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Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: ενότητα Παράδοση και Μοντερνισµός 
Είδος ∆ιδακτικής Πρακτικής: Οµαδοσυνεργατική 

Προτεινόµενη διάρκεια: 2 ώρες (εργαστήριο επιµόρφωσης) 
 

Σκοποί:  
• Να διαπιστώσουν το συνεχές που ορίζει η πορεία από την παράδοση στο µοντερνισµό 
• Να διαχωρίσουν τα στοιχεία των κινηµάτων γραφής που χαρακτηρίζουν τα ποιήµατα και 

σηµαδεύουν την πορεία αυτήν 
• Να αναδειχθούν τα θέµατα της παράδοσης και η µετάλλαξή τους προχωρώντας προς το 

µοντερνισµό 
• Να γίνει αντιληπτό ότι η ποίηση δεν προχώρησε µόνη προς το µοντερνισµό, αλλά η αλλαγή 

σε αυτήν υπαγορεύτηκε και από αλλαγές σε άλλες τέχνες ή την επιστήµη.  
∆εξιότητες:  
• Να καταγράψουν και να συστηµατοποιήσουν σε πίνακες τα χαρακτηριστικά της παράδοσης 

και του µοντερνισµού 
• Να κατατάσσουν τα ποιήµατα στα κινήµατα γραφής που εµφανίζονται στην πορεία από την 

παράδοση στον µοντερνισµό 
• Να διαπιστώσουν τη σηµασία του άλογου στοιχείου ή του µύθου για τη µοντέρνα ποίηση.  
 

❦ 
 
Πρώτη φάση: Πριν από την ανάγνωση 

 
Εκµεταλλευόµαστε την φράση του Ν. Βαγενά (1994: 25) ότι η διαφορά ανάµεσα στην 

µοντέρνα ποίηση και την παλαιά ποίηση είναι διαφορά τόνου. Ακούµε την απαγγελία ενός 
ποιήµατος του Παλαµά από τον ίδιο τον Παλαµά και ενός ποιήµατος του Σεφέρη από τον ίδιο το 
Σεφέρη. (αυτό µπορεί να γίνει και µε αξιοποίηση του www.snell.gr ή του you tube). Το άκουσµα 
των ποιηµάτων µπορεί να εγείρει συζήτηση για το ότι η παραδοσιακή ποίηση χρησιµοποιεί το 
νόηµα των λέξεων όπως προϋπάρχει της ποίησης, ενώ στη µοντέρνα ποίηση το νόηµα είναι 
δηµιούργηµα των γλωσσικών σχέσεων που ανακύπτουν από το ποίηµα και αυτό είναι φανερό 
από την απαγγελία.  

Στον πίνακα υπάρχουν οι στήλες  «Παραδοσιακή» και «Μοντέρνα» ποίηση. Με την 
τεχνική της ιδεοθύελλας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανασύρουν ό,τι ξέρουν για το κάθε είδος 
ποίησης. Αναζητούν ονόµατα ποιητών που µπορούν να µπουν σε κάθε κατηγορία. Ή και 
ποιήµατα που θεωρούν ότι ανήκουν στη µια ή στην άλλη κατηγορία. Έτσι συµπληρώνεται ο 
πίνακας και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της Παραδοσιακής και της Μοντέρνας ποίησης. 
Με την ευκαιρία της δραστηριότητας αυτής συζητιέται το ζήτηµα της µετρικότητας (ότι τα 
µοντέρνα ποιήµατα στηρίζουν αλλού τη µετρικότητά τους), της δραµατικότητας και πώς 
ορίζεται αυτή στη µοντέρνα ποίηση, του λυρισµού, της διαχείρισης του µύθου, της µεταφορικής 
χρήσης της γλώσσας και µάλιστα της έλλογης µεταφοράς από την άλογη µεταφορά (ακραία 
απόληξη της χρήσης της µεταφοράς που υπάρχει στον υπερρεαλισµό), το στοιχείο της 
σκοτεινότητας ή το ξάφνιασµα που απορρέει από αυτήν, το στοιχείο της πεζολογίας που περιέχει 
όµως τη δική του µετρικότητα.  
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∆εύτερη φάση: Κατά την ανάγνωση   
 

Στο σηµείο αυτό οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε µικρότερες οµάδες και,  
χρησιµοποιώντας τα ανθολόγιά τους, βρίσκουν τα κείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν. Μέρος 
της δουλειάς τους είναι να επιχειρηµατολογήσουν για το αν ανήκει ένα ποίηµα στην 
παραδοσιακή ή τη µοντέρνα ποίηση ή πού µπορεί να θεωρηθεί  ότι κλίνει περισσότερο. Η κάθε 
οµάδα εκµεταλλεύεται τις εισαγωγές των ανθολογίων και το λεξικό λογοτεχνικών όρων για να 
συνθέσει το σύνολο των χαρακτηριστικών και της ευρύτερης κατηγορίας (παράδοση και 
µοντερνισµός) και των επιµέρους τυχόν κινηµάτων και να καταγράψει τα θέµατά τους ή τις 
τεχνικές γραφής τους. Συζητείται το ότι η ποίηση δεν µεταλλάχθηκε από παραδοσιακή σε 
µοντέρνα αυτόµατα, αλλά εντοπίζονται όψεις της µεταλλαγής αυτής που µπορούν να 
τοποθετηθούν σε ένα συνεχές το οποίο έχει αλληλοεπικαλύψεις. Ο πίνακας που υπάρχει βοηθάει 
να απαντηθούν ερωτήµατα ή ακόµα και να διατυπωθούν προβληµατισµοί.  
 
 
 

Άλλες δραστηριότητες που µπορούµε να προτείνουµε:  
- Ο Συµφραστικός πίνακας (http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/seferis/01a.html) µπορεί να 
αναδείξει  τον τρόπο µε τον οποίο συνάπτονται οι λέξεις µεταξύ τους. Έτσι, 
τονίζονται οι παράµετροι του καθηµερινού λεξιλογίου και του ποιητικού λεξιλογίου 
µαζί µε την ιδιότυπη (µεταφορική) χρήση των λέξεων. 

- Ιδιαίτερα µπορεί να συζητηθεί το ζήτηµα της αξιοποίησης του µύθου στη µοντέρνα 
και την παραδοσιακή ποίηση µε αφορµή ποιήµατα του Γρυπάρη και του Καβάφη. Με 
αυτόν τον τρόπο θίγεται και το ζήτηµα της σηµασίας του Καβάφη ως πρόδροµου του 
µοντερνισµού.  

- Το πρόγραµµα παρουσιάσεων µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία µιας «βάσης 
δεδοµένων» στην οποία να καταγραφούν και να αποθηκευτούν ερευνητικά δεδοµένα 
για τα ποιήµατα ή τους ποιητές. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ανασυρθούν τα 
ποιήµατα από το διαδίκτυο (δείχνουµε στους εκπαιδευτικούς ορισµένους χώρους 
στους οποίους µπορούν να βρουν ποιήµατα ή πληροφορίες που µπορούν να 
συµβάλλουν στην υλοποίηση του εγχειρήµατος 
(http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=106 ), να 
αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας. Μπορεί το κάθε ποίηµα να 
συνδεθεί µε αρχεία µουσικής ή µε άλλες ιστοσελίδες που κάνουν αναφορά στους 
συγκεκριµένους ποιητές. Για παράδειγµα η παρουσίαση του Καβάφη µε τη βοήθεια 
του οπτικού υλικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, συµβάλλει στο να 
διερευνηθεί η ιστορική µέθοδος που χρησιµοποιεί ο ποιητής µε την αναζήτηση 
στοιχείων για τα ιστορικά δεδοµένα που συγκροτούν το ιστορικό άλλοθι των 
ποιηµάτων του. Στην ιστοσελίδα του σχολείου µπορεί να εκτεθεί η εργασία και να 
αποτελεί χώρο αναφοράς για τη διδασκαλία του συγκεκριµένου ποιητή. 

- Η σκυταλοδροµία είναι ένα παιχνίδι που κυρίως θα στηριχθεί στην διάσπαση, από τη 
µοντέρνα ποίηση, της συντακτικής δοµής των προτάσεων. Τέτοιο παιχνίδι µπορεί, 
στις κανονικές συνθήκες τάξης, να αναπτυχθεί σε ένα blog του σχολείου που θα 
ανοίξει µε αυτήν την ευκαιρία. Αν ένας ή περισσότεροι θέλουν µπορούν να φτιάξουν 
ποιήµατα έµµετρα ή να συλλέγουν λέξεις που οµοιοκαταληκτούν, να τις εκθέτουν στο 
blog και να γίνεται χρήση τους.  

- Τέλος, για την ποίηση που αντανακλά την ιστορική περίοδο της ελληνικής 
επανάστασης προτείνεται να συνδεθεί η ποίηση αυτή (οι τεχνικές της, η διαχείριση 



Επιμορφωτική ημερίδα για τα Προγράμματα Σπουδών στη Λογοτεχνία 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ν .  ∆ΡΑΜΑΣ  
sfdramas@gmail.com 

Φεβρουάριος 2013 

 

των γεγονότων) µε την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Μείζονος ελληνισµού: 
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821_1833/polemos/06.html 

 
 

❦ 
 
Τρίτη φάση: Μετά την ανάγνωση 
 

Στην τελική φάση είναι καλό να συσχετιστεί η µοντέρνα ποίηση µε τα επιστηµονικά 
δεδοµένα που άλλαξαν την άποψη του ανθρώπου για τον κόσµο όπως αυτή είχε προσδιοριστεί 
µε το ∆ιαφωτισµό. Στις θετικές επιστήµες τέτοιο παράδειγµα είναι η θεωρία της σχετικότητας η 
οποία µπορεί να παρουσιαστεί εκλαϊκευµένα ή η θεωρία του S. Freud για το υποσυνείδητο.  

Στο σηµείο αυτό µπορεί να συσχετιστούν δύο ζωγραφικοί πίνακες µε ανάλογο θέµα: 
Ένας στον οποίο η τέχνη αναπαριστά τον κόσµο όπως τον αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος µε τις 
αισθήσεις (π.χ. Η σφαγή της Χίου του Ευγένιου Ντελακρουά) ή όπως τον αναπαριστά µετά την 
καθολική επικράτηση του Μοντερνισµού στις τέχνες (π.χ. Guernica του Pablo Picasso). Με 
αυτόν τον τρόπο το ζήτηµα της Μοντέρνας ή της Παραδοσιακής ποίησης ανάγεται και στην 
ζωγραφική (η τεχνική του πίνακα συσχετίζεται µε τη χρήση της γλώσσας ή του µύθου ή του 
µέτρου κ.τ.λ.) 
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