
Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Φ Ν Ι Α Κ Α Ι  Τ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α Τ Η Σ
Β ΄ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Τ Η Ν  Ε Π Ο Φ Η Τ Ο Υ  COVID - 1 9

ΟΦΕΙ ΣΟΤ ΕΓΚΛΕΙΜΟΤ



Δύν επηζεκάλζεηο: 

 1. Η παξαθάησ άζθεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
ζπλεξγαζία ηεο ζπλαδέιθνπ θαη
θίιεο Καηεξίλαο Μεηζνπνύινπ.
Αλαξηήζεθε ζηελ eclass θαη
αθνξνύζε ηα ηέζζεξα ηκήκαηα
ηεο β΄γπκλαζίνπ ηνπ 5νπ

Γπκλαζίνπ Κνδάλεο.

 2. Η ζύγθξηζε πνπ επηρεηξήζεθε
ζηεξίρζεθε ζηε δηδαθηηθή
πξόηαζε ηνπ θηινιόγνπ Αλδξέα
Γαιαλνύ.



ηόρνη: 

Οη στόχοι ηεο άζθεζεο ήηαλ νη
εμήο:

λα μαλαδηαβάζνπλ ηα παηδηά έλα
θείκελν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη
λα ζπκεζνύλ ηνλ ηξόπν
πξνζέγγηζεο ελόο θεηκέλνπ

λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ηνλ ππνρξεσηηθό
εγθιεηζκό ηνπο ηελ επνρή ηεο
παλδεκίαο

λα αζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή
γξαπηνύ ιόγνπ πάλσ ζ’ έλα ζέκα
ηεο επηθαηξόηεηαο.



1ν βήκα:

2ν βήκα: 

Αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ «Από ην
εκεξνιόγην ηεο Άλλαο Φξαλθ»
(ζει. 47 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ), ην
νπνίν είρε κειεηεζεί ζηελ ηάμε ζηε
δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.

Απάληεζε ζε ηξεηο εξσηήζεηο
παξαγσγήο ιόγνπ δηαβαζκηζκέλεο
δπζθνιίαο.



Εξσηήζεηο:

 1η ερώτηση: πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε
ζαο, ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ
εγθιεηζκό ηεο Άλλαο Φξαλθ θαη ηνλ
δηθό καο εγθιεηζκό; (Να αλαθεξζείηε
κόλν ζηελ αηηία ηνπ εγθιεηζκνύ).

 2η ερώτηση: λα πεξηγξάςεηε κε ηε
θαληαζία ζαο ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο
Άλλαο Φξαλθ ηελ πεξίνδν ηνπ
εγθιεηζκνύ ηεο (πξνβιήζεθε βίληεν
από ην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ ηεο
εξσίδαο).

 3η ερώτηση: πνηεο είλαη νη νκνηόηεηεο
θαη πνηεο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο
ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ ηεο Άλλαο Φξαλθ
θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ δηθνύ καο
εγθιεηζκνύ;



Αλαηξνθνδόηεζε:

 Οη καζήηξηεο/καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο
εξσηήζεηο θαη έδσζαλ εύζηνρεο απαληήζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζπάζεζαλ:

 λα κπνπλ «ζηα παπνύηζηα» ηεο εξσίδαο,
επηρεηξώληαο λα θαληαζηνύλ ηε δύζθνιε
θαζεκεξηλόηεηά ηεο

 λα ζπλδπάζνπλ ην θείκελν κε ην πεξηθείκελό
ηνπ, αθνύ ζηηο απαληήζεηο ηνπο αμηνπνίεζαλ
πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο
νηθνγέλεηαο Φξαλθ

 λα ζπγθξνηήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο
ηνπο κέζσ ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ζρεηηθά κε ηηο
πξσηόγλσξεο ζπλζήθεο ηνπ δηθνύ καο
εγθιεηζκνύ

 λα ζπκεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ
πξάμε όζα δηδάρηεθαλ γηα ηνπο ηξόπνπο
αλάπηπμεο παξαγξάθνπ

 λα θαηαιήμνπλ ζην αηζηόδνμν ζπκπέξαζκα γηα
ηνλ δηθό καο «πην ειαθξύ» εγθιεηζκό.

Παξαζέησ ελδεηθηηθά θάπνηα απνζπάζκαηα από
ηηο καζεηηθέο εξγαζίεο:



1ε εξώηεζε:

 “Εκείο ζήκεξα ζηελ Ειιάδα
αλαγθαζηήθακε λα παξακείλνπκε
ζηα ζπίηηα καο ιόγσ ηεο παλδεκίαο
ηνπ θνξνλντνύ. Οη επηζηήκνλεο
ζεώξεζαλ πσο ν δηθόο καο
εγθιεηζκόο είλαη γηα ην θαιό όισλ
καο . Η βαζηθή δηαθνξά ινηπόλ είλαη
όηη ε Άλλα θαη ε νηθνγέλεηά ηεο
έπξεπε λα κείλνπλ θιεηζκέλνη ζην
θξεζθύγεην επεηδή θηλδύλεπε ε δσή
ηνπο αλ ηνπο έπηαλαλ νη Γεξκαλνί.
Ελώ εκείο γηα λα κελ θνιιήζνπκε
ηνλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλν θνξνλντό
θαη αξξσζηήζνπκε”.



2ε εξώηεζε:

 “Η θαζεκεξηλόηεηα ηεο Άλλαο Φξαλθ κέζα ζην
θξεζθύγεην, όπσο κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε από
ην εκεξνιόγηό ηεο θαη λα θαληαζηνύκε, ήηαλ
δύζθνιε. Αλαγθάζηεθε λα παξακείλεη έγθιεηζηε ζε
θξεζθύγεην κε ειάρηζηεο αλέζεηο θαη παξνρέο, θάηη
ην νπνίν δπζθόιεπε ηόζν ηελ ίδηα, όζν θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηεο. Μέζα ζε απηήλ ηελ λέα θαηάζηαζε
θιήζεθε λα δεκηνπξγήζεη, όπσο θαη εκείο, κηα λέα
ξνπηίλα. Γηα ηελ Άλλα απηό δελ ήηαλ εύθνιν
δεδνκέλνπ όηη δελ ππήξρε ε ηερλνινγία πνπ ππάξρεη
ζήκεξα, έηζη κέζα ζε απηόλ ηνλ απόιπην εγθιεηζκό
κνλαδηθή ηεο δηέμνδνο ήηαλ ηα αγαπεκέλα ηεο βηβιία.
ε απηά έβξηζθε παξεγνξηά θαη ζηήξηγκα. Θα
κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε ηελ Άλλα Φξαλθ λα
μππλάεη ην πξσί, λα ηξώεη έλα θησρό πξσηλό θαη ζηε
ζπλέρεηα λα αλαδεηά ζπληξνθηά θαη δηέμνδν ζηα
βηβιία ηεο, αξγόηεξα ίζσο λα έηξσγε ην κεζεκεξηαλό
ηεο θαη λα θαζόηαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Χζηόζν,
δεδνκέλνπ όηη ε Άλλα ήηαλ ζην ζηάδην ηεο εθεβείαο,
ζα κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε όηη ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο εκέξαο επηδίσθε λα ην πεξλάεη κόλε,
καθξηά από ηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα, απνξξνθεκέλε
από ην δηάβαζκα”.



3ε εξώηεζε:

 “Ο δηθόο καο εγθιεηζκόο είλαη ζαθώο πην ειαθξύο θαη
έρεη εκεξνκελία ιήμεο. Επίζεο, κπνξνύκε λα
βγαίλνπκε γηα ηα απαξαίηεηα ή λα πεγαίλνπκε κηθξέο
βόιηεο θαη λα αζινύκαζηε. Επηπιένλ, ε νηθνγέλεηα
Φξαλθ είρε έιιεηςε ζε ηξόθηκα, λεξό θαη ξνύρα θαη
γεληθά νη ζπλζήθεο ήηαλ πνιύ πην δύζθνιεο.
Αληηζέησο εκείο έρνπκε επάξθεηα αγαζώλ θαη δε καο
ιείπεη ζρεδόλ ηίπνηα. ηηο κέξεο καο, έρεη αλαπηπρζεί
ξαγδαία ε ηερλνινγία, θη έηζη καο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύκε γξήγνξα θαη εύθνια
ηηο εμειίμεηο θαη λα ςπραγσγνύκαζηε
ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαδίθηπν. Η Άλλα δνύζε ζε κηα
παιηόηεξε επνρή θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν πνιέκνπ,
επνκέλσο είρε ειάρηζηεο αζρνιίεο, όπσο λα γξάθεη
ζην εκεξνιόγηό ηεο θαη λα δηαβάδεη βηβιία θαη ήηαλ
δύζθνιν λα κάζνπλ ηη γίλεηαη ζηνλ θόζκν. Μία αθόκε
ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη όηη καο παξέρεηαη
πεξίζαιςε από λνζνθνκεία θαη ηδηώηεο γηαηξνύο αιιά
ηόηε πνπ νη ηξαπκαηίεο ήηαλ πνιινί δελ ππήξρε ηέηνηα
βνήζεηα. Σέινο, ν δηθόο καο εγθιεηζκόο είλαη κία
δύζθνιε εκπεηξία αιιά ππάξρεη ειπίδα θαη αηζηνδνμία
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο, ελώ ν εγθιεηζκόο ηεο Άλλαο
Φξαλθ ήηαλ κία νδπλεξή εκπεηξία ρσξίο λα γλσξίδεη
πόηε θαη αλ ζα ηειεηώζεη”.



 ΕΤΥΑΡΙΣΧ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΥΗ Α!!!




