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

Τίηλορ 

Γεηα ζνπ ραξά ζνπ, Βελεηηά!  

Δημιοςπγόρ ζεναπίος 

Δηξήλε Σδνβιά 

Εθαπμογή 

Μαξία Κνπθιαηδίδνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

ΝενειιεληθήΛνγνηερλία 

Τάξη 

Γ΄Γεκνηηθνχ 

Σσολική μονάδα 

3
ν
Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Δπφζκνπ Θεζζαινλίθεο 

Χπονολογία 

Φεβξνπάξηνο–Μάξηηνο 2014 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Γιώζζα Γ΄ Γεκνηηθνύ, ηεχρνο γ΄, ελφηεηα 3.1«Ήηαλε κηα θνξά» 

Διαθεμαηικό 

Όρη 

Χπονική διάπκεια 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ απαηηήζεθαλ 5+  δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Γεκνηηθνχ «Γεηα ζνπ ραξά ζνπ, Βελεηηά!» 

ειίδα 4 απφ 21 
 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνζειίδα ηάμεο 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Οη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο γηα δάζθαιν θαη καζεηή αθνξνχλ ζηελ επρέξεηα 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ ηζηνινγίνπ, θαζψο θαη ζηελ εμνηθείσζε κε 

ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Δπεηδή ην ζελάξην εκπιέθεη ζεηξά ηζηφηνπσλ, 

απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπο, ηφζν σο πξνο ην πιηθφ πνπ πεξηέρνπλ θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπο γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ, φζν θαη σο πξνο ηελ 

ελεξγή αληαπφθξηζή ηνπο. Αθφκε, πξνυπφζεζε απνηειεί ε πηνζέηεζε δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηε δηεξεπλεηηθή-αλαθαιππηηθή κάζεζε, ηελ θξηηηθή καηηά 

ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο καζεηψλ. 

Σέινο, νη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζπλίζηαληαη ζε εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ Ζ/Τ, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ θαη έρνπλ εγθαηεζηεκέλα 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, θαη ζε αίζνπζα πξνβνιψλ ή 

χπαξμε θνξεηνχ Ζ/Τ κε βηληενπξνβνιέα, ψζηε θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ 

ησλ νκάδσλ λα επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ  απνηέιεζκα.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Δηξήλε Σδνβιά, Γεηα ζνπ Υαξά ζνπ Βελεηηά», Νενειιεληθή Γιψζζα Γ΄ Γεκνηηθνχ, 

2013.  

Το ζενάπιο ανηλεί 

Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε. 

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην αθνξκάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γεηα ζνπ ραξά ζνπ, 

Βελεηηά!» θαη απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
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ζρεκαηνπνίεκα. Λεηηνπξγεί σο επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ βηβιίνπ θαη 

ζηνρεχεη λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηνλ πνηεηή ηεο «Ακνξγνχ» Ν. Γθάηζν 

θαη ηε κεινπνηεκέλε πνίεζή ηνπ, λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηελ αλαδήηεζε ηφπσλ ζε 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή θαη ηε ράξαμε πνξείαο θαη λα ηνπο γλσξίζεη ην θεηκεληθφ 

είδνο ηνπ ζρεκαηνπνηήκαηνο, ζηελ ςεθηαθή αιιά θαη ζπκβαηηθή δεκηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ ζηνρεχεη λα ηνπο εκπιέμεη. Σέινο, ην ζελάξην απνζθνπεί ζηελ αλαγλσζηηθή, 

πνηεηηθή θαη κεινπνηεκέλε απφιαπζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ.  

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο ζην Γεκνηηθφ ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ  

αξρηθά κε ηνλ ξπζκφ θαη κε ηα παηρλίδηα ηεο γιψζζαο θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, 

ζηαδηαθά, ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ θαηαγξαθή ζθέςεσλ θαη ζπκππθλσκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Μέζα απφ ηε κεινπνηεκέλε πνίεζε, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, «ηα παηδηά γλσξίδνπλ κηαλ άιιε πνίεζε, ηελ πνίεζε ησλ 

ηξαγνπδηψλ, πνπ αζπλείδεηα δηακνξθψλεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε δηθή ηνπο αληίιεςε 

θαη ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα γηα ηελ πνηεηηθφηεηα» (Καπιάλε 2000, 236). 

Υξεζηκνπνηψληαο σο γέθπξα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πνίεζε, πξφζεζε ηνπ 

ζελαξίνπ είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ πνιπκνξθία ηνπ 

ζηηρνπξγηθνχ/πνηεηηθνχ ιφγνπ θαη λα ηνλ απνιαχζνπλ θαζψο «είλαη πνιχ ρξήζηκν λα 

θαηαλνήζνπλ πσο ηα ηξαγνχδηα έρνπλ έλαλ πνκπφ, ηνλ ζπλζέηε θαη ζηηρνπξγφ/πνηεηή 

ηνπο, έλαλ δίαπιν, ηε θσλή ηνπ ηξαγνπδηζηή, έλα κήλπκα, ην πεξηερφκελφ ηνπο 

δειαδή, πνπ είλαη πνιχζεκν θαη, πνπ πνιιέο θνξέο, απνθσδηθνπνηείηαη κε ηξφπν 

θαζαξά βησκαηηθφ θαη, ηέινο, ηνπο απνδέθηεο ηνπο, δειαδή εκάο φινπο» 

(Εσγξαθάθε & Υνληνιίδνπ 2007, 33). 

Μέζα απφ ηελ αθξφαζε κεινπνηεκέλσλ πνηεκάησλ, ηελ αλάγλσζε ηεο 

«Ακνξγνχ» θαη ηε γλσξηκία κε ηνλ πνηεηή Ν. Γθάηζν, ην ζελάξην ζηνρεχεη λα σζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηα δηθά ηνπο πνηήκαηα κε ηε κνξθή ζρεκαηνπνηήκαηνο, 
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θέξλνληάο ηνπο ζε επαθή κε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο γξαθήο (ζηίρνο, 

ξπζκφο, κέηξν θιπ.).Δπεηδή ηα παηδηά απνθεχγνπλ λα δείρλνπλ ηα πνηήκαηά ηνπο, ην 

ζρεκαηνπνίεκα ηνπο απειεπζεξψλεη απφ ηελ φπνηα ζπζηνιή κπνξεί λα έρνπλ θαη 

ηνπο δηεπθνιχλεη λα «εθηεζνχλ».    

ην πιαίζην απηφ, ινηπφλ, ζην παξφλ ζελάξην νη καζεηέο ζα αζθεζνχλ ζηελ 

εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζηελ αλαθαιππηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ζ πξνζέγγηζε 

ηνπ ζελαξίνπ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο κεινπνηεκέλεο πνίεζεο 

ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη λα ζπκπεξηιάβεη δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο αθνινπζεί ηε δηδαθηηθή αξρή ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (fading scaffolding), πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky (Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο∙Vygotsky 

1993). 

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Οη καζεηέο/-ηξηεο επηδηψθεηαη: 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αγάπε γηα ηελ πνίεζε θαη ην ηξαγνχδη∙ 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ Ν. Γθάηζνπ∙ 

 λα γλσξίζνπλ δηάθνξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηεο ‘πνξείαο πινίνπ’∙ 

 λα κάζνπλ λα εθηηκνχλ ζαιάζζηεο απνζηάζεηο∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηε κνλάδα κέηξεζεο ησλ ζαιάζζησλ απνζηάζεσλ. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Οη καζεηέο/-ηξηεο επηδηψθεηαη: 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε κνπζηθφηεηα ηεο πνίεζεο∙ 

 λα αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ (ξπζκφο, ζεκεία 

ζηίμεο, νκνηνθαηαιεμία θιπ.)∙ 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηξαγνπδηνχ-πνηήκαηνο∙ 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Γεκνηηθνχ «Γεηα ζνπ ραξά ζνπ, Βελεηηά!» 

ειίδα 7 απφ 21 
 

 λα γλσξίζνπλ ην θεηκεληθφ είδνο ηνπ «ζρεκαηνπνηήκαηνο», ηα δνκηθά ηνπ 

ζηνηρεία, θαη λα εκπιαθνχλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ, γηα λα εθθξάζνπλ πξνζσπηθά 

βηψκαηα, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα∙ 

 λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ πνιπζεκία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο∙ 

 λα επηζεκάλνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ ζρεκαηνπνηεκάησλ κε ηα άιια πνηήκαηα∙ 

 λα δεκηνπξγνχλ πξνζρέδηα εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα αμηνπνηνχλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηειηθήο παξνπζίαζεο∙ 

 λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν θαη λα βειηηψζνπλ ηηο αδπλακίεο 

ηνπο∙ 

 λα πηνζεηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξαγσγή ησλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ ησλ άιισλ. 

Γπαμμαηιζμοί 

Οη καζεηέο/-ηξηεο επηδηψθεηαη: 

 λα κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ζηνηρεησδψο θαθέινπο θαη αξρεία εγγξάθσλ 

ζε Ζ/Τ∙ 

 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθά εξγαιεία γηα λα ραξάμνπλ πνξείεο∙ 

 λα αλαδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηξαγνχδηα ζε ςεθηαθέο κνπζηθέο βηβιηνζήθεο∙ 

 λα κπνξνχλ λα εθηππψλνπλ∙ 

 λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία γηα ηελ ςεθηαθή παξαγσγή 

ζρεκαηνπνηεκάησλ∙ 

 λα απνθηήζνπλ επρέξεηα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ∙ 

 λα κάζνπλ λα αλαδεηνχλ, λα βξίζθνπλ θαη λα πεξηεγνχληαη ζε ηζηφηνπν∙ 

 λα δεκηνπξγήζνπλ θείκελν ζε πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπλα εηζάγνπλ 

θσηνγξαθία ζε θείκελν∙ 

 λα κεγεζχλνπλ θαη λα κηθξαίλνπλ θσηνγξαθία∙ 
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 λα γλσξίζνπλ ηελ αλάξηεζε ζε ηζηνιφγην∙ 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη πξέπεη λα παξαζέηνπλ ηηο πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζέβνληαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ησλ άιισλ∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ππεξζπλδέζκσλ θαη ηε ινγηθή ηνπο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

Δξγαζία ζηελ νινκέιεηα 

Αλαθαιππηηθή – πλεξγαηηθή Μάζεζε 

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθεηεξία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ απνηέιεζε ην πνίεκα «Γεηα ζνπ 

ραξά ζνπ, Βελεηηά!», ην νπνίν απνηειεί ελφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο 

Γιώζζαο(γ΄ ηεχρνο, ζ. 23). 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ πνιιαπιή αλάγλσζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, ε αλαγσγή ησλ καζεηψλ ζε καζεηέο 

δεκηνπξγνχο-αλαγλψζηεο, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο πεγήο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε παξαγσγή λέσλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ πεξηέρνληαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη ΣΠΔ ζα ζπλδξάκνπλ ζηε κάζεζε κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηθνχ πιηθνχ, 

ην νπνίν ζα ζπκπιεξψζεη ηελ ςεθηαθή ράξαμε ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζεί ην πινίν 

ηνπ πνηήκαηνο, ηε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηε ράξαμε ηεο πνξείαο ηνπ 

πινίνπ, ηελ εθηίκεζε ησλ απνζηάζεσλ κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ, ηελ 

αλαδήηεζε κεινπνηεκέλσλ πνηεκάησλ ηνπ Ν. Γθάηζνπ, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε 

ηεο βηνγξαθίαο θαη ηνπ πνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ, ηε ζχλδεζε κε ηζηνζειίδεο πνπ 

πεξηέρνπλ ζρεκαηνπνηήκαηα θαη ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4635,20981/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4635,20981/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4635,20981/
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ζρεκαηνπνηήκαηνο. Δπίζεο, νη ΣΠΔ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην ζελάξην θαη κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε θαη ηελ αλάξηεζε εξγαζηψλ ζε 

ηζηνιφγην ή/θαη ηζηνζειίδα. Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ ελαζρφιεζε νη καζεηέο ζα 

θαηαθηήζνπλ λένπο γξακκαηηζκνχο θαη ζα κπεζνχλ ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. 

Κείμενα 

Απφ ην βηβιίν καζεηή Γιώζζα Γ΄ Γεκνηηθνύ 

«Γεηα ζνπ ραξά ζνπ Βελεηηά», Νίθνο Γθάηζνο, Όια ηα ηξαγνύδηα, εθδ. Παηάθε 

Δθαξκνγέο (ζην δηαδίθηπν) 

www.googleearth.com 

http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic 

http://www.tagxedo.com/app.html 

Τξαγνύδηα 

«Γεηα ζνπ ραξά ζνπ Βελεηηά», απφ ηνλ δίζθν «Αμέραζηεο επηηπρίεο»,ζηίρνη: Νίθνο 

Γθάηζνο, κνπζηθή: Νίθνο Ξπινχξεο, 1983. 

Ιζηνζειίδεο 

«Βηνγξαθία ηνπ Ν. Γθάηζνπ» απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://arcadia.ceid.upatras.gr/«Ακνξγφο», πνηεηηθήο ζπιινγή ηνπ Ν. Γθάηζνπ απφ ην 

πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ 

«Νίθνο Γθάηζνο – 20 ρξφληα απφ ηελ Ακνξγφ», άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.theinsider.gr/ (αλάξηεζε 8 Γεθεκεκβξίνπ 2012) 

«Σν φλνκά ηνπ Νίθνο Γθάηζνο», άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα http://www.paidevo.gr/ 

(αλάξηεζε 23 Γεθεκβξίνπ 2010) 

«Calligrammes – Καιιηγξάκκαηα», πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρεκαηνπνηήκαηα απφ ην 

ηζηνιφγην http://arcadia-ken.blogspot.gr/ (αλάξηεζε 16 Οθησβξίνπ 2011) 

«ρεκαηηθή πνίεζε», πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρεκαηνπνηήκαηα απφ ην ηζηνιφγην 

http://estamou.blogspot.gr/ (αλάξηεζε 21 Ηνπιίνπ 2009) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4635,20981/
http://www.googleearth.com/
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.youtube.com/watch?v=dlFBUuvaB4w
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/personalities/gatsos.htm
http://arcadia.ceid.upatras.gr/
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=35&author_id=4
http://www.snhell.gr/index.asp
http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3636:nikos-gkatsos-20-xronia-xoris-tin-qamorgoq&catid=58:art&Itemid=100
http://www.theinsider.gr/
http://www.paidevo.gr/?p=1215
http://www.paidevo.gr/
http://arcadia-ken.blogspot.gr/2011/10/calligrammes.html
http://arcadia-ken.blogspot.gr/
http://estamou.blogspot.gr/2009/07/blog-post_21.html
http://estamou.blogspot.gr/
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«ρεκαηνπνηήκαηα», εξγαζίεο καζεηψλ απφ ην 7
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Υατδαξίνπ 

(αλάξηεζε 27/3/2012) 

«Γεκηνπξγίεο ηάμεο 2007-2008 – Φηηάρλνπκε ζρεκαηνπνίεκα», εξγαζίεο καζεηψλ 

απφ ην Γεκνηηθφ ρνιείν Πνιπδελδξίνπwww.youtube.com 

http://www.stixoi.info 

http://www.wikipedia.gr 

 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

1η(+)διδακηικήώπα 

Οινκέιεηα 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ μεθίλεζε κε ηελ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο απφ ην βηβιίν 

ηνπ καζεηή. Αθνχ πξψηα νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο κε 

ζσζηφ επηηνληζκφ ιφγνπ (ξπζκφο, ζεκεία ζηίμεο, νκνηνθαηαιεμία θιπ.), ζηε 

ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο πξφβαιε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ηε κεινπνηεκέλε εθδνρή 

ηνπ πνηήκαηνο απφ ηελ ηζηνζειίδα YouTube. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο κεινπνηεκέλεο πνίεζεο, γηα 

ηε δηαθνξά αθξφαζεο ηνπ κεινπνηεκέλνπ πνηήκαηνο θαη ηεο απαγγειίαο ηνπ, θαζψο 

θαη γηα ηηο εηθφλεο πνπ δεκηνπξγεί ην πνίεκα. Έπεηηα ε εθπαηδεπηηθφο εμήγεζε ζηνπο 

καζεηέο φηη ε κεινπνίεζε απνηειεί έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ, κηα δηαθνξεηηθή «αλάγλσζε» ηνπ πνηήκαηνο.  

 ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ πνηήκαηνο Ν. 

Γθάηζν θαη νη καζεηέο δηάβαζαλ ηε βηνγξαθία ηνπ πνηεηή απφ κηα ηζηνζειίδα  ελψ 

επηζθέθζεθαλ ην πνπδαζηήξην ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, γηα λα γλσξίζνπλ ηε 

κνλαδηθή πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γθάηζνπ «Ακνξγφ» θαη λα αθνχζνπλ έλα κηθξφ 

απφζπαζκα ην νπνίν απαγγέιιεη ν εζνπνηφο Π. Φπζζνχλ. Δπεηδή νη λεαξνί καζεηέο 

είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζνπλ ηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο, ε εθπαηδεπηηθφο δελ 

αλέιπζε ιεπηνκεξψο ηα πνηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή. ην ζεκείν 

http://tsiritiritsiritro.blogspot.gr/2012/03/blog-post_27.html
http://elenimaggan.blogspot.gr/2012/02/blog-post_7392.html
http://www.youtube.com/
http://www.stixoi.info/
http://www.wikipedia.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=dlFBUuvaB4w
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/personalities/gatsos.htm
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=35&author_id=4
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απηφ,ε εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε πσο ε «Ακνξγφο» απνηειεί ηε κνλαδηθή ζπιινγή 

ηνπ πνηεηή, ελψ παξάιιεια ε ίδηα δηεπθξίληζε ζηνπο καζεηέο φηη ν ηίηινο ηεο 

ζπιινγήο δελ αλαθέξεηαη ζην λεζί, αιιά ζε εξγαιείν αξκέγκαηνο (αξκερηήξη). 

ηφρνο ήηαλ νη καζεηέο λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή κε ηε ζπιινγή, λα απνιαχζνπλ 

ηελ αλάγλσζε απνζπαζκάησλ πνπ ε εθπαηδεπηηθφο επέιεμε, θαη ηελ απαγγειία ηνπ 

εζνπνηνχ. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο νη ίδηνη καζεηέο άληιεζαλ απφ ην 

δηαδίθηπν («Νίθνο Γθάηζνο – 20 Υξφληα ρσξίο ηελ Ακνξγφ» θαη «Σν φλνκά ηνπ 

Νίθνο Γθάηζνο») έιαβαλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ «Ακνξγφ» θαη ήξζαλ ζε 

επαθή κε γλσζηά ηξαγνχδηα ησλ νπνίσλ ηνπο ζηίρνπο έρεη γξάςεη ν Γθάηζνο θαη έρεη 

κεινπνηήζεη ν Μάλνο Υαηδεδάθηο κε ζηφρν λα ζπλδέζνπλ ηε ζπιινγή κε ηνλ πνηεηή 

θαη ηα ηξαγνχδηα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο.  

 

2η(+) διδακηική ώπα 

Οκάδεο 

Καηά ηελ ψξα απηή νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο ησλ 6 αηφκσλ κεηθηήο 

δπλακηθήο. Ζ θάζε νκάδα ππνγξάκκηζε ζην πνίεκα ηα ιηκάληα απφ ηα νπνία πεξλά ν 

πνηεηήο, ελεξγνπνηψληαο ζηνλ ππνινγηζηή ηεο ηελ εθαξκνγή www.googleearth.com, 

ε νπνία βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε απηφλ, θαη ράξαμε ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ (βι. 

Φχιιν Δξγαζίαο 1). ηφρνο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηεο 

‘πνξείαο’, λα αμηνινγήζνπλ ηελ απφζηαζε θαη λα κάζνπλ ηε κνλάδα κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζαιάζζηα ηαμίδηα. Αθνινχζσο, ε θάζε νκάδα αλαδήηεζε ζηε 

Βηθηπαίδεηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία θάζε ιηκαληνχ, επέιεμε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

απφ απηέο θαη δεκηνχξγεζε ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ έλα θείκελν 7-10 

πεξίπνπ γξακκψλ κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ θξίζε ηεο νκάδαο, 

ρσξίο λα παξαιείςεη λα αλαθέξεη ηελ πεγή ηεο θάζε πιεξνθνξίαο θαη λα εηζαγάγεη 2-

3 εηθφλεο (βι. Φχιιν Δξγαζίαο 2).  

http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3636:nikos-gkatsos-20-xronia-xoris-tin-qamorgoq&catid=58:art&Itemid=100
http://www.paidevo.gr/?p=1215
http://www.paidevo.gr/?p=1215
http://www.paidevo.gr/?p=1215
http://www.googleearth.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
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ηφρνο ήηαλ αθελφο κελ νη καζεηέο λα επηιέμνπλ θξηηηθά κηθξφ αξηζκφ πιεξνθνξηψλ 

απφ ηελ ηζηνξία θάζε ηφπνπ (γη απηφ θαη δεηήζεθε θείκελν 7-10 πεξίπνπ γξακκψλ) 

απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν πνπ ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη θαη αθεηέξνπ λα θαιιηεξγήζνπλ 

ηελ νξζή εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην δηαδίθηπν, λα ζεβαζηνχλ 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ παξάζεζε πεγψλ.  

 ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο αληέγξαςαλην ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ πνηήκαηνο ζε 

λέν αξρείν κε ηε κέζνδν ηεο αληηγξαθήο-επηθφιιεζεο θαη ε θάζε νκάδα δεκηνχξγεζε 

ππεξζχλδεζκν πξνο ην δηθφ ηνπο αξρείν εγγξάθνπ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε 

γηα ηα ιηκάληα. Έηζη, αμηνπνηείηαη ε ινγηθή ηνπ ππεξζπλδέζκνπ θαη νη καζεηέο 

εμαζθήζεθαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. ην αξρείν εγγξάθνπ νη καζεηέο ελζσκάησζαλ σο 

εηθφλα θαη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ κε ηηο θαηακεηξεκέλεο απνζηάζεηο, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ κέζα απφ έλαλ γεσγξαθηθφ ράξηε. Σν ηειηθφ 

πξντφλ ηεο θάζε νκάδαο παξνπζηάζηεθε ζηελ νινκέιεηα απφ ηνλ εθπξφζσπν πνπ ε 

θάζε νκάδα φξηζε θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ε θάζε νκάδα 

ζπκπεξηέιαβε ζην θείκελν πνπ δεκηνχξγεζε.  Δπίζεο,ην ηειηθφ πξντφλ εθηππψζεθε 

θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο. Απηφ πεξηειάκβαλε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ιηκάληα θαη ηνλ ράξηε θαη θάζε νκάδα έλσζε κε θισζηέο ηα 

ηέζζεξα ιηκάληα ηνπ ράξηε κε ην δηθφ ηνπο θείκελν. Έηζη, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

λα ζρεκαηνπνηήζνπλ ηνλ ππεξζχλδεζκν. 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=704
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3ηδιδακηική ώπα 

Οκάδεο 

ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα ζπλδέζεθε ζην YouTube ή ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.stixoi.info/κε ζθνπφ λα αλαδεηήζεη κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ηνπ Ν. 

Γθάηζνπ. Απφ ην πιήζνο ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ έδσζε ε αλαδήηεζε «Ν. Γθάηζνο», ε 

θάζε νκάδα θιήζεθε λα δηαιέμεη έλα ηξαγνχδη πνπ ηεο αξέζεη, λα ην αθνχζεη θαη λα 

γξάςεη ζηνλ θεηκελνγξάθν ηα ιφγηα ηνπ θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ (ζε πνηα 

δηζθνγξαθηθή ζπιινγή αλήθεη, ζηηρνπξγφ, ζπλζέηε, ηξαγνπδηζηή) θαη, αλ ζέιεη, λα ην 

εηθνλνγξαθήζεη είηε ζε θάπνην ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο είηε ζην ραξηί. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο ζην ζεκείν απηφ εμήγεζε φηη θαη ε δσγξαθηθή είλαη κηα άιιε 

«αλάγλσζε» ηνπ πνηήκαηνο. Σέινο, ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ην 

ηξαγνχδη πνπ επέιεμε, ην δηάβαζε κε ζσζηφ επηηνληζκφ, αλέθεξε ηνπο ζπληειεζηέο 

θαη παξνπζίαζε ηε δσγξαθηθή απεηθφληζή ηνπ. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε 

γλσξηκία κε ην έξγν ηνπ πνηεηή, ε αληίιεςε ηεο πνιιαπιήο αλάγλσζεο ελφο 

πνηήκαηνο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαθνξάο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ελφο 

δεκηνπξγήκαηνο, φπσο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ παξνπζίαζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηεο δνπιεηάο ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψζεθε ζε απηφ ην ζεκείν, αλ θαη ε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ πξνέβιεπε ηε 

http://www.youtube.com/
http://www.stixoi.info/
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δεκηνπξγία πνηεηηθήο αλζνινγίαο ηνπ πνηεηή γηα λα πάξεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ-

αθηέξσκα ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. 

 

4η& 5ηδιδακηική ώπα 

Οινκέιεηα  

ην δίσξν απηφ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εξγαζία 4 ηνπ 

Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ (ηεχρνο β΄, ζ. 46) θαη λα ηελ επεθηείλνπλ. ην πιαίζην απηφ, 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δνκή ηνπ ζρεκαηνπνηήκαηνο απφ δχν ηζηνζειίδεο (εδψ θη εδψ) 

θαη παξαθνινχζεζαλ ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ηηο ζρεηηθέο δνπιεηέο άιισλ καζεηψλ 

(εδψ θη εδψ). ηε ζπλέρεηα, θιήζεθαλ λα ζρεδηάζνπλ έλα δηθφ ηνπο ζρεκαηνπνίεκα 

είηε ζην ραξηί είηε ζηηο εθαξκνγέο WordMosaic ή Tagxedo ή θαη ζηα δχν. ηφρνο 

ήηαλ νη καζεηέο λα απηνζρεδηάζνπλ, λα εθθξάζνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ φπνηνλ ηξφπν ζέινπλ γηα λα εθθξαζηνχλ 

(Φχιιν εξγαζίαο 4). ην ηέινο, δεκηνπξγήζεθε έλα ιεχθσκα κε φιεο ηηο εξγαζίεο, ην 

νπνίν αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. 

 

 

http://arcadia-ken.blogspot.gr/2011/10/calligrammes.html#_blank
http://estamou.blogspot.gr/2009/07/blog-post_21.html#_blank
http://tsiritiritsiritro.blogspot.gr/2012/03/blog-post_27.html#_blank
http://elenimaggan.blogspot.gr/2012/02/blog-post_7392.html#_blank
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic
http://www.tagxedo.com/app.html
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θηλήζεθε ζηνπο άμνλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο νκαδηθέο 

εξγαζίεο θαη ηεο ζπκβνιήο ζηε γεληθφηεξε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο, ζηελ πιεξφηεηα 

ησλ αξρείσλ εγγξάθνπ πνπ δεκηνχξγεζαλ, ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηελ νινκέιεηα, 

ζηε δηάζεζε λα δεκηνπξγήζνπλ ην ζρεκαηνπνίεκα, ζηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεκαηνπνηήκαηνο θαη, ηέινο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ 

θαη επηρεηξεκαηνινγηθνχ ηνπο ιφγνπ. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/-Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

Σην αθηέξσκα πνπ εηνηκάδεη ην ζρνιείν καο γηα ηνλ Ν. Γθάηζν, ε ηάμε καο ζα 

ζπκκεηάζρεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηόο ηνπ «Γεηα ζνπ ραξά ζνπ, Βελεηηά!». 

Καινύκαζηε ινηπόλ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα παξνπζίαζε γη απηό. Η θαιύηεξε 

παξνπζίαζε ζα εθπξνζσπήζεη ηελ ηάμε καο. 

 

1
ο
 θύλλο επγαζίαρ – Κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ 

1. Δλεξγνπνηνχκε ηελ εθαξκνγή www.googleearth.com, πνπ βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή καο. 

2. ην πεδίν ηεο αλαδήηεζεο πιεθηξνινγνχκε «Βελεηία, Ηηαιία» θαη μεθηλνχκε 

ηελ αλαδήηεζε. Όηαλ ζηακαηήζεη ε πεξηήγεζε, επηιέγνπκε απφ ηε γξακκή 

εξγαιείσλ ην ζήκα ηεο πηλέδαο θαη ζηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη γξάθνπκε ην 

φλνκα «Βελεηία- Ηηαιία» θαη ην πξνζζέηνπκε ζηα «Μέξε κνπ».  

3. Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη απνζεθεχνπκε ζηα «Μέξε κνπ» ηα 

Κχζεξα, ηε Μνλεκβαζηά θαη ηελ Κξήηε. 

4. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγνπκε ηνλ ράξαθα θαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε σο κνλάδα κέηξεζεο λαπηηθά κίιηα. Υαξάδνπκε θαη 

κεηξάκε ηελ απφζηαζε απφ ηε Βελεηία κέρξη ηα Κχζεξα. Απνζεθεχνπκε. 

Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηελ απφζηαζε Κχζεξα – Μνλεκβαζηά 

θαη Μνλεκβαζηά – Κξήηε. Απνζεθεχνπκε. 

5.  ρνιηάδνπκε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο καο ηε δηαδξνκή ηνπ πινίνπ ηνπ 

πνηήκαηνο θαη ηηο απνζηάζεηο πνπ απηφ δηέλπζε θαη απνηππψλνπκε ηελ πνξεία 

ηνπ ζε εηθφλα.  

 

http://www.googleearth.com/
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2
ο
 θύλλο επγαζίαρ – Κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ 

1. Δλεξγνπνηνχκε ηελ ηζηνζειίδα http://www.wikipedia.gr, αλαδεηνχκε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ησλ ηεζζάξσλ ιηκαληψλ πνπ επηζθέπηεηαη ην 

πινίν θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπκε γξάθνπκε ζην Πξφγξακκα 

Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ έλα κηθξφ θείκελν 7-10 ζεηξέο γηα θάζε ιηκάλη θαη 

πξνζζέηνπκε 1-3 θσηνγξαθίεο ηνπ ηφπνπ. Δλζσκαηψλνπκε ηνλ ράξηε ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο 1 ζην παξαπάλσ πιηθφ. 

Πξνζνρή: Δπηιέγνπκε θάπνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη κφλν 

ζηελ ηζηνξία ησλ πφιεσλ. Γελ μερλνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ καο. 

2. ε ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ πνηήκαηφο καο δεκηνπξγνχκε ππεξζπλδέζκνπο 

ζηα νλφκαηα ησλ ιηκαληψλ κε ηα αξρεία ΠΔΚ πνπ ε θάζε νκάδα έρεη 

δεκηνπξγήζεη. 

3. Παξνπζηάδνπκε ζηελ ηάμε ηελ ηειηθή νκαδηθή εξγαζία καο θαη 

εηνηκαδφκαζηε γηα ηελ παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ.  

4. Δθηππψλνπκε ηελ παξαπάλσ εξγαζία θαη ηελ αλαξηνχκε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ. Με θιψζηεο ζπλδένπκε ηα νλφκαηα ησλ ιηκαληψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην εθηππσκέλν θείκελν κε ηα εθηππσκέλα αξρεία ΠΔΚ πνπ δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γη απηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.gr/
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3
ο
θύλλο επγαζίαρ – Κοινό για όλερ ηιρ ομάδερ 

1. Αθνχ αλαηξέμνπκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Σ.Δ. θαη ζηηο ζρεηηθέο κε ην 

ζρεκαηνπνίεκα ζειίδεο, δεκηνπξγνχκε ην δηθφ καο ζρεκαηνπνίεκα. 

2. Γξάθνπκε έλα πνίεκα γηα έλα ζέκα πνπ καο αξέζεη.  

3. Μεηαηξέπνπκε απηφ ζε ζρεκαηνπνίεκα είηε ζε ραξηί είηε ρξεζηκνπνη- 

ψληαο ηελ εθαξκνγή http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic ή  

http://www.tagxedo.com/app.html είηε θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο. 

4. Αλαξηνχκε ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο ή/θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ηε 

δνπιεηά καο.  

5. Δθηππψλνπκε φιεο ηηο εξγαζίεο θαη δεκηνπξγνχκε έλα ιεχθσκα 

ζρεκαηνπνηεκάησλ ην νπνίν πξνζζέηνπκε ζηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic
http://www.tagxedo.com/app.html
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Σν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζηελ αθξφαζε πνηεκάησλ ή ηξαγνπδηψλ ηνπ 

πνηεηή θαη ζηε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηέο ελφο θχιινπ εξγαζίαο πνπ ζα πεξηέρεη 

θελά ιέμεσλ ή θξάζεσλ ησλ παξαπάλσ πνηεκάησλ ή ηξαγνπδηψλ κε ζηφρν λα γίλεη 

ζχγθξηζε πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηψλ θαη ζπδήηεζε γηα ηα δχν είδε. 

 Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηξαγνχδηα ηνπ Ν. Γθάηζνπ θαη 

λα νξγαλψζνπλ εκέξα ή ψξα απαγγειίαο, λα ερνγξαθήζνπλ ηηο απαγγειίεο θαη λα ηηο 

παξνπζηάζνπλ ζε θάπνηνλ ηνπηθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ.  

 Αθφκε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εηθνλνγξαθήζνπλ θάπνηα πνηήκαηα ηνπ 

Γθάηζνπ ή λα δεκηνπξγήζνπλ κε απηά ζρεκαηνπνηήκαηα, ηα νπνία ζα εθζέζνπλ ζε 

εθδήισζε πνπ ζα δηνξγαλψζεη ην ζρνιείν θαη πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πξφζθιεζε ζπλεξγαηψλ ηνπ πνηεηή, νη νπνίνη ζα κηιήζνπλ γηα ην εθηελέο θαη 

πνιχπιεπξν έξγν ηνπ Ν. Γθάηζνπ. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

παξνπζίαζε ή ςεθηαθή αθήγεζε ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή θαη λα 

ηελ παξνπζηάζνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή λα πξνεηνηκάζνπλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Δηθαζηηθψλ θαη ηεο Μνπζηθήο 

έλα αθηέξσκα ζηνλ πνηεηή κε κεινπνηεκέλα ηξαγνχδηα ηνπ. Σν project απηφ ζα 

κπνξνχζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, λα δεκνζηεπηεί θαη λα 

παξνπζηαζηεί ζηελ ηνπηθή αιιά θαη επξχηεξε θνηλσλία.  

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππήξραλ ζην ζελάξην ήηαλ εχθνια πινπνηήζηκεο, ελψ 

αληαπνθξίζεθαλ ζηε δπλακηθή ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Ζ ειθπζηηθφηεηά ηνπο θαη ε 

πνηθηιία ηνπο βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα ελεξγνπνηεζνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εξγαζίεο ηεο νκάδαο θαη ηεο νινκέιεηαο θαη λα απνιαχζνπλ ηε δηαδηθαζία. Γελ 

παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ελψ νη πξνηεηλφκελνη 

ρξφλνη (δηδαθηηθέο ψξεο) επαξθνχζαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 
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δξαζηεξηνηήησλ. εκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ επίζεο ε έθηαζε ηνπ ζελαξίνπ, θαζψο ην 

κηθξφ θαη επέιηθην ζελάξην δελ θνχξαζε ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο.  

  

Σεκείσζε: πκβαηηθά, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θεηκέλνπ (αιιά θαηαρξεζηηθά απφ 

άπνςε γισζζηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ), ρξεζηκνπνηνχκε κφλν ην αξζεληθφ ησλ 

νπζηαζηηθψλ.   

 

Θ. BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΔΑΗΣΤ. 2007. Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
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