ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ
&Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Φιλολόγων (ΠΕ02)
Βασιλεία Καλοκύρη
Ταχ. Δ/νση:
Ρολέν 4
Ταχ. Κώδικας: 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.:
2810 24 64 00
κιν.:
697 99 30 724
E-mail:
pekeskritis@sch.gr
E-mail προσωπ.: kalokyri@sch.gr
Ιστότοπος: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/

Ηράκλειο, 8-3-21
ΠΡΟΣ:

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /333

Διευθύνσεις και Φιλολόγους Σχολείων Δ.Ε.
Ηρακλείου επιστημονικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε.
Β. Καλοκύρη
Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων
Παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου και
Ρεθύμνου (διαμέσου των Δ/νσεων των
Σχολείων τους)
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
---------------ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ
ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΙΝ:
1.
2.
3.
4.

ΠΔΕ Κρήτης
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Θέμα: Εκπαιδευτικό υλικό της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη, με θέμα «Ο εορτασμός της
επετείου του 1821 στο σχολείο. Από τους πανηγυρικούς στην ανακαλυπτική μάθηση
και την πολιτισμική αυτογνωσία. Προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα», με
βάση την εισήγησή της στην εναρκτήρια Εσπερίδα του ΠΕΚΕΣ Κρήτης (5/3/202)
για τον εορτασμό της επετείου του 1821.

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Στη συνέχεια της διαδικτυακής εναρκτήριας Εσπερίδας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
(5/3/2021), σχετικά με την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αποστέλλω συνημμένο εκπαιδευτικό υλικό
(ψηφιακή παρουσίαση) σχετικά με το θέμα της εισήγησής μου: «Ο εορτασμός της
επετείου του 1821 στο σχολείο. Από τους πανηγυρικούς στην ανακαλυπτική
μάθηση και την πολιτισμική αυτογνωσία. Προτάσεις για τα φιλολογικά
μαθήματα.»
Η προβληματική του θέματος αφορά στην πρόκληση για τον εορτασμό της επετείου
της έναρξης της επανάστασης του 1821 στο σχολείο. Αντί για «τυπικό» ή
εξωραϊστικό εορτασμό, προτείνεται ως υπόβαθρο ο αναστοχασμός ως προς το νόημα
των επετείων και ως προς την ουσιαστική παιδεία (ρόλος του σχολείου σήμερα,

στόχοι καλλιέργειας κριτικού στοχασμού και ιστορικής συνείδησης, αναζήτηση
πολιτισμικής ταυτότητας με ανίχνευση παρελθόντος, αντιμετώπιση στερεοτύπων
φανατισμού αλλά και αδιαφορίας κ.ά.).
Στη βάση της προβληματικής για ανακαλυπτική μάθηση και αναζήτηση της
πολιτισμικής αυτογνωσίας, παρουσιάζονται προτάσεις, ενδεικτικές, με καίριους
άξονες την αξιοποίηση ιστορικής ζωγραφικής από εγκεκριμένους ιστότοπους –
λεύκωμα Μακρυγιάννη και τους πολιτισμικούς κώδικες στο έργο του Διονυσίου
Σολωμού. Επίσης, εφαρμογή με παραδείγματα διαδραστικών δραστηριοτήτων για
τον Ρήγα Φεραίο από τη Συνάδελφο Φιλόλογο του Γυμνασίου Γουβών κ. Βαρβάρα
Κοθρά.
Το εκπαιδευτικό υλικό (ψηφιακή παρουσίαση) θα είναι διαθέσιμο και στον ιστότοποαποθετήριο του ΠΕΚΕΣ Κρήτης και στον ιστότοπό μας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ», στη θεματική ιστοσελίδα για το 1821.
Εύχομαι γόνιμη ανατροφοδότηση!
Στη διάθεσή σας, στη συνέχεια, για επικοινωνία και κάθε δυνατή υποστήριξη στις
δραστηριότητές σας με στόχο τον ουσιώδη μαθησιακά, παιδαγωγικά και πολιτισμικά
εορτασμό της επετείου του 1821!

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
ΠΕ02 Φιλολόγων Ηρακλείου

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

Συνημμένο:
1. Ψηφιακή παρουσίαση της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη, με θέμα: «Ο εορτασμός της

επετείου του 1821 στο σχολείο. Από τους πανηγυρικούς στην ανακαλυπτική
μάθηση και την πολιτισμική αυτογνωσία. Προτάσεις για τα φιλολογικά
μαθήματα.» - από την εισήγησή της στην εναρκτήρια Εσπερίδα του ΠΕΚΕΣ

Κρήτης για τον εορτασμό της επετείου του 1821.

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εναρκτήρια εσπερίδα ενημέρωσης
για τις δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,
σχετικά με την επέτειο της
συμπλήρωσης 200 χρόνων από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, στις 18:00-20:30,

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη, ΣΕΕ ΠΕ02:
«Ο εορτασμός της επετείου του 1821 στο σχολείο. Από τους
πανηγυρικούς στην ανακαλυπτική μάθηση και την πολιτισμική
αυτογνωσία. Προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα».

Ο εορτασμός της επετείου του 1821 στο σχολείο.
Πανηγυρικοί- προγονοπληξία- εξωραϊσμός-

https://www.proininews.gr/polloi-gnostoi-kavaliotes-se-scholiki-giorti-prin-50-chronia/

https://twitter.com/peloponnesian1/status/712908318923235328/photo/1

Μεταπολεμική –μετεμφυλιακή περίοδος,
δικτατορία (χούντα 1967-1974)
«αυστηρότητα» πολιτικής  εκπαιδευτική
πολιτική
στο σχολείο κλίμα πειθαρχίας, τυπική τήρηση
νόμων – «παραδοσιακά» πρότυπα
εκπαίδευσης (ιδεολογικά, διδακτικάπαιδαγωγικά: δασκαλοκεντρικό πρότυποπειθαρχία, αξίες: εξωραϊσμός προγόνωνιστορικού παρελθόντος, «ηρωο-λατρεία»
εθνικών ηρώων –
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΜΕ
ΤΥΠΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΙ-ΔΑΦΝΕΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ,
αποστήθιση ποιημάτων – «ύμνος στους
προγόνους» -άκριτη αναπαραγωγή
στερεοτύπων - στάση μαθητών-στρατιωτική
παράταξη» μαθητών

… και οι επιπτώσεις…

μετά τη χούντα: έθνος-παράδοση-πατριωτισμός ≈
«συντηρητισμός» στάση αντίδρασης, αποστασιοποίηση

Ελλάς. πυρ! Ελλήνων. πυρ! Χριστιανών. πυρ!
Τρεις λέξεις νεκρές. Γιατί τις σκοτώσατε;
Γιώργου Σεφέρη «Από βλακεία»
Αθήνα καλοκαίρι,
Princeton, N.J., Χριστούγεννα 1968
Γ. Σεφέρης, Τετράδιο Γυμνασμάτων Β’, φιλολ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα: Ίκαρος, 19932, σ. 103
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/extras/texts/index_c_02_03_seferis.html

Ο εορτασμός της επετείου του 1821 στο σχολείο.

Από τους πανηγυρικούς…
στην ανακαλυπτική μάθηση και την πολιτισμική αυτογνωσία
• Σύγχρονη εποχή: δημοκρατία,
παγκοσμιοποίηση, οικονομικο-κοινωνικήπολιτισμική κρίση, πανδημία,
αναζητήσεις πολιτισμικές…
Ανάγκη αυτο-συνειδησίας ως λαός, ως
άνθρωποι
ως εκπαιδευτικοί: κριτικός στοχασμός,
τοποθέτηση σε αξίες –πρότυπα που
καλλιεργούμε…
Ο εορτασμός της επετείου του 1821 στο
σχολείο: στο πνεύμα της
συνειδητοποίησης εννοιών, αξιών,
ιστορικών γεγονότων και
συμπερασμάτων…
 ΑΝΤΙ «ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΟΥ» Ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 γνώση περιόδου πριν –μετά 1821 [- 2021]
.. με
Ανάπτυξη κριτικού στοχασμού
Συνείδηση εθνική – συνύπαρξης με άλλους
λαούς
Αποφυγή φανατισμών,
εξωραϊσμού/προγονοπληξίας…
Ανακάλυψη παραδοσιακών πολιτισμικών
αξιών – πολιτισμικού προτύπου
Σύγχρονες προκλήσεις - αναζητήσεις…
Και…ανάπτυξη γλωσσικού γραμματισμού…

Πώς;
• Διαθεματική προσέγγιση της επετείου 1821
με αξιοποίηση πλαισίου μαθημάτων
project-διαθεματικό σχέδιο μαθημάτων,
δημιουργική εργασία και στο Λύκειο
Αξιοποίηση προγραμμάτων
Π.χ. στα φιλολογικά μαθήματα
 Ιστορία – τοπική Ιστορία (Γ΄ Γυμνασίου
αλλά και γενικότερα: project-διαθεματικό
σχέδιο μαθημάτων, δημιουργική εργασία και
στο Λύκειο)
 λογοτεχνία
 νεοελληνική γλώσσα
 αρχαία ελληνική γλώσσα-γραμματεία
(σύνδεση θεμάτων/περιόδων κλπ)

 Καλή οργάνωση-σχεδιασμός
project/δραστηριοτήτων/δράσης/προγρ
άμματος
 Προσδιορισμός βασικών πόρων –
ενεργειών για μαθητές
 Συναπόφαση-επιλογή μαθητών (μετά
από επεξεργασία πρότασης)

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%
CF%86%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A8%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD

1. Αξιοποίηση τέχνης –
συγκινησιακή αφόρμηση
• Κινητοποίηση – έναυσμα μαθητών
π.χ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Παρουσίαση πίνακα προφορικά ή και
γραπτά: π.χ. ΔΟΜΗ
Θέμα- ζωγράφος,
Περιγραφή – αισθητική διάσταση
ιστορικά γεγονότα [π.χ. παράλληλα με
ιστορικές πηγές/ιστορική αφήγηση κ.ά.]
 συναισθήματα, σκέψεις, σχόλια (για έργο,
για εποχή, για σήμερα…)
Ετήσια δράση /ή ορισμός διαστήματος
 κατά το δυνατό, ΑΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑεργασία όλων-παρουσίαση από 1
μαθητή/-τρια)
 αρχικά παράδειγμα στην τάξη/μέσω
webex,
 μετά ανάθεση στο σπίτι, παρουσίαση
στην «τάξη»

Ο Όρκος στην Αγία Λαύρα
( Θ.Βρυζάκης)

Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»
1826, Ευγένιος Ντελακρουά, έμπνευση από
την τρίτη πολιορκία. Ελαιογραφία σε καμβά,
Μουσείο καλών τεχνών στη Μπορντό…
«Ο όρκος των Φιλικών»
Διονύσιος Τσόκος

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B
4%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%80%
CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE
%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85

Τρόποι αξιοποίησης πίνακα
• Παρατήρηση…
• Τι βλέπεις
• Γιατί το λες αυτό;
• Κάτι που κάνει ιδιαίτερη
εντύπωση;
• Κάτι μη αναμενόμενο;
• [Αν ήσουν μέσα στον πίνακα τι
θα ήσουν; ] ερωτήσεις
ενσυναίσθησης-προσωπικής
μέθεξης στο θέμα…

• Μέθοδοι για περαιτέρω
ανάπτυξη/επιμόρφωση…
• Artful thinking
• Perkins
• Α. Κόκκος…

ΠΗΓΕΣ
Άντλησης
υλικού
Ενδεικτικά…
 ΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
ΥΠΑΙΘ
http://edugate.minedu.gov.gr/index.php?
option=com_sppagebuilder&vie
w=page&id=229&Itemid=137

 WIKIPEDIA

Έξοδος του Μεσολογγίου
10ης και 11ης Απριλίου 1826
Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878)
περί τα 1830

https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/f/f5/Missolonghi.jpg

 ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ --- ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο Θεόδωρος Π. Βρυζάκης (Θήβα, 1814 – Μόναχο, 1878)
θεωρείται ο πρώτος ζωγράφος της μεταοθωμανικής Ελλάδας και ο θεμελιωτής της λεγόμενης «Σχολής του

Μονάχου».

https://www.nationalgallery.gr/images/p
aintings/61350_2000_2000.jpg
Διαδραστικός ο πίνακας με δυνατότητα
μεγέθυνσης – αξιοποίηση π.χ. webex

Ενδεικτικά –πηγές
Εθνική Πινακοθήκη –
Ιστορική Ζωγραφική
http://www.nationalgallery.gr/

ΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ’21
https://www.nationalg
allery.gr/el/psiphiakesparousiaseis/museum/
karl-krazeisen-iagiographia-touagona.html
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileiastou-othona/istoriki-zographiki/to-stratopedo-tou-karaiskaki-61350.html

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikhmonimi-ekthesi/painter/bruzakis-theodoros.html

Σκηνή από τη
«Σφαγή της Χίου»,
1824 Λούβρο.
Ο Ευγένιος
Ντελακρουά
ζωγράφισε τον πίνακα
σε οχτώ μήνες και
αγοράστηκε από την
Γαλλική κυβέρνηση
για 6.000 νομίσματα,
διαστάσεις 4,17 επί
3,54...
https://www.mixanitouxronou.gr/i-pinakes-tou-ntelakrouagia-tin-epanastasi-pou-sigklonisan-tous-evropeouszografise-ti-sfagi-sti-chio-sto-mesolongi-ke-parousiaze-tousellines-os-simvolo-eleftherias-ke-p

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΗΡΩΕΣ: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821»
Εύρεση πίνακα –ζωγράφου – μουσείου
Βιογραφία προσώπου
Περιγραφή πίνακα – συσχέτιση με στοιχεία από βιογραφία και Ιστορία
Συναισθήματα, σκέψεις
Αξιοποίηση ΝΕΓ, ΛΟΓ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ

• Εθνική Πινακοθήκη –Ιστορική Ζωγραφική
http://www.nationalgallery.gr/
• http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/genera
l/gallery/list1.html
• = επανάσταση

• http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/genera
l/gallery/list2.html = εσωτερ. Πολιτική
• (βλ. και … εικόνα από λεύκωμα
επανάστασης 21 Μακρυγιάννη, δια
χειρός Π. Ζωγράφου)

Μουσείο Μπενάκη

https://www.benaki.org/index.php?option=com_events&view=event&id=106582&Itemid=164&lan
g=el

• https://youtu.be/6z4f_SI3ryY

«χίλια διακόσια (1200) αντικείμενα
σε 2.500 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου
στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138,
για οκτώ μήνες (3 Μαρτίου – 7 Νοεμβρίου
2021).
Γευτείτε την ατμόσφαιρα μιας έκθεσης που
ξεδιπλώνει το πανόραμα ενός αιώνα ιστορίας
του ελληνικού κόσμου (1770-1870) με οδηγούς
τους συντελεστές της και σπάνια στιγμιότυπα
της προετοιμασίας της.»

2. Αναζητώντας την
πολιτισμική μας ταυτότητα
… Ανακαλύψεις μέσα από
το έργο του Δ. Σολωμού

2.α. Ποίηση Σολωμού
Αξιοποίηση αποσπασμάτων σχολ. βιβλίων Λογοτεχνίας
και άλλων αποσπασμάτων - έργων
 Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου.
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,
Β΄Σχεδίασμα, αποσπάσματα Ι,ΙΙ
[1833-1844]
 Λογοτεχνία Α΄ Γεν. Λυκείου.
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,
 Στοχασμοί (επιλογή)
 Σχεδίασμα Α΄, 1-7,
 Σχεδίασμα Β΄,1-7,918,20,36,41,43,44,51
 Σχεδίασμα Γ΄, 1-4, 6[Ο
Πειρασμός],7,9-13
 Στο πλαίσιο του Προγράμματος και
του εορτασμού της επετείου αλλά και
των Οδηγιών-ΠΣ Λογοτεχνίας:
αξιοποίηση έργου Σολωμού σε όλο το
Λύκειο ή και στο Γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ,
project Λογοτεχνίας)

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε,
Κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. Β΄, ΙΙ
Κι άνθιζε μέσα μου η ζωή μ’ όλα τα πλούτια πόχει Β, 17
Συχνά τα στήθια εκούρασα, ποτέ την καλοσύνη. Β, 18
Πάντα’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου. Β, 36
Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το χάρο. Β, 44
Η δύναμή σου πέλαγο κι η θέλησή μου βράχος. Β, 51
Ο Πειρασμός Γ’, 6
Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
Κι η φύσις ηύρε την καλή και την γλυκιάν της ώρα,
(…)
Τα σπλάχνα μου κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν, Γ, 9

Πηγή εικόνας: https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/timeline.html?cnd_id=10

Σημασιακές δομές- κοσμοθεωρητικές επιλογές,
σχέση με ελληνική παράδοση
Συναρτήσεις
Φύση –
Πολιτισμός
Άτομο-Κοινωνία
Ζωή-Θάνατος
ΛευτεριάΣκλαβιά
ΟρθολογισμόςΜυστικισμός

ΦΥΣΗ = ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(vs. κυρίαρχα διεθνή πρότυπα,
σχέση αντιπαλότητας)

 Φύση=κάλεσμα ευδαιμονίας=> ζωή = μέγιστο αγαθό
 φύση=ενδοκοσμικός παράδεισος
 άνθρωπος-φύση (κοινές κατηγορίες: κάλλους, αγαθού)
 κάλλος=αγαθό=ενδοκοσμικές αξίες  μονιστικό σύμπαν, ενιαίος
κόσμος,
Φύση = χώρος μυστηρίου, θαύματος, θεοφάνεια,

ΣΟΛΩΜΟΣ --- Το νεοελληνικό τραγικό
• Η σχέση φύσης-πολιτισμού κάτω από
ορισμένους όρους έρχεται σε αντίθεση με
άλλες βασικές ανθρώπινες αξίες ηθική
θέληση-ελευθερία του ήρωα
• Φύση-άνθρωπος: θετική σχέση – αρνητική
λειτουργία

Shiller τραγική τέχνη - “Υψηλό”
vs.
ΣΟΛΩΜΟΣ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΙΚΟ:
ρωμέικος καημός, βίωμα που πηγάζει
από την προσήλωση του ανθρώπου στην
εγκόσμια ζωή και τις αξίες της. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:

«Τρέμει η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό

της» Β΄ σχεδ.

«Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει
τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά και βγάν’ η γης
χορτάρι»

«Έρμα ’ν’ τα μάτια που καλείς, χρυσέ ζωής
αέρα. Γ΄ σχεδ.

I.
II.
III.

Ε.Γ. Καψωμένος (1998)«Ο Σολωμός και η Ελληνική πολιτισμική παράδοση. Ερμηνευτική
μελέτη». Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων
Καψωμένος, Ε.Γ. (2000). Δ. Σολωμός στο Αναζητώντας το χαμένο ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Μελέτες αναρτημένες στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ –ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ https://www.eks-ik.eu/dimosieyseis-ekdoseis/arthra-meletes

Ελεύθεροι πολιορκημένοι: σολωμική
αντίληψη του τραγικού
---ανεξαρτησία από σιλλερικό πρότυπο
• Αποκορύφωση των τραγικών συγκρούσεων:
Ζωή / ηθική ελευθερία
• Αξιακό σύστημα:
Λευτεριά =ζωή vs. σκλαβιά=θάνατος
• Το ίδιο μοντέλο και σε μεγάλη κατηγορία
κλέφτικων τραγουδιών ο Σολωμός
συνεχίζει τη λαϊκή ιδεολογική παράδοση που
γέννησε τη μεγάλη πράξη της Επανάστασης.
Καψωμένος, Ε.Γ. (2000). Δ. Σολωμός στο Αναζητώντας το χαμένο
ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Καψωμένος, Ε.Γ. (1998). Ο Σολωμός και η ελλην. πολιτισμική
παράδοση.

Ενδεικτικές προτάσεις…
συστηματική υλοποίηση- ετήσιος προγραμματισμός ή
διαδοχικών στόχων/δράσεων
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- Προσωπική
ανακάλυψη.
Ανάθεση: «Ανακαλύψτε τον Σολωμό…»
Ποιοι στίχοι/αποσπάσματα σας αρέσουν
περισσότερο; Γιατί;
ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣετήσια δράση
Σταδιακή ανάγνωση αποσπασμάτων:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ
(εξωδιδακτική προετοιμασία μαθητών,
εκφραστ. Ανάγνωση στην τάξη –ενδεικτικά
από μαθητή/-τρια και ανατροφοδότηση,
σχόλια. Σύντομα, συστηματικά…

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δημιουργική γραφή: [σκέψεις, συναισθήματα]
έκφραση με αφόρμηση στίχο/στίχους από
Ελεύθερους Πολιορκημένους
Σύνθεση εργασίας για ζωή και έργο Σολωμού με
επιλογή αποσπασμάτων
Ανθολόγιο (ψηφιακό) με επιλογή αγαπημένων
στίχων
Ιστορία και Λογοτεχνία: Πολιορκία-έξοδος
Μεσολογγίου και Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
(χρονική σύγκριση, γεγονότα, απόδοση
Ψηφιακές δημιουργίες (στίχοι σε βίντεο,
μουσική, συνδυασμός με πίνακες ζωγραφικής,
κ.ά.)
Η σκυτάλη της έμπνευσης στους μαθητές…

2.β.Διδακτική αξιοποίηση του Διαλόγου του Δ. Σολωμού
Συνολική εποπτεία έργου οι Φιλόλογοι, περίληψη –
νόημα για μαθητές
Επιλογή αποσπασμάτων
(Ψηφίδες
https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?
cnd_id=10&text_id=3522)

 (μαθήματα: ΝΕΓ, ΛΟΓ., κυρίως Γ΄ Γυμνασίου και
Λύκειο)

προεργασία -ανάθεση με ρόλους αποσπάσματα
στην τάξη [εκφραστική ανάγνωση]  αφόρμηση
για συζήτηση, μύηση-ευαισθητοποίηση στη
γλώσσα (ταυτότητα ενός λαού, συμφραζόμενα
γλωσσικών συγκρούσεων
καθαρεύουσας/δημοτικής και σύχρονα ζητήματα)
Πηγή εικόνας https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3522

2.β.Διδακτική αξιοποίηση του Διαλόγου του Δ. Σολωμού
Ζητήματα για αξιοποίηση μέσα από τον
Διάλογο
(αποσπάσματα για συζήτηση με μαθητές):

σύγκρουση γλώσσας «λογιοτάτων» (διασκευασμένη, δεν
έχει ομιληθεί)
vs. λαού (πραγματική)
στόχοι καλλιέργειας θετικής στάσης απέναντι στη γλώσσα:
ανάπτυξη γλωσσικής συνείδησης, εκτίμηση
κινητοποίηση διάθεση μάθησης

Διάλεκτοι: αντεπιχείρημα των «σοφολογιοτάτων» «καθαρευουσιάνων» για χρήση «γλώσσας λαού»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: σήμερα: η σχέση τοπικών ιδιωμάτων
/νεοελληνικής κοινής σε περιβάλλοντα επικοινωνίας
διάλυση σύγχυσης: αξία ιδιωμάτων εντοπιότητας, χρήση
κατάλληλης μορφής γλώσσας ανάλογα με επικοινωνιακό
περιβάλλον ανάγκη μάθησης γλώσσας για αποφυγή
κοινωνικού αποκλεισμού
Πηγή εικόνας https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=10&text_id=3522

Αναζητώντας την πολιτισμική μας ταυτότητα
• … Ανακαλύψεις μέσα από το έργο του Δ. Σολωμού
Πηγές: μελέτες Ε.Γ. Καψωμένου
Π.χ.
• Ε.Γ. Καψωμένος (1998)«Ο Σολωμός και η Ελληνική πολιτισμική
παράδοση. Ερμηνευτική μελέτη». Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων

• Καψωμένος, Ε.Γ. (2000). Δ. Σολωμός στο Αναζητώντας το χαμένο
ευρωπαϊκό πολιτισμό.
• Μελέτες αναρτημένες στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ –ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ
https://www.eks-ik.eu/dimosieyseis-ekdoseis/arthra-meletes

2β. ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
με γέφυρα τον Δ. Σολωμό (1798-1857)

“μήγαρις έχω άλλο στο νου μου
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;”
(Δ. Σολωμός, Διάλογος).
Έγραψε τον «Διάλογον» ο Διονύσιος Σολωμός εις Ζάκυνθον
κατά το 1824. Σώζεται το αντίγραφον, ατελές, ως κάτω
θέλομεν σημειώσει, το οποίον φίλος του τις αντέγραψε κατά
παραγγελίαν του ποιητού και προς χρήσιν του· αλλά ούτε το
επιθεώρησεν, ούτε εδημοσίευσε τον «Διάλογον» ―τον
δημοσιεύομεν κατά το αντίγραφον τούτο.
ΠΟΙΗΤΗΣ — ΦΙΛΟΣ — ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ

https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd
_id=10&text_id=3522

3. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (1797-1864)

Η πολιορκία των Αθηνών από τον Κιουταχή

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (1797-1864)
ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 δια χειρός
Παναγιώτη Ζωγράφου–καθοδήγηση Μακρυγιάννη

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/067.html

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list2.html =

τα έργα
του λαϊκού ζωγράφου Παναγιώτη Ζωγράφου που φιλοτεχνήθηκαν με περιγραφές και
πληροφορίες του Γ. Μακρυγιάννη

https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/sear
ch.html?details=59

Ενδεικτικές προτάσεις διδακτικής
αξιοποίησης
Γ΄ Γυμνασίου Λογοτεχνία απόσπ. Από την
Εισαγωγή των Απομνημονευμάτων
Επιλογή αποσπασμάτων από το ΣΝΕΛ –

http://www.snhell.gr/testimonies/writer.asp?id=102

Ασκήσεις εκφραστικής ανάγνωσης
Δημιουργική γραφή – «Αν ζούσε σήμερα…»
Εκφραστική ανάγνωση
Συζήτηση – εργασίες π.χ. κριτική προσέγγιση
αποσπασμάτων, συσχέτιση βιογραφικών
στοιχείων με ιστορικά γεγονότα
Σταυρόλεξα
παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις που
διαμορφώνουν τα παιδιά με βάση συγκεκριμένα
αποσπάσματα

4. Ρήγας Φεραίος
ενδεικτικά:
4.α.Ρήγας Φεραίος. Αξιοποίηση βίντεο και ασκήσεων
κατανόησης –ιστορικές γνώσεις..
Φιλόλογος Γυμν. Γουβών Βαρβάρα Κοθρά

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ:

Αφού δείτε το βίντεο « Ρήγας Βελεστινλής 1,2» από την eclass ή από
το youtube ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 1 και ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 2 να
συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά του κειμένου:
Βίντεο 1
Η Τριέστη είναι λιμάνι που ανήκει στην …………….. Από εδώ οι Έλληνες
ετοιμάζουν ξεσηκωμό εναντίον των …………………Αρχηγός των
επαναστατών είναι ο …………………………………….Την Τριέστη κυβερνούν
οι……………………που ήθελαν διατήρηση της τουρκικής εξουσίας
στα………………………………….Τον……….αι. η Ελλάδα είναι ακόμη τμήμα
της ………………………………Αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας πίστευε ότι πρέπει
να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι λαοί της …………………………….,
όπως οι……………………… και οι……………………..Στόχος του Ρήγα ήταν ο
ξεσηκωμός των …………………………..λαών με σκοπό την ίδρυση μιας
Βαλκανικής ……………………………..με

4.β. Ρήγας Φεραίος.
Παιγνιώδης, ανακαλυπτική μάθηση. Ψηφιακές ασκήσεις – επιλογή
ψηφιακού υλικού: Φιλόλογος Γυμν. Γουβών Βαρβάρα Κοθρά
1. https://learningapps.org/watch?v=pi1brpa3c20 : ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
2. https://www.youtube.com/watch?v=RyKGk1Qa8OM&feature=em
b_logo
• https://www.youtube.com/watch?v=XbMKzTZfllI
• ΔΥΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
• ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ doc ΜΕ ΤΙΤΛΟ «
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ: ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ»
1. https://padlet.com/kothrabarbara/2jddnper7zbar9j0

Μάθηση μέσα από ανακάλυψη και δημιουργία
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 1821

• ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
ή/και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Δημιουργία ιστότοπου
(web2) με υλικό
(αποσπάσματα,
εικόνες, πίνακες,
συνδέσμους σε άλλες
έγκριτες πηγές) και
δημιουργίες μαθητών

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/gammalambdaomegasigmasigmagammarhoalphamumu-1821.html

• Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
• Καλή έμπνευση και δημιουργία με τους μαθητές και τις μαθήτριές
σας!...
Λιάνα Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Φιλολόγων

