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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Ζκέξα ηεο πνίεζεο 

Εθαπμογή ζεναπίος  

Υξπζνύια Σδαθιέξε 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Διέλε Ξπιά 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιώζζα  

Τάξη 

Α΄ Γπκλαζίνπ  

Σσολική μονάδα 

1
ν
 Γπκλάζην Αικπξνύ 

Χπονολογία 

Από 30-3-2015 έσο 21-4-2015 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

6ε ελόηεηα: «Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο» 

10ε ελόηεηα: «Γλσξίδσ ηνλ ηόπν θαη ηνλ πνιηηηζκό κνπ» 

Διαθεμαηικό 

Ναη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Η. Φηινινγηθήο δώλεο 

Νενειιεληθή Γιώζζα 
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Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Χπονική διάπκεια 

6 δηδαθηηθέο ώξεο 

Χώπορ 

εκεηώλνληαη νη ρώξνη πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ σο εμήο: 

Η. Φπζηθόο ρώξνο: 

Δληόο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: Edmodo.   

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηα ηα εμήο: 

 λα είλαη δηαζέζηκν ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο· 

 νη καζεηέο/ηξηεο λα δηαζέηνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 

Ζ/Τ θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ηελ πινήγεζε ζην 

δηαδίθηπν, αιιά θαη  

 λα έρνπλ πξνεγεζεί ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εμνηθείσζεο κε κεραλέο 

αλαδήηεζεο, δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ, κε δηαδηθηπαθά εξγαιεία· 

 νη καζεηέο/ηξηεο λα είλαη εμνηθεησκέλνη/εο κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

θαη λα έρνπλ εκπιαθεί ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Διέλε Ξπιά, Ζκέξα ηεο πνίεζεο: κηα κέξα πνπ ε γιώζζα βάδεη ηα θαιά ηεο, 

Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ, 2013. 

 

Το ζενάπιο ανηλεί 

-- 
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Πξόζεζε ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο καο έλαλ πνηεηή θαη λα 

ζπκνύληαη ηελ εκέξα ηεο πνίεζεο σο κέξα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, λα πξνζθιεζεί έλαο 

δεκηνπξγόο, λα δηαβαζηνύλ από πξηλ θάπνηα πνηήκαηά ηνπ θαη λα εξσηεζεί γηα ην 

έξγν ηνπ. Καιέζακε ηελ εθπαηδεπηηθό ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ Αικπξνύ Υξύζα 

Μαξδάθε ε νπνία είρε ζρεηηθά πξόζθαηα εθδώζεη ηελ πξώηε ηεο πνηεηηθή ζπιινγή 

κε ηνλ ηίηιν «Λίγν πην πάλσ από ηνλ Παγαζεηηθό, Λίγν πην θάησ από ηελ Όζξπ». Σν 

θνηλό καο απνηέιεζε ην δεύηεξν ηκήκα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ καο.  

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

ύκθσλα κε ηε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ, ζεκαληηθή ζέζε ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο 

θαη ηεο ινγνηερλίαο θαηέρεη ε αλάγλσζε, έλα πνιηηηζκηθό θαηλόκελν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε όιεο ζρεδόλ ηηο πιεπξέο ηεο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ αλζξώπσλ ζ’ όιν ηνλ 

θόζκν. Ο όξνο «αλαγλσζηηθόο γξακκαηηζκόο» ελζσκαηώλεη κηα δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ 

«είκαη ζε ζέζε λα δηαβάδσ» θαη ηνπ «είκαη αλαγλώζηεο». ε έλα ζρνιηθό πιαίζην, νη 

καζεηέο πνπ έρνπλ εκβαζύλεη ζηνλ αλαγλσζηηθό γξακκαηηζκό έρνπλ κάζεη λα 

δηαβάδνπλ θαη έρνπλ επρέξεηα ζηελ «αλάγλσζε γηα ηε κάζεζε». Από πιεπξάο 

δηδαζθόλησλ, ε παξνρή ζηνπο καζεηέο ηεο δπλαηόηεηαο επρέξεηαο ζηνλ αλαγλσζηηθό 

γξακκαηηζκό ζπλεπάγεηαη ηε δηακόξθσζε δηαθόξσλ δηαδηθαζηώλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε δηάθνξα επίπεδα εμέιημεο θαη 

εκπεξηέρνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο.  

Ο Freire (2000) ππνζηεξίδεη όηη ε αλάγλσζε ηνπ θόζκνπ πξνεγείηαη ηεο 

αλάγλσζεο ηεο ιέμεο. Σν θείκελν δελ είλαη δπλαηό λα αλαγλσζηεί ρσξίο ηηο 
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δηαζέζηκεο πεξηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή ηεο γλώζεο εθ κέξνπο ηνπ 

αλαγλώζηε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ ζπκθξαδνκέλσλ θαη ησλ ηάμεσλ ιόγνπ. Οη 

αλαγλώζηεο δηεπηδξνύλ κε ηα θείκελα, γηα λα αλαπαξάγνπλ αλαγλώζεηο. Ζ επηζπκία 

γηα αλάγλσζε κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ: ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

καζεηηθνύ θνηλνύ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό, ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ κεηαμύ ηνπο, 

ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ κε ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηνπο. Σν παηδί κέζα από 

ηελ αλάγλσζε αληρλεύεη ηελ ππνθεηκεληθόηεηά ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε, ηε 

ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή ηνπ ηαπηόηεηα. 

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Ζ δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο δελ γίλεηαη απνμελσκέλε θαη απνπιαηζησκέλε από θάπνην 

θνηλσληθό γίγλεζζαη, αιιά ζπλδέεηαη ζηελά κε απηό. Σα παξαγόκελα θείκελα γύξσ 

από ην ππό (δηα)πξαγκάηεπζε ζέκα είλαη επόκελν λα ελέρνπλ γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν 

αιιά θαη ζηάζεηο θαη ηδενινγία ηνπ ζπληάθηε ή ησλ ζπληαθηώλ ηνπο.  

Σα πεξηζζόηεξα από ηα ζέκαηα πνπ (δηα)πξαγκαηεπόκαζηε ζήκεξα ζην ζρνιείν 

δελ είλαη άγλσζηα ζηνπο καζεηέο, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη πιεζώξα πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ δηάθνξσλ εληύπσλ 

πνπ κπαίλνπλ κέζα ζην ζπίηη. Σν ζεκαληηθό πνπ πξέπεη λα θάλεη ην ζρνιείν είλαη λα 

ηα επεμεξγαζηεί κε θξηηηθό ηξόπν, ώζηε λα κπνξεί ν ζεκεξηλόο καζεηήο θαη απξηαλόο 

πνιίηεο λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ππνςηάδεηαη 

γηα ην ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπ θαη ηη ππάξρεη πίζσ από ηα θαηλόκελα. Ζ αλάγλσζε 

ινγνηερληθώλ έξγσλ βνεζά λα δηαθξίλνπκε ηα όξηα θαη ηελ ηαπηόηεηα ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ εληύπσλ. 

Τπνζηεξίδεηαη όηη νη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη Λνγνηερλία πξέπεη λα 

αηζζάλνληαη «ηαμηδηώηεο ηνπ ρξόλνπ». ύκθσλα άιισζηε κε ηε ζεσξία ηεο 
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«αηζζεηηθήο αληαπόθξηζεο», ε αλάγλσζε ελόο ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ απνηειεί 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία κε δύν εηαίξνπο, ην θείκελν θαη ηνλ αλαγλώζηε.  

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαηάθεξαλ κέζα από ηε δηαδηθαζία: 

 λα πξνεηνηκάζνπλ· 

 λα νξγαλώζνπλ· 

 λα δηεπηδξνύλ κε ην έξγν· 

 λα θέξνπλ ζε πέξαο κηα εθδήισζε ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Οη καζεηέο/ηξηεο θαηάθεξαλ: 

 λα θαηαλνήζνπλ όηη ε γιώζζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα 

πξνζιακβάλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ λνήκαηα θαη έηζη λα επηθνηλσλνύλ· 

 λα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά ην θείκελν θαη ηνλ θόζκν· 

 λα δεκηνπξγήζνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα·  

 λα εμνηθεησζνύλ κε δηάθνξα θεηκεληθά είδε (αθίζα, πξόζθιεζε, πξόγξακκα 

εθδήισζεο θ.ά.)·  

 λα δηακνξθώζνπλ ην ύθνο ησλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ηεο 

επηθνηλσλίαο· 

 λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηνλ ξόιν ηνπ αλαγλώζηε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

όηη ην ινγνηερληθό έξγν δελ απνηειεί δεμακελή ζπγθεθξηκέλσλ ηδεώλ, αμηώλ 

θαη λνεκάησλ, αιιά αληίζεηα, επηδέρεηαη πνηθίιεο αλαγλώζεηο θαη 

λνεκαηνδνηήζεηο, αλάινγα κε ηελ νπηηθή ηνπ αλαγλώζηε·  

 λα αλαπηύμνπλ θηιαλαγλσζία θαη  

 λα πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ινγνηερλία, σο κία πλεπκαηηθή 

έθθξαζε πνπ πξνζθέξεη αηζζεηηθή απόιαπζε, δηεπξύλεη ηνπο νξίδνληεο. 
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Γπαμμαηιζμοί 

Γισζζηθόο-Κιαζηθόο γξακκαηηζκόο 

ηόρνο ήηαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα αζθεζνύλ:  

 ζηνλ πξνθνξηθό (θαη ζηνλ πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθό), ζηνλ πβξηδηθό 

(παξνπζηάζεηο ζηελ νινκέιεηα) θαη ηνλ γξαπηό ιόγν ζε θείκελα κε δνζκέλεο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο·  

 ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. 

Νένη γξακκαηηζκνί 

Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο/ηξηεο επηδηώρζεθε λα εμνηθεησζνύλ κε:  

 ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, ώζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ζηελ 

αλαδήηεζε εηθνληθνύ πιηθνύ αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ 

αλαγθαίνπ πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε έλα ζέκα·  

 βαζηθά ινγηζκηθά (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζκηθό παξνπζίαζεο), ώζηε λα 

κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ απηά δίλνπλ γηα παξαγσγή 

κνλνηξνπηθνύ θαη πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ θαζώο θαη αλαζεώξεζε θαη 

βειηίσζε θάζε θεηκέλνπ.  

Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο 

ηόρνο ήηαλ νη καζεηέο/ηξηεο:  

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ αλάινγα κε ηνπο 

επηθνηλσληαθνύο ζηόρνπο πνπ απηά επηηεινύλ· 

 λα θαιιηεξγεζεί ε αληίιεςε όηη ε γιώζζα δελ είλαη ηδενινγηθά αζώα θαζώο 

επίζεο θαη όηη ε γιώζζα θαηαζθεπάδεη θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο· 

 λα πηνζεηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα παξαγόκελα γισζζηθά πξντόληα, 

δεδνκέλνπ όηη απηά έρνπλ ζθνπό λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ νξηζκέλν 

επηθνηλσληαθό ζηόρν. 
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Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Με βάζε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην 

επηδηώρζεθε νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ: 

 ηε δεμηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο· 

 ηε δεμηόηεηα ηεο απηελέξγεηαο κέζα από ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ· 

 ηε δεκηνπξγηθόηεηα κέζσ ηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ πξνθνξηθώλ θαη γξαπηώλ· 

 ππεύζπλε ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε νκάδα ηνπο. 

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθόξκεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην απνηέιεζε ε ελεκέξσζε ηεο ύιεο πνπ 

αθνξνύζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 6
εο

 ελόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη ν ενξηαζκόο 

ηεο παγθόζκηαο εκέξαο πνίεζεο ζηηο 21 Μαξηίνπ. Δκπλεόκελν από ηηο ζεσξίεο ηνπ 

επνηθνδνκηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ην ζελάξην μεθίλεζε, ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ζπληάθηξηάο ηνπ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε λα θαηαιήμνπλ επαγσγηθά 

ζε λέεο γλώζεηο θαη λα θαηαθηήζνπλ ζηαδηαθά λέεο δεμηόηεηεο, ελώ παξάιιεια είλαη 

δπλαηό λα δηεπξύλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Ο θύξηνο ξόινο 

ηεο εθπαηδεπηηθνύ ήηαλ αθελόο λα πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο, 

αθεηέξνπ λα δηεπθνιύλεη θαη λα θαζνδεγεί, όπνηε νη νκάδεο ζπλαληνύζαλ δπζθνιίεο 

ζηελ απνζηνιή ηνπο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σα λέα Π.. γηα ηα καζήκαηα ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Γιώζζαο δελ είλαη 

θεηκελνθεληξηθά, αιιά καζεηνθεληξηθά. Δίλαη αλνηθηά σο πξνο ηα θείκελα, δειαδή 
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πξνηείλνπλ είδε θεηκέλσλ, θαηάιιεισλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο 

επηδησθόκελεο δεμηόηεηεο θάζε δηδαθηηθήο ελόηεηαο, αιιά επηηξέπνπλ θαη ζπζηήλνπλ 

ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ πνπ ζα αλαγλσζηνύλ ζηελ ηάμε λα ηελ 

θάλεη ν εθπαηδεπηηθόο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην 

αλαγλσζηηθό επίπεδν, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηεο θάζε 

ηάμεο.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκβαηόηεηα κε ην 

ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ, εμππεξεηεί ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηόρνπο ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γιώζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο, πηνζεηώληαο ηελ 

επηινγή θαη αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθώλ πεγώλ, ηελ έληαμε ησλ πνιπκέζσλ ζηε 

δηδαζθαιία, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ηε 

ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαηά ηελ παξαγσγή ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ. Δπηπιένλ ην ζρέδην είλαη αλνηθηό 

θαη επέιηθην σο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνλ καζεηή, ελζσκαηώλεη ζηνηρεία ηεο 

ζύγρξνλεο δσήο, πξνσζεί λέεο κεζνδνινγίεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηνλ βησκαηηθό θαη 

ζπλεξγαηηθό ηξόπν κάζεζεο, ρεηξαθεηεί αλαπηύζζνληαο ηελ απηελέξγεηα, ηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηελ ππεπζπλόηεηα ησλ καζεηώλ αιιά θαη εμαζθαιίδεη ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε ζηελ νκάδα κέζα από κία δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία (αλαθαιππηηθή 

πνξεία κάζεζεο). 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Ζ ρξήζε ησλ πξντόλησλ θαη εξγαιείσλ ησλ Σ.Π.Δ. ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξόηαζε ππνζηεξίδεη ηελ απηόλνκε πνξεία ηνπ καζεηή πξνο ηε γλώζε, ηε 

δηεξεπλεηηθή, βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ αλαλέσζε ηνπ ξόινπ ηνπ 

δαζθάινπ από απηόλ ηνπ θαζνδεγεηή, ζε εθείλνλ ηνπ ζπληνληζηή-θαζνδεγεηή, 

εκςπρσηή θαη δηεπθνιύλεη ηε ζπλάληεζε ηνπ καζεηή κε ην θείκελν, κε ηελ 

πνιπκεζηθή πιεξνθνξία θαη κε ηελ αλάδεημε δηαθνξεηηθώλ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ. 
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Απνηειεί πξαγκαηηθά πξόθιεζε ε ρξήζε ηεο νπηηθήο ζθέςεο σο εθπαηδεπηηθό 

εξγαιείν (Arnheim 1999). 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: πξηλ από ηελ αλάγλσζε (1  δίσξν)  

Ο ζρεδηαζκόο ηεο θάζεο απηήο πεξηειάκβαλε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

θηλνύληαλ ε νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο-πξόζθιεζεο ηεο πνηήηξηαο. Δμεηάζηεθαλ θαη 

πξνηάζεθαλ νη ηξόπνη δηαρείξηζεο-πξνγξακκαηηζκνύ ηεο εκέξαο.  

         Υσξίζηεθαλ ηα παηδηά ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη αλέιαβαλ ξόινπο. ηελ 

εθδήισζε ππήξρε κία παξνπζηάζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μηα νκάδα πξόηεηλε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο/ηξηεο λα παξνπζηάζεη ην βηνγξαθηθό ηεο πξνζθεθιεκέλεο, κία άιιε λα 

δηαηππώζεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηεηηθό ηεο έξγν θαη ηελ απνδνρή ηνπ από ην 

αλαγλσζηηθό θνηλό θαη λα απεπζύλεη γεληθέο εξσηήζεηο πξνο όιν ην θνηλό. Μηα ηξίηε 

νκάδα αλέιαβε ηε δηαθόζκεζε κε αθίζεο θαη ινπινύδηα ηεο αίζνπζαο, όπνπ ζα 

γηλόηαλ ή εθδήισζε. Αλέιαβε επίζεο ηε δεκηνπξγία ηεο ελεκεξσηηθήο αθίζαο, ηεο 

πξόζθιεζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθδήισζεο θαη ηνλ ρεηξηζκό ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ 

πίλαθα.  

Ζ θάζε απηή ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο «έρηηζε ηηο γέθπξεο» κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ. Ο θπξηόηεξνο ζθνπόο ηεο ήηαλ λα δώζεη θίλεηξα γηα ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ θαη λα πινπηίζεη ηνλ γλσζηηθό θαη πνιηηηζκηθό νξίδνληα ησλ παηδηώλ, 

δεκηνπξγώληαο έλα πιαίζην πξνβιεκαηηζκνύ θαη ζπδεηήζεσλ. Οη καζεηέο/ηξηεο 

επηζηξάηεπζαλ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηώκαηα, ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο 

(ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο), ηηο παξαζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Μία καζήηξηα 

καο εθκπζηεξεύηεθε όηη θαη ε ίδηα ζην δεκνηηθό έγξαθε πνηήκαηα εκπλεπζκέλα από 

ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ ʼ21. Αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα παξόκνηεο 

εθδειώζεηο ζην δηαδίθηπν. Πήξαλ ζνβαξά ηνλ ξόιν ηνπο θαη δηαηύπσζαλ ηδέεο γηα 

ηελ θαιύηεξε δπλαηή εθαξκνγή. Δπεηδή ε θάζε απηή ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηηο 
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επηθείκελεο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, ζπκθσλήζεθε λα δνπιέςνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο Edmodo. Σν 

πεξηβάιινλ είλαη πξνζηηό, εύρξεζην θαη νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην δηακνηξαζκό ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο κάζεζεο ιεηηνπξγώληαο ζε δύν επίπεδα: 

ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εηθνληθνύ ρώξνπ ηνπ Edmodo. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθε από ηελ εθπαηδεπηηθό ε νκάδα Α2 γηα ην ηκήκα πνπ ζα 

εθάξκνδε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. Ζ 21ε Απξηιίνπ νξίζηεθε σο εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο. Οη καζεηέο/ηξηεο ζθέθηεθαλ λα αλαθεξζνύλ ζηε 

«καύξε» επέηεην γηα ηε ρώξα καο ζε ζρέζε κε ηελ πνίεζε πνπ κε ηα έξγα ηεο 

εμέθξαζε ηελ αληίζηαζή ηεο θαηά ηεο δηθηαηνξίαο. Ζ εθπαηδεπηηθόο ηόληζε ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο πόζν ζεκαληηθή είλαη ε επζύλε ηνπ θαζελόο αηνκηθά ζην πιαίζην ηεο 

νκάδαο θαη ηεο θάζε νκάδαο μερσξηζηά ζην πιαίζην ηεο νινκέιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ηειηθόο ζηόρνο. 

 

Β΄ θάζε: Αλάγλσζε – Γηαβνύιεπζε (2
ν
 δίσξν)  

Σν δεύηεξν δίσξν πξαγκαηνπνηήζεθε ακέζσο κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα. Οη 

πεξηζζόηεξεο νκάδεο είραλ δνπιέςεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ θαη είραλ 

αλαξηήζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην Edmodo. ηνλ ρώξν ηεο ζρνιηθήο ηνπο αίζνπζαο 

πνπ δηαζέηεη δηαδξαζηηθό πίλαθα θάζε νκάδα θαη θάζε καζεηήο παξνπζίαζε ηελ 

εξγαζία θαη ην έξγν ηνπ ζηελ νινκέιεηα. Ζ νκάδα ηεο εηθαζηηθήο παξέκβαζεο 

δεκηνύξγεζε δύν αθίζεο (βι. Σεθκήξηα) θαη θαηέζεζε ηηο ηδέεο γηα ην ζηνιηζκό ηεο 

αίζνπζαο, ε παξνπζηάζηξηα ην πξόγξακκα θαη ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο (βι. 

Σεθκήξηα). Οη νκάδεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ-θξηηηθώλ παξνπζίαζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο 

θαη δέρηεθαλ πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο. Οη καζήηξηεο πνπ ζα έθαλαλ ηελ 

απαγγειία δηάιεμαλ ηα πνηήκαηα πνπ ζα δηάβαδαλ ηελ εκέξα ηεο εθδήισζεο, 

δέρηεθαλ θξηηηθή γηα ην δηάβαζκα θαη έδσζαλ έκθαζε ζηνλ επηηνληζκό. Μάιηζηα 

πνιινί από ηνπο καζεηέο/ηξηεο είραλ ήδε ην βηβιίν κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ζην 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

Α΄ Γυμναςίου «Ημζρα τθσ Ποίθςθσ: μια μζρα που θ γλώςςα βάηει τα καλά 
τθσ» 

Σελίδα 13 από 23 

 

ζπίηη ηνπο, γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε αθόκε πεξηζζόηεξν ηε δηαδηθαζία. 

Γηαπξαγκαηεύζεθαλ ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ, αληάιιαμαλ απόςεηο. Παξνπζηάζηεθε ε 

βηνγξαθία κε ην πξόγξακκα PowerPoint, έγηλαλ βειηηώζεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα ην 

πεξηερόκελν. Οη καζήηξηεο πνπ αλέιαβαλ λα θάλνπλ ην θιείζηκν ηεο εθδήισζεο 

δηάβαζαλ ηηο ζεκεηώζεηο ηνπο. Δηνηκάζηεθαλ θαη ζηάιζεθαλ πξνζθιήζεηο ζην 

ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ Αικπξνύ (βι. Σεθκήξηα). Καηαξηίζηεθε ην πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο (βι. 

Σεθκήξηα). 

 

Γ΄ θάζε: εκέξα ηεο παξνπζίαζεο (3
ν
 δίσξν) 

Σνπνζεηήζεθε ε αθίζα θνηλνπνίεζεο ηνπ γεγνλόηνο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη 

ζην γξαθείν ηνπ ζπιιόγνπ ησλ θαζεγεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. 

Γπζηπρώο ν ρώξνο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη πνιύ κηθξόο θαη, αλ θαη 

έρεη πξνηαζεί από ην Γηεπζπληή ε αλαθαίληζή ηεο, κέρξη ηώξα δελ έρεη πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ελδείθλπηαη γηα εθδειώζεηο. Έηζη, ελώ αξρηθά είρε 

απνθαζηζζεί ε εθδήισζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ 

ηκήκαηνο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, δειαδή ηνπ Α2, ζηε ζπλέρεηα ζθεθηήθακε πσο 

θάηη ηέηνην ζα παξεκπόδηδε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, γηαηί 

ζα έπξεπε λα κεηαθηλεζνύλ ηα ζξαλία θαη λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια ν ρώξνο. 

Σειηθά θαηαιήμακε ζε κία θελή αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ κε δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη 

δηακνξθώζεθε θαηάιιεια ν ρώξνο. Πξνέθπςε θαη έλα θελό ζην Α2 ηελ ώξα πξηλ 

από ηελ εθδήισζε πνπ καο δηεπθόιπλε αξθεηά. ηε δηαθόζκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη έλα γιππηό από εθεκεξίδεο κε ην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο είραλ ζπκκεηάζρεη ζε 

έλα δηαγσληζκό ηνπηθήο εθεκεξίδαο. Σα παηδηά είραλ θέξεη παζραιηέο από ηνπο 

θήπνπο ηνπο γηα λα ζηνιίζνπκε ηα αλζνδνρεία. Καηά ηε κεηαθνξά έζπαζε θαη έλα 

βάδν, δεκηνπξγήζεθε έλαο κηθξνπαληθόο, καδεύακε γπαιηά θαη λεξά ηειεπηαία 

ζηηγκή! Ζ εθδήισζε μεθίλεζε κε ηελ νκηιία ππνδνρήο ηεο πξνζθεθιεκέλεο θαη 
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θαηαηνπηζκνύ ηνπ θνηλνύ γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη. Ζ νκάδα πνπ ζπγθέληξσζε ηα 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηα παξνπζίαζε κε ην πξόγξακκα παξνπζίαζεο PowerPoint (βι. 

Σεθκήξηα). Πξνεγήζεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο, θαζώο ν ππνινγηζηήο πνπ είρε ζπλδεζεί 

κε ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα έθαλε ελεκεξώζεηο γηα αξθεηή ώξα θαη ζην ηέινο γηα λα 

κελ θαζπζηεξήζνπκε θαη ππάξμεη ράζκα ζηελ εθδήισζε ή γηα λα κελ αιιάμνπκε ην 

πξόγξακκά καο αλαγθαζηήθακε λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπκε, επηπρώο, εγθαίξσο.  

 

Εικόνα 1. Η δημιουργός Χρύσα Μαρδάκη 

 

Αθνινύζεζε ε αλάγλσζε επηά πνηεκάησλ από παηδηά ηεο νκάδαο αλάγλσζεο: «Αρ! 

απηή ε δσή», «Αρίιιεην», «Ννκάδεο», «Δπηκέλνπκε Διιάδα», «Όηαλ θνβάζαη», 

«Ώξα κεδέλ», «Ζ παξαθαηαζήθε ηεο Άλνημεο». ηε ζπλέρεηα, ηνλ ιόγν πήξε ε 

νκάδα ησλ δεκνζηνγξάθσλ-θξηηηθώλ θαη απεύζπλε εξσηήκαηα ζηελ πξνζθεθιεκέλε 

πνπ αθνξνύζαλ ηηο ζρέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαηά ηε ζπγγξαθή, ηελ 

απήρεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζην θνηλό. Ζ δεκηνπξγόο απήγγεηιε έλα θαηλνύξην πνίεκα 

πνπ είρε γξάςεη πξόζθαηα θαη ην νπνίν δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηεο. Όηαλ 
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νινθιεξώζεθαλ όιεο νη εξσηήζεηο-απαληήζεηο, δύν καζήηξηεο αλέιαβαλ λα θάλνπλ 

ην θιείζηκν ηεο εθδήισζεο, επραξηζηώληαο ηελ πξνζθεθιεκέλε θαη όζνπο 

παξαβξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε (βι. Σεθκήξηα). Οη εξσηήζεηο πξνο όινπο γηα ηνλ 

ξόιν ηεο ινγνηερλίαο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ, ελώ είραλ εηνηκαζηεί, δε 

δηαηππώζεθαλ, γηαηί ρηύπεζε ην θνπδνύλη θαη δε γηλόηαλ λα θξαηήζνπκε ην Α1 πνπ 

ήηαλ ην θνηλό καο γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν. Μία καζήηξηα, όκσο, από ηελ νκάδα ησλ 

θξηηηθώλ-δεκνζηνγξάθσλ, ιόγσ άγρνπο, κπεξδεύηεθε θαη δηαηύπσζε κία εξώηεζε, 

πνπ απεπζπλόηαλ ζην θνηλό, πξνο ηε δεκηνπξγό. Ζ εθδήισζε βηληενζθνπήζεθε από 

δύν καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο πνπ έρνπλ ηζηνιόγην δηαξθώο ηξνθνδνηνύκελν κε 

ηνπηθέο θαη όρη κόλν εηδήζεηο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε όισλ ησλ εθδειώζεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.  

 

 

Εικόνα 2.Ομάδα ανάγνωσης 

 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ έγηλε ζε επίπεδν νκάδαο κέζα: α) από ηελ αληαπόθξηζή 

http://1gym-almyr.mag.sch.gr/site/index.php/2014-2015/175-115
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ηνπο ζηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο, β) από ηνλ ηξόπν αληαπόθξηζεο ζηα πιαίζηα ησλ 

ζρέζεσλ ζηελ νκάδα, γ) από ηελ επζηνρία θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

θαη ησλ απαληήζεσλ. Μνηξάζηεθε ζε θσηνηππία ην αθόινπζν εξσηεκαηνιόγην πνπ 

πξόηεηλε ε ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ θαη ην νπνίν ζηόρεπε ζηε δηεξεύλεζε ησλ 

ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

1) Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.; 

o Πνιύ 

o Αξθεηά 

o Λίγν 

o Καζόινπ  

2) Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζπλεξγαζία ζαο; 

o Πνιύ 

o Αξθεηά 

o Λίγν 

o Καζόινπ  

3) Θεσξείηε όηη θαηαλνήζαηε ηα ινγνηερληθά θείκελα κε ηα νπνία ήξζαηε ζε επαθή; 

o Πνιύ 

o Αξθεηά 

o Λίγν 

o Καζόινπ  

4) Πήξαηε πξσηνβνπιίεο; 

o Πνιύ 

o Αξθεηά 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

Α΄ Γυμναςίου «Ημζρα τθσ Ποίθςθσ: μια μζρα που θ γλώςςα βάηει τα καλά 
τθσ» 

Σελίδα 17 από 23 

 

o Λίγν 

o Καζόινπ  

5) Αμηνπνηήζαηε ηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν; 

o Πνιύ 

o Αξθεηά 

o Λίγν 

o Καζόινπ  

6) Βειηηώζαηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ Ζ/Τ; 

o Πνιύ 

o Αξθεηά 

o Λίγν 

o Καζόινπ  

7) Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζάο γελλήζεθαλ από ηελ επαθή ζαο κε ηα θείκελα; 

(κηα κηθξή παξάγξαθν) 

 

Σν ζύλνιν ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γεληθά, όπσο αλακελόηαλ, έδσζε ζεηηθέο απαληήζεηο 

πνπ εθθξάδνπλ κία ζεηηθή ζηάζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιώζζαο θαη 

ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ, γηαηί ηνπο θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ν λένο ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ. 
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

Απνζηνιέο 

Οκάδα εηθαζηηθήο δηαθόζκεζεο:  

Αλαιακβάλεηε ηε δηακόξθσζε ηεο αίζνπζαο ηεο βηβιηνζήθεο, ηνλ ζηνιηζκό κε 

αθίζεο, ινπινύδηα θ.ιπ. Αλαιακβάλεηε επίζεο ηε δεκηνπξγία ηεο ελεκεξσηηθήο 

αθίζαο θαη ηνλ ρεηξηζκό ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε 

ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα.  

 

Οκάδα πξνεηνηκαζίαο νκηιίαο ππνδνρήο ηνπ θηινμελνύκελνπ θαη θαηαηνπηζκνύ ηνπ 

θνηλνύ γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη: 

Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελόο 

ηέηνηνπ ιόγνπ ν νπνίνο έρεη έλα νξηζκέλν ηππηθό. 

 

Οκάδα παξνπζίαζεο βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πνηεηή: 

ε έλα πξόγξακκα παξνπζίαζεο δεκηνπξγείζηε κηα πνιπηξνπηθή παξνπζίαζε ηεο 

δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηεο δεκηνπξγνύ. 

 

Οκάδα ησλ δεκνζηνγξάθσλ-θξηηηθώλ: 

 Ωο νκάδα θξηηηθώλ-δεκνζηνγξάθσλ θαιείζηε λα νξγαλώζεηε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ 

ηα νπνία ζα αθνξνύλ ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγνύ, ην έξγν (ζύλζεζε, 

έκπλεπζε θ.ιπ.), ην εθδνηηθό κέξνο θαη ηελ απνδνρή από ην θνηλό. Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε θάπνηα από ηα παξαθάησ: 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ  

Ση εθθξάδεηε κε ηε γξαθή; 

Πόηε ληώζαηε όηη απηό πνπ ζθεθηόζαζηε άμηδε λα ην γξάςεη ζην ραξηί (αμίδεη θάηη 

παξαπάλσ από κηα θεπγαιέα ζθέςε, απαζαλαηίδεη ηε ζηηγκή);  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

Α΄ Γυμναςίου «Ημζρα τθσ Ποίθςθσ: μια μζρα που θ γλώςςα βάηει τα καλά 
τθσ» 

Σελίδα 19 από 23 

 

Πόηε ληώζαηε ηελ αλάγθε λα κνηξαζηείηε όζα γξάςαηε; 

Καηά ηε δεκηνπξγία: έρεηε κηα ηδέα θαη ηελ ληύλεηε κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο, πξώηα 

έξρνληαη νη ιέμεηο θαη κεηά όια ηα άιια, όια καδί; 

Πνην κήλπκα έρεηε λα κεηαθέξεη ζην θνηλό; 

ε πνην θνηλό ζηνρεύεηε; 

Πώο ληώζεηε όηαλ νη αλαγλώζηεο θαηαιαβαίλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα από απηά 

πνπ ν ίδηνο ήζειε λα εθθξάζεη; (ακεραλία, πξνζδνθία θ.ιπ.) 

θεθηήθαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην ςεπδώλπκν; Αλ λαη, πνην είλαη απηό; 

Πνηα είλαη ηα ζέκαηα πνπ πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ζαο; Πνιηηηθά, θνηλσληθά… 

Έρεηε δηαζώζεη όια ηα πνηήκαηά ζαο κέρξη ζήκεξα; 

Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο πνίεκα; 

Πνηνο άιινο, ζπνπδαίνο ή κε, ινγνηέρλεο ζαο αξέζεη; 

Έρεηε επεξεαζηεί από θάπνηνλ άιιν πνηεηή; 

Ση πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν ζηε δεκηνπξγία; 

Θα ζέιαηε λα πεξηιεθζνύλ ηα έξγα ζαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα; 

Γηαηί λα δηαβάζεη θάπνηνο ην έξγν ζαο; 

Ση είδνπο ηαπηόηεηεο δηακνξθώλεη ε πνίεζε; 

Ση ζα πεξηιακβάλεη ην λέν ζαο βηβιίν; 

 

Οκάδα ησλ δεκνζηνγξάθσλ-θξηηηθώλ: 

Ωο νκάδα θξηηηθώλ-δεκνζηνγξάθσλ θαιείζηε λα νξγαλώζεηε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ 

ηα νπνία ζα αθνξνύλ ηνλ ξόιν ηεο ινγνηερλίαο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε θάπνηα από ηα παξαθάησ: 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟ ΟΛΟΤ 

Γξάθεη θάπνηνο από εζάο πνηήκαηα; 

Αλ λαη, από πνύ αληιείηε ηελ έκπλεπζε; 
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Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε ιέμε «πνίεζε»; 

Έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ γηαηί ε ζθέςε απνηππώλεηαη πην εύθνια, όηαλ απνδίδεηαη ζε 

κία θόιια ραξηί;  

Γηαηί ν άλζξσπνο θνβάηαη λα εθθξαζηεί ειεύζεξα;  

Ση είλαη απηό πνπ πνλάεη πεξηζζόηεξν, νη ιέμεηο ή ν ηξόπνο πνπ ζα ζε θνηηάμεη ν 

άιινο όηαλ ηνπ πεηο: ζθέθηνκαη, αλαινγίδνκαη, ππνζέησ, αλαξσηηέκαη; 

Όηαλ ε ζθέςε δελ κπνξεί λα ηαμηδέςεη εθεί πνπ επηζπκείο ηόηε αζπλαίζζεηα 

θαηαγξάθεηαη ζε έλα μεζθηζκέλν ραξηί, πνπ ζαλ κηα άιιε επνρή, επηζπκείο λα 

ηαμηδέςεη κέζα ζε έλα κπνπθάιη θαη παξαιήπηεο λα είλαη νη θαπεηάληνη ηεο ζθέςεο 

ζνπ; 

Δίλαη όκσο ζην ρέξη καο, λα γίλνπκε ηηκνληέξεδεο ησλ ζθέςεσλ καο θαη λα κελ 

αξθνύκαζηε ζε θζελά ηειεγξαθήκαηα άκεζεο δηάζσζεο; 

 Ση καζαίλνπκε ζην ζρνιείν γηα ηελ πνίεζε; 

 Όηαλ κάζεηο λα γξάθεηο, καζαίλεηο θαη λα κηιάο. Έηζη δε καο κάζαηλαλ ζην ζρνιείν; 

Αλ δε μέξεηο λα γξάθεηο ην όλνκα ζνπ ζσζηά δε ζα κάζεηο πνηέ λα ην ιεο θαη ζσζηά 

θαη ηόηε νπδείο ζα ζε μέξεη γη’ απηό πνπ είζαη, αιιά γη’ απηό πνπ δελ είζαη.  

Πόζε ζεκαζία έρεη έλα απιό όλνκα; Κάηη θξύβεηαη όκσο πίζσ απ’ απηό, πίζσ από 

ηηο ιέμεηο πνπ δηαβάδεηε, πίζσ από ην λόεκα απηώλ.  

Ση ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο; 

Κάπνηεο ιέμεηο θαίλε, θάπνηεο άιιεο κέλνπλ παγσκέλεο, εκείο επηιέγνπκε ηελ 

ζεξκνθξαζία.. 

Πνηνο απνθάζηζε πνηα έξγα ζα πεξηιεθζνύλ ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην; 

Με πνηα θξηηήξηα ηα επηιέγνπλ; 

Πόηε ζα εξσηεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ην ηη ηειηθά ηνπο πξνθαιεί ζπγθίλεζε; 

Δθθξαζηείηε ειεύζεξα, κε όινπο ηνπο ηξόπνπο πνπ ε αλζξώπηλε θύζε καο νξίδεη. Με 

έλα γξάκκα, κηα αγθαιηά, έλαλ ιόγν, κηα θνπβέληα θαζάξηα. ΑΡΚΔΗ;  
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Οκάδα νινθιήξσζεο ηεο εθδήισζεο: 

Έλαο καζεηήο από ηελ νκάδα αλαιακβάλεη λα θάλεη ην θιείζηκν ηεο εθδήισζεο, 

επραξηζηώληαο ηελ πξνζθεθιεκέλν θαη όζνπο παξαβξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε.  

Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελόο 

ηέηνηνπ ιόγνπ ν νπνίνο έρεη έλα νξηζκέλν ηππηθό. 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεθιεκέλνο δεκηνπξγόο δελ εκθαληζηεί, δελ κπνξέζεη λα 

παξεπξεζεί, ζα κπνξνύζε λα γίλεη ε παξνπζία ηνπ κέζσ ηειεδηάζθεςεο ή λα 

εηνηκαζηεί από πξηλ έλα βίληεν, κηα κίλη ζπλέληεπμε, όπσο πξνηείλεη θαη ε 

ζπληάθηξηα ηνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο κπνξεί λα κελ γίλεη ηίπνηα από ηα 

πξναλαθεξζέληα, αιιά λα νξγαλσζεί έλα θπλήγη ζεζαπξνύ ζηίρσλ κέζα ζην ζρνιείν. 

Δίλαη θαιό λα επηιεγνύλ θαη λα δηαβαζηνύλ θάπνηα απνζπάζκαηα, ζηε ζπλέρεηα λα 

αληηγξαθνύλ θαη λα δηακνξθσζνύλ κε ηξόπν πνπ λα δηαθαίλεηαη ππαηληθηηθά ν ρώξνο 

θύιαμήο ηνπο. Ζ κηα νκάδα ηα θξύβεη ζε θάπνην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ε επόκελε 

πξνζπαζεί λα ηα εληνπίζεη. 

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Δίλαη αιήζεηα όηη ε εθπαηδεπηηθόο είρε θάπνηεο επηθπιάμεηο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, επεηδή αθνξνύζε καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Σειηθά, 

όια θύιεζαλ νκαιά, ηα παηδηά επραξηζηήζεθαλ αιιά θαη ε δεκηνπξγόο έθπγε 

ελζνπζηαζκέλε. Οη καζεηέο/ηξηεο ήξζαλ ζε επαθή κε ινγνηερληθά θείκελα, θαη 

κάιηζηα πνηήκαηα, κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο πνπ αμηνπνηεί ηηο Σ.Π.Δ 

θαη θάλεη πην ειθπζηηθό ηνλ πνηεηηθό ιόγν. Ο ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ 

νξηαθόο. ε κία κειινληηθή εθαξκνγή θξίλεηαη ζθόπηκν λα αθηεξσζεί κία ώξα 

επηπιένλ γηα λα γίλεη θάπνηα πξόβα πξηλ από ηελ εθδήισζε, ώζηε λα απνθνξηηζζνύλ 

νη καζεηέο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθόο από ην άγρνο γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο. 
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