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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αφορά  στο μάθημα της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου.  Με αφορμή απόσπασμα μυθιστορήματος της Άλκης 

Ζέη, επιχειρήθηκε η βαθύτερη γνωριμία με την ίδια τη συγγραφέα αλλά και με το 

έργο της .Τρία διαφορετικά τμήματα της Β΄ Γυμασίου ασχολήθηκαν 

ομαδοσυνεργατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τρία διαφορετικά 

μυθιστορήματά της, παρουσιάζοντας στους υπόλοιπους συμμαθητές τους , λίγο 

πριν τη λήξη των μαθημάτων , τα αποτελέσματα της ενασχόλησης αυτής . Το 

σκεπτικό αυτής της ενασχόλησης  πέρα από τη μελέτη ολόκληρου λογοτεχνικού 

έργου ήταν και η βαθύτερη  γνωριμία με τον τρόπο γραφής της συγγραφέως. Η  

μελέτη των έργων  γίνεται ομαδοσενεργατικά. Διαμορφώνεται αρχικά ένα κοινό 

φύλλο εργασίας, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε 

μυθιστορήματος.   

Oι οµάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της διερευνητικής τους εργασίας στην 

ολοµέλεια της τάξης, αρχικά, αλλά και των συνεργαζόμενων τμημάτων εν συνεχεία 

και ακολουθεί συζήτηση . Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν και, τέλος, συνοψίζουν.  

Τα τελικά αποτελέσματα , παρά τις κάποιες αδυναμίες, δικαίωσαν την επιλογή της 

μεθόδου αφού : στην εργασία συμμετείχε το σύνολο των μαθητών, ανέδειξε 

επιπλέον χαρακτηριστικά και ικανότητές τους  και ως τελικό κέρδος έδωσε, πέρα 

από τη γνώση , και την δυνατότητα αγαστής συνεργασίας τόσο διαφορετικών 

μαθητών όσο και διαφορετικών εκπαιδευτικών. 

Αναλυτική περιγραφή της δράσης  και της διαδικασίας εφαρμογής στο σχολικό 

πρόγραμμα. 

Σκοπός. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου κατά 

τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να κάνουμε πράξη τη μελέτη ολόκληρου 

λογοτεχνικού έργου. Η αφορμή δόθηκε από το απόσπασμα: «Η Κωνσταντίνα και οι 

αράχνες της», της Άλκης Ζέη , που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο. Το ελκυστικό και 

άκρως επίκαιρο θέμα, που πραγματεύεται το λογοτεχνικό έργο, το έκδηλο 

ενδιαφέρον των παιδιών για τη συνέχεια του έργου καθώς και οι συζητήσεις που 

προέκυψαν στην τάξη για θέματα σχετικά με την εφηβεία και τα ναρκωτικά, 



οδήγησαν στην σκέψη της μελέτης ολόκληρου του λογοτεχνικού έργου. Οι μαθητές 

είχαν εντυπωσιαστεί από  την ικανότητα της συγγραφέως να αποτυπώνει με 

ρεαλισμό την κοινωνική πραγματικότητα των ναρκωτικών και να αποκαλύπτει, με 

διεισδυτική ματιά, σκέψεις και συναισθήματα των εφήβων , αν και η ίδια βρισκόταν 

σε προχωρημένη ηλικία. Το ενδιαφέρον των μαθητών μεταφράστηκε σε επιθυμία 

να γνωρίσουν περισσότερο τον τρόπο γραφής της Άλκης Ζέη  μέσα από το έργο της. 

Ετσι, δημιουργήθηκε η σκέψη της μελέτης τριών διαφορετικών μυθιστορημάτων, σε 

τριά διαφορετικά τμήματα της Β’ γυμνασίου, με τη συνεργασία και την καθοδήγηση 

τριών διαφορετικών καθηγητριών.  

Αρχικά, μία ομάδα μαθητών, σε κάθε τμήμα, παρουσίασε στον διαδραστικό πίνακα 

με τη μορφή του power point, τα βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέως καθώς και 

τους τίτλους των έργων της. Έπειτα ακολούθησε η αναζήτηση των λογοτεχνικών 

έργων, που θα δίνονταν για μελέτη στους μαθητές. Η επιλογή των έργων έγινε με 

κριτήριο το ιστορικό πλαίσιο που καθόριζε το καθένα από αυτά , και τα έργα που 

μελετήσαμε ήταν τα  εξής: 

« Το Καπλάνι της βιτρίνας», που αφορά στη Μεταξική περίοδο 

«Ο Μεγάλος  περίπατος  του Πέτρου »,  που αφορά στην εποχή του Β΄ παγκόσμιου, 

στην Κατοχή και στην Αντίσταση και 

 «Η Κων/να και οι  αράχνες της», που αφορά στη σύγχρονη εποχή και προσεγγίζει 

ανάλογα θέματα, όπως τις οικογενειακές σχέσεις και τα ναρκωτικά. 

 

Ευτυχής συγκυρία για μας ήταν η πρόσκληση  από τον  σύλλογο  βιβλιοπωλών του 

Ηρακλείου  της πολυγραφότατης δημιουργού,  προκειμένου  να παρουσιάσει το νέο 

της βιβλίο: «Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο». Συναντήσαμε , έτσι,  από κοντά την 

κ. Ζέη και τρεις μαθητές μας, ως εκπρόσωποι των υπολοίπων και σε ρόλο 

δημοσιογράφων , της απέσπασαν  μια συνέντευξη , που ενσωματώθηκε στην τελική 

εργασία μας. 

Στόχοι: 

Οι στόχοι χωρίστηκαν σε γνωστικούς,  συναισθηματικούς, δεξιότητων και 

διαμόρφωσης στάσης των μαθητών (Γιαννακοπούλου, 2003). Αναλυτικότερα, ήταν 

οι εξής: 



• Να γνωρίσουν οι μαθητές τη συγγραφέα Άλκη Ζέη μέσα από τη μελέτη 

ολόκληρου μυθιστορήματός της και να λειτουργήσει το συγκεκριμένο ως 

έναυσμα για την ενασχόληση με περισσότερα έργα της.  

• Να προσεγγίσουν κρίσιμες περιόδους της ελληνικής ιστορίας μέσα από τη 

γοητεία της λογοτεχνικής αφήγησης. 

• Να βιώσουν την αισθητική απόλαυση που συνεπάγεται η ιδιότητα του 

αναγνώστη.  

• Να εμπλουτίσουν τον κώδικα αξιών τους ταυτιζόμενοι ή απορρίπτοντας τους 

λογοτεχνικούς ήρωες. 

• Να λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδας που συνεργάζεται στην κατεύθυνση 

της υλοποίησης κοινών στόχων. 

• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να εκφραστούν λογοτεχνικά 

μέσα από τη δημιουργική γραφή. 

Μέθοδος: 

Οι εργασίες των μαθητών έγιναν ομαδοσυνεργατικά, καθώς τα ομαδοσυνεργατικά 

προγράμματα  επιχειρούν να εκπαιδεύσουν τον μαθητή μέσα από τη διαπροσωπική 

συνεργασία και την αντιπαράθεση, ενώ οδηγούν στην ενεργό συμμετοχή  και 

αυτενέργεια όλων των μαθητών της τάξης  (Ματσαγγούρας, 2000). Επίσης,η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προσφέρει τη δυνατότητα  συμμετοχής και 

αυτενέργειας  των μαθησιακά αδύναμων μαθητών, καλύπτοντας έτσι την μαθητική 

ανομοιογένεια,η οποία μπορεί  να παρατηρείται στην τάξη (Χρηστάκης, 2000). 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο διδακτικό project αποτελούσε βιωματική μάθηση, 

καθώς οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με την συγγραφέα, αλλά είχε και 

διαθεματικές προεκτάσεις, καθώς  γνώρισαν πτυχές της σύγχρονης ελληνικής 

ιστορίας, περιπλανήθηκαν στο χώρο των εικαστικών τεχνών και της πληροφορικής 

και εξασκήθηκαν στη γλωσσική έκφραση, όπως απαιτούσαν τα φύλλα εργασιών. 

 Ο χωρισμός των ομάδων δεν έγινε με κριτήριο την επιθυμία συγκεκριμένων 

μαθητών να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά  με γνώμονα την ανομοιογένεια της 

ομάδας, έτσι ώστε να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία όλοι ανεξαιρέτως οι 

μαθητές. Όμως, στη διαμόρφωση των ομάδων ελήφθησαν υπόψη περαιτέρω 



δεξιότητες των μαθητών, όπως γνώση και χρήση Η/Υ, καλλιτεχνικές και 

συγγραφικές δεξιότητες, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση κάποιων 

φύλλων εργασίας. 

Ενέργειες υλοποίησης. 

Φύλλα εργασιών. 

 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των λογοτεχνικών έργων στηρίχτηκε  σε ένα  

κοινό αρχικά φύλλο εργασίας που ακολουθούσε  τους παρακάτω θεματικούς 

άξονες: 

• Περίληψη (τόπος, χρόνος, κύριοι άξονες δράσης) 

• Βασικοί ήρωες  και  τα χαρακτηριστικά τους 

• Κύρια θέματα  κάθε μυθιστορήματος  (ιστορικές, κοινωνικές και 

ψυχολογικές προεκτάσεις)  

• Σκέψεις και συναισθήματα  μαθητών 

• Κριτική μυθιστορημάτων από τους μαθητές 

• Δημιουργική γραφή 

• Καλλιτεχνικές δημιουργίες και προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων μέσα 

από το  θέατρο και τον κινηματογράφο. 

Τα φύλλα εργασίας διαφοροποιήθηκαν σε κάθε τμήμα ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε λογοτεχνικού έργου (βλ.Παράρτημα). 

Χρόνος υλοποίησης-εκπαιδευτικά μέσα 

Το διδακτικό  project υλοποιήθηκε σε διάστημα τριών μηνών (από τον Οκτώβριο-

Δεκέμβριο 2013) ενώ  το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για την παράδοση των 

εργασιών ήταν έως τα μέσα Ιανουαρίου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρόνου να 

παρουσιαστούν οι εργασίες στην ολομέλεια τόσο κάθε τμήματος αλλά και 

διατμηματικά. Οι μαθητές μελετούσαν τα έργα κατ’ οίκον και ανά δεκαπενθήμερο 

αφιερωνόταν μία διδακτική ώρα για ανατροφοδότηση, κριτική, επίλυση αποριών 

και προβλημάτων  που ανέκυπταν.  



Παράλληλα, οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στο τηλεοπτικό ή θεατρικό υλικό που 

υπήρχε  (κινηματογραφική ταινία «Το καπλάνι της βιτρίνας», ΕΤ-  Θεατρική 

παράσταση του Εθνικού θεάτρου «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου), 

αποσπάσματα του οποίου  επίσης ενσωματώθηκαν στην τελική  σύνθεση του 

project. Επιπλέον, οι μαθητές, μέσω αντιπροσώπων τους - και με τη χρήση 

βιντεοκάμερας - αξιολόγησαν τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, δίνοντας τη 

δικιά τους θετική ή αρνητική «βιβλιοκριτική», καθώς η ανάγνωση της λογοτεχνίας, 

είναι μία ατομική «μια μοναχική πράξη», που έχει ως κύριο σκοπό της την  

διεύρυνση και εμβάθυνση του εαυτού μας, την ανάπτυξη της προσωπικής μας 

συνείδησης (Bloom, 2001). 

  Εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο Η/Υ, το  διαδίκτυο, η  χρήση 

βιντεοκάμερας και ο διαδραστικός πίνακας. 

 Συνολική θεώρηση. 

1. Παιδαγωγική αξία – μαθησιακό αποτέλεσμα  

Από παιδαγωγική σκοπιά, τα αποκομιζόμενα οφέλη εστιάζονται αρχικά στη 

συνεργατική διαδικασία : μέσω της εμπλοκής τους στις ομάδες εργασίας , οι 

μαθητές επωφελούνται από τη συνύπαρξη σε ανομοιογενές περιβάλλον, εντός του 

οποίου ασκούνται γόνιμες αλληλεπιδράσεις  και ευνοείται η συνεννόηση με 

κριτήριο την επίτευξη κοινών στόχων . 

Σε επόμενη φάση και μέσω της διερεύνησης των ζητουμένων από τα φύλλα 

εργασίας , οι μαθητές ανακαλύπτουν τις προσωπικότητες των λογοτεχνικών ηρώων, 

κυρίως μέσα από τα κίνητρα και τη δράση τους , με αποτέλεσμα να ταυτιστούν με 

κάποιους και να απορρίψουν άλλους , χτίζοντας περαιτέρω και εμπλουτίζοντας τον 

κώδικα αξιών τους . 

Το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα , που έγκειται πρωταρχικά στη γνωριμία 

των μαθητών με τη συγγραφέα Άλκη Ζέη και στη δημιουργία κινήτρου, ώστε να 

γνωρίσουν περισσότερα έργα της  υπηρετήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς οι 

μαθητές αφ’ ενός εργάστηκαν στο σύνολό τους έχοντας κατ’ αρχήν μελετήσει το 

έργο που ανέλαβε η τάξη τους και αφ’ ετέρου δήλωσαν ότι επέλεξαν ακολούθως να 

διαβάσουν τουλάχιστον ένα ακόμη μυθιστόρημά της . 



Θετικά λειτούργησε και η ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης μέσα από τη μελέτη 

των τριών μυθιστορημάτων, καθώς στο καθένα η δράση τοποθετείται σε 

συγκεκριμένη κρίσιμη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, τα γεγονότα της οποίας οι 

μαθητές μελέτησαν διεξοδικά ,ενώ  είχαν την ευκαιρία να τα κατανοήσουν και να τα 

εμπεδώσουν κατά την εκπόνηση των εργασιών τους  . 

2. Συμβολή στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας. 

Οι μαθητές, εργαζόμενοι μέσα σε ανομοιογενείς ομάδες, είχαν τη δυνατότητα της 

από κοινού διερεύνησης προβλημάτων και της εξεύρεσης λύσεων μέσω της 

συλλογικής προσπάθειας που ευνοούσε τη σύνθεση των διαφορετικών ικανοτήτων 

στην κατεύθυνση του κοινού στόχου . Αυτό επιτεύχθηκε και μέσα από τα ζητούμενα 

των φύλλων εργασίας που έδιναν, για παράδειγμα, τη δυνατότητα εναλλακτικού  

τρόπου συμβολής στην εργασία της ομάδας : έτσι, μαθητές με αδυναμίες στη 

γραπτή έκφραση, επέλεξαν να εκφραστούν είτε εικαστικά, είτε με τη δημιουργική 

συμμετοχή τους στη χρήση των πολυμέσων . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΛΚΗ ΖΕΗ :  ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ας παρουσιάσουμε το μυθιστόρημα σε μια εκτενή περίληψη.  

• Πού εξελίσσεται το έργο; (τόπος)  

• Ποιος είναι ο χρόνος του έργου; Σε ποια ιστορική περίοδο αναφέρεται;  

• Ποιοι είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές; (ηλικία, εθνικότητα, σχέσεις μεταξύ τους)  

• Ποιά είναι τα βασικά γεγονότα του έργου;  

   

Ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται το μυθιστόρημα;  

• Αναγνωρίζετε ιστορικά γεγονότα στο μυθιστόρημα; (από τη σύγχρονη ιστορία)  

• Υπάρχουν κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν τη ζωή   των πρωταγωνιστών;  

• Πιστεύετε ότι κάποια στοιχεία του έργου αναφέρονται στη ζωή της συγγραφέως;  

• Αναγνωρίζετε σκέψεις ή συναισθήματα της εφηβικής ηλικίας στο μυθιστόρημα;  

   

Γράψτε μία κριτική για το μυθιστόρημα  

• Σας άρεσε ή όχι το μυθιστόρημα; Αιτιολογήστε  

• Ποιες σκέψεις ή προβληματισμοί σας δημιουργηθήκαν μετά την ανάγνωση του 

μυθιστορήματος;  

• Νιώσατε να ταυτίζεστε με κάποιον από τους ήρωες,  ως προς τις ιδέες ή τα 

συναισθήματά τους;  

• Ποιο απόσπασμα από το έργο σας συγκίνησε  περισσότερο; Να το αναφέρετε.  

• Προσπαθήστε να δώσετε ένα δικό σας τέλος στο έργο 

Ολομέλεια τάξης.  

• Καλλιτεχνικές δημιουργίες (ζωγραφική/μουσική/ ποίηση)  

• Αναζήτηση σκηνών από το ομώνυμο τηλεοπτικό έργο-προβολή στον διαδραστικό 

πίνακα  

• Προβολή της συνέντευξης της συγγραφέως –εντυπώσεις από την επαφή με την ίδια 

την συγγραφέα.  

 



ΑΛΚΗ ΖΕΗ : Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

         Βασικοί άξονες για την παρουσίαση :  

  

 1. Παρουσίαση του σκηνικού της ιστορίας : ποιος ενεργεί κάθε φορά, πώς 

αισθάνεται, τι κάνει, πώς, πότε, πού και για ποιο σκοπό ;  

 

 2. Πώς ξετυλίγεται η υπόθεση ; Εντοπίζετε και τα χιουμοριστικά στοιχεία που 

«αποφορτίζουν»  τη δραματικότητα των γεγονότων  

  

 3. Με ποιο τρόπο οι ήρωες ενηλικιώνονται και ωριμάζουν μέσα από τις εμπειρίες 

που βιώνουν;  Παρακολουθούμε ιδιαίτερα τον Πέτρο ( πώς σκέφτεται, πώς 

αντιδρά, πώς αισθάνεται ) και τη σταδιακή μεταμόρφωσή του από παιδί σε έφηβο 

(αλλά και την Αντιγόνη και το Σωτήρη) 

  

 4. Ποιοι αποτελούν πρότυπο για ταύτιση και ποιοι για απόρριψη ; Αιτιολογείτε 

κάθε φορά την άποψή σας  

  

 5. Ποιος είναι ο ρόλος των ζώων ;  ( π.χ. σκύλος – Στορμ , χελώνα – Θόδωρος ) 

 

 6. Πώς αισθάνεστε παρακολουθώντας τη δράση των προσώπων ; ( έκπληξη, 

απορία, θαυμασμό, φόβο, θλίψη, πικρία; ) Αιτιολογείτε  

  

 7. Δημιουργική γραφή : επιλέγετε ένα περιστατικό και το ξαναγράφετε, με 

διαφορετική πλοκή, ή διαφορετικό τέλος  

 Ή : γράφετε μια ακροστιχίδα  

 Ή : ζωγραφίζετε μια σκηνή από το έργο  

 

 

 

 

 



ΑΛΚΗ ΖΕΗ : Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Ας παρουσιάσουμε το μυθιστόρημά μας σε μια εκτενή περίληψη (τόπος-χρόνος-

κύριοι άξονες δράσης)  

 

 Οι βασικοί ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους (ηλικία-εθνικότητα-σχέση με την 

ηρωίδα…  

 

 Ποιο είναι το θέμα που διαπραγματεύεται το μυθιστόρημα; Γύρω από αυτό 

περιπλέκονται και άλλα κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της 

πρωταγωνίστριας ; Κάντε αναφορά σ΄αυτά και στην επίδραση που ασκούν στην 

ίδια  

 Όταν διάβασα το απόσπασμα…………………………. αισθάνθηκα …………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..(Κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει το 

απόσπασμα που βρήκε πιο ενδιαφέρον και του δημιούργησε τη μεγαλύτερη 

εντύπωση ή άλλο συναίσθημα ή σκέψη)  

 

 Γράψτε μια κριτική για το μυθιστόρημα που διαβάσατε. (Σας άρεσε ή όχι, ποιες 

σκέψεις ή προβληματισμοί τέθηκαν σε σας αφού το ολοκληρώσατε..). 

Προσπαθήστε να δώσετε ένα άλλο δικό σας τέλος στο έργο    

 

 Δραματοποίηση κάποιας ή κάποιων σκηνών  

 

 Καλλιτεχνικές δημιουργίες (ζωγραφική / μουσική σύνθεση / ποίηση   

 

 Παρουσίαση συνέντευξης – εντυπώσεις από την επαφή με την ίδια τη συγγραφέα  

 

 Γράψτε μια κριτική πάνω στο μυθιστόρημα που μελετήσατε.  

 

 

 


