ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΠΙΣΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ (ΠΕ 02)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
ΣΑΞΗ: ΒϋΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΣΗ ΞΕΝΙΣΙΑ
«Θζλω να πα ςτθν ξενιτιά», «Ξενιτεμζνο μου πουλί»
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 διδακτικι ϊρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η διδακτικι αυτι παρζμβαςθ αφορά ςτθν πρϊτθ από τισ δφο ι τρεισ ϊρεσ που είναι
απαραίτθτεσ για τθ διδαςκαλία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ του μακιματοσ. Η προςζγγιςι
τθσ είναι διακεματικι, αφοφ εμπλζκονται διάφορεσ γνωςτικζσ περιοχζσ ( Ν.Λογοτεχνία,
Ν.Γλϊςςα, Ιςτορία, Μουςικι). Σρόποσ διεξαγωγισ του μακιματοσ-προςαρμοςμζνοσ όςο
είναι δυνατόν ςτα νζα δεδομζνα τθσ πανδθμίασ - θ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία και
ςυγκεκριμζνα ζνασ ςυνδυαςμόσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ λειτουργίασ. Η μζκοδοσ που
προτείνεται είναι θ ομαδοςυνεργατικι. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ, ο αρικμόσ των
οποίων κα εξαρτθκεί από τθν προςζλευςθ των μακθτϊν.
1η διδακτική ώρα
Οι μακθτζσ βρίςκονται ςτο χϊρο ςυνάντθςθσ (meeting room) τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ webex. H εκπαιδευτικόσ κάνει μια ολιγόλεπτθ ενθμζρωςθ ςτουσ μακθτζσ για
τον τρόπο διεξαγωγισ του μακιματοσ, εςτιάηοντασ ςτα ςθμεία εκείνα που κεωρεί
απαραίτθτα για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. Ωσ αφόρμθςθ οι μακθτζσ ακοφνε από το
youtube το τραγοφδι «Ξενιτεμζνο μου πουλί» που ερμθνεφει θ Ιωάννα Φόρτθ(διαςκευι).
τόχοσ είναι να δθμιουργθκεί ζνα ςυγκινθςιακό κλίμα και ανάλογο του κζματοσ που
εξετάηεται, για τθν καλφτερθ ζνταξθ των μακθτϊν ςτθν ατμόςφαιρα τθσ ενότθτασ.
Ακολουκεί ςυηιτθςθ με ερωτιματα που κζτει θ εκπαιδευτικόσ, τόςο για το περιεχόμενο
του τραγουδιοφ (κζμα, πομπόσ, δζκτθσ, ςυναιςκιματα), όςο και για το ρόλο των
τραγουδιϊν γενικά ςτθ ηωι του ανκρϊπου. τθ ςυνζχεια διαβάηονται τα δθμοτικά
τραγοφδια «Ξενιτεμζνο μου πουλί» και «Θζλω να πα ςτθν ξενιτιά», που βρίςκονται ςτο
ςχολικό εγχειρίδιο. το ςθμείο αυτό οι μακθτζσ είτε το παρακολουκοφν από το βιβλίο τουσ
είτε από τθν ανάρτθςθ ςτθν οκόνθ (ψθφιακό ςχολείο, διαδραςτικά ςχολικά βιβλία) .Γίνεται
μια πρϊτθ απόπειρα ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ. Σο τζλοσ τθσ πρϊτθσ ϊρασ βρίςκει τουσ
μακθτζσ να αναφζρουν προφορικά ι γράφουν ςτο χϊρο ςυηιτθςθσ ( chat) φράςεισ με
ςυναιςκθματικό φορτίο από τα δφο κείμενα. Ζτςι γίνεται ζνα πρϊτο βιμα προσ τθν
ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν, βιϊνοντασ τον πόνο που ςθμάδευςε τθν ψυχι του
ξενιτεμζνου και των ανκρϊπων τουσ.
Παράλλθλα ενθμερϊνονται για τθν αςφγχρονθ δραςτθριότθτα (φφλλο εργαςίασ) που κα
ετοιμάςει θ κάκε ομάδα και κα παρουςιάςει ςτθν τελικι τθσ μορφι ςτθν επόμενθ
ςφγχρονθ ςυνάντθςι τουσ. το μεςοδιάςτθμα των δφο ςφγχρονων μακθμάτων – χρόνοσ
προετοιμαςίασ τθσ δραςτθριότθτασ – οι μακθτζσ κάκε ομάδασ μποροφν να επικοινωνοφν

ςτον τόπο ςυηιτθςθσ (forum) τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ eclass, που ιδθ χρθςιμοποιοφν
ςτθν αςφγχρονθ, ι με όποιο άλλο τρόπο διευκολφνει τθν επικοινωνία τουσ (viber,
messenger κ.λ.π.)
Φύλλο εργασίας
Χρθςιμοποιϊντασ μια μθχανι αναηιτθςθσ να βρείτε φωτογραφικό υλικό με κζμα τθν
ξενιτιά από το παρελκόν μζχρι και ςιμερα.
Αφοφ επιλζξετε τισ κατάλλθλεσ φωτογραφίεσ για τθν εργαςία ςασ, να δθμιουργιςετε ζνα
πρόγραμμα παρουςίαςθσ (8-10 διαφάνειεσ).
Να ςυνοδεφςετε τισ φωτογραφίεσ ςασ με ςτίχουσ δθμοτικϊν τραγουδιϊν είτε από το
βιβλίο ςασ είτε από διάφορεσ ςυλλογζσ που κα βρείτε ςτο διαδίκτυο, επιλζγοντασ τισ
κατάλλθλεσ λζξεισ – κλειδιά.
Σζλοσ, μπορείτε να διανκίςετε τθν εργαςία ςασ με ανάλογθ μουςικι επζνδυςθ.
2η διδακτική ώρα

Οι μακθτζσ βρίςκονται ςτο χϊρο ςυνάντθςθσ (meeting room) τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ webex. Ήδθ ζχουν αναρτιςει τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα eclass , ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ, και θ
εκπαιδευτικόσ τισ ζχει μελετιςει. Είναι, λοιπόν, όλα ζτοιμα για τθν παρουςίαςι
τουσ. Αφοφ δίνονται οι τελευταίεσ οδθγίεσ για τον τρόπο παρουςίαςθσ, θ κάκε
ομάδα αναλαμβάνει δράςθ με τθ ςειρά που ζχει οριςτεί.
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 2θσ διδακτικισ παρζμβαςθσ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ
εργαςίεσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα webex, ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ εξ
αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. Παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια ενδεικτικά υλικό από τθν
εργαςία τθσ κάκε ομάδασ.
1η ΟΜΑΔΑ

2η ΟΜΑΔΑ

3η ΟΜΑΔΑ

4η ΟΜΑΔΑ

