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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε. 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ  

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή ινγνηερλία 

Τάξη 

Γ΄ Λπθείνπ 

Σσολική μονάδα 

2
ν
 ΓΔΛ Αραξλψλ 

Χπονολογία 

Απφ 15-11-2013 έσο 02-12-2013. 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

— 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια 

6 ψξεο  

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα 

πξνβνιψλ. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ηζηνιφγην.  
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

ην παξφλ ζελάξην αμηνπνηήζεθε ηφζν ε κεησπηθή, φζν θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Γηα ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε Β΄ θαη Γ΄ 

θάζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηέιεζε ε εμνηθείσζε κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα πξφβιεκα, αθνχ 

νη καζεηέο έδεημαλ λα έρνπλ γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα 

πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ, απηά ήηαλ θπξίσο ν βαζκφο 

ζπλεξγαζίαο πνπ επέδεημαλ νη καζεηέο ζε πξνεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ 

εθαξκφζηεθε ζην ίδην ηκήκα πξηλ ιίγνπο κήλεο, γεγνλφο πνπ ζπλεηέιεζε ζην λα 

δηαηεξεζνχλ νη νκάδεο σο είραλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή. Αθφκε, 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ απνηέιεζαλ ε γλψζε θαη 

ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Ζ/Τ, φπσο ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

(Word), ην ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) θαη ν θπιινκεηξεηήο 

(Browser), κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ δελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα. Όζνλ αθνξά, 

ηέινο, ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, απαηηήζεθε ε ρξήζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη έμη Ζ/Τ, ηεο αίζνπζαο πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ, ελφο 

θνξεηνχ Ζ/Τ, ελφο βηληενπξνβνιέα θαη δχν ερείσλ. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ, Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε, 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Λπθείνπ, 2013. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο θιήζεθαλ εξγαδφκελνη νκαδηθά 

λα κειεηήζνπλ αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο κεηαπνιεκηθήο θαη ζχγρξνλεο 
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ινγνηερλίαο πνπ αλζνινγνχληαη ζην βηβιίν ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Γ΄ 

ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ.  

Σα θείκελα πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ πνηεηηθά θαη πεδά θαη 

θηλνχληαη εληφο ηνπ ηδίνπ ζεκαηηθνχ άμνλα: πεξηγξάθνπλ, ζρνιηάδνπλ, αζθνχλ 

θξηηηθή ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε νπνία κεηά ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηνλ Δκθχιην νδεχεη πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο. Οη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ ηε ζηάζε ηνπ εθάζηνηε εθπξνζψπνπ ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, πνηεηή ή πεδνγξάθνπ, απέλαληη ζε απηήλ ηελ αιιαγή, 

ζρνιηάδνληαο, ηαπηφρξνλα, θαη ην χθνο πνπ ν θαζέλαο ηνπο πηνζεηεί, ηηο γισζζηθέο 

ηνπ επηινγέο, ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, θαζψο φια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ θαη ζπλζέηνπλ κε ηνλ πην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ν θάζε ινγνηέρλεο βιέπεη ηελ 

αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ ηφηε ειιεληθή θνηλσλία. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Κχξηνο ζηφρνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη 

λα θαηαλνήζνπλ απφ πνηα νπηηθή γσλία ν θάζε ινγνηέρλεο ηεο κεηαπνιεκηθήο θαη 

ηεο ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο έβιεπε ηελ επηθείκελε ηφηε, κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη πνηα ζηάζε πηνζέηεζε απέλαληη ζε 

απηήλ, είηε απηή ήηαλ ζεηηθή είηε θπξίσο αξλεηηθή. Σαπηφρξνλα, θιήζεθαλ, κέζα 

απφ ηα πξνο κειέηε θείκελα, λα εζηηάζνπλ θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ πξνθάιεζαλ ηε 

ζηάζε απηή ησλ πνηεηψλ, ηελ νπνία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ θαη κε ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο είραλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο, ηε ζηάζε δσήο, ηηο απφςεηο πνπ 

πξέζβεπε ν ινγνηέρλεο, αιιά θαη ην πψο φια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηε 

ινγνηερλία, κε πνηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο, πνην χθνο θιπ.  
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Ζ επηινγή θεηκέλσλ απφ ηελ πξψηε θαη δεχηεξε κεηαπνιεκηθή γεληά ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ε νπνία ζπκβαηηθά εθηείλεηαη απφ ην 1945 έσο ην 1974, 

αιιά θαη ε επηινγή πνηεκάησλ ή πεδνγξαθεκάησλ απφ ηε ζχγρξνλε ινγνηερλία 

ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εηθφλαο γηα ηε ζηάζε ησλ 

ινγνηερλψλ απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Πξνο ηελ παξαπάλσ 

θαηάθηεζε ζπλέβαιε, αθελφο, ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ε νπνία θπξίσο ζηεξίρζεθε 

ζηελ εξκελεπηηθή κέζνδν, κε ηε ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ δηαιφγνπ θαη ησλ 

εξσηαπαληήζεσλ θαη αθεηέξνπ, ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, κε ηελ νπνία 

επηηεχρζεθε ε πνιχηηκε αληαιιαγή απφςεσλ, ε δηακφξθσζε θιίκαηνο νηθεηφηεηαο 

θαη ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε έληαμε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπ Ζ/Τ θαηέζηεζε ην κάζεκα πην ειθπζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ. 

Σέινο, ζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο λα κε γίλεη απιψο δέθηεο γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ 

δσήο, αιιά λα εξεπλήζεη, λα δεκηνπξγήζεη, λα ζπκκεηάζρεη, λα αζθήζεη θξηηηθή, 

ζπγθξίλνληαο ηε ζηάζε πνπ εθθξάδεη θάζε ινγνηέρλεο γηα ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη 

ηελ αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο, κε ηε δηθή ηνπ επνρή, ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο, απφςεηο 

θαη ηνλ δηθφ ηνπ αμηαθφ θφζκν, θάηη πνπ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ επηηεχρζεθε κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο. 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψρζεθε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα θαηαλνήζνπλ πσο ε κεηαπνιεκηθή Διιάδα φδεπε ζε κηα επνρή αιιαγψλ, 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θιπ., 

 λα θαηαλνήζνπλ πσο αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

θνηλσλίαο (π.ρ. αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο) απνηεινχλ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

θαη ηε ζχγρξνλή καο επνρή θαη λα νδεγεζνχλ ζε κία ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, 
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 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε ηέρλε γεληθφηεξα, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ε 

ινγνηερλία θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, δελ είλαη απνθνκκέλε απφ ηελ θνηλσλία 

θαη, επνκέλσο, νη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηε κεηαπνιεκηθή ειιεληθή 

θνηλσλία απεηθνλίδνληαη κε ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν κέζσ ηεο γξαθίδαο 

ησλ ινγνηερλψλ ή ησλ ζελαξηνγξάθσλ, 

 λα θαηαλνήζνπλ πσο φπσο νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ ζπληειείηαη, έηζη θαη ε 

αιιαγή ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο πξνο έλαλ πην 

αζηηθνπνηεκέλν ηξφπν δσήο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, θάηη ην νπνίν 

δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνπο ινγνηέρλεο, πνηεηέο θαη πεδνγξάθνπο, ηεο επνρήο 

εθείλεο, νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ παξαπάλσ αιιαγή θαη πηνζεηνχλ κία 

κάιινλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηή. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψρζεθε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 λα γλσξίζνπλ ηα ζπκβαηηθά ρξνληθά φξηα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο ηεο πνίεζεο θαη ηεο πεδνγξαθίαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηελ θάζε γεληά (πρ. ν αληηζηαζηαθφο ξφινο 

ηεο ινγνηερλίαο ηεο Α΄ κεηαπνιεκηθήο γεληάο ή ε ακθηζβήηεζε ηεο Β΄ 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο θαη θπξίσο ηεο γεληάο ησλ πνηεηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’70), 

 λα γλσξίζνπλ ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα (π.ρ. ξεαιηζκφο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ινγνηέρλεο γηα λα απνηππψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαπνιεκηθήο 

θνηλσλίαο, 

 λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ηνπ χθνπο, ηε ρξήζε ησλ 

αθεγεκαηηθψλ κέζσλ αιιά θαη ησλ εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

νη κεηαπνιεκηθνί ινγνηέρλεο φρη κφλν παξνπζηάδνπλ ελαξγψο ηελ εηθφλα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε απηήλ, αιιά, 
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επηπιένλ, ηνλίδνπλ θαη ηε ζηάζε πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζηηο επηθείκελεο 

απηέο αιιαγέο.  

Γπαμμαηιζμοί 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψρζεθε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα 

κπνξνχλ: 

 λα εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δηαθφξσλ ινγνηερληθψλ 

ξεπκάησλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηε ινγνηερληθή ηνπο αμία ζηα πξνο κειέηε 

ινγνηερληθά θείκελα, 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνλ ιφγν, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ, λα επηιέγνπλ ην 

θαηάιιειν επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη χθνο ή λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ιεθηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα απνπεηξαζνχλ λα ζπγγξάςνπλ ηε δηθή ηνπο 

βηβιηνθξηηηθή γηα θάπνην απφ ηα πξνο κειέηε θείκελα. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ αμηνπνηήζεθε ηφζν ε κεησπηθή φζν θαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο.  

Απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο επηδηψρζεθε λα επηηεπρζεί, κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο 

θιίκαηνο νηθεηφηεηαο, ε δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο γφληκεο 

αληαιιαγήο απφςεσλ. Ζ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε, κέζσ ηεο εξκελείαο 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ή ηεο αλαδήηεζεο, θξηηηθήο επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο ησλ 

καζεηψλ πξνζέζεζαλ κία επηπιένλ δηδαθηηθή αμία. Απφ ηελ άιιε, ν ξφινο κνπ σο 

εθπαηδεπηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο, ππήξμε 

θπξίσο θαζνδεγεηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη κφλν φηαλ έθξηλα πσο ππήξμε 

αλαγθαηφηεηα λα επέκβσ, θαηεχζπλα ηνπο καζεηέο, ζέηνληαο εξσηήκαηα ή 

επηιχνληαο απνξίεο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, πξνζπάζεζα 

λα παξαθηλήζσ θαη λα ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο, λα ηνπο θαζνδεγήζσ δηαθξηηηθά, λα 

θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ―αλαδεηψληαο‖, κέζσ ηνπ δηδαθηηθνχ δηαιφγνπ, ηηο 
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απφςεηο ηνπο θαη ηε δηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην πξνο κειέηε ζέκα, επηδηψθνληαο, 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε 

κειέηε θεηκέλσλ πνπ σο ζέκα ηνπο έρνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξαγκάηεπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, πφζν κάιινλ φηαλ ηα ελ ιφγσ θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

απαζρνινχλ θαη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ζ ζχγθξηζε ηεο ζηάζεο πνπ πηνζέηεζαλ νη 

πξνο κειέηε ινγνηέρλεο απέλαληη ζην ζέκα ηεο αζηηθνπνίεζεο ηεο δσήο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ κε ηηο απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο κέξεο 

καο γηα ην ίδην ζέκα, ελ ηέιεη πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αθνχ 

θαζεκεξηλά αθνχλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ ή ζηηο 

αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε ζε πνηθίια επίπεδα ε αζηηθή δσή. Οη καζεηέο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηεξηρζνχλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ζρνιηαζκφ ησλ θεηκέλσλ πνπ κειέηεζαλ θαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ή λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο πξνο κειέηε ινγνηέρλεο, θαηαλνψληαο, 

ηαπηφρξνλα, πσο ε χπαξμε πξνβιεκάησλ, φπσο ε αζηπθηιία, δελ απνηειεί κφλν 

ζχγρξνλν θαηλφκελν, αιιά είρε εληνπηζηεί αξθεηά ρξφληα πξηλ θαη έρεη απνηππσζεί 

ζηε ινγνηερλία. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ην 

Λχθεην, έλαο απφ ηνπο πξνο θαηάθηεζε ζηφρνπο απφ ηνπο καζεηέο είλαη θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θαίξηα ζέκαηα-πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ηνπ, αιιά θαη ε ζχλδεζε ησλ κνξθψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ 

κε ηε δσή θαη κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 
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Σν παξφλ ζελάξην ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν αθνχ, κέζα απφ 

ηελ αλάγλσζε πνηθίισλ θεηκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 

Λπθείνπ, εμεηάζηεθε ην ζέκα ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε θαη, επνκέλσο, νη καζεηέο 

κπφξεζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε απηφ ην θαίξην ηφηε θνηλσληθφ ζέκα, πνπ ηπγράλεη 

λα απνηειεί θιέγνλ πξφβιεκα θαη ζηηο κέξεο καο θαη πνπ πξάγκαηη εμαξηάηαη θαη 

απφ ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν ζε κία 

θνηλσλία. ηφρνο ήηαλ νη καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ, λα δηεξεπλήζνπλ, λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα εξκελεχζνπλ ηε ζηάζε θάζε ινγνηέρλε πνπ κειέηεζαλ 

απέλαληη ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδίδνληαη ηα 

ιεγφκελά ηνπ, νη ζθέςεηο θαη νη απφςεηο ηνπ (εθθξαζηηθά κέζα, χθνο θιπ).  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

ην παξφλ ζελάξην εμέρνπζα ζέζε δφζεθε ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ε 

απφθηεζε ηθαλνηήησλ σο πξνο ηελ επηινγή, ρξήζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ην δηαδίθηπν, ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (Word, 

PowerPoint), ε εμνηθείσζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκέζσλ (π.ρ. βίληεν) γηα ηελ 

αηζζεηηθή απφιαπζε ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ αιιά θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζή 

ηνπο είλαη κεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη καζεηέο απφ ηε δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Οη Νέεο Σερλνινγίεο, άιισζηε, πξνζθέξνπλ αλεμάληιεηεο 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη γλψζεηο θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Παληδαξέιαο Π., 2012). 
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Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Α. Πνίεζε  

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ» 

Λεπηέξεο Πνχιηνο, «Γξφκνη» 

Γήκεηξα Υξηζηνδνχινπ, «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη» 

B. Πεδνγξαθία  

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Σάθεο Κνπθφπνπινο, «ψκαηα θαη ρξψκαηα» 

Νίθνο Μπαθφιαο, «Μπζνινγία» (Κάζνδνο-απφζπαζκα) 

Γεκήηξεο Υαηδήο, «Ο ηνχιαο ν ηακπάθνο» 

Υπνζηεξηθηηθό πιηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό: 

Βίληεν  

«Κξπκκέλε εηθφλα 9» [πεγή: www.youtube.com].  

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

A΄ Φάζε  

1
ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ) 

Βαζηθφο ζηφρνο θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε ππήξμε ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ 

γηα ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ θαη ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Ζ κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηήζεθε ήηαλ ε κεησπηθή. 

Οη καζεηέο κεηέβεζαλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο θνξεηφο Ζ/Τ, έλαο βηληενπξνβνιέαο θαη δχν ερεία. Ζ θάζε 

απηή μεθίλεζε κε έλα εξψηεκα αθφξκεζε πνπ ηέζεθε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο: Σην 

βηβιίν ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ αλζνινγνύληαη πνηήκαηα θαη πεδά 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17040/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17040/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17103/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17118/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17154/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17154/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17156/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17156/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17129/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17129/
https://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE
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θείκελα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ. Πνηα πξνβιήκαηα λνκίδεηε όηη απαζρνινύζαλ 

ηνπο κεηαπνιεκηθνύο ινγνηέρλεο, εθηόο από ηηο κλήκεο από ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν 

θαη ηνλ Δκθύιην; Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, 1960 ή ηνπ 1970 πνηα πξνβιήκαηα 

λνκίδεηε όηη αληηκεηώπηδε ηόηε ε ειιεληθή θνηλωλία, ηα νπνία εληνπίδνπλ νη ινγνηέρλεο; 

ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε (δχν-ηξία πεξίπνπ ιεπηά) αθνχζηεθαλ δηάθνξεο 

απαληήζεηο απφ ηα παηδηά, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζαλ πνιιέο νηθνγέλεηεο Διιήλσλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε πελία, 

ε κεηαλάζηεπζε πξνο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Μία καζήηξηα ζεθψλνληαο ην ρέξη 

ηεο αλέθεξε πσο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, φπσο έρνπλ δηαβάζεη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο Ιζηνξίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, παξαηεξήζεθε κηα δεηιή 

βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη κηα εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε απφ 

ηελ χπαηζξν πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα πνπ δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα ηεο 

αζηπθηιίαο. Ζ απάληεζε απηή ηεο καζήηξηαο ήηαλ πνιχ εχζηνρε θαη έηζη δελ 

ρξεηάζηεθε λα επέκβσ γηα λα θαζνδεγήζσ ηνπο καζεηέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξντδεάζσ γηα ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ηα ζρνιηθά ηνπο βηβιία 

ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γεληθήο Παηδείαο ζηηο ζειίδεο 7, 11, 12, 147-148 γηα 

λα γίλεη κηα γξήγνξε αλάγλσζε ηεο εηζαγσγήο ζηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε θαη 

πεδνγξαθία. Ζ αλάγλσζε έγηλε απφ εκέλα κεγαιφθσλα ζηελ ηάμε θαη δεηήζεθε απφ 

ηνπο καζεηέο αηνκηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο λα ππνγξακκίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απφ ηελ νπνία νη ινγνηέρλεο 

έρνπλ επεξεαζηεί. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, θαζψο ε πξναλαγλσζηηθή θάζε 

δηήξθεζε κφλν κία δηδαθηηθή ψξα, δελ αλαγλψζζεθαλ ζηελ ηάμε νη παξαπάλσ 

ζειίδεο ζην ζχλνιφ ηνπο, αιιά ζπγθεθξηκέλεο παξάγξαθνη, νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε 

ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.  

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο θιήζεθαλ λα θξίλνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ζηελ 
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ηφηε ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ηψξα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη καζεηέο ζηάζεθαλ θπξίσο 

ζηηο νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη ζηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ πνπ πεξηγξάθνπλ νη 

κεηαπνιεκηθνί ινγνηέρλεο, ηα νπνία ζπλέδεζαλ κε ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

πνπ βηψλεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη θαη κε ην θχκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπλαλζξψπσλ καο πξνο άιιεο 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ιφγνπο θπξίσο νηθνλνκηθνχο. Κάπνηνη καζεηέο, ιηγφηεξνη 

ζε αξηζκφ, κίιεζαλ γηα ηε κνλαμηά θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε πνπ εληφπηζαλ ζηηο 

ζειίδεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ βηβιίνπ θαη ππνζηήξημαλ πσο απηά ηα πξνβιήκαηα 

παξαηεξνχληαη θαη ζηηο κέξεο καο κε ηελ αιινηξίσζε, ηε κνλαμηά θαη ηελ έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ή κε ηα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ ηα νπνία βηψλνπλ 

θάπνηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο αλέιαβε έλαο καζεηήο λα ηα θαηαγξάςεη ζηνλ 

πίλαθα ηεο ηάμεο κε ηε κνξθή ζηήιεο. Υψξηζε ηνλ πίλαθα ζηα δχν ηξαβψληαο κία 

θάζεηε γξακκή θαη ζεκείσζε ζηε κία ζηήιε ηα πξνβιήκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

Διιάδαο πνπ εληφπηζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ αλάγλσζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ζηελ 

άιιε ζηήιε, ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο. ην ηέινο, ππνγξάκκηζε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ, φπσο ηνλίζηεθαλ απφ ηα παηδηά, εκθαλίζηεθαλ θαη ζηηο δχν επνρέο. 

Έηζη, νη καζεηέο κπφξεζαλ πην εχθνια λα θάλνπλ ηε ζχλδεζε παξειζφληνο-

παξφληνο.  

Σα ηειεπηαία δεθαπέληε ιεπηά ηεο ψξαο κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα ηνπ 

ζρνιείνπ, ελφο θνξεηνχ Ζ/Τ θαη δχν ερείσλ νη καζεηέο παξαθνινχζεζαλ βίληεν κε 

ηίηιν «Κξπκκέλε εηθφλα 9». ηφρνο ήηαλ λα έξζνπλ νη καζεηέο πην θνληά ζην ζέκα 

ηνπ ζελαξίνπ θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα 

δείγκαηα αζηηθνπνίεζεο ηεο δσήο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα. Λφγσ ηεο κίαο ζρεδφλ 

ψξαο δηάξθεηαο ηνπ βίληεν, επηιέρζεθε λα πξνβιεζνχλ πέληε ιεπηά (απφ ην 

ηξηαθνζηφ έβδνκν έσο ην ηεζζαξαθνζηφ δεχηεξν ιεπηφ). Πξέπεη εδψ λα εηπσζεί πσο 

ζην ζπληαγκέλν ζελάξην πξνηεηλφηαλ ε πξνβνιή ελφο βίληεν απφ ην ςεθηαθφ αξρείν 

http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE
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ηεο ΔΡΣ. Λφγσ, φκσο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα αξρεία ηεο ΔΡΣ ηελ πεξίνδν εθείλε δελ 

ήηαλ δηαζέζηκα, επηιέρζεθε λα πξνβιεζεί ζηελ ηάμε ελαιιαθηηθά έλα βίληεν, ην 

νπνίν παξνπζηάδεη, κέζσ κηαο άιιεο κνξθήο ηέρλεο, φρη πηα ηεο ινγνηερλίαο αιιά 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα.  

Σα παηδηά, ινηπφλ, είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ πψο ε ηέρλε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ έγηλε κάξηπξαο ησλ αιιαγψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θιπ. ηεο 

ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ζπλέδεζαλ 

απηέο ηηο αιιαγέο κε ην ζήκεξα. Σν βίληεν, πνπ απνηειεί ζηελ νπζία κηα 

πεξηπιάλεζε ηνπ εξεπλεηή θνηλσληνιφγνπ ηεο εξγαζίαο Μάλνπ ππξηδάθε ζηηο 

«θξπκκέλεο εηθφλεο» ησλ ειιεληθψλ ηαηληψλ, θάλεθε πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνπο 

καζεηέο, νη νπνίνη αλαγλψξηζαλ ζε απηφ απνζπάζκαηα απφ παιηέο γλσζηέο ηαηλίεο 

θαη αλέθεξαλ πσο πνηέ δελ είραλ πξνζέμεη ή δελ είραλ ζθεθζεί πσο νη 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη εμήο ζηελ νπζία πξνέβαιιαλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ. Δπίζεο, ζηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ πξνβνιή ηνπ παξαπάλσ βίληεν, θάπνηνη καζεηέο 

κίιεζαλ γηα ηνλ νηθνδνκηθφ νξγαζκφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα 

θαη γηα ηελ αλέγεξζε ησλ πξψησλ πνιπθαηνηθηψλ, θάηη πνπ ηνπο ζχκηζε ηε κεγάιε 

αλνηθνδφκεζε πνπ παξαηεξνχληαλ θαη ζηε ζχγρξνλε Διιάδα έσο θαη πξηλ κία 

πεληαεηία.  

Μεηά ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε, ε νπνία έιαβε ρψξα κε αθνξκή ηελ πξνβνιή 

ηνπ βίληεν πνπ αλαθέξζεθε, έκεηλαλ κφλν έλα-δχν ιεπηά πξηλ ην ρηχπεκα ηνπ 

θνπδνπληνχ. ηνλ ρξφλν απηφ κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο έλα θχιιν αμηνιφγεζεο ηεο 

Α΄ θάζεο, κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί αλ θαηαλφεζαλ ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ, αλ 

πξνθιήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε φζα ζπδεηήζεθαλ ή πξνβιήζεθαλ θιπ. Σν θχιιν 

αμηνιφγεζεο είρε ηελ παξαθάησ κνξθή: 
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ΔΡΩΣΖΜΑ-ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

1. Έγηλε θαηαλνεηφ ην ζέκα ηνπ 

ζελαξίνπ πνπ ζα δηδαρζνχκε; 

   

2. Μεηά ην ηέινο ηεο Α΄ θάζεο 

πξνθιήζεθε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηε 

ζπλέρεηα; 

   

3. Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

έθαλε, θαηά ηε γλψκε ζαο, ην κάζεκα 

πην ελδηαθέξνλ θαη ειθπζηηθφ; 

   

4. Ήηαλ ζαθείο νη νδεγίεο πνπ ζαο 

δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ θάζεο 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ; 

   

Ζ πξψηε απηή δηδαθηηθή ψξα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ έιεμε κε ηελ πξφηαζε 

ησλ καζεηψλ λα κελ αλαιάβνπλ αηνκηθή εξγαζία γηα ην ζπίηη, φπσο αξρηθά ηνπο 

δεηήζεθε, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη πνιιψλ σξψλ κειέηεο εμαηηίαο θαη ησλ 

δηαγσληζκάησλ ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ, πξφηαζε, ηελ νπνία θαηαλφεζα θαη δέρζεθα, 

θαζψο δελ ήζεια λα ηνπο πηέζσ πεξηζζφηεξν.  

Β΄ Φάζε  

ηε Β΄ θάζε, ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ήηαλ ε νκαδνζπλεξγαζηηθή, χζηεξα απφ 

επηζπκία ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ έγηλε δεθηφ απφ κέλα, θαζψο, αθελφο, ηα παηδηά 

έδεημαλ δείγκαηα θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη παξήγαγαλ αξθεηά θαιέο εξγαζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα πξνεγνχκελνπ ζελαξίνπ πνπ εθαξκφζηεθε ζην ίδην ηκήκα θαη αθεηέξνπ, 

θξίζεθε πσο ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κία ελαιιαγή, αθνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

θάζε αμηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ε κεησπηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. πλνιηθά, 

δεκηνπξγήζεθαλ έμη ηεηξακειείο νκάδεο.  

Ζ Β΄ θάζε δηήξθεζε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο 

αλαιψζεθαλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία ψξα, ηελ ηέηαξηε, 
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έιαβε ρψξα ε παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

πγθεθξηκέλα, νη δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ δχν ζηνλ αξηζκφ, φπσο 

πξνβιεπφηαλ ζην ζπληαγκέλν ζελάξην. Δμαηηίαο, φκσο, ηεο εμάσξεο εθαξκνγήο 

έλαληη ηεο δσδεθάσξεο πνπ πξνηεηλφηαλ ζην ζπληαγκέλν ζελάξην, εθ ησλ πξαγκάησλ 

επηιέρζεθε νη δξαζηεξηφηεηεο λα απαηηνχλ πην ζχληνκεο απαληήζεηο, αθνχ 

αθαηξέζεθαλ απφ θάπνηα θχιια εξγαζίαο νξηζκέλα ππν-εξσηήκαηα. Έηζη, νη νκάδεο 

δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπο θαη 

κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί πσο νη καζεηέο ήηαλ αξθεηά 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία αμηνπνηήζεθε 

ζε φιε ηε Β΄ θάζε, φρη κφλν γηαηί εξγάδνληαλ ζε θάπνηα καζήκαηα 

νκαδνζπλεξγαηηθά θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, αιιά 

θαη επεηδή ε εξγαζία ζε νκάδεο αμηνπνηήζεθε γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο πξηλ 

ιίγνπο κήλεο, φηαλ εθαξκφζηεθε ζην ίδην ηκήκα έλα άιιν ζελάξην. Έηζη, νη νκάδεο 

πνπ ζρεκάηηζαλ ηα παηδηά ήηαλ νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί ηφηε θαη νη 

ξφινη πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο δε 

δηέθεξαλ απφ ηελ παιαηφηεξε εθαξκνγή. Σα παηδηά ήηαλ αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλα 

γηα ην ηη αθξηβψο έπξεπε λα θάλνπλ θαη πψο λα εξγαζηνχλ ή θαιχηεξα λα 

ζπλεξγαζηνχλ σο νκάδα. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ θάζεο θαη ηελ εξγαζία ζε 

νκάδεο ησλ καζεηψλ, είρα δηαθξηηηθή παξνπζία κε ξφιν θαζνδεγεηηθφ θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ, ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ζην έξγν ηνπο θαη 

επηιχνληαο απνξίεο, φπνηε ρξεηάζηεθε. 

Σα θείκελα πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο θαιχπηνπλ θαη ηελ πξψηε θαη 

ηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθή γεληά, ζηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ (ζει.7-8), αλήθνπλ πνηεηέο θαη πεδνγξάθνη 

πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1918-1928 θαη 1928-1940 αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζηα 

πνηεηηθά θείκελα, επηιέρζεθαλ θαη δείγκαηα πνίεζεο ηεο γεληάο ηνπ 1970, έηζη ψζηε 

νη καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ αιιαγή ηεο 
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ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε γηα ηηο δεθαεηίεο 1950 έσο 1980 

πεξίπνπ.  

Αλαιπηηθά, ε δηδαθηηθή πνξεία ηεο Β΄ θάζεο είρε σο αθνινχζσο: 

2
ε
 ψξα (ζρνιηθή ηάμε) 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξψηεο ψξαο ηεο Β΄ θάζεο νη καζεηέο κεηέβεζαλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ ρψξν αλά νκάδεο. Αο ζεκεησζεί εδψ πσο 

απηήλ ηελ ψξα νη καζεηέο επξφθεηην λα κεηαβνχλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, 

πνπ φκσο, πξνζσξηλά, είρε ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο θαθνθαηξίαο πνπ 

επηθξάηεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα. Έηζη, ην πξφβιεκα ειεθηξνδφηεζεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ καο νδήγεζε ζηελ αίζνπζά καο θαη αλάγθαζε ηνπο καζεηέο, κεηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ, λα θξαηήζνπλ θάπνηεο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ηνπο κνηξάζηεθε. 

Αξρηθά, σο αθφξκεζε, πξνθεηκέλνπ φινη λα ζπκεζνχλ ην ζέκα πνπ καο 

απαζρφιεζε σο ηάμε θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε, ηνπο ηέζεθε ην εξψηεκα πνηα 

είλαη ηα ζρόιηά ηνπο ή νη εληππώζεηο ηνπο από όζα εηπώζεθαλ ή πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε δηδαθηηθή ώξα. Αθνχζηεθαλ ζρφιηα ησλ παηδηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ε παξαηήξεζε κηαο καζήηξηαο, ε νπνία αλέθεξε πσο ε ηζηνξία 

επαλαιακβάλεηαη, θαζψο ζε θάζε επνρή κεηά απφ κία πεξίνδν θζνξάο θαη παξαθκήο 

(Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Καηνρή, Δκθχιηνο θιπ.) έξρεηαη κία επνρή αθκήο 

(κεηαπνιεκηθή Διιάδα, πξψηα δείγκαηα αλνηθνδφκεζεο θαη θάπνηαο αλάπηπμεο). Οη 

ππφινηπνη καζεηέο ζπκθψλεζαλ θαη ζπλέδεζαλ ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε κε ην 

ζήκεξα, ιέγνληαο πσο ε αθκή ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηε 

δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ε ρψξα καο ζήκεξα. 

Ζ παξαπάλσ ζπδήηεζε δηήξθεζε πέληε-έμη ιεπηά θαη νη καζεηέο θάλεθαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα ζπλερίζνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο. Γηα λα κελ 

πιαηεηάζεη, φκσο, ε ζπδήηεζε θαη ραζεί ν αξρηθφο ζθνπφο ηεο πνπ ήηαλ απιψο ε 

ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα, ηνπο κνίξαζα ηα θείκελα, ηα νπνία έπξεπε θάζε νκάδα 
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λα κειεηήζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ηξεηο πξψηεο νκάδεο δφζεθαλ ηα πνηεηηθά 

θείκελα «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ», «Γξφκνη» θαη «Γηα έλα παηδί πνπ 

θνηκάηαη» ησλ Μ. Αλαγλσζηάθε, Λ. Πνχιηνπ θαη Γ. Υξηζηνδνχινπ αληίζηνηρα. ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο νκάδεο κνηξάζηεθαλ ηα θείκελα «ψκαηα θαη ρξψκαηα» ηνπ Σ. 

Κνπθφπνπινπ, Μπζνινγία (Κάζνδνο-απφζπαζκα) ηνπ Ν. Μπαθφια θαη «Ο ηνχιαο ν 

ηακπάθνο» ηνπ Γ. Υαηδή. 

Αο ζεκεησζεί πσο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, γηα λα κελ αλαισζεί 

φινο ν ρξφλνο ζε απηήλ γηα φζεο νκάδεο είραλ λα κειεηήζνπλ πεδφ θείκελν –ζε 

αληίζεζε κε φζνπο καζεηέο είραλ λα αλαγλψζνπλ πνίεκα–, επελέβελ αλαθέξνληαο 

ζηνπο καζεηέο πσο θαιφ ήηαλ λα εζηηάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ζεκεηψλνληάο 

ηνπο πνηεο· κείσζα κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάπσο ηελ έθηαζή ηνπο. Έηζη, δελ 

παξαηεξήζεθε κεγάιε απφθιηζε ζηνλ ρξφλν αλάγλσζεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ 

είραλ λα κειεηήζνπλ πνηεηηθά θαη πεδά θείκελα.  

Κακία νκάδα δελ είρε πξφβιεκα κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θεηκέλσλ πνπ κειέηεζε, εθηφο απφ ηελ νκάδα Δ΄, ε νπνία είρε λα πξαγκαηεπηεί ην 

θείκελν ηνπ Ν. Μπαθφια «Μπζνινγία» (Κάζνδνο-απφζπαζκα). Ζ νκάδα κε θψλαμε 

θνληά ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζσ θάπνηεο απνξίεο ησλ κειψλ ηεο. Έηζη επελέβελ 

θαη ηνπο πξφηεηλα πσο, πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε βνήζεηά κνπ, θαιφ ζα ήηαλ λα 

δηαβάζνπλ ην δηαθσηηζηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν απφ 

κφλν ηνπ ζα ηνπο έιπλε αξθεηέο απνξίεο. Σα κέιε ηεο νκάδαο πξάγκαηη άθνπζαλ ηελ 

παξαπάλσ ζπκβνπιή θαη θάλεθε φηη θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

ηνπο δφζεθε, γηαηί ζηε ζπλέρεηα δελ μαλαδήηεζαλ ηε βνήζεηά κνπ. 

Γχξσ ζηα δεθαπέληε ιεπηά πξηλ ηε ιήμε ηεο ψξαο φιεο νη νκάδεο είραλ 

νινθιεξψζεη ηελ αλάγλσζε θαη είραλ αξρίζεη λα θξαηνχλ θάπνηεο πξφρεηξεο 

ζεκεηψζεηο ζην ηεηξάδηφ ηνπο, έρνληαο, ηαπηφρξνλα, ππνγξακκίζεη, φπσο 

παξαηήξεζα, ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία νπζηαζηηθά απαληνχζαλ 

ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ηνπο είρα ζην κεηαμχ δηαλείκεη.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17040/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17103/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17118/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17118/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17118/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17154/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17156/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17129/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17129/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17129/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17156/
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Ζ πξψηε απηή ψξα ηεο Β΄ θάζεο ηειείσζε κε ηηο νκάδεο λα έρνπλ ζηελ νπζία 

ζρεδφλ πξνεηνηκάζεη ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξψηε νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

3ε ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο νη καζεηέο σο νκάδεο κεηέβεζαλ ζηελ 

αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπνζεηήζεθαλ κπξνζηά απφ έλαλ Ζ/Τ. 

πλνιηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμη Ζ/Τ, φζεο θαη νη ηεηξακειείο νκάδεο. Οη νκάδεο 

θιήζεθαλ απηήλ ηελ ψξα λα απαληήζνπλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο, αμηνπνηψληαο ηηο ζεκεηψζεηο πνπ είραλ θξαηήζεη ζε ρεηξφγξαθε κνξθή 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε.  

Γεληθφηεξα, νη νκάδεο δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηηο νκάδεο πνπ εξγάζηεθαλ κε 

δήιν ήηαλ ε Β΄, ε νπνία είρε λα κειεηήζεη ην πνίεκα ηνπ Λ. Πνχιηνπ «Γξφκνη»
1
. 

Μάιηζηα, φπσο αλέθεξαλ ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηα κέιε ηεο, ηνπο άξεζε ην 

πνίεκα, αιιά θαη ε ζχλδεζε κε ηε ινγνηερλία beat –ηελ χπαξμε ηεο νπνίαο δε 

γλψξηδαλ σο ηφηε–, πνπ θαιιηεξγήζεθε απφ ηνπο ακεξηθαλνχο ινγνηέρλεο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950. 

Απφ ηελ άιιε, ε νκάδα Γ΄, ελψ δελ είρε θάπνηα απνξία ζρεηηθά κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ηεο ηέζεθε, θαη κνινλφηη κπνξνχζε λα εληξπθήζεη πεξηζζφηεξν 

ζρνιηάδνληαο ηα δεηνχκελα ηεο εξψηεζεο, έγξαςε κία ζχληνκε απάληεζε, αλ θαη ηεο 

είρε κείλεη θαη άιινο δηαζέζηκνο ρξφλνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ψξαο. Όηαλ ηνπο ξψηεζα 

κήπσο είραλ θάπνηα απνξία, κνπ απάληεζαλ αξλεηηθά ιέγνληαο πσο απιψο δελ 

κπνξνχζαλ λα εκβαζχλνπλ ζηελ απάληεζή ηνπο, κε δηθαηνινγία φηη δελ κπνξνχζαλ 

λα ζπγθεληξψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ άγρνπο γηα θάπνην 

δηαγψληζκα πνπ ζα έγξαθαλ ηελ επφκελε ψξα
2
. Γελ επέκεηλα πεξηζζφηεξν, θαζψο ζε 

                                                           

1
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν 2_vra_b_fasi_omada_b. 

2
 Βι. ζηνλ Φάθειν Σεθκεξίσλ ην αξρείν 2_vra_b_fasi_omada_d. 
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πέληε πεξίπνπ ιεπηά ηειείσλε ε δηδαθηηθή ψξα θαη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο, αλ θαη 

είραλ ηειεηψζεη, έκεηλαλ ζρεηηθά ήζπρνη, ρσξίο λα ελνρινχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

Όηαλ, ζηε ζπλέρεηα, αλέθεξα ζηελ ηάμε ηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ζην 

ηζηνιφγην, νη καζεηέο κνπ απάληεζαλ –φπσο άιισζηε θαη ζηελ αξρή, πξηλ ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ– πσο ε έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ δελ ηνπο «επηηξέπεη» λα αλαιάβνπλ ηελ αλάξηεζε θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ άιισλ νκάδσλ, ππνζρέζεθαλ, φκσο, πσο ζα 

ζρνιίαδαλ δηεμνδηθά ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαηά ηε δηδαθηηθή ψξα 

πνπ γηλφηαλ ε παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Αλ θαη 

αξρηθά πξνζπάζεζα λα ηνπο ελζαξξχλσ λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ηζηνινγίνπ, θαίλεηαη πσο ηειηθά δελ άιιαμαλ γλψκε θαη ππνρσξψληαο έδεημα 

θαηαλφεζε θαη έηζη ηειείσζε ε δηδαθηηθή ψξα.  

4ε ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Σελ ψξα απηή νη καζεηέο κεηέβεζαλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ ρψξν αλά νκάδεο. Αζρνιήζεθαλ κε ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, εξγάζηεθαλ ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα θαη γεληθφηεξα δελ 

εμέθξαζαλ απνξίεο νχηε δήηεζαλ ηε βνήζεηά κνπ. ε απηήλ ηε β΄ δξαζηεξηφηεηα 

έπξεπε θπξίσο λα ζρνιηάζνπλ ηε ζηάζε ησλ ινγνηερλψλ ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο 

απέλαληη ζηελ αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο, βξίζθνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα εθθξαζηηθά 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηελ θαηαδείμνπλ. 

Οη νκάδεο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά απηήλ ηελ ψξα ήηαλ ε η΄
3
 θαη ε Γ΄. 

Μάιηζηα, νη παξαπάλσ νκάδεο πξφιαβαλ, θάλνληαο ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

ηνπο, λα εκπινπηίζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ην θαηάιιειν θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο 

                                                           

3
 Βι φ.π. ην αξρείν 3_vra_b_fasi_omada_st. 
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επηινγήο ηνπο, θάηη πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ απαηηεί γεληθφηεξα ρξφλν γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. 

Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα Γ΄, δήηεζε λα γξάςεη ηελ απάληεζή ηεο ζε έλα αξρείν 

Word θαη φρη παξνπζίαζεο (PowerPoint), φπσο νξηδφηαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο, θαζψο, φπσο αλέθεξαλ ηα κέιε ηεο, ήηαλ πην εμνηθεησκέλα κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Word, θάηη πνπ έγηλε ηειηθά δεθηφ
4
. 

Καη νη ππφινηπεο νκάδεο, φκσο, απηήλ ηελ ψξα εξγάζηεθαλ κε ζπλέπεηα θαη 

δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα. ην κφλν ζεκείν πνπ επελέβελ ήηαλ ζηελ 

επηζήκαλζε ηεο αλάγθεο λα δειψζνπλ νη νκάδεο ηελ πεγή ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηελ 

νπνία άληιεζαλ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θάηη ην νπνίν αξρηθά είραλ ιεζκνλήζεη. 

Βέβαηα, ε παξαηήξεζε απηή αθνξνχζε κφλν ζηηο νκάδεο εθείλεο πνπ είραλ ζην 

θχιιν εξγαζίαο ηνπο ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ δηδαθηηθή ψξα ηειείσζε κε ηνπο καζεηέο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 

ηνπο. Φεχγνληαο απφ ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνχο έγηλε ππελζχκηζε πσο ηελ 

επφκελε δηδαθηηθή ψξα ζα γηλφηαλ ε παξνπζίαζε ησλ πην βαζηθψλ ζεκείσλ 

εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

5
ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ) 

Σελ ηειεπηαία απηή ψξα ηεο Β΄ θάζεο έγηλε, κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα, ε 

παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αλαζχλζεζε. Ζ φιε παξνπζίαζε έγηλε ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Κάζε νκάδα, αθνινπζψληαο ηε ζεηξά ησλ θχιισλ εξγαζίαο, πξαγκαηνπνίεζε 

ηελ παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. Όιεο νη νκάδεο πξφιαβαλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, θαζψο επηθεληξψζεθαλ –φπσο ηνπο είρε ηνληζηεί πξηλ ηελ 

παξνπζίαζε– ζηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ζηα ηειηθά 

                                                           

4
 Βι φ.π.ην 3_vra_b_fasi_omada_g. 
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ζπκπεξάζκαηα, φπσο απηά πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο 

δφζεθαλ.  

Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ηηο εξγαζίεο πνπ ζπλέγξαςε θαηά ηε Β΄ θάζε κέζα ζε 

πέληε πεξίπνπ ιεπηά. Μεηά ηελ παξνπζίαζε δηαηέζεθε ρξφλνο δχν-ηξηψλ ιεπηψλ γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο κε πνιχ δήιν ζρνιίαδαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ππφινηπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Μεηαμχ φζσλ αθνχζηεθαλ ήηαλ 

ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε, ην ιεμηιφγην θαη γεληθφηεξα ηνλ ιφγν πνπ θάζε 

νκάδα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο απαληήζεηο ηεο, ελψ έγηλαλ θαη ζρφιηα γηα ηελ 

εκβάζπλζε ζην ζέκα, ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηε ζηάζε ηνπ θάζε ινγνηέρλε 

απέλαληη ζηελ αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα.  

Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ, έκεηλαλ δχν-ηξία 

ιεπηά, ρξφλνο ηθαλφο γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο 

κεηαπνιεκηθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο πξνέθπςε κέζα απφ ηα θείκελα πνπ 

δηάβαζαλ, ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, αιιά θαη απφ ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο 

ζηάζεο ησλ ινγνηερλψλ απέλαληη ζηελ παξαπάλσ αιιαγή.  

Γ΄ Φάζε 

6
ε
 ψξα (ζρνιηθή ηάμε) 

ηφρνο ηεο Γ΄ θάζεο ήηαλ, αθελφο, λα επηηεπρζεί ε αλαζχλζεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

αθεηέξνπ, λα ειεγρζεί πνηεο γλψζεηο απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ 

θαη Β΄ θάζεο· αλ, δειαδή, θαηαλφεζαλ πψο κέζα απφ ηα θείκελα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

ινγνηερλίαο, πεδά θαη πνηεηηθά, απνηππψλεηαη ε εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

εθείλεο ηεο επνρήο, πνπ είλαη κηα επνρή αιιαγήο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

αζηηθνπνίεζεο.  

ηε θάζε απηή πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ αηνκηθά, εθείλνη φκσο 

αληηπξφηεηλαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε νκαδηθή ζχλζεζε θαη λα εξγαζηνχλ 

αλάινγα. Ζ πξφηαζε απηή έγηλε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεο, 

επηζπκία πνπ ηειηθά έγηλε δεθηή.  
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Οη καζεηέο ζπγθεληξψζεθαλ αξρηθά ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν, φκσο, γηα άιιε κία θνξά, ιφγσ ησλ άζρεκσλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα, δελ ειεθηξνδνηνχληαλ θαη έηζη 

ην κάζεκα, πξνο απνγνήηεπζε πνιιψλ καζεηψλ, κεηαθέξζεθε ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, νη 

καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πξψηε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα, 

ε νπνία απαηηνχζε ηελ αλάγλσζε δχν παξαιιήισλ θεηκέλσλ κεηά απφ εληνπηζκφ 

ηνπο ζην δηαδίθηπν. Σα θείκελα απηά ήηαλ απνζπάζκαηα απφ ην δηήγεκα «Όλεηξν 

ζην θχκα» ηνπ Αι. Παπαδηακάληε θαη ην πεδνγξάθεκα ηνπ Γ. Ησάλλνπ «Μεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο» . 

Έηζη, νη νκάδεο αζρνιήζεθαλ κε ηε δεχηεξε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο, πνπ ήηαλ ε ζπγγξαθή κίαο βηβιηνθξηηηθήο γηα θάπνηα απφ ηα έξγα 

πνπ δηάβαζαλ, πνηεηηθά ή πεδά, ή ελεκεξψζεθαλ γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαηά ηελ 

ψξα ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα. Σνπο δεηήζεθε λα 

αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο φζα πξνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα παξνπζίαζεο ηνπ 

βίληεν «Κξπκκέλε εηθφλα 9» θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε, ηα νπνία κπνξνχζαλ 

λα αμηνπνηήζνπλ ζηελ απάληεζή ηνπο. Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί πσο 

φιεο ζρεδφλ νη νκάδεο επέιεμαλ λα γξάςνπλ ηε βηβιηνθξηηηθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

κειέηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ θάζεο, ιέγνληαο φηη ηνπο ήηαλ πην νηθείν, κεηά 

θαη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε απηφ θαη κε ηηο απαληήζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο.  

Δμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα απνηέιεζε ε νκάδα Γ΄ πνπ επέιεμε λα 

γξάςεη βηβιηνθξηηηθή γηα ην θείκελν ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε «Θεζζαινλίθε, κέξεο ηνπ 

1969 κ.Υ», ην νπνίν ππήξμε αληηθείκελν κειέηεο ηεο Α΄ νκάδαο
5
. Αο ζεκεησζεί εδψ 

πσο απφ φιεο ηηο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα νλφκαηα θαη 

                                                           

5
 Βι. φ.π. ην g_fasi_omada_d. 
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παξνπζηάδνληαη κφλν ηα αξρηθά ηνπο ή κφλν ην κηθξφ ηνπο φλνκα γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ.  

Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ήηαλ αξθεηφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

βηβιηνθξηηηθήο, φπσο άιισζηε θαη γεληθφηεξα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ, 

δελ παξαηεξήζεθε πξφβιεκα ζηηο νκάδεο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 

ην ηέινο ηεο ψξαο νη καζεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ, κεηά απφ εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε 

ην ηη ηειηθά απνθφκηζαλ, αλ ην φιν ζέκα ηνπο θάλεθε ελδηαθέξνλ θαη αλ ζε απηφ ην 

ελδηαθέξνλ δηαδξακάηηζαλ πξσηαξρηθφ ξφιν νη Νέεο Σερλνινγίεο. 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο επγαζίαρ Α΄-Α΄ ομάδα 

Κείμενο:  

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Θεζζαινλίθε, κέξεο ηνπ 1969 κ.Υ», Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 54-55. 

 

Β΄ Φάζη 

2
η
 ώπα: σολική ηάξη-3

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Ο πνηεηήο Μ. Αλαγλσζηάθεο αλήθεη ζηελ Α΄ κεηαπνιεκηθή γεληά, ηεο νπνίαο ε 

πνίεζε ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθή, αληηζηαζηαθή. Υαξαθηεξηζηηθφ κηαο ηέηνηαο 

πνίεζεο είλαη ν ξεαιηζκφο. Αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα κέζα απφ ην 

πνηεηηθφ θείκελν, ηα νπνία λα επηβεβαηψλνπλ θάηη ηέηνην θαη γξάςηε ηελ απάληεζή 

ζαο ζε έλα αξρείν Word.  

Μεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ, εηζέιζεηε ζην 

αλζνιφγην αλαγλψζεσλ θαη παξαηεξήζηε ηνπο ηίηινπο πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε. Ο 

ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Αλαγλσζηάθε πνπ κειεηάηε ζπκίδεη σο πξνο ηε δνκή 

ηίηινπο πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε; ρνιηάζηε ζπγθξηηηθά ηε γιψζζα θαη ην χθνο ηνπ 

πνηήκαηνο ηνπ Αλαγλσζηάθε θαη ηνπ Καβάθε πνπ εληνπίζαηε θαη γξάςηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο ζην αξρείν Word πνπ έρεηε ήδε μεθηλήζεη.   

 

4
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Ο Μ. Αλαγλσζηάθεο ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο καο εηζάγεη ζηνλ αθεγεκαηηθφ 

ρψξν θαη ρξφλν. Να πείηε: α. πνηα ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο κεγαινχπνιεο θαη ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο δηαθαίλνληαη ζην πνίεκα απηφ θαη κε πνηα εθθξαζηηθά κέζα 

δίλνληαη απφ ηνλ πνηεηή; θαη β. πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε απηήλ ηελ λέα 

επνρή; Γηα ηελ απάληεζή ζαο, ε νπνία ζα γξαθηεί ζε έλα αξρείν παξνπζίαζεο, λα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17040/
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=60
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ζπκπεξηιάβεηε, αμηνπνηψληαο ηηο δεκηνπξγηθά, θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληιήζεηε 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή 

ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο.  

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ Φάζη 

6
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο φζα πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ 

Α΄ θάζε ζην βίληεν κε ηίηιν «Κξπκκέλε εηθφλα 9» 

http://www.hellenichistory.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE
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Φύλλο επγαζίαρ Β΄-Β΄ ομάδα 

Κείμενο:   

Λεπηέξεο Πνχιηνο, «Γξφκνη», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 

126. 

 

Β΄ Φάζη 

2
η 

 ώπα: σολική ηάξη-3
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηε ινγνηερλία ―beat‖ πνπ θαιιηέξγεζε ε γεληά 

ησλ ακεξηθαλψλ «κπίηληθ» ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ππφζρεηαη ηελ πεξηπιάλεζε, 

ηελ αλαδήηεζε, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηάζε θπγήο. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην ινγνηερληθφ ξεχκα, ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηήζεηε γηα 

λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: α. αλαδεηήζηε ηηο επηθιήζεηο ηνπ πνηεηή 

ζηνπο «δξφκνπο» θαη ηηο εηθφλεο πνπ εηζάγεη θάζε επίθιεζε-πξνζθψλεζε, ηηο νπνίεο 

θαη ζα ζρνιηάζεηε ζχληνκα β. πείηε θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο πνπ 

εληνπίζαηε επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάγθε θπγήο θαη πεξηπιάλεζεο, ηελ νπνία εθθξάδεη 

ην παξαπάλσ ινγνηερληθφ θίλεκα, γηα ην νπνίν αληιήζαηε πιεξνθνξίεο.  

 

4
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Ο πνηεηήο ήδε απφ ηνλ πξψην ζηίρν κάο εηζάγεη ζηνλ αθεγεκαηηθφ ρψξν, κηα 

κεγαινχπνιε. Να βξείηε ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δειψζνπλ ηνλ παξαπάλσ αθεγεκαηηθφ ρψξν. Πνηα θαίλεηαη φηη είλαη ε ζηάζε ηνπ 

πνηεηή απέλαληη ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ; Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα αξρείν 

Word. 

ηε ζπλέρεηα, εζηηάζηε ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο θαη 

επηζεκάλεηε ηελ ελαιιαγή ηνπ γξακκαηηθνχ πξνζψπνπ. Πνηα αληίζεζε εθθξάδεη ν 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17103/


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 28 απφ 38  

 

πνηεηήο θαη ηη αθξηβψο λνκίδεηε φηη δειψλεηαη κε απηήλ; Απαληήζηε ζε έλα αξρείν 

Word. 

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ Φάζη 

6
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο φζα πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ 

Α΄ θάζε ζην βίληεν κε ηίηιν «Κξπκκέλε εηθφλα 9». 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 29 απφ 38  

 

Φύλλο επγαζίαρ Γ΄-Γ΄ ομάδα 

Κείμενο:   

Γήκεηξα Υξηζηνδνχινπ, «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη», Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει. 142-143. 

 

Β΄ Φάζη 

2
η
 ώπα: ζσολική ηάξη-3

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε έλα κείδνλ θνηλσληθφ πξφβιεκα κηαο ειιεληθήο 

κεγαινχπνιεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Πνην λνκίδεηε φηη είλαη απηφ; 

Ζ πνηήηξηα γηα λα απνηππψζεη ην παξαπάλσ θνηλσληθφ πξφβιεκα θαηαθεχγεη, σο 

εθπξφζσπνο ηεο πνηεηηθήο γεληάο ηνπ ’70, ζηε ξεαιηζηηθή πνηεηηθή αθήγεζε, ηε ιηηή 

γιψζζα θαη ην ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν χθνο. ρνιηάζηε ηα παξαπάλσ, κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην πνίεκα ζε έλα αξρείν Word. ηελ απάληεζή ζαο ζα 

κπνξνχζε λα ζαο βνεζήζεη θαη ε εηζαγσγή γηα ηελ πνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ζει.12-13.  

 

4
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Σν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε έλα αζηηθφ ηνπίν θαη δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

κηαο κεγάιεο πφιεο, αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πνηα εθθξαζηηθά 

κέζα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ην πεηχρεη απηφ; Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε ζηάζε ηεο 

πνηήηξηαο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ηελ νπνία θαη πεξηγξάθεη; 

Δίλαη ζηάζε απνζηαζηνπνίεζεο ή δηαθξηηηθήο παξέκβαζεο; Αηηηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο. Όιεο νη παξαπάλσ απαληήζεηο λα γξαθνχλ ζε έλα αξρείν 

παξνπζίαζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζα 

απεηθνλίδεη έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ αληηκεησπίδεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζίγνληαη ζην πνίεκα, κε ην νπνίν ζα εκπινπηίζεηε ην αξρείν παξνπζίαζεο πνπ 

δεκηνπξγήζαηε.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17118/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17008/


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 30 απφ 38  

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ Φάζη 

6
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο φζα πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ 

Α΄ θάζε ζην βίληεν κε ηίηιν «Κξπκκέλε εηθφλα 9». 

http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 31 απφ 38  

 

Φύλλο επγαζίαρ Γ΄-Γ΄ ομάδα 

Κείμενο:  

Σάθεο Κνπθφπνπινο, «ψκαηα θαη ρξψκαηα», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει. 280-285. 

  

Β΄ Φάζη 

1
η
 ώπα: σολική ηάξη-2

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

ην αθήγεκα «ψκαηα θαη ρξψκαηα» ε ηερλνθξαηηθή ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ην ππεξξεαιηζηηθφ ζηνηρείν ζπλππάξρνπλ αξκνληθά. Αθνχ αλαδεηήζεηε ζην 

δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ην ινγνηερληθφ θίλεκα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ θαη δηαβάζεηε 

θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει.9-10, λα εληνπίζεηε 2-3 ππεξξεαιηζηηθέο εηθφλεο ζην θείκελν θαη λα ηηο 

ζρνιηάζεηε. Να γξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα αξρείν Word.  

 

3
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Σν θείκελν πνπ ζαο δφζεθε αλαθέξεηαη ζε έλα ηππηθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Αλαδεηήζηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή ηζηνξία ηεο δεθαεηίαο 1960-1970 θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν, ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηήζεηε δεκηνπξγηθά 

απαληψληαο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θείκελν: α. πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο επηζεκαίλεη ν ζπγγξαθέαο θαη πνηεο εκπεηξίεο 

ησλ αλζξψπσλ ηνλίδνληαη κέζα ζε απηφ; β. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε ζηάζε ηνπ Σάθε 

Κνπθφπνπινπ απέλαληη ζε απηήλ ηε λέα επνρή κέζα ζηηο κεγάιεο πφιεηο; Απαληήζηε 

ζε έλα αξρείν παξνπζίαζεο, αθνχ πξψηα ιάβεηε ππφςε θαη ηηο εθηαιηηθέο εηθφλεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα λα αηζζεηνπνηήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ.  

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17154/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3923,17008/


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 32 απφ 38  

 

4
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ Φάζη 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο φζα πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ 

Α΄ θάζε ζην βίληεν κε ηίηιν «Κξπκκέλε εηθφλα 9». 

http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 33 απφ 38  

 

Φύλλο επγαζίαρ Δ΄-Δ΄ ομάδα 

Κείμενα:   

Νίθνο Μπαθφιαο, «Μπζνινγία» (ε θάζνδνο-απφζπαζκα), Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γ΄ Λπθείνπ, ζει.287-291. 

 

Β΄ Φάζη 

2
η 

ώπα: σολική ηάξη-3
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Να εληνπίζεηε ηα ζεκεία ζηα νπνία ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα αλαθεξζείηε ζηα εθθξαζηηθά 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηγξάςεη ηε κεγαινχπνιε. Σελ απάληεζή ζαο λα ηελ 

γξάςεηε ζε έλα αξρείν Word.  

 

4
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Αθνχ αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηεο 

δεθαεηίαο 1950-1960, λα αλαθεξζείηε: α. ζηα αίηηα πνπ αλάγθαζαλ ηνλ ήξσα ηνπ 

αθεγήκαηνο λα κεηαλαζηεχζεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη θπξίσο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

κηθξνχ κεηαλάζηε έμσ απφ ην κεγάιν αζηηθφ θέληξν. β. Δπηζθεθζείηε ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Νίθνπ Μπαθφια θαη αθνχζηε, αθνχ πξψηα αλαδεηήζεηε ζην κελνχ 

«ερεηηθά ληνθνπκέληα», ηε ζπλέληεπμε ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ εθπνκπή 

Νπρηεξηλέο ζειίδεο ηεο ΔΡΣ (1983), ζηελ νπνία κηιά γηα ην αθήγεκα «Μπζνινγία». 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα, ζην κελνχ «ηη έγξαςε ν ηχπνο» αλαδεηήζηε ηηο 

θξηηηθέο-παξνπζηάζεηο ηνπ ηχπνπ γηα ην αθήγεκα «Μπζνινγία» θαη δηαβάζηε ηεο. 

Έπεηηα, απαληήζηε ζην εξψηεκα: επεξέαζε ε αζηηθνπνίεζε ηεο δσήο ηνλ ήξσα-

κεηαλάζηε ηνπ αθεγήκαηνο θαη κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζε 

νθείινληαλ ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο; Να θαηαγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε έλα 

αξρείν Word. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17156/
http://www.macedonia.org.uk/bakolas
http://www.macedonia.org.uk/bakolas
http://www.macedonia.org.uk/bakolas


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 34 απφ 38  

 

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ Φάζη 

6
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο φζα πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ 

Α΄ θάζε ζην βίληεν κε ηίηιν «Κξπκκέλε εηθφλα 9». 

http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE


 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Γ΄ Λπθείνπ «Ζ αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε» 

 

ειίδα 35 απφ 38  

 

Φύλλο επγαζίαρ Σ΄-Σ΄ ομάδα 

Κείμενo:  

Γεκήηξεο Υαηδήο, «Ο ηνχιαο ν ηακπάθνο», Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει. 181-190. 

  

Β΄ Φάζη 

2
η
 ώπα: σολική ηάξη-3

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Γ. Υαηδή θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηεγήκαηνο 

είλαη ε ξεαιηζηηθή γξαθή, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αθνχ αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξεαιηζκφ ηεο πεδνγξαθίαο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο θαη δηαβάζεηε θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ 

πεδνγξαθία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ησλ Κεηκέλωλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ, ζει. 149-150, λα πξνζπαζήζεηε λα βξείηε ζεκεία ηνπ δηεγήκαηνο, ηα νπνία 

επηβεβαηψλνπλ ηε ξεαιηζηηθή γξαθή ηνπ Γ. Υαηδή. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα 

αξρείν Word.  

 

4
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

Σν δηήγεκα ηνπ Γ. Υαηδή πνπ ζαο δφζεθε αλαθέξεηαη ζηηο θιεηζηέο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο, ηηο ζπληερλίεο, ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ, ιίγν πξηλ ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν. Μεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ θαη 

δηαβάζηε ηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηνπ κεζνπνιέκνπ (1923-1940). Αμηνπνηψληαο 

δεκηνπξγηθά φζα δηαβάζεηε λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα: α. πνηα πξνβιήκαηα 

αληηκεηψπηζε ε ζπληερλία ησλ βπξζνδεςψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηνχιαο ν ηακπάθνο 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηελ επνρή ηνπ 

κεζνπνιέκνπ; β. Πνηα ζηάζε πηνζεηεί ν θεληξηθφο ήξσαο ηνπ δηεγήκαηνο απέλαληη ζε 

απηέο ηηο αιιαγέο; γ. Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ αθεγεηή (λα ιάβεηε ππφςε φηη κπνξεί ν 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17129/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/594/3924,17122/
http://www.e-history.gr/
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αθεγεηήο, σο εμσδηεγεηηθφ πξφζσπν, λα κελ ιακβάλεη κέξνο ζηε δξάζε, αιιά 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπάζρεη κε ηα πξνβιήκαηα ησλ βπξζνδεςψλ); Να γξάςεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο ζε έλα αξρείν παξνπζίαζεο.  

 

5
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

Γ΄ Φάζη 

6
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1. Δπηιέμηε έλα απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε θαη γξάςηε ζε έλα αξρείν Word κία 

ζχληνκε βηβιηνθξηηηθή, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδεηε κε πνην ηξφπν (εθθξαζηηθά κέζα, 

χθνο) παξνπζηάδνπλ νη ινγνηέρλεο ηελ αιιαγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο φζα πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ 

Α΄ θάζε ζην βίληεν κε ηίηιν «Κξπκκέλε εηθφλα 9». 

http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE
http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE
http://www.youtube.com/watch?v=H-5JaFaoWwE
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Ε. ΆΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Καηά ηελ Α΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ ελαιιαθηηθά ηελ πξψηε ψξα κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

κεηαβνχλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ αληί λα ζρεδηάζνπλ ζην 

ηεηξάδηφ ηνπο έλαλ πίλαθα θαη λα παξνπζηάζνπλ κε ηε κνξθή ζηειψλ ζπγθξηηηθά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.text2mindmap.com/. Δθεί, παηψληαο ζηε ιέμε «options» κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηε δηθή ηνπο κνξθνπνίεζε, αιιάδνληαο ηε γξακκαηνζεηξά, ην ρξψκα θιπ. 

Γηα ηε ιήςε ηεο εηθφλαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε απαηηείηαη πξφγξακκα πνπ 

δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηε Jing, Screenhot and Screencast Software 

(http://www.techsmith.com/jing.html).  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ ζηελ ηάμε δελ παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. Παξφια απηά, νη καζεηέο σο νκάδεο πξφηεηλαλ, πξνβάιινληαο σο 

δηθαηνινγία άιινηε ηα δηαγσλίζκαηα ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ θαη άιινηε ηελ έιιεηςε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ιφγσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο, φιε ε 

εθαξκνγή λα ιάβεη ρψξα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη λα κελ έρνπλ αηνκηθέο εξγαζίεο 

γηα ην ζπίηη ή ηελ ππνρξέσζε ηεο αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε ησλ 

ππνινίπσλ νκάδσλ, κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζην ηζηνιφγην. Αληί 

απηψλ πξφηεηλαλ ν ζρνιηαζκφο λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηάζεθε αδχλαην λα ηνπο αιιάμσ 

γλψκε θαη, επνκέλσο, ην ζελάξην εθαξκφζηεθε ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ηζηνινγίνπ.  

 

http://www.text2mindmap.com/
http://www.techsmith.com/jing.html
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Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γεληθνχ Λπθείνπ, Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο 

«Νενειιεληθή Λνγνηερλία» ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο Γ΄ Λπθείνπ, 2004 (ΦΔΚ 

1064/2004-Αξηζκ. 63803/Γ2). 

 http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-

C132/document/4e5c93237eke/4e5d5cdedvkd/4e7a0742s5g8.pdf 

Παληδαξέιαο Π. 2012. Σα βαζηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο 

θαη νη ρξήζεηο ηνπο: πεξηβάιινληα παξαγσγήο ιφγνπ, ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο θαη 

δηαδίθηπν. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.  

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pd

f  

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C132/document/4e5c93237eke/4e5d5cdedvkd/4e7a0742s5g8.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C132/document/4e5c93237eke/4e5d5cdedvkd/4e7a0742s5g8.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf
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