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Λογοτεχνία Γ΄ λυκείου (γενική παιδεία), µάθηµα αλλού και αλλιώς 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Πώς µία αρκετά βαρετή για τους µαθητές ενότητα (εισαγωγή στη λογοτεχνία) αποκτά 
άλλη διάσταση;  
Γνωστικό αντικείµενο: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕΛ  
∆ιδακτική ενότητα: Εισαγωγή στη µεταπολεµική και σύγχρονη ποίηση σελ.7-13. 
∆ιδακτικές ώρες: 3 (2 στην τάξη , 1 στη βιβλιοθήκη που διαθέτει 2 η/υ). 
Καθηγήτρια: Σουλτάνη Παρασκευή 
Υλικό και µέσα διδασκαλίας:  α. βιβλίο µαθητή 

β. βιβλία της βιβλιοθήκης  
γ. επεξεργαστής κειµένου 
δ. παραδοσιακοί σηµειωτικοί πόροι 
ε. 2 η/υ της βιβλιοθήκης 
στ. βιντεοπροβολέας στην αίθουσα 

Προϋποθέσεις: Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση η/υ, ο/η καθηγητής/τρια-υπεύθυνος/η της 
βιβλιοθήκης συνεργάζεται µε το/τη φιλόλογο και βοηθά τους µαθητές κατά τη διάρκεια της 2ης 
ώρας. 
∆ιδακτικοί  στόχοι: γνωστικοί 

α. ουσιαστική εξοικείωση µε τη βιβλιοθήκη και συνειδητοποίηση ότι η είναι χώρος όχι 
µόνο αναψυχής αλλά και γνώσης 

β. απόκτηση γνώσης  µε τη διερευνητική µέθοδο διδασκαλίας 
γ. επισήµανση της σηµασίας του ίδιου του βιβλίου ως πηγής έρευνας 
δ. σύνθεση προφορικών και γραπτών κειµένων (γλωσσικές δεξιότητες) 
και δυνατότητα προσέγγισης – σχολιασµού – ανάλυσης – περιγραφής και κριτικής 

παρουσίασης λογοτεχνικών έργων 
παιδαγωγικοί 

α. ανάπτυξη συνεργατικού, οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος και κοινωνικοποίησης 
β. κινητοποίηση ενδιαφέροντος και φαντασίας, βιωµατική και συγκινησιακή επαφή µε τη 

λογοτεχνία και ευαισθητοποίηση γι’ αυτή 
χρήσης ΤΠΕ 

α. εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και αξιοποίησή τους για µαθησιακούς σκοπούς 
β. αποµάκρυνση απ’ τη λογική του ενός εγχειριδίου-αυθεντίας 

Μέθοδος διδασκαλίας: - βιωµατική 
- ανακαλυπτική 
- οµαδοσυνεργατική  

Πορεία διδασκαλίας 
1η ώρα (στην τάξη) 

Ιστορικό και λογοτεχνικό πλαίσιο µεσοπολέµου και µεταπολεµικά 
Παρουσιάζεται το βιβλίο, γίνεται διαχωρισµός των µεταπολεµικών ποιητών σε α΄ και β΄ 
µεταπολεµική γενιά Ορίζεται το θέµα που θα απασχολήσει το τµήµα και καλούνται οι µαθητές 
να χωριστούν σε 5 οµάδες. Τους µοιράζονται τα φύλλα  
2η ώρα (στη βιβλιοθήκη) 

Στη βιβλιοθήκη οι µαθητές , µετά από σύντοµη ξενάγηση θα εργαστούν κατά οµάδες 
αναζητώντας στα  ράφια της στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη συµπλήρωση των φύλλων 
εργασίας τους. 
3η ώρα (στην τάξη) 

Στην τάξη κάθε οµάδα ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της έρευνάς - αναζήτησης, ενώ οι 
άλλες οµάδες στο φύλλο εργασίας της οµάδας που κάνει τις ανακοινώσεις (και που τους έχει 
µοιραστεί άδειο) σηµειώνει ερωτήσεις προβληµατισµούς που τυχόν γεννιούνται κατά την 
παρουσίαση.  
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Ακολουθεί συζήτηση σχετική µε την έρευνα και εξάγονται συµπεράσµατα Τέλος, 
µοιράζεται στους µαθητές εργασία –προέκταση του θέµατος για το σπίτι. ή την ώρα του 
µαθήµατος των η/υ (για ορισµένους).  
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Κατά την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας αναζητήστε έργα των: 
Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκη, Κλείτου Κύρου, Τ. Λειβαδείτη, Πατρίκιου, Παυλόπουλου, και 
κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους  φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
2Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των 
Κωσταβάρα , Χριστοδούλου, Βακαλό, Κακναβάτου, Όλγας Βότση, Γ. Κότσιρα και κάνετε 
τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
3Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των Αγγελάκη-
Ρουκ, ∆ηµουλά, Ασλάνογλου, Μ. Ελευθερίου, Λυκιαρδόπουλο, Χριστιανόπουλο και κάνετε 
τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές που βρήκατε των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
 4Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των Καρούζο, 
Σινόπουλο, Στεργιόπουλο και κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  
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5Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα σύγχρονων 
ποιητών της γενιάς του ΄70 και κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ, επιλέξτε µία από τις τρεις εργασίες. 
(µοιράζεται στο τέλος της παρουσίασης και είναι εργασία για την επόµενη διδακτική ώρα) 

α) Γράψτε ένα κείµενο 250 λέξεων µε τις εντυπώσεις σας από τη δράση των οµάδων της 
τάξης σας  στο συγκεκριµένο θέµα και αναρτήστε το στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. 

β) Επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη, επιλέξτε ένα από τα ποιήµατα που διαβάσατε και φέρτε 
το στην τάξη, ή αναζητήστε ένα µελοποιηµένο ποίηµα όποιου µεταπολεµικού ποιητή θέλετε και 
βρείτε την ιστορία του και παρουσιάστε τη στην τάξη. 

γ) Γράψτε ένα δικό σας ποίηµα ενδεχοµένως επηρεασµένοι από όσα διαβάσατε κατά την 
εργασία σας στη βιβλιοθήκη 
 
Αξιολόγηση  

Η θεωρία και η πράξη πολλές φορές απέχουν. Το συγκεκριµένο project έχει 
πραγµατοποιηθεί στην βιβλιοθήκη του3ου ΓΕΛ τη σχ. χρονιά 2010-11 µε τα τµήµατα Γ1 (η 
ποίηση) και Γ3 (η λογοτεχνία). 

Το ενδιαφέρον του πονήµατος, στην ουσία, µπορεί να το κρίνει µόνο η τάξη και 
διαφορετική τάξη αποφαίνεται διαφορετικά. Κύρια επιδίωξή µου ήταν η προσέγγιση του 
αντικειµένου από πιο σύγχρονους δρόµους, µε διαφορετικές µεθόδους . Προσπάθησα να µην 
περιορίσω την αυτενέργεια των µαθητών όσον αφορά την οργάνωση της οµάδας (µέλη και 
ανάθεση ρόλων)  

Είµαι απολύτως σίγουρη ότι µε τη συγκεκριµένη εργασία δύο διδακτικές ώρες στη 
βιβλιοθήκη θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα, καθώς οι οµάδες θα εργάζονταν χωρίς πίεση 
χρόνου. Γι’ αυτή την ενότητα ενδεχοµένως είναι πολυτέλεια οι τέσσερεις ώρες, αλλά στη 
Λογοτεχνία της Γ΄ γενικής δεν έχουµε πίεση ύλης. Απεναντίας, αναζητούµε τρόπους να 
κινητοποιήσουµε το ενδιαφέρον των κουρασµένων µας µαθητών. Αν πραγµατικά αναζητούµε 
ουσιαστική αλλαγή και νέους γραµµατισµούς οφείλουµε να δούµε το θέµα συνολικά και όχι 
αποσπασµατικά . 

Οι µαθητές αντέδρασαν µε µεγάλη διάθεση και ενθουσιασµό , ο «άλλος τρόπος και ο 
άλλος τόπος» είχε ευεργετική επίδραση στην ψυχολογία των περισσοτέρων µαθητών της Γ΄ 
τάξης, που µετά το τέλος της τρίτης ώρας ζητούσαν επίµονα και πιεστικά  να επαναληφθεί αυτός 
ο τρόπος εργασίας. Οι µαθητές δήλωναν ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν από πιο 
κοντά Έλληνες πεζογράφους και ποιητές. 

Η βιβλιοθήκη λειτούργησε ως ολάνθιστος κήπος, όπου οι µαθητές, αφού επισκέφτηκαν, 
αφού τρύγησαν τους χυµούς που τους πρόσφεραν, επέστρεψαν µόνοι τους για να διαλέξουν 
όσους ανθούς τους µάγεψαν.  

Τι οµορφότερο για ένα σχολείο να διαθέτει τέτοιους χώρους που κάνουν τους µαθητές 
τους να µαθαίνουν µε ευχάριστο τρόπο;   
 

Σουλτάνη Παρασκευή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 


