόζεηο /αλαηππώζεηο ηεο ζπιινγήο «Γεθανρηώ ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο» 

ΔΚΓΟΖ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΣΤΠΩΝ 

1
ε
 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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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 5 

Καηαζθεπάδνπκε κε ηελ νκάδα καο κηα παξνπζίαζε (.ppt) γηα θαζέλα από ηα 18 

Λιανοηπάγοςδα 

Δλδεηθηηθή κνξθή θαη πεξηερόκελν ηεο παξνπζίαζεο: 

1
ε
 δηαθάλεηα: Αξηζκφο θαη ηίηινο πνηήκαηνο. 

2
ε
 δηαθάλεηα: Φσηνγξαθία ρθ θαη ηππσκέλνπ βηβιίνπ, αλ είλαη δηαζέζηκε. 

3
ε
 δηαθάλεηα: Σν πνίεκα ζε ςεθηαθή κνξθή. 

4
ε
-5

ε
 δηαθάλεηα: Πνην είλαη ην ζέκα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο (λόεκα). Γηα ηη 

καο κηιά ην πνίεκα; Πνηεο εηθφλεο ηεο Διιάδαο αληινχκε απφ απηφ; Μήπσο είλαη 

αιιεγνξηθφ; 

6
ε
 δηαθάλεηα: ρφιηά καο κε βάζε ην θχιιν εξγαζίαο 3, δνζκέλα ζε θνπθίδεο. 

7
ε
 δηαθάλεηα: Πνηνλ ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο ζα βάδακε ζηνλ θήπν καο; Γηαηί; 

8
ε
 δηαθάλεηα: Ση καο έθαλε εληχπσζε; Πνηα εηθφλα ζα δσγξαθίδακε κε βάζε ην 

πνίεκα; Με ηη ρξψκα ζα «δσγξαθίδακε» ην πνίεκα, κε βάζε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ; 

9
ε
 δηαθάλεηα. Σν πνίεκα κεινπνηεκέλν (αξρείν ήρνπ). χληνκν ζρφιην γηα ην 

ραξαθηήξα ηεο κεινπνίεζεο: απνδίδεη ην πεξηερφκελν; Έρεη επηθφ ραξαθηήξα; 

Λπξηθφ; Άιιν; 

10
ε
 δηαθάλεηα: Βηβιηνγξαθία, δηθηπνγξαθία. 

11
ε
 δηαθάλεηα: λνκα νκάδαο. 

ΑΞΗΕΔΗ ΝΑ ΠΡΟΔΞΟΤΜΔ… 

 Πξνζζέηνπκε φζεο αθφκε δηαθάλεηεο θξίλνπκε απαξαίηεην κε ζηνηρεία πνπ 

αληινχκε απφ ηελ ηζηνζειίδα καο θαη άιιεο πεγέο Γελ μερλάκε ζην ηέινο λα 

αλαθέξνπκε απφ πνχ έρνπκε αληιήζεη ην πιηθφ καο.  

 Αλ έρνπκε γξάςεη ή δσγξαθίζεη θάηη εκπλεπζκέλν απφ ην πνίεκα είλαη 

εππξφζδεθην. 
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 Πξνζέρνπκε λα κελ παξαθνξηψζνπκε ηηο δηαθάλεηεο κε πιηθφ νχηε ηελ 

παξνπζίαζε κε πνιχ βαξηά αξρεία.  

 Πξνζνρή ζην θφλην θαη ζηε γξακκαηνζεηξά. Να απνθεχγεηε λα 

ρξεζηκνπνηείηε σο θφλην θσηνγξαθίεο!  

 Καιφ είλαη λα κελ εθθξάδεζηε κε απφιπην ηξφπν. Πξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία 

θαη ηε ζηίμε! 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 6  

ΠΟΗΖΜΑΣΑ ΠΟΤ «ΤΝΟΜΗΛΟΤΝ»  

ΜΔ ΣΑ «ΓΔΚΑΟΥΣΧ ΛΗΑΝΟΣΡΑΓΟΤΓΑ» 

 

Να ζπδεηήζεηε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζνπ θαη αο δηαιέμεη ν θαζέλαο ζαο 

δχν απφ ηα παξαθάησ πνηήκαηα.  

Αθνχ νξίζεηε πνηα πνηήκαηα ζα δηαβάζεη ν θαζέλαο, λα ηα κειεηήζεηε θαη λα 

απαληήζεηε ζηελ παξαθάησ εξψηεζε: 

Πνηα ζηνηρεία ή αλαθνξέο ησλ πνηεκάησλ απηώλ ζνπ ζύκηζαλ ηηο εηθόλεο από 

ηελ Διιάδα θαη ηε Ρσκηνζύλε, όπσο ηηο εμεηάζακε ζηα «Γεθανρηώ 

ιηαλνηξάγνπδα ηεο πηθξήο παηξίδαο»; Πώο «ζπλνκηινύλ» ηα «Ληαλνηξάγνπδα» 

κε ηα παξαθάησ πνηήκαηα;  

ΚΝΛ Α΄ Γπκλαζίνπ 

Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, Έλαο ατηφο πεξήθαλνο 

Ρίηζνο, Γηάλλεο, Σδηηδίθηα ζηήζαλ ην ρνξφ 

ΚΝΛ Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Διχηεο, Οδπζζέαο, Σν Άμηνλ Δζηί 

Ρίηζνο, Γηάλλεο, Αξραίν ζέαηξν 

εθέξεο, Γηψξγνο, Με ηνλ ηξφπν ηνπ Γ.. 

 

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-C113/351/2368,9023/
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ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ 

Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, Σεο λχρηαο νη αξκαηνινί 

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ 

Ρίηζνο, Γηάλλεο, Ζ Ρσκηνζχλε  

Ρίηζνο, Γηάλλεο, Ο ηφπνο καο 

Παξάιιεια θείκελα  

Διχηεο, Οδπζζέαο, Ο ήιηνο 

Διχηεο, Οδπζζέαο, Σν ηξεινβάπνξν 

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/
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Γηα κηα δηαθνξεηηθή πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ βι. Ησάλλεο Κνλδπιφπνπινο, 

ςεηο ηεο Ρσκηνζχλεο: ζρεδηάδνληαο κηα γηνξηή γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν, Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία, Α΄ Γπκλαζίνπ, 2012. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο θαη ζην Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο (πνπ εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε 68 γπκλάζηα 

ηεο ρψξαο θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2011-12 θαη 2012-13) εμέηξεςε ζε θάπνηνλ βαζκφ ην 

ζελάξην απφ ηνλ αξρηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ: δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δηδαθηηθέο ψξεο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο αθηεξψζεθαλ ζε κεησπηθή δηδαζθαιία, κε ζηφρν λα ηεζεί 

αλαθεθαιαησηηθφ δηαγψληζκα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. Ζ κεησπηθή δηδαζθαιία 

ζεσξήζεθε απαξαίηεηε, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ δε 

δηέζεηαλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ππνδνκήο, αιιά θαη ηελ απαηηνχκελε εμνηθείσζε 

κε ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη πνιινί καζεηέο ληψζνπλ αλαζθάιεηα κπξνζηά ζην ελδερφκελν λα 

εμεηαζηνχλ κε ην παξαδνζηαθφ δηαγψληζκα ζε θάπνην πνίεκα πνπ δελ έρεη αλαιπζεί 

κε ιεπηνκέξεηεο ζηελ ηάμε. Γελ έρνπλ αληηιεθζεί φηη ην νπζηψδεο ζην κάζεκα ησλ 

Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο είλαη πεξηζζφηεξν ε θαηάθηεζε 

ινγνηερληθψλ/αλαγλσζηηθψλ γξακκαηηζκψλ παξά ε παξνρή έηνηκεο γλψζεο, πνπ 

αλαπαξάγεη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηδάζθνληνο ή θάπνησλ κειεηεηψλ.  

Δπηπιένλ, νθείισ λα επηζεκάλσ φηη ηα παηδηά θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο 

ηνπ ηξηκήλνπ (νπφηε ηίζεληαη δηαγσλίζκαηα ζηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα) 

αξαίσζαλ ηηο επηζθέςεηο θαη παξεκβάζεηο ηνπο ζην Wiki ηνπ καζήκαηνο, ιφγσ 

έιιεηςεο ρξφλνπ, φπσο, άιισζηε, δήισζαλ ηα ίδηα. Ο αξρηθφο δεκηνπξγηθφο 

ελζνπζηαζκφο ππνρψξεζε: δηδάζθσλ, καζεηέο (θαη γνλείο, θαληάδνκαη) έηξεραλ 

αζζκαίλνληαο πίζσ απφ ηα δηαγσλίζκαηα. Καηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο πινπνίεζεο 
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ηνπ ζελαξίνπ, σζηφζν, ην Wiki αμηνπνηήζεθε δεκηνπξγηθά θαη απνηέιεζε 

ζπλεξγαηηθφ ρψξν κάζεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. 

πλνςίδνληαο, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε θηινζνθία ηνπ ζελαξίνπ, 

θαηαζηξαηεγήζεθαλ ελ κέξεη, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Έηζη, ζε 

πνιιά ζεκεία ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ήηαλ πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθφο απφ φζν 

είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, ελψ πνιιέο απφ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο κέζα ζηελ ηάμε 

αλαηέζεθαλ ηειηθά σο αηνκηθέο εξγαζίεο (θπξίσο ζην ζπίηη). Βέβαηα, νχηε ε 

κεησπηθή δηδαζθαιία νχηε ε επειημία θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο είλαη απνξξηπηέεο· αληίζεηα, απνηεινχλ 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο. χκθσλα, 

σζηφζν, κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, αλαδείρζεθε γηα κηα αθφκε θνξά ε αλάγθε λα 

αιιάμεη ην ππάξρνλ πιαίζην αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. Σα ζελάξηα δηδαζθαιίαο 

θηινδνμνχλ λα αλακνξθψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο. Απηφ δελ 

κπνξεί, φκσο, λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια, φζν ην παξαδνζηαθφ δηαγψληζκα 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ κφλν ζεζπηζκέλν ηξφπν ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο, νδεγψληαο ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Σν δεκηνπξγηθφ ζρνιείν, φκσο, ην νπνίν επαγγειίδνληαη ηα λέα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, απαηηεί θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ειεπζεξία, 

θαληαζία θαη, πξνπαληφο, άλεζε ρξφλνπ. ζν απηέο νη πξνυπνζέζεηο δελ 

εμαζθαιίδνληαη, νη ζηφρνη γηα έλα ζρνιείν αλνηρηφ θαη δεκηνπξγηθφ ζα 

ππνλνκεχνληαη ελ ηε γελέζεη ηνπο.  

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

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

θνύ 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. 
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