
 

 

Π.3.2.5 Πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε αληηπξνζωπεπηηθνύ 

αξηζκνύ ζελαξίωλ από θάζε ηύπν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο 
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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξωηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ βαζηζκέλωλ ζε ΤΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

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

πφξνπο.  
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Τίηλορ 

Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο. 

Εθαπμογή ζεναπίος 

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

Τάξη 

Α΄ Λπθείνπ  

Σσολική Μονάδα 

2
ν
 Γεληθφ Λχθεην Αραξλψλ 

Χπονολογία 

Απφ 10-10- 2012 έσο θαη 20-11-2012. 

Διδακηική/ θεμαηική ενόηηηα 

Σα θχια ζηε ινγνηερλία 

Διαθεμαηικό 

Όρη 

Χπονική διάπκεια  

11 ψξεο 

Χώπορ  

I.Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αίζνπζα πξνβνιψλ, εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο. 

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

Γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ επηδηψρζεθε ζηα 

εηζαγσγηθά καζήκαηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο 

κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιε ε 

δηακφξθσζε νκάδσλ. Όινη νη καζεηέο κνπ γλσζηνπνίεζαλ, κέζσ ζρεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ, πσο γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ηνπ Ζ/Τ (Word), ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ (PowerPoint), ηνπ θπιινκεηξεηή (Internet), ελψ ρξεηάζηεθε πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ λα παξνπζηάζσ ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ ηε δηαδηθαζία 

αλάξηεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο, ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, φπνπ ρξεηάζηεθαλ έμη Ζ/Τ, 

ζε δχν απφ ηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ ερεία. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν 

βηληενπξνβνιέαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Εθαπμογή ζηην ηάξη  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Μαξηάλλα Βελνχηζνπ, Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο, 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Α΄ Λπθείνπ, 2012. 

Το ζενάπιο ανηλεί  

Σν ζελάξην αληιεί νξηζκέλεο ηδέεο απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ 

Βαζηιηθήο Γεκεξηδή γηα ηελ ελφηεηα «Σα θχια ζηε ινγνηερλία ηεο Α΄ Λπθείνπ», ζην 

πιαίζην εκεξίδαο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Γ΄ Αζήλαο, κε ηίηιν «Λνγνηερλία Α΄ 

θαη Β΄ Λπθείνπ: Πξνηάζεηο πξνζέγγηζεο» (Αηγάιεσ 2012). 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν παξφλ ζελάξην δηδαζθαιίαο αθνξά ζηελ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο 

ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ κε ηίηιν «Σα θχια ζηε ινγνηερλία». 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα εμεηάζνπλ νξηζκέλα ππνζέκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ελφηεηαο: ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα, ηνλ γάκν θαη ηελ πξνίθα, 
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αμηνπνηψληαο πφηε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεησπηθήο θαη πφηε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, εξγαδφκελνη αηνκηθά ή νκαδηθά. 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή εθαξκνγή είρε σο βαζηθφ ζηφρν λα γίλνπλ θαηαλνεηά, 

κέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ φρη κφλν ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

νηθνγέλεηα (ή θαη ζηελ θνηλσλία), αιιά θπξίσο πψο απηφο ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο 

απνηππψλεηαη ζηε ινγνηερλία. Με πνηνπο ηξφπνπο δειαδή (εθθξαζηηθνχο, 

αθεγεκαηηθνχο), κε πνηα ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο, κε πνηα αθεγεκαηηθά κέζα, 

απφ πνηα νπηηθή γσλία ηα ινγνηερληθά θείκελα παξνπζηάδνπλ ηε γπλαίθα, ηνλ γάκν 

θαη ηνλ ζεζκφ ηεο πξνίθαο θιπ. 

 Γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα πην ζαθή εηθφλα γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ 

επηιέρζεθαλ θείκελα πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο, απφ ηελ πξψηε πεξίνδν θαη ηηο παξαινγέο έσο θαη ηε ζχγρξνλε 

ινγνηερλία. 

 Δξγαδφκελνη ζε νκάδεο, νη καζεηέο απφιαπζαλ ηα νθέιε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φπσο ηελ πνιχηηκε αληαιιαγή απφςεσλ θαζψο θαη ηε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο νηθεηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε έληαμε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Ζ/Τ θαηέζηεζε ην κάζεκα πην 

ειθπζηηθφ θαη νη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο «λένπο γξακκαηηζκνχο» 

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

ζηάζεσλ δσήο, αιιά λα εξεπλά, λα δεκηνπξγεί, λα ζπκκεηέρεη, λα αζθεί θξηηηθή, 

ζπγθξίλνληαο ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα πξνο κειέηε 

ινγνηερληθά θείκελα, κε ηελ αληίζηνηρε ζηε δηθή ηνπ επνρή, κε βάζε ηνλ δηθφ ηνπ 

αμηαθφ θφζκν. 
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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 δηαθξίλνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα πεξί γάκνπ, ηνλ ζεζκφ ηεο πξνίθαο κέζα απφ θείκελα 

δηαθνξεηηθήο επνρήο (απφ ηελ πξψηε πεξίνδν σο ηε ζχγρξνλε ινγνηερλία) ή 

δηαθνξεηηθήο ρψξαο πξνέιεπζεο (λενειιεληθή, επξσπατθή ινγνηερλία), 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη απηφο ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο γπλαίθαο (ζπδχγνπ, θφξεο, 

αδειθήο) εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ εηθφλα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν θάζε θχινπ πνπ επηθξαηνχλ αλά επνρή, 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη παξαπάλσ αληηιήςεηο πνπ θάζε θνξά 

δηακνξθψλνληαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο γπλαίθαο ζρεηίδνληαη θαη κε ην 

ηζηνξηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

δηακνξθψλνληαη, 

 λα θαηαλνήζνπλ πσο απφ ηε δηακνξθσκέλε ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα εμαξηψληαη άκεζα θαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ άιισλ απέλαληί ηεο, αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ίδηαο θαη 

ησλ άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα/λογοηεσνία 

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

 λα ζπγθξίλνπλ ηα ζηεξεφηππα γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα κε ηα 

ινγνηερληθά πνξηξέηα ησλ γπλαηθψλ ησλ πξνο εμέηαζε θεηκέλσλ θαη λα δνπλ 

θαηά πφζν ε ινγνηερλία αλαπαξάγεη ή αιιάδεη θαη αλαηξέπεη απηά ηα 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα ην γπλαηθείν θχιν, 

 λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη, ηα 

αθεγεκαηηθά κέζα θαη ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα ζηελ «απφδνζε» ηνπ 

ινγνηερληθνχ πνξηξέηνπ ηεο γπλαίθαο, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, 
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  λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, 

αλάινγα κε ηελ επνρή πνπ γξάθηεθαλ (παξαινγέο, θξεηηθή ινγνηερλία, 

επηαλεζηαθή ζρνιή, λέα αζελατθή ζρνιή, κεηαπνιεκηθή θαη ζχγρξνλε 

ινγνηερλία), 

 λα εμεηάζνπλ ηε γιψζζα, ηε ζηηρνπξγηθή θαη ηελ χπαξμε ινγνηερληθψλ 

ξεπκάησλ ησλ θεηκέλσλ πνπ κειέηεζαλ, κέζσ ησλ νπνίσλ απνδίδνληαη νη 

αληηιήςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο γηα ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα, 

 λα δηεξεπλήζνπλ κε πνηνλ ηξφπν απνηππψλεηαη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνλ γάκν ζηα 

ινγνηερληθά θείκελα, 

 λα αζθεζνχλ ζηε γξαθή δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ (βηβιηνπαξνπζίαζε, 

εκεξνιφγην, άξζξν), ρξεζηκνπνηψληαο ην αλάινγν χθνο, επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην θαη θάλνληαο ηηο θαηάιιειεο ιεθηηθέο επηινγέο. 

Γπαμμαηιζμοί 

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

 λα νδεγεζνχλ ζηελ νξζή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ιφγνπ, ηφζν ηνπ 

γξαπηνχ, φζν θαη ηνπ πξνθνξηθνχ, 

 λα ζρεκαηίζνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

ηνλ γάκν θαη ηνλ ζεζκφ ηεο πξνίθαο κειεηψληαο ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη 

θαηαλνψληαο πψο ε ινγνηερλία απνηππψλεη ηα παξαπάλσ, 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο απιέο εθαξκνγέο ηνπ Ζ/Τ θαη κε ην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν ζα αλαξηνχζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

ην νπνίν ζα απνηεινχζε έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία αλαηξνθνδφηεζεο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Σν παξφλ ζελάξην κε ηίηιν «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο 

πξνίθαο» πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα πνπ νη καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ κπνξνχλ εχθνια 

λα θαηαλνήζνπλ, λα ζρνιηάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα απηφ, 

αλαγφκελνη θαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο.  
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Σν ζέκα ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξψηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα, ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ, 

ελψ αμηνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο (ΣΠΔ), νη νπνίεο εληζρχνπλ 

ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ ζελαξίνπ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν 

θείκελα πνπ αλζνινγνχληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

θαη ζε άιια ζρνιηθά βηβιία, φζν θαη ινγνηερληθά θείκελα εθηφο ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη άιιν επνπηηθφ θαη ζπλνδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζπλέβαιε ζηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ελφηεηαο, φπσο βίληεν, ηξαγνχδηα θαη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ. 

Ζ παξνχζα εθαξκνγή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο, φπσο, άιισζηε, πξνηείλεηαη 

θαη απφ ην Π. γηα ηε Λνγνηερλία ζηελ Α΄ Λπθείνπ, δειαδή ηε θάζε Πξηλ ηελ 

αλάγλωζε, ηε θάζε ηεο Κπξίωο αλάγλωζεο θαη ηε θάζε Μεηά ηελ αλάγλωζε. Οη 

καζεηέο εξγάζηεθαλ αηνκηθά ή νκαδηθά, αζρνινχκελνη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο πνπ ηνπο δφζεθαλ, ελψ φινη καδί –εγψ σο 

εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο– αμηνινγήζακε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ φινη, 

κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ απφθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ επηδηψμακε, βάζεη ηεο 

ζθνπνζεζίαο ηνπ ζελαξίνπ, λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

«Σα θχια ζηε ινγνηερλία» είλαη ε πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ, ζχκθσλα κε ην Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ην Λχθεην. Σν ελ ιφγσ ζελάξην, πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε, 

επηιέρζεθε φρη κφλν ιφγσ ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηελ παξαπάλσ ζεκαηηθή ελφηεηα, 

αιιά θαη επεηδή ζέκαηα φπσο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ν γάκνο γίλνληαη εχθνια 

αληηιεπηά απφ ηνπο καζεηέο θαη πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, αθνχ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα ζρνιηάζνπλ ζηεξηδφκελνη ζηα βηψκαηα, ηηο εκπεηξίεο ηηο γλψζεηο ή 

ηα αθνχζκαηά ηνπο. 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν παξφλ ζελάξην δηδαζθαιίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ελφηεηα «Σα θχια ζηε 

ινγνηερλία» ηνπ Ν.Π. γηα ηε Λνγνηερλία ηεο Α΄ Λπθείνπ, αθνχ πξαγκαηεχεηαη 

νξηζκέλα ππνζέκαηα ηεο ελφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηνλ γάκν θαη ηελ πξνίθα. ηφρνο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ λα γλσξίζνπλ νη 

καζεηέο ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην ζηελφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία γηλφηαλ ε επηινγή ηνπ ζπληξφθνπ θαη ν γάκνο, αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνίθαο (ιφγσ θαη ηεο ζεζκνζέηεζήο ηνπ), θαζψο θαη πψο 

φια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηε ινγνηερλία. Ο ζηφρνο απηφο ζπλδέεηαη θαη κε 

ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Π. γηα ηε ινγνηερλία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 

ελφηεηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε γλψζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ 

ησλ θχισλ. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ εμέρνπζα ζέζε δφζεθε ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. 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 

(βίληεν, ηξαγνχδηα) γηα ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αιιά 

θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζή ηνπο ήηαλ κεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη 

καζεηέο, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ, ιεηηνπξγψληαο σο 

εηθνληθφο ρψξνο ζπλάληεζεο, ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο πξνζέδσζε ζην ζελάξην επηπιένλ δηδαθηηθή αμία.  

 Σέινο, ε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ, φμπλε ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζε απηφ 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf
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πνπ νλνκάδνπκε εηθνληζηηθή κάζεζε, κέζσ ηεο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη 

παξνπζίαζεο κηαο ηδέαο ή πιεξνθνξίαο. 

Κείμενα 

Λνγνηερληθά θείκελα ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ:  

«Σεο λχθεο πνπ θαθνπάζεζε», παξαινγή  

Αλδξέαο Λαζθαξάηνο, «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο»  

Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, «Δξσηφθξηηνο»  

ΚΝΛ Β΄ Λπθείνπ:  

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, «Ζ θφληζζα»  

Κσλζηαληίλνο Θενηφθεο, «Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα»  

Δπξσπατθή Λνγνηερλία Β΄ Λπθείνπ-επηινγήο 

Σδέεκο Σδφπο, «Ζ Έβειηλ»  

ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ:  

Αλδξέαο Φξαγθηάο, «Άλζξσπνη θαη ζπίηηα»  

Λνγνηερλία Καηεχζπλζεο Γ΄ Λπθείνπ 

Κηθή Γεκνπιά, «εκείν αλαγλσξίζεσο» 

Λνγνηερληθά θείκελα εθηόο ηωλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ  

Ρέα Γαιαλάθε, Διέλε ή ν θαλέλαο. Αζήλα: Καζηαληψηεο, 2004.   

Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, Δξωηόθξηηνο, ελφηεηα Γ΄, ζη. 277-298, 309-360. Αζήλα: 

Δξκήο, 1998. 

ψηε Σξηαληαθχιινπ, Άικπαηξνο. Αζήλα: Παηάθεο, 2003. 

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Η θόληζζα (1903). ην Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, 

Άπαληα, θξηη. έθδ. Ν.Γ. Σξηαληαθπιιφπνπινο, η. 3, 417-520. Αζήλα: Γφκνο, 1989.  

 

 

 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=438&author_id=20
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Υπνζηεξηθηηθό πιηθό  

Με ινγνηερληθά θείκελα  

«Καηακεξηζκφο εξγαζίαο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνγέλεηα», Κνηλωληνινγία Γ΄ 

Λπθείνπ, 79-81 [ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πίλαθα (ζ. 80) κε ηίηιν «ζχγθξηζε 

ξπζκίζεσλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ»]. Αζήλα: ΟΔΓΒ.  

Κ. Μπέε, Μεηά ηε «λεθξαλάζηαζε» ηνπ ζρεδίνπ Γαδή. Αιήζεηεο θαη κχζνη γχξσ απφ 

ηελ πξνίθα, Διεπζεξνηππία, 1981. 

Τξαγνύδηα  

Μεινπνηεκέλνη ζηίρνη απφ ηνλ Δξσηφθξηην. [Νίθνο Μακαγθάθεο, Δξωηόθξηηνο ηνπ 

Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ (Μπαιάληα γηα ηξεηο θωλέο θαη ιίγα όξγαλα), 2006]. 

Βίληεν 

«Ζ θαηάξα λα είζαη γπλαίθα» (απφζπαζκα απφ βίληεν-ληνθηκαληέξ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ εθπνκπή ηεο ΔΣ1 «Θεκαηηθή Βξαδηά», Μάξηηνο 2007). 

Ο παηέξαο ηνπ Απγνχζηνπ ηξίληκπεξγθ, Γηψξγνο Αγαζνληαθηάδεο, 1988 (ζεαηξηθή 

παξάζηαζε πνπ αλέβεθε απφ ηελ Κεληξηθή θελή ηνπ Δζληθνχ Θέαηξνπ θαη 

παξνπζηάζηεθε απφ ηελ εθπνκπή ηεο ΔΣ1 «Σν Θέαηξν ηεο Γεπηέξαο»). 

Ιζηνζειίδεο  

Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα: Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο. 

πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ: Αλζνιφγην Αλαγλψζεσλ 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: Πξηλ ηελ αλάγλωζε (2 ώξεο) 

1
ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ) 

ηφρνο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ αθελφο, ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα ηνπ 

ζελαξίνπ, πνπ απνηειεί θαη ππνζέκα ηεο πξψηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ, θαη αθεηέξνπ, ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1953/
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819
http://www.youtube.com/watch?v=o9ndEZoewOQ
http://www.youtube.com/watch?v=mDBMt96RAsI
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.snhell.gr/lections/writers.asp
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Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο θάζεο είρα κεξηκλήζεη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηακφξθσζεο νκάδσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη νηθεηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ
1
. Εήηεζα απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ήηαλ έλα είδνο θνηλσληνγξάκκαηνο, θαζψο ζε απηφ νη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην ελδηαθέξνλ γηα 

ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ζηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, αιιά θαη ζηε 

γλψζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ, ηνπ θπιινκεηξεηή θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν έγηλε ε αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ. Εεηήζεθε, επηπιένλ, απφ ηνπο 

καζεηέο λα ζεκεηψζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην έλα κφλν φλνκα ζπκκαζεηή ηνπο κε 

ηνλ νπνίνλ επηζπκνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ 

ζελαξίνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη πξνέθπςαλ νη ηειηθέο νκάδεο, γηα ηε δηακφξθσζε ησλ νπνίσλ 

έιαβα ππφςε κνπ ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ λα ζπλεξγάδνληαη κε θάπνηνλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ελψ, ηαπηνρξφλσο, πξνζπάζεζα λα εληάμσ ζε θάζε νκάδα έλαλ 

καζεηή κε ελδηαθέξνλ γηα ηε ινγνηερλία θαη θάπνηνλ κε θαιή γλψζε θαη ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σέινο, αθηεξψζεθε ζρεδφλ κηζή 

δηδαθηηθή ψξα ζηελ παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ ηζηνινγίνπ. 

Ζ 1
ε
 ψξα ηεο Α΄ θάζεο μεθίλεζε κε εξσηήζεηο σο αθφξκεζε, νη νπνίεο αθελφο 

θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ ηνπο ελεκέξσζαλ γηα ηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα ηελ νπνία ζα δηδάζθνληαλ ζέηνληαο ηνπο θαη έλαλ γεληθφηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ξσηήζεθαλ: Πνηα ήηαλ ε θνηλωληθή ζέζε 

                                                           

1
 Αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε νκάδαο πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα: ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ 

ηεο ηάμεο ήηαλ είθνζη έμη θαη επνκέλσο δεκηνπξγήζεθαλ έμη νκάδεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξεηο ήηαλ 

ηεηξακειείο θαη δχν πεληακειείο. Κάζε καζεηήο, σο κέινο ηεο νκάδαο, αλέιαβε έλαλ ξφιν: άιινο 

ήηαλ ν γξακκαηέαο πνπ θξαηνχζε ην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο, θάπνηνο άιινο ν ζπληνληζηήο, ελψ ε ίδηα 

ε νκάδα πξφηεηλε απηνχο πνπ είραλ εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, νη νπνίνη έγηλαλ 

νη δαθηπινγξάθνη θαη αλέιαβαλ λα δαθηπινγξαθνχλ ηα θείκελα ησλ νκάδσλ ζηνλ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ ή ζην ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ. 
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ηωλ γπλαηθώλ ζην παξειζόλ θαη πνηα είλαη ζήκεξα; Πώο ιεηηνπξγνύζε ηόηε θαη πώο 

ζήκεξα ε νηθνγέλεηα; Έρεηε αθνύζεη γηα ηελ πξνίθα; Πνηεο είλαη νη δηθέο ζαο εκπεηξίεο;  

Κάζε θνξά πνπ αθνπγφηαλ κία εξψηεζε ζηε ηάμε, δεηνχληαλ απφ ηνπο καζεηέο 

λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζηεξηδφκελνη ζηηο εκπεηξίεο ή ζηα αθνχζκαηά ηνπο. 

Ζ φιε ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ δέθα ιεπηά. Αθνχζηεθαλ πνιιέο θαη 

ελδηαθέξνπζεο απφςεηο, πνιιέο θνξέο δηακεηξηθά αληίζεηεο. Παξαηήξεζα πσο φ,ηη 

νλνκάδεηαη «αηψληα πάιε ησλ δχν θχισλ» έιαβε ζάξθα θαη νζηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαπάλσ ζπδήηεζεο, θαζψο νξηζκέλα απφ ηα αγφξηα ηεο ηάμεο ηάρζεθαλ ππέξ 

κηαο παιαηφηεξνπ ηχπνπ παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο, επηρεηξεκαηνινγψληαο κάιηζηα 

επί ηνχηνπ, ελψ ηα θνξίηζηα –θαλεξά ελνριεκέλα θάπνηα απφ απηά– εμέθξαζαλ 

αληίζεηεο απφςεηο, ζηεξηδφκελα ζε πην ζχγρξνλεο ζεσξίεο. χληνκα, φκσο, νη ηφλνη 

έπεζαλ, ρσξίο λα μεπεξαζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα, θαη αθνινχζεζε ε πξνβνιή 

εηθφλσλ, ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ, κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε θξάζε Αο δνύκε θάπνηεο εηθόλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα καο 

ελεκέξσζα ηνπο καζεηέο πσο ζα αθνινπζνχζε ε πξνβνιή εηθφλσλ
2
, νη νπνίεο ζθνπφ 

είραλ λα καο δείμνπλ πψο απνηππψλνληαη ηα ζέκαηα ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο, ηνπ 

γάκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ηεο πξνίθαο ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, πιελ ηεο 

ινγνηερλίαο, φπσο είλαη ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε θσηνγξαθία ή ε γεινηνγξαθία. 

Αθνινχζεζε νιηγφιεπηε ζπδήηεζε (2΄) θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαζέζνπλ ηηα απφςεηο ηνπο, ηα ζρφιηά ηνπο, λα αλαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο ησλ εηθφλσλ, ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα θαηέγξαςαλ ζε κία πνιχ ζχληνκε αηνκηθή εξγαζία (3΄-4΄) 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθάιεζαλ ζηνπο καζεηέο νη θσηνγξαθίεο ησλ 

πξνηθνζπκθψλσλ, αιιά θπξίσο ε ιεπηνκέξεηα απφ ηνλ δσγξαθηθφ πίλαθα ηνπ 

Νηθνιάνπ Γχδε κε ηίηιν «Οη αξξαβψλεο ησλ παηδηψλ».  

ηε ζπλέρεηα, ζην 2
ν
 κηζφ ηεο 1

εο
 δηδαθηηθήο ψξαο (30-35΄) επηδηψρζεθε λα 

θηλεηνπνηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη καζεηέο θαη γηα απηφ ελεπιάθεζαλ σο νκάδεο 

                                                           

2
 Ζ πξνβνιή ησλ εηθφλσλ έγηλε κέζσ ελφο ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ (ppt) θαη γηα ηελ 

αλαδήηεζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεραλή αλαδήηεζεο Google. 
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ζε κία άζθεζε-παηρλίδη δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Σνπο δφζεθε έλα θσηναληίγξαθν κε 

ζρήκαηα θαη ηνπο δεηήζεθε λα ραξαθηεξίζνπλ κε ιέμεηο ηε γπλαίθα ηνπ ρζεο θαη ηνπ 

ζήκεξα (ηνλίζηεθε φηη πξέπεη θάζε κέινο θάζε νκάδαο λα ζπκβάιεη ζε απηήλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα κε κία ιέμε αλά ζρήκα). Οη ιέμεηο ήηαλ ξήκαηα, νπζηαζηηθά ή 

επίζεηα. Γηεπθξηλίζηεθε ζηνπο καζεηέο πσο δελ ρξεηαδφηαλ λα πεξηνξηζηνχλ, ψζηε λα 

βξνπλ ιέμεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κφλν κε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ, αιιά 

κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ π.ρ θαη ζην ληχζηκν, ηελ εκθάληζε θιπ., θαη, έηζη, 

αθέζεθαλ νη νκάδεο ειεχζεξεο λα εθθξαζηνχλ. 

ηε ζπλέρεηα, δφζεθε ζηνπο καζεηέο κία άζθεζε δεκηνπξγηθήο γξαθήο: 

δεηήζεθε απφ ηηο νκάδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ιέμεηο πνπ είραλ γξάςεη (8 ζην 

ζχλνιν) θαη αμηνπνηψληαο ηε θαληαζία ηνπο λα γξάςνπλ αλά νκάδα έλα ζχληνκν 

θείκελν πνηεηηθφ ή πεδφ (θαηά ηελ πξνηίκεζή ηνπο). Σνλίζηεθε, βέβαηα, πσο αλάινγα 

κε ηελ επηινγή ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ ζα έγξαθε θάζε νκάδα, κπνξνχζε ζε απηφ 

λα δψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο χθνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηεο άζθεζεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο φιεο νη 

νκάδεο δνχιεςαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη επέιεμαλ λα ζπλζέζνπλ φρη πεδφ, αιιά πνηεηηθφ 

θείκελν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη καζεηέο ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο φρη ζηε ζχλζεζε 

ηνπ πνηήκαηνο αιιά ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρήκαηνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ 

ιέμεηο πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζην παξειζφλ θαη ζηε ζεκεξηλή 

επνρή. Δθεί παξελέβελ, πξνθεηκέλνπ λα δψζσ, φπνπ ρξεηάζηεθε επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. Αθνινχζεζε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο· πέληε απφ ηηο έμη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη δέρζεθαλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα ζρφιηα ησλ άιισλ νκάδσλ, ελψ ππήξμε θαη έληνλνο 

ζπλαγσληζκφο ζρεηηθά κε ην πνηα νκάδα είρε ζπλζέζεη ην θαιχηεξν πνίεκα. Ζ έθηε 

νκάδα δελ πξφιαβε λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηεο, θαζψο αλάισζε αξθεηφ ρξφλν 

ζην λα βξεη κία θφξκνπια ζπλεξγαζίαο, ίζσο ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηάο ηεο 

(απνηεινχληαλ απφ καζεηέο δηαθνξεηηθήο επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο), αιιά παξφια 

απηά ρξεζηκνπνίεζε πέληε ιεπηά απφ ην δηάιεηκκα γηα λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία 

ηεο. 
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Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ επηιέρζεθε λα θξαηεζνχλ ζε ρεηξφγξαθε κνξθή.  

2
ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ) 

ε απηήλ ηε 2
ε
 ψξα ηεο Α΄ θάζεο νη καζεηέο είραλ ήδε κεηαβεί ζηελ αίζνπζα 

πξνβνιψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηδαθηηθή ψξα μεθίλεζε κε ζπδήηεζε δχν-ηξηψλ ιεπηψλ, 

ε νπνία αθνξνχζε ζηηο γεληθφηεξεο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

δηδαθηηθή ψξα. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνβνιή ησλ είθνζη πξψησλ ιεπηψλ ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ 

Ο παηέξαο ηνπ Απγνχζηνπ ηξίληκπεξγθ, θνπφο ήηαλ λα δνπλ νη καζεηέο πψο 

πξνβάιιεηαη ην ζέκα ησλ θχισλ θαη ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο κέζα απφ κηα άιιε 

κνξθή ηέρλεο, ην ζέαηξν. Αθνινχζεζε ε πξνβνιή ηνπ ληνθπκαληέξ «Ζ θαηάξα λα 

είζαη γπλαίθα», δηάξθεηαο 2΄17΄΄. 

ηα επφκελα δχν ιεπηά ηεο ψξαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα 

ηηο εληππψζεηο πνπ ηνπο πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δχν πξνβνιέο πνπ πξνεγήζεθαλ, ελψ 

ζπδεηήζεθαλ θαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο γπλαίθαο, ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε απηφλ, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη θαη ηέινο, νη καζεηέο πξνέβεζαλ ζε κία ζχγθξηζε κε ην ζήκεξα. Σα νθηψ-

ελλέα ιεπηά πνπ αθνινχζεζαλ αλαιψζεθαλ ζηε ζπγγξαθή αηνκηθήο εξγαζίαο, ζηελ 

νπνία νη καζεηέο θαινχληαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ γίγλεζζαη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαη ηηο πξνβνιέο πνπ 

πξνεγήζεθαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηδηαίηεξε εληχπσζε έθαλε ζηνπο καζεηέο ην 

ληνθπκαληέξ πνπ πξνβιήζεθε κε ηίηιν «Ζ θαηάξα λα είζαη γπλαίθα» θαη κάιηζηα 

θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο θαηέζεζαλ ζηελ ηάμε πσο είραλ δηαβάζεη ζην παξειζφλ γηα 

αλάινγα πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζην γπλαηθείν θχιν ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ θαη ηνπο έθαλαλ εληχπσζε. 

ην ηέινο ηεο ψξαο, πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ θαη ην ηέινο ηεο Α΄ θάζεο, δεηήζεθε 

απφ ηνπο καζεηέο λα πξνβνχλ ζε κία αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε αλαθεξφηαλ φρη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζελαξίνπ, αιιά θαη 

ζηνλ βαζκφ ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κέζα ζηελ νκάδα θαη ζηνλ βαζκφ ζπλεηζθνξάο 

https://www.youtube.com/watch?v=mDBMt96RAsI
http://www.youtube.com/watch?v=o9ndEZoewOQ
http://www.youtube.com/watch?v=o9ndEZoewOQ
http://www.youtube.com/watch?v=o9ndEZoewOQ


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 16 απφ 43 

 

 

θάζε κέινπο. Γφζεθε, ηέινο, ζηνπο καζεηέο πξνο ζπκπιήξσζε ηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα-πέληε ιεπηά ηεο ψξαο έλαο πίλαθαο κε εξσηήκαηα-θξηηήξηα, ηνλ νπνίν θάζε 

καζεηήο απάληεζε αηνκηθά. 

Β΄ θάζε: Κπξίωο αλάγλωζε (7 ώξεο) 

ηε Β΄ θάζε νη καζεηέο αηνκηθά θαη νκαδηθά εξγάζηεθαλ ηφζν ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο φζν θαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Σα θχιια εξγαζίαο πνπ ηνπο 

δφζεθαλ αθνινπζνχζαλ κία θιηκάθσζε αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Έηζη, ε πξψηε αηνκηθή εξγαζία πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο 

εθθξαζηηθνχο ή αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, ζηα ινγνηερληθά ξεχκαηα, ζηε γιψζζα ή ην 

χθνο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δεχηεξε εξγαζία επηθεληξψζεθε ζην πψο απνηππψλεηαη ζε 

θάζε ινγνηερληθφ θείκελν ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο γπλαίθαο, ελψ δεηήζεθε θαη ε 

ζχγθξηζε κε ην ζήκεξα, θάηη πνπ απαηηνχζε θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα. Ζ 

ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα είρε πην δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα, κε αμηνπνίεζε πνιιέο 

θνξέο θαη ηεο ηέρλεο, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ν.Π..  

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

3ε ψξα (αίζνπζα δηδαζθαιίαο) 

Σελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα ηεο Β΄ θάζεο δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο πξνο αλάγλσζε ηα 

θείκελα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ
3
. Γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ βξίζθνληαη 

ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο 

θσηναληίγξαθα, ελψ γηα ηα θείκελα πνπ αλζνινγνχληαη ζην εγρεηξίδην ηεο Α΄ 

Λπθείνπ, ηα παηδηά αλέηξεραλ ην βηβιίν ηνπο. Ζ αλάγλσζε ησλ δχν πξψησλ απφ ηα 

πξνηεηλφκελα θείκελα έγηλε απφ εκέλα σο εθπαηδεπηηθφ, θαζψο πηζηεχεηαη πσο ε 

αλάγλσζε απνηειεί κέξνο ηεο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάγλσζεο ζπκπιήξσλαλ θάπνηα δειηία αλάγλσζεο πνπ ηνπο είραλ κνηξαζηεί 

πξηλ ηελ έλαξμή ηεο, ψζηε λα θσδηθνπνηήζνπλ ηα θνκβηθά ζεκεία ησλ θεηκέλσλ θαη 

λα ειεγρζεί ν βαζκφο ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζήο ηνπο. 

                                                           

3
 Βι. ην πεδίν Κείκελα, ζ. 10 ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. 
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Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα νινθιεξψζνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ ππνινίπσλ 

θεηκέλσλ βήκα-βήκα ζην ζπίηη, θάηη πνπ ειάρηζηνη καζεηέο έθαλαλ. Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν, ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ 

καζεηψλ κε ηα θχιια εξγαζίαο, θάπνηνο απφ ηνπο καζεηέο πνπ είρε δηαβάζεη ηα 

ινγνηερληθά θείκελα αλαιάκβαλε λα ελεκεξψζεη γηα ηελ ππφζεζή ηνπο ηελ ππφινηπε 

ηάμε, θάλνληαο κία ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε φινη νη καζεηέο λα 

γλσξίζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ. 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ησλ δχν πξψησλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε (Δξωηόθξηηνο θαη 

«Σεο λχθεο πνπ θαθνπάζεζε») θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ αλάγλσζεο, ηα 

ηειεπηαία δχν-ηξία ιεπηά απηήο ηεο ηξίηεο ψξαο αλαιψζεθαλ ζε νιηγφιεπηε 

ζπδήηεζε γηα ηηο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηε κέρξη ηφηε αλάγλσζε ησλ 

θεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν βαζκφο θαηαλφεζήο ηνπο. Ζ αλάγλσζε θαη 

κειέηε ησλ παξάιιεισλ θεηκέλσλ δεηήζεθε λα γίλεη ζηαδηαθά, ζην ζπίηη, θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ. 

Πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζεί πσο νη καζεηέο, φηαλ ξσηήζεθαλ πνηεο ήηαλ νη 

εληππψζεηο ηνπο απφ ηα δχν πξψηα θείκελα πνπ δηαβάζηεθαλ ζηελ ηάμε, ηφληζαλ ην 

εχθνιν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ, ζέκα πνπ πξαγκαηεπφηαλ ε παξαινγή, ζε 

αληίζεζε κε ην θείκελν ηνπ Δξωηόθξηηνπ γηα ην νπνίν επεζήκαλαλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο γιψζζαο. 

4
ε
-5

ε
 ψξα (αίζνπζα δηδαζθαιίαο) 

Ζ 2
ε
 ψξα ηεο Β΄ θάζεο επί ηεο νπζίαο μεθίλεζε κε δχν-ηξία ιεπηά ζπδήηεζε γηα ηελ 

πνξεία ηεο αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ, αιιά θαη γηα ηηο εληππψζεηο πνπ ηνπο 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα θείκελα πνπ δηάβαζαλ αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ζέζε 

ησλ γπλαηθψλ, ηνλ γάκν, ηνλ ζεζκφ ηεο πξνίθαο ή νηηδήπνηε άιιν ηνπο έθαλε 

εληχπσζε απφ ηα θείκελα πνπ ηνπο δφζεθαλ. Οη καζεηέο κπνξνχζαλ λα 

ζπκβνπιεπηνχλ θαη ηα αλαγλσζηηθά δειηία, ηα νπνία πεξηέθιεηαλ ηα θπξηφηεξα 

ζεκεία ησλ έξγσλ πνπ ηνπο δφζεθαλ πξνο αλάγλσζε. Παξάιιεια, αμηνινγήζεθε θαη 

ε θαηαλφεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ αλαγλψζζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο. ε 
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απηφ ην ζεκείν, έγηλε αληηιεπηφ πσο δελ είραλ φινη νη καζεηέο δηαβάζεη ηα θείκελα 

πνπ ηνπο είραλ ππνδεηρζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα. 

ηε ζπλέρεηα, ππνδείρζεθαλ ηα θείκελα κε ηα νπνία εξγάζηεθε θάζε νκάδα, 

ελψ δφζεθαλ θαη ηα θχιια εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα: ε 1
ε
 νκάδα αζρνιήζεθε κε ηε 

παξνινγή «Σεο λχθεο πνπ θαθνπάζεζε», ε 2
ε
 κε απφζπαζκα απφ ηνλ Δξωηόθξηην, ε 

3
ε
 κε ην θείκελν «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο», ε 4

ε
 κε ην απφζπαζκα απφ ηε 

«Φφληζζα» ηνπ Παπαδηακάληε, ε 5
ε
 κε απφζπαζκα απφ ηελ «Σηκή θαη ην ρξήκα» θαη 

ηέινο ε 6
ε
 νκάδα κε ην θείκελν ηνπ Αλδξέα Φξαγθηά «Άλζξσπνη θαη ζπίηηα». 

Οη καζεηέο μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη αξρηθά αηνκηθά θαη ζηελ ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα νκαδνζπλεξγαηηθά. ηνλ δηαζέζηκν (δχν δηδαθηηθέο ψξεο) ρξφλν, νη 

καζεηέο απάληεζαλ ζηηο δχν πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο πνπ ηνπο 

δφζεθαλ, άιινηε αηνκηθά, αλά καζεηή/καζήηξηα –θαη έηζη, ε δηδάζθνπζα κπφξεζε λα 

ειέγμεη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο θάζε καζεηή– θαη άιινηε νκαδηθά –θαη έηζη 

αμηνινγήζεθε ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ ηειηθή ζχλζεζε ησλ εξγαζηψλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξψηε εξγαζία νη καζεηέο εξγάζηεθαλ αηνκηθά. Ζ 

δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, αλ θαη νξηδφηαλ λα είλαη νκαδηθή, κεηαηξάπεθε ζε αηνκηθή
4
, 

θαζψο πνιιέο νκάδεο παξαπνλέζεθαλ πσο δελ κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ ηα κέιε ηνπο εμέθξαδαλ δηαθσλίεο ή δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη κηινχζαλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο πνπ επηζπκνχζαλ λα δνπιέςνπλ λα κελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ.  

Δπηιέρζεθε, απφ ηνπο καζεηέο νη δχν πξψηεο εξγαζίεο ηνπο λα θξαηεζνχλ ζε 

ρεηξφγξαθε κνξθή. 

 

 

                                                           

4
 Ζ δηδάζθνπζα νδεγήζεθε ζε απηή ηελ αιιαγή θαη επεηδή νη νκάδεο δελ κπφξεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζηε Β΄ θάζε, φπσο ζα έπξεπε, ιφγσ έιιεηςεο εμνηθείσζεο απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, αιιά θαη ιφγσ απψιεηαο θάπνησλ νξψλ, θαζψο ην ζρνιείν ηεινχζε ππφ 

θαηάιεςε.  



 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 19 απφ 43 

 

 

6
ε
-7

ε
 ψξα (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

Οη καζεηέο έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 ψξαο ηεο Β΄ 

θάζεο μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά, αζρνινχκελνη κε ηελ ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Β΄ θάζεο. Με αξθεηά κεγάιν ελζνπζηαζκφ κεηέβεζαλ ζηνλ ρψξν 

ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη θάζηζαλ αλά νκάδα κπξνζηά απφ έλαλ Ζ/Τ. 

Ξεθίλεζαλ ακέζσο λα εξγάδνληαη θαη πξφιαβαλ λα θάλνπλ πεξίπνπ ηε  κηζή 

δξαζηεξηφηεηα κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ιήμεο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

Σελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα (πνπ δελ ήηαλ ζπλερφκελε, αιιά κεζνιάβεζαλ δχν 

κέξεο), νη νκάδεο κεηέβεζαλ εθ λένπ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ζπλέρηζαλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηηο νπνίεο θαη νινθιήξσζαλ. 

Απηφ πνπ έθαλε εληχπσζε είλαη πσο απηή ηε θνξά νη νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ 

θαιά, εθηφο απφ ηξεηο καζεηέο πνπ δελ βνεζνχζαλ θαζφινπ ηελ νκάδα ηνπο θαη 

θάζνληαλ άπξαγνη, πεξηκέλνληαο ηε ιήμε ηεο ψξαο. ε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζήο 

θαη ελζάξξπλζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ νκάδα, απάληεζαλ πσο 

δελ είλαη θαινί ζε απηά θαη δελ ζέιεζαλ ελ ηέιεη λα ζπκκεηάζρνπλ.  

Οη νκάδεο δελ ζπλάληεζαλ θάπνηα ηδηαίηεξε δπζθνιία, εθηφο απφ ηε β΄ νκάδα, 

ε νπνία είρε λα κεηαηξέςεη θάπνηνπο ζηίρνπο απφ ηε Γ΄ ελφηεηα ηνπ Δξωηόθξηηνπ ζε 

ζεαηξηθφ θείκελν. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ κειψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, 

ηνπο δπζθφιεςε ε γιψζζα θαη δελ κπφξεζαλ εχθνια λα απνδψζνπλ ην θείκελν ζηε 

λέα ειιεληθή. Δθεί ρξεηάζηεθε λα επέκβσ, βνεζψληαο ηελ νκάδα. 

ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα εηζέιζνπλ ζην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Ηζηνινγίνπ ηεο ηάμεο θαη λα αλαξηήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ζε έλα απφ ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ 

έγηλε επίδεημε ζηνπο καζεηέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθείλνη ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο 

θαηά ηελ αλάξηεζε, ηελ νπνία ηειηθψο αλέιαβα ε ίδηα. Σνλίζηεθε επαλεηιεκκέλσο ε 

αλάγθε λα εηζέιζνπλ ζην Ηζηνιφγην θαη λα ζρνιηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ 

νκάδσλ, θάηη πνπ κέρξη ηφηε κφλν κία καζήηξηα έρεη θάλεη. 
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ε
 ψξα (αίζνπζα πξνβνιψλ) 

Έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλαζχλζεζε. Αθνινχζεζε ε αμηνιφγεζε θάζε νκάδαο 

απφ ηηο ππφινηπεο κε θξηηήξηα: ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ νκάδσλ ζηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νξζή ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ, ηελ επηινγή ή φρη ηνπ θαηάιιεινπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ –αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ– θαη ηέινο, ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ. 

Κάζε νκάδα κε ηε ζεηξά (πξψηα μεθίλεζε ε α΄ νκάδα, αθνινχζεζε ε β΄ θιπ.) 

παξνπζίαζε ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία ρξεηάζηεθε ε ζπκβνιή ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ παξνπζίαζε έγηλε κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα, αθνχ πξψηα 

νη εξγαζίεο ησλ νκάδσλ κεηαθέξζεθαλ (αθφκα θαη απηέο πνπ είραλ γξαθηεί ζηνλ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ) ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ 

απφ εκέλα. 

Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάζε νκάδαο δφζεθε 

ρξφλνο ζηηο ππφινηπεο λα ζρνιηάζνπλ ην απνηέιεζκα. Οη καζεηέο ηφληζαλ φηη ηνπο 

άξεζε ηδηαίηεξα ε εξγαζία ηεο α΄ νκάδαο θαη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνίεζε, ελψ κε 

ξψηεζαλ αλ βνήζεζα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα λα ζπληάμεη ην θείκελφ ηεο, θάηη, πνπ, 

βέβαηα, δελ είρε ζπκβεί. Γηα φιεο ηηο νκάδεο αθνχζηεθαλ ζεηηθά ζρφιηα θαη κάιηζηα 

μαθληάζηεθαλ ζεηηθά πνπ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ηφζν θαιή δνπιεηά.  

Σελ 8
ε
 ψξα έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ. Ζ 

δεχηεξε νκάδα, πέξα απφ ηε κεηαηξνπή ζηίρσλ ηνπ Δξωηόθξηηνπ ζε ζεαηξηθφ, έπξεπε 

λα πξνβεί θαη ζε κία δξακαηνπνίεζε απηνχ. Παξά ηαχηα, ιφγσ ηεο ζπζηνιήο ησλ 

καζεηψλ πνπ απνηεινχζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, πξνζθέξζεθαλ ηα κέιε κίαο 

άιιεο νκάδαο λα δξακαηνπνηήζνπλ ην θείκελν θαη ην έθαλαλ κε κεγάιε κάιηζηα 

επηηπρία,  ζθελνζεηψληαο ην κε ηα κέζα πνπ είραλ δηαζέζηκα εθείλε ηε ζηηγκή θαη 

παξφιν πνπ δηάβαδαλ γηα πξψηε θνξά ην θείκελν πνπ είραλ γξάςεη ηα κέιε ηεο 

άιιεο νκάδαο. 

Σελ επφκελε θαη ηειεπηαία ψξα (9
ε
) ηεο Β΄ θάζεο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο νη ηξεηο ηειεπηαίεο νκάδεο. Ζ πέκπηε νκάδα πνπ κεηέηξεςε ην θείκελν «Ζ ηηκή 
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θαη ην Υξήκα» ζε ζεαηξηθφ είρε, επίζεο, δξακαηνπνίεζε. Γηα άιιε κία θνξά, φκσο, 

φρη ηα κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο, αιιά ηεο άιιεο πνπ είραλ δξακαηνπνηήζεη θαη ηνλ 

Δξωηόθξηην, πξνζθέξζεθαλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. 

ην ηέινο ηεο ψξαο φινη καδί, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο, αλαξσηεζήθακε γηα 

ηα αθφινπζα αλεπηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηεο Β΄ θάζεο, δειαδή: 

 ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη ην 

θεηκεληθφ είδνο (άξζξν, βηβιηνπαξνπζίαζε θιπ),  

 ε θαηαλφεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζην έξγν, 

 ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ γάκν, 

 ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ε ινγνηερλία παξνπζηάδεη ηε γπλαίθα 

θαη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ξφιν. 

Γ΄ θάζε: Μεηά ηελ αλάγλωζε (2 ώξεο) 

θνπφο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ νη καζεηέο λα ειέγμνπλ ηη είραλ κάζεη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ηη ηνπο άξεζε, κε ηη δηαθψλεζαλ ή ζπκθψλεζαλ θαη 

γεληθφηεξα πνηα εληχπσζε ηνπο άθεζαλ ηφζν ε Α΄ θαη ε Β΄ θάζε, φζν θαη ηα θείκελα 

πνπ δηάβαζαλ. Γηα απηφ, θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ήηαλ 

θνηλέο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

10
ε
 ψξα (αίζνπζα δηδαζθαιίαο) 

Οη καζεηέο ζπλέζεζαλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο εξγαζίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ ήηαλ νκαδηθέο. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, θαζψο είραλ ήδε ραζεί 

αξθεηέο δηδαθηηθέο ψξεο θαη ιφγσ θαηαιήςεσλ, αιιά θαη ιφγσ ζρνιηθψλ ενξηψλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δφζεθαλ ζηηο νκάδεο ήηαλ δχν, απφ ηηο νπνίεο έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηε κία. Κακία απφ ηηο νκάδεο δελ ζπλάληεζε θάπνηα ηδηαίηεξε δπζθνιία, 

αλ θαη ρξεηάζηεθε ζε θάπνηεο λα δψζσ νξηζκέλεο επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο, ελψ πξηλ 

ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο εμήγεζα ηνλ φξν 

βηβιηνπαξνπζίαζε θαη παξνπζίαζα ζπληφκσο ην πεξηερφκελφ ηεο. Οη εξγαζίεο 

θξαηήζεθαλ ζε ρεηξφγξαθε κνξθή, θαζψο ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ψξα ην 



 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 22 απφ 43 

 

 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο δελ ήηαλ δηαζέζηκν. Δπνκέλσο, νη νκάδεο πνπ επέιεμαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία πξνηείλνληαλ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα www.isotita.gr, πήξαλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ έληππε κνξθή ηεο 

ηζηνζειίδαο, ηελ νπνία πξηλ ηε δηδαθηηθή ψξα είρα εθηππψζεη.  

11
ε
 ψξα 

Οη νκάδεο, έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηηο παξνπζίαζαλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο. Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ηελ εξγαζία ηεο κε ηε ζεηξά, 

αξρίδνληαο απφ ηελ α΄ νκάδα θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ζη΄. Οη ππφινηπεο νκάδεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνέβεζαλ ζε ζρφιηα ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξγαζηψλ ησλ 

νκάδσλ, φζν θαη ηεο γιψζζαο θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ, κεηά απφ ηελ παξνπζίαζε θάζε νκάδαο ρσξηζηά.  

http://www.isotita.gr/
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Φύλλο επγαζίαρ Α΄ – Α΄ομάδα 

Κείμενο Παξαινγή, Τεο λύθεο πνπ θαθνπάζεζε, ζει. 28-30. 

 

1
η
 ώπα 

Γίλνληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα. Ξεθηλά ε αλάγλσζε. 

 

 

2
η
 -3

η
 ώπα. σολική ηάξη. 

1
α
. Σν θείκελν «Σεο λχθεο πνπ θαθνπάζεζε» αλήθεη ζηηο παξαινγέο, νη νπνίεο είλαη 

πνιχζηηρα αθεγεκαηηθά ηξαγνχδα πνπ εμηζηνξνχλ ζπλήζσο δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δδψ ν ιατθφο πνηεηήο πνηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηεί (αθήγεζε, 

δηάινγνο, πεξηγξαθή θηι) γηα λα εμηζηνξήζεη ην «πάζεκα» ηεο λχθεο; Βξείηε 2-3 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη αλαθέξεηε ηη αθξηβψο πεηπραίλεη ν πνηεηήο κε ηελ 

επηινγή απηή (π.ρ ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, ζηελ πξνψζεζε ηνπ κχζνπ θιπ. 5-10 

γξακκέο) (αηνκηθή εξγαζία). 

1β. Ζ πξνίθα σο ζεζκφο απνηεινχζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ γάκνπ ησλ γπλαηθψλ. 

ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν πνπ αθξηβψο θαίλεηαη απηφ; Πψο ε πξνίθα ή ε απψιεηά 

ηεο επεξεάδεη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ δεπγαξηνχ; (10-15 γξακκέο) (αηνκηθή εξγαζία). 

πγθξίλεηε κε ηε ζεκεξηλή επνρή.  

4
η
-5

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

2. Σν θείκελν πνπ ζαο δφζεθε αλήθεη ζηελ 1
ε
 πεξίνδν ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

θαη ίζσο, ιφγσ ηεο γιψζζαο, λα κελ θεληξίζεη κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ζαο. Γξάςηε, ινηπφλ, έλα θείκελν 

(έγγξαθν Word) γηα ην νπηζζφθπιιν βηβιίνπ πνπ πεξηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

Β΄ θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/untis/?course=DSGL-A111&id=1927
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παξαινγή κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεηε ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο (νκαδηθή 

εξγαζία). ηε ζπλέρεηα, αλαξηήζηε ην ζην ηζηνιφγην, έηζη ψζηε νη ζπκκαζεηέο ζαο 

λα θαηαζέζνπλ ηα ζρφιηά ηνπο. 

6
η
-7

η
 ώπα 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ. 

Γ΄ Φάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1. Ζ «δεηλή» θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο θάλεθε κέζα απφ ηα θείκελα 

πνπ δηαβάζαηε, δελ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά 

θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ επ’ απηνχ είλαη ην παξάιιειν 

θείκελν «Έβειηλ» πνπ ζαο δφζεθε γηα αλάγλσζε. Γξάςηε έλα κηθξφ άξζξν 

(10-15 γξακκέο πεξίπνπ, νκαδηθή εξγαζία) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζην 

νπνίν λα εμεγείηε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ κηα ηέηνηα 

αληίιεςε γηα ηε γπλαίθα θαη λα επηζεκάλεηε ηη έρεη αιιάμεη ζήκεξα. 

Μπνξείηε λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο θαη απφ ην έληππν πιηθφ ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ ζαο δφζεθε (http://www.isotita.gr). 

ή ελαιιαθηηθά 

2. Γεκηνπξγήζηε έλα ινγνηερληθφ έληππν-αθηέξσκα κε ηίηιν «ηα θχια ζηε 

ινγνηερλία», ην νπνίν ζα πεξηέρεη κία ή δχν βηβιηνπαξνπζηάζεηο πνπ ζα 

γξάςεηε γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο 

θάζεηο, θάλνληαο ζχληνκεο αλαθνξέο ζε απηά (νκαδηθή εξγαζία). 

2
η
 ώπα. σολική ηάξη 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ΄ θάζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

http://www.isotita.gr/
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Β΄ θύλλο επγαζίαρ – Β΄ ομάδα 

Κείμενο: Κνξλάξνο, Βηηζέληδνο, Δξωηόθξηηνο, απφζπαζκα β. Ήξζελ ε ώξα θη ν 

θαηξόο ζει.109-110  

Β΄θάζη- δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
 ώπα: 

Γίδνληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα. Ξεθηλά ε αλάγλσζε. 

2
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1
α
. Ο Δξωηόθξηηνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έμμεηπο κπζηζηφξεκα κε έληνλε ιατθή 

απήρεζε. ρνιηάζηε ηε ζηηρνπξγηθή ηνπ πνηήκαηνο θαη απαξηζκήζηε ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο λνκίδεηε φηη ην έξγν απέθηεζε ηφζν δεκνθηιή ραξαθηήξα (π.ρ. γιψζζα, 

ζεκαηηθή, εθθξαζηηθνί ηξφπνη θηι). (8-10 γξακκέο, γξαπηή, αηνκηθή εξγαζία). 

1β. Απφ ην απφζπαζκα ηνπ Δξωηόθξηηνπ «Ήξζελ ε ώξα θη ν θαηξόο» πνπ ζαο δφζεθε 

μαλαδηαβάζηε ηνπο ζηίρνπο 35-52, ζηνπο νπνίνπο ε Φξνζχλε ζπκβνπιεχεη ηελ 

Αξεηνχζα λα ππαθνχζεη ηειηθψο ζηε γλψκε ηνπ παηέξα ηεο. ηε ζπλέρεηα, δηαβάζηε 

ηνπο ζηίρνπο 265-298 ηεο Γ΄ ελφηεηαο ηνπ Δξωηόθξηηνπ, πνπ ήδε ζαο δεηήζεθε λα 

έρεηε εθηππψζεη. Πψο αλαθνηλψλεηαη ζηελ Αξεηνχζα ε απφθαζε γηα ηνλ επηθείκελν 

γάκν ηεο; Γξάςηε έλα ζχληνκν θείκελν γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη 

ζρνιηάζηε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο ζηίρνπο ηνπ Δξωηόθξηηνπ πνπ δηαβάζαηε, αλ 

κία λέα θνπέια ηεο επνρήο εθείλεο κπνξνχζε λα απνθαζίδεη γηα ηνλ γάκν ηεο. Πνηα 

ήηαλ ε εζηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έπξεπε λα επηδείμεη απέλαληη ζηνπο γνλείο ηεο; ηε 

ζπλέρεηα, ζπγθξίλεηε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα (αηνκηθή εξγαζία). 

4-5
η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ. 

2.Αλαδεηήζηε θαη αθνχζηε ζην ΤouΣube ηε κεινπνίεζε ηνπ Δξωηόθξηηνπ απφ ηνλ 

ζπλζέηε Νίθν Μακαγθάθε. ηε ζπλέρεηα, αθνχ δηαβάζεηε εθ λένπ ην απφζπαζκα 

απφ ηε Γ΄ ελφηεηα ηνπ Δξωηόθξηηνπ πξνζπαζήζηε λα ην κεηαηξέςεηε ζε ζεαηξηθφ. 

Μεηαθέξεηε ην θείκελφ ζαο ζην ηζηνιφγην, φπνπ νη ζπκκαζεηέο ζαο ζα κπνξέζνπλ λα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/untis/?course=DSGL-A111&id=1928
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αθήζνπλ ηα ζρφιηά ηνπο θαη λα θαηαζέζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Γξακαηνπνηήζηε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζθελή, ηελ νπνία ήδε έρεηε κεηαηξέςεη ζε ζεαηξηθφ θαη παξνπζηάζηε 

ηελ ζηελ ηάμε (6
ε
-7

ε
 ψξα), έρνληαο σο κνπζηθή επέλδπζε ηε κεινπνίεζε ηνπ Ν. 

Μακαγθάθε (νκαδηθή εξγαζία). 

6
η
-7

η
 ώπα  

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ. 

Γ΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Ζ «δεηλή» θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο θάλεθε κέζα απφ ηα θείκελα 

πνπ δηαβάζαηε, δελ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη 

ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ επ’ απηνχ είλαη ην παξάιιειν θείκελν 

«Έβειηλ» πνπ ζαο δφζεθε γηα αλάγλσζε. Γξάςηε έλα κηθξφ άξζξν (10-15 

γξακκέο πεξίπνπ, νκαδηθή εξγαζία) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζην νπνίν λα 

εμεγείηε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ κηα ηέηνηα αληίιεςε γηα 

ηηο γπλαίθα θαη λα επηζεκάλεηε ηη έρεη αιιάμεη ζήκεξα. Μπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη απφ ην έληππν πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζαο δφζεθε 

(http://www.isotita.gr). 

ή ελαιιαθηηθά 

2.Γεκηνπξγήζηε έλα ινγνηερληθφ έληππν-αθηέξσκα κε ηίηιν «ηα θχια ζηε 

ινγνηερλία», ην νπνίν ζα πεξηέρεη κία ή δχν βηβιηνπαξνπζηάζεηο πνπ ζα γξάςεηε 

γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, 

θάλνληαο ζχληνκεο αλαθνξέο ζε απηά (νκαδηθή εξγαζία). 

2
η
 ώπα. σολική ηάξη 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ΄ θάζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

http://www.isotita.gr/


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 27 απφ 43 

 

 

Γ΄ θύλλο επγαζίαρ – Γ΄ ομάδα 

Κείμενο: Λαζθαξάηνο Αλδξέαο, Τα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο, ζει.267-270. 

Β΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

Γίδνληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα. Ξεθηλά ε αλάγλσζε. 

2
η-

3
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1
α
. ην θείκελν «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηηο 

ζρέζεηο γνλέσλ-ζπγαηέξσλ, έηζη φπσο ηηο βιέπεη ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ (Ηφληα 

λεζηά-Κέξθπξα). Παξαθνινπζήζηε ηε ζθέςε ηνπ ζπγγξαθέα θαη εληνπίζηε ηα 

βαζηθά ζεκεία, ζηα νπνία πεξηγξάθεη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο-θφξεο 

(αλαηξνθή, ςπραγσγία, θαζεκεξηλφηεηα θιπ.), δίδνληαο έκθαζε θαη ζηνπο 

εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο. Καηαγξάςηε ηα παξαπάλσ θαη ζρνιηάζηε ηα ζε έλα ζχληνκν 

θείκελν (10-12 γξακκέο, γξαπηή, αηνκηθή εξγαζία). 

1β. εκεηψζηε ιέμεηο (νπζηαζηηθά, επίζεηα) ή νιφθιεξεο θξάζεηο πνπ πξνζδίδνπλ 

ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ζηελ πεξηγξαθή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηεο 

γπλαίθαο ζηελ Κεθαινληά ηνπ 1856. Γηαηί πξνβαίλεη ζε απηήλ ηελ επηινγή ν 

ζπγγξαθέαο; Γξάςηε ζηε ζπλέρεηα έλα κηθξφ θείκελν (10
 
γξακκέο πεξίπνπ, αηνκηθή 

εξγαζία), ζην νπνίν απφ ηελ νπηηθή γσλία κηαο λέαο ή θαη ελφο λένπ ηεο επνρήο καο 

ζα αλαθέξεζηε ζηε ζεκεξηλή θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο (αλαηξνθή, κφξθσζε, 

ςπραγσγία, γάκνο, θαζεκεξηλφηεηα, εξγαζία θιπ.).  

4
η
-5

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2.Αλαδεηήζηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ : 

http://digitalschool.minedu.gov.gr ην βηβιίν ηεο Κνηλωληνινγίαο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ 

Λπθείνπ. Μεηαβείηε ζηε ζει 80, παξαηεξήζηε ηνλ πίλαθα 4.2. κε ηίηιν «ζχγθξηζε 

ξπζκίζεσλ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ» θαη δηαβάζηε ην θεθάιαην ησλ ζειίδσλ 79-81 κε 

ηίηιν «Καηακεξηζκφο εξγαζίαο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνγέλεηα». 

Β΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/untis/?course=DSGL-A111&id=1930
http://digitalschool.minedu.gov.gr/


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 28 απφ 43 

 

 

ηε ζπλέρεηα κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819 θαη 

δηαβάζηε ην άξζξν ηνπ Κ. Μπέε. Σέινο, επηζθεθζείηε ην Λεμηθό ηεο Κνηλήο 

Νενειιεληθήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα www.greek-

language.gr ή νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ ιεμηθφ θαη αλαδεηήζηε ηε ζεκαζία ηεο 

ιέμεο πξνίθα. 

Αθνινχζσο, θαιείζηε λα εηνηκάζεηε κε ην ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ δπν δηαθάλεηεο (ή πεξηζζφηεξεο φρη πάλσ απφ 4-5). ηηο πξψηεο 

δηαθάλεηεο ζα πξνζπαζήζεηε λα γξάςεηε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

έλλνηα ηεο ιέμεο «πξνίθα» (έρνληαο ππφςε θαη ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, φπσο ηε 

βξήθαηε ζην ιεμηθφ) γηα ηελ επνρή γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δφζεθε πξνο κειέηε 

(1856). Να επηζεκάλεηε ζηε ζπλέρεηα ηα θπξηφηεξα αίηηα χπαξμεο ηνπ ζεζκνχ ( λα 

ιάβεηε ππφςε θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηνπ βηβιίνπ ηεο Κνηλσληνινγίαο). 

ηηο ππφινηπεο δηαθάλεηεο λα γξάςεηε ηη πεξηερφκελν ζα δίλαηε εζείο ζήκεξα ζηε 

ιέμε «πξνίθα». Μεηαθέξεηε ην θείκελν ησλ δηαθαλεηψλ ζαο ζην ηζηνιφγην γηα λα 

κπνξέζνπλ νη ζπκκαζεηέο ζαο λα θαηαγξάςνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. 

6
η
-7

η
 ώπα  

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ. 

Γ΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Ζ «δεηλή» θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο θάλεθε κέζα απφ ηα θείκελα 

πνπ δηαβάζαηε, δελ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη 

ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ επ’ απηνχ είλαη ην παξάιιειν θείκελν 

«Έβειηλ» πνπ ζαο δφζεθε γηα αλάγλσζε. Γξάςηε έλα κηθξφ άξζξν (10-15 

γξακκέο πεξίπνπ, νκαδηθή εξγαζία) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζην νπνίν λα 

εμεγείηε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ κηα ηέηνηα αληίιεςε γηα 

ηε γπλαίθα θαη λα επηζεκάλεηε ηη έρεη αιιάμεη ζήκεξα. Μπνξείηε λα αληιήζεηε 

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=22819
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 29 απφ 43 

 

 

πιγξνθνξίεο θαη απφ ην έληππν πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζαο δφζεθε 

(http://www.isotita.gr). 

ή ελαιιαθηηθά 

2.Γεκηνπξγήζηε έλα ινγνηερληθφ έληππν-αθηέξσκα κε ηίηιν «ηα θχια ζηε 

ινγνηερλία», ην νπνίν ζα πεξηέρεη κία ή δχν βηβιηνπαξνπζηάζεηο πνπ ζα γξάςεηε 

γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, 

θάλνληαο ζχληνκεο αλαθνξέο ζε απηά (νκαδηθή εξγαζία). 

2
η
 ώπα. σολική ηάξη 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ΄ θάζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

http://www.isotita.gr/


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 30 απφ 43 

 

 

Γ΄ θύλλο επγαζίαρ – Γ΄ ομάδα 

Κείμενο: Παπαδηακάληεο, Αιέμαλδξνο, Η θόληζζα, απφζπαζκα, ζει.43-52. 

Β΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
- ώπα. σολική ηάξη. 

Γίδνληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα. Ξεθηλά ε αλάγλσζε. 

2
η
 -3

η
 ώπα. σολική ηάξη 

1
α
.Ζ λνπβέια (=εθηελέο δηήγεκα) απηή ηνπ Παπαδηακάληε, ν νπνίνο θαηαηάζζεηαη 

ζηε Νέα Αζελατθή ρνιή (επνρή πνπ μεθηλά απφ ην 1880), έρεη αξθεηά ζηνηρεία 

ξεαιηζηηθά θαη λαηνπξαιηζηηθά (π.ρ αλαθνξά ζηελ άπνςε φηη νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ ή ε αλαθνξά ηνπ ζπγγξαθέα ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ).  

Βξείηε 2 παξαδείγκαηα ζην θείκελν πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε. 

Αθνχ ηα εληνπίζεηε, λα γξάςεηε έλα κηθξφ θείκελν (50-60 ιέμεσλ) αλαθέξνληαο 

γηαηί, θαηά ηε γλψκε ζαο, ν Παπαδηακάληεο ζην έξγν απηφ θάλεη ρξήζε ζηνηρείσλ 

ξεαιηζκνχ. (γξαπηή, αηνκηθή εξγαζία). 

 

1β. Μέζα απφ ηε λνπβέια απηή ηνπ Παπαδηακάληε δηαθαίλνληαη αληηιήςεηο γηα ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο θηάζνπ γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αη θαη αξρέο ηνπ 20
νχ

. Γξάςηε έλα θείκελν 10 πεξίπνπ γξακκψλ παξνπζηάδνληαο 

απηήλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ηνλ ζεζκφ ηεο πξνίθαο θιπ., φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ 

ηελ αθήγεζε. Πνηα είλαη ηα αίηηα (ζχκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, αιιά θαη ηε δηθή ζαο 

άπνςε) γηα ηε δηακφξθσζε ηεο παξαπάλσ άπνςεο; Ηζρχεη κηα ηέηνηα αληίιεςε 

ζήκεξα; (10-15 γξακκέο) (αηνκηθή, γξαπηή εξγαζία). Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηηο 

εξγαζίεο ζαο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδεζηε (ηζηνιφγην), φπνπ ζα 

ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο ζπκκαζεηέο ζαο.  

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/untis/?course=DSB106&id=1935


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 31 απφ 43 

 

 

4
η
-5

η 
ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2. Ζ Φξαγθνγηαλλνχ απνηειεί ηελ θεληξηθή εξσίδα ηνπ έξγνπ «ε Φφληζζα» ηνπ 

Παπαδηακάληε. Σαπηηζηείηε κε απηήλ θαη θαηαγξάςηε ζε έλα έγγξαθν Word ηηο 

βαζηθέο ζθέςεηο ηεο, έηζη φπσο ζα ηηο έγξαθε θη εθείλε ζε κία ζειίδα εκεξνινγίνπ 

ηεο. Μεηαθέξεηε ην θείκελν ζαο ζην ηζηνιφγην (Wiki) πξνθεηκέλνπ θαη νη άιιεο 

νκάδεο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

6
η
-7

η
 ώπα  

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ. 

Γ΄θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Ζ «δεηλή» θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο θάλεθε κέζα απφ ηα θείκελα 

πνπ δηαβάζαηε, δελ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη 

ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ επ’ απηνχ είλαη ην παξάιιειν θείκελν 

«Έβειηλ» πνπ ζαο δφζεθε γηα αλάγλσζε. Γξάςηε έλα κηθξφ άξζξν (10-15 

γξακκέο πεξίπνπ, νκαδηθή εξγαζία) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζην νπνίν λα 

εμεγείηε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ κηα ηέηνηα αληίιεςε γηα 

ηε γπλαίθα θαη λα επηζεκάλεηε ηη έρεη αιιάμεη ζήκεξα. Μπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη απφ ην έληππν πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο  πνπ ζαο δφζεθε 

(http://www.isotita.gr). 

ή ελαιιαθηηθά 

2.Γεκηνπξγήζηε έλα ινγνηερληθφ έληππν-αθηέξσκα κε ηίηιν «ηα θχια ζηε 

ινγνηερλία», ην νπνίν ζα πεξηέρεη κία ή δχν βηβιηνπαξνπζηάζεηο πνπ ζα γξάςεηε 

γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, 

θάλνληαο ζχληνκεο αλαθνξέο ζε απηά (νκαδηθή εξγαζία). 

2
η
 ώπα. σολική ηάξη 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ΄ θάζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

http://www.isotita.gr/


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 32 απφ 43 

 

 

Δ΄ θύλλο επγαζίαρ – Δ΄ ομάδα 

Κείμενο: Θενηφθεο, Κσλζηαληίλνο, Η ηηκή θαη ην ρξήκα, απφζπαζκα, ζει.143-148. 

1
η
- ώπα. σολική ηάξη. 

Γίδνληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα. Ξεθηλά ε αλάγλσζε. 

2
η
 -3

η
 ώπα. σολική ηάξη 

1
α
 Ο Κσλζηαληίλνο Θενηφθεο ζηηο δηάθνξεο ζθελέο-επεηζφδηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο αθεγεκαηηθφ ηξφπν ηνλ δηάινγν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε 

ηεο ζθελήο ζηελ νπνία ν Αλδξέαο θαη ε κάλα ηεο Ρήλεο δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ 

πξνίθα ηεο ηειεπηαίαο. Βξείηε 3-4 ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ δηαιφγνπ 

ζηε ζθελή πνπ πξναλαθέξζεθε. Ση πεηπραίλεη ν ζπγγξαθέαο κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ; Μεηαηξέςηε ηνλ δηάινγν ζηα παξαδείγκαηα 

πνπ ήδε βξήθαηε ζε απιή αθήγεζε. Δίλαη ίδην ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα; Απαληήζηε 

ζε 10-12 πεξίπνπ γξακκέο( γξαπηή, αηνκηθή εξγαζία).  

 

1β. ην θείκελν «Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα» δηαθαίλεηαη έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο 

γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ηνλ ζεζκφ ηεο 

πξνίθαο. Γξάςηε έλα ζχληνκν θείκελν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζην νπνίν ζα 

παξνπζηάζεηε ηνλ θνηλσληθφ απηφλ πξνβιεκαηηζκφ, ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα 

ζπγθξίλεηε κε ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο 

γπλαίθαο θαη ηνλ γάκν. (15-20 γξακκέο, γξαπηή αηνκηθή εξγαζία). Μπνξείηε λα 

αλαξηήζεηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην ηζηνιφγην, πξνηξέπνληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο λα 

ζρνιηάζνπλ ηηο απφςεηο ζαο. 

4
η
-5

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2.Μεηαηξέςηε ηε ζθελή-επεηζφδην «Γνπιεπηάξεο θη νη δύν, πνηόλε έρνπκε αλάγθε;» 

ζε ζεαηξηθφ έξγν. ηε ζπλέρεηα, κεηαθέξεηε ην θείκελφ ζαο ζην ηζηνιφγην, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο ζαο λα θαηαζέζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/untis/?course=DSB106&id=1935
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Πξνβείηε ζε δξακαηνπνίεζε ηεο ζχγθξνπζεο ηφξαο Δπηζηήκεο-Αλδξέα, ηελ νπνία 

ζα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε, καδί κε ηελ παξνπζίαζε θαη ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ 

ζαο (6
ε
-7

ε
 ψξα). 

6
η
-7

η
 ώπα  

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ. 

Γ΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

 

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Ζ «δεηλή» θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο θάλεθε κέζα απφ ηα θείκελα 

πνπ δηαβάζαηε, δελ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη 

ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ επ’ απηνχ είλαη ην παξάιιειν θείκελν 

«Έβειηλ» πνπ ζαο δφζεθε γηα αλάγλσζε. Γξάςηε έλα κηθξφ άξζξν (10-15 

γξακκέο πεξίπνπ, νκαδηθή εξγαζία) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζην νπνίν λα 

εμεγείηε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ κηα ηέηνηα αληίιεςε γηα 

ηε γπλαίθα θαη λα επηζεκάλεηε ηη έρεη αιιάμεη ζήκεξα. Μπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη απφ ην έληππν πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζαο δφζεθε 

(http://www.isotita.gr). 

ή ελαιιαθηηθά 

2.Γεκηνπξγήζηε έλα ινγνηερληθφ έληππν-αθηέξσκα κε ηίηιν «ηα θχια ζηε 

ινγνηερλία», ην νπνίν ζα πεξηέρεη κία ή δχν βηβιηνπαξνπζηάζεηο πνπ ζα γξάςεηε 

γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, 

θάλνληαο ζχληνκεο αλαθνξέο ζε απηά (νκαδηθή εξγαζία). 

2
η
 ώπα. σολική ηάξη 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ΄ θάζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

http://www.isotita.gr/
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ειίδα 34 απφ 43 

 

 

Σ΄ θύλλο επγαζίαρ – Σ΄ ομάδα 

Κείμενο: Φξαγθηάο, Αλδξέαο, Άλζξωπνη θαη ζπίηηα, ζει.240-247  

Β΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

1
η
- ώπα. σολική ηάξη 

Γίδνληαη ηα ινγνηερληθά ηα θείκελα. Ξεθηλά ε αλάγλσζε.  

2
η
 -3

η
 ώπα. σολική ηάξη. 

1
α
. ην δηήγεκα «άλζξσπνη θαη ζπίηηα» ν αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηε δσή ελφο λένπ 

δεπγαξηνχ θαη ζηελ αλέρεηα πνπ βίσλαλ νη απινί άλζξσπνη ιίγν κεηά ηελ θαηνρή. ε 

πνην γξακκαηηθφ πξφζσπν βξίζθεηαη ε θσλή ηνπ αθεγεηή; Γψζηε 2-3 παξαδείγκαηα 

θαη, αθνχ ηα εληνπίζεηε, λα πείηε ηη πεηπραίλεη ν αθεγεηήο κε ηελ επηινγή ηνπ απηή 

θαη πψο απηή ε επηινγή ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πνξηξέησλ ησλ εξψσλ; (10-

12 γξακκέο, γξαπηή, αηνκηθή εξγαζία).  

1β. ε κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ ε Γεσξγία αλαθέξεηαη ζηα πξφζσπα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. θηαγξαθήζηε ην πνξηξέην ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

παηέξα ηεο Γεσξγίαο. Αληαπνθξίλνληαη ηα πνξηξέηα απηά ζηα ζηεξεφηππα γηα ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο εθείλεο ηεο επνρήο (1955); Αηηηνινγήζηε 

ηελ απάληεζή ζαο. πγθξίλεηε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. (αηνκηθή, γξαπηή εξγαζία. 

15-20 γξακκέο πεξίπνπ). 

4
η
-5

η
 ώπα. Δπγαζηήπιο πληποθοπικήρ 

2. Γηαβάζηε εθ λένπ ηα θείκελα «Ζ Σηκή θαη ην Υξήκα (1914)» θαη «Άλζξσπνη θαη 

ζπίηηα (1955)» θαη πξνβείηε ζε κία ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εληνπίζεηε 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ην ζεζκφ ηεο 

πξνίθαο. Γεκηνπξγήζηε έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο (PowerPoint), ζην νπνίν ζε κία 

ή πεξηζζφηεξεο δηαθάλεηεο ζα ζπγθεληξψζεηε ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν 

θεηκέλσλ θαη ζηηο ππφινηπεο ζηηο δηαθνξέο. Γεκηνπξγήζηε κία αθφκε δηαθάλεηα, 

ζηελ νπνία ζα αηηηνινγείηε ηηο ηπρφλ δηαθνξέο πνπ εληνπίζαηε, ιακβάλνληαο ππφςε 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/untis/?course=DSGL-C131&id=1943
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ειίδα 35 απφ 43 

 

 

ηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θιπ. ζπλζήθεο ηεο επνρήο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην θάζε 

θείκελν. 

Μεηαθέξεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ηζηνιφγην, γηα λα ελζαξξχλεηε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζαο λα θαηαζέζνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. 

6
η
-7

η
 ώπα 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ. 

Γ΄ θάζη-δπαζηηπιόηηηερ 

  

1
η
 ώπα. σολική ηάξη 

1.Ζ «δεηλή» θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο θάλεθε κέζα απφ ηα θείκελα 

πνπ δηαβάζαηε, δελ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη 

ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ επ’ απηνχ είλαη ην παξάιιειν θείκελν 

«Έβειηλ» πνπ ζαο δφζεθε γηα αλάγλσζε. Γξάςηε έλα κηθξφ άξζξν (10-15 

γξακκέο πεξίπνπ, νκαδηθή εξγαζία) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζην νπνίν λα 

εμεγείηε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ κηα ηέηνηα αληίιεςε γηα 

ηε γπλαίθα θαη λα επηζεκάλεηε ηη έρεη αιιάμεη ζήκεξα. Μπνξείηε λα αληιήζεηε 

πιεξνθνξίεο θαη απφ ην έληππν πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζαο δφζεθε 

(http://www.isotita.gr). 

ή ελαιιαθηηθά 

2.Γεκηνπξγήζηε έλα ινγνηερληθφ έληππν-αθηέξσκα κε ηίηιν «ηα θχια ζηε 

ινγνηερλία», ην νπνίν ζα πεξηέρεη κία ή δχν βηβιηνπαξνπζηάζεηο πνπ ζα γξάςεηε 

γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα θείκελα πνπ δηαβάζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, 

θάλνληαο ζχληνκεο αλαθνξέο ζε απηά (νκαδηθή εξγαζία). 

2
η
 ώπα. σολική ηάξη 

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ΄ θάζεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

http://www.isotita.gr/


 

 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ 

& Αζιεηηζκνχ 

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πηινηηθή εθαξκνγή ζελαξίσλ 

Α΄ Λπθείνπ «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο» 

 

ειίδα 36 απφ 43 

 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

ηελ Α΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ, αληί ν εθπαηδεπηηθφο λα κνηξάζεη ζηηο νκάδεο 

θσηναληίγξαθν κε ην ζρήκα
5
, ζην νπνίν θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπλεηζέθεξε κία 

ιέμε ζηελ άζθεζε δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα βξίζθνληαη 

ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο φιε ηελ 1
ε
 ψξα ηεο Α΄ θάζεο θαη, κεηά ηελ πξνβνιή 

ηνπ PowerPoint, λα ηνπο δεηεζεί λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. ε 

απηφλ, αθνχ πξνζδηνξίζνπλ κε κία ιέμε ν θαζέλαο ηε γπλαίθα ηνπ ρζεο θαη ηνπ 

ζήκεξα ζα ζρεκαηνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.text2mindmap.com/η θη εθεί παηψληαο ζηε ιέμε «options» ζα κπνξνχζαλ 

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

Γηα ηε ιήςε ηεο εηθφλαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε απαηηείηαη πξφγξακκα πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ηε jing, screenhot and screencast software 

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

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ ζπλαληήζακε θάπνηεο δπζθνιίεο, νη 

νπνίεο φκσο δελ δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. νη καζεηέο, θαηά ηελ πξψηε ψξα ηεο Α΄ θάζεο, φηαλ δηαηππψζεθε ε 

εξψηεζε-αθφξκεζε θαη δφζεθε ρξφλνο γηα ζπδήηεζε, άξρηζαλ λα δηαθσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο γηα ην πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζεκεξηλή ζέζε ηεο γπλαίθαο. Οη δηαθσλίεο απηέο 

εθθξάζηεθαλ αθνχ αθνχζηεθαλ απφιπηεο απφςεηο απφ νξηζκέλνπο καζεηέο. Οη 

δηαθνξεηηθέο απηέο απφςεηο ζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ 

παγησζεί αλαθνξηθά κε ηα θχια θαη φρη ηφζν ζηε ινγηθή. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ 

ησλ δηαθσληψλ ήηαλ λα αλαγθαζηψ λα παξέκβσ θπξίσο γηα λα κελ παξεθηξαπεί ε 

ζπδήηεζε θαη δεπηεξεπφλησο γηα λα ηεξεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα. 

                                                           

5
 Βι. ζ. 43 ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ. 

http://www.text2mindmap.com/
http://www.techsmith.com/jing.html
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2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ δελ θηλεηνπνηήζεθαλ φια ηα κέιε 

ησλ νκάδσλ φζν ζα έπξεπε, ελψ θάπνηα άιια δελ θηλεηνπνηήζεθαλ θαζφινπ, θάηη 

πνπ δελ ζπλέβε ζηηο αηνκηθέο εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο φινη νη καζεηέο, αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ ν θαζέλαο, απάληεζαλ ζε φ,ηη ηνπο δεηήζεθε. Ίζσο, θάπνηνη καζεηέο 

επθεζπράδνπλ, παξά ηε δηθή κνπ πξνηξνπή γηα ην αληίζεην, φηαλ δνπιεχνπλ νκαδηθά 

ή φηαλ θάπνηα κέιε ηεο νκάδαο δείρλνπλ κεγαιχηεξε ζπλέπεηα απφ εθείλνπο. 

3. Λφγσ ησλ αιιαγψλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα, θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

πξψησλ κελψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, δελ κπφξεζε λα ππάξμεη αζθαιήο 

πξφβιεςε γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο . Κάηη ηέηνην, 

βέβαηα, αθνξνχζε ζηε Γ΄ θάζε εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, θαζψο γηα ηηο δχν πξψηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Β΄ θάζεο ππήξρε ε ελαιιαθηηθή λα θξαηεζνχλ νη εξγαζίεο ησλ 

παηδηψλ ζε ρεηξφγξαθε κνξθή. 

4. Παξαηεξήζεθε, επίζεο, πσο αξθεηέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα παξέκβσ, έρνληαο 

θαζνδεγεηηθφ ξφιν, αθνχ νξηζκέλεο νκάδεο δελ δηάβαδαλ ζσζηά ηηο εθθσλήζεηο θαη 

ρξεηάζηεθε λα ηνπο εμεγήζσ κε ιεπηνκέξεηεο βήκα-βήκα ηη έπξεπε λα θάλνπλ, ελψ ε 

β΄ νκάδα δπζθνιεχηεθε θαηά ηε κεηαηξνπή ζηίρσλ ηνπ Δξωηόθξηηνπ ζε ζεαηξηθφ, 

ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο γιψζζαο, δεηψληαο ηε βνήζεηά κνπ.  

5. ην εθαξκνζκέλν ζελάξην πξνηείλεηαη ε αλάγλσζε νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ, θαζψο πηζηεχεηαη πσο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε 

ηε δνκή, ηελ πινθή ηνπ έξγνπ, ηελ αθήγεζε, ηα γεγνλφηα. Οη καζεηέο επέιεμαλ λα 

δηαβάζνπλ ηε «Φφληζζα» ηνπ Παπαδηακάληε, αθελφο, δηφηη ηνπο άξεζε ε ππφζεζε, 

παξά ηε δπζθνιία ζηε γιψζζα, θαη αθεηέξνπ, δηφηη ππάξρεη ζε ςεθηαθή κνξθή ζην 

δηαδίθηπν. Παξφια απηά, ειάρηζηνη καζεηέο είλαη απηνί πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, φπσο, άιισζηε, ζπλέβε θαη κε ηελ αλάγλσζε ησλ 

ππνινίπσλ θεηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξάιιεισλ πνπ ηνπο 

πξνηάζεθε ζηαδηαθά λα δηαβάδνπλ ζην ζπίηη. 
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Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Κειεπνχξε, Μ. & Δ. Υνληνιίδνπ 2012. Μειέηε γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο. 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3_melete_senarion

_logotekhnias_2.pdf  

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηα καζήκαηα Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, 

Νέα Διιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ 

Λπθείνπ, 2011, (ΦΔΚ 1562/2011 - Αξηζκ.70001/Γ2).  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-

A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-

%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.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://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3_melete_senarion_logotekhnias_2.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.3_melete_senarion_logotekhnias_2.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGL-A110/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/programma_spoudon_ne_glossa_new.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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Α. ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΚΛΠ. 

Α. Φωτογραφία (Πθγι φωτογραφιϊν:  larnacainhistory.wordpress.com 

http://40churches.blogspot.gr/2008/01/blog-post_22.html 

http://lagopodo-zakynthos.blogspot.gr/2010/05/blog-post_27.html): 

 

 

    

 

 

 

http://40churches.blogspot.gr/2008/01/blog-post_22.html
http://lagopodo-zakynthos.blogspot.gr/2010/05/blog-post_27.html
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Β. Ζωγραφική (Πθγι: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1FzW8z3-

B8UJ:mathitiskaidaskalos.blogspot.com/2012/03/11_04.html+&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr 

http://www.scribd.com/doc) 

 

             

Γιορντάνσ : Ο ηωγράφος και θ οικογζνειά του.    Μποτερό: Οικογζνεια 

 

     

Ανρί Ματίσ : Οικογζνεια Νικόλαοσ Γφηθσ: Οι αρραβώνες των παιδιών 

1875, λεπτομζρεια. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1FzW8z3-B8UJ:mathitiskaidaskalos.blogspot.com/2012/03/11_04.html+&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1FzW8z3-B8UJ:mathitiskaidaskalos.blogspot.com/2012/03/11_04.html+&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr
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Γ. Γλυπτική (Πθγι: http://www.scribd.com/doc) 

 

          

Γιάννθσ Παππάσ, Μελζτθ για άγαλμα τθς μθτζρας,    Γιϊργοσ Γεωργιάδθσ, Μάνα και παιδί, 

1955, γφψοσ 56X 17X19, Μουςείο Μπενάκθ     1934, ορείχαλκοσ, ιδιωτικι ςυλλογι 
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Δ. Γελοιογραφία (πθγι: www.ofmdfmni.gov.uk/index/equality/gender-equality/gender-

cartoons.htm 

 

Ε. Προικοςφμφωνα:( πθγι φωτογραφιϊν: http://250-xronia-agia-

triada.blogspot.gr/2010/10/1747.     http://www.mylefkada.gr/alles-eidiseis/diafora/7423-to-

proikosymfwno.html http://www.inout.gr/showthread.php?t=70299 

             

1895   1747 κυπριακό προικοςφμφωνο 

 

http://www.ofmdfmni.gov.uk/index/equality/gender-equality/gender-cartoons.htm
http://www.ofmdfmni.gov.uk/index/equality/gender-equality/gender-cartoons.htm
http://250-xronia-agia-triada.blogspot.gr/2010/10/1747
http://250-xronia-agia-triada.blogspot.gr/2010/10/1747
http://www.mylefkada.gr/alles-eidiseis/diafora/7423-to-proikosymfwno.html
http://www.mylefkada.gr/alles-eidiseis/diafora/7423-to-proikosymfwno.html
http://www.inout.gr/showthread.php?t=70299
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