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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

ην παξφλ ζελάξην σο κέζνδνη δηδαζθαιίαο αμηνπνηνχληαη ηφζν ε κεησπηθή, φζν θαη 

ε νκαδνζπλεξγαηηθή. Γηα ηελ εξγαζία ζε νκάδεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε 

ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο νκάδαο, πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, ψζηε 

–κεηαμχ ησλ άιισλ– λα επηζθξαγηζηεί έλα θιίκα νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, απνηεινχλ πξνυπφζεζε αθελφο ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ ε γλψζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, φρη 

κφλν ησλ απιψλ εθαξκνγψλ ηνπ Ζ/Τ, φπσο ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

(Word), ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (PowerPoint), ηνπ θπιινκεηξεηή (Internet), 

ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (Google), αιιά, επηπιένλ, θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκηνπξγίαο ρξνλνγξακκψλ Timerime, ηνπ Windows Movie Maker, αιιά θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ηζηνινγίνπ (Blog), φπνπ ζα αλαξηψληαη νη εξγαζίεο 

ησλ καζεηψλ.  

 Όζνλ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

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

βηληενπξνβνιέα, ελφο θνξεηνχ Ζ/Τ θαη δχν ερείσλ. 

Σέινο, ιφγσ θαη ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζελαξίνπ, πξνυπφζεζε απνηειεί ε «γλσξηκία» 

ησλ καζεηψλ κε ηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε θαη ηνπ Αλαγλσζηάθε. Αθφκα θη αλ απηή ε 

«γλσξηκία» κε ηνλ Καβάθε έρεη ήδε επηηεπρζεί ζε θάπνην απφ ηα πξνεγνχκελα 

ζρνιηθά έηε, θξίλεηαη απαξαίηεην ίζσο ζε θάπνηα εηζαγσγηθή ψξα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ είηε κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

νξίζεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ, λα μαλαζπκεζνχλ νη καζεηέο θάπνηα 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ηνπ, ελζπκνχκελνη ίζσο νξηζκέλα απφ ηα 

πνηήκαηα πνπ ηπρφλ έρνπλ δηδαρζεί. Πξνυπφζεζε απνηειεί θαη κία πξψηε γλσξηκία 

κε ηνλ πνηεηή Μ. Αλαγλσζηάθε, πνηήκαηα ηνπ νπνίνπ αλζνινγνχληαη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 
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ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν γξάθεη ν πνηεηήο, αιιά θαη ε ζηάζε πνπ εθείλνο 

πηνζεηεί απέλαληη ζε απηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαιχηεξα ην ζελάξην θαη λα θαηαθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

νξίδνληαη ζε έλα απφ ηα παξαθάησ πεδία. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

— 

Το ζενάπιο ανηλεί 

— 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα πξφηαζε δηδαζθαιίαο απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 

Λπθείνπ θαη πξνηείλεη ηε ζπλεμέηαζε δχν πνηεηηθψλ θπζηνγλσκηψλ ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο, ηνπ αιεμαλδξηλνχ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε θαη ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

πνηεηή Μαλφιε Αλαγλσζηάθε. 

Με ην ζελάξην απηφ νη καζεηέο ζα ζπλεμεηάζνπλ πνηήκαηα ηνπ Καβάθε θαη 

ηνπ Αλαγλσζηάθε θαη ζα επηζεκάλνπλ ζεκεία «ζπλάληεζεο» ησλ δχν πνηεηψλ, φπσο 

ν πεδνινγηθφο ηφλνο, ε εηξσλεία, ε γιψζζα, ε νπνία είλαη απνγπκλσκέλε απφ ηηο 

πνηεηηθέο ιέμεηο, ε αθφξκεζε απφ ηελ ηζηνξία θ.ά. 

Έηζη, θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε, δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ θαη λα έξζνπλ ζε 

πξψηε επαθή κε ηνπο εμεηαδφκελνπο πνηεηέο, κέζσ ζρεηηθψλ βίληεν πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα κειεηήζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνίεκα ησλ δχν πνηεηψλ, κέζα απφ ην νπνίν ζα θιεζνχλ λα 

επηζεκάλνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία πνπ παξαηεξνχλ.  

ηε θάζε ηεο θπξίσο αλάγλσζεο, ζηελ νπνία αμηνπνηείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο θαη πξνηείλνληαη ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο, νη καζεηέο ζα κειεηήζνπλ 
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επηπιένλ θείκελα ησλ παξαπάλσ πνηεηψλ θαη ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα, κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα πνην ιφγν κηιάκε γηα «ζπλάληεζε» ησλ Καβάθε 

θαη Αλαγλσζηάθε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζε απηήλ ηε θάζε 

αμηνπνηνχλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Καηά ηε θάζε κεηά ηελ αλάγλσζε ηα παηδηά, αμηνπνηψληαο ην πιηθφ θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο ψξεο ηνπ ζελαξίνπ, ζα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα κηθξφ βίληεν-αθηέξσκα κε ζέκα ηε «ζπλάληεζε» ησλ δχν 

πνηεηψλ, ην νπνίν θαη ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

ην παξφλ ζελάξην νη καζεηέο εμεηάδνπλ πνηεηηθά θείκελα ησλ πνηεηψλ Κ. Καβάθε 

θαη Μ. Αλαγλσζηάθε, κε ζηφρν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε «ζπλάληεζε» ησλ δχν 

πνηεηψλ, κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε εηξσλεία θαη ν 

πεδνινγηθφο ηφλνο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα θαηαδεηρζνχλ κέζσ ηεο κειέηεο πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε 

πνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα δεκνζηεπκέλα πνηήκαηά ηνπ, αιιά θαη ζηα αλέθδνηα. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ Αλαγλσζηάθε έρνπλ επηιεγεί πνηεηηθά θείκελα απφ δηάθνξεο 

πνηεηηθέο ζπιινγέο, αιιά θαη απφ ηνλ Σηόρν, πνπ απνηειεί ηελ ηειεπηαία θαηά ζεηξά 

πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ ελ ιφγσ πνηεηή. 

Σα παξαπάλσ ζα εμεηαζζνχλ απφ ηνπο καζεηέο κε ηε ζπκβνιή ηφζν ηεο 

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, φζν θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο. Μέζσ ηεο πξψηεο γίλεηαη 

ρξήζε ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ, ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε πνπ ζπληειεί ζην λα 

νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε θάπνησλ απφ ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο, ελψ 

κε ηε δεχηεξε επηηπγράλεηαη ε πνιχηηκε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε δηακφξθσζε 

θιίκαηνο νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ ζπκβνιή, επηπιένλ, 

ησλ ΣΠΔ είλαη θαηαιπηηθή, αθνχ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ην κάζεκα πην ειθπζηηθφ θαη 

λα ζπκβάιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Κάηη ηέηνην ζα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ 
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ζηφρνπ νη καζεηέο λα κε γίλνπλ απιψο δέθηεο γλψζεσλ θαη κελπκάησλ, αιιά λα 

κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα εξεπλνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ, λα ζπλεξγάδνληαη, λα θξίλνπλ 

θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην δηαδηθηπαθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα 

αλαδεηνχλ.  

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

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

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε πνίεζε θαη θάζε κνξθή ηέρλεο δελ είλαη 

απνθνκκέλε απν ηηο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο εμειίμεηο, κέζα ζηηο 

νπνίεο δεκηνπξγήζεθε, αιιά πνιιέο θνξέο αθνξκάηαη απφ απηέο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε πνίεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «δηδάζθεη», κέζα 

απφ ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζηειηηεχζεη ηα θαθψο θείκελα, ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, ηηο δχζθνιεο πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνηείλνληαο ζηνλ 

άλζξσπν κία ζηάζε ακθηζβήηεζεο, αληίδξαζεο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο. 

Γνώζειρ για ηη λογοηεσνία 

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

 Να γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ Κ. 

Καβάθε, φπσο είλαη ε εηξσλεία, ν πεδνινγηθφο ηφλνο, ε αθφξκεζε απφ ηελ 

ηζηνξία θιπ. 

 Να γλσξίζνπλ ηνλ κεηαπνιεκηθφ πνηεηή Μ. Αλαγλσζηάθε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηθήο ηνπ πνηεηηθήο γξαθήο, φπσο ηνλ θνθηφ, ιηηφ, 

πεδνινγηθφ ιφγν, ηελ εηξσλεία, ηνλ δηάινγν θάπνησλ πνηεκάησλ ηνπ κε ηελ 

ηζηνξία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν, ηνλ εκθχιην, ηε δηθηαηνξία, ηα νπνία επεξέαζαλ, 

άιισζηε, θαη άιινπο κεηαπνιεκηθνχο πνηεηέο. 
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 Να ζπλεμεηάζνπλ ηνπο παξαπάλσ πνηεηέο θαη λα αληηιεθζνχλ πσο κεηαμχ 

ηνπο εκθαλίδνληαη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πνηεηηθή ηνπο γξαθή, 

φπσο ε εηξσλεία, ν πεδνινγηθφο ηφλνο, ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηηο 

«πνηεηηθέο ιέμεηο» θιπ., θάηη πνπ επηηξέπεη λα κηιάκε γηα «ζπλάληεζε» ησλ 

δχν πνηεηψλ. 

Γπαμμαηιζμοί 

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

 Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ησλ πνηεηψλ Καβάθε-Αλαγλσζηάθε. 

 Να κπνξνχλ κφλνη ηνπο λα εληνπίδνπλ πνηήκαηα ησλ Καβάθε θαη 

Αλαγλσζηάθε πνπ «ζπλνκηινχλ» θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα ζεκεία «ζπλάληεζήο 

ηνπο». 

 Να κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ, λα αμηνπνηνχλ θαη λα θξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αληινχλ απφ ην δηαδίθηπν, λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ζπκθξαζηηθνχο 

πίλαθεο ιέμεσλ, κε ην πξφγξακκα Timerime, ην Windows Movie Maker, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά θείκελα, αιιά θαη κε ην 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν ζα αλαξηνχλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο θαη ην νπνίν ζα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία αλαηξνθνδφηεζεο. 

(λένη γξακκαηηζκνί). 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν ζελάξην, αμηνπνηψληαο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, απνζθνπεί –

κεηαμχ ησλ άιισλ– ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαη 

ζπλεπψο ζηελ επίηεπμε θιίκαηνο νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, είλαη θπξίσο 

θαζνδεγεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο.Μπνξεί, φκσο, λα επέκβεη, θαηεπζχλνληαο ηνπο 

καζεηέο ή ζέηνληαο εξσηήκαηα θαη επηιχνληαο απνξίεο ηνπο, φηαλ εθείλνη ηνπ ην 

δεηήζνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθξηηηθή παξνπζία ηνπ 
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δαζθάινπ, αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί, κεηαμχ άιισλ, θαη ε απηελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ. 

Ζ κεησπηθή δηδαζθαιία πνπ, επίζεο, αμηνπνηείηαη ζην ζελάξην, έρεη σο ζηφρν 

ηελ παξαθίλεζε, ηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ, θαη ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζή ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν δηδαζθαιίαο δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο 

εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, ελψ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ εξσηαπαληήζεσλ, πξνζπαζεί λα επηδηψμεη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ κεησπηθή δηδαζθαιία αμηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ α΄ θάζε ηνπ 

ζελαξίνπ, απνζθνπψληαο ζηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη 

λα εηζαρζνχλ επθνιφηεξα ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ. 

Δπηπιένλ, ε δηεξεπλεηηθή, αλαθαιππηηθή κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ επηινγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ, ελψ ε θξηηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνλ φγθν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ, αιιά θαη απέλαληη ζηνλ Ζ/Τ κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηά ηνπο. Σέινο, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζπγγξαθή ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

ηνπο.  

Δ ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σν ζέκα ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη 

ε ζπλεμέηαζε δχν ζεκαληηθψλ πνηεηψλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ηνπ Καβάθε 

θαη ηνπ Αλαγλσζηάθε, νη νπνίνη, αλ θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ρξνληθά, παξνπζηάδνπλ 

σο πξνο ηελ πνηεηηθή ηνπο γξαθή νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, 

έλαπζκα απνηέιεζε ε αλζνιφγεζε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε «Νένη ηεο ηδψλνο, 

1970» πνπ είλαη πηζαλφ λα θέξεη ζην λνπ ησλ καζεηψλ ην πνίεκα ηνπ Καβάθε «Νένη 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17253/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17253/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17253/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6416/
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ηεο ηδψλνο 400 κ.Υ», ζε πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη ην είραλ δηδαρζεί ζηελ Α΄ 

Λπθείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλεμέηαζε ησλ δχν πνηεηψλ, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο 

παξαπάλσ, θαη ε θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ πσο ζηελ ηέρλε ππάξρνπλ 

πνιιά θνηλά ζηνηρεία είλαη δπλαηφ λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 

πνιινί απφ απηνχο αζρνινχληαη κε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (κνπζηθή, ρνξφο, 

ζπγγξαθή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θιπ). Αθνξκψκελνη απφ απηφ ην ηειεπηαίν, ζα 

αληηιεθζνχλ επθνιφηεξα φηη δχν πνηεηέο κε ηφζν δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία κπνξνχλ 

λα «ζπλαληψληαη», φπσο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη κε θάζε άιιε κνξθή ηέρλεο, κε 

ηελ νπνία νη ίδηνη αζρνινχληαη. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γεληθήο παηδείαο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ αλζνινγνχληαη θείκελα ηεο κεηαπνιεκηθήο θαη ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο. Ο 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αλζνινγνχκελνπο πνηεηέο ζην ελ 

ιφγσ ζρνιηθφ βηβιίν, ελψ πνηεηηθά θείκελα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε ηα παηδηά 

έρνπλ δηδαρζεί ηφζν ζην Γπκλάζην, φζν θαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ. Έηζη, νη καζεηέο, 

ελζπκνχκελνη ηελ πνηεηηθή γξαθή ηνπ Καβάθε θαη κειεηψληαο ηνλ Αλαγλσζηάθε, 

πνηήκαηα ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο χιεο ζηε Γ΄ Λπθείνπ, ζα κπνξέζνπλ 

θαιχηεξα λα θαηαλνήζνπλ ηε «ζπλάληεζε» απηψλ ησλ δχν πνηεηψλ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζεγγίδνληαο, έηζη, ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ. Άιισζηε, κεηαμχ ησλ ζηφρσλ είλαη νη καζεηέο λα 

αλαδεηήζνπλ, λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα αλαξσηεζνχλ γηα ην πψο θαη ην 

γηαηί ηεο ελ ιφγσ πνηεηηθήο ζπλάληεζεο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα 

νπνία ζα θαηαιήμνπλ θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Σν παξφλ ζελάξην αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ 

σο κέζν θαη πεγή πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχνληαη, ελψ ε 
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παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Word) ή 

ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (PowerPoint) απνηειεί αιιαγή επνπηηθνχ κέζνπ πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε, ε αμηνπνίεζε ησλ 

πνιπκέζσλ (π.ρ. βίληεν) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, αιιά θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, αθνχ κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο νη 

ηειεπηαίνη κπνξνχλ λα νπηηθνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ. Όια ηα 

παξαπάλσ ζα επηηεπρζνχλ κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ, 

κεηαμχ ησλ άιισλ, πξνζθέξνπλ αλεμάληιεηεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη γλψζεο 

θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

(Παληδαξέιαο 2012: 9).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζελάξην πξνηείλεηαη αθελφο ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπκθξαζηηθνχ πίλαθα ιέμεσλ γηα κείδνλεο πνηεηέο, κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή πιένλ 

αλαδήηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε θαη ηνπ 

Αλαγλσζηάθε πνπ ζπλνκηινχλ θαη αθεηέξνπ ην πξφγξακκα Windows Movie Maker 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζή ηνπ κε ηηο ΣΠΔ. ην 

πιαίζην, επίζεο, ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο 

ςεθηαθήο ρξνλνγξακκήο κε ην πξφγξακκα Timerime ή νπνηνδήπνηε άιιν, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ιεηηνπξγεί σο εηθνληθφο 

ρψξνο ζπλάληεζεο, ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο, 

γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε κία επηπιένλ δηδαθηηθή 

αμία.  

Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ 

ΚΝΛ Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Κ.Π. Καβάθεο, «ηα 200 π.Υ» 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9008/
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ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ:  

Κ.Π. Καβάθεο, «Νένη ηεο ηδψλνο 400 κ.Υ» 

Κ.Π. Καβάθεο, «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο» 

 

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

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

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Νένη ηεο ηδψλνο, 1970»  

Λνγνηερληθά θείκελα άιιωλ ζρνιηθώλ βηβιίωλ: 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Θεωξεηηθήο θαηεύζπλζεο (Θεηηθήο θαηεύζπλζεο, επηινγήο) 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «ηνλ Νίθν Δ…1949» 

Κ.Π. Καβάθεο, «Ο Γαξείνο»  

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Οη ζσζίεο» 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Αληί λα θσλαζθψ…» 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Σψξα είλαη απιψο ζεαηήο…» 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «If…» 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «13.12.43» 

Κ.Π. Καβάθεο, «Μέξεο ηνπ 1909, ’10, θαη ’11» 

Κ.Π. Καβάθεο, «Σξψεο» 

Κ.Π. Καβάθεο, «Ζ πφιηο» 

Κ.Π. Καβάθεο, «Φπγάδεο» 

Υπνζηεξηθηηθό/εθπαηδεπηηθό πιηθό: 

Βίληεν  

Έιιελεο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο ηέρλεο- Κωλ/λνο Καβάθεο (εθπνκπή από ηνλ ΣΚΑΪ)  

Παξαζθήλην-Μαλόιεο Αλαγλωζηάθεο (εθπνκπή απφ ηελ ΔΣ1)  

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6416/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6410/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17253/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18796/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18789/
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=2&text_id=72
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=2&text_id=72
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=66&hi=9674&cnd_id=2
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=85&hi=11665&cnd_id=2
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=100&hi=12918&chd_id=2
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=8&hi=562&cnd_id=2
http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=62&cat=1
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=674&hi=152224&cnd_id=9
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=664&hi=151060&cnd_id=9
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=917&hi=182076&cnd_id=9
http://www.youtube.com/watch?v=DLR8pxewdPk
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Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε-πξηλ ηελ αλάγλωζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

1
ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ ή εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο)  

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο Α΄θάζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα ηνπ 

ζελαξίνπ θαη ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη 

καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

ππάξρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, δηαθνξεηηθά κεηαβαίλνπλ ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο. Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη’ απηήλ ηελ ψξα 

είλαη ε κεησπηθή θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη ξφιν θαζνδεγεηηθφ, ν νπνίνο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζα πξνζπαζήζεη λα ηνπο νδεγήζεη ζηνπο 

επηζπκεηνχο ζηφρνπο. Αλ ρξεηαζηεί κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, ψζηε νη 

καζεηέο λα κελ απνκαθξπλζνχλ απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. 

Αξρηθψο, ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα πξνθαιέζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

κπνξεί λα ηνπο ζέζεη έλα εξψηεκα, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα αλαθαιέζνπλ ζηε 

κλήκε ηνπο γλψζεηο παξειζφλησλ εηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά είλαη πηζαλφλ λα 

έρνπλ δηδαρζεί ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ ή ζηελ Α΄ Λπθείνπ ηνλ πνηεηή Κ.Π. Καβάθε, ηνπο 

ηίζεηαη ην εξψηεκα: Γλωξίδεηε ηνλ πνηεηή Κ.Π. Καβάθε; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε έλα 

πνίεκά ηνπ πνπ είηε γλωξίδεηε από ηα πξνζωπηθά ζαο αλαγλώζκαηα είηε ηπγράλεη λα 

δηδαρζήθαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ παξειζόληωλ ζρνιηθώλ εηώλ; 

Γίλεηαη ρξφλνο ιίγσλ ιεπηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αθνπζηνχλ νη απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ. Δλδερνκέλσο, θάπνηνη καζεηέο λα ζπκεζνχλ νξηζκέλα απφ ηα πνηήκαηα ηνπ 

ελ ιφγσ πνηεηή. ε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ επηηεπρζεί κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο 

λα αλαθέξεη θαη λα γξάςεη ζηνλ πίλαθα ηνπο ηίηινπο θάπνησλ πνηεκάησλ ηνπ ελ ιφγσ 

πνηεηή, (θαηά πξνηίκεζε φζσλ αλζνινγνχληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη είλαη πηζαλφ νη καζεηέο λα έρνπλ δηδαρζεί) πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε νκαιή ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζεκεηψλνπλ 

ζηα ηεηξάδηά ηνπο φ,ηη αλαγξάθεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ πίλαθα. 
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Μεηά ηελ αλαθνξά ζηνλ Καβάθε, νη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ γηα ηνλ 

πνηεηή Αλαγλσζηάθε. Κάηη ηέηνην κάιινλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη, θαζψο ην ίδην 

ην ζελάξην ζηεξίδεηαη ζηε «ζπλάληεζε» ησλ παξαπάλσ πνηεηηθψλ θπζηνγλσκηψλ, 

νπφηε ηα παηδηά θαηά ηελ πξψηε απηή ψξα ηνπ ζελαξίνπ πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηνπο πνηεηέο, ηνπο νπνίνπο ζα κειεηήζνπλ, πξηλ αξρίζνπλ λα εξεπλνχλ, λα 

αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο θάπνηα απφ ηα θνηλά ζεκεία ηεο πνηεηηθήο ηνπο γξαθήο, 

φπσο πξνηείλεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ζελαξίνπ. Αθνινχζσο, ηίζεηαη ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο ην εξψηεκα: Τπγράλεη λα γλωξίδεηε ηνλ πνηεηή Μ. Αλαγλωζηάθε; Γίλεηαη ε 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα θαη λα αθνπζηνχλ νη 

απφςεηο ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα γλσξίζνπλ (θαιχηεξα) ηνλ πνηεηή Μ. 

Αλαγλσζηάθε, γηα ηνλ νπνίν ίζσο είλαη πηζαλφ λα κελ είραλ κειεηήζεη πνίεκά ηνπ 

θαηά ηα πξνεγνχκελα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα, κέζσ ελφο πνηήκαηφο ηνπ. Βέβαηα, κηα 

πξψηε επαθή κε ηνλ πνηεηή, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πεδίν Πξνϋπνζέζεηο ηεο 

παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, ελδερνκέλσο λα έγηλε ζε κία εηζαγσγηθή ψξα πξηλ 

νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, φκσο, εδψ θαινχληαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

θαιχηεξα ηνλ ελ ιφγσ κεηαπνιεκηθφ πνηεηή. θνπφο είλαη, κειεηψληαο ην πνίεκα 

«ηνλ Νίθν Δ…1949» λα αληηιεθζνχλ κφλνη ηνπο, κέζα απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε, γηα 

παξάδεηγκα ην ηζηνξηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν γξάθεη ν πνηεηήο, αιιά θαη λα 

έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηελ πνηεηηθή γξαθή ηνπ. Κάηη ηέηνην, ινηπφλ, είλαη 

πξνηηκφηεξν λα γίλεη κέζα απφ έλα πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη 

ηνπο καζεηέο ζε κία θάπνηα απηελέξγεηα, παξά λα ηνπο δνζεί σο έηνηκε γλψζε. 

ηφρνο είλαη φρη κφλν λα γλσξίζνπλ κέζα απφ έλα δείγκα γξαθήο ηνπ ηνλ ελ ιφγσ 

πνηεηή, αιιά λα θαηαλνήζνπλ θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν γξάθεη, 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν έθθξαζήο 

ηνπ. 

Αξρηθψο, δηαβάδεηαη ην πνίεκα κεγαινθψλσο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε. 

Ζ αλάγλσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη πξνηηκεηέα, θαζψο απνηειεί κέξνο ηεο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18796/
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εξκελείαο ηνπ πνηήκαηνο. Ο δηάινγνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα γίλεη ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο. Ο δηδάζθσλ, ινηπφλ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα εζηηάζνπλ 

ζηνπο πξψηνπο ζηίρνπο, ζηηο πξψηεο εηθφλεο ηνπ πνηήκαηνο, θάλνληαο ηελ αθφινπζε 

εξψηεζε: «Σαλ ηξππεκέλεο ζάπηεο ζεκαίεο, θίινη πνπ ράλνληαη, εξείπηα»: κε ηηο 

παξαπάλω ιέμεηο ή θξάζεηο ζε πνηα θαηάζηαζε πνπ βηώλεη έλα έζλνο λνκίδεηε όηη 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη ν πνηεηήο;  

Αθνχγνληαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ κάιινλ ζα κπνξέζνπλ λα 

αλαθέξνπλ φηη νη παξαπάλσ εηθφλεο πξνθαλψο αλαθέξνληαη ζε θάπνηα εκπφιεκε 

θαηάζηαζε. Απηήλ ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε θαινχληαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε 

ζπλεμεηάζνπλ κε ηελ εκεξνκελία 1949 πνπ ππάξρεη ήδε ζηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο. 

ε απηφ ην ζεκείν ίζσο ρξεηαζηεί λα γίλεη ππελζχκηζε, αλ δελ ζπκνχληαη ηα παηδηά, 

ησλ γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ ηεο Καηνρήο θαη φζσλ αθνινχζεζαλ (εκθχιηνο θιπ.), 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην γεγνλφο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν πνηεηήο. 

Σέινο ηνπο δεηείηαη, αθνχ ππνγξακκίζνπλ θαη άιιεο ιέμεηο, θξάζεηο ή νιφθιεξνπο 

ζηίρνπο πνπ παξαπέκπνπλ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ζε γεγνλφηα εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, 

λα γξάςνπλ κία κηθξή παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ, ζηελ νπνία ζα ζρνιηάδνπλ ηελ 

παξαπάλσ ηνπο επηινγή, ελψ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη ηα πξψηα ζρφιηά ηνπο ζρεηηθά 

κε ην χθνο ηνπ πνηεηή, ηνλ ηξφπν έθθξαζήο ηνπ ή φ,ηη άιιν εθείλνη θξίλνπλ 

ζεκαληηθφ φηη πξέπεη λα εηπσζεί, γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ 

πνηεηή κέζσ ηνπ παξαπάλσ πνηήκαηνο.  

Ο δηδάζθσλ ζε απηφ ην ζεκείν αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη κπνξνχλ βνεζεηηθά 

λα δηαβάζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα φ,ηη αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή γεληά 

θαη ζηελ αληηζηαζηαθή-θνηλσληθή ηάζε ηεο κεηαπνιεκηθήο πνίεζεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ ίζσο ηνπο δηαθσηίζεη πεξηζζφηεξν γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο 

επνρήο, γηα ηε ζεκαηνινγία ησλ πνηεηψλ ηεο ιεγφκελεο αληηζηαζηαθήο πνίεζεο, ζηελ 

νπνία αλήθεη θαη ν Αλαγλσζηάθεο θαη, αλ ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ φζα 

ζηνηρεία ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ απάληεζή ηνπο.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17219/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17219/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17219/
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Μέζσ ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

απηελεξγήζνπλ, εξγαδφκελνη είηε αηνκηθά είηε θαηά δπάδεο, αθνχ θαινχληαη λα 

ζρεκαηίζνπλ έλα είδνπο πνξηξέηνπ ηνπ πνηεηή Αλαγλσζηάθε, πάληα κέζα απφ ηνλ 

ζρνιηαζκφ θαη κειέηε ελφο πνηήκαηφο ηνπ. Βέβαηα, κε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα 

νη καζεηέο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γξαθήο ηνπ 

Αλαγλσζηάθε (π.ρ. αθφξκεζε απφ ηελ ηζηνξία, ιηηφο ηξφπνο έθθξαζεο θιπ.) θαη φρη 

ζηε «ζπλάληεζή» ηνπ κε ηνλ Καβάθε. Πξέπεη, φκσο, λα πξνεγεζεί ε γλσξηκία ηνπο 

κε ηνλ κεηαπνιεκηθφ απηφ πνηεηή, πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηε ζπλεμέηαζή ηνπ κε ηνλ 

Καβάθε, ηνλ νπνίν κάιινλ έρνπλ εμεηάζεη ζε πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο ηάμεηο ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Αλαγλσζηάθε. Άιισζηε ε ελ ιφγσ ζπλεμέηαζε ζα ιάβεη ρψξα ζε 

επφκελεο ψξεο ηνπ ζελαξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ζηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα 

γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο πνηεηέο πνπ ζα κειεηήζνπλ, κέζσ ηεο πξνβνιήο ηνπ βίληεν 

«Έιιελεο ηνπ πλεχκαηνο & ηεο ηέρλεο-Κσλ/λνο Καβάθεο» θαη Παξαζθήλην-

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο. Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ησλ παξαπάλσ βίληεν, ζα 

πξνβιεζεί έλα κέξνο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζε ε πξνβνιή ηνπ βίληεν γηα 

ηνλ Καβάθε λα είλαη 2-2,5 ιεπηψλ (απφ 4.55΄ σο 6.57΄) θαη γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε 1,5 

πεξίπνπ ιεπηνχ (απφ 35΄ έσο36.50΄), αλ θαη ε επηινγή φζσλ ζα πξνβιεζνχλ αλήθεη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο καζεηέο, αθνχ 

απνκνλψζνπλ απφ ηα βίληεν πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά γξαθήο ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε, λα ηα θαηαγξάςνπλ 

κε ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ ζε έλα πξφρεηξν ηεηξάδην, πξνθεηκέλνπ λα ηα αμηνπνηήζνπλ 

ζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επφκελεο δηδαθηηθήο ψξαο.  

θνπφο ηεο παξαθνινχζεζεο νξηζκέλσλ ιεπηψλ απφ ηα παξαπάλσ βίληεν δελ 

είλαη κφλν λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο ελ ιφγσ πνηεηέο, αιιά θπξίσο λα εζηηάζνπλ 

ζε εθείλα ηα ζεκεία ησλ πξνβνιψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνηεηηθήο ηνπο γξαθήο, έηζη ψζηε ζηαδηαθά λα αληηιακβάλνληαη, πψο θάπνηα απφ 

απηά απνηεινχλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν, θάηη πνπ αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα 

http://www.youtube.com/watch?v=DLR8pxewdPk
http://www.youtube.com/watch?v=aqBP5vXt4ZI
http://www.youtube.com/watch?v=aqBP5vXt4ZI
http://www.youtube.com/watch?v=aqBP5vXt4ZI
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ηελ σο έλα ζεκείν «ζπλάληεζή» ηνπο. ηα ζπγθεθξηκέλα ιεπηά πνπ πξνηείλνληαη 

παξαπάλσ λα πξνβιεζνχλ, αλαθέξεηαη ν πεδφο ιφγνο ηνπ Καβάθε ή νη θνθηέο 

θξάζεηο θαη ε βησκαηηθή πνίεζε ηνπ Αλαγλσζηάθε, ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ ζηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ πνηεκάησλ πνπ ζα ηνπο δνζνχλ, λα 

ζπζρεηίζνπλ. 

2
ε
 ψξα (ζρνιηθή ηάμε) 

Καηά ηελ ψξα απηή, νη καζεηέο παξακέλνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Αξρηθψο, γηα λα γίλεη 

ε ζχλδεζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα, ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο 

καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε απ’ φια φζα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελή ηνπο ζπλάληεζε θαη ζα ήζειαλ λα ζπδεηήζνπλ πεξαηηέξσ. Μάιηζηα 

εξσηψληαη λα αλαθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπλνκηιία, ηε ζπλάληεζε 

ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε, έηζη ηνπιάρηζηνλ φπσο ηε είδαλ, γηα πξψηε 

θνξά, θαηά ηελ πξνεγνχκελε ψξα κέζα απφ ηα βίληεν πνπ ηνπο πξνβιήζεθαλ. Απηή 

ε εξψηεζε, βέβαηα, πξνυπνζέηεη λα αλαθαιέζνπλ ηα παηδηά ζηε κλήκε ηνπο φια φζα 

παξαθνινχζεζαλ ζηα βίληεν γηα ηνπο δχν πνηεηέο, ζπκβνπιεπφκελνη βέβαηα θαη ηηο 

ζεκεηψζεηο ζην πξφρεηξν ηεηξάδην πνπ ηνπο είρε δεηεζεί λα θξαηήζνπλ. Ίζσο ηα 

παηδηά ήδε λα έρνπλ εληνπίζεη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπο θάπνηα θνηλά ζεκεία, ησλ δχν 

πνηεηψλ, έηζη φπσο ηνπιάρηζηνλ ηα απνκφλσζαλ απφ ην βίληεν πνπ παξαθνινχζεζαλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε ψξα, σζηφζν ηελ ελ ιφγσ «ζπλάληεζε» θαινχληαη ηα ίδηα λα 

εληνπίζνπλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ κέζσ πνηεκάησλ πνπ ζα κειεηήζνπλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο «ζπλάληεζεο» ησλ δχν πνηεηψλ 

Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε ζα νινθιεξσζεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξψηε θάζε, κε 

ηελ αλάγλσζε ζηελ ηάμε κεγαινθψλσο ησλ πνηεκάησλ «Νένη ηεο ηδψλνο 400 κ.Υ» 

ηνπ Καβάθε θαη «Νένη ηεο ηδψλνο, 1970» ηνπ Αλαγλσζηάθε. Ζ επηινγή ησλ 

παξαπάλσ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ έγηλε, δηφηη νη καζεηέο εχθνια ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζνπλ ηελ πξνθαλή ζπλνκηιία ησλ δχν πνηεηψλ, φζνλ αθνξά αξρηθψο ζηνλ 

θνηλφ ζρεδφλ ηίηιν. Μεηά ηελ αλάγλσζε δεηείηαη απφ ηα παηδηά, πνπ κπνξνχλ λα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6416/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17253/
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εξγαζηνχλ ζε δπάδεο, λα επηβεβαηψζνπλ θαηά πφζν δηαθξίλνπλ κία «ζπλνκηιία» ησλ 

πνηεηψλ θαη αλ εληνπίδνπλ ηπρφλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δχν πνηεκάησλ. 

Αο ηνληζηεί πσο ν εθπαηδεπηηθφο είρε ήδε επηζεκάλεη ζηνπο καζεηέο φηη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ ζηα ηεηξάδηά ηνπο 

θάπνηεο πξψηεο ζεκεηψζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ πνηεκάησλ πνπ ηνπο 

δφζεθαλ, αιιά θαη ησλ πνηεηψλ ηνπο. Αθνχ δνζεί ιίγνο ρξφλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ζπδεηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηέιεμαλ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

ηφρνο ηεο παξαπάλσ ζπλεμέηαζεο είλαη νη καζεηέο κφλνη ηνπο λα εληνπίζνπλ 

νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ηνπ Καβάθε θαη ηνπ Αλαγλσζηάθε φζνλ 

αθνξά ζην χθνο, ζην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην, ζηελ απνπζία πνηεηηθψλ ιέμεσλ, 

νκνηνθαηαιεμίαο, ζηνλ δηδαθηηθφ ίζσο ηφλν. Να κπνξέζνπλ, δειαδή, κφλνη ηνπο λα 

αζθεζνχλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν ηζρχεη ζηα πνηήκαηα πνπ κειέηεζαλ απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε «ζπλνκηιία» ησλ δχν πνηεηψλ. Αλ ρξεηαζηεί ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

κε θαηεπζπλφκελν δηάινγν θαη κε ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο λα νδεγήζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζε θάπνηεο πξψηεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθέο κε ηα ζηνηρεία ηεο ζπλνκηιίαο 

θαη ηεο «ζπλάληεζεο» ησλ δχν πνηεηψλ.  

Με ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ νη απφςεηο ησλ παηδηψλ ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα ζεκεηψλνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ηνπο δεηείηαη λα ηηο αληηγξάςνπλ ζηα 

ηεηξάδηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ αλά πάζα ζηηγκή λα ηνπο είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα ηε 

ζπλέρεηα. ε απηφ ην ζεκείν, αθφκα θη αλ νη καζεηέο δελ ξσηήζνπλ, ζα κπνξνχζε λα 

ζρνιηαζηεί θαη ε ρξνλνινγία πνπ δειψλεηαη ζηνλ ηίηιν ησλ θεηκέλσλ ησλ δχν 

πνηεηψλ (400 κ.Υ. γηα ηνλ Καβάθε-1970 γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε). Δηδηθά γηα ην 

πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε, ην 1970 παξαπέκπεη ζηελ επνρή ηεο δηδαθηνξίαο, επνρή 

θαηά ηελ νπνία έδεζε ν πνηεηήο. 

Με ηελ αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ πνηεκάησλ αλακέλεηαη φηη νη καζεηέο ζα 

έρνπλ εηζαρζεί ζηε ζεκαηνινγία θαη ζηνλ θπξηφηεξν ζηφρν ηεο Α΄θάζεο πνπ είλαη λα 

αληηιεθζνχλ ηα πξψηα δείγκαηα ηεο ζπλνκηιίαο ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη 
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Αλαγλσζηάθε. Δπίζεο, αλακέλεηαη λα έρνπλ επηζεκάλεη, έζησ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θάπνηα πξψηα θνηλά ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ησλ δχν πνηεηψλ, 

φπσο ν πεδνινγηθφο ηφλνο, ε εηξσλεία, ην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην, ν δηδαθηηθφο ηφλνο, 

ε αθνξκή ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο απφ ηελ ηζηνξία, θάηη πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ απφ ηνλ ηίηιν ησλ πνηεκάησλ πνπ αλαγλψζηεθαλ. 

Με ηε κειέηε, ινηπφλ, ησλ παξαπάλσ πνηεκάησλ νινθιεξψλεηαη ε Α΄ θάζε. 

Αλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο, κπνξεί λα αλαηεζεί ζηνπο καζεηέο αηνκηθή εξγαζία 

ζηελ ηάμε, κε ζηφρν λα αλαζπλζέζνπλ φια φζα εηπψζεθαλ, ζρεηηθά κε ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε «ζπλάληεζε» ησλ δχν πνηεηψλ, κέζα απφ ηα παξαπάλσ πνηήκαηα 

πνπ αλαγλψζηεθαλ, αηηηνινγψληαο ηελ απάληεζή ηνπο θαη παξαπέκπνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο, ιέμεηο ή θξάζεηο ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ κειέηεζαλ 

θαηά ηελ ψξα απηή. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο, ηα ηειεπηαία 2-3 ιεπηά ηεο ψξαο, κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ 

βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζελαξίνπ απφ ηνπο καζεηέο, ηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθιήζεθε κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ, θάλνληαο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα: Έγηλε θαηαλνεηό 

ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα εθαξκόζνπκε; Καηαλνήζαηε, ωο έλα ζεκείν, κέζα από ηα 

πνηήκαηα πνπ ωο ηώξα κειεηήζαηε γηα πνηνπο ιόγνπο νη δύν πνηεηέο ζπλαληώληαη;  

Β΄ θάζε-θπξίωο αλάγλωζε (4 δηδαθηηθέο ώξεο) 

Καηά ηε Β΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, νη καζεηέο ζα 

αζρνιεζνχλ κε κηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ πηα κφλνη 

ηνπο ηε «ζπλάληεζε», ηε ζπλνκηιία ηνπ Αλαγλσζηάθε θαη ηνπ Καβάθε θαη ελ 

ζπλερεία λα αλαιάβνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπο ζηελ 

ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνπφο απηήο ηεο θάζεο απνηειεί ε επηζήκαλζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ θάπνησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ησλ ελ 

ιφγσ πνηεηψλ, σο πξνο ηηο γισζζηθέο επηινγέο, ηε ρξήζε ηεο εηξσλείαο, ηε κνξθή 

ησλ πνηεκάησλ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο, ηνλ δηδαθηηθφ, θάπνηεο θνξέο, ηφλν θ.ά. 

Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ είλαη θαη ε νξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 
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ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζα ζπκβάιεη ε ζπλεμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε θαη ηνπ Αλαγλσζηάθε, πνπ πξνηείλνληαη 

παξαθάησ, ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα αλαδείμνπλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο.  

Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαηά ηε θάζε ηεο θπξίσο αλάγλσζεο είλαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή. Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, (θαηά πξνηίκεζε ησλ 

ηεζζάξσλ αηφκσλ), ηα κέιε ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ δηαθξηηνχο ξφινπο: άιινο ζα είλαη 

ν γξακκαηέαο ηεο νκάδαο, άιινο ν ζπληνληζηήο, άιινο ν δαθηπινγξάθνο. Σνλίδεηαη 

ζηνπο καζεηέο φηη θαιφ είλαη λα θξαηνχλ αηνκηθφ θαη νκαδηθφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηνχλ ηπρφλ ζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιν πιηθφ ηνχο είλαη ρξήζηκν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ εξγαζία ησλ 

καζεηψλ ζε νκάδεο ζα είλαη δηαθξηηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο, επεκβαίλνληαο κφλν 

φηαλ θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε επίιπζε ησλ απνξηψλ 

ησλ παηδηψλ θιπ. 

Καηά ηηο ηέζζεξεηο απηέο ψξεο ηεο Β΄ θάζεο, νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε κία 

ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζηθφ ζθνπφ ζα έρνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ κέξνπο 

ηνπο ηεο πνηεηηθήο «ζπλάληεζεο» ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε, έηζη ψζηε 

θαη κφλνη ηνπο πηα λα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ κε ηνλ 

δηθφ ηνπο ιφγν ππέξ κηαο ηέηνηαο ζπλνκηιίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ ζα 

είλαη θνηλέο. Θα πξέπεη, φκσο, κειεηψληαο δηαθνξεηηθά θείκελα ησλ δχν πνηεηψλ λα 

εληνπίζνπλ θάζε θνξά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα θαηά πφζν είλαη εκθαλήο ε 

πνηεηηθή «ζπλάληεζή» ηνπο. Καηά ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ψξα απηήο ηεο θάζεο 

ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

Αλαιπηηθά, ε Β΄ θάζε είλαη ε αθφινπζε: 

1
ε 

ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο)  

Καηά ηελ πξψηε ψξα ηεο Β΄ θάζεο, νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο. Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε έμη νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
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έμη ζπλνιηθά Ζ/Τ. Αο ζεκεησζεί φηη νη νκάδεο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο ή 

πεξηζζφηεξεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. 

Αξρηθψο, δηαλέκνληαη αλά νκάδα ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ ζα κειεηήζνπλ. 

Κάζε νκάδα καζεηψλ ζα δηαβάζεη δχν ζπλνιηθά πνηήκαηα (κε εμαίξεζε ηελ α΄ 

νκάδα), έλα ηνπ Καβάθε θαη έλα ηνπ Αλαγλσζηάθε. Σα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε 

αλήθνπλ ηφζν ζηα δεκνζηεπκέλα, φζν θαη ζηα αλέθδνηα πνηήκαηά ηνπ, ελψ γηα ηνλ 

Αλαγλσζηάθε επηιέρζεθαλ πνηήκαηα απφ φιεο ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη απφ ηελ ηειεπηαία, κε ηνλ ηίηιν Σηόρνο, πνπ γξάθηεθε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974) θαη ζηελ νπνία είλαη εκθαλέζηαηε ε εηξσλεία ίζσο θαη ν 

ζαξθαζκφο. Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ ελδείθλπηαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ζπλνκηιία ησλ δχν πνηεηψλ ή ηελ επηζήκαλζε 

θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα πνηήκαηα πνπ κνηξάδνληαη ζηηο νκάδεο είλαη ηα αθφινπζα: 

ζηελ α΄ νκάδα «Μέξεο ηνπ 1909, ’10, θαη ’11», «Φπγάδεο» θαη «Θεζζαινλίθε, 

Μέξεο ηνπ 1969 κ.Υ», ζηε β΄ νκάδα «Ο Γαξείνο» θαη «If…», ζηε γ΄ νκάδα «ηα 200 

π.Υ» θαη «Αληί λα θσλαζθψ…». ηελ δ΄ νκάδα δίλνληαη ηα θείκελα «Πεξηκέλνληαο 

ηνπο βαξβάξνπο» θαη «Οη ζσζίεο», ζηελ ε΄ «Ζ πφιηο» θαη «13.12.43» θαη ηέινο ε ζη΄ 

νκάδα ζα κειεηήζεη ηα πνηεηηθά θείκελα «Σξψεο» θαη «Σψξα είλαη απιψο ζεαηήο…». 

Απφ ην δεπγάξη θεηκέλσλ θάζε νκάδαο ην πξψην θείκελν είλαη ηνπ Καβάθε θαη ην 

δεχηεξν ηνπ Αλαγλσζηάθε.  

Αο ζεκεησζεί πσο ζηελ α΄ νκάδα δίλνληαη δχν πνηήκαηα ηνπ Καβάθε έλαληη 

ελφο ζηηο ππφινηπεο. Κάηη ηέηνην επηιέρζεθε αθελφο γηαηί κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ νη 

καζεηέο ηελ πξνθαλή ζπλνκηιία ηνπ ηίηινπ ζηνπο δχν πνηεηέο, δηαβάδνληαο ην 

«Μέξεο ηνπ 1909, ’10, θαη ’11» ηνπ Καβάθε θαη ην «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 

κ.Υ» ηνπ Αλαγλσζηάθε θαη αθεηέξνπ γηαηί ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ην πνίεκα 

«Φπγάδεο» ηνπ Καβάθε γηα ηνλ εληνπηζκφ θάπνησλ επηπιένλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ ησλ δχν πνηεηψλ. 
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Γίλεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ πνηεκάησλ πνπ ηνπο δφζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 

1
εο

 ψξαο κνηξάδεηαη ην θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, ην νπνίν είλαη θνηλφ γηα φιεο 

ηηο νκάδεο. Απηήλ ηελ ψξα αζρνινχληαη κε ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Πξέπεη, 

δειαδή, λα εμεηάζνπλ απφ άπνςε κνξθήο ηα θείκελα θαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ χπαξμε 

ή φρη ζηξνθψλ, ηελ χπαξμε ή φρη ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ζηίρσλ αλά ζηξνθή, ηελ 

χπαξμε αληζνζχιιαβσλ ή κε ζηίρσλ θ.ά. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπλ ην ιεμηιφγην, ην 

χθνο, δειαδή θαηά πφζν ε γξαθή ησλ ελ ιφγσ πνηεηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ιπξηθή ή πεδνινγηθή θιπ., αλ ην χθνο είλαη εηξσληθφ ή αλ ν ιφγνο ησλ πνηεηψλ είλαη 

ιηηφο, θνθηφο θαη θξαηά απνζηάζεηο απφ απηφ πνπ νλνκάδνπκε «πνηεηηθή γιψζζα». 

Σηο απαληήζεηο ηνπο νη καζεηέο ζα ηηο γξάςνπλ ζε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

(Word), πξνθεηκέλνπ λα ην αμηνπνηήζνπλ επθνιφηεξα (ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ 

κνξθήο) ζε κία επφκελε δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ην αλαξηνχλ ζην ηζηνιφγην, γηα λα 

ππάξμεη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. 

Με ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ κφλνη 

ηνπο θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γξαθήο ησλ δχν πνηεηψλ θαη λα θξίλνπλ θαηά 

πφζν είλαη θνηλά. Έηζη, ζα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηα πξψηα βήκαηα, πέξα απφ φζα 

έθαλαλ θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε, ψζηε λα αληηιεθζνχλ θαηά πφζν ππάξρεη «ε 

ζπλάληεζε» ησλ δχν πνηεηψλ, ηνπιάρηζηνλ αξρηθψο ζε επίπεδν κνξθήο θαη γιψζζαο. 

2
ε
 ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο)  

Καηά ηελ ψξα απηή, νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη 

παίξλνπλ ζέζε ζηνλ ρψξν αλά νκάδεο, ρξεζηκνπνηψληαο, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε 

δηδαθηηθή ψξα, έμη ζπλνιηθά Ζ/Τ.  

ηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, νη νκάδεο ζπλερίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

είραλ μεθηλήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ψξα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηελ είραλ 

νινθιεξψζεη. Αλ πάιη είραλ ηειεηψζεη ηελ εξγαζία ηνπο, επεμεξγάδνληαη ην 

ζπλεξγαηηθφ ηνπο θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη ην 
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απνζεθεχνπλ ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπο ή ζε θάπνην θνξεηφ κέζν απνζήθεπζεο 

(USB), πξηλ ηελ ηειηθή αλάξηεζή ηνπ.   

ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη ζηα πνηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε 

δηαβάζεη λα εληνπίζνπλ ηελ χπαξμε «δηάινγνπ» ησλ πνηεηψλ κε ηελ ηζηνξία. 

Καινχληαη, δειαδή, λα εμεηάζνπλ θαηά πφζν νη πνηεηέο αθνξκψληαη απφ ηζηνξηθά 

γεγνλφηα ή μεθηλψληαο απφ απιέο ηζηνξίεο πξνζψπσλ, ηζηνξηθψλ ή κε, κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ ζηα πνηήκαηά ηνπο ην ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ θιίκα κηαο επνρήο. Παξάιιεια, 

θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ δηδαθηηθή δηάζεζε ησλ πνηεηψλ, κέζσ ηεο παξαπάλσ 

ηερληθήο ηεο αθφξκεζεο απφ ηελ ηζηνξία. ε απηφ ην θχιιν εξγαζίαο, νη νκάδεο ζα 

εληνπίζνπλ κελ ηελ θνηλή ηαθηηθή ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε, φζνλ 

αθνξά ζηνλ «δηάινγν» κε ηελ ηζηνξία. ε απηφ ην ζεκείν, ζα κπνξνχζαλ λα 

επηζεκάλνπλ θαη ηελ αθφξκεζε απφ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο επνρέο. 

ηφρνο ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κελ πεξηνξηζηνχλ νη καζεηέο 

ζηνλ εληνπηζκφ κφλν πθνινγηθψλ, ιεθηηθψλ ή κνξθηθψλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

αιιά λα πξνρσξήζνπλ έλα βήκα αθφκα, εμεηάδνληαο θαηά πφζν ε «ζπλάληεζε» ησλ 

δχν πνηεηψλ αθνξά θαη ζηελ αθφξκεζε απφ ηελ ηζηνξία πνπ, πνιιέο θνξέο, έρεη σο 

ζηφρν λα δηδάμεη ηνπο αλζξψπνπο, θαηαδεηθλχνληαο ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ ή 

πνιηηηθφ –ζηνλ Αλαγλσζηάθε– θιίκα ηεο ζχγρξνλήο ηνπο επνρήο. Αο ζεκεησζεί πσο 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εκθαλήο ε ζρέζε ησλ πνηεκάησλ πνπ θάζε νκάδα έρεη λα 

κειεηήζεη κε ηελ ηζηνξία, νη καζεηέο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ θαη λα απαληήζνπλ ζε 

απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα, θέξλνληαο ζην λνπ ηνπο ην πνίεκα « Νένη ηεο ηδψλνο» 

πνπ δηάβαζαλ θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε.  

Οη νκάδεο γξάθνπλ ηα ζπλεξγαηηθά ηνπο θείκελα ζε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ (Word) θαη αλαιακβάλνπλ ηελ απνζήθεπζή ηνπο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

Δπηπιένλ, ζην ηέινο ηεο ψξαο, ζε έλα αξρείν Word θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο ηνπο –θαηά πξνηίκεζε– ζε κνξθή ζηειψλ, κε ηε βνήζεηα ελφο πίλαθα, 

εάλ ε απάληεζή ηνπο δελ έρεη ήδε απηή ηε κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ 
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θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ νινκέιεηα, ζε κία κεηέπεηηα δηδαθηηθή 

ψξα, ελψ ζπγρξφλσο, αλαιακβάλνπλ ηελ αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζην ηζηνιφγην 

ηεο ηάμεο.  

3
ε
 ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Καηά ηελ 3
ε
 ψξα ηεο Β΄ θάζεο, νη καζεηέο εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά. 

Οη νκάδεο θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κεηαβνχλ ζηνπο ζπκθξαζηηθνχο πίλαθεο ιέμεσλ γηα 

κείδνλεο λενέιιελεο πνηεηέο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Πχιεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα 

(Αλεκφζθαια) θαη ζα επηιέμνπλ ηνλ ζπκθξαζηηθφ πίλαθα αξρηθψο ηνπ πνηεηή 

Καβάθε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Αλαγλσζηάθε. ηε ζπλέρεηα, γηα λα εληνπίζνπλ θαη 

άιια δείγκαηα πνηεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηε ζπλνκηιία ησλ δχν 

πνηεηψλ, κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο σλ πνηεηψλ ιέμεηο φπσο 

κέξεο, πνηεηέο, πνηήκαηα, ηζηνξία θαη άιιεο πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο ζα επηιέμνπλ. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζα δηαβάζνπλ θάπνηα απφ ηα πνηήκαηα ησλ ελ 

ιφγσ πνηεηψλ θαη α. ζα νδεγεζνχλ ζε κία ζπλεμέηαζε απηψλ, δειαδή ζα 

επηζεκάλνπλ θαηά πφζν εληνπίδνπλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήδε έρνπλ 

θαηαγξάςεη ζε ζηήιεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή γιψζζα θαη αθνξνχλ ζην 

χθνο, ηνλ ιφγν, ηε κνξθή θ.ά. θαη β. απφ ην ζχλνιν ησλ πνηεκάησλ πνπ έρνπλ 

εληνπίζεη ζε φπνηα απφ απηά ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε «ζπλάληεζε» 

ησλ δχν πνηεηψλ λα ηα αληηγξάςνπλ ζε έλα αξρείν Word ή PowerPoint θαη λα ηα 

ζπλδέζνπλ κε ππεξδεζκνχο κεηαμχ ηνπο. Με απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ελδερνκέλσο, 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα πσο θαη ζε άιια πνηήκαηα θαη φρη κφλν απηά πνπ 

ηνπο δφζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ψξεο νη δχν πνηεηέο ζε θάπνηα 

ζεκεία «ζπλαληψληαη».  

Ζ αληηγξαθή ησλ πνηεκάησλ πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο θαη ε ζχλδεζε κε 

ππεξδεζκνχο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αηηηνιφγεζε ησλ επηινγψλ ηνπο. 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
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ην ηέινο, ζα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ απφ ην δηαδίθηπν θσηνγξαθίεο, κε ηηο νπνίεο 

ζα εκπινπηίζνπλ ην αξρείν Word ή ην PowerPoint πνπ δεκηνχξγεζαλ.  

ηφρνο ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αλάδεημε απφ ηνπο καζεηέο θαη ε 

αηηηνιφγεζε, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ θαη αλαθνξψλ, ηεο ελ ιφγσ 

«ζπλάληεζεο» ησλ δχν πνηεηψλ, εληνπίδνληαο θαη ζρνιηάδνληαο πνηεηηθά θείκελα 

πνπ επηβεβαηψλνπλ ην παξαπάλσ. Δπηπιένλ, ε επηινγή απφ ην δηαδίθηπν 

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ ζθέςεσλ ή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ πνηεηψλ.  

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ ή ελαιιαθηηθά ζε έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο θαη ελ ζπλερεία ηηο αλαξηνχλ 

ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα δερζνχλ ηα ζρφιηα θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Με ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη ε δηδαθηηθή 

ψξα.  

4
ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ ή ζρνιηθή ηάμε) 

Σελ ηειεπηαία απηή ψξα ηεο Β΄ θάζεο ιακβάλεη ρψξα ε παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ αθελφο φινη νη καζεηέο λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ θαη αθεηέξνπ λα επηηεπρζεί ε 

αλαζχλζεζε. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρνιηθή κνλάδα δελ 

δηαζέηεη αίζνπζα πξνβνιψλ, ζα κπνξνχζε ε παξνπζίαζε λα ιάβεη ρψξα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Γηα ηελ παξνπζίαζε ζα ρξεηαζηεί έλαο θνξεηφο Ζ/Τ θαη ν βηληενπξνβνιέαο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Κάζε νκάδα κε ηε ζεηξά ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζα αλαιάβεη ηελ παξνπζίαζε 

ζηελ νινκέιεηα. Πξνηείλεηαη ν ρξφλνο πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη νκάδεο λα 

είλαη ελδεηθηηθά πέληε κε επηά πεξίπνπ ιεπηά, έηζη ψζηε, ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο, λα ππάξμεη δηαζέζηκνο ρξφλνο, πεξίπνπ 10-15 ιεπηψλ, γηα κία ζχληνκε 

αμηνιφγεζε θάζε νκάδαο απφ ηηο ππφινηπεο, κε θξηηήξηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ 

θεηκέλσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ νκάδσλ ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ 

νξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκθξαζηηθψλ πηλάθσλ, ηελ θαηαλφεζε 
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ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ζηε «ζπλάληεζε» ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη 

Αλαγλσζηάθε θιπ.  

Καιφ είλαη γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο λα πξνηείλεη θάζε θνξά πνπ κία νκάδα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο, 

νη ππφινηπνη καζεηέο λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο, ψζηε κεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο, 

λα πξνβνχλ ζε έλαλ πην ζηνρεπκέλν ζρνιηαζκφ ηεο, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε θαιχηεξα 

λα επηηεπρζεί αλ ν εθπαηδεπηηθφο ζεκείσλε ζηνλ πίλαθα, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

παξνπζηάζεσλ, ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε. Σέηνηα 

θξηηήξηα είλαη φζα ζεκεηψλνληαη παξαπάλσ, φπσο ε νξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ε ζσζηή 

αμηνπνίεζε ησλ ζπκθξαζηηθψλ πηλάθσλ θιπ.  

ην ηέινο ηεο ψξαο, θαινχληαη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

γηα ην θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί θαηά ηελ έλαξμε ηεο Β΄ 

θάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχλ νη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζν ζηνηρεία ηεο θαβαθηθήο γξαθήο, φπσο ε εηξσλεία, ν δηδαθηηθφο ηφλνο, ν 

πεδνινγηθφο ζηίρνο, ε αθφξκεζε απφ ηελ ηζηνξία θ.ά. ελππάξρνπλ ζε πνιιά 

πνηήκαηα ηνπ Αλαγλσζηάθε, θάηη πνπ καο επηηξέπεη λα κηιάκε γηα «ζπλνκηιία» ησλ 

δχν πνηεηψλ. 

Γ΄ θάζε-κεηά ηελ αλάγλωζε (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

θνπφο ηεο Γ΄ θάζεο είλαη αθελφο λα επηηεπρζεί ε αλαζχλζεζε θαη αθεηέξνπ λα 

ειεγρζεί πνηεο γλψζεηο απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ θαη Β΄ θάζεο, 

αλ δειαδή θαηαλφεζαλ κέζα απφ ηα πνηήκαηα πνπ κειέηεζαλ, αιιά θαη εθείλα πνπ 

εληφπηζαλ ζηνπο ζπκθξαζηηθνχο πίλαθεο ιέμεσλ, πσο ζε πνιιά πνηήκαηά ηνπο ν 

Καβάθεο θαη ν Αλαγλσζηάθεο «ζπλνκηινχλ». Σαπηφρξνλα, ζηφρνο είλαη λα 

εμεηαζζεί θαηά πφζν νη ίδηνη νη καζεηέο, δηαβάδνληαο νξηζκέλα πνηήκαηα ησλ δχν 

πνηεηψλ κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ θνηλά ζηνηρεία, φπσο ν πεδνινγηθφο ηφλνο, ε 

εηξσλεία θιπ. θαη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ή θαηά (αλάινγα κε ηα πνηήκαηα, ηα 

νπνία εμεηάδνπλ) ηεο ελ ιφγσ «ζπλάληεζεο» ησλ πνηεηψλ.  



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

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

 Γ΄ Λπθείνπ «Καβάθεο-Αλαγλσζηάθεο: ε ζπλάληεζε ησλ δχν πνηεηψλ»  

ειίδα 27 απφ 36 
 

Καηά ηε Γ΄ θάζε, δηάξθεηαο 2 σξψλ, ζα αμηνπνηεζεί ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη νη καζεηέο θαηά ηελ πξψηε ψξα κεηαβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έμη 

ζπλνιηθά Ζ/Τ, φζεο δειαδή θαη νη νκάδεο ησλ καζεηψλ.  

Λίγν πξηλ ηε ιήμε ηεο Γ΄ θάζεο κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα κνηξάζεη έλα θχιιν 

αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο, ην νπνίν ζα πεξηέρεη εξσηήκαηα–θξηηήξηα, πνπ ζθνπφ 

έρνπλ λα ειέγμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζελαξίνπ, ηελ θαηαλφεζε ηεο 

«ζπλάληεζεο ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε, ην ελδηαθέξνλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηνπο καζεηέο απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θιπ. Ο πίλαθαο κπνξεί 

λα ζπκπιεξσζεί ζηελ ηάμε, πξηλ ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, ή ειιείςεη ρξφλνπ λα 

δεηεζεί λα ζπκπιεξσζεί ζην ζπίηη απφ ηνπο καζεηέο. 

Αλαιπηηθά, ε Γ΄ θάζε έρεη σο αθνινχζσο: 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Οη καζεηέο εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη παίξλνπλ 

ζέζε αλά νκάδεο κπξνζηά απφ έλαλ Ζ/Τ.  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, νη νκάδεο θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ην πξφγξακκα Windows Movie Maker έλα βίληεν-αθηέξσκα ζηνπο 

δχν πνηεηέο, ζηνλ Καβάθε θαη ηνλ Αλαγλσζηάθε, δηάξθεηαο 1-1,5 ιεπηψλ. ην 

ςεθηαθφ απηφ αθηέξσκα θαινχληαη, αθνχ ζπληφκσο ζθηαγξαθήζνπλ ην πνξηξέην 

ησλ παξαπάλσ πνηεηψλ, λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ 

απφ ηε κειέηε ησλ πνηεκάησλ πνπ ηνπο δφζεθαλ, αιιά θαη απφ ηα πνηήκαηα πνπ 

εληφπηζαλ ζηνπο ζπκθξαζηηθνχο πίλαθεο ιέμεσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηε 

«ζπλάληεζε» ησλ δχν πνηεηψλ. ην ηέινο ησλ βίληεν κπνξνχλ λα ζπλνςίζνπλ ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληφπηζαλ ζηελ πνηεηηθή γξαθή ησλ παξαπάλσ πνηεηψλ, 

ελψ κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο, ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ 

ζπλνκηιία ησλ δχν πνηεηψλ. ην παξαπάλσ αθηέξσκα νη νκάδεο κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή κνπζηθή επέλδπζε πνπ ζα εκπινπηίζεη ην βίληεν 

πνπ θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ. Τπελζπκίδεηαη πσο ζην αθηέξσκά ηνπο ζα 
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αμηνπνηήζνπλ ην πιηθφ πνπ ήδε έρνπλ απνζεθεχζεη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπο 

θαηά ηηο πξνεγνχκελεο ψξεο.  

Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ αλαζχλζεζε φισλ φζσλ γλψξηζαλ νη καζεηέο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

δηδαθηηθέο ψξεο. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ, αθνχ ηα παηδηά δελ ζα νδεγεζνχλ ζε λέεο 

εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ βίληεν, αιιά νπζηαζηηθά ζα 

αμηνπνηήζνπλ ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ δεκηνχξγεζαλ θαηά ηηο ψξεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ. Δπηπιένλ, ζηφρνο είλαη λα επηιέμνπλ πνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλέιεμαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ παξνχζα θάζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην 

βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ή πνηα ζπκπεξάζκαηα απφ απηά, ζηα νπνία θαηέιεμαλ, 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην ςεθηαθφ αθηέξσκα ησλ δχν πνηεηψλ. Σέινο, νη 

εηθφλεο, νη δσγξαθηθνί πίλαθεο, νη θσηνγξαθίεο θαη ε κνπζηθή, πνπ ζα πξνζηεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο ζηα βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ, αθελφο ζηνρεχνπλ ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ ηδεψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηα 

πνηήκαηα πνπ νη καζεηέο ζα απνθαζίζνπλ λα εληάμνπλ ζην ςεθηαθφ ηνπο αθηέξσκα 

θαη αθεηέξνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ηελ ηέξςε ησλ 

καζεηψλ.   

Ζ ψξα θιείλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ βίληεν απφ ηηο νκάδεο 

ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζε θάπνην θνξεηφ κέζν απνζήθεπζεο (USB), 

πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ επφκελε ψξα λα ιάβεη ρψξα ε παξνπζίαζή ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ν ζρνιηαζκφο απφ ηηο άιιεο νκάδεο.  

2
ε
 δηδαθηηθή ψξα (Αίζνπζα πξνβνιψλ ή ζρνιηθή ηάμε) 

Καηά ηελ ηειεπηαία απηή ψξα ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο κεηαβαίλνπλ ζηελ αίζνπζα 

πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ βξίζθεηαη έλαο θνξεηφο Ζ/Τ, δχν ερεία θαη έλαο 

βηληενπξνβνιέαο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ βίληεν πνπ νη 

καζεηέο δεκηνχξγεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα.  

Ξεθηλά, ε παξνπζίαζε ησλ βίληεν. Πξνηείλεηαη ε κία νκάδα λα παξνπζηάδεη 

κεηά ηελ άιιε, μεθηλψληαο απφ ηελ α΄ θαη θαηαιήγνληαο ζηε ζη΄. Ζ φιε παξνπζίαζε 
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θαιφ είλαη λα κελ μεπεξάζεη ηα 25-30 ιεπηά ηεο ψξαο, δεδνκέλνπ φηη ηα βίληεν ζα 

είλαη, φπσο αξρηθψο επηζεκάλζεθε, κηθξήο δηάξθεηαο.   

Σα ππφινηπα 10-15 ιεπηά ηεο ψξαο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηα 

ςεθηαθά αθηεξψκαηα ησλ νκάδσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα 

αληαιιάδνπλ απφςεηο, λα ζπκθσλήζνπλ ή λα δηαθσλήζνπλ κε θάηη πνπ 

παξαθνινχζεζαλ. Έηζη, ζα ππάξμεη έλαο γφληκνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

έλα είδνο αλαηξνθνδφηεζεο. Καιφ είλαη λα επηζεκαλζεί ζηνπο καζεηέο πσο γηα λα 

ζπκνχληαη φζα ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε κπνξνχλ λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο ζην ηέινο 

ηνπ θάζε βίληεν, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ζρεηηθή ζπδήηεζε. 

πγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζρνιηαζηνχλ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ε νξζή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ε πξνζζήθε ησλ θαηάιιεισλ εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ, 

ηέηνησλ πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηα πνηήκαηα πνπ επειέγεζαλ, ε νξζφηεηα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη καζεηέο θ.ά.  

Δλαιιαθηηθά, αλ νη καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ην επηζπκνχλ κπνξεί ν 

ζρνιηαζκφο ησλ βίληεν λα κε ιάβεη ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ 

αθηεξσκάησλ, αιιά ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε θάζε βίληεν ρσξηζηά. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα γίλεη ζσζηή θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ψζηε λα 

κελ πιαηεηάζεη ε ζπδήηεζε, ε ζρεηηθή κε ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη δελ 

πξνιάβνπλ φιεο νη νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ηα βίληεν πνπ δεκηνχξγεζαλ.  

 Πξηλ ηε ιήμε ηεο Γ΄ θάζεο (5 πεξίπνπ ιεπηά) κπνξεί λα κνηξαζηεί ζηα παηδηά 

έλαο ζχληνκνο πίλαθαο (απην)αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ν παξαθάησ: 

ΔΡΩΣΖΜΑ-ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

1. πλεηδεηνπνηήζαηε, κέζα απφ φζα κειεηήζαηε, ηε 

«ζπλάληεζε» ησλ πνηεηψλ Καβάθε θαη 

Αλαγλσζηάθε; 

   

2. Πφζν ζεσξείηε πσο νη λέεο ηερλνινγίεο θαηέζηεζαλ 

ην κάζεκα πην ειθπζηηθφ; 
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3. Πφζν ζαο βνήζεζαλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα 

ζρεκαηίζεηε κηα πην πιήξε εηθφλα γηα ηελ ελ ιφγσ 

«πνηεηηθή ζπλάληεζε;» 
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Σ.ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Κοινό θύλλο επγαζίαρ για όλερ ηιρ ομάδερ.  

Κείμενα:   

Α΄ ομάδα:  Κ.Π. Καβάθεο, «Μέξεο ηνπ 1909, ’10, θαη ’11» θαη 

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

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

B΄ ομάδα: Κ.Π. Καβάθεο, «Ο Γαξείνο» Νενειιεληθή Λνγνηερλία Θεωξεηηθήο 

θαηεύζπλζεο (Θεηηθήο θαηεύζπλζεο επηινγήο), ζει.62-63 θαη 

 Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «If…» 

Γ΄ ομάδα:  Κ.Π. Καβάθεο, «ηα 200 π.Υ» Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ θαη 

 Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Αληί λα θσλαζθψ…» 

Γ΄ ομάδα:  Κ.Π. Καβάθεο, «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο», Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Α΄ Λπθείνπ, ζει. 427 θαη 

 Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Οη ζσζίεο» 

Δ΄ ομάδα:  Κ.Π. Καβάθεο, «Ζ πφιηο» θαη  

  Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «13.12.43» 

η΄ ομάδα:  Κ.Π. Καβάθεο, «Σξψεο» θαη  

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «Σψξα είλαη απιψο ζεαηήο…»  

 

 

 

1
η
- 2

η
 ώπα . σολική ηάξη. 

1. Σν πνίεκα «ηνλ Νίθν Δ…1949» ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε πνπ ζαο δφζεθε 

αλαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ βίσζε ε ρψξα καο, ζπζρεηηδφκελε 

κε ην έηνο 1949, θαηά ην νπνίν γξάθζεθε. Πνηα λνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη 

Α΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

http://kavafis.gr/poems/content.asp?id=62&cat=1
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251/
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-C131/594/3923,17040
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18789/
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=100&hi=12918&chd_id=2
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9008/
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=66&hi=9674&cnd_id=2
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6410/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6057
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1851,6057
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=2&text_id=72
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=664&hi=151060&cnd_id=9
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=8&hi=562&cnd_id=2
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=674&hi=152224&cnd_id=9
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=85&hi=11665&cnd_id=2
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18796/
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απηή ε θαηάζηαζε; Δληνπίζηε ιέμεηο, θξάζεηο ή ζηίρνπο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ 

απάληεζή ζαο θαη ζρνιηάζηε ηηο επηινγέο ζαο ζε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ. 

Καιείζηε, επίζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε ζηνλ ζρνιηαζκφ ζαο νηηδήπνηε λνκίδεηε πσο 

πξέπεη λα αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ην χθνο πνπ πηνζεηεί ζην πνίεκα ν Αλαγλσζηάθεο, 

ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο θ.ά.  

2. Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ «Νένη ηεο ηδψλνο 400 κ.Υ» ηνπ Καβάθε θαη 

«Νένη ηεο ηδψλνο, 1970» ηνπ Αλαγλσζηάθε εληνπίζαηε θάπνηα θνηλά ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ ηε ζπλνκηιία ησλ δχν πνηεηψλ; Αηηηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο, παξαπέκπνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, θξάζεηο, ιέμεηο ή 

ζηίρνπο ησλ πνηεκάησλ πνπ ζαο δφζεθαλ (αηνκηθή εξγαζία). 

 

 

 

 

1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

1. Γηαβάζηε ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ δφζεθαλ ζηελ νκάδα ζαο θαη α. ζπγθξίλεηέ 

ηα σο πξνο ηα κνξθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηελ χπαξμε ή φρη ζηξνθψλ, ηελ 

χπαξμε ηζνζχιιαβσλ ή αληζνζχιιαβσλ ζηίρσλ θιπ. θαη β. ζρνιηάζηε ην ιεμηιφγην 

θαη ην χθνο ησλ θεηκέλσλ ησλ δχν πνηεηψλ. Δπηζεκαίλεηε ηελ χπαξμε εηξσλείαο, 

πνηεηηθψλ ή θαζεκεξηλψλ ιέμεσλ, απινχ, θνθηνχ ιφγνπ; Σα ζπκπεξάζκαηα, ζηα 

νπνία ζα θαηαιήμεηε, επηηξέπνπλ λα κηιάκε γηα «ζπλάληεζε» ησλ δχν πνηεηψλ; 

Δπηβεβαηψζηε ή απνξξίςηε ηα παξαπάλσ κε αλαθνξέο ζε παξαδείγκαηα ησλ ίδησλ 

ησλ θεηκέλσλ. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα αξρείν Word θαη αλαξηήζηε ζην 

ηζηνιφγην ηεο ηάμεο, γηα λα δερζείηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο.  

 

2
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

1.ηα πνηήκαηα ησλ Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε πνπ ζαο δφζεθαλ κπνξείηε α. λα 

εληνπίζεηε έλαλ «δηάινγν» ησλ πνηεηψλ κε ηελ ηζηνξία; Αθνξκψληαη, δειαδή, απφ 

Β΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6416/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17253/
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απηήλ ή μεθηλνχλ απφ απιέο ηζηνξίεο αλζξψπσλ κε ζηφρν πάλησο λα κεηαθέξνπλ ην 

ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ ή πνιηηηθφ θιίκα κηαο επνρήο; β. Γηαθξίλεηε κία δηδαθηηθή 

δηάζεζε ησλ δχν πνηεηψλ, κέζα απφ ηελ αλαθνξά ηνπο ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα; γ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηαιήμαηε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα 

επηβεβαηψλνπλ, γηα κηα αθφκε θνξά, ηε «ζπλάληεζε» ησλ δχν πνηεηψλ; 

Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο, έρνληαο ζην λνπ ζαο θαη ην πνίεκα «Νένη ηεο 

ηδψλνο» θαη ησλ δχν πνηεηψλ πνπ δηαβάζαηε θαηά ηελ πξναλαγλσζηηθή θάζε. 

Αηηηνινγείζηε ηηο απαληήζεηο ζαο, θαηαγξάθνληάο ηεο ζε έλα αξρείν Word, θαηά 

πξνηίκεζε ζε κνξθή ζηήιεο ή πίλαθα θαη αλαξηήζηε ζην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο.  

 

3
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

1α. Μεηαβείηε ζηνλ ζπκθξαζηηθφ πίλαθα ιέμεσλ γηα κείδνλεο λενέιιελεο πνηεηέο ηεο 

πχιεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ζπκθξαζηηθφ πίλαθα ιέμεσλ 

ηνπ Καβάθε θαη ηνπ Αλαγλσζηάθε. Σνπνζεηήζηε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ιέμεηο 

φπσο κέξεο, πνηεηήο, πνίεκα, ηζηνξία ή άιιεο πνπ εζείο ζα επηιέμεηε. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηα θείκελα εθείλα ησλ δχν πνηεηψλ πνπ 

ζπλνκηινχλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηε «ζπλάληεζε» ησλ παξαπάλσ πνηεηψλ θαη α. 

ζπγθξίλεηέ ηα κεηαμχ ηνπο, εληνπίδνληαο θαηά πφζν εκθαλίδνληαη ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήδε απφ πξνεγνχκελε ψξα έρεηε θαηαγξάςεη ζε πίλαθα. β. Απφ 

ηα πνηήκαηα πνπ βξήθαηε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, επηιέμηε απηά πνπ ζπλνκηινχλ 

θαη ζπλδέζηε ηα κε ππεξδεζκνχο, αθνχ ηα αληηγξάςεηε ζε έλα Word ή PowerPoint. γ. 

Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν εηθφλεο, θσηνγξαθίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη νπηηθνπνηνχλ 

ην πεξηερφκελν ησλ πνηεκάησλ πνπ επηιέμαηε θαη πξνζζέζηε ηηο ζην αξρείν ζαο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαξηήζηε ζην ηζηνιφγην.  

4
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών ή ζσολική ηάξη. 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html
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1
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

1.Γεκηνπξγήζηε έλα ζχληνκν (1-1,5 ιεπηψλ) βίληεν-αθηέξσκα ζηνπο πνηεηέο 

Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε, ζην νπνίν αθνχ ζθηαγξαθήζεηε ην πνξηξέην ηνπο, ζα 

αμηνπνηήζεηε ηηο απαληήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηαιήμεηε, θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ψξεο, πξνζζέηνληάο ηα ζην βίληεν Γειαδή α. ζα αλαθέξεηε 

ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζεκάλαηε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ πνηεηψλ απφ ηα 

πνηήκαηα πνπ ζαο δφζεθαλ πξνο κειέηε ή απηά πνπ εληνπίζαηε ζηνπο 

ζπκθξαζηηθνχο πίλαθεο, β. ζα εκπινπηίζεηε ην βίληεν-αθηέξσκα κε εηθφλεο, 

θσηνγξαθίεο, κνπζηθή.  

 

2
η
 ώπα. Αίθοςζα πποβολών ή ζσολική ηάξη. 

1. χληνκε παξνπζίαζε ηνπ βίληεν-αθηεξψκαηνο ζηνπο Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε 

πνπ δεκηνχξγεζαλ νη νκάδεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα. 

Γ΄ θάζε: δξαζηεξηφηεηεο 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Δλαιιαθηηθά, θαηά ηε Γ΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ελφο ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν ζα θηινμελήζνπλ πιηθφ πνπ ζα 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο πνηεηέο Καβάθε θαη Αλαγλσζηάθε. Σν πιηθφ απηφ ζα κπνξνχζε 

λα είλαη θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, παξαπνκπέο ζε βίληεν, δηθά ηνπο άξζξα ή δηθέο ηνπο 

κειέηεο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε ζπλεμέηαζε θεηκέλσλ ησλ 

παξαπάλσ πνηεηψλ θαη ζα ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ππνινίπνπο. Σν ηζηνιφγην 

απηφ είλαη δπλαηφ λα κελ πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ αλάξηεζε πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηνπο 

ελ ιφγσ πνηεηέο, αιιά δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν 

ζα εθθξάδνληαη απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηε ζπλνκηιία θαη 

«ζπλάληεζε» θαη άιισλ πνηεηψλ, αθφκα θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο. 

 Δπίζεο, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα εθαξκφζεη ην 

ζελάξην, είλαη δπλαηφ, σο ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, λα ηεζεί θαηά ηελ Α΄ θάζε 

ζηνπο καζεηέο ε άζθεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ρξνλνγξακκήο, ζηελ νπνία ζα 

δειψζνπλ ηελ επνρή πνπ εκθαλίζηεθε ζην ινγνηερληθφ ζηεξέσκα ν Καβάθεο θαη 

ηελ επνρή ηνπ Αλαγλσζηάθε, γηα λα αληηιεθζνχλ θαη ζρεκαηηθά φηη νη δχν πνηεηέο, 

αλ θαη απέρνπλ ρξνληθά, σο έλα ζεκείν «ζπλαληψληαη θαη ζπλνκηινχλ». Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ρξνλνγξακκήο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ 

δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν, φπσο ην Timerime θ.ά. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν παξφλ ζελάξην δηδαζθαιίαο πξνηείλεη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Windows Movie Maker. Καζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο νη καζεηέο (ή 

ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηνπο) λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα, θαιφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ λα 

έρεη κεξηκλήζεη, ψζηε αθελφο λα παξνπζηάζεη ζηα παηδηά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ λα θξνληίζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο 

ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπο. Κάηη παξφκνην πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ πηνζεηήζεη σο ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπή ηεο 

ρξνλνγξακκήο απφ ηνπο καζεηέο.  

Ζ αμηνπνίεζε, επηπιένλ, ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο 

πξνυπνζέηεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ κε ηελ 

εξγαζία ζε νκάδεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη ηειεπηαίνη λα αληαπνθξηζνχλ ζε εθείλεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηε ζπγγξαθή ζπλεξγαηηθψλ θεηκέλσλ θαη άξα ηελ 

αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο. 

ην ζελάξην σο ρψξνο ειεθηξνληθήο ζπλάληεζεο πξνηείλεηαη ην ηζηνιφγην. Οη 

καζεηέο απαηηείηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάπνηα ψξα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ. Σέινο, κία ελδερφκελε αζπλέπεηα ζηε κεηάβαζε ζην ηζηνιφγην θαη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, κε πξφζρεκα ηελ έιιεηςε ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ελδερνκέλσο λα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί 

κε ηε ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ παηδηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα εηζέξρεηαη ζπρλά ζην ηζηνιφγην γηα λα αλαηξνθνδνηεί ηνπο 

καζεηέο ηνπ, αιιά θαη λα ηνλίδεη ζπλερψο ηελ αλάγθε ζρνιηαζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ 

άιισλ νκάδσλ.  

Σέινο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο απαηηείηαη ε 

ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζέηεη ην ζελάξην. 

Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Αθξηηίδνπ, Μ. 2013. Σ.Π.Δ. θαη δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ 

αιιειέλδεησλ θχθισλ. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.  

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.  
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