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ΔΝΑΡΙΟ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

ΜΔ ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Α1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ 
1. ΣΙΣΛΟ ΔΝΑΡΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Γηαζρίδνληαο ην ρώξν κέζα από ην ρξόλν: 

 Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ην γεθύξη ηεο Άξηαο 

 

2. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΧΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

 Γλσζηηθφ/ά αληηθείκελα ηνπ ζελαξίνπ 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Λανγξαθία, Πιεξνθνξηθή 

 

 Ιδηαίηεξε πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Γπκλαζίνπ: Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ, 

Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, Τος γιοθςπιού ηηρ Άπηαρ, Ο.Δ.Γ.Β., ζ. 12-14. 

 

 πκβαηφηεηα κε ην ΑΠ θαη ΓΔΠΠ 

Σφζν ε επηινγή ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζή ηνπ είλαη 

απφιπηα ζπκβαηέο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ 

θαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ). 

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο κνξθσηηθήο επάξθεηαο ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

κέζα απφ ηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία αμηφινγσλ έξγσλ. Η 

κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο θνξέσλ εζληθψλ, νηθνπκεληθψλ θαη 

δηαπνιηηηζκηθψλ αμηψλ δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο εκπεηξίαο θαη επαηζζεζίαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα αμηνπνηνχλ ελεξγεηηθά ηε γλψζε
1
. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ ζηφρσλ, πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ σο βαζηθνχ θνξέα παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη κνξθψλ δσήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ θαη κέζσ απηνχ ε εκβάζπλζε ζηηο αμίεο 

θαη ηηο δνκέο απηήο ηεο θνηλσλίαο
2
. 

 Σν ΑΠ σο ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πξνθνξηθήο ιατθήο πνίεζεο ζέηεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο θαη ηε γλσξηκία ησλ βαζηθψλ ηερλνηξνπηθψλ 

κνηίβσλ ηεο. Η ελφηεηα απηή κπνξεί λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο, εξκελείαο θαη θξηηηθήο θαη 

επηηξέπεη ηφζν ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο φζν θαη 

ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε
3

. ην πιαίζην ησλ ελδεηθηηθψλ πξνηεηλφκελσλ  

δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληάζζνληαη απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

ηδηαίηεξε πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαθηηθή ελφηεηα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζήο ηεο κε ηελ αμηνπνίεζε 

ελαιιαθηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ, φπσο νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ην δηαδίθηπν. 

 

 

3. α) ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΙ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 

                                                 
1
 Βι. ΤΠΔΠΘ, Π.Ι., Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Σποςδών Ππογπαμμάηυν Σποςδών και Αναλςηικά 

Ππογπάμμαηα Σποςδών για ηην ςποσπευηική εκπαίδεςζη, Φ.Δ.Κ. 303/13-03-03, ηρ. Β΄, ζ. 3795 θεμ. 
2
 Βι. φ.π., ζ. 3796.  

3
 Βι. φ.π., ζ. 3802. 
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Οη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο είλαη πνηθίιεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

ηα παξαθάησ: α) ηα γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ γηα ην Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, β) ηα εξγαιεία ηνπ Η/Τ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

β) ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΙ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 
Οη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα θαζεγεηή είλαη πνηθίιεο. Ο θαζεγεηήο 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηα παξαθάησ: α) ην ΓΔΠ θαη ΑΠ γηα ην κάζεκα ηεο 

Λνγνηερλίαο, β) ηε γξακκαηνινγία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ηδηαίηεξα 

ηα ηνπ Γεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, γ) ην ίδην ην θείκελν, δ) ηα εξγαιεία ηνπ Η/Τ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο. 

 

4. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 Γεληθφο ζθνπφο 

Η αλάγλσζε θαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα δηακφξθσζε ζθεπηφκελσλ δξψλησλ αηφκσλ, ηθαλψλ λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ θφζκνπ θαη λα παξεκβαίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ζπγθξφηεζήο ηνπ. Σαπηφρξνλα, επηηπγράλεηαη ε ζπγθηλεζηαθή βησκαηηθή 

ζπκκεηνρή θαη αληαπφθξηζε ηνπ αλαγλψζηε. 

 

 Δπηκέξνπο ζηφρνη σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηδαζθαιία 

 

 Α. Γηδαθηηθνί ζηφρνη 

Οη καζεηέο: 

1. Να έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ηα ηδηαίηεξα 

ηερλνηξνπηθά κνηίβα ηνπ (ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο ηνπ, ζηεξεφηππνπο ηχπνπο, 

επαλαιακβαλφκελεο ζπληαθηηθέο δνκέο, πεξηεθηηθφηεηα ησλ ιεθηηθψλ θαη 

λνεκαηηθψλ ζρεκάησλ ιφγνπ θ.ά) θαη λα ην απνιαχζνπλ αηζζεηηθά. 

 2. Να παξαηεξήζνπλ κε πξνζνρή ην θείκελν. Να θαηαλνήζνπλ ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη σο βαζηθφ θνξέα παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη κε ηε κεζνδηθή θαη ζθαηξηθή 

εξκελεία λα αμηνπνηήζνπλ ηα θχξηα θεηκεληθά θαη εμσθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρνιηάζνπλ πνιππξηζκαηηθά ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ. 

 3. Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο. 

 Β. Παηδαγσγηθνί ζηφρνη 

Οη καζεηέο/ηξηεο: 

1. Να θαηαζηνχλ ηθαλνί λα πξνζιάβνπλ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη απφ ην 

θείκελν, φρη κε ηελ έλλνηα απιψο ηεο θαηαγξαθήο γλψζεσλ, αιιά ηεο κεηαβνιήο ζηε 

δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

2. Να θαηαλνήζνπλ φηη νη πνιηηηζκηθέο αμίεο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν θαη ρξφλν θαη θνηλσλίεο, άξα είλαη πξνζδηνξηζκέλεο ηζηνξηθά. 

3. Να δηακνξθψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο απέλαληη 

ζε βαζηθά δεηήκαηα ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο θαη λα ππνβνεζεζνχλ ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ δηθνχ ηνπο αμηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

4. Να αζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζε νκάδεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα θαηαλνήζνπλ φηη ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη 

αλαθάιπςε, ζχγθξηζε, ζχλζεζε, ζπλεξγαζία, αιιά θαη κεζνιάβεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ. 

5. Να ζπλζέηνπλ ην δηθφ ηνπο πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. 
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6. Να θαηαζηνχλ ηθαλνί λα απηναμηνινγνχληαη. 

 Γ. ηφρνη ζε ζρέζε κε ΣΠΔ 

Οη καζεηέο: 

1. Να εμνηθεησζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πνηθίιεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαιιηεξγψληαο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο. 

πγθεθξηκέλα, λα εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη 

δηθηπαθψλ πεγψλ (λένο γξακκαηηζκφο). Να εμνηθεησζνχλ ζην δηαδηθηπαθφ 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δηαδηθηπαθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα δεηνχκελα, ψζηε λα εξγάδνληαη θξηηηθά θαη επηιεθηηθά. Να 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζε πεξηβάιινλ πξνγξακκάησλ 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην επεμεξγαζηή θεηκέλνπ σο κέζν 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Να αληηιακβάλνληαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο ηνπ 

ινγνηερληθνχ λνήκαηνο θαη ηε δξαζηηθφηεηα ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο. Να 

θαηαζηνχλ ηθαλνί λα θαηαλννχλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα θαη λα αληηιακβάλνληαη ηνλ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ Σερλψλ. Να δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθφ θάθειν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα, ν νπνίνο ζηελ πνξεία ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 

εκπινπηηδφκελνο, ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε ςεθηαθφ αξρείν γηα ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο
4
. 

Όινη νη παξαπάλσ ζηφρνη (δηδαθηηθνί, παηδαγσγηθνί, ζηφρνη ζε ζρέζε κε 

ΣΠΔ), κε ηηο πνηθίιεο κεζφδνπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, ζπλππεξεηνχλ ηηο 

γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε ηα εθπαηδεπφκελα άηνκα λα θαηαζηνχλ ηθαλά 

λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία πξνβιήκαηα θαη επηπιένλ λα δηακνξθψλνπλ άπνςε 

θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν 

θαη απαηηεηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
5
. 

 

5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ 

ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ (ΣΠΔ)  
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη 

άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, ψζηε ε πξφζιεςε ηνπ 

έληππνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ λα επηηεπρζεί πνιπζηξσκαηηθά. 

 Δμνπιηζκφο 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ή/θαη αίζνπζα κε εγθαηεζηεκέλν 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αηνκηθνχο θνξεηνχο Η/Τ ησλ καζεηψλ (κε αζχξκαηε 

ζχλδεζε) πνπ ηνπο ρνξεγήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ην ζρνιηθφ έηνο 2009-

2010. 

 

6. ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 Ώξα έλαξμεο: Η ψξα έλαξμεο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεηνηκαζία πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζελαξίνπ ζε ζρέζε κε ην ρψξν πνπ ζα 

πινπνηεζεί. 

 Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο. Πξναηξεηηθά 3
ε
 κε ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηή 

ΠΔ19. Όκσο, φηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη θαη νκαδηθά, αθνινπζψληαο ηε 

δηεξεπλεηηθή πνξεία γηα λα πξνζιάβνπλ ηε λέα γλψζε, ηφηε δελ είλαη βέβαην φηη ν 

πξνβιεπφκελνο ρξφλνο, κε ηε ζηελή έλλνηα πνπ νξίδεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα, ζα επαξθέζεη. Πξφθεηηαη, φκσο, πξάγκαηη γηα «απψιεηα» ρξφλνπ; 

                                                 
4
 Βι. Ν. Παξίζεο, «Η δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία» ηρ. 138/2011, πεξ. Νέα 

Παιδεία, ζ. 44-46. 
5
 Βι. ΦΔΚ 303/13-03-2003, φ.π. 
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Μήπσο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζα έπξεπε λα αλαζεσξεζνχλ, σο πξνο απηή ηελ 

παξάκεηξν; 

 

7. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Οη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ κία απφ ηηο θαιχηεξεο θαη πην αληηπξνζσπεπηηθέο 

παξαινγέο ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο θαη ζα κειεηήζνπλ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ 

είδνπο. Παξάιιεια ζα εθαξκφζνπλ ηηο πνηθίιεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Βι. αλαιπηηθά εδψ ζην 2. 

 

8. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 

Οη καζεηέο, φπσο έρσ δηαπηζηψζεη απφ ηελ εκπεηξία κνπ θαη φπσο 

θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, εθδειψλνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ, φηαλ 

αλαδεηνχλ, ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη δηαπηζησκέλεο απηέο αληηιήςεηο 

ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε, σο βαζηθέο ζπληζηψζεο, γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

9. ΤΥΔΣΙΜΟ ΜΔ ΣΟ ΑΠ 

Βι. εδψ, 2. 

 

10. ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Σν ηκήκα νξγαλψλεηαη ζε νκάδεο (ηξεηο νκάδεο κε δηάθξηζε δχν ππννκάδσλ), 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επαξθψο νη ςεθηαθνί πφξνη. Αλά Η/Τ εξγάδνληαη ηξεηο 

καζεηέο (ππννκάδα) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελψλνληαη 

ζηηο ηξεηο αξρηθέο νκάδεο θαη ζηελ ηειηθή θάζε ζε νινκέιεηα. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαδηθαζία, έρεη πξνεγεζεί ζπλεξγαζία ηνπ θηιφινγνπ 

κε ηνλ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ςεθηαθνχο 

πφξνπο ηνπ είδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα έρεη θαηαθηεζεί ε γλψζε ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 

 

11. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ 

 Αλαθνξά ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ-ηερληθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο γίλνληαη κε θέληξν ηνλ 

καζεηή, φρη ηνλ δάζθαιν. Ο θηιφινγνο ιεηηνπξγεί πξσηίζησο θαζνδεγεηηθά θαη 

ζπκβνπιεπηηθά, κε ζθνπφ ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πην ζπκκεηνρηθά. 

Γη’ απηφ ε πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθίιεο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο: 

 Δξκελεπηηθή κέζνδνο: απνθξππηνγξάθεζε ηνπ βησκαηηθνχ πίζσ απφ ηε 

γιψζζα κε άμνλεο ηνλ ηδενινγηθφ, ηνλ θεηκεληθφ θαη ηνλ αλαγλψζηε-

καζεηή. 

 Γηεξεπλεηηθή / Αλαθαιππηηθή πνξεία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο: νη καζεηέο 

αλαδεηνχλ, ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη παξνπζηάδνπλ ην 

έξγν ηνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

 Δπνηθνδνκηζηηθή: νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο. 

 Οκαδνζπλεξγαηηθή: νη ξφινη θαη νη εξγαζίεο επηκεξίδνληαη θαη παξάγνληαη 

νκαδηθέο εξγαζίεο. 
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Α2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ 
12. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

α) Πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 

 

Πξψηε δηδαθηηθή ψξα 

Αθφξκεζε 

Πξνβάιινληαη, κέζσ δηαδηθηχνπ, θσηνγξαθίεο γεθπξηψλ ηεο Ηπείξνπ 

ΗΠΔΙΡΧΣΙΚΑ ΓΔΦΤΡΙΑ θαη ηέινο θσηνγξαθίεο ηνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο ΓΔΦΤΡΙ 

ΑΡΣΑ. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο δπζθνιίεο θαηαζθεπήο ηέηνησλ έξγσλ ηελ 

παιαηφηεξε επνρή θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηίζεηαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ γεθπξηψλ ζηε ζχγρξνλε επνρή κε 

πξνβνιή θαη πάιη θσηνγξαθίαο ηνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο, ζηελ νπνία, φκσο, 

απεηθνλίδεηαη πιένλ θαη ε παξάιιειε κε ην γεθχξη νδηθή αξηεξία. 

  

Παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ 

α) Γίλεηαη ε πξψηε πξνζέγγηζε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κε ηε ρξήζε 

πνιπκέζσλ. Απφ ην YOUTUBE  πξνβάιιεηαη βίληεν ζην νπνίν ε Γ. ακίνπ 

ηξαγνπδάεη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα ην ρνξεχεη. Μεηά, 

πξνβάιιεηαη δεχηεξν βίληεν απφ ην YOUTUBE ζην νπνίν εξκελεχεηαη ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη απφ επεηξψηηθν παξαδνζηαθφ ζπγθξφηεκα. Έηζη, γίλεηαη εμαξρήο 

θαηαλνεηφ φηη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηε κνπζηθή. 

 β) Αθνινπζεί αλάγλσζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηε θηιφινγν, ελψ νη καζεηέο 

παξαθνινπζνχλ απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην ΦΗΦΙΑΚΟ 

ΥΟΛΔΙΟ . 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπέιαζε ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ / δχζθνισλ 

ζεκείσλ. Μεηά, κε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, ψζηε λα αλαζπξζεί ε πξνεγνχκελε 

γλψζε, ηίζεηαη ην γξακκαηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηξαγνπδηνχ: πνιχζηηρν αθεγεκαηηθφ ηξαγνχδη, παξαινγή, πνπ εμηζηνξεί έλα 

κχζν/πεξηζηαηηθφ. Δπηβεβαηψλεηαη ε γεληθή θαηαλφεζε θαη αληρλεχνληαη νη πξψηεο 

αληηδξάζεηο. Παξάιιεια δηαθξίλνληαη νη ελφηεηεο ηνπ ηξαγνπδηνχ κε θξηηήξην ηηο 

εηθφλεο. 

 

Γηάθξηζε ζε νκάδεο  θαη Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

 

Η ζπγθξφηεζή ηνπο ζπληζηά πξνδηδαθηηθή ελέξγεηα
6
. Γεκηνπξγνχληαη ηξεηο 

νκάδεο (ηξεηο νη ελφηεηεο / εηθφλεο ηνπ ηξαγνπδηνχ) κε 6 καζεηέο / καζήηξηεο ε 

θαζεκία θαη δηαθξίλνληαη εζσηεξηθά ζε δχν ππννκάδεο. Γίλνληαη ειεθηξνληθά ηα 

θχιια εξγαζίαο θαη αξρίδεη ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Πξψηε θαη δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα 

Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ 

Η επεμεξγαζία ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο 

ηξεηο νκάδεο κε βάζε ηα ηξία, αληίζηνηρα, θχιια εξγαζίαο πνπ αμηνπνηνχληαη κέζσ 

Η/Τ: 

Α΄ νκάδα: ζηίρνη 1-20   Φχιιν εξγαζίαο Α΄ 

Β΄ νκάδα: ζηίρνη 21-34 Φχιιν εξγαζίαο Β΄ θαη 

                                                 
6

 Βι. Η. Μαηζαγγνχξαο, Σηπαηηγικέρ διδαζκαλίαρ: Η κπιηική ζκέτη ζηη διδακηική ππάξη, εθδ.  

Gutenberg 2002. 

http://www.apodimos.com/arthra/05/Dec/HPEIROS_TA_GEFYRIA_THS_HPEIROY/index.htm
http://www.e-leptokarya.gr/wp/?p=1383
http://www.e-leptokarya.gr/wp/?p=1383
http://www.youtube.com/watch?v=wZgHtPRyG20
http://www.youtube.com/watch?v=PrLxAn6P4pE
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C113/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio1.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C113/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio1.pdf
3%20Γεφύρι%20Άρτας%20%20Φ.Ε.%201.doc
4%20Γεφύρι%20Άρτας%20Φ.%20Ε.%202.doc
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Γ΄ νκάδα: ζηίρνη 35-45  Φχιιν εξγαζίαο Γ΄. 

ηα θχιια εξγαζίαο δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

θάλνπλ ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο. Δπηπιένλ εκπεξηέρεηαη ην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή. Η θάζε νκάδα κειεηάεη ηνπο ζηίρνπο ηεο ελφηεηαο 

ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηε κνξθή, κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, αξρηθά νη νκάδεο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην γεθχξη ηεο 

Άξηαο ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ. ηε ζπλέρεηα, κε αθεηεξία ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο ηνπ θεηκέλνπ, πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα ηεο επζχλεο ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηεο 

ζπζίαο γηα ην κεγάιν έξγν, ηεο δχλακεο ηεο θαηάξαο, ηεο κνίξαο, ηεο αδειθηθήο 

αγάπεο θ.ά. Δπίζεο, αληρλεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξσηνκάζηνξα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα άιισλ πξνζψπσλ (ησλ καζηφξσλ θαη καζεηάδσλ, ηεο γπλαίθαο ηνπ 

πξσηνκάζηνξα), ππνγξακκίδνληαο ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο εγγξάθνληαη. Αθφκα, 

επηζεκαίλνληαη ηα ιηγνζηά «ραξαθηεξηζηηθά» επίζεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηα πνιιά 

νπζηαζηηθά θαη ξήκαηά ηνπ θαη δηεξεπλάηαη ε πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ πνπ πξνθχπηεη απφ 

απηέο ηηο επηινγέο. Σέινο, θαηαγξάθνληαη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ην κχζν.  

 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εξγαζηψλ 

Οη νκάδεο κε βάζε ην πιηθφ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηα κέιε ηνπο, 

δηακνξθψλνπλ ηα ηειηθά ηνπο πνξίζκαηα θαη ηα αλαθνηλψλνπλ ζηελ νινκέιεηα. 

Σέινο, νξίδεηαη σο παξαδνηέα εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ζε επφκελε ψξα, ε γξαπηή ζχλζεζε (απφ θάζε νκάδα) 

κηαο δηθή ηεο κνξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξαινγή, κε αθεηεξία ηηο εξσηήζεηο πνπ 

δίλνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο.  

 

Σξίηε δηδαθηηθή ψξα / επηβιέπσλ θαζεγεηήο ΠΔ19 

 

Με εξγαιείν ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, πνπ επλνεί ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηηο 

ιέμεηο θαη ηε δνκή ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αλαδεηθλχνληαο ζηνηρεία ηεο 

πνηεηηθήο ηνπο, επηρεηξείηαη ε πνιπζησκαηηθή πξφζιεςε θαη ε αλάδεημε ηνπ 

παηγληψδνπο ραξαθηήξα ηεο έληππεο ινγνηερλίαο
7
. Έηζη, ε θάζε νκάδα επηρεηξεί λα 

ζπλζέζεη κηα δηθηά ηεο κνξθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξαινγή (δηαηεξψληαο ηνλ 

δεθαπεληαζχιιαβν), κε αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ θαη 

ζπληαγκαηηθφ άμνλα, αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ, ρξσκαηηζκνχο ιέμεσλ θιπ., κε 

αθεηεξία εξσηήζεηο πνπ δίλνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο θαη νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

εθδνρέο.  

 

β) Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο-ηερληθή/ Αηηηνιόγεζε 

Η αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

αλαθάιπςεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ. Γελ αλαπαξηζηά απιψο γλψζεηο ή 

ηδενινγίεο, αιιά αλνίγεη πξννπηηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη γη΄ απηφ δηεπθνιχλεη ηε ζθέςε. Με κία φκσο 

παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία θαη κέζα απφ ηελ πξνεπηιεγκέλε χιε πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ θαη πνπ ελ 

πξνθεηκέλσ (Τος γιοθςπιού ηηρ Άπηαρ) απνηππψλεη κηα επηιεθηηθή παξάδνζε κε 

                                                 
7
 Βι. νθία Νηθνιαΐδνπ, «Η δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο», ζην  ΙΣΤ, 

Δπιμόπθυζη εκπαιδεςηικών για ηην αξιοποίηζη και εθαπμογή ηυν ΤΠΔ ζηη διδακηική ππάξη. ζ. 129-

140. 

5%20Γεφύρι%20Άρτας%20Φ.%20Ε.%203.doc


Γξ. Υξπζάλζε Κνπκπάξνπ-Υαληψηε, ΠΔ02 

 7 

«θαηάινηπα ζηνηρεία»
8
, ν νξίδνληαο ηνπ καζεηή ζπλαληά ηνλ ηζηνξηθφ νξίδνληα ηνπ 

θεηκέλνπ θαη εγθπκνλεί ν θίλδπλνο ν καζεηήο λα πξνζιάβεη ην ινγνηερληθφ θείκελν 

γηα αληίγξαθν κάιινλ παξά γηα κία εξκελεία ηεο δσήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα 

κπνξνχζε ην ινγνηερληθφ αλάγλσζκα λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ εθηειεζηή κηαο 

αλαπαξαγσγήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίαο ζην ζχλνιφ ηεο
9
. Όκσο, έηζη πψο ζα 

κπνξνχζε ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο λα απειεπζεξψζεη ηε ζθέςε θαη ηηο δπλάκεηο 

ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αλαδεηήζνπλ λέεο ιχζεηο γηα ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα; Πψο 

ζα δηαζθαιηδφηαλ ε απειεπζέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο 

ζπγθπξίεο θαη ηηο εζληθέο ζθνπηκφηεηεο; Η απάληεζε είλαη κία δηδαζθαιία πνπ λαη 

κελ ζηεξίδεηαη ζηελ εξκελεπηηθή κέζνδν αιιά απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο 

κέρξη ην ηέινο αθνινπζεί κηα δηεξεπλεηηθή / αλαθαιππηηθή πνξεία νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξαγκάησζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πξνεγνχκελεο γλψζεηο. Η αμηνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο εληζρχεη 

δξαζηηθά ηελ δηεξεπλεηηθή πνξεία. Δπηπξφζζεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηδαζθαιία ζε 

νκάδεο δηεπθνιχλεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε πξφζιεςε ηεο γλψζεο θαη βνεζάεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη ηε δηαηχπσζε ηεο πξνζσπηθήο 

άπνςεο. 

Σειηθά, κε απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο-ηερληθέο, ε πξνζδνθία φηη νη 

καζεηέο καο ζα γίλνπλ ηθαλνί λα δηακνξθψλνπλ άπνςε θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο 

ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απαηηεηηθφ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πξνβάιιεη σο ηζρπξή. 

 

γ) Γηδαθηηθό πιηθό/κέζα 

1)  Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ή αίζνπζα κε Γηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αηνκηθνχο Η/Τ. 

2)  Γηαδίθηπν 

3)  Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ, Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, Τος γιοθςπιού ηηρ Άπηαρ, 

εθδ. Ο.Δ.Γ.Β., ςεθηαθφ βηβιίν 

4)  Φχιια εξγαζίαο 

 

13. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηξία θχιια εξγαζίαο, εθηφο ινγηζκηθνχ, έλα γηα θάζε 

νκάδα. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θχιια απηά εγγξάθνληαη νη 

ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, φπσο δηαηππψλνληαη παξαπάλσ (βι. εδψ 4). Σα  

θχιια θαηαηίζεληαη εδψ, ζην ηέινο. 

 

14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 

Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ. πγθεθξηκέλα, ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ νινθιεξψλεηαη 

κε κία δηαδηθαζία θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, κε βάζε ηνπο άμνλεο πξφζιεςεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη ηα πνξίζκαηα ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο 

θαηαζέηνπλ θαη ζπδεηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ 

πξνζέγγηζαλ. Έηζη, απνθαιχπηεηαη ν βαζκφο νηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ην θείκελν 

θαη αλαδεηθλχνληαη απφςεηο θαη ζηάζεηο ηνπο. 

Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν θηιφινγνο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ή λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηηο κεζφδνπο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ πνξεία φισλ ησλ θάζεσλ 

                                                 
8
 Γηα ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ βι. Υξπζάλζε Κνπκπάξνπ, Τα ζσολικά εγσειπίδια ηυν «Νεοελληνικών 

Αναγνυζμάηυν» ζηη Μέζη Δκπαίδεςζη και η ιδεολογία ηοςρ (1917-1977), εθη. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα 2000, 

ζ. 79. 
9
 Βι. φ.π.. ζ. 77-81. 
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ηνπ ζελαξίνπ ν θαζεγεηήο παξαθνινπζψληαο ηνπο καζεηέο, ηνπο αμηνινγεί κέζα απφ 

φιε ηε δηαδηθαζία, ηε ζπκκεηνρή, ηελ εμάζθεζε ηε ζπλεξγαζία, ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα θαη ην παξαγφκελν πξντφλ. Έηζη εθηηκάεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο κε βάζε 

ην ηξίπηπρν ηη γλψξηδαλ πξηλ, ηη ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ θαη πνηεο νη ηειηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο. Με ηηο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη επηβεβαηψλνληαη ηα παξαπάλσ. 

 

15. ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 
Γίλεηαη κία πξναηξεηηθή αηνκηθή εξγαζία θαη κία ππνρξεσηηθή. Βι. εδψ 

θχιια εξγαζίαο. 

 

16. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Σν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηε κνξθή project. ην πιαίζην απηφ ζα 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα κειεηεζνχλ σο παξάιιεια θείκελα, έξγα ηεο αξραίαο θαη 

λέαο ειιεληθήο, ζηα νπνία ηίζεηαη ην ζέκα ηεο ζπζίαο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

κειεηεζνχλ έξγα ινγνηερλψλ κε ζέκα γεθύπια. Θα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγηζηνχλ 

άιιεο παξαιιαγέο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ 

απνηππψλεηαη ην ζέκα απηφ ζηελ παξάδνζε άιισλ ιαψλ ησλ Βαιθαλίσλ.  Σέινο, ην 

πξφγξακκα ζα έθιεηλε κε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην γεθχξη ηεο Άξηαο θαη ζε άιια 

γεθχξηα ηεο Ηπείξνπ. 

Σν ίδην ζελάξην ζα κπνξνχζε λα δηδαρζεί κε ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Web02, 

π.ρ. Cadmos, ελλνηνινγηθφ ράξηε cmap θιπ. 

Οη καζεηέο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθφ θάθειν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα, ν νπνίνο ζα εκπινπηηδφηαλ θαη κε πιηθφ πνπ ζα 

επέιεγαλ κφλνη ηνπο νη καζεηέο, αθνχ είραλ εμνηθεησζεί κε ηνλ θαζεγεηή 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ. ηελ πνξεία ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ν 

ςεθηαθφο θάθεινο, εκπινπηηδφκελνο, ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε ςεθηαθφ αξρείν 

γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ / ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΠΗΓΔ 

 

ΙΣΤ, Δπιμόπθυζη εκπαιδεςηικών για ηην αξιοποίηζη και εθαπμογή ηυν ΤΠΔ ζηη 

διδακηική ππάξη. 

Κνπκπάξνπ Υξπζάλζε, Τα ζσολικά εγσειπίδια ηυν «Νεοελληνικών Αναγνυζμάηυν» 

ζηη Μέζη Δκπαίδεςζη και η ιδεολογία ηοςρ (1917-1977), εθη. Δ.Κ.Π.Α., 

Αζήλα 2000. 

Μαηζαγγνχξαο Ηιίαο, ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο: Η θξηηηθή ζηε δηδαθηηθή πξάμε, 

εθδ. Gutenberg, 2002. 

Νηθνιαΐδνπ νθία, «Η δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο», 

ζην  ΙΣΤ, Δπιμόπθυζη εκπαιδεςηικών για ηην αξιοποίηζη και εθαπμογή 

ηυν ΤΠΔ ζηη διδακηική ππάξη. ζ. 129-140. 

Παξίζεο Ν., «Η δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία» ηρ. 

138/2011, πεξ. Νέα Παιδεία, ζ. 44-46. 

ΤΠΓΜΘ, Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Γπκλάζην. 

ΤΠΔΠΘ, Π.Ι., Βιβλίο εκπαιδεςηικού, εθδ. Ο.Δ.Γ.Β. 2008. 

ΤΠΔΠΘ, Π.Ι., Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Σποςδών Ππογπαμμάηυν Σποςδών και 

Αναλςηικά Ππογπάμμαηα Σποςδών για ηην ςποσπευηική εκπαίδεςζη, 

Φ.Δ.Κ. 303/13-03-03, ηρ. Β΄. 

ΤΠΔΠΘ, Π.Ι., Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ, Γ΄ Γπκλαζίνπ, εθδ. Ο.Δ.Γ.Β. 

2010. 
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Γηαδηθηπαθνί ηφπνη (ηειεπηαία πξνζπέιαζε 29/10/2011) 

 

 http://digitalschool.minedu.gov.gr 

 http://www.greek-language.gr 

 http://el.wikipedia.org/ 

 http://www.youtube.com/ 

 http://www.google.gr 

 http://www.apodimos.com 

 http://www.e-leptokarya.gr 

 http://palo.gr 

 http://epirous.org 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/
http://www.google.gr/
http://www.apodimos.com/
http://www.e-leptokarya.gr/
http://palo.gr/
http://epirous.org/
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Α΄ 

 

1α) Αο πεξπαηήζνπκε ζε ΗΠΔΙΡΧΣΙΚΑ ΓΔΦΤΡΙΑ θαη ζην ΓΔΦΤΡΙ ΑΡΣΑ. 

 

1β) ηε ζπλέρεηα, πινεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ θαη ζηνλ ΟΓΗΓΟ 

ΗΠΔΙΡΟΤ θαη δηαβάζηε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ην γεθχξη απηφ. πδεηείζηε θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο: 

Πφηε θαηαζθεπάζηεθε ην γεθχξη ηεο Άξηαο; Με ηη πιηθφ θηίζηεθε; Οη ζπλζήθεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ήηαλ εχθνιεο ή φρη; Γηαηί; Δθείλε ηελ επνρή, πνηεο αλάγθεο 

εμππεξεηνχζε ην ρηίζηκφ ηνπ; ήκεξα, απηφ ην γεθχξη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ; 

 

1γ) Σψξα, απφ ην YOUTUBE  αο παξαθνινπζήζνπκε βίληεν ζην νπνίν ε Γ. ακίνπ 

ηξαγνπδάεη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα ρνξεχεη. 

 

1δ) Αο δνχκε έλα αθφκα βίληεν απφ ην YOUTUBE ζην νπνίν εξκελεχεηαη ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη απφ επεηξψηηθν παξαδνζηαθφ ζπγθξφηεκα. 

 

 

Α΄ νκάδα: ζηίρνη 1-20  

 

Τοσ γιοφσριού της Άρτας 

αξάληα πέληε κάζηνξνη θη εμήληα καζεηάδεο 1 

γηνθύξη -λ- εζεκέιησλαλ ζηεο Άξηαο ην πνηάκη. 

Οιεκεξίο ην ρηίδαλε, ην βξάδπ εγθξεκηδόηαλ. 

Μνηξηνινγνύλ νη κάζηνξνη θαη θιαηλ νη καζεηάδεο: 

"Αιίκνλν ζηνπο θόπνπο καο, θξίκα ζηηο δνύιεςέο καο, 

νιεκεξίο λα ρηίδνπκε ην βξάδπ λα γθξεκηέηαη." 

Πνπιάθη εδηάβε θη έθαηζε αληίθξπ ζην πνηάκη, 

δελ εθειάεδε ζαλ πνπιί, κεδέ ζαλ ρειηδόλη, 

παξά εθειάεδε θη έιεγε αλζξσπηλή ιαιίηζα: 

"Αλ δε ζηνηρεηώζεηε άλζξσπν, γηνθύξη δε ζηεξηώλεη, 

θαη κε ζηνηρεηώζεηε νξθαλό, κε μέλν, κε δηαβάηε, 

παξά ηνπ πξσηνκάζηνξα ηελ όκνξθε γπλαίθα, 

πνπ έξρεηαη αξγά η' απνηαρύ θαη πάξσξα ην γηόκα." 

 

Σ' άθνπζ' ν πξσηνκάζηνξαο θαη ηνπ ζαλάηνπ πέθηεη. 

Πηάλεη, κελάεη ηεο ιπγεξήο κε ην πνπιί η' αεδόλη: 

Αξγά ληπζεί, αξγά αιιαρηεί, αξγά λα πάεη ην γηόκα, 

αξγά λα πάεη θαη λα δηαβεί ηεο Άξηαο ην γηνθύξη. 

Καη ην πνπιί παξάθνπζε θη αιιηώο επήγε θη είπε: 

"Γνξγά ληύζνπ, γνξγά άιιαμε, γνξγά λα παο ην γηόκα, 

γνξγά λα παο θαη λα δηαβείο ηεο Άξηαο ην γηνθύξη." 20 
 

Να ηελε θη εμαλάθαλελ απφ ηελ άζπξε ζηξάηα. 

Σελ είδ' ν πξσηνκάζηνξαο, ξαγίδεηαη ε θαξδηά ηνπ. 

Απφ καθξηά ηνπο ραηξεηά θη απφ θνληά ηνπο ιέεη: 

"Γεηα ζαο, ραξά ζαο, κάζηνξνη θαη ζεηο νη καζεηάδεο, 

κα ηη έρεη ν πξσηνκάζηνξαο θαη είλαη βαξγσκηζκέλνο; 

http://www.apodimos.com/arthra/05/Dec/HPEIROS_TA_GEFYRIA_THS_HPEIROY/index.htm
http://www.e-leptokarya.gr/wp/?p=1383
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.epirus.org/?p=106
http://www.epirus.org/?p=106
http://www.youtube.com/watch?v=wZgHtPRyG20
http://www.youtube.com/watch?v=PrLxAn6P4pE
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"Σν δαρηπιίδη ην 'πεζε ζηελ πξψηε ηελ θακάξα, 

θαη πνηνο λα κπεη, θαη πφζνο λα βγεη, ην δαρηπιίδη λα 'βξεη;" 

"Μάζηνξα, κελ πηθξαίλεζαη θη εγψ λα πα ζ' ην θέξσ, 

εγψ λα κπσ, θη εγψ λα βγσ, ην δαρηπιίδη λα 'βξσ." 

Μεδέ θαιά εθαηέβεθε, κεδέ ζηε κέζε επήγε, 

"Σξάβα, θαιέ κ', ηνλ άιπζν, ηξάβα ηελ αιπζίδα 

ηη φινλ ηνλ θφζκν αλάγεηξα θαη ηίπνηεο δελ ήβξα." 

Έλαο περάεη κε ην κπζηξί θη άιινο κε ηνλ αζβέζηε, 

παίξλεη θη ν πξσηνκάζηνξαο θαη ξίρλεη κέγα ιίζν. 

 

"Αιίκνλν ζηε κνίξα καο, θξίκα ζην ξηδηθφ καο! 

Σξεηο αδειθάδεο ήκαζηε, θη νη ηξεηο θαθνγξακκέλεο, 

ε κηα 'ρηηζε ην Γνχλαβε, θη ε άιιε ηνλ Αθξάηε 

θη εγψ ε πιην ζηεξλφηεξε ηεο Άξηαο ην γηνθχξη. 

Χο ηξέκεη ην θαξπφθπιιν, λα ηξέκεη ην γηνθχξη, 

θη σο πέθηνπλ ηα δεληξφθπιια, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο." 

 

"Κφξε, ην ιφγνλ άιιαμε θη άιιε θαηάξα δψζε, 

πφρεηο κνλάθξηβν αδειθφ, κε ιάρεη θαη πεξάζεη." 

Κη απηή ην ιφγνλ άιιαδε θη άιιε θαηάξα δίλεη: 

"Αλ ηξέκνπλ η' άγξηα βνπλά, λα ηξέκεη ην γηνθχξη, 

θη αλ πέθηνπλ η' άγξηα πνπιηά, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο, 

ηη έρσ αδειθφ ζηελ μεληηηά, κε ιάρεη θαη πεξάζεη. 

Ν. Γ. Πνιίηε, Δκλογαί από ηα ηπαγούδια ηος ελληνικού λαού 

 

 

2) Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνπο ζηίρνπο 1-20. 

α) Να ππνγξακκίζεηε ηηο ιέμεηο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην ρηίζηκν ηνπ 

γεθπξηνχ ηεο Άξηαο είλαη κηα κεγάιε θαη δχζθνιε θαηαζθεπή. 

β) Να ζεκεηψζεηε κε θφθθηλε γξακκαηνζεηξά ηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία 

θαλεξψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηάδσλ θαη ησλ καζηφξσλ απφ ην γεγνλφο φηη 

ην γεθχξη δελ κπνξεί λα ζηεξηψζεη. 

γ) Σν πνπιάθη πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζηίρν 7, ηη ξφιν δηαδξακαηίδεη ζηελ εμέιημε ηνπ 

κχζνπ;  

δ) πδεηείζηε ζε πνηα ζέζε βξίζθεηαη ν πξσηνκάζηνξαο, γηαηί θαη πψο ληψζεη. 

εκεηψζηε ηηο ζθέςεηο ζαο. 

 

3) Να επηζεκάλεηε κε κεγαιχηεξε γξακκαηνζεηξά ηηο επαλαιήςεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο. 

 

4) εκεηψζηε κε κπιε ρξψκα ηα νπζηαζηηθά, κε θίηξηλν ρξψκα ηα ξήκαηα θαη κε ξνδ 

ρξψκα ηα επίζεηα ησλ ζηίρσλ. εκεηψζηε πφζα νπζηαζηηθά εληνπίζαηε. Πφζα 

ξήκαηα; Πφζα επίζεηα; Ση παξαηεξείηε ζρεηηθά; πδεηείζηε πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

απνθηάεη ν ιφγνο κε απηέο ηηο επηινγέο πνπ εληνπίζαηε. 

 

5) Δπηζθεθζείηε ηελ εηδεζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα ΠΑΛΛΧ θαη δηαβάζηε άξζξν κε 

ηίηιν «Γεθύπι ηηρ Άπηαρ ε αλέγεξζε…». ηε ζπλέρεηα αθνχζηε απφ ην  YOUTUBE 

http://www.palo.gr/cluster/articles/eidhseis-ellada/23/?clid=3333563
http://www.epirus.org/?p=106
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ην ηξαγνχδη ηνπ . Μάιακα «αλ ην γεθχξη ηεο Άξηαο». Μεηά αλαηξέμηε ζην 

ειεθηξνληθφ ιεμηθφ ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ θαη αλαδεηείζηε ηε 

ζεκαζία (θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή) ηνπ νλνκαηηθνχ ζπλφινπ  γιοθύπι Άπηαρ. 

 Γξάςηε 2 πξνηάζεηο κε ην νλνκαηηθφ ζχλνιν «γεθχξη ηεο Άξηαο», ζηηο νπνίεο 

ζα θαίλεηαη ε κεηαθνξηθή ηνπ ζεκαζία. 

 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3
εο

 ΧΡΑ (κάζεκα Πιεξνθνξηθήο) 

 

Αθνχ μαλαδηαβάζεηε όιν ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, λα γξάςεηε κηα δηθή ζαο εθδνρή γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε παξαινγή, κε αθεηεξία ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ. θεθζείηε 

πξψηα θαη κεηά θάληε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε πάλσ ζην θείκελν. 

Όηαλ ηειεηψζεηε, ζα εθηππψζεηε ην θείκελν κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα έρεηε θάλεη 

θαη ζα ην παξαδψζεηε ζηελ θαζεγήηξηά ζαο. 
 

1) Αλ επξφθεηην γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κηθξνχ θαη φρη ηέηνηαο ζεκαζίαο γεθπξηνχ, 

πνηεο ιέμεηο ζην θείκελν ζα αιιάδαηε; 

2) Αλ ν πξσηνκάζηνξαο δελ αγαπνχζε ηε γπλαίθα ηνπ, κε πνηεο αιιαγέο ζα ην 

απνηππψλαηε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη; 

3) Αλ ήζαζηαλ εζείο ν πξσηνκάζηνξαο, κε πνην ηξφπν ζα εηδνπνηνχζαηε ηε γπλαίθα 

ζαο λα έξζεη ζην γεθχξη; 

4) Αλ βξηζθφζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηη ζα θάλαηε, κφιηο καζαίλαηε 

απφ ην πνπιάθη φηη πξέπεη λα ζπζηάζεηε ηε γπλαίθα ζαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζεκειησζεί ην γεθχξη; 

5) Αλ ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα δελ ήηαλ φκνξθε, πνηεο ιέμεηο ζα ζβήλαηε απφ 

ην θείκελν; 

6) Αλ βξηζθφζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηη ζα ιέγαηε ή ηη ζα 

θάλαηε, κφιηο αληηιακβαλφζαζηαλ φηη γίλεζηε ζπζία γηα λα ζηεξηψζεη ην έξγν; 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B1&dq
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Β΄ 

 

1α) Αο πεξπαηήζνπκε ζε ΗΠΔΙΡΧΣΙΚΑ ΓΔΦΤΡΙΑ θαη ζην ΓΔΦΤΡΙ ΑΡΣΑ. 

 

1β) ηε ζπλέρεηα, πινεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ θαη ζηνλ ΟΓΗΓΟ 

ΗΠΔΙΡΟΤ θαη δηαβάζηε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ην γεθχξη. πδεηείζηε θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο: 

Πφηε θαηαζθεπάζηεθε ην γεθχξη ηεο Άξηαο; Με ηη πιηθφ θηίζηεθε; Οη ζπλζήθεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ήηαλ εχθνιεο ή φρη; Γηαηί; Δθείλε ηελ επνρή, πνηεο αλάγθεο 

εμππεξεηνχζε ην ρηίζηκφ ηνπ; ήκεξα, απηφ ην γεθχξη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ; 

 

1γ) Σψξα, απφ ην YOUTUBE  αο παξαθνινπζήζνπκε βίληεν ζην νπνίν ε Γ. ακίνπ 

ηξαγνπδάεη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα ρνξεχεη. 

 

1δ) Αο δνχκε έλα αθφκα βίληεν απφ ην YOUTUBE ζην νπνίν εξκελεχεηαη ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη απφ επεηξψηηθν παξαδνζηαθφ ζπγθξφηεκα. 

 

 

Β΄ νκάδα: ζηίρνη 21-34  

 

Τοσ γιοφσριού της Άρτας 

αξάληα πέληε κάζηνξνη θη εμήληα καζεηάδεο 

γηνθχξη -λ- εζεκέιησλαλ ζηεο Άξηαο ην πνηάκη. 

Οιεκεξίο ην ρηίδαλε, ην βξάδπ εγθξεκηδφηαλ. 

Μνηξηνινγνχλ νη κάζηνξνη θαη θιαηλ νη καζεηάδεο: 

"Αιίκνλν ζηνπο θφπνπο καο, θξίκα ζηηο δνχιεςέο καο, 

νιεκεξίο λα ρηίδνπκε ην βξάδπ λα γθξεκηέηαη." 

Πνπιάθη εδηάβε θη έθαηζε αληίθξπ ζην πνηάκη, 

δελ εθειάεδε ζαλ πνπιί, κεδέ ζαλ ρειηδφλη, 

παξά εθειάεδε θη έιεγε αλζξσπηλή ιαιίηζα: 

"Αλ δε ζηνηρεηψζεηε άλζξσπν, γηνθχξη δε ζηεξηψλεη, 

θαη κε ζηνηρεηψζεηε νξθαλφ, κε μέλν, κε δηαβάηε, 

παξά ηνπ πξσηνκάζηνξα ηελ φκνξθε γπλαίθα, 

πνπ έξρεηαη αξγά η' απνηαρχ θαη πάξσξα ην γηφκα." 

 

Σ' άθνπζ' ν πξσηνκάζηνξαο θαη ηνπ ζαλάηνπ πέθηεη. 

Πηάλεη, κελάεη ηεο ιπγεξήο κε ην πνπιί η' αεδφλη: 

Αξγά ληπζεί, αξγά αιιαρηεί, αξγά λα πάεη ην γηφκα, 

αξγά λα πάεη θαη λα δηαβεί ηεο Άξηαο ην γηνθχξη. 

Καη ην πνπιί παξάθνπζε θη αιιηψο επήγε θη είπε: 

"Γνξγά ληχζνπ, γνξγά άιιαμε, γνξγά λα παο ην γηφκα, 

γνξγά λα παο θαη λα δηαβείο ηεο Άξηαο ην γηνθχξη." 

 

Να ηελε θη εμαλάθαλελ από ηελ άζπξε ζηξάηα. 21 

Σελ είδ' ν πξσηνκάζηνξαο, ξαγίδεηαη ε θαξδηά ηνπ. 

Από καθξηά ηνπο ραηξεηά θη από θνληά ηνπο ιέεη: 

"Γεηα ζαο, ραξά ζαο, κάζηνξνη θαη ζεηο νη καζεηάδεο, 

κα ηη έρεη ν πξσηνκάζηνξαο θαη είλαη βαξγσκηζκέλνο; 

http://www.apodimos.com/arthra/05/Dec/HPEIROS_TA_GEFYRIA_THS_HPEIROY/index.htm
http://www.e-leptokarya.gr/wp/?p=1383
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.epirus.org/?p=106
http://www.epirus.org/?p=106
http://www.youtube.com/watch?v=wZgHtPRyG20
http://www.youtube.com/watch?v=PrLxAn6P4pE
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"Σν δαρηπιίδη ην 'πεζε ζηελ πξώηε ηελ θακάξα, 

θαη πνηνο λα κπεη, θαη πνηνο λα βγεη, ην δαρηπιίδη λα 'βξεη;" 

"Μάζηνξα, κελ πηθξαίλεζαη θη εγώ λα πα ζ' ην θέξσ, 

εγώ λα κπσ, θη εγώ λα βγσ, ην δαρηπιίδη λα 'βξσ." 

Μεδέ θαιά εθαηέβεθε, κεδέ ζηε κέζε επήγε, 

"Σξάβα, θαιέ κ', ηνλ άιπζν, ηξάβα ηελ αιπζίδα 

ηη όινλ ηνλ θόζκν αλάγεηξα θαη ηίπνηεο δελ ήβξα." 

Έλαο περάεη κε ην κπζηξί θη άιινο κε ηνλ αζβέζηε, 

παίξλεη θη ν πξσηνκάζηνξαο θαη ξίρλεη κέγα ιίζν. 34 

 

"Αιίκνλν ζηε κνίξα καο, θξίκα ζην ξηδηθφ καο! 

Σξεηο αδειθάδεο ήκαζηε, θη νη ηξεηο θαθνγξακκέλεο, 

ε κηα 'ρηηζε ην Γνχλαβε, θη ε άιιε ηνλ Αθξάηε 

θη εγψ ε πιην ζηεξλφηεξε ηεο Άξηαο ην γηνθχξη. 

Χο ηξέκεη ην θαξπφθπιιν, λα ηξέκεη ην γηνθχξη, 

θη σο πέθηνπλ ηα δεληξφθπιια, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο." 

 

"Κφξε, ην ιφγνλ άιιαμε θη άιιε θαηάξα δψζε, 

πφρεηο κνλάθξηβν αδειθφ, κε ιάρεη θαη πεξάζεη." 

Κη απηή ην ιφγνλ άιιαδε θη άιιε θαηάξα δίλεη: 

"Αλ ηξέκνπλ η' άγξηα βνπλά, λα ηξέκεη ην γηνθχξη, 

θη αλ πέθηνπλ η' άγξηα πνπιηά, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο, 

ηη έρσ αδειθφ ζηελ μεληηηά, κε ιάρεη θαη πεξάζεη. 

Ν. Γ. Πνιίηε, Δκλογαί από ηα ηπαγούδια ηος ελληνικού λαού 

 

 

2) Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνπο ζηίρνπο 21-34. 

α) Να ζπδεηήζεηε ηε ζηάζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα, φηαλ καζαίλεη φηη είλαη 

ζηελαρσξεκέλνο, επεηδή (φπσο ηεο ιέλε) ηνπ έπεζε ην δαθηπιίδη ζηα ζεκέιηα ηνπ 

γεθπξηνχ. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ηα θίλεηξα ηεο ζηάζεο ηεο;  

β) Να ζεκεηψζεηε κε θφθθηλε γξακκαηνζεηξά ηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία 

θαλεξψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πξσηνκάζηνξα. πδεηείζηε ζε πνηα ζέζε 

βξίζθεηαη, γηαηί θαη πψο ληψζεη. Κξαηήζηε ζεκεηψζεηο. 

 

3) Να επηζεκάλεηε κε κεγαιχηεξε γξακκαηνζεηξά ηηο επαλαιήςεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο. 

 

4) εκεηψζηε κε κπιε ρξψκα ηα νπζηαζηηθά, κε θίηξηλν ρξψκα ηα ξήκαηα θαη κε ξνδ 

ρξψκα ηα επίζεηα ησλ ζηίρσλ. εκεηψζηε πφζα νπζηαζηηθά εληνπίζαηε. Πφζα 

ξήκαηα; Πφζα επίζεηα; Ση παξαηεξείηε ζρεηηθά; πδεηείζηε πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

απνθηάεη ν ιφγνο κε απηέο ηηο επηινγέο πνπ εληνπίζαηε. 

 

 

5) Να ππνγξακκίζεηε δχν απφ ηηο κεηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηίρνπο. Αλ δε ζπκάζηε ηη είλαη «κεηαθνξά», ζπκβνπιεπηείηε πξψηα ην Λεξικό 

Λογοηεσνικών Όπυν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ . 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C113/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/LEXIKO_LOGOTEXNIKWN_ORWN_Part13.pdf
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6) Να ζπδεηήζεηε ηελ εηθφλα πνπ βιέπεηε ζηνπο ζηίρνπο 33-34. Πψο λνκίδεηε φηη 

αηζζάλεηαη ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα; Πψο ζα ληψζαηε εζείο, αλ βξηζθφζαζηαλ 

ζηε ζέζε ηεο; 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3
εο

 ΧΡΑ (κάζεκα Πιεξνθνξηθήο) 

 

Αθνχ μαλαδηαβάζεηε όιν ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, λα γξάςεηε κηα δηθή ζαο εθδνρή γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε παξαινγή, κε αθεηεξία ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ. θεθζείηε 

πξψηα θαη κεηά θάληε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε πάλσ ζην θείκελν. 

Όηαλ ηειεηψζεηε, ζα εθηππψζεηε ην θείκελν κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα έρεηε θάλεη 

θαη ζα ην παξαδψζεηε ζηελ θαζεγήηξηά ζαο. 
 

1) Αλ επξφθεηην γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κηθξνχ θαη φρη ηέηνηαο ζεκαζίαο γεθπξηνχ, 

πνηεο ιέμεηο ζην θείκελν ζα αιιάδαηε; 

2) Αλ ν πξσηνκάζηνξαο δελ αγαπνχζε ηε γπλαίθα ηνπ, κε πνηεο αιιαγέο ζα ην 

απνηππψλαηε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη; 

3) Αλ ήζαζηαλ εζείο ν πξσηνκάζηνξαο, κε πνην ηξφπν ζα εηδνπνηνχζαηε ηε γπλαίθα 

ζαο λα έξζεη ζην γεθχξη; 

4) Αλ βξηζθφζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηη ζα θάλαηε, κφιηο καζαίλαηε 

απφ ην πνπιάθη φηη πξέπεη λα ζπζηάζεηε ηε γπλαίθα ζαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζεκειησζεί ην γεθχξη; 

5) Αλ ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα δελ ήηαλ φκνξθε, πνηεο ιέμεηο ζα ζβήλαηε απφ 

ην θείκελν; 

6) Αλ βξηζθφζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηη ζα ιέγαηε ή ηη ζα 

θάλαηε, κφιηο αληηιακβαλφζαζηαλ φηη γίλεζηε ζπζία γηα λα ζηεξηψζεη ην έξγν; 

 

_____________________________________________________________________ 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Γ΄ 

 

1α) Αο πεξπαηήζνπκε ζε ΗΠΔΙΡΧΣΙΚΑ ΓΔΦΤΡΙΑ θαη ζην ΓΔΦΤΡΙ ΑΡΣΑ. 

 

1β) ηε ζπλέρεηα, πινεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ θαη ζηνλ ΟΓΗΓΟ 

ΗΠΔΙΡΟΤ θαη δηαβάζηε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ην γεθχξη. πδεηείζηε θαη θξαηήζηε ζεκεηψζεηο: 

Πφηε θαηαζθεπάζηεθε ην γεθχξη ηεο Άξηαο; Με ηη πιηθφ θηίζηεθε; Οη ζπλζήθεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ήηαλ εχθνιεο ή φρη; Γηαηί; Δθείλε ηελ επνρή, πνηεο αλάγθεο 

εμππεξεηνχζε ην ρηίζηκφ ηνπ; ήκεξα, απηφ ην γεθχξη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ; 

 

1γ) Σψξα, απφ ην YOUTUBE  αο παξαθνινπζήζνπκε βίληεν ζην νπνίν ε Γ. ακίνπ 

ηξαγνπδάεη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα ρνξεχεη. 

 

1δ) Αο δνχκε έλα αθφκα βίληεν απφ ην YOUTUBE ζην νπνίν εξκελεχεηαη ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη απφ επεηξψηηθν παξαδνζηαθφ ζπγθξφηεκα. 

 

 

 

Γ΄ νκάδα: ζηίρνη 35-45  

 

Τοσ γιοφσριού της Άρτας 

αξάληα πέληε κάζηνξνη θη εμήληα καζεηάδεο 

γηνθχξη -λ- εζεκέιησλαλ ζηεο Άξηαο ην πνηάκη. 

Οιεκεξίο ην ρηίδαλε, ην βξάδπ εγθξεκηδφηαλ. 

Μνηξηνινγνχλ νη κάζηνξνη θαη θιαηλ νη καζεηάδεο: 

"Αιίκνλν ζηνπο θφπνπο καο, θξίκα ζηηο δνχιεςέο καο, 

νιεκεξίο λα ρηίδνπκε ην βξάδπ λα γθξεκηέηαη." 

Πνπιάθη εδηάβε θη έθαηζε αληίθξπ ζην πνηάκη, 

δελ εθειάεδε ζαλ πνπιί, κεδέ ζαλ ρειηδφλη, 

παξά εθειάεδε θη έιεγε αλζξσπηλή ιαιίηζα: 

"Αλ δε ζηνηρεηψζεηε άλζξσπν, γηνθχξη δε ζηεξηψλεη, 

θαη κε ζηνηρεηψζεηε νξθαλφ, κε μέλν, κε δηαβάηε, 

παξά ηνπ πξσηνκάζηνξα ηελ φκνξθε γπλαίθα, 

πνπ έξρεηαη αξγά η' απνηαρχ θαη πάξσξα ην γηφκα." 

 

Σ' άθνπζ' ν πξσηνκάζηνξαο θαη ηνπ ζαλάηνπ πέθηεη. 

Πηάλεη, κελάεη ηεο ιπγεξήο κε ην πνπιί η' αεδφλη: 

Αξγά ληπζεί, αξγά αιιαρηεί, αξγά λα πάεη ην γηφκα, 

αξγά λα πάεη θαη λα δηαβεί ηεο Άξηαο ην γηνθχξη. 

Καη ην πνπιί παξάθνπζε θη αιιηψο επήγε θη είπε: 

"Γνξγά ληχζνπ, γνξγά άιιαμε, γνξγά λα παο ην γηφκα, 

γνξγά λα παο θαη λα δηαβείο ηεο Άξηαο ην γηνθχξη." 

 

Να ηελε θη εμαλάθαλελ απφ ηελ άζπξε ζηξάηα. 

Σελ είδ' ν πξσηνκάζηνξαο, ξαγίδεηαη ε θαξδηά ηνπ. 

Απφ καθξηά ηνπο ραηξεηά θη απφ θνληά ηνπο ιέεη: 

"Γεηα ζαο, ραξά ζαο, κάζηνξνη θαη ζεηο νη καζεηάδεο, 

http://www.apodimos.com/arthra/05/Dec/HPEIROS_TA_GEFYRIA_THS_HPEIROY/index.htm
http://www.e-leptokarya.gr/wp/?p=1383
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.epirus.org/?p=106
http://www.epirus.org/?p=106
http://www.youtube.com/watch?v=wZgHtPRyG20
http://www.youtube.com/watch?v=PrLxAn6P4pE
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κα ηη έρεη ν πξσηνκάζηνξαο θαη είλαη βαξγσκηζκέλνο; 

"Σν δαρηπιίδη ην 'πεζε ζηελ πξψηε ηελ θακάξα, 

θαη πνηνο λα κπεη, θαη πνηνο λα βγεη, ην δαρηπιίδη λα 'βξεη;" 

"Μάζηνξα, κελ πηθξαίλεζαη θη εγψ λα πα ζ' ην θέξσ, 

εγψ λα κπσ, θη εγψ λα βγσ, ην δαρηπιίδη λα 'βξσ." 

 

Μεδέ θαιά εθαηέβεθε, κεδέ ζηε κέζε επήγε, 

"Σξάβα, θαιέ κ', ηνλ άιπζν, ηξάβα ηελ αιπζίδα 

ηη φινλ ηνλ θφζκν αλάγεηξα θαη ηίπνηεο δελ ήβξα." 

Έλαο περάεη κε ην κπζηξί θη άιινο κε ηνλ αζβέζηε, 

παίξλεη θη ν πξσηνκάζηνξαο θαη ξίρλεη κέγα ιίζν. 

 

"Αιίκνλν ζηε κνίξα καο, θξίκα ζην ξηδηθό καο! 35 

Σξεηο αδειθάδεο ήκαζηε, θη νη ηξεηο θαθνγξακκέλεο, 

ε κηα 'ρηηζε ην Γνύλαβε, θη ε άιιε ηνλ Αθξάηε 

θη εγώ ε πιην ζηεξλόηεξε ηεο Άξηαο ην γηνθύξη. 

Χο ηξέκεη ην θαξπόθπιιν, λα ηξέκεη ην γηνθύξη, 

θη σο πέθηνπλ ηα δεληξόθπιια, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο." 

 

"Κόξε, ην ιόγνλ άιιαμε θη άιιε θαηάξα δώζε, 

πόρεηο κνλάθξηβν αδειθό, κε ιάρεη θαη πεξάζεη." 

Κη απηή ην ιόγνλ άιιαδε θη άιιε θαηάξα δίλεη: 

"Αλ ηξέκνπλ η' άγξηα βνπλά, λα ηξέκεη ην γηνθύξη, 

θη αλ πέθηνπλ η' άγξηα πνπιηά, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο, 

ηη έρσ αδειθό ζηελ μεληηηά, κε ιάρεη θαη πεξάζεη". 45 

Ν. Γ. Πνιίηε, Δκλογαί από ηα ηπαγούδια ηος ελληνικού λαού 

 

 

2) Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνπο ζηίρνπο 35-45. 

α) Να ζπδεηήζεηε ηε ζηάζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα, φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί 

φηη γίλεηαη ζπζία γηα λα ζηεξηψζεη ην γεθχξη. Με πνηα ιφγηα ηεο εθθξάδεηαη απηή ε 

ζηάζε; 

β) Ση λνκίδεηε φηη ελλνεί ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα ιέγνληαο φηη «Σξεηο 

αδειθάδεο ήκαζηε, θη νη ηξεηο θαθνγξακκέλεο»;  

γ) Να ζεκεηψζεηε κε θφθθηλε γξακκαηνζεηξά ηνπο ζηίρνπο, ζηνπο νπνίνπο 

απνηππψλεηαη ε θαηάξα πνπ δίλεη. πδεηήζεηε: πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε ζεκαζία 

κηαο ηέηνηαο θαηάξαο; Γηα πνην ιφγν ζηε ζπλέρεηα αιιάδεη ηελ αξρηθή ηεο θαηάξα; 

εκεηψζηε ηηο ζθέςεηο ζαο. 

δ) Πξνζέμηε ηε δηαηχπσζε ηεο λέαο θαηάξαο. Ννκίδεηε φηη είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3) Να επηζεκάλεηε κε κεγαιχηεξε γξακκαηνζεηξά ηηο επαλαιήςεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο. 

 

4) εκεηψζηε κε κπιε ρξψκα ηα νπζηαζηηθά, κε θίηξηλν ρξψκα ηα ξήκαηα θαη κε ξνδ 

ρξψκα ηα επίζεηα ησλ ζηίρσλ. εκεηψζηε πφζα νπζηαζηηθά εληνπίζαηε. Πφζα 
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ξήκαηα; Πφζα επίζεηα; Ση παξαηεξείηε ζρεηηθά; πδεηείζηε πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

απνθηάεη ν ιφγνο κε απηέο ηηο επηινγέο πνπ εληνπίζαηε. 

 

5) Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ. πκβνπιεπηείηε ην 

Λεξικό Λογοηεσνικό Όπυν γηα λα ζπκεζείηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ». ηε ζπλέρεηα θαηαγξάςηε ηα επηγξακκαηηθά, ψζηε φηαλ φιεο νη νκάδεο   

αλαθνηλψζνπλ ηα ζρεηηθά πνξίζκαηα, λα ζπκπιεξψζεηε φ,ηη ρξεηαζηεί. 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3
εο

 ΧΡΑ (κάζεκα Πιεξνθνξηθήο) 

 

Αθνχ μαλαδηαβάζεηε όιν ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, λα γξάςεηε κηα δηθή ζαο εθδνρή γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε παξαινγή, κε αθεηεξία ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ. θεθζείηε 

πξψηα θαη κεηά θάληε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε πάλσ ζην θείκελν. 

Όηαλ ηειεηψζεηε, ζα εθηππψζεηε ην θείκελν κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα έρεηε θάλεη 

θαη ζα ην παξαδψζεηε ζηελ θαζεγήηξηά ζαο. 
 

1) Αλ επξφθεηην γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κηθξνχ θαη φρη ηέηνηαο ζεκαζίαο γεθπξηνχ, 

πνηεο ιέμεηο ζην θείκελν ζα αιιάδαηε; 

2) Αλ ν πξσηνκάζηνξαο δελ αγαπνχζε ηε γπλαίθα ηνπ, κε πνηεο αιιαγέο ζα ην 

απνηππψλαηε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη; 

3) Αλ ήζαζηαλ εζείο ν πξσηνκάζηνξαο, κε πνην ηξφπν ζα εηδνπνηνχζαηε ηε γπλαίθα 

ζαο λα έξζεη ζην γεθχξη; 

4) Αλ βξηζθφζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηη ζα θάλαηε, κφιηο καζαίλαηε 

απφ ην πνπιάθη φηη πξέπεη λα ζπζηάζεηε ηε γπλαίθα ζαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζεκειησζεί ην γεθχξη; 

5) Αλ ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα δελ ήηαλ φκνξθε, πνηεο ιέμεηο ζα ζβήλαηε απφ 

ην θείκελν; 

6) Αλ βξηζθφζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηη ζα ιέγαηε ή ηη ζα 

θάλαηε, κφιηο αληηιακβαλφζαζηαλ φηη γίλεζηε ζπζία γηα λα ζηεξηψζεη ην έξγν; 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C113/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/LEXIKO_LOGOTEXNIKWN_ORWN_Part06.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C113/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/LEXIKO_LOGOTEXNIKWN_ORWN_Part06.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C113/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/LEXIKO_LOGOTEXNIKWN_ORWN_Part06.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C113/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/LEXIKO_LOGOTEXNIKWN_ORWN_Part06.pdf
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Γ΄ (γηα ην ζπίηη) 

 

Α, Β, Γ΄ νκάδα: ζηίρνη 1-45  

 

1) Να απαξηζκήζεηε ζε κία παξάγξαθν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ πνπ εληνπίζακε ζην ηξαγνχδη «Σνπ γηνθπξηνχ ηεο Άξηαο». Γηα 

θάζε έλα λα παξαπέκςεηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

2) Πνηα ζπζία ζα επηιέγαηε εζείο λα θάλεηε πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί έλα ηφζν 

ζεκαληηθφ έξγν ζαλ ην γεθχξη ηεο Άξηαο; (πξναηξεηηθή εξγαζία) 

 

______________________________________________________ 
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Β) ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ 

 
Σν ζελάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα ηεο Γ΄ ηάμεο, αζηηθήο πεξηνρήο, κε 18 

καζεηέο θαη καζήηξηεο, κεηξηφηαηνπ επηπέδνπ σο πξνο ηελ επίδνζε, ρσξίο θακία 

εμαίξεζε. Δληνχηνηο, νη καζεηέο ην παξαθνινχζεζαλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη 

ζπκκεηείραλ ελεξγεηηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ην ζελάξην πινπνηήζεθε 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ θαη νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί εθπιεξψζεθαλ.  

 Βέβαηα, παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ απνξξένπλ απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, κηα δπζθνιία πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο 

δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο. Γη’ απηφ ην ιφγν νη 

δηεξγαζίεο ζηηο νκάδεο ζπλαληνχζαλ πξνζθφκκαηα. 

Άιιε δπζθνιία εληνπίζηεθε ζηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη 

ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Όκσο, ε επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο αλαηξάπεθε κφιηο ην 

θείκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ παξνπζηάζηεθε ζε εξκελεία ηεο Γ. ακίνπ, νπφηε ε κνπζηθή 

απφδνζε ηνπο παξέπεκςε ζε νηθεία βηψκαηα. 

Μία αθφκα δπζθνιία πξνέθπςε απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ησλ εθήβσλ. Χο γλσζηφλ, 

είλαη ραξαθηήξεο αλππφκνλνη θαη θηινπεξίεξγνη. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

επηβεβαηψζεθαλ ζε αθξαίν αξλεηηθφ βαζκφ ηε ζηηγκή πνπ άλνημαλ ηα θχιια 

εξγαζίαο θαη θαηά ηελ ηζηνεμεξεχλεζε. Γειαδή, παξαηεξήζεθε φηη κε ηελ πξψηε 

πξνζπέιαζε ησλ θχιισλ, δηέηξεμαλ φιν ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη επηρείξεζαλ 

άλνηγκα φισλ ησλ ζπλδέζκσλ ή ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε δπζθνιία αληηκεησπίζηεθε κε άκεζεο παξεκβάζεηο ηεο 

θαζεγήηξηαο ζε θάζε νκάδα θαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Παξαηεξήζεθε, επίζεο, φηη φηαλ 

νη καζεηέο επηζθέπηνληαλ κία ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, επηρεηξνχζαλ, ρσξίο λα 

πξνβιέπεηαη ζην εξψηεκα, λα πξνζπειάζνπλ ηνπο ππεξζπλδέζκνπο ηεο. Η επνπηεία 

θαη ε δηαξθήο θαζνδήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο, φπσο θαη ε θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη βήκα-βήκα ζηα θχιια εξγαζηψλ δελ λνκίδσ φηη ζα 

αξθνχζαλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, αλ ην ηκήκα είρε 23 ή 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. 

Σέινο, κηα δπζθνιία απνξξέεη απφ ηνπο ηερληθνχο παξάγνληεο, πνπ πάληα κπνξεί 

λα αλαηξέςνπλ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζελαξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην εξγαζηήξην έλαο 

Η/Τ, ζηνλ νπνίν κηα νκάδα ζπκπιήξσλε ην θχιιν εξγαζίαο, «θφιιεζε» θαη 

ρξεηάζηεθε ε νκάδα λα δνπιέςεη εμ αξρήο ζε άιινλ, δηαζέζηκν Η/Τ. Αθφκα, θάπνηα 

ηζηνζειίδα πνπ έπξεπε λα πξνζπειαζηεί θαηά ηελ νινκέιεηα, δελ άλνηγε. Απηέο νη 

ηερληθέο δπζθνιίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζα είραλ αληηκεησπηζηεί, αλ ε θαζεγήηξηα 

είρε δηεξεπλήζεη, λσξίηεξα, ην άλνηγκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζελάξην ζπλδέζκσλ 

θαη δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ απφ θάζε Η/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία 

παξνπζίαζεο ησλ πνξηζκάησλ ζηελ νινκέιεηα ζα ήηαλ απνδνηηθφηεξε, αλ ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αίζνπζα κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα, νπφηε ε 

δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ ζα αληηκεησπηδφηαλ επθνιφηεξα. 

Η εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ πνιχ γφληκε γηα ηελ θαζεγήηξηα, γηα πνιινχο 

ιφγνπο. Καηαξρήλ δηαπηζηψζεθε φηη ε επηθχιαμε γηα ην αλ αξθεί ν πξνβιεπφκελνο 

ρξφλνο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηηο ΣΠΔ, είλαη αβάζηκε. Η 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ καο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη νη νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη ελεξγεηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο κέζνδνη κάζεζεο, πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο ΣΠΔ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ξσγκέο ζηε ζπρλά 

αδηάθνξε ζηάζε πνπ δείρλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, ην γεγνλφο φηη ληψζνπλ πσο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 
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ελεξγά ζην κάζεκα θαη κάιηζηα, ράξε ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, λα δεκηνπξγνχλ 

θαη λα θαηαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο «ζπγγξαθηθέο» εθδνρέο. 

Βέβαηα, δε ζα πξέπεη λα δηαθχγεη φηη απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζελαξίνπ. Όκσο, ίζσο απηφ 

ζα ζπκβαίλεη κφλν κέρξη λα καο γίλεη νηθεία ε φιε απηή δηαδηθαζία. 
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