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Δόμηση διδασκαλίας - Συνοπτική 
παρουσίαση
• Κατά τη δόμηση της διδασκαλίας μας πρέπει να λάβουμε υπόψη  το 

μαθητικό και μαθησιακό δυναμικό της τάξης μας (ποιους/ες διδάσκουμε 
και ποιο είναι το γνωστικό τους επίπεδο) και το διαθέσιμο χρόνο και να 
καλύψουμε τα ακόλουθα  επιστημολογικά ερωτήματα:

• Α.  ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ  Έννοιες προϋπάρχουσας γνωστικής δομής στις οποίες 
ενσωματώνεται  η νέα γνώση.

• Β.  ΓΙΑΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Στόχοι της διδασκαλίας μας.

• Γ. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ Διδακτική μέθοδος και αντίστοιχες τεχνικές και 
μέσα που θα ακολουθήσουμε.

• Δ. ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΠΕΤΥΧΑΜΕ Αξιολόγηση της διδασκαλίας μας.   



Τι διδάσκουμε

• Το «τι» της διδασκαλίας μας περιγράφεται αναλυτικά στα Π.Σ του 
κάθε γνωστικού μας αντικειμένου 
(http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp) αλλά και στις Οδηγίες 
Διδασκαλίας που κάθε χρόνο αποστέλλονται στις σχολικές μονάδες 
επικαιροποιημένες

• http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/gymnasio

• http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/geniko-lykeio

• http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/gymnasio
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/geniko-lykeio
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l


• Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε νέα αντικείμενα, είναι απαραίτητο 
να ελέγχουμε τι περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη.

• Η συνεργασία με τους συναδέλφους της σχολικής μονάδας 
απαραίτητη.



Γιατί Διδάσκουμε

• Είναι σημαντικό, σε κάθε 
ενότητα που αναλαμβάνουμε να 
διδάξουμε, να ξεκαθαρίσουμε 
από πριν τους στόχους της 
διδασκαλίας. 

• Οι στόχοι, κάθε φορά πρέπει να 
είναι λίγοι και βάσει αυτών να 
σχεδιάζονται οι δραστηριότητες
που δίνουμε στους μαθητές.



Γιατί Διδάσκουμε

• Τι & Σε ποιον; 

• Οι στόχοι διαμορφώνονται 
αφενός από το τι θέλουμε να 
διδάξουμε, αλλά και από το 
μαθητικό κοινό που έχουμε.

• Σε περίπτωση που οι μαθητές 
έχουν κενά, ή μαθησιακές 
δυσκολίες, χρειάζεται να 
προσαρμόζουμε τους στόχους 
μας μέσω της διαφοροποίησης 
της διδασκαλίας.



Βασικές κατηγορίες στόχων

1 ) Γνωστικός τομέας (Νοητικές διαδικασίες, δηλ. με ποιους 

τρόπους οι εκπαιδευόμενοι σκέπτονται, δρουν ή αισθάνονται, 

αφού διδαχθούν ένα  διδακτικό αντικείμενο) (Bloom)

2)Συναισθηματικός τομέας (τάσεις και αξίες που διαμορφώνουν

οι εκπαιδευόμενοι μετά τη διδασκαλία ενός αντικειμένου) (Bloom,

Krathwolth) και

3)Ψυχοκινητικός τομέας (Κινητικές δεξιότητες που αποκτούν οι

εκπαιδευόμενοι, από τη διδασκαλία ενός αντικειμένου) (Simpson,

Kimbler, Harrow)





Οι στόχοι μας θα πρέπει να

 Είναι συμβατοί με τους σκοπούς του μαθήματος – Καλύπτουν τα
περισσότερα είδη μάθησης (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις).

 Είναι συγκεκριμένοι (για να έχουν νόημα) και διατυπωμένοι με 
πληρότητα και σαφήνεια (για να μην αφήνουν περιθώρια για 
παρερμηνείες )

 Είναι μετρήσιμοι (αξιολογήσιμοι)
 Είναιεπιτεύξιμοι (αντιστοιχούν σε γνώσεις, δυνατότητες και 

εμπειρίες που πρέπει να έχουν οι μαθητέςγια να επιτευχθούν).
 Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα - σε ανάγκες ή και

σε ενδιαφέροντα των μαθητών (& στη γενικότερη μόρφωσή
τους).

 Είναι χρονικά πραγματοποιήσιμοι - Αξίζουν τον χρόνο που  θα 
διατεθεί και  την προσπάθεια που θα κάνει ο μαθητής.



Οι στόχοι πρέπει να είναιSMART

Specific – Συγκεκριμένοι

Measurable – Μετρήσιμοι

Achievable – Επιτεύξιμοι

Realistic – Ρεαλιστικοί

Time bound - Χρονικά

πραγματοποιήσιμοι.



Πώς θα διδάξουμε (Μεθοδολογία)

• Οι μέθοδοι που ακολουθούμε, 
ώστε να επιτύχουμε τους στόχους 
μας (πρέπει να) είναι πολλές, ώστε 
να θέτουν σε λειτουργία και 
εγρήγορση διαφορετικές 
μαθητικές δεξιότητες κάθε φορά.

• Δασκαλοκεντρική μέθοδος 
Προχωρά γρήγορα την παράδοση 
της ύλης, αλλά ο μαθητής = 
παθητικός δέκτης, ευνοεί ή 
λειτουργεί μόνο στους καλούς 
μαθητές και αποκλείει τους 
αδύναμους, δίνει έμφαση στην 
αποστήθιση.



Πώς θα διδάξουμε (Μεθοδολογία)

• Μαθητοκεντρική μέθοδος 
προϋποθέτει την ενεργό 
εμπλοκή των μαθητών, ενθαρρύνει 
την ομαδική εργασία, δίνεται 
έμφαση στην γνωστική και 
συναισθηματική ανάπτυξη των 
μαθητών, προάγει τη διερεύνηση -
επαγωγική γνώση. 

• Τα μειονεκτήματα είναι ότι έχει 
δυσκολία οργάνωσης, ευελιξία και 
εξοικείωση εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού, καλή οργάνωση



Μαθητής

Αντικείμενο  
μάθησης

Δάσκαλος
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ΜάθησηΕπικοινωνία

Μεθοδολογία



Διδασκαλία

Δασκαλοκεντρική Μαθητοκεντρική Ομαδοκεντρική Μεικτή



Η επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας
πραγματοποιείται ανάλογα με

Το διδακτικό μοντέλο-πλαίσιο

 Με τη σύνθεση της τάξης

Τις δυνατότητες των μαθητών

Τις δυνατότητες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εντάσσεται  η 

μαθησιακή διαδικασία,

Την υλικοτεχνική υποδομή

Τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο που προβλέπεται για κάθε  ενότητα 

του συγκεκριμένου αντικειμένου.





Ποια μέθοδο να χρησιμοποιήσω;

• Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί
περισσότερες από μία μεθόδους κατά τη διάρκεια
της διδακτικής πράξης.

• Οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης είναι
αναγκαίο να εναλλάσσονται.

• Προτείνονται συνεργατικές
εκπαιδευτικές και μαθησιακές μέθοδοι
(μέθοδος project, συζήτηση, μάθηση
βασισμένη σε πρόβλημα, μάθηση μέσω
παρατήρησης, βιωματικές προσεγγίσεις,
παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις,
δραματοποίηση κ.λπ.) και αναλόγως των
εκπαιδευτικών αναγκών επιλέγεται η
ενδεδειγμένη





Διδακτικές Τεχνικές 

• Χρήση πίνακα 

• Επίδειξη 

• Συζήτηση-διάλογος

• Εκπαιδευτικό λογισμικό, ψηφιακό υλικό (διαδραστικά σχήματα, tutorials κ.ά)

• Βιντεοταινίες, κ.ά

• Προσομοιώσεις  

• Παιχνίδια

• Εργαστηριακές ασκήσεις (ΤΠΕ με χρήση εικόνων, βίντεο, οδηγιών)

• Διάλεξη από τον εκπαιδευτικό  

• Προφορικές εργασίες 

• Επίλυση προβλημάτων  

• Συνθετικές εργασίες  

• Ερωτηματολόγια



Διδακτικές Τεχνικές

• Χρήση πίνακα 

• Επίδειξη 

• Συζήτηση-διάλογος

• Εκπαιδευτικό λογισμικό, ψηφιακό υλικό

• Βιντεοταινίες, κ.ά

• Προσομοιώσεις  

• Παιχνίδια

• Ομαδικές εργασίες

• Εργαστηριακές ασκήσεις (ΤΠΕ με χρήση εικόνων, 
βίντεο, οδηγιών)

• Διάλεξη από τον εκπαιδευτικό  

• Προφορικές εργασίες 

• Επίλυση προβλημάτων  

• Συνθετικές εργασίες  

• Ερωτηματολόγια



Σκοποί Αξιολόγησης

• Αθροιστικοί/Συγκριτικοί 

• Εξωτερικές / Εξωσχολικές 
πιέσεις 

• Συγκέντρωση και 
δημοσιοποίηση στοιχείων 

• Μοχλός πίεσης για βελτίωση 
αποτελεσμάτων 

• Ανταγωνισμός 

• Λογοδοσία 

• Διαμορφωτικοί 

• Βελτίωση εκ των έσω 

• Συγκέντρωση στοιχείων και 
διάγνωση αναγκών 

• Πίεση / προσπάθεια για 
βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης 



Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διδασκαλίας

• Αρχική-Διαγνωστική απαραίτητη 
κάθε φορά που αναλαμβάνουμε ένα 
νέο τμήμα στην αρχή της χρονιάς. 
Χρήσιμη και για τμήμα που 
αναλαμβάνουμε για συνεχόμενες 
χρονιές.

• Διαμορφωτική ή  Διάμεση: μια 
αξιολόγηση λειτουργεί διαμορφωτικά 
στον βαθμό που τα στοιχεία από την 
αξιολόγηση χρησιμοποιούνται – από 
τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές ή 
τους ομότιμούς τους – για τη λήψη 
βελτιωμένων αποφάσεων σχετικά με 
τα επόμενα βήματα στην διδασκαλία



Στρατηγικές διαμορφωτικής αξιολόγησης
• Παρατηρούμε στοχευμένα τα παιδιά όταν 

εργάζονται σε μία εργασία διαμορφωτικής 
αξιολόγησης –

• Σημειώνουμε τι παρατηρήσαμε. 

• Ακούμε τα παιδιά κατά την παραγωγή 
προφορικού λόγου και όταν σκέφτονται 
μεγαλόφωνα – Σημειώνουμε τι 
παρατηρήσαμε. 

• Ελέγχουμε σε ποιο βαθμό κατέχουν τις 
προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 
(π.χ. δίνουμε ένα δελτίο εισόδου) 

• Ζητούμε να καταγράψουν κάτι σε σχέση με 
ένα μάθημα ή μια συζήτηση/εργασία. 
Μαζεύουμε την εργασία για διόρθωση. 

• Συμπληρώνουν εργασίες /προβλήματα 
/ερωτήσεις και ελέγχουμε τις 
λύσεις/απαντήσεις



Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διδασκαλίας

• Αθροιστική ή Τελική: Τα δεδομένα της 
αθροιστικής αξιολόγησης συλλέγονται από τα 
αποτελέσματα των μαθητών στα τελικά, 
συνήθως γραπτά, διαγωνίσματα 
(Weir & Roberts 1994:14). Όμως, μια 
αποτελεσματική αθροιστική αξιολόγηση δεν 
οδηγεί μόνο σε μια γραπτή αναφορά για το 
επίπεδο επίδοσης των μεμονωμένων 
μαθητών, αλλά και σε συμπεράσματα 
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος και της διδασκαλίας, με σκοπό 
τη μελλοντική βελτίωσή τους 
(Δημητρόπουλος 1983:28).

• Αυτοαξιολόγηση- Ετεροαξιολόγηση

• Μεταγνωστική: Ικανότητα των μαθητών να 
διακρίνουν τις άμεσες και μακράς διαρκείας 
επιδράσεις στη μάθηση / ενεργός έλεγχος 
πάνω στις γνωστικές διαδικασίες.



Σχεδιασμός μαθήματος

• Κάθε διδακτική ενότητα 
περιλαμβάνει στόχους που τίθενται 
από το Π.Σ, τις Οδηγίες, αλλά, 
ταυτόχρονα, καθορίζονται και από τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών μας.

• Αναγκαίος ο σχεδιασμός (επί χάρτου -
βραχυπρόθεσμος και 
μακροπρόθεσμος) των επί μέρους 
ενοτήτων.

• Επιλογή στόχων - μεθόδων και 
τεχνικών διδασκαλίας - φύλλων 
εργασίας και αξιολόγησης.

• Αναστοχασμός σχετικά με το τί 
επιτεύχθηκε και τι όχι -
αναπροσαρμογή.



Παραδείγματα σχεδιασμού διδασκαλίας 



Β΄Γυμνασίου, Ιστορία: 3.1.2. Η μεταβατική 
εποχή: Έριδες για το ζήτημα των εικόνων
• Έννοιες Ενότητας: Εικονομαχία 

/εικοναλατρεία, ανεικονικές αντιλήψεις, 
αναστήλωση εικόνων.

• Στόχοι: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να:

• Α)Ανακαλύψουν τις θρησκευτικές αντιλήψεις
εικονολατρών και εικονομάχων σχετικά με
την απεικόνιση του θείου.

• β)Κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το
φαινόμενο της Εικονομαχίας (ως θρησκευτική
και πολιτική, πολιτισμική σύγκρουση)

• γ)να εξηγήσουν την πίστη των ανθρώπων σε
δεισιδαιμονίες και να αξιολογήσουν τις
συμπεριφορές στις οποίες αυτές είναι
δυνατό να οδηγήσουν.



Σχολιασμός στόχων

• Οι τρεις στόχοι δεν είναι ίδιοι ως προς
τον βαθμό δυσκολίας.

• Ο πρώτος αφορά στη δεξιότητα της
κατανόησης και της αναπαραγωγής,

• ο δεύτερος συσχετίζει την κατανόηση
με την ερμηνεία, θέτοντας επομένως ένα
πιο σύνθετο ζητούμενο, ενώ

• ο τελευταίος επιστρατεύει τον κριτικό
στοχασμό και μεταφέρει την ιστορική
γνώση στο σήμερα, πράγμα που
σημαίνει πως οι μαθητές θα πρέπει να
έχουν παγιώσει τις ιστορικές γνώσεις και
να τις μετασχηματίσουν, αλλά και να
στοχαστούν πάνω σε αυτές μεταγνώση).



Επιλογή μεθοδολογίας: Διερευνητική

• Φάση 1η : Έκθεση προβληματισμού -
κινητοποίηση μαθητών

• Τεχνικές: α) Προβολή βίντεο (αφόρμηση -
έναρξη συζήτησης)

• https://www.youtube.com/watch?v=BPVyYJh
ncpE

• Β) Προβολή εικόνων από την περίοδο της 
εικονομαχίας για παρατήρηση

• Η εισαγωγή στοχεύει στην τόνωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για τη νέα 
γνώση που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

• Ο εκπαιδευτικός τονίζει ότι οι μαθητές θα 
δουλέψουν ως ερευνητές πάνω σε υλικό που 
θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά 
επιχειρήματα των εικονομάχων και των 
εικονολατρών μέσα από μελέτη πηγών. 

• Επίδειξη

• Ανάθεση ρόλου

• Οδηγίες έρευνας

https://www.youtube.com/watch?v=BPVyYJhncpE


Φάση 2η Συγκέντρωση δεδομένων – επεξεργασία 
υλικού

• Μελέτη διαδραστικής χρονογραμμής:
Οπτικοποίηση γεγονότων
τοποθέτηση στον ιστορικό άξονα
ώστε να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή
η ιστορική συνέχεια.

• Η χρονογραμμή μπορεί να
δημιουργηθεί πάνω σε ένα έτοιμο
σχήμα που παρέχει ο εκπαιδευτικός ή
να προβληθεί στον διαδραστικό
πίνακα από τα έτοιμα ψηφιακά
διαδραστικά εργαλεία του
Φωτόδεντρου

• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/
8521/8183

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8183


Φάση 2η Συγκέντρωση δεδομένων – επεξεργασία 
υλικού

• Το μάθημα θέτει κάποιες έννοιες – κλειδιά
ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι
όροι: Εικονομαχία, ανεικονικές αντιλήψεις,
εικονομάχοι, εικονόφιλοι, Ιωάννης
Δαμασκηνός, τιμητική προσκύνηση,
αναστήλωση εικόνων, απαγόρευση
παράστασης θείων προσώπων, καταστροφή
έργων τέχνης.

• Προκειμένου οι όροι να γίνουν κατανοητοί η
τάξη χωρίζεται σε ομάδες και τους
ανατίθεται η έρευνα της σημασίας των όρων
στο ηλεκτρονικό λεξικό της «Πύλης για την
ελληνική Γλώσσα» και στη συνέχεια η
συμπλήρωση της σημασίας στην αντίστοιχη
σελίδα του Φωτόδεντρου.

• https://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/l
exica/triantafyllides/index.html

• Προϋπόθεση: Χρήση υπολογιστών 
προκειμένου να κάνουν έρευνα. 

• Ομαδική εργασία

https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html


Φάση 2η Συγκέντρωση δεδομένων –
επεξεργασία υλικού (εμβάθυνση)

• Ανατίθενται στις ομάδες δραστηριότητες
διαβαθμισμένης δυσκολίας (οι ομάδες είναι μικτές
και όχι διαχωρισμένες / επιπεδοποιημένες, κάτι
που συνιστά λάθος στη διαδικασία της
διαφοροποίησης).

• Στις ομάδες δίνονται ποικίλες δραστηριότητες
που βασίζονται στη μελέτη πηγών, ώστε τα μέλη
να επιλέξουν, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας,
αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις
δυνατότητές τους (εικόνες, εικόνες και κείμενο,
κείμενο, συνδυασμός κειμένων).

• Ωστόσο, όλες οι πηγές στην ουσία
πραγματεύονται τα ίδια θέματα και αναδεικνύουν
παρόμοια ζητήματα, τα οποία η κάθε ομάδα θα
πρέπει να συνοψίσει και να παρουσιάσει στην
ολομέλεια, μετά το πέρας της μελέτης.

• http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photode
ntro-lor-8521-8203

• http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351

• http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8203
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8351
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1053


Φάση 2η Συγκέντρωση δεδομένων –
επεξεργασία υλικού (κριτική επεξεργασία)

• Καλούνται να εξετάσουν την έννοια της
«δεισιδαιμονίας»

• Ερευνούν και βρίσκουν παραδείγματα
επικράτησής της και από άλλες ιστορικές
περιόδους («κάψιμο των μαγισσών»
κατά τον Μεσαίωνα, ή στους διωγμοί των
Εβραίων με αποκορύφωση το
Ολοκαύτωμα του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου).

• Οι μαθητές μέσα από το υλικό θα
κληθούν να συζητήσουν, να εκφράσουν
τις απόψεις τους και να συναγάγουν
συμπεράσματα επεξεργαζόμενοι έννοιες
όπως: δεισιδαιμονία – προκατάληψη -
ρατσισμός.



Φάση 3η : Οργάνωση δεδομένων, διατύπωση 
υποθέσεων – συμπεράσματα

• Φάση 3η : Οργάνωση δεδομένων, 
διατύπωση υποθέσεων – συμπεράσματα

• Οι μαθητές, αφού έχουν μελετήσει τις 
πληροφορίες που τους δίνονται, και 
έχουν συμπληρώσει το φύλλο εργασίας, 
καλούνται να διατυπώσουν προφορικά 
τις απαντήσεις τους, να υποστηρίξουν τις 
επιλογές τους αξιοποιώντας τις 
πληροφορίες που συνέλεξαν.

• Θα πρέπει να έχουν κατανοήσει και να 
περιγράφουν  τη βασική ορολογία 
(εικονομαχία, εικονολατρεία, ανεικονικές 
αντιλήψεις κ.λπ), να παρουσιάζουν τα 
πρωταγωνιστικά πρόσωπα και τις φάσεις 
της εικονομαχίας, να εκθέτουν τα βασικά 
επιχειρήματα των εικονομάχων και 
εικονολατρών.

• Προφορική συμμετοχή - ενθάρρυνση για 
συζήτηση



Φάση 4η : Αξιολόγηση

• Άσκηση επιλογής
δραστηριοτήτων ανάλογα με το
βαθμό ετοιμότητας των
μαθητών.

• Οι μαθητές καλούνται να
επιλέξουν δύο από τις πέντε με
διαφορετικό βαθμό δυσκολίας
δραστηριότητες, να
συνεργαστούν μεταξύ τους και
να παρουσιάσουν το
αποτέλεσμα στην ολομέλεια.



Εναλλακτικά…

• Να αναζητήσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://photodentro.edu.gr/lor/r
/8521/9137?locale=el το 
κείμενο και να συμπληρώσετε 
τα κενά χρησιμοποιώντας τους 
αντίστοιχους ιστορικούς όρους 
από τον πίνακα. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9137?locale=el


Ή…

• Να αναζητήσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://photodentro.edu.gr/lor/r
/8521/1036?locale=el

• το σταυρόλεξο και να το λύσετε. 
Προσοχή στον χρόνο! 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1036?locale=el


Και…

• Να συμπληρώσετε το quiz από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://photodentro.edu.gr/lor/r
/8521/1364

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1364


• Φάση 5η. Ανακεφαλαίωση: 
Συστηματοποιούνται όλες οι 
πληροφορίες που συνάχθηκαν 
από τις ομάδες και 
επαναλαμβάνονται προφορικά 
από τους μαθητές μέσω 
ερωτήσεων που κάνει ο 
διδάσκων.

• Αξιολόγηση αποκτηθέντων
γνώσεων. 



Δεξιότητες

• Γνωστικές: 

• Παρατηρούν, συγκρίνουν, σκέφτονται κριτικά και οδηγούνται στην αναγνώριση των προσώπων και των 
συνθηκών που οδήγησε σε μία μεγάλη διαμάχη. Περιγράφουν τα επιχειρήματα των εικονομάχων και 
εικονολατρών και τις συνέπειες από μία τέτοιου είδους διαμάχη.

• Χρησιμοποιούν πληροφορίες, επιλύουν προβλήματα σταδιακά μέσω προβληματισμού και ανακάλυψης. 

• Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και να ανατρέχουν ιστοσελίδες που εμπεριέχουν ποικίλες ιστορικές πηγές 
τις οποίες αντιμετωπίζουν ως μέσο άντλησης πληροφοριών και γνώσης.

• Εμβαθύνουν στα ιστορικά δεδομένα μιας εποχής και τα συγκρίνουν με αντίστοιχα της δικής τους. 

• Κοινωνικές/Επικοινωνιακές:

• Προβληματίζονται, διασταυρώνουν πληροφορίες που ανακαλύπτουν οι ίδιοι, διαμοιράζονται τα ευρήματα 
της έρευνάς τους, συνεργάζονται

• Μεταγνωστικές:

• Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι τα ιστορικά γεγονότα αναπαριστούν ανθρώπινες συμπεριφορές με 
διαχρονική ισχύ (προκαταλήψεις - δεισιδαιμονίες) τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κριτική 
ματιά. 



Παράδειγμα 2ο: Αρχαία ελληνικά από 
μετάφραση
• Αρχαία Ελληνικά από 

μετάφραση, Ομήρου 
«Οδύσσεια»

• Τίτλος Ενότητας:  Προοίμιο 
Οδύσσειας, στίχοι 1 -25

• Τάξη: Α΄ Γυμνασίου

• Έννοια/ες της ενότητας: 
• Προοίμιο. 

• Τόπος – Χρόνος – Άνθρωποι –
Θεοί 



Στόχοι της διδασκαλίας

• Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

• Διακρίνουν τα μέρη του προοιμίου της Οδύσσειας.

• Συνδέουν τον κεντρικό ήρωα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να 
περιγράφουν αδρομερώς τον χαρακτήρα του.

• Αναγνωρίζουν ότι οι Θεοί στην Οδύσσεια παρουσιάζονται με 
ανθρώπινα αισθήματα (ανθρωπομορφισμός)



Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική

• Φάση 1η:Προετοιμασία διδασκαλίας , 
σχηματισμός ομάδων, ανάληψη έργου

• Επίδειξη υλικού σχετικού με τον Όμηρο, 
αναπαράσταση της Μούσας και του 
Οδυσσέα.

• Ηχητικό με ανάγνωση προοιμίου με 
ερασμιακή προφορά

• Ανάγνωση στίχων 1 -13 και 14 - 25 από 
δύο εθελοντές μαθητές

• Χωρισμός σε ομάδες με διαφορετική 
αποστολή η καθεμία

• Αποστολή

• α) να διακρίνουν τη βασική δομή του 
προοιμίου, να προσδιορίσουν τον τόπο 
και τον χρόνο εξέλιξης των γεγονότων 

• β) να εντοπίσουν τις λέξεις και φράσεις 
που χαρακτηρίζουν τον κεντρικό ήρωα 
και τους συντρόφους του 

• γ) να διακρίνουν τα πρόσωπα των Θεών 
και τα χαρακτηριστικά τους. Η κάθε 
ομάδα εξετάζει το κάθε θέμα που της 
ανατίθεται. 

• Στην αρχή καλό είναι οι ομάδες να 
μοιράζονται από τον εκπαιδευτικό. 



• Φάση 2η: Ομαδοσυνεργατική επεξεργασία
• Η κάθε ομάδα παίρνει ένα φύλλο εργασίας. Οι μαθητές που απαρτίζουν 

την  πρώτη ομάδα αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν τη δομή του προοιμίου, 
να βρουν τα δύο προοίμια που υπάρχουν (του ποιητή και της Μούσας), να 
ξεχωρίσουν τους στίχους που αποδίδουν τη δομή του πρώτου προοιμίου, 
να βρουν τον τόπο και τον χρόνο που περιγράφεται. 

• Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει να εντοπίσει τα πρόσωπα και τις λέξεις 
και φράσεις που χαρακτηρίζουν το καθένα. Μέσα από αυτή την 
αναζήτηση καλούνται να παρουσιάσουν προφορικά τον χαρακτήρα των 
ανθρώπων που παρουσιάζονται.

• Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να καταγράψει τα πρόσωπα των Θεών που 
αναφέρονται στο προοίμιο αντιστοιχίζοντάς τα με χαρακτηριστικές λέξεις 
και να βρει τη συσχέτιση του ονόματος των Μουσών με τις ιδιότητές τους.



• Φάση 3η : Παρουσίαση εργασιών

• Η κάθε ομάδα παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνάς της 
στην ολομέλεια

• Φάση 4η. Αξιολόγηση: Ετεροαξιολόγηση

• Μετά το τέλος της παρουσίασης η κάθε ομάδα καλείται να γράψει δύο 
ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να απευθύνει σε άλλη ομάδα όπως την 
ορίζει ο διδάσκων. Στη συνέχεια δίνεται κοινό φύλλο αξιολόγησης από τον 
διδάσκοντα με κενά και φωτογραφίες για να συμπληρωθεί από την 
ολομέλεια ως εργασία για το σπίτι

• Φάση 5η. Ανακεφαλαίωση Γίνονται ερωτήσεις ανακεφαλαιωτικές σε όλα 
τα μέλη της τάξης



Δεξιότητες

• Γνωστικές
• Αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προοιμίου και 

συνειδητοποιούν ότι το προοίμιο παρουσιάζει ευσύνοπτα τα βασικά 
στοιχεία του έργου (αφηγητή, πρωταγωνιστή, θέμα, πρόσωπα)

• Παρατηρούν, συγκρίνουν, σκέφτονται κριτικά και οδηγούνται στην 
αναγνώριση χαρακτηριστικών των κυρίων προσώπων (ανθρώπων και 
θεών) που περιγράφονται. 

• Χρησιμοποιούν πληροφορίες του κειμένου για να βγάλουν 
συμπεράσματα.

• Συνδέουν τις Μούσες με την ιδιότητα που φέρουν και μαθαίνουν ότι η 
Μούσα Καλλιόπη ως θεία φώτιση ήταν η απαραίτητη βοήθεια για τη 
δύσκολη διεκπεραίωση του έργου του ποιητή.



• Κοινωνικές/Επικοινωνιακές:

• Συνεργάζονται δημοκρατικά, ανακαλύπτουν και συνθέτουν μετά από 
συνεννόηση, διασταυρώνουν πληροφορίες που ανακαλύπτουν οι 
ίδιοι μετά από διάλογο, συνθέτουν δικές τους ερωτήσεις 
επεξεργαζόμενοι τα γεγονότα και διαμοιράζονται τα ευρήματα της 
έρευνάς τους.

• Μεταγνωστικές:

• Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία του Προλόγου (Προοιμίου) 
για το Έπος, συνειδητοποιούν ότι η σύνθεσή του υπακούει σε 
κανόνες, σε μια δομή, η οποία είναι δεδομένη για οποιαδήποτε 
λογοτεχνική ή απλώς αφηγηματική δημιουργία



Προοίμιο - Έμπνευση Ομήρου - Μούσα



Φάση 1η : Προετοιμασία διδασκαλίας , 
σχηματισμός ομάδων, ανάληψη έργου
• Ακούστε το προοίμιο της Οδύσσειας με ερασμιακή προφορά.

• https://www.youtube.com/watch?v=ZRY7PExnPQ0

• Κάπως έτσι ακουγόταν η αφήγησή του.

• Τώρα χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες.

• Ας ακούσουμε το προοίμιο σήμερα.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRY7PExnPQ0


Εισαγωγή - Αφόρμηση

• προ+οιμος= δρόμος < προοίμιο = προλογος

• Μάνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾿ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ᾿ ὅ γ᾿ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.



• Δίνουμε το από μετάφραση κείμενο και χωρίζουμε τις ομάδες

• 1η Ομάδα: Χρειάζεται να διακρίνει τη βασική δομή του προοιμίου, 
να προσδιορίσει τον τόπο και τον χρόνο εξέλιξης των γεγονότων

• 2η Ομάδα: Θα πρέπει  να εντοπίσει τις λέξεις και φράσεις που 
χαρακτηρίζουν τον κεντρικό ήρωα και τους συντρόφους του 

• 3η Ομάδα: Στόχο έχει να διακρίνει τα πρόσωπα των Θεών και τα 
χαρακτηριστικά τους. 



Ομαδοσυνεργατική επεξεργασία

• 1η Ομάδα: Βασικά ερωτήματα 

• Η δομή του πρώτου προοιμίου αποτελείται από τρία μέρη: Ποια 
είναι;

• Στο δεύτερο προοίμιο (στίχοι 13-25) ποιος μιλά;

• Το θέμα της Οδύσσειας 

• Καταγράψτε τους τόπους που αναφέρονται στο προοίμιο

• Τοποθετήστε τους παρακάτω τόπους και πρόσωπα σε χρονολογική 
σειρά



• 2η Ομάδα: Βασικά ερωτήματα

• Βρείτε τις λέξεις και φράσεις μέσα στο κείμενο που χαρακτηρίζουν 
τους ανθρώπινους χαρακτήρες και στη συνέχεια να τους 
παρουσιάσετε στην ολομέλεια με προσχεδιασμένο προφορικό λόγο.

• Επικεντρωνόμαστε α) Στον πρωταγωνιστή (Οδυσσέα)
• Β) Στους συντρόφους του.



• 3η Ομάδα: Βασικά ερωτήματα

• Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα των Θεών που αναφέρονται στο 
Προοίμιο με τα χαρακτηριστικά τους, όπως περιγράφονται ή 
συνάγονται από τα συμφραζόμενα. 

• Παρατηρείστε τις Μούσες στη φωτογραφία που σας δίνεται και 
προσπαθήστε να συνδέσετε τα ονόματά τους με τις ετυμολογίες που 
προτείνονται.



Φάση 3η : Παρουσίαση εργασιών (1η Ομάδα)

• Ας δούμε τι βρήκατε.

• Η δομή του προοιμίου: Επίκληση – Διήγηση – Παράκληση (1ο Προοίμιο 
στ. 1-13)

• Δεύτερο προοίμιο: Μιλά η Μούσα που δίνει την έμπνευση στον ποιητή 
ώστε να ολοκληρώσει το δύσκολο έργο του. Χωρίς αυτή τη βοήθεια είναι 
αβέβαιη η έκβαση της αφήγησης.

• Οι τόποι που αναφέρονται: Τροία – Νησί Καλυψούς – Ιθάκη

• Χρόνος: Παρελθόν (Τροία – περιπέτειες στη θάλασσα)
• Παρόν: Αφήγηση (Ξεκινά η εξιστόρηση) Ιστορία (Νησί της Καλυψώς)  Η 

ιστορία δεν ξεκινά από την αρχή, αλλά από τη Μέση (νησί Καλυψώς –
αιχμαλωσία)

• Μέλλον: Άφιξη στην Ιθάκη – Προβλήματα κατά την άφιξη.



Φάση 3η: Παρουσίαση εργασιών 2η Ομάδα

• Ο Πρωταγωνιστής περιγράφεται μέσα από λέξεις / φράσεις ως

• Πολύτροπος, κοσμογυρισμένος (γνώρισε πολιτείες πολλές), σοφός 
και έμπειρος (έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές), πολύπαθος
(πάθη πολλά που τον σημάδεψαν), φιλέταιρος (σηκώνοντας το 
βάρος για τη δική του ζωή και των συντρόφων του τον γυρισμό), 
βασανισμένος (τον παίδευε πόνος διπλός, του γυρισμού και της 
γυναίκας του), κατατρεγμένος από τους θεούς (ο Ποσειδώνας
κρεμούσε τον θυμό του πάνω στον θεϊκό Οδυσσέα).

• Οι σύντροφοι περιγράφονται: νήπιοι και μωροί (ανόητοι, αδύνατον 
να αντιληφθούν τις συνέπειες των πράξεών τους.







• Φάση 4η Αξιολόγηση: Ετεροαξιολόγηση: Η κάθε ομάδα απευθύνει 2 
ερωτήσεις που έχει ετοιμάσει για μία άλλη ομάδα (η 1η Ομάδα ρωτά 
τη 2η , Η 2η την 3η και η 3η την 1η ).

• Δίνεται φύλλο αξιολόγησης σε όλες τις ομάδες. 

• Ο διδάσκων μπορεί να το αναθέσει και ως εξάσκηση στο σπίτι





Ανακεφαλαίωση

• Ποιες πληροφορίες παίρνουμε από το προοίμιο για 

• Το ποιος αφηγείται;

• Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής;

• Ποια στοιχεία συνθέτουν τον χαρακτήρα του;

• Οι Θεοί πώς παρουσιάζονται;

• Ποιο είναι το θέμα του έπους;

• Ποιος είναι ο τόπος και ο χρόνος; 

• Ποιο θα είναι το τέλος του έργου;



Παράδειγμα 3ο : Σχεδιασμός μαθήματος 
Λογοτεχνίας και Γλώσσας Γ΄ΓΕΛ 
◦ Σκοπός μας εδώ είναι να δούμε το σχεδιασμό κριτικά, εστιάζοντας σε τρεις  παραμέτρους:

◦ Α. Το βασικό ερώτημα για το οποίο διαπραγματευόμαστε το κείμενο: κάθεφορά  που σχεδιάζουμε τη 
διδασκαλία ενός κειμένου, επιλέγουμε (συνειδητά ή μη) να  προσανατολίσουμε ιδιαίτερα τη διδασκαλία σε 
κάποια ή κάποιες από τις δυνητικές  επιλογές εστίασης

◦ Β. Τη διαδικασία / τα βήματα προσπέλασης του κειμένου / τα κομβικά  ερωτήματα που 
συγκροτούν τον άξονα μεθόδευσης τηςδιδασκαλίας: Οι διαδρομές οικείωσης των μαθητών με 
το κείμενο μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιδιώξεις της διδασκαλίας, το 
μαθητικό «κοινό»,  τις ιδιαιτερότητες της τάξης, της συγκυρίας κλπ.Η μεθόδευση της 
διδασκαλίας μπορεί να «απογειώσει» ή να εξουδετερώσει τις  επιλογές εστίασης και τις 
επιδιώξεις που επιλέξαμε

◦ Γ. Τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις της διδασκαλίας:

◦ Ό,τι γίνεται στην τάξη δεν μπορεί παρά να έχει παιδαγωγικό πρόσημο – θετικό ή  αρνητικό: ο καλύτερος 
σχεδιασμός, το πιο ελκυστικό κείμενο ή ιδέα, δεν μπορούν να  αποδώσουν αν δεν διαμορφωθούν όροι 
συσχέτισης με τους μαθητές (αλλά και  μεταξύ των μαθητών) και όροι συνανάγνωσης που να ευνοούν την 
ελευθερία  σκέψης και έκφρασης, έτσι ώστε κάθε μαθητής να προσέρχεται στο μάθημα εισφέροντας τα 
καλύτερα κομμάτια της προσπάθειας και της προσωπικότητάς του



ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΑΡΕΣ

Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος!

Δ. Σολωμός
Ι. ΚΑΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Εἶναι ἕνας ἀγαθὸς γεροντάκος. Ἔπειτα ἀπὸ τριάντα χρόνων ὑπηρεσία, ἔχει νὰ

διατρέξει ὅλους τοὺς βαθμούς. Γραφεὺς στὸ πρωτόκολλο.

Πάντα ἔκανε τὴ δουλειά του εὐσυνείδητα, σχεδὸν μὲ κέφι. Σκυμμένος ἀπὸ τὸ

πρωὶ ὡς τὸ βράδυ στὸ παρθενικὸ βιβλίο του, περνοῦσε τοὺς ἀριθμοὺς καὶ

ἀντέγραφε τὶς περιλήψεις. Κάποτε, μετὰ τὴν καταχώριση ἑνὸς εἰσερχομένου ἢ 

ἑνὸς ἐξερχομένου, ἐτράβαγε μιὰ γραμμὴ ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὴν τελευταία στήλη 

καὶ προχωροῦσε πρὸς τὸ περιθώριο, ἔτσι σὰν ἀπόπειρα φυγῆς. Αὐτὴ ἡ οὐρὰ δὲν

εἶχε θέση ἐκειμέσα, ὅμως τὴν τραβοῦσε βιαστικά, μὲ πεῖσμα, θέλοντας νὰ

ἐκφράσει τὸν ἑαυτό του. Ἂν ἔσκυβε κανεὶς πάνω στὴν ἁπλὴ καὶ ἴσια

γραμμούλα, θὰ διάβαζε τὴν ἱστορία τοῦ καλοῦ ὑπαλλήλου.

Νέος ἀκόμη, μπαίνοντας στὴν ὑπηρεσία, ἐχαιρέτησε μὲ συγκαταβατικὸ

χαμόγελο τοὺς συναδέλφους του. Ἔτυχε νὰ καθίσει σ᾿ αὐτὴν τὴν καρέκλα. Κ᾿ 

ἔμεινε ἐκεῖ. Ἦρθαν ἄλλοι ἀργότερα, ἔφυγαν, ἐπέθαναν. Αὐτὸς ἔμεινε ἐκεῖ. Οἱ

προϊστάμενοί του τὸν θεωροῦσαν ἀπαραίτητο. Εἶχε ἀποκτήσει μία φοβερή, 

μοιραία εἰδικότητα.



Ἐλάχιστα πρακτικὸς ἄνθρωπος. Τίμιος, ἰδεολόγος. Μ᾿ ὅλη τὴ φτωχική του 

ἐμφάνιση, εἶχε ἀξιώσεις εὐπατρίδου. Ἕνα πρωί, ἐπειδὴ ὁ Διευθυντής του τοῦ

μίλησε κάπως φιλικότερα, ἐπῆρε τὸ θάρρος, τοῦ ἀπάντησε στὸν ἑνικό, ἐγέλασε

μάλιστα ἀνοιχτόκαρδα καὶ τὸν χτύπησε στὸν ὦμο. Ὁ κύριος Διευθυντὴς τότε, μ᾿ 

ἕνα παγωμένο βλέμμα, τὸν ἐκάρφωσε πάλι στὴ θέση του. Κ᾿ ἔμεινε ἐκεῖ.

Τώρα, βγαίνοντας κάθε βράδυ ἀπὸ τὸ γραφεῖο, παίρνοντας τὸν παραλιακὸ δρόμο, 

βιαστικὸς βιαστικός, γυρίζοντας δαιμονισμένα τὸ μπαστούνι του μὲ τὴν ὡραία, 

νικέλινη λαβή, γράφει κύκλους μέσα στὸ ἄπειρο. Καὶ μέσα στοὺς κύκλους τὰ

σημεῖα τοῦ ἀπείρου. Ὅταν περάσει τὰ τελευταῖα σπίτια, θ᾿ ἀφήσει πάντα νὰ

ξεφύγει ψηλὰ μὲ ὁρμὴ τὸ μπαστούνι του, ἔτσι σὰν ἀπόπειρα λυτρωμοῦ.

Μετὰ τὸν περίπατο τρυπώνει σὲ μία ταβέρνα. Κάθεται μόνος, ἀντίκρυ στὰ

μεγάλα, φρεσκοβαμμένα βαρέλια. Ὅλα ἔχουν γραμμένο πάνω ἀπ᾿ τὴν κάνουλα, 

μὲ παχιά, μαῦρα γράμματα, τ᾿ ὄνομά τους: Πηνειός, Γάγγης, Μισσισσιππῆς, 

Τάρταρος. Κοιτάζει ἐκστατικὸς μπροστά του. Τὸ τέταρτο ποτηράκι γίνεται 

ποταμόπλοιο, μὲ τὸ ὁποῖο ταξιδεύει σὲ θαυμάσιους, ἄγνωστους κόσμους. Ἀπὸ τὰ

πυκνὰ δέντρα, πίθηκοι σκύβουν καὶ τὸν χαιρετᾶνε. Εἶναι εὐτυχής.

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwstas_karywtakhs/06_home.htm

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwstas_karywtakhs/06_home.htm


Στόχοι διδασκαλίας

◦ 1. Να αναγνωρίσουν τα βασικά θεματικά κέντρα που θέτει το 
κείμενο.

◦ 2. Να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους τα εκφραστικά μέσα
υποστηρίζουν την παραγωγή νοήματος

◦ Στόχοι διαμόρφωσης στάσεων

◦ 1. Να διαμορφώσουν κριτική στάση απέναντι στο θέμα του 
κοινωνικού συμβιβασμού / κομφορμισμού



Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας

• Αφόρμηση - εισαγωγικά 
ερεθίσματα 

• Μπορούμε να βασιστούμε στον 
τίτλο του διηγήματος και να 
καταγράψουμε τις προσδοκίες των 
μαθητών /τριών πριν την 
ανάγνωση

• Να προβάλουμε κάποιες εικόνες 
που σχετίζονται με την 
αναπαράσταση του 
ψυχικού/πνευματικού μαρασμού 
και να ζητήσουμε να τις 
σχολιάσουν.



• Παρουσίαση κειμένου: Ανάγνωση από τον 
διδάσκοντα.

• Επεξεργασία: 

• 1. Επίπεδο αρχικής κατανόησης: Εντοπισμός 
των χαρακτηριστικών του πρωταγωνιστικού 
προσώπου (εργασία, συνήθειες, σχέσεις με 
άλλους, ρουτίνες)

• Καταγραφή σε φύλλο εργασίας: Φράσεις που 
φανερώνουν: Σχέση με εργασία, σχέση με 
συναδέλφους, σχέση με διευθυντή 
παρατήρηση χρόνου των ρημάτων, 
προτίμηση σε ποιους ρηματικούς τύπους;)

• Διερεύνηση αιτίων που καθορίζουν τη 
συμπεριφορά του πρωταγωνιστικού 
προσώπου.

• Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική -

• Ερωταπροκρίσεις

• Ερμηνευτικός διάλογος



• Επίπεδο εμβάθυνσης

• Επισήμανση εκφραστικών μέσων, σχημάτων 
λόγου που σχετίζονται με την επίρρωση του 
νοήματος (ειρωνεία, παρομοιώσεις, 
εναλλαγή δημοτικής - καθαρεύουσας)

• Επισήμανση της ανωνυμίας του 
πρωταγωνιστικού προσώπου

• Συσχέτιση των εκφραστικών επιλογών με την 
απόδοση της ψυχικής διάθεσης του 
πρωταγωνιστή.

• Συζήτηση σχετικά με το αν απορρέουν 
κοινωνικά μηνύματα μέσα από την 
προσέγγιση του Καρυωτάκη 

• Σχολιασμός του αφηγητή 

• Σχολιασμός (από μία νέα οπτική) του τίτλου.

• Φύλλα εργασίας  μοιράζονται σε ομάδες 
μαθητών.



• Τελική αποτίμηση

• Συζήτηση σχετικά με το αν 
απορρέουν κοινωνικά μηνύματα 
μέσα από το κείμενο. Ποια είναι τα 
θέματα που θίγει;

• Σχολιασμός του ρόλου του 
αφηγητή σε σχέση με το 
πρωταγωνιστικό πρόσωπο

• Σχολιασμός (από μία νέα οπτική) 
του τίτλου.

• Ανάθεση εργασιών



Ενδεικτικές ερωτήσεις 

• Κατανόησης: Σε ποια βαθμίδα βρισκόταν ο ήρωας στην υπηρεσία; 

• Ποια ήταν η αιτία της στασιμότητας του γεροντάκου και σε ποια σημεία του 
κειμένου επιβεβαιώνεται;

• Περιγράψτε τις καθημερινές ρουτίνες του υπαλλήλου μόλις σχολάσει από τη 
δουλειά του. Οι ρουτίνες αυτές σχετίζονται με την ψυχική του διάθεση; 

• Εμβάθυνσης: Εντοπίστε στο αφήγημα σημεία ειρωνείας και σχολιάστε τη 
λειτουργία της (π.χ. σχολιασμός της προμετωπίδας με τους στίχους του Δ. 
Σολωμού, ο τίτλος, σαρκασμός: «Οι προϊστάμενοί του τον θεωρούσαν 
απαραίτητο», επανάληψη, παρομοιώσεις  επιθυμία στηλίτευσης της 
αναξιοκρατίας / διαφθοράς, σαρκασμός της στάσης του ήρωα, αυτοσαρκασμός)

• Εντοπίστε τις παρομοιώσεις και εξηγήστε τον ρόλο τους.
• Παρατηρήστε τη γλώσσα του κειμένου (δημοτική - καθαρεύουσα). Ποιους 

γλωσσικούς τύπους επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο Καρυωτάκης για να 
περιγράψει τον ήρωά του και γιατί; 



Ανάθεση εργασίας

• Αξιοποιώντας στοιχεία του κειμένου (κειμενικούς δείκτες) 
παρουσιάστε ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το θέμα του και με ποιον 
τρόπο  επιλέγει να το παρουσιάσει ο Καρυωτάκης; Πώς κρίνετε τη 
στάση του ήρωα; Αναλύστε την άποψή σας σε ένα κείμενο περίπου 
200 λέξεων.



Παράδειγμα 4: Γλώσσα 

• Στόχοι διδασκαλίας

• Να κατανοήσουν τη συγγραφική πρόθεση μέσα από τον εντοπισμό 
ποικίλων γλωσσικών δεικτών.

• Να συγκρίνουν ένα πολυτροπικό με ένα συμβατικό κείμενο και να 
συσχετίσουν τα νοήματά τους.



Ανθ’ ημών τα βακτήρια https://www.kathimerini.gr/opinion/959864/anth-imon-ta-

vaktiria/

Παντελής Μπουκάλας

19.04.2018 • 21:10

Τεράστιες μηχανικές χελώνες σαρώνουν τον πλανήτη. Αποστολή τους να 

καταβροχθίσουν τα πλαστικά που έχουν κατακαλύψει την επιφάνειά του, απειλώντας 

με εξαφάνιση κάθε είδους ζωή. Στον πλανήτη Γη συνέβη αυτό, στην επικράτεια της 

επιστημονικής φαντασίας. Το διήγημα το διάβασα δεκαετίες πριν. Δεν θυμάμαι πια 

τίνος συγγραφέα η επινοητική ευαισθησία φαντάστηκε τη σωτηρία της Γης από 

πλαστικοφάγες χελώνες.

Στο πεδίο της πραγματικότητας το πρόβλημα παραμένει οξύ. Μάρτυρες οι συνεχώς 

υψούμενες χωματερές και τα πλαστικονήσια των ωκεανών. Θα μπορούσαμε να 

ακούσουμε και τη μαρτυρία των ψαριών, μα δεν μιλάνε. Απλώς καταβροχθίζουν 

πλαστικό και πεθαίνουν. Οι φάλαινες βέβαια τραγουδάνε, αλλά και η δική τους 

μαρτυρία δεν γίνεται ακουστή. Εξ ου και η ειδησεογραφική σύγχυση για το αν η 

φάλαινα της Σαντορίνης βρήκε όντως το ίδιο τέλος με τη φάλαινα του ισπανικού Κέιπ 

Πάλος, που εντοπίστηκε νεκρή τον Φλεβάρη με δεκάδες κιλά πλαστικά στο στομάχι 

της.

https://www.kathimerini.gr/opinion/959864/anth-imon-ta-vaktiria/
https://www.kathimerini.gr/author/pantelis-mpoykalas/


Για τη λύση του προβλήματος μάλλον δεν δικαιούμαστε να εμπιστευθούμε αυτόν 

που το προκάλεσε: τον άνθρωπο. Ο τρώσας δεν παρανοιάζεται για την ίαση. 

Προφανώς και διαφέρει ποσοτικά η ευθύνη της μιας χώρας, τάξης ή 

καταναλωτικής ομάδας από την άλλη, στο βάθος όμως η στάση είναι ίδια, κι αυτό 

μετράει: αδιαφορία, «έλα μωρέ τώρα, χάθηκε ο κόσμος αν αφήσω τη σακούλα 

μου να την πάρει ο αέρας και δεν την κυνηγήσω;». Φυσικά και χάθηκε ο κόσμος. 

Γιατί κόσμος δεν είναι μόνο τα έμφρονα δίποδα.

Ενα κομμάτι του άλλου κόσμου, του μη έμφρονος, μοιάζει περισσότερο άξιο 

εμπιστοσύνης απ’ ό,τι η κορωνίς της φύσεως: Αυστραλοί ωκεανολόγοι βεβαίωναν 

τον Ιούνιο του 2014 ότι μικροσκοπικοί ζωντανοί οργανισμοί περιορίζουν τον 

τεράστιο όγκο απορριμμάτων που επιπλέουν στην επιφάνεια των ωκεανών, 

τρώγοντας το πλαστικό αλλά και βυθίζοντας μικρά κομμάτια του στον πυθμένα. 

Δύο χρόνια αργότερα, Ιάπωνες ερευνητές ανακάλυψαν ότι το βακτήριο Ideonella

sakaiensis 201-F6 καταβροχθίζει πολλά πλαστικά μπουκάλια κάθε χρόνο, 

διασπώντας το πολυαιθυλένιο, το PEΤ.

Επειδή, όμως, μια τέτοια αυτοΐαση δεν επαρκεί, αναλαμβάνει η επιστήμη να 

καλύψει όχι τόσο την αδυναμία της φύσης όσο την κοινωνική αμεριμνησία: 

Βρετανοί και Αμερικανοί επιστήμονες δημιούργησαν ένα ένζυμο ικανό να φάει το 

ΡΕΤ, το οποίο σήμερα παραμένει επί αιώνες στο περιβάλλον. Καλό το νέο. Μα 

και κακό: Τώρα θα πετάμε πιο άνετα τα πλαστικά μας. Και θα σφυρίζουμε στο 

ένζυμο να αναλάβει δράση. Ανθ’ ημών.





Αφόρμηση: Εισαγωγικά ερεθίσματα

• Μπορούμε να δείξουμε ένα 
σύντομο βίντεο (1΄) με το σύνθημα 
της Greenpeace για την ανάγκη 
απαλλαγής από το πλαστικό.

• Με αφορμή αυτό βάζουμε τους 
μαθητές να σκεφτούν πόσες φορές 
κάθε μέσα χρησιμοποιούν 
πλαστικές συσκευασίες.

• Αν κάνουμε μάθημα μέσω 
διαδικτύου μπορούμε να τους 
βάλουμε να καταγράψουν τα 
δεδομένα σε ένα συνεργατικό 
έγγραφο

• https://www.youtube.com/watch?
v=pHoCM94dUWw

• Συμμετοχή - διάλογος - καταγραφή

• http://scrumblr.ca/

https://www.youtube.com/watch?v=pHoCM94dUWw
http://scrumblr.ca/


• Παρουσίαση κειμένων

• Επεξεργασία: 
• 1ο επίπεδο (Κείμενο Α΄): Ζητάμε να 

εντοπίσουν σε ποιους αποδίδει ο 
συγγραφέας τις ευθύνες για την 
καταστροφή της θαλάσσιας πανίδας 
από τα πλαστικά.

• Ρωτάμε να περιγράψουν τα χωρία 
από τα οποία φαίνεται η στάση του 
συγγραφέα

• Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον 
τίτλο

• Προκειμένου να εξηγηθεί ο τίτλος 
παρέχουμε στους μαθητές στοιχεία 
συγκειμένου καθώς ο τίτλος συνιστά 
παραλλαγή της φράσης του Χ. 
Τρικούπη «Ανθ’ ημών Γουλιμής» που 
την είπε όταν έχασε τις εκλογές από 
τον άσημο πολιτικό του αντίπαλο της 
περιφέρειας Μεσολογγίου, με 
διαφορά 4 ψήφων. 

• Την πληροφορία θα πρέπει να τη 
δώσουμε και στη συνέχεια να 
ζητήσουμε από τους μαθητές να 
αξιολογήσουν πόσο αποτελεσματική 
θεωρούν την πληροφορία ώστε να 
κρίνουν τη λειτουργία του τίτλου. 



• Επίπεδο εμβάθυνσης: 

• Α) Σχέση γλωσσικών δεικτών και 
νοήματος παρατήρηση ρηματικών 
προσώπων και εξήγηση της σημασίας 
τους, εντοπισμός διαφορετικών 
επιπέδων ύφους μέσω της εναλλαγής 
οικείων φράσεων με φράσεις από την 
καθαρεύουσα,

• επισήμανση εκφραστικών τρόπων 
(αντιθέσεις, ειρωνεία, σύνθετες 
λέξεις, εικόνες) και τους συνδέουμε 
με το συναισθηματικό αποτύπωμα 
που αφήνουν στον αναγνώστη. 

• Φύλλα εργασίας

• Ομαδική συνεργασία / Διάλογος



• Κείμενο Β: Επίπεδο κατανόησης:

• Παρατήρηση πολυτροπικού κειμένου: 
Στοιχεία των δύο στηλών, σχέση 
πληροφορίας και εικόνας.

• Επίπεδο εμβάθυνσης: Εξήγηση του 
λόγου που η δεύτερη στήλη περιέχει 
πληροφορίες με ιστορικά σημαντικές 
στιγμές της ανθρωπότητας.

• Σύγκριση του νοήματος των δύο 
κειμένων.

• Σχολιασμός του διαφορετικού τρόπου 
με τον οποίο μπορεί να αποδοθεί το 
ίδιο μήνυμα



Ενδεικτικές ερωτήσεις

• Σε ποιους αποδίδει ο συγγραφέας του Κειμένου 1 την ευθύνη για την 
αλλοίωση της θαλάσσιας πανίδας και ποια στάση υιοθετεί απέναντί 
τους; (αναφορά σε χωρία του κειμένου)

• Ποια ρηματικά πρόσωπα επιλέγονται και πώς εξηγείται η χρήση 
τους; (π.χ το γ΄ενικό αξιοποιείται στις φράσεις όπου διατυπώνεται το 
πρόβλημα, ενώ το α΄πληθυντικό εκεί όπου αναδεικνύονται οι αίτιοι 
του προβλήματος, όπου βέβαια εντάσσει και τον εαυτό του -
συνυπευθυνότητα)

• Για ποιο λόγο εναλλάσσονται φράσεις καθημερινές με φράσεις που 
αντλούνται από την καθαρεύουσα; Επηρεάζεται το ύφος του 
κειμένου; Σχετίζεται με την πρόθεση του συγγραφέα;



• Να εντοπίσετε τις αντιθέσεις που σημειώνονται στο κείμενο και να 
σχολιάσετε τη σημασία τους.

• Να επισημάνετε δύο εκφραστικούς τρόπους με τους οποίους ο 
συγγραφέας προσπαθεί να επηρεάσει συναισθηματικά τον 
αναγνώστη του.



Παραγωγή λόγου

• Με αφορμή τα κείμενα αναθέτουμε 
θέμα σε σαφές επικοινωνιακό πλαίσιο 
 Ως εκπρόσωπος του 
δεκαπενταμελούς του σχολείου σου 
έχεις αναλάβει να εκφωνήσεις ομιλία 
στην εκδήλωση με αφορμή την 
παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος όπου 
θες να προτείνεις τρόπους τόνωσης 
της οικολογικής συνείδησης των 
συμμαθητών/τριών σου. Μπορείς να 
αξιοποιήσεις (όχι να αντιγράψεις) 
στοιχεία από τα κείμενα που 
αναλύσαμε. Το κείμενό σου να μην 
ξεπερνά τις 350 λέξεις)



Παράρτημα



Μέθοδοι ενεργοποίησης του αναγνωστικού 
ρόλου των μαθητών
◦ 1) Διακεκομμένη ή τμηματική ανάγνωση του κειμένου

◦ Κείμενα που ενέχουν το στοιχείο της εξελικτικότητας, του
απρόοπτου, της σύνθετης ή

• εναλλασσόμενης πλοκής, προσφέρονται για τμηματική ανάγνωση
(προτεινόμενα κείμενα: Αντώνη Σαμαράκη, Το ποτάμι, Ελένη Βακαλό, 
Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος)

◦ 2) Η ιδιαίτερη λειτουργία του τίτλου αποτελεί άλλο ένα σημείο 
λαβής, προκειμένου να κινητοποιηθεί η ευρηματικότητα και η άμεση 
αλληλεπίδραση των μαθητών με το κείμενο.



◦ Η συμπλήρωση κενών που σκόπιμα έχουν 
δημιουργηθεί από τον διδάσκοντα στο κείμενο, 
ή η εξέταση του  κειμένου μετά από την 
ανάγνωσή του με μια άλλη, τροποποιημένη 
μορφή, μας φέρνει στην πιο «έμπρακτη» εκδοχή  
συμπλήρωσης των «κενών απροσδιοριστίας».

◦ Παράδειγμα: Στο ποίημα του Μ. Αναγνωστάκη Το 
σκάκι, διαπιστώνουμε τη δυναμική που 
αναπτύσσουν συγκεκριμένες λεκτικές –
εκφραστικές επιλογές ως προς την παραγωγή του
νοήματος.

◦ Μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά να διαβάσουν 
το κείμενο χωρίς τις λέξεις που είναι σημειωμένες 
με κόκκινο χρώμα  (επιρρηματικές σχέσεις με 
ιδιαίτερη ερμηνευτική αλλά και αισθητική 
βαρύτητα), και αμέσως μετά, αφού συζητήσουμε  
για τη νοηματική και αισθητική μορφή αυτής της 
εκδοχής, να διαβάσουμε το κείμενο με 
συμπληρωμένα τα κενά ( ως  αποτέλεσμα 
εργασίας των μαθητών, ώστε να φανεί ο ρόλος 
των συγκεκριμένων λέξεων).



◦ Προσέγγιση με αλλαγή οπτικής γωνίας
κειμένου

◦ Παράδειγμα: Στο διήγημα του Παπαδιαμάντη
«Πατέρα στο σπίτι» (Β΄ Λυκείου)
ηθογραφείται μια φτωχική αθηναϊκή
συνοικία του τέλους του 19ου αιώνα μέσα
από το οικογενειακό δράμα της οικογένειας
Φλοεράκη.

◦ Η προοπτική της ηθογράφησης και της
κοινωνικής κριτικής του Παπαδιαμάντη είναι
ευδιάκριτηο «λόγος» που κυριαρχεί δεν είναι
ο απλοϊκός καταγραφικός και καταγγελτικός
λόγος που χωρίζει τα πρόσωπα σε «καλούς»
και «κακούς».

◦ Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία που
μας δίνει το κείμενο να καλλιεργήσουμε την
ικανότητα των παιδιών να εξετάζουν τις
όψεις των πραγμάτων στοχαστικά και να
ανακαλύπτουν πίσω από αυτές κίνητρα και
επιλογές που, σε ένα πρώτο επίπεδο
ανάγνωσης, δεν είναι αναγνωρίσιμα.

◦ Έτσι, μπορούμε να ζητήσουμε από τους
μαθητές να παρουσιάσουν την οπτική γωνία
του πατέρα, όπως ο ίδιος την εκθέτει σε
συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (κάτι
που βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν
τη σημασία των πλαισίων αναφοράς που
νοηματοδοτούν και ερμηνεύουν τις εστιάσεις
/ επιλογές μιας δήλωσης



◦ Εργασίες κειμενικού μετασχηματισμού

◦ Στις δραστηριότητες αυτές ζητάμε από τους
μαθητές να μετατρέψουν π.χ. ένα διαλογικό
απόσπασμα του κειμένου σε τριτοπρόσωπη
αφηγηματική μορφή· ή να μεταφέρουν ένα
ποιητικό κείμενο στην πεζή εκδοχή του· ή να
καταγράψουν τα όσα ένα πρόσωπο λέει ή κάνει
κατά τον αφηγηματικό χρόνο, σε εσωτερικό
μονόλογο ή διάλογο ή σε μορφή ημερολογιακής
καταγραφής. Οι δραστηριότητες αυτές, πέρα από
το ότι εξοικειώνουν τους μαθητές με
διαφορετικούς κειμενικούς τρόπους, τους δίνουν
τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι
«συνδημιουργοί» του κειμένου, διατυπώνοντας
μια άλλη εκδοχή του, διατηρώντας όμως τις
βασικές νοηματικές του επιλογές.

• Παράδειγμα: Στο κείμενο του Ντ. Δημόπουλου «Ο 
Σαρλό και το αθάνατο νερό» (Α΄ Γυμνασίου), ενώ 
οι «φωνές» που  συνυπάρχουν είναι αρκετές (ο 
Πέτρος, η Ανθούλα, οι γονείς της…), κυρίαρχη είναι 
η απλοϊκή οπτική του Πέτρου, η  οποία και 
εκτίθεται αναλυτικά με διάφορους εκφραστικούς 
τρόπους και μέσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί 
το να  ζητήσουμε από τα παιδιά π.χ. να 
παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Πέτρος 
αφηγείται στη μητέρα του μετά την  επιστροφή τα 
όσα είδε· ή να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε 
τον τρόπο με τον οποίο η Ανθούλα εξηγεί στους 
γονείς  της «γιατί μιλάγανε με τον Πέτρο κατά τη 
διάρκεια της προβολής». Η έμφαση των 
ερωτήσεων αυτών δεν είναι στην  εναλλαγή 
οπτικών, όσο στις αλλαγές που ροκύπτουν στην 
τεχνική και τα εκφραστικά μέσα (και έμμεσα στις 
επιρροές  που δέχεται το νόημα) από την 
μετατροπή του κειμενικού είδους



◦«Δημιουργική Γραφή

◦ Δραστηριότητες στοχευμένες και 
σχεδιασμένες, οι οποίες 
αποσκοπούν στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού 
(κυρίως) λόγου με λογοτεχνικά
χαρακτηριστικά.



Προτεινόμενη μέθοδος προσέγγισης της 
λογοτεχνίας: Ερμηνευτικός διάλογος

◦Πρώτο Βήμα του Ερμηνευτικού Διαλόγου: πρώτη σύντομη 
προσέγγιση του κειμένου

◦ Ποια είναι η ιστορία που αφηγείται το κείμενο; -

◦ Υπάρχει κάποιος που κατάλαβε διαφορετικά από τον Χ την ιστορία; -

◦ Υπάρχουν στοιχεία στο κείμενο που μας βοηθούν να κατανοήσουμε 
την ιστορία;

◦ Υπάρχουν σημεία στο κείμενο που μας αποπροσανατολίζουν; -



◦ Δεύτερο Βήμα του Ερμηνευτικού 
Διαλόγου: άνοιγμα του θέματος ή 
διατύπωση του ερωτήματος που
θακινήσει τον διάλογο –

◦ Ποιο βρίσκετε να είναι το κεντρικό 
ερώτημα/ θέμα συζήτησης που θέτει 
τοκείμενο;

◦ Ή: Υπάρχει κάποιο σημείο της 
ιστορίας ή του κειμένου που σας 
προκάλεσε το ενδιαφέρον; Ποιο; 
γιατί; -

◦ Τρίτο Βήμα του Ερμηνευτικού 
Διαλόγου: ο κυρίως διάλογος

◦ Πώς παρουσιάζεται ο ήρωας;
◦ Ποιο είναι το πρόβλημα που τον

απασχολεί;

◦ Πώς νιώθει ο ήρωας;
◦ Δικαιολογούνται τα συναισθήματά 

του; Για ποιο λόγο;
◦ Τι συμπεράσματα βγάζετε από τη 

δράση του; Ποια είναι τα κίνητρά του;
◦ Πώς θα επιθυμούσατε εσείς να 

δράσει ο ήρωας; Γιατί;



◦ Τέταρτο Βήμα του Ερμηνευτικού Διαλόγου: χρήση 
εργαλείων επέκτασης και εμβάθυνσης του
διαλόγου

◦ Εδώ θέτουμε ερωτήσεις ή δίνουμε πρόσθετες 
πληροφορίες που αφορούν στο συγκείμενο και 
φωτίζουνκαλύτερα  τις επιλογές του συγγραφέα. 
Δεν τις καταθέτουμε ως κλειδιά ερμηνείας του 
κειμένου αλλά ως εργαλεία που  μπορεί να 
φανούν χρήσιμα στους μαθητές ή να τους κάνουν 
να αναπλαισιώσουν την ερμηνευτική τους  
προσέγγιση.

◦ Μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε κειμενικούς
δείκτες που νοηματοδοτούν τις συγγραφικές
επιλογές, όπως για  ποιο λόγο χρησιμοποιείται το 
σχήμα της επανάληψης ή το σχήμα κύκλου; Τι 
συνέπειες έχει η χρήση του  πρωτοπρόσωπου
αφηγητή; Κλπ

◦ Πέμπτο Βήμα του Ερμηνευτικού Διαλόγου: Νέοι 
Διαλογικοί Κύκλοι

◦ Στο στάδιο αυτό φροντίζουμε να αναδειχθούν οι 
άλλες προβληματικές που ανέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του ερμηνευτικού διάλογου

◦ Έκτο Βήμα του Ερμηνευτικού Διαλόγου: 
Ολοκλήρωση/ Κλείσιμο της διδασκαλίας

◦ Αυτό που περιγράφει το κείμενο μπορεί να συμβεί 
στη ζωήμας;

◦ Μπορούμε να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση των 
αξόνων της κουβέντας;



Παραδείγματα αξιολόγησης 

◦ Κείμενο: Οδυσσέας Ελύτης, Ο 
Ήλιος ο ηλιάτορας (απόσπασμα)

◦ Δίνω εισαγωγικό σημείωμα: Ο 
Οδυσσέας Ελύτης ανήκει στους 
σημαντικότερους Έλληνες 
ποιητές του 2ου αιώνα.  Το 1979 
τιμήθηκε για το έργο του με το 
βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Το ακόλουθο ποίημα ανήκει στη  
συλλογή «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας»



• Ερώτηση:

• 1. Λαμβάνοντας υπόψη σας τα κυρίαρχα 
εκφραστικά μέσα του ποιήματος 
(προσωποποίηση, αντίθεση, κυρίαρχος 
ρόλος  ρήματος) να παρουσιάσετε το 
βασικό θέμα του ποιήματος και το 
μήνυμα που εισπράττετε από αυτό σε 
ένα κείμενο 150  περίπου λέξεων.

• Εναλλακτικά: (αυξημένης δυσκολίας)

• «Πέντε μεγάλους βγάνει – πάνω τους 
βαρεί Να λείψουν απ’ τη μέση – τους 
δοξολογεί».

• Να διατυπώσετε τις σκέψεις σας για 
αυτή τη συμπεριφορά των Ελλήνων, 
όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα.

• Οι απαντήσεις προϋποθέτουν 
αποκωδικοποίηση των εκφραστικών μέσων 
που αποκαλύπτουν την αντιφατική και  
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του 
Έλληνα όπως παρουσιάζεται από τον 
ποιητή. Η αποκωδικοποίηση οδηγεί στην  
κατανόηση. Για τη δεύτερη ερώτηση 
πρέπει ο μαθητής να ανακαλέσει 
πληροφορίες εξωκειμενικές δίνοντας 
ενδεχομένως 1
• -2 παραδείγματα από την Ιστορία για 
σημαντικές προσωπικότητες της Ελλάδας 
που εν ζωή παραγκωνίστηκαν ,

• κατηγορήθηκαν ή και καταδικάστηκαν, 
και μετά θάνατον δικαιώθηκαν



◦ Ερώτηση:

◦ Σχολιάστε τη στάση του ποιητή
σε σχέση με τη διαχείριση της
ήττας. Πιστεύετε ότι το μήνυμα
που απορρέει από το κείμενο
αφορά τη σύγχρονη κοινωνία
και κυρίως τους νέους;
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
σε 100 - 200 λέξεις.




