
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε                               Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02  358 
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3.1 ΣΠΕ και λογοτεχνία. Από τθ κεωρία ςτθ διδακτικι πράξθ: δφο διδακτικζσ 

προτάςεισ  

3.1.1 Κ.Π. Καβάφθ, «Ικάκθ» και άλλα ποιιματα. Σο λογοτεχνικό αρχείο του 

ποιθτι (1θ διδακτικι πρόταςθ)  

Σαπηόηεηα 

Σίηινο: Κ.Π. Καβάθε, «Ηζάθε» θαη άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθφ αξρείν ηνπ πνη-

εηή. 

Γεκηνπξγφο: νθία Νηθνιαΐδνπ 

Γνθηκάζηεθε ζηελ ηάμε: ην πιαίζην ηεο «Οδχζζεηαο», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2000-

2001 θαη ζην πιαίζην ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2001-

2002. 

Γηδαθηηθφ αληηθείκελν: Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Νενειιεληθή Γιψζζα, Αξραία 

Διιεληθή Γξακκαηεία, Πιεξνθνξηθή. 

Σάμε: Α΄ Λπθείνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα: 2-3 δηδαθηηθέο ψξεο 

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο: Δμνηθείσζε κε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 

 

ύληνκε πεξηγξαθή 

Γηδαζθαιία ηνπ πνηήκαηνο «Ηζάθε» ηνπ Κ.Π. Καβάθε, ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην, κε 

ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Πεξηήγεζε ζην ςεθηαθφ αξρείν ηνπ πνηεηή. 

 

ηόρνη-ζθεπηηθό 

Δπηδησθφκελεο δεμηφηεηεο καζεηψλ: Αλαδήηεζε θαη δηαθξίβσζε δηαδηθηπαθήο 

πιεξνθνξίαο, παξαγσγή πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζεκεηψζεσλ, κε 

ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ζε ζηξνγγπιφ ηξαπέδη,
110

 αθξνακαηηθή πξφζιεςε ηεο πνίεζεο, 

αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο κε βάζε ηε δηαδηθηπνγξαθία. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη: 

 Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ έξεπλα ελφο ινγνηερληθνχ αξρείνπ θαη ζπδεηνχλ 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. 

 πλεηδεηνπνηνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ Κ.Π. Καβάθε ζε κεηαγελέζηεξνπο πνηεηέο 

αιιά θαη ηηο ππφινηπεο ηέρλεο. Δμεηάδνπλ ην εθηφπηζκα ηεο θαβαθηθήο πνί-

εζεο ζηνλ (αγγιφθσλν) θφζκν. 

                                                             
110 Βι. Έθζεζε-Έθθξαζε, ηεχρνο Β΄, ελφηεηα «ζεκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν», 217-223. 
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 Κξαηνχλ ζεκεηψζεηο γηα ηελ επηθείκελε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο, κεηά απφ 

έξεπλα ησλ πεγψλ.  

 Τπνζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα, ζην πιαίζην ελφο ζηξνγ-

γπινχ ηξαπεδηνχ. 

 

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο 

Αθεηεξία: Σν πνίεκα ηνπ Καβάθε «Ηζάθε» πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή αθνξκή γηα ζηνραζκφ 

επάλσ ζην θαηλφκελν ηεο πνίεζεο, ζηα trivia ησλ εθδφζεσλ θαη ηεο ηχρεο ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ, ζην θνξδφλη ησλ επηδξάζεσλ. Σν ςεθηαθφ αξρείν ηνπ Καβάθε, φπσο παξαδεηγκαηηθά 

ην έζηεζε ην πνπδαζηήξην ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, παξέρεη πξφζθνξν πιηθφ πξνο ηελ θαηεχ-

ζπλζε απηή. Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θέξλνπκε ην αξρείν ηνπ πνηεηή ζηελ ηάμε.  

χλδεζε κε ην ΑΠ: ην πνίεκα πεξηιακβάλεηαη ζηα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγν-

ηερλίαο ηεο Α΄ Λπθείνπ. 

Δλδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ:  

 Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δηδάζθνληα, ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (1 δηδαθηηθή ψξα). 

 Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο θαη ζπδεηνχλ ηα επξήκαηά ηνπο ζε ζηξνγγπιφ ηξαπέδη (1-2 

δηδαθηηθέο ψξεο) 

Ρφινο ηνπ δηδάζθνληα: Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη θαζνδεγεηηθφο.  

Ρφινη ησλ καζεηψλ: Καηά ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαη ηε ζπγγξαθή 

νκαδηθνχ θεηκέλνπ ή ζεκεηψζεσλ, έρνπκε παξαγσγή ιφγνπ κέζα ζε ζπλζήθεο 

αλάδξαζεο: ε ζθέςε θάζε καζεηή αλαηξνθνδνηεί ηε ζθέςε ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ 

ηεο νκάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ην ζπιινγηθφ θείκελν ή νη ζεκεηψζεηο πνπ παξά-

γνπλ νη καζεηέο απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη απνηέιεζκα ζπδήηεζεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Δξγαιεία-Πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: επεμεξγαζηήο, δηαδίθηπν, κεραλέο 

αλαδήηεζεο, επεμεξγαζηήο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ην δηαδίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιεληζκνχ www.snhell.gr 

 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Κφκβνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, 

Σκήκα Γηαγισζζηθήο Μεηάθξαζεο 

www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm 

 Μεραλέο αλαδήηεζεο 

http://www.snhell.gr/
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm
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Γξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 3-4 θαη αλαιακβάλνπλ, κε ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ δηδάζθνληα, ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.  

 Α΄ Οκάδα 

Δηζέξρεηαη ζην αξρείν Κ.Π. Καβάθε ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ. Μειεηά ηε βη-

νγξαθία ηνπ πνηεηή, εηδηθά ην ηειεπηαίν κέξνο πνπ αθνξά ηηο πεξί πνηήζεσο αληηιήςεηο ηνπ. 

Οη καζεηέο «θαηεβάδνπλ» ηε 10ε εηθφλα απφ ην θσηνγξαθηθφ αξρείν 

www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp. Πξφθεηηαη γηα ηε θσηνγξαθία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ 

Καβάθε. Αλαγξαθφκελν επάγγεικα: πνηεηήο. ηε ζπλέρεηα, κειεηνχλ ην Η΄ απφ ηα ζεκεηψ-

καηα πνηεηηθήο θαη εζηθήο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε πνπ βηψλεη ν 

Καβάθεο αλάκεζα ζην επάγγεικά ηνπ θαη ηελ ηέρλε ηνπ, 

www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1. Ζ νκάδα θαιείηαη λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο, ηηο νπνίεο 

ζα αλαπηχμεη ζηε ζπλέρεηα κε πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθφ ιφγν ζηηο ππφινηπεο νκάδεο 

(ζηξνγγπιφ ηξαπέδη). Πψο βηψλεη ν Καβάθεο ηε δηάζηαζε αλάκεζα ζην επάγγεικα πνπ 

αλαγθάδεηαη λα αζθεί γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο θαη ηελ ηέρλε ηνπ; Ση δειψλεη απηή ε επη-

ινγή αλαγξαθήο επαγγέικαηνο ζην δηαβαηήξηφ ηνπ; Γλσξίδνπκε άιιεο πεξηπηψζεηο ζπγ-

γξαθέσλ πνπ βίσζαλ κε εμίζνπ δξακαηηθφ ηξφπν απηή ηε δηάζηαζε;
111

 Με πνηνλ ηξφπν ζα 

εξεπλήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;  

 Β΄ νκάδα 

Πεξηεγείηαη ζην εξγνγξαθηθφ ηκήκα ηνπ αξρείνπ Καβάθε 

http://www.snhell.gr/archive/writer.asp?id=1. Γηαπηζηψλεη ηε δηαίξεζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνηεηή 

ζε αλαγλσξηζκέλα, απνθεξπγκέλα, θξπκκέλα θαη αηειή πνηήκαηα. Γηεπθξηλίδεη ην πεξηερφ-

κελν ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Ζ νκάδα θαιείηαη λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο. Καηά ηελ έθδνζε 

ελφο αξρείνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπγγξαθηθνχ, ηίζεληαη νξηζκέλα δεηήκαηα εζη-

θήο ηάμεο. Πψο ζα αληηκεησπίζεη ν κειεηεηήο ηα θείκελα πνπ δελ εμέδσζε ζπγγξαθέαο, είηε 

γηαηί ηα ζεψξεζε ππνδεέζηεξα είηε γηαηί δελ πξφιαβε λα ηα ηειεηψζεη; Θα ηα εθδψζεη ή φρη; 

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ζεηηθήο ή ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο.
112

  

 Γ΄ νκάδα  

Δηζέξρεηαη ζην αξρείν Καβάθε θαη «θαηεβάδεη» ηε βηβιηνγξαθία www.kavafis.gr/index.asp. 

Γηαβάδεη ην πνίεκα ηνπ Μπξερη γηα ηνλ Καβάθε πνπ θιείλεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα 

ηνλ πνηεηή www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1. Δπηζθέπηεηαη ηε ζειίδα ηνπ πνπδαζηεξίνπ 

«Ο Καβάθεο ζην web» www.kavafis.gr/world/list.asp. Κξαηάεη ζεκεηψζεηο γηα ηελ επίδξαζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Καβάθε ζε έιιελεο θαη μέλνπο ζπγγξαθείο. πγθεληξψλεη πνζνηηθά ζηνηρεία. 

                                                             
111 Πξβ. Γ. εθέξε, Μέξεο, Αζήλα, Ίθαξνο, ηφκνη Α-Ε, ζπνξαδηθέο αλαθνξέο. 
112 Ζ πεξίπησζε ηνπ Κ. Π. Καβάθε δελ είλαη ε κφλε. Πξβ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Φ. Κάθθα πνπ είρε 

δεηήζεη απφ ηνλ εθηειεζηή ηεο δηαζήθεο ηνπ λα θαηαζηξέςεη ην έξγν ηνπ. 

http://www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp
http://www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1
http://www.snhell.gr/archive/writer.asp?id=1
http://www.kavafis.gr/index.asp
http://www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1
http://www.kavafis.gr/world/list.asp
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Δξεπλά ζε ειιελφθσλεο θαη αγγιφθσλεο κεραλέο αλαδήηεζεο ιήκκα «Καβάθεο» (Kavafy, 

Cavafy, Kavafis), «εθέξεο» (Seferis), «Διχηεο» (Elytis). πγθεληξψλεη ζε πίλαθα ηα ζηνη-

ρεία ηεο έξεπλαο θαη πξνρσξεί ζε εθηίκεζε ησλ πξψησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. πκβαίλεη 

θάηη αληίζηνηρν κε ηνπο δχν έιιελεο λνκπειίζηεο πνηεηέο; Αλ φρη, πψο εξκελεχεηαη ην γεγν-

λφο; Ζ επίδξαζε ελφο ζπγγξαθέα νξίδεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηνπο πνηεηέο-επηγφλνπο ηνπ; Ση 

ζπκβαίλεη κε ηελ επίδξαζε ζηηο άιιεο ηέρλεο; Οη καζεηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο παξαηεξή-

ζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε ηνπ θαβαθηθνχ έξγνπ, φπσο απηή ζπλνςίδεηαη ζηελ ειε-

θηξνληθή «βηνγξαθία» ηνπ πνηεηή www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1, ην δσγξαθηζκέλν 

πνξηξαίην ηνπ πνηεηή ζηηο «εηθφλεο» ηνπ αξρείνπ www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp 

θαη ηε «δηζθνγξαθία Καβάθε» πνπ πεξηέρεηαη ζηελ θαβαθηθή βηβιηνγξαθία 

www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/disc.asp#55. Ση είλαη απηφ πνπ, θαηά ηε γλψκε 

ηνπο, πξνθαιεί αιιαγέο ζην αλαγλσζηηθφ γνχζην θαη αλαηξέπεη ην ινγνηερληθφ θαλφλα; 

Γηαηί θάπνηνη πνηεηέο πνπ μερσξίδνπλ ζηελ επνρή ηνπο μερληνχληαη αξγφηεξα θαη ην αληί-

ζηξνθν; 

 Γ΄ νκάδα  

Καηεβάδεη ηελ «Ηζάθε» απφ ηα «Αλαγλσξηζκέλα πνηήκαηα». ηε ζπλέρεηα θαηεβάδεη ην 

ιήκκα «αιιεγνξία» απφ ην ηκήκα Γηαγισζζηθήο Μεηάθξαζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Κφκβνπ 

ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο (ινγνηερληθά είδε-αιιεγνξία). εκεηψλεη νξηζκέλα ζρφιηα 

γηα ην πνίεκα. Πνηα ζηνηρεία αληιεί ν Καβάθεο απφ ηελ νκεξηθή Οδχζζεηα θαη ηη ζπκβνιίδεη 

ην θαζέλα; 

 Δ΄ νκάδα 

Αθνχεη ηηο ηξεηο ςεθηνπνηεκέλεο αλαγλψζεηο ηνπ πνηήκαηνο 

www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60. Κξαηά ζεκεηψζεηο. Ζ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο 

εξκελεχεη, θαηά θάπνην ηξφπν, ην πνίεκα; Σν θάλεη πην θαηαλνεηφ;
113

 ηελ αξραία Διιάδα, 

αιιά θαη ζε άιιεο επνρέο θαη πεξηνρέο, ε πξφζιεςε ηεο πνίεζεο ήηαλ πξνθνξηθή. Τπάξρεη 

δηαθνξά φηαλ αθνχκε θαη φηαλ δηαβάδνπκε ζησπειά έλα θείκελν; ε πνηα ζεκεία εληνπίδεηαη 

απηή ε δηαθνξά; Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ζησπειήο θαη ηεο πξνθνξηθήο αλά-

γλσζεο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ πνπ επηβάιινπλ ηνλ έλαλ ή ηνλ άι-

ινλ ηξφπν αλάγλσζεο;  

 η΄ νκάδα 

Δπηιέγεη θάπνην απφ ηα αλαγλσξηζκέλα πνηήκαηα πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ θσηνγξαθία ηνπ 

ρεηξνγξάθνπ www.kavafis.gr/archive/manuscripts/list.asp. Γηαβάδεη ην πνίεκα ζηελ 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζην ρεηξφγξαθν. Κξαηάεη ζεκεηψζεηο γηα ηε δηαθνξά ρεηξφγξαθνπ 

                                                             
113 Αλ ππάξρεη ρξφλνο θαη ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα, νη καζεηέο ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ θαη 

ζηνλ αγγιφθσλν θφκβν www.favoritepoem.org, o νπνίνο ζπγθεληξψλεη βηληενζθνπεκέλεο αλαγλψζεηο 

απφ εηδήκνλεο αιιά θαη απινχο αλαγλψζηεο, νη νπνίνη δηαβάδνπλ αγαπεκέλα αγγιφθσλα πνηήκαηα θαη 

ζρνιηάδνπλ ηε βησκαηηθή πξφζιεςή ηνπο. 

http://www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1
http://www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp
http://www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/disc.asp#55
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60
http://www.kavafis.gr/archive/manuscripts/list.asp
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Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

θαη ηππσκέλνπ θεηκέλνπ. Ση πξνζζέηεη, γηα ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ηππσκέλνπ θεηκέλνπ, ε 

επηζθφπεζε ηνπ ρεηξνγξάθνπ; Σνπ δίλεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη ην 

εξγαζηήξη ηνπ (π.ρ. ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο, άιιεο γξαθέο θηι.); Οη ίδηνη σο αλαγλψζηεο ζα 

ελδηαθέξνληαλ λα δνπλ απφ θνληά θάπνην ρεηξφγξαθν ζπγγξαθέα; Αλ λαη, πνηνλ ζπγγξαθέα 

ζα επέιεγαλ θαη γηαηί; 

 πκπεξάζκαηα: Παξαγσγή πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

Οη επηκέξνπο νκάδεο παξνπζηάδνπλ, νξγαλσκέλν ζε θείκελν ζεκεηψζεσλ, ην πιηθφ πνπ 

εξεχλεζαλ. Αλαπηχζζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζε πξνζρεδηαζκέλν 

πξνθνξηθφ ιφγν ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη. πδεηνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθαλ 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ παξνπζηάζηεθαλ. Αμηνινγνχλ ηηο πεγέο θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά νινθιήξσζε ηνπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο, έγηλε κε θξηηήξην ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ αξρηθά. 

πλεθηηκήζεθαλ νη γξαπηέο απαληήζεηο ησλ νκάδσλ ζην θχιιν εξγαζίαο, ε 

ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ νκάδσλ ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη. 

 

 

Φύιια εξγαζίαο 

 

Κ.Π. Καβάθε, «Ιζάθε» θαη άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθό αξρείν ηνπ πνηεηή. 

Φύιιν εξγαζίαο 1. Οκάδα Α΄ 

1. Βξίζθεζηε ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ www.snhell.gr. Δηζέξρεζηε ζην αξρείν 

Κ.Π. Καβάθε θαη δηαβάδεηε ηε βηνγξαθία ηνπ πνηεηή. Μειεηήζηε ην Η΄ απφ ηα αλέθδνηα 

ζεκεηψκαηα πνηεηηθήο θαη εζηθήο πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή βηνγξαθία. 
www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1 

2. Μειεηήζηε ηελ εηθφλα 10 ηνπ αξρείνπ (θσηνγξαθία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ πνηεηή)  

www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp 
3. Με βάζε ηα παξαπάλσ, λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πψο βηψλεη ν Καβάθεο ηε δηάζηαζε αλάκεζα ζην επάγγεικα πνπ αλαγθάδεηαη λα 

αζθεί γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο θαη ηελ ηέρλε ηνπ;  

 Ση δειψλεη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή αλαγξαθήο επαγγέικαηνο ζην δηαβαηήξηφ ηνπ; 
 Γλσξίδεηε άιιεο πεξηπηψζεηο ζπγγξαθέσλ (ή γεληθφηεξα θαιιηηερλψλ) πνπ βίσζαλ 

κε εμίζνπ δξακαηηθφ ηξφπν απηή ηε δηάζηαζε; Με πνηνλ ηξφπν κπνξείηε λα 

αλαδεηήζεηε ειεθηξνληθέο ή έληππεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα; 
Να θξαηήζεηε ζεκεηψζεηο κε ηηο βαζηθέο ζθέςεηο ζαο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ 

ηειηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ νκάδσλ (ζηξνγγπιφ ηξαπέδη). 

 

http://www.snhell.gr/
http://www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1
http://www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp


Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε                               Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02  363 
 

Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 
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Κ.Π. Καβάθε, «Ιζάθε» θαη άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθό αξρείν ηνπ πνηεηή. 

Φύιιν εξγαζίαο 2. Οκάδα Β΄ 
1. Βξίζθεζηε ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ www.snhell.gr. Δηζέξρεζηε ζην αξρείν Κ. 

Π. Καβάθε θαη κειεηάηε ηελ εξγνγξαθία ηνπ πνηεηή. 

  www.snhell.gr/archive/writer.asp?id=1 

2. Με βάζε ηελ πεξηήγεζή ζαο ζηελ εξγνγξαθία Καβάθε, λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα 
εξσηήκαηα: 

 ε πφζεο θαη πνηεο θαηεγνξίεο πνηεκάησλ δηαηξείηαη ην έξγν ηνπ πνηεηή; 

 Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηελ νλνκαζία ηεο θάζε θαηεγνξίαο; 
3.Καηά ηελ έθδνζε ελφο αξρείνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπγγξαθηθνχ, ηίζεληαη 

νξηζκέλα δεηήκαηα εζηθήο ηάμεο: 

 Πψο ζα αληηκεησπίζεη ν κειεηεηήο ηα θείκελα πνπ δελ εμέδσζε ν ζπγγξαθέαο είηε 
γηαηί ηα ζεψξεζε ππνδεέζηεξα είηε γηαηί δελ πξφιαβε λα ηα νινθιεξψζεη; Θα ηα 

εθδψζεη ή φρη; 

 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ζεηηθήο ή ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο.  

Να θξαηήζεηε ζεκεηψζεηο κε ηηο βαζηθέο ζθέςεηο ζαο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ 
ηειηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ νκάδσλ (ζηξνγγπιφ ηξαπέδη). 

 

Κ.Π. Καβάθε, «Ιζάθε» θαη άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθό αξρείν ηνπ πνηεηή 

Φύιιν εξγαζίαο 3. Οκάδα Γ΄ 

1.Βξίζθεζηε ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ www.snhell.gr. Δηζέξρεζηε ζην αξρείν 

Κ.Π. Καβάθε θαη κειεηάηε ην ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο www.kavafis.gr/index.asp, κε 
έκθαζε ζηε δηζθνγξαθία Καβάθε www.kavafis.gr/kavafology/bibliography/disc.asp#55.  

2. Δηζέξρεζηε ζην ηκήκα ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Καβάθε www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1 

θαη κειεηάηε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηάδνζε ηνπ θαβαθηθνχ έξγνπ θαη ην 

πνίεκα ηνπ Μπξερη γηα ηνλ Καβάθε, πνπ θιείλεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ πνηεηή. 
3. Παξαηεξήζηε ην δσγξαθηθφ πνξηξέην ηνπ Κ.Π. Καβάθε ζηηο εηθφλεο ηνπ αξρείνπ ηνπ. 

www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp 

4. Δηζέξρεζηε ζε ειιελφθσλεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη αλαδεηείηε πιεξνθνξίεο γηα ην 
ιήκκα «Καβάθεο», «εθέξεο», «Διχηεο». Πφζεο αλαθνξέο επηζηξέθεη ε αλαδήηεζή ζαο; 

5. Δηζέξρεζηε ζε αγγιφθσλεο κεραλέο αλαδήηεζεο, αλαδεηείηε ηα ιήκκαηα Cavafis/ Kavafis/ 

Kavafy/ Cavafy. Πφζεο παξαπνκπέο επηζηξέθεη ε αλαδήηεζή ζαο; 

6. Ση αξηζκφ παξαπνκπψλ επηζηξέθνπλ νη παξαπάλσ κεραλέο γηα ηνπο λνκπειίζηεο έιιελεο 
πνηεηέο εθέξε (Seferis) θαη Διχηε (Elytis); 

7. Με βάζε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πνηνο απφ ηνπο ηξεηο έιιελεο πνηεηέο (Καβάθεο-εθέξεο-Διχηεο) ζπγθεληξψλεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν; Πψο εξκελεχεηε ην γεγνλφο; 

 Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ επίδξαζε ελφο ζπγγξαθέα; Με ηη θξηηήξηα; 

 Ση είλαη απηφ πνπ, θαηά ηε γλψκε ζαο, πξνθαιεί αιιαγέο ζην ινγνηερληθφ γνχζην 
θαη αλαηξέπεη ην ινγνηερληθφ θαλφλα; 

 Γηαηί θάπνηνη πνηεηέο πνπ μερσξίδνπλ ζηελ επνρή ηνπο μερληνχληαη αξγφηεξα θαη ην 

αληίζηξνθν; 

Να θξαηήζεηε ζεκεηψζεηο κε ηηο βαζηθέο ζθέςεηο ζαο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ 
ηειηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ νκάδσλ (ζηξνγγπιφ ηξαπέδη). 

 

Κ.Π. Καβάθε, «Ιζάθε» θαη άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθό αξρείν ηνπ πνηεηή. 

Φύιιν εξγαζίαο 4. Οκάδα Γ΄ 

1.Βξίζθεζηε ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ www.snhell.gr. Δηζέξρεζηε ζην αξρείν 

Κ.Π. Καβάθε θαη κειεηάηε ην πνίεκα «Ηζάθε» («εξγνγξαθία» Κ.Π. Καβάθε  θαηάινγνο 
ησλ «αλαγλσξηζκέλσλ πνηεκάησλ»). 

2. Μεηαθέξεζηε ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Κφκβν ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, Σκήκα 

Γηαγισζζηθήο Μεηάθξαζεο www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm θαη κειεηάηε ην 

ιήκκα «αιιεγνξία» απφ ηνλ θαηάινγν «ινγνηερληθά είδε».  
Με βάζε ηε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε, λα απαληήζεηε ζην αθφινπζν εξψηεκα: 
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 Πνηα ζηνηρεία αληιεί ν Καβάθεο απφ ηελ νκεξηθή Οδχζζεηα θαη ηη ζπκβνιίδεη, θαηά 

ηε γλψκε ζαο, ην θαζέλα; 
Να θξαηήζεηε ζεκεηψζεηο κε ηηο βαζηθέο ζθέςεηο ζαο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ 

ηειηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ νκάδσλ (ζηξνγγπιφ ηξαπέδη). 

 

Κ.Π. Καβάθε, «Ιζάθε» θαη άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθό αξρείν ηνπ πνηεηή 

Φύιιν εξγαζίαο 5 – Οκάδα Δ΄ 

1.Βξίζθεζηε ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ www.snhell.gr. Δηζέξρεζηε ζην αξρείν 

Κ.Π. Καβάθε θαη κειεηάηε ην πνίεκα «Ηζάθε» («εξγνγξαθία» Κ.Π. Καβάθε  θαηάινγνο 
ησλ «αλαγλσξηζκέλσλ πνηεκάησλ») www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1. 

Αθνχηε ηελ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο απφ ηε θσλή ηνπ Γ. αββίδε, ηνπ Κ. Δπζπκίνπ, ηνπ Μ. 

νπιηψηε. 
www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60 

Με βάζε ηελ αθξφαζε ηνπ πνηήκαηνο, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα: 

 Ζ πξνθνξηθή αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο εξκελεχεη, θαηά θάπνην ηξφπν, ην πνίεκα; 

 ηελ αξραία Διιάδα, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο θαη επνρέο, ε πξφζιεςε ηεο 
πνίεζεο ήηαλ πξνθνξηθή. Τπάξρεη δηαθνξά, φηαλ αθνχκε θαη φηαλ δηαβάδνπκε έλα 

ινγνηερληθφ θείκελν; Αλ λαη, ζε πνηα ζεκεία εληνπίδεηε ηε δηαθνξά; 

 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ζησπειήο θαη ηεο πξνθνξηθήο αλάγλσζεο. 
 Τπάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ πνπ επηβάιινπλ ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν 

ηξφπν αλάγλσζεο; 

Να θξαηήζεηε ζεκεηψζεηο  κε ηηο βαζηθέο ζθέςεηο ζαο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ 
ηειηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ νκάδσλ (ζηξνγγπιφ ηξαπέδη). 

 

Κ.Π. Καβάθε, «Ιζάθε» θαη άιια πνηήκαηα. Σν ινγνηερληθό αξρείν ηνπ πνηεηή 

Φύιιν εξγαζίαο 6 – Οκάδα η΄ 
1.Βξίζθεζηε ζην πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνχ www.snhell.gr. Δηζέξρεζηε ζην αξρείν 

Κ.Π. Καβάθε θαη κειεηάηε, ζην ηκήκα ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ πνηεηή, θάπνην απφ ηα 

«αλαγλσξηζκέλα πνηήκαηα» πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ θσηνγξαθία ρεηξνγξάθνπ. Γηαβάδεηε 
ην πνίεκα ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1 θαη 

ζην ρεηξφγξαθν www.kavafis.gr/archive/manuscripts/list.asp. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάγλσζε, λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Ση πξνζζέηεη γηα ηνλ αλαγλψζηε ηνπ πνηήκαηνο ε επηζθφπεζε ηνπ ρεηξνγξάθνπ; 
 Πξνζθέξεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ην εξγαζηήξη ηνπ ζπγγξαθέα (π.ρ. ζβεζίκαηα, 

δηνξζψζεηο, άιιεο γξαθέο θ.η.ι.); 

 Δζείο σο αλαγλψζηεο ζα ελδηαθεξφζαζηαλ λα δείηε απφ θνληά ην ρεηξφγξαθν 
θάπνηνπ ζπγγξαθέα; 

 Αλ λαη, πνηνλ ζπγγξαθέα ζα επηιέγαηε θαη γηαηί; 

Να θξαηήζεηε ζεκεηψζεηο κε ηηο βαζηθέο ζθέςεηο ζαο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ 
ηειηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ νκάδσλ (ζηξνγγπιφ ηξαπέδη). 

 

Κξηηηθή - Παξαηεξήζεηο 

 

Γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

 Ο θαζεγεηήο πνπ ζα επηρεηξήζεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα εί-

λαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα «ζφξπβν». Άλζξσπνη πνπ ζπλεξγάδνληαη, φζν ζηγά θαη λα 

κηινχλ, αθνχγνληαη. 

 Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζπλεπάγεηαη απηνδηφξζσζε. Ο θαζεγεηήο αλαιακβάλεη ηνλ 

ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ θαη θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ππνβάιινληαο ηα θαηάιιεια εξσ-
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ηήκαηα. Γελ πξνζθέξεη έηνηκεο δηνξζσηηθέο ιχζεηο, αιιά πξνζαλαηνιίδεη ηελ νκάδα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ απηή ζα πξέπεη λα θηλεζεί.
114

 

 Ζ νξγάλσζε ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηδάζθνληα λα δηαζέ-

ζεη ζηελ νκάδα πεξηζζφηεξν ρξφλν απ‘ φ,ηη ζα δηέζεηε ζηνλ θάζε καζεηή ρσξηζηά. 

Δπίζεο, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλείκεη ηνλ ρξφλν ηνπ πξνο φθεινο ησλ κα-

ζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο αδπλακίεο. 

 Ο θαζεγεηήο πνπ δεηά απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο ζα πξέπεη 

λα είλαη έηνηκνο λα ζπλεξγαζηεί θαη ν ίδηνο κε ζπλαδέιθνπο νηθείσλ ή δηαθνξεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ έηζη, ψζηε λα βνεζεζεί ζην εγρείξεκά ηνπ. 

 

Γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ ζηνλ επεμεξγαζηή 

Ζ παξαγσγή ζπλερνχο γξαπηνχ ιφγνπ ή ζεκεηψζεσλ ζηνλ επεμεξγαζηή απαη-

ηεί πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν απ‘ φ,ηη ε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Απηφ δελ πξέπεη λα καο θνβίδεη, θαζψο ζηνλ ρξφλν ηεο ζπγγξαθήο ελζσκαηψ-

λεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο δηφξζσζεο. Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα «ρακέλν ρξφλν», αιιά 

γηα επηπιένλ ρξφλν ζπζηεκαηηθφηεξεο άζθεζεο ζηνλ ιφγν. 

 

Παξαηεξήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 

Οη επηκνξθνχκελεο πνπ εθάξκνζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζηηο ηάμεηο 

ηνπο παξαηήξεζαλ φηη: 

 Οξηζκέλνη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ειάρηζηα ή θαζφινπ ζην κάζεκα έδεημαλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα πξψηε θνξά δηαηχπσζαλ δεκνζίσο ηε γλψκε ηνπο. 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο, 

φκσο πξναπαηηεί κεγαιχηεξε πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα. 

 Δπίζεο, ζεκείσζαλ φηη ζην εξγαζηήξην είλαη απαξαίηεηνη ηνπιάρηζηνλ δχν δηδά-

ζθνληεο (ν θαζεγεηήο ηεο ηάμεο θαη ν επηκνξθσηήο), γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ θαη λα επηιχνπλ ηπρφλ ηερληθά πξνβιήκαηα. 

 Οη επηκνξθνχκελεο ζεκείσζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη αξθεηέο επηθπιάμεηο γηα ην πφζν ζπρλά κπνξεί έλαο θηιφινγνο 

λα αμηνπνηεί ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ, θαζφζνλ ν ζπγθεθξηκέ-

λνο ηχπνο καζήκαηνο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα θνπηαζηηθφο γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη 

σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

                                                             
114 Butler, W. 2001, «Γξαπηφο ιφγνο θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ παξαγσ-

γήο γξαπηνχ ιφγνπ Daedalus», Γ. Κνπηζνγηάλλεο (επηκ.). Πιεξνθνξηθή-επηθνηλσληαθή ηερλνινγία θαη 

γισζζηθή αγσγή: ε δηεζλήο εκπεηξία, Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 259-272. 
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Ζ (ππνγξαθφκελε) επηκνξθψηξηα πνπ ζρεδίαζε ηε δηδαθηηθή πξφηαζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαηήξεζε φηη: 

 Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην καζήκαηνο εμέηξεςε ην κάζεκα απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ζηε δηαθξίβσζε θαη ηελ εθηίκεζε ηζηνξηθνθηινινγηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Σα ιεπηνκεξή θχιια εξγαζίαο άθεζαλ ειάρηζηα πεξηζψξηα απηελέξγεηαο ζηνπο 

καζεηέο. ηελ πξάμε, θαηάξγεζαλ ην πιαίζην ηεο παηδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, θα-

ζψο φξηζαλ κε πεξηνξηζηηθή ζαθήλεηα ηα πεξηζψξηα ιφγνπ θαη δξάζεο ησλ καζεηψλ. 

 Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην καζήκαηνο ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά ζε ηάμεηο θεληξη-

θψλ αζηηθψλ ζρνιείσλ, κε καζεηέο κεηξίσλ ή ζρεηηθψο πςειψλ επηδφζεσλ, θαζψο 

θαη ζε δηδαζθαιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείραλ επηιεγκέλνη θηιαλαγλψζηεο καζεηέο. Γελ έρεη δνθηκαζηεί ζε ηάμεηο κε 

πςειά πνζνζηά ρακειφβαζκσλ καζεηψλ. 

 


