
 ΓΚΙΝΟΤ ΒΑΝΑ  ΠΕ02 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ  Α  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 



 

ενάριο διδαςκαλίασ για εξ αποςτάςεωσ εφαρμογι ςτθν τάξθ  

Νεοελλθνικι  Λογοτεχνία Α’ Γυμναςίου  

Σο μαφρο κφμα : Λουίσαποφλβεδα 

Κακθγιτρια : Γκίνου Βάνα  

τόχοι  

1.Οι μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ενότθτα τθσ φφςθσ και τθσ κοινωνίασ.  

2.Να εμβακφνουν ςτθν κατανόθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ  φφςθσ και κοινωνίασ.  

3.Να διερευνιςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ λογοτεχνία μιλά για τθ ςχζςθ 

ανκρϊπου περιβάλλοντοσ.  

4.Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλιματα τίκενται και ςτα 

πλθροφοριακά κείμενα και  ςτα λογοτεχνικά και να διακρίνουν τισ διαφορζσ μεταξφ  των 

δφο.  

5.Να αναπτφξουν κοινωνικά προςανατολιςμζνθ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ.  

6.Να προβλθματιςτοφν για το ρόλο του ανκρϊπου: άνκρωποσ μεταμορφωτισ- δυνάςτθσ ι 

άνκρωποσ προςτάτθσ τθσ φφςθσ.  

7.Να εξαςκθκοφν ςτθ ςυγγραφι διαφορετικϊν κειμενικϊν ειδϊν και ςτθν αλλαγι οπτικισ 

γωνίασ αφιγθςθσ με αφορμι τα κείμενα που κα μελετθκοφν.  

8.Σζλοσ να δουλζψουν ομαδοςυνεργατικά και να αξιοποιιςουν το διαδίκτυο για τουσ 

ςκοποφσ του μακιματοσ τθσ λογοτεχνίασ.  

1θ διδακτικι ϊρα:  

Ωσ αφόρμθςθ κα προβλθκεί ζνα βίντεο που αφορά τθν ιςτορία μζροσ τθσ οποίασ αποτελεί 

το απόςπαςμα του βιβλίου κακϊσ και θ ανάγνωςθ  του ίδιου του αποςπάςματοσ.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Y8Y_vapM_8E&feature=emb_logo 

Χωρίηονται οι μακθτζσ ςε τζςςερισ ομάδεσ, ςυνεργάηονται και απαντοφν ςε ςυνεργατικά 

περιβάλλοντα.  

1ο ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ  

1.Γράψτε τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ ηωισ του ςυγγραφζα. 

.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%82_%CE%A3%CE%B 

5%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CE%B4%CE%B1                                             

2.Ποιοφσ καταριζται ο γλάροσ και γιατί; Ποιοφσ εξαιρεί; 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Y8Y_vapM_8E&feature=emb_logo%20
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                            

3.Ποια ςθμαςία ζχει ο αρχαιοελλθνικόσ μφκοσ του Κκαρου τθν ϊρα που θ Κενγκά 

προςπακεί να αποφφγει το κάνατο;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

4.Πϊσ θ καλάςςια πετρελαιοκθλίδα οδθγεί ςε αφανιςμό τουσ γλάρουσ;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

2ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

1.Να βρείτε λζξεισ κι εκφράςεισ με τισ οποίεσ ο εποφλβεδα παρουςιάηει τισ 

πετρελαιοκθλίδεσ.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….  

2.Να βρείτε τισ πιο ςυγκλονιςτικζσ εικόνεσ του κειμζνου  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.το κείμενο κίγεται θ μόλυνςθ των καλαςςϊν και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν πανίδα... 

Αναφζρετε άλλα οικολογικά προβλιματα που γνωρίηετε:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

4.Ο τόποσ ςασ παρουςιάηει περιβαλλοντικά προβλιματα; Αν ναι, ποιά;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  



 

 

 

3ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

1.Ζχετε ςυμμετάςχει με κάποιον τρόπο( εκελοντιςμόσ, φλλογοι, κ.ά.) για τθν αντιμετϊπιςθ 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων; Με ποιό τρόπο;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..  

2.Ποιουσ τρόπουσ περιοριςμοφ του προβλιματοσ κα προτείνατε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.Δθμιουργείςτε ζνα γλωςςάρι με λζξεισ που ςχετίηεται με τθ λζξθ ‘’Περιβάλλον’’  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

4ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

1.Λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ταινία κινουμζνων ςχεδίων, να παρουςιάςετε τθν 

προςωπικότθτα τθσ Κενγκά και του Ηορμπά.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ταινία κινουμζνων ςχεδίων, να ςυντάξετε μια περίλθψθ με 

ςκοπό να χρθςιμεφςει ςτο οπιςκόφυλλο του βιβλίου.  

3.Να δϊςετε ζνα άλλο τζλοσ ςτθν ιςτορία (από το απόςπαςμα)   

2θ διδακτικι ϊρα: Οι ομάδεσ αναλαμβάνουν ρόλουσ……  

ωσ δθμοςιογραφικι ομάδα:  

Γράψτε ζνα ενθμερωτικό κείμενο ( word ) ςτο οποίο να μεταφζρεται θ είδθςθ για μια 

ςφγχρονθ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ  

www.wwf.gr 

../../vanag/Desktop/����%20�������/www.wwf.gr


www.greenpeace.gr/org/greece/el/news 

www.econews.gr 

2.ωσ περιβαλλοντολογικι ομάδα:  

υντάξτε ζνα κείμενο ςτο οποίο να αναφζρεςτε ςτισ  οικολογικζσ ςυνζπειεσ από τθ διαρροι 

πετρελαίου. Μπορείτε να παρακολουκιςετε το παρακάτω video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wM1VaSIAFcE 

3.ωσ λογοτεχνικι ομάδα  

Ακοφςτε το τραγοφδι :''Il canto di Kengah'',  εμπνευςμζνο από το ζργο του εποφλβεδα 

https://www.youtube.com/watch?v=oCwzhl6WSgo, κακϊσ και το τραγοφδι: ‘’ο εφιάλτθσ 

τθσ Περςεφόνθσ’’ ςε ςτίχουσ του Ν. Γκάτςου και μουςικι Μ. Χατηιδάκι.Να ςχολιάςετε ςε 

μία παράγραφο τουσ ςτίχουσ του Ελλθνικοφ τραγουδιοφ.  

Μπορείτε κι εςείσ να γράψετε ζνα ποίθμα  ςχετικό με  το περιβάλλον; Αργότερα με τθ 

βοικεια του κακθγθτι τθσ Μουςικισ κα μποροφςατε να το μελοποιιςετε.  

4.ωσ μζλθ οικολογικοφ κινιματοσ:  

να βρείτε εικονιςτικό υλικό που να ςχετίηεται με τθ μόλυνςθ των καλαςςϊν, τθ ηωι των 

πουλιϊν και άλλα κζματα ςχετικά με τθν οικολογικι καταςτροφι ,τα οποία κα ςυνοδεφουν 

ζνα κείμενο-επιςτολι με καταγγελτικό  φφοσ ςτον...........το οποίο κα δθμοςιευτεί ςε 

περιοδικό ςχετικό. Μπορείτε να βρείτε εικόνεσ ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: 

http://www.images.google.gr                                                                               

http://www.flickr.com 

Σζλοσ θ κάκε ομάδα να δθμιουργιςει από μία αφίςα ςχετικι με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ θ οποία κα δθμοςιευκεί ςτθν εφθμερίδα του χολείου μασ κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα μασ! (https://www.canva.com/) 

 τίχοι: Νίκοσ Γκάτςοσ  

Μουςικι: Μάνοσ Χατηιδάκισ  

‘’Ο εφιάλτθσ τθσ Περςεφόνθσ’’  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KOEsZujcdfkΕθεί πνπ 

θύηξσλε θιηζθνύλη θη άγξηα κέληα 

θη έβγαδε ε γε ην πξώην ηεο θπθιάκηλν 

ηώξα ρσξηάηεο παδαξεύνπλ ηα ηζηκέληα 

θαη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν. 

                                                                                                                                                 

Κνηκήζνπ Πεξζεθόλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θόζκνπ ην κπαιθόλη 

πνηέ κελ μαλαβγείο. 

 

Εθεί πνπ ζκίγαλε ηα ρέξηα ηνπο νη κύζηεο 
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επιαβηθά πξηλ κπνπλ ζην ζπζηαζηήξην 

ηώξα πεηάλε απνηζίγαξα νη ηνπξίζηεο 

θαη ην θαηλνύξγην πάλ λα δνπλ δηπιηζηήξην. 

                                                                                                                                 

Κνηκήζνπ Πεξζεθόλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θόζκνπ ην κπαιθόλη 

πνηέ κελ μαλαβγείο. 

 

Εθεί πνπ ε ζάιαζζα γηλόηαλ επινγία 

θη ήηαλ επρή ηνπ θάκπνπ ηα βειάζκαηα 

ηώξα θακηόληα θνπβαιάλ ζηα λαππεγεία 

άδεηα θνξκηά ζηδεξηθά παηδηά θη ειάζκαηα. 

                                                                                                                                            

Κνηκήζνπ Πεξζεθόλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θόζκνπ ην κπαιθόλη 

πνηέ κελ μαλαβγείο. 

 



 

ΓΚΙΝΟΤ ΒΑΝΑ ΠΔ02 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ Α  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

Παπαθέτω ςλικό από την ςλοποίηση τος σεναπίος μέσα στην τάξη: 

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 

Ο τόπορ μαρ αντιμετωπίζει πεπιβαλλοντικά πποβλήματα: 

Ζνα από τα περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ πόλθσ μου είναι τα ςκουπίδια.Τπιρχε 

ζνα διάςτθμα ςτθν πόλθ μου που όλοι οι κάδοι είχαν ςακοφλεσ με ςκουπίδια,αλλά 

όχι μόνο μζςα ςτουσ κάδουσ αλλά και κάτω ςτουσ δρόμουσ,πάνω ςε κάδουσ 

ανακφκλωςθσ.Και ζνα από τα χειρότερα πράγματα ιταν ότι όταν οι άνκρωποι 

άφθναν κάτω τα ςκουπίδια κάκε γάτα και ςκφλοσ ζςκιηαν τισ ςακοφλεσ με 

αποτζλεςμα να γεμίηει όλοσ ο δρόμοσ ςκουπίδια.Θ δικιά μου λφςθ είναι πολφ απλι 

και εφκολθ.Αν κάκε πολίτθσ μποροφςε να χωρίςει τα ςκουπίδια του ςε αυτά που 

μποροφν να ανακυκλωκοφν και ςε αυτά που δεν μποροφν με αποτζλεςμα όλοι οι 

κάδοι να ζχουν χϊρο και να μθν αναγκαηόμαςτε να αφινουμε τα ςκουπίδια μασ 

κάτω ςτον δρόμο.Π.Χ. 

ΟΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΕ                                                                                                           τισ πρϊτεσ ςτροφζσ ο 
Γκάτςοσ παρακολουκεί με αποςτροφι και μασ παρουςιάηει τθν αρχι τθσ ολοκλθρωτικισ 
τςιμεντοποίθςθσ των πόλεων, δίχωσ χϊρουσ πραςίνου και ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, ςτον χϊρο που 
άλλοτε “φφτρωνε φλιςκοφνι κι άγρια μζντα κι ζβγαηε θ γθ το πρϊτο τθσ κυκλάμινο” τϊρα οι 
άνκρωποι αυτοί που “παηαρεφουν τα τςιμζντα” δεν είναι παρά χωριάτεσ είτε επαρχιϊτεσ δθλαδι, 
που ιρκαν ςτθ πρωτεφουςα ςε αναηιτθςθ μεροκάματου και μετά από παηάρια κλείςτθκαν ςτα 
τςιμεντζνια διαμερίςματα είτε ςτθν ςυμπεριφορά -πικανότατα θ ςθμαςία είναι διττι- ανκρϊπων 
που είχαν εκτάςεισ ςτισ οποίεσ ζχτιςαν πολυκατοικίεσ “τζρατα” για τον άμεςο και δίχωσ όρο 
πλουτιςμό τουσ με τθν μετεξζλιξθ αυτϊν ςε νεόπλουτουσ – με τθν αρνθτικότερθ ςθμαςία που 
μπορεί να ζχει ο όροσ- και των πόλεων τουσ ςε υπερτροφικά άςτθ που εκτρζφουν και αναδεικνφουν 
τον πολιτιςμό των ςκουπιδιϊν!  τον τελευταίο ςτίχο μασ αναφζρει και το πρϊτο αποτζλεςμα αυτισ 
τθσ οικολογικισ καταςτροφισ “και τα πουλιά πζφτουν νεκρά ςτθν υψικάμινο”, με τα καμίνια των 
βιομθχανιϊν να ρυπαίνουν τον αζρα  δίχωσ καμία πρόλθψθ και ελαχιςτοποίθςθ των ρφπων αυτϊν 
οφτε τότε αλλά οφτε και τϊρα, με μία Ελλάδα που αδυνατεί να εκπλθρϊςει τισ περιβαλλοντικζσ τθσ 
υποχρεϊςεισ..Οι επόμενοι δφο ςτίχοι αναφζρονται ςτθν Ελευςίνα τθσ αρχαιότθτασ, όπου κατά τθ διάρκεια 
των μυςτθρίων οι μφςτεσ ευλαβικά ειςζρχονταν ςτο κυςιαςτιριο για να τιμιςουν τουσ Θεοφσ τουσ, ενϊ ςτουσ 
άλλουσ δφο ςτίχουσ βλζπουμε τθ ςφγχρονθ εικόνα “τϊρα πετάνε τ’ αποτςίγαρα οι τουρίςτεσ και το καινοφργιο 
παν να δουν διυλιςτιριο”. Δίχωσ αμφιβολία μιλάει για τθν εμπορευματοποίθςθ του Ελλθνικοφ χϊρου ςτα 
τοπικά και ξζνα τουριςτικά γραφεία, χωρίσ αυτά και οι πελάτεσ τουσ να δείχνουν τον δζοντα ςεβαςμό αλλά και 
τθν ειρωνικι αποκζωςθ των διυλιςτθρίων, τα οποία τελικϊσ πάνε και βλζπουν οι απαίδευτοι τουρίςτεσ. 

“Εκεί που θ κάλαςςα γινόταν ευλογία κι ιταν ευχι του κάμπου τα βελάςματα τϊρα καμιόνια κουβαλάν ςτα 
ναυπθγεία άδεια κορμιά ςιδερικά παιδιά κι ελάςματα”. Καμία ςχζςθ δε παρουςιάηει το φυςικό περιβάλλον 
(κάλαςςα, κάμποσ) με τθν τωρινι κατάςταςθ του μετά τθν βιομθχανικοποίθςθ του. Θ κάλαςςα βρωμίηει από τα 
απόβλθτα των εργοςταςίων αλλά και  από τα μεγάλα πλοία μεταφορϊν ςτθ διάκεςθ των βιομθχανιϊν.Σελικά 
ίςωσ θ παρότρυνςθ του Νίκου Γκάτςου προσ τθν Περςεφόνθ ςτουσ τελευταίουσ ςτίχουσ “Κοιμιςου Περςεφόνθ 
ςτθν αγκαλιά τθσ γθσ ςτου κόςμου το μπαλκόνι ποτζ μθν ξαναβγείσ.” να είναι το καλφτερο πράγμα που κα 
μποροφςε να κάνει θ Περςεφόνθ, μιασ και ο χϊροσ τθσ μθτζρασ τθσ Διμθτρασ (Θεά τθσ φφςθσ, τθσ άνοιξθσ, τθσ 



γεωργίασ) ζχει μαγαριςτεί με τζτοιο τρόπο που θ παραμονι τθσ ςτα ζγκατα τθσ γθσ, ςτον κάτω κόςμο να 
φαντάηει ςαν μία καλφτερθ μοίρα! Ο εφιάλτθσ τθσ Περςεφόνθσ είναι πλζον και δικόσ μασ εφιάλτθσ, ζνα 
παγκόςμιο γεγονόσ κι αν δε κάνουμε κάτι ΣΩΡΑ θ Περςεφόνθ δε κα ξανά ανζβει ςτο κόςμο μασ αλλά μάλλον 
εμείσ ςυντομότερα κα τθ βροφμε ςτο δικό τθσ… 

 

 

 







 

 


