
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

(8  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 



- Γ΄ τάξη του Διαπολιτισμικού 

Γυμνασίου Α’ Αθήνας

- Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

- Σχολικό έτος 2019-2020. 



Σύνθεση μαθητικού δυναμικού

- Διδασκαλία σε μεικτό τμήμα 20 μαθητών με 

διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας. Πιο 

συγκεκριμένα, 

• 3 μαθητές-τριες  χωρίς γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας (1ου χρόνου)

• 7 μαθητές-τριες  με πολύ χαμηλό επίπεδο 

γλωσσομάθειας  (2ου χρόνου) 

• 10 μαθητές-τριες  με πολύ καλή γνώση της 

Ελληνικής Γλώσσας. 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μέσα και υλικά διδασκαλίας του μαθήματος: 

• Πίνακας & μαρκαδόρος,

• Απόσπασμα κειμένου σχολικού εγχειριδίου, 

• «Το Διπλό βιβλίο του Δ. Χατζή»,

• Υπολογιστής – βιντεοπροβολέας,

• Χάρτες, Αφίσες, Υλικό από Αρκτούρο,

• Διαδικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες,

• Μικρού μήκους ταινία της Σοφίας Σπυράτου 

«Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου» (1990).



Αφόρμηση

https://www.arcturos.gr/gr/organismos/episkeftheite/

https://www.arcturos.gr/gr/organismos/episkeftheite/


Στόχοι διδασκαλίας

• Να δουν το λογοτεχνικό κείμενο όχι μόνο ως φορέα 
μηνυμάτων αλλά και ως προσωπική αναγνωστική 
εμπειρία.

• Να μπορούν να παραγάγουν γραπτό και προφορικό 
λόγο ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους. 

• Να κατανοήσουν το κείμενο μέσω της εικόνας και 
αντιστρόφως (προβολή  και επεξεργασία υλικού & 
ταινίας ).

• Να κατανοήσουν οι μαθητές-τριες το φαινόμενο 
της μετανάστευσης και της ξενιτιάς.



ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α ΦΑΣΗ:

• «Πίνδος», χάρτες, υλικό Αρκτούρου 

• Συζήτηση για τις εμπειρίες της μετανάστευσης και της ξενιτιάς. 

2 διδακτικές ώρες. 

Β ΦΑΣΗ:

• Χωρισμός σε ομάδες. Ανάγνωση του κειμένου του Δ. Χατζή «Η 

τελευταία αρκούδα του Πίνδου». 

• Προβολή μέρους της μικρού μήκους ταινίας. Σταμάτημα της 

προβολής και συζήτηση για τις εντυπώσεις, τα συναισθήματά τους & 

τη συσχέτιση με το κείμενο. Ασκήσεις εμπέδωσης για το σπίτι. 

Δραστηριότητες κατανόησης.   4 διδακτικές ώρες. 

Γ ΦΑΣΗ:

• Διόρθωση εργασιών και δραστηριοτήτων

• Αναδιήγηση της ιστορίας και συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της μετανάστευσης σε πόλη ή χωριό.

2 διδακτικές ώρες.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (για τους μαθητές-τριες 
χωρίς γνώση ελληνικής γλώσσας) 

1. Να βρείτε τα φωνήεντα α και ε από την πρώτη σελίδα του 

κειμένου. 

2. Να βρείτε από το κείμενο του Δ. Χατζή το όνομα του 

ξενιτεμένου και να το αντιγράψετε.

3. Να αντιγράψετε στο σπίτι σας την πρώτη παράγραφο του 

κειμένου. Ποιες λέξεις σας δυσκόλεψαν; Εξηγήστε το νόημά 

τους με κάποια άλλη λέξη ή εικόνα.

4. Ζωγραφίστε κάτι εμπνευσμένοι από το κείμενο και 

επεξηγήστε τη ζωγραφιά σας στους συμμαθητές-τριές σας.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (για τους μαθητές-τριες με 
χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας) 

1. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές του κειμένου 

με την ταινία;

2. Να χαρακτηρίσετε την προσωπικότητα του ήρωα με 

λέξεις κλειδιά από το κείμενο. 

3. Να δώσετε έναν άλλον τίτλο στο απόσπασμα. 

4. Να αναδιηγηθείτε την ιστορία με το δικό σας τρόπο. 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (για τους μαθητές-τριες με 

πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας) 

1. Να γράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ήρωα 

κατά την παραμονή του στο χωριό.

2. Ποια είναι η διαφορά πρόσφυγα και μετανάστη; Να 

αναπτύξετε τη σκέψη σας σε 4-6 σειρές, παίρνοντας 

αφορμή από την παρακάτω φωτογραφία.

3. Να καταγράψετε τις ομοιότητες και τις διαφορές με την 

ταινία; Τι σας έκανε εντύπωση; 

4. Ποιο τέλος θα δίνατε εσείς στην ιστορία; Να το 

περιγράψετε προφορικά και γραπτά.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
(χωρίς γνώση ελληνικής γλώσσας)

Ζωγραφίστε κάτι εμπνευσμένοι από το κείμενο και

επεξηγήστε τη ζωγραφιά σας στους συμμαθητές-τριές

σας.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
(χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας)

Να αναδιηγηθείτε την ιστορία με το δικό σας 

τρόπο. 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
(χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας)



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
(πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας)



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Οι μαθητές-τριες ανταποκρίθηκαν θετικά. 

• Ακολούθησαν τις υποδείξεις.

• Έδειξαν ενδιαφέρον για το σύνολο των δραστηριοτήτων 
και των ασκήσεων.

• Κάποιοι μαθητές-τριες που είχαν γλωσσικές  αδυναμίες, 
παρουσίασαν και αυτοί βελτίωση με τη συνεργασία και 
την αλληλοϋποστήριξη της διδάσκουσας και μαθητών-
τριών με καλύτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.

• Η προβολή και επεξεργασία του διδακτικού υλικού 
επέδρασε θετικά στην εμπέδωση του μαθήματος. 

• Εξέφρασαν την επιθυμία να πουν και τη δική τους 
προσωπική ιστορία. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !


