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3.1.2 Λογοτεχνικό εργαςτιριο. Αςφγχρονθ επικοινωνία μακθτϊν με λογοτζχνθ 

και προετοιμαςία λογοτεχνικισ εκδιλωςθσ  (2θ Διδακτικι πρόταςθ) 

 

Σαπηόηεηα 

Σίηινο: Λνγνηερληθφ εξγαζηήξην. Αζχγρξνλε επηθνηλσλία καζεηψλ κε ινγνηέρλε θαη 

πξνεηνηκαζία ινγνηερληθήο εθδήισζεο. 

Γεκηνπξγφο: νθία Νηθνιαΐδνπ 

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

2001, ζηελ Α΄ ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ ηνπ Νένπ θνπνχ εξξψλ. Δληάρζεθε ζην 

ινγνηερληθφ εξγαζηήξην, ην νπνίν ζρεδίαζε κε έκπλεπζε θαη θέθη ν θηιφινγνο ηεο 

ηάμεο, Λεπηέξεο Μαπξφπνπινο. 

Γηδαθηηθά αληηθείκελα: Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Νενειιεληθή Γιψζζα, Πιεξνθν-

ξηθή 

Σάμε: Α΄ Λπθείνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα: Γίκελν project   

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο: Δμνηθείσζε κε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, καζεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ ρξφλν. 

 

ύληνκε πεξηγξαθή 

Αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν ξνθ ησλ Μαθεδφλσλ, (Θεζζαιν-

λίθε: Ηαλφο, 1998) ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ, ζην πιαίζην ινγνηερληθνχ εξγαζηεξίνπ. 

Μειέηε θεηκέλνπ, αζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ηνλ ζπγγξαθέα, πξνεηνηκαζία ινγν-

ηερληθήο εθδήισζεο ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
115

 

 

ηόρνη - ζθεπηηθό 

Δπηδησθφκελεο δεμηφηεηεο καζεηψλ: Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ζχγρξνλή 

ηνπο ινγνηερληθή παξαγσγή. Μειεηνχλ θαη ζπδεηνχλ ινγνηερληθά θείκελα, ηα εληάζ-

ζνπλ ζηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ηα γέλλεζε. Ζ αλάγλσζε 

ζχγρξνλσλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, θαη κάιηζηα φηαλ απηά πεξηγξάθνπλ κηα πφιε 

πνπ γλσξίδνπλ θαιά, απνηειεί ηελ πξψηε θηινπεξίεξγε αθνξκή αλάγλσζεο. Οη 

καζεηέο-αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ 

                                                             
115 Γηα ηελ νξγάλσζε αληίζηνηρσλ ινγνηερληθψλ εξγαζηεξίσλ θαη επηζθέςεσλ ζπγγξαθέσλ ζε 
ζρνιεία, νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ πιένλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο πγγξαθέσλ 

www.dedalus.gr,  γηα λα εληνπίζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

κειεηήζνπλ ζηελ ηάμε. Δπίζεο, κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (ζην 

εμήο: ΔΚΔΒΗ) www.ekebi.gr, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην νηθείν πξφγξακκα «πγγξαθείο ζηα ζρνιεία». 

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ην ΔΚΔΒΗ αλαιακβάλεη ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο ηεο 

πξφζθιεζεο ελφο ζπγγξαθέα ή εηθνλνγξάθνπ ζηε ρνιηθή Βηβιηνζήθε πνπ απεπζχλεη ηελ πξφζθιεζε.   

http://www.dedalus.gr/
http://www.ekebi.gr/
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ινγνηέρλε θαη λα ζπλνκηιήζνπλ καδί ηνπ γηα ηελ ηέρλε ηνπ. Πξνεηνηκάδνπλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ κηα ινγνηερληθή εθδήισζε ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη: 

 Οη καζεηέο πεξηδηαβαίλνπλ κηα πφιε θαη γλσξίδνπλ κηα επνρή κέζα απφ έλα 

ινγνηερληθφ έξγν.  

 Αλαδεηνχλ ηα φξηα κπζνπιαζίαο θαη απηνβηνγξαθίαο. Αληρλεχνπλ ηα βηνγξα-

θηθά γεγνλφηα πνπ ππξνδνηνχλ ηε ζπγγξαθηθή κεραλή. 

 Μειεηνχλ ηε ινγνηερλία, θαζψο θαη ηελ απηνβηνγξαθία, σο έλαλ απφ ηνπο 

ηξφπνπο απνηχπσζεο ζηνηρείσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

είηε ζην παξειζφλ είηε ζηε ζχγρξνλε επνρή.  

 Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

ζπγγξαθέα θαη ζπδήηεζεο καδί ηνπ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνεηνηκάδεηαη ε ζπλάληεζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

ζπγγξαθέα. 

 ρεδηάδεηαη ινγνηερληθή εθδήισζε ζε εμσδηδαθηηθφ ρξφλν. Οη καζεηέο αλα-

ιακβάλνπλ πξσηνβνπιία, απηελεξγνχλ, ζρεδηάδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζην θηιφ-

μελν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ζηε κεζφξην ηνπ ΑΠ. 

 

Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο 

Αθεηεξία: Ο θηιφινγνο καδί κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο επέιεμαλ έλα ζπγγξαθέα, ε 

ζπγγξαθηθή δξάζε ηνπ νπνίνπ έρεη σο επίθεληξν ηε Μαθεδνλία
116

 θαη είλαη 

πεδνγξάθνο κε δεισκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηερλνινγία.
117

 Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν 

επηιέρζεθε απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο, γηαηί, αλάκεζα ζηα άιια, 

παξνπζηάδεη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηε Θεζζαινλίθε: ηα ζηέθηα ησλ καζεηψλ, ηα 

λεαληθά πάξηη, ηα ξνχρα θαη ηε κφδα ηεο επνρήο.  

χλδεζε κε ην ΑΠ: Ζ κειέηε ηνπ αθεγήκαηνο ζπλδπάζηεθε κε ην κάζεκα ηεο 

Έθζεζεο-Έθθξαζεο (ζρνιηθφ βηβιίν, ηεχρνο Α΄, 63-94): πξνεηνηκαζία θαιιηηερληθήο 

εθδήισζεο, ζπγγξαθή θαη απνζηνιή πξφζθιεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο. 

Δμάιινπ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο απφ ην δηαδίθηπν θαη ε αμηνιφγεζή ηεο, ε 

                                                             
116 Βι. Π. Θενδσξίδε, Σν ζεφπαηδν, Αζήλα: Κέδξνο, 1992. Σνπ ίδηνπ, Σν ερνκπζηζηφξεκα ηνπ Καπεηάλ 
Άγξα (Αζήλα: Κέδξνο, 1994). Σνπ ίδηνπ, Ση εθφκηδε απηφο ν Υακαηδξάθσλ (Αζήλα:Κέδξνο, 1996). Σνπ 

ίδηνπ, Σν ξνθ ησλ Μαθεδφλσλ (Θεζζαινλίθε: Ηαλφο, 1998). Σνπ ίδηνπ, Ζ δεμηά εξσκέλε (Αζήλα: Κέ-

δξνο, 2000), ηα νπνία εθηπιίζζνληαη ζηε Μαθεδνληθή ελδνρψξα. Ο ζπγγξαθέαο έρεη επίζεο δεκν-

ζηεχζεη πιήζνο απφ βπδαληηλνινγηθά κειεηήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξη-

νρή. 
117 Βι. ην ηζηνιφγην ηνπ ζπγγξαθέα http://petefris.blogspot.com/                                      .   

http://petefris.blogspot.com/
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ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θαηά ηε ζπγγξαθή ζπλερνχο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο επηδησθφκελνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο πξνηείλνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζην ιχθεην, 

(Αζήλα: ΤΠΔΠΘ, 2001, 88, 95, 99). 

Δλδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ:  

 ηνλ ελδνζρνιηθφ ρξφλν (3-4 δηδαθηηθέο ψξεο) νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ κε 

ηνλ ζπγγξαθέα θαη ζπγθεληξψλνπλ ην πιηθφ ηεο δηαδηθηπαθήο ζπλέληεπμεο. 

 ηνλ εμσζρνιηθφ ρξφλν, νη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη ζπδεηνχλ ην επηιεγκέλν 

βηβιίν, πξνεηνηκάδνπλ ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, επεμεξγάδνληαη ην 

πιηθφ ηεο ζπλέληεπμεο θαη πξνεηνηκάδνπλ ηελ εθδήισζε.  

Ρφινο ηνπ δηδάζθνληα: Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη 

εκςπρσηηθφο.  

Ρφινη ησλ καζεηψλ: Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο, 

απηννξγαλψλνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο εθδήισζεο. 

Δξγαιεία-Πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: επεμεξγαζηήο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο (γηα ηε δεκηνπξγία πξφζθιεζεο θαη αθίζαο), 

ζαξσηήο, δηαδίθηπν, ςεθηαθφο θαη έληππνο ράξηεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ην δηαδίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ην ηκήκα «Ζ Θεζζαινλίθε ζηα κέζα ηνπ 20νπ 

αηψλα-Ηζηνξηθά αξρεία», ην νπνίν πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθία θαη ςεθηνπνηεκέλν 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm  

 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ, ε νπνία αθνξά ηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

ηζηνξία (1945-2000) θαη πεξηιακβάλεη ζπιινγή θσηνγξαθηψλ (κε έκθαζε ζηελ εμεηαδφκελε 

δεθαεηία ηνπ 1960), βηβιηνγξαθία θαη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία 

ζηελ Διιάδα, www.ime.gr/chronos/15/en/index.html  

 Ζ ηζηνζειίδα www.031.gr (Οδεγφο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ςεθηαθφο ράξηεο ηεο πφιεο) 

 Ζ ηζηνζειίδα http://earth.google.com   

 Μεραλέο αλαδήηεζεο 

 

Γξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

 

 Οκάδα Α΄ 

Αλαδεηνχλ, κε βάζε κεραλέο αλαδήηεζεο, αλαθνξέο ζην φλνκα ηνπ ππφ 

κειέηε ζπγγξαθέα. Διέγρνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο αλαθνξέο. Πνηεο απφ 

απηέο ζα δηάιεγαλ, γηα λα ζπληάμνπλ κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ 

http://www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm
http://www.ime.gr/chronos/15/en/index.html
http://www.031.gr/
http://earth.google.com/
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ζπγγξαθέα θαη ηνπ έξγνπ ηνπ; Με πνηα θξηηήξηα θάλνπλ ηελ επηινγή; 

πιινγή θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. 

 Οκάδα Β΄ 

πιιέγεη αλαθνξέο ζε πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία, πιηθά αληηθείκελα θαζεκε-

ξηλήο ρξήζεο θ.η.ι. Αλαδεηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm (θαηεγν-

ξίεο: δξφκνη, αξρηηεθηνληθή, θνηλσληθά γεγνλφηα, ηζηνξηθά ζπκβάληα θ.ά.) 

θσηνγξαθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθήγεζε. Δληνπίδεη ηα ζηνηρεία πνπ ζε-

σξεί σο ηα πην ελδεηθηηθά θαη ελδηαθέξνληα γηα ηνλ ηφπν θαη ηελ επνρή θαη ηα 

παξνπζηάδεη. Δμεγεί ηνλ κεραληζκφ ηεο επηινγήο. Σν νπηηθφ πιηθφ πνπ επε-

μεξγάδεηαη ε νκάδα κπνξεί λα εκπινπηηζηεί θαη κε ζηνηρεία απφ ηνπηθέο εθε-

κεξίδεο ηεο επνρήο, π.ρ. εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», αθίζεο θηλεκαηνγξάθνπ ή 

δηαθεκηζηηθέο, θαξη πνζηάι θηι., πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη. Με ηνλ ζαξσηή, 

ην επηιεγκέλν πιηθφ ςεθηνπνηείηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ 

ζρνιηθνχ δηθηχνπ. 

 Οκάδα Γ΄ 

Καηαγξάθεη ηνπσλχκηα. Πνηνη ηφπνη θαηνλνκάδνληαη; Πνηνη ππνδειψλνληαη. 

Με ηε βνήζεηα εηδηθψλ ηζηνζειίδσλ www.031.gr, http://earth.google.com, 

αιιά θαη ραξηψλ πνπ έρνπκε ζαξψζεη, ζεκεηψλεη ηηο δηαδξνκέο ησλ εξψσλ. 

Πφζν έρεη αιιάμεη ν θαηνλνκαζκέλνο ρψξνο; Καηαζθεπή ζηαηηζηηθνχ 

πίλαθα: Πνηα είλαη ε θαηαλνκή ησλ ηνπσλπκίσλ; Αθνξνχλ ην ηζηνξηθφ 

θέληξν, ηελ εθηφο ησλ ηεηρψλ πφιε, ηηο ζπλνηθίεο; Μπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζην ππφ κειέηε θείκελν; 

Απνηειεί πξσηαγσληζηή, θφλην ή απιή αλαθνξά; 

 

 ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ηππψλνπλ ηε ζπλέληεπμε ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ή 

ηελ αλαξηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. πδεηνχλ ην εθδνηηθφ κέξνο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο (ρξήζε γξακκαηνζεηξάο θαη κεγέζνπο γξακκάησλ, κέγεζνο 

θσηνγξαθηψλ θαη ζέζε ηνπο ζηε ζειίδα, ρξήζε ρξψκαηνο θ.η.φ.). 

 Μεηά ηελ πξψηε ειεθηξνληθή επαθή, νη νκάδεο ζπλεξγάδνληαη θαη 

ζπληάζζνπλ πξφζθιεζε πνπ απεπζχλνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα, γηα λα παξεπξεζεί 

ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ ζα νξγαλψζνπλ ζην ζρνιείν ηνπο γηα ην έξγν ηνπ. 

Πψο ηνπ απεπζχλνληαη ζηε δεχηεξε απηή πξνζέγγηζε; Μήπσο, κεηά ηελ 

πξψηε επαθή, έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο ηεο επηθνηλσλίαο; πγγξάθνπλ ηηο 

πξνζθιήζεηο πνπ ζα απεπζχλνπλ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνλ 

ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ. ρεδηάδνπλ θαη πξνεηνηκάδνπλ ηελ εθδήισζε. 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθδήισζεο, σξίκαζε ε ηδέα ηεο ίδξπζεο 

Λνγνηερληθήο Λέζρεο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε έγηλε, κε παηγληψδε ηξφπν, ζην ηέινο ηεο ινγνηερληθήο 

βξαδηάο.
118

 

 

                                                             
118  «Οη καζεηέο ηεο ηάμεο καο, κε ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πξφθεηηαη λα πξνβνχκε ζηελ ίδξπζε 

Λνγνηερληθήο Λέζρεο. Μαο αξέζεη ε ινγνηερλία θαη ζθνπεχνπκε λα ζπλερίζνπκε ηελ αλάγλσζε θαη 

ηε ζπδήηεζε θεηκέλσλ θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Ζ Λέζρε καο δε ζα έρεη πξφεδξν νχηε εθφξνπο νχηε 
γξακκαηέα νχηε δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Θα έρεη βέβαηα θαηαζηαηηθφ θαη κάιηζηα πνιχ απζηεξφ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ. Κχξηε Θενδσξίδε, ζθνπεχνπκε λα ζαο ηηκήζνπκε κε ην αμίσκα ηνπ 

ηζφβηνπ επίηηκνπ κέινπο ηεο Λέζρεο καο. Αλ βέβαηα πεξάζεηε κε επηηπρία ηνλ ζθφπειν ηεο δνθηκα-

ζίαο. Ζ δνθηκαζία πξνβιέπεη λα ηειεηψζεηε κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν έλα ινγνηερληθφ θείκελν πνπ ζα 

ζαο ην δψζνπκε αθξσηεξηαζκέλν. Θα ιείπνπλ κεξηθέο ζειίδεο ζην ηέινο. Αλ, ινηπφλ, ην ηέινο πνπ ζα 

δψζεηε καο αξέζεη, ηφηε ζα θάλνπκε ηελ ηειεηή κχεζεο…»  

http://www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm
http://www.031.gr/
http://earth.google.com/
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Αμηνιφγεζε 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 ε εξγαζία θαη ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ζηα θχιια εξγαζίαο, ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ ηέιεζε ηεο εθδήισζεο. 

 

 

Φύιια εξγαζίαο 

 

Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν Ρνθ ησλ Μαθεδόλσλ  

Φύιιν εξγαζίαο-Οκάδα Α΄ 

 Αλαδεηήζηε ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα Πάλνπ Θενδσξίδε ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο. 

 Διέγμηε θαη θαηαγξάςηε ηηο αλαθνξέο. Πνηεο απφ απηέο ζα δηαιέγαηε γηα κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ έξγνπ ηνπ; 

 Με πνηα θξηηήξηα θάλεηε ηελ επηινγή; 

 πγθεληξψζηε ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ 

παξνπζίαζε. 

 

Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν Ρνθ ησλ Μαθεδόλσλ  

Φύιιν εξγαζίαο-Οκάδα Β΄ 

 Αλαδεηήζηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Ηζηνξίαο ηεο Θεζζαινλίθεο 

www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ 

www.ime.gr/chronos/15/en/index.html, αιιά θαη ζε κεραλέο αλαδήηεζεο θσ-

ηνγξαθίεο ηφπσλ θαη πξαγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν πνπ κειεηή-

ζαηε.  

 Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλεη ην θείκελν γηα ηελ επνρή θαη ηνλ ηφπν, ζηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη; 

 Με πνηα θξηηήξηα επηιέγεηε ην νπηηθφ πιηθφ πνπ ζα παξνπζηάζεηε; (Μπνξείηε 

λα επηιέμεηε έλα ή πεξηζζφηεξα θξηηήξηα, θαζψο θαη λα πξνζζέζεηε ηα δηθά 

ζαο). 

- Δίλαη ζπάλην 

- Δίλαη ελδηαθέξνλ 

- Δίλαη παξάμελν 

- Δίλαη ελδεηθηηθφ γηα ηελ επνρή / ηνλ ηφπν 

- Γείρλεη πιεπξέο ηεο πφιεο πνπ ζήκεξα έρνπλ εμαθαληζζεί / αιινησζεί 

- Άιια θξηηήξηα 

 

http://www.thessalonikicity.gr/eikones/Thessalonikimesa20oyaiona.htm
http://www.ime.gr/chronos/15/en/index.html
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Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν Ρνθ ησλ Μαθεδόλσλ  

Φύιιν εξγαζίαο-Οκάδα Γ΄ 

 Μειεηήζηε ην βηβιίν θαη ζπγθεληξψζηε ζε πίλαθα ηα ηνπσλχκηα πνπ 

αλαθέξνληαη. 

 Με ηε βνήζεηα ςεθηαθνχ ή έληππνπ ράξηε ηεο πφιεο, ζεκεηψζηε ηηο δηαδξνκέο 

θαη ηηο  ζηάζεηο ησλ εξψσλ. 

 Πφζν άιιαμε ν θαηνλνκαζκέλνο ρψξνο; 

 Μπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε ζηαηηζηηθφ πίλαθα κε ηηο θαηαλνκέο ησλ 

ηνπσλπκίσλ πνπ ζπγθεληξψζαηε; Δληνπίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θέληξν, ζηελ εθηφο 

ησλ ηεηρψλ πφιε, ζηηο ζπλνηθίεο; 

 Μπνξείηε λα εμάγεηε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν 

αζηηθφο ρψξνο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν; Απνηειεί θφλην, απιή αλαθνξά ή κήπσο 

έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν; 

 

Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν Ρνθ ησλ Μαθεδόλσλ  

Φύιιν εξγαζίαο -Κνηλό γηα όιεο ηηο νκάδεο 

Παηδηά,  

 Αλνίμηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Πιεθηξνινγήζηε ηε δηεχζπλζε <……> 

 πζηεζείηε ζηνλ ζπγγξαθέα. Πνηνη είζηε θαη κε πνηα ηδηφηεηα ηνπ απεπζχλεζηε; 

 Γηα πνην ιφγν;  

 Ση ζα ζέιαηε λα ηνλ ξσηήζεηε;   

Να ιάβεηε ππφςε ζαο φηη απεπζχλεζηε ζε έλαλ επαγγεικαηία ζπγγξαθέα, ν 

νπνίνο βηνπνξίδεηαη απφ ην έξγν ηνπ, έρεη ζπλεξγαζηεί θαη‘ επαλάιεςε κε ην 

ξαδηφθσλν, κε εθεκεξίδεο, έρεη γξάςεη ζελάξην γηα θηλεκαηνγξάθν, θείκελα γηα 

ληνθηκαληέξ, ζηίρνπο γηα ηξαγνχδηα θ.ά.π. Γηα πνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

ζα ζέιαηε λα ηνλ ξσηήζεηε; Γηαηί; Σν πιηθφ πνπ ζα ζπγθεληξψζεηε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε γξαπηήο ζπλέληεπμεο θαη ζα πξνεηνηκάζεη ηελ 

ζπλάληεζή ζαο κε ηνλ ζπγγξαθέα. 

 

Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν Ρνθ ησλ Μαθεδόλσλ  

Φύιιν εξγαζίαο -Κνηλό γηα όιε ηελ ηάμε 

Παηδηά,  

 Αλνίμηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Διέγμηε ηε ζπξίδα ζαο. Πνηεο είλαη νη 

απαληήζεηο πνπ ιάβαηε απφ ηνλ ζπγγξαθέα;  

 Μπνξείηε λα ηηο εληάμεηε ζην εληαίν ζψκα κηαο κίλη-ζπλέληεπμεο;  

 Με πνηα ζεηξά ζα ηηο παξνπζηάζεηε;  

 Θα ρξεηαζηεί, ελδερνκέλσο, λα θφςεηε θαη λα ξάςεηε ην θείκελν. ε πνηεο 

πεξηπηψζεηο; 
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Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν Ρνθ ησλ Μαθεδόλσλ 

Φύιιν εξγαζίαο – Κνηλό γηα όιε ηελ ηάμε  

Παηδηά, 

 Αλνίμηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Πιεθηξνινγήζηε ηε δηεχζπλζε <……> 

 πληάμηε ηελ πξφζθιεζε πνπ ζα απεπζχλεηε ζηνλ ζπγγξαθέα Πάλν Θενδσξίδε 

γηα λα παξεπξεζεί ζε εθδήισζε ηεο ηάμεο ζαο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνο 

ηηκήλ ηνπ.  

 Πνηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε νπσζδήπνηε;  

 Ση χθνο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε;   

 Πψο ζα ππνγξάςεηε ηελ πξφζθιεζε;    

 Θα ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθά γξαθηθά ή θάπνηα ηδηαίηεξε κνξθνπνίεζε ηνπ 

θεηκέλνπ; 

 

Πάλνπ Θενδσξίδε, Σν Ρνθ ησλ Μαθεδόλσλ  

Φύιιν εξγαζίαο – Κνηλό γηα όιε ηελ ηάμε 

Παηδηά,  

Αλνίμηε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ζπληάμηε ηελ πξφζθιεζε πνπ ζα 

απεπζχλεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, γηα λα παξεπξεζνχλ ζηελ εθδήισζε γηα ηνλ 

ζπγγξαθέα θχξην Πάλν Θενδσξίδε.  

 Πνηα ζηνηρεία ζα αλαθέξεηε;  

 Ση χθνο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε;   

 Πψο ζα ππνγξάςεηε ηελ πξφζθιεζε;    

Φξνληίζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθά γξαθηθά ή θάπνηα ηδηαίηεξε κνξθνπνίεζε 

ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα θάλεηε ειθπζηηθφ ην θείκελφ ζαο.  

 Πψο ζα ην επηδψζεηε;   

 Πνχ ζα ην αλαξηήζεηε; Γηαηί; 

 

πληάμηε ηελ πξφζθιεζε πνπ ζα απεπζχλεηε ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο, γηα λα παξεπξεζνχλ ζηελ εθδήισζε γηα ηνλ 

ζπγγξαθέα θχξην Πάλν Θενδσξίδε. 

 Πνηα ζηνηρεία ζα αλαθέξεηε;  

 Ση χθνο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε;  

 Πψο ζα ππνγξάςεηε ηελ πξφζθιεζε;  

Φξνληίζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθά γξαθηθά ή θάπνηα ηδηαίηεξε κνξθνπνίεζε 

ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα θάλεηε ειθπζηηθφ ην θείκελφ ζαο.  

 Πψο ζα ην επηδψζεηε;  

 Πνχ ζα ην αλαξηήζεηε; Γηαηί; 
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Κξηηηθή-Παξαηεξήζεηο 

 

Παξαηεξήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 

Ο επηκνξθνχκελνο πνπ εθάξκνζε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζηελ ηάμε ηνπο 

παξαηήξεζε φηη: 

 Οξηζκέλνη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ειάρηζηα ζην κάζεκα έδεημαλ δσεξφ 

ελδηαθέξνλ θαη δηαηχπσζαλ κε απξνζδφθεηε ζαθήλεηα ηηο απφςεηο ηνπο. 

 Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεξκά ζηε δηδαζθαιία θαη επέκεηλαλ λα κε 

βγνπλ ζην δηάιεηκκα, αιιά λα ζπλερίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Ο επηκνξθνχκελνο ζεκείσζε φηη ζην εξγαζηήξην είλαη απαξαίηεηνη δχν 

δηδάζθνληεο (ε επηκνξθψηξηα θαη ν θαζεγεηήο ηεο ηάμεο), γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ θαη λα επηιχνπλ ηπρφλ ηερληθά 

πξνβιήκαηα. 

 Ο επηκνξθνχκελνο ζεκείσζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη επεζήκαλε φηη ππήξραλ καζεηέο, νη νπνίνη πήξαλ άδεηα απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο λα κε ζπκκεηάζρνπλ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ηεο πεξηφδνπ, 

ψζηε λα αθηεξψζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

εθδήισζεο. 

 Ο επηκνξθνχκελνο παξαηήξεζε φηη ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθέο πξνζπάζεηεο 

ρξεηάδνληαη επηκνξθσηηθή ζηήξημε θαη ζεζκηθή ζπλέρεηα, γηα λα απνδψζνπλ 

καθξνπξφζεζκα θαξπνχο θαη λα κελ απνηεινχλ εμαηξεηηθά γεγνλφηα ηεο 

ζρνιηθήο δσήο. 

 Ο επηκνξθνχκελνο ππνγξάκκηζε φηη νη καζεηέο εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ππνδέρνληαη θαη πξνεηνηκάδνπλ κε πνιιαπιάζηα ραξά αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ακηγψο αζηηθψλ πεξηνρψλ, 

γηαηί ηα εξεζίζκαηά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλα. 

 

Ζ (ππνγξαθφκελε) επηκνξθψηξηα πνπ ζρεδίαζε ηε δηδαθηηθή πξφηαζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαηήξεζε φηη: 

 Σα ιηγφηεξν δεζκεπηηθά θχιια εξγαζίαο άθεζαλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην 

πξσηνβνπιίαο θαη απηελέξγεηαο ζηνπο καζεηέο. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ηερλνινγία ιεηηνχξγεζε αξρηθά σο δφισκα, 

ζηε ζπλέρεηα φκσο σο εξγαιείν κάζεζεο θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ αζπλέρεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ έξγνπ θαη ε έιιεηςε ζηαζεξνχ επηκνξθσηή 

ζηα ζρνιεία δε δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε παξφκνησλ πξσηνβνπιηψλ, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη βάζνο ρξφλνπ. 

 Οη ΣΠΔ επλννχλ ηελ αλάπηπμε καζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσδηδαθηηθφ 

ρξφλν. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο πξνυπνζέηνπλ αγαζηή 

ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ θαζεγεηή ηεο ηάμεο, ηεο 

επηκνξθψηξηαο, ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, 

ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ.  Ζ νξεμάηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απέδεημε, κε ηνλ 

πην έθηππν ηξφπν, φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο πξνσζνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο ρψξνπ ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

 

Ο πξνζθεθιεκέλνο ζπγγξαθέαο ζρνιίαζε: 

«…Βρζκθκα ςε μία επαρχιακι πραςινάδα, μπροςτά ςε είκοςι εφιβουσ, ςε ζνα λφκειο με 

υπολογιςτζσ, βιβλιοκικθ, με κακθγθτζσ που ιξεραν τθ δουλειά τουσ, ςε περιβάλλον που 
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δεν υπιρχε αποβολι, χαλαρότθτα και ρόλοι, αλλά μια ηωντανι κοινωνία ατόμων που 

ςκζφτονται. 

Ελευκεροςτομία και ελευκεροτυπία. Σε μια επαρχία που κα μεταβλθκεί ςφντομα ςε ζρθμο, 

με πικανότερο μελλοντικό επάγγελμα αυτό του ςυνταξιοφχου από τα τριάντα τουσ χρόνια, 

τα παιδιά που ςυνάντθςα είχαν ευτυχϊσ ξθμερϊςει κάπου αλλοφ, εκεί όπου τα όνειρα δεν 

παίρνουν εκδίκθςθ, αλλά οι εφιάλτεσ είναι γνωςτοί. *…+ 

Οι μακθτζσ που ςυνάντθςα με γζμιςαν χαρά. Είχαν τρακ, αλλά και χιοφμορ. Ήταν ανοιχτοί 

ςτο διάλογο, αλλά και προςεκτικοί. Κανζνασ τουσ δε κα βάψει πράςινθ τθν Καμάρα, αλλά 

κάποιοι κα αποκτιςουν αντιρρθτικό και ςπουδαίο λόγο, για να μασ ςυνεφζρουν. Τθν 

περίφθμθ διαδραςτικι κοινωνία, τθ χαίρονται ςτο ςχολείο, ςχεδόν κανζνασ από το ςπίτι 

του. *…+ 

Η Σιντικι, φεφγοντασ το απόβραδο μζςα από μία λαμπερι άςφαλτο, ζδειχνε ςτο φεγγάρι 

τουσ μαλακοφσ τθσ λόφουσ, τα λιγοςτά τθσ δζντρα. Πχι θ Αφρικι, θ Σιντικι. Βρίςκεται εντόσ 

των ελλθνικϊν ςυνόρων. “Ζνκα μεν Σίντιεσ άνδρεσ”, που λζει ο Πμθροσ. Ραραζξω άτμιηε 

ρθχι λίμνθ, που ο Ηρόδοτοσ περιγράφει τα ικριϊματά τθσ και τα παιδάκια να’ ναι δεμζνα 

με τριχιά, μθν πνιγοφν. Στα γφρω βουνά ρόδιηαν μοναςτιρια.  

Στθ Θεςςαλονίκθ, νυςταγμζνα ςυνεργεία ζβαφαν λευκζσ διαβάςεισ πεηϊν. Ψωμί, παιδεία, 

ελευ-κε-ρία».119 

                                                             
119 Πάλνο Θενδσξίδεο, «Πέξα απφ ηε ηληηθή», ζηε ζηήιε «Δπί παληφο ηνπ επηζηεηνχ», εθεκεξίδα 

Θεζζαινλίθε, 8 Mαΐνπ 2001. 
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3.2 Από τισ λζξεισ ςτισ ζννοιεσ και ςτισ ιδζεσ: Θ «μνιμθ». Διακεματικό 

ςενάριο διδαςκαλίασ  

Κοςμάσ Τουλοφμθσ  

Σαπηόηεηα 

Σίηινο: Απφ ηηο ιέμεηο ζηηο έλλνηεο θαη ζηηο ηδέεο: Ζ «κλήκε» 

Γεκηνπξγφο: Κνζκάο Σνπινχκεο 

Γλσζηηθά Αληηθείκελα: Γιψζζα, Λνγνηερλία, Ηζηνξία, Βηνινγία, Φηινζνθία, 

Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία (φπνπ κπνξεί κε ηε βνήζεηα θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαζεγεηψλ λα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα «κλήκε» ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν), 

Αγγιηθά (γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο αγγιηθήο ηζηνζειίδαο Wikipedia θαη φπνπ αιινχ 

ρξεηαζηεί). 

Γηαζεκαηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε 

θαη πινπνηείηαη κε εθαξκνγή ηεο ινγηθήο ηνπ ρεδίνπ (Design), φπσο απηφ ελλνείηαη 

απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηελ 

επηθνηλσλία (Cope & Kalantzis 2000). Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ρεδίνπ είλαη ππνβνεζεηηθφο θαη εκςπρσηηθφο ζην πιαίζην ηεο δψλεο ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο (Vygotsky 1978). Δθπνλείηαη ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην. 

Σάμε: Με θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Μπνξεί, ελδεηθηηθά, λα ζπλδεζεί κε 

ηελ ελφηεηα «Οξηζκφο θαη δηαίξεζε κηαο έλλνηαο», ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο ηεο Β΄ Λπθείνπ (ζρνιηθφ έηνο 2007-

2008), ή κε ηελ ελφηεηα ηνπ «Γνθηκίνπ» ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο ζηε Γ΄ Λπθείνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο Θεκαηηθνχο θχθινπο θαη ηελ εθεί ελφηεηα «Οη ειιεληθνί ηφπνη θαη ηα 

κλεκεία ηνπο».   

Υξνληθή δηάξθεηα: 8-9 δηδαθηηθέο ψξεο 

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο: Μαζεηέο θαη δηδάζθνληεο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε βαζηθά εξγαιεία ΣΠΔ. Θα κπνξνχζε, θάιιηζηα,  λα ζπκκεηέρεη θαη ν θαζεγεηήο 

πιεξνθνξηθήο ζην φιν πξφγξακκα ή λα πξνεγεζεί κηα ψξα εμνηθείσζεο ησλ 

καζεηψλ ζηε ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ ΣΠΔ.  

 

Πεξίιεςε 

Ζ αλαδήηεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ιέμεο «κλήκε», θαζψο θαη ησλ παξαγψγσλ θαη ησλ 

αληηζέησλ ηεο, ζηα ςεθηνπνηεκέλα ιεμηθά ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, νδεγεί 

ζηελ έλλνηα «κλήκε» φπσο απηή πξνθχπηεη αμηνπνηψληαο ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο 

ίδηαο πχιεο, κεραλέο αλαδήηεζεο θαη θείκελα ήρνπ θαη εηθφλαο. Γηεξεπλάηαη ε λνε-

καηνδνηνκέλε ρξήζε ηεο έλλνηαο ζε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ: ην ζρνιηθφ, 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηνπ «επίζεκνπ» ιφγνπ γηα ην παξειζφλ, θαζψο θαη ηνπ «αλε-

πίζεκνπ» ιφγνπ γηα ην παξειζφλ. Σειηθφ πξντφλ ε δεκηνπξγία ελφο ιήκκαηνο γηα ηε 


