
Α. Ταυτότητα 
 

Τίτλος: «Ένα ημερολόγιο από το Σεράγεβο» - ένα παιδί γράφει κάτω από τα ερείπια 

 

Δημιουργοί:  

Αραμπατζή Αικατερίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Κασκαντάμη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Σαγώνα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 

 

Η παρακάτω πρόταση διδασκαλίας αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ 

Τάξης ΕΠΑΛ και έχει εφαρμοστεί εν μέρει σε σχολείο  που βρίσκεται σε δήμο της Δυτικής 

Αττικής. Στο παρόν όμως σενάριο, το οποίο έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση επιμόρφωσης» (Μάιος-Ιούνιος 2021), εκτός από τις 

δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί, προστέθηκαν και άλλες. Το κείμενο που θα 

αξιοποιηθεί είναι το «Ένα Ημερολόγιο από το Σεράγεβο» της Z. Φιλίποβιτς και εντάσσεται 

στην 6η ενότητα με θέμα «Πέρα από τα σύνορα...». Για την ολοκλήρωσή του έχουν 

προβλεφθεί 2 διδακτικές ώρες. 

Προφίλ τμήματος: Το τμήμα αποτελείται από 20 άτομα, 6 μαθήτριες και 14 μαθητές. Εξ 

αυτών οι 5 είναι αλλοδαποί: 2 από την Αλβανία, 2 από το Κουρδιστάν, 1 από τη Συρία.  Το 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών είναι μέτριο και πρόκειται για πολύ ζωηρό τμήμα. 

 

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

• Πίνακας, βιντεοπροβολέας, πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους διδάσκοντες 

• Σχολικό εγχειρίδιο, εργαλεία γραφής, πρόσβαση σε Η/Υ  στο εργαστήριο και το σπίτι 

για τους  μαθητές/τριες. 

Βασική προϋπόθεση επίτευξης των σκοπών του σεναρίου είναι να δημιουργηθούν εκείνες 

οι συνθήκες μάθησης που εξασφαλίζουν την ενεργητική, δημιουργική συμμετοχή των 

μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να αποφευχθεί η μετωπική διδασκαλία και 



οι μαθητές/τριες να αισθανθούν ασφαλείς να μοιραστούν τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς τους. Προφανώς, η συνεργασία των συνδιδασκόντων είναι απαραίτητη 

για τη δημιουργία θετικού κλίματος που θα επιτρέψει τα παραπάνω. 

 

Β. Συνοπτική παρουσίαση 

Στόχοι-αναμενόμενα αποτελέσματα 

Οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται παρακάτω είναι σύμφωνα 

με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ3/137463/Δ4/09-10-2020/ΥΠΑΙΘ “ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)”.  

Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: 

• Εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου (π.χ. πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, 

χωροχρονικό πλαίσιο). 

• Προσδιορίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (π.χ. τον πομπό, τον δέκτη, 

το μέσο μετάδοσης του μηνύματος, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε). 

• Διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη σημασία των λέξεων-φράσεων που δεν 

χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά στο κείμενο. 

• Αντικαταστήσουν όρους της πρότασης με συνώνυμα και αντώνυμα σε συσχέτιση με 

το νόημα και το ύφος του κειμένου. 

• Εξηγήσουν την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης του κειμένου σε σχέση 

με την πρόθεση του συγγραφέα και/ή τον σκοπό του κειμένου. 

• Αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά του ημερολογίου ως κειμενικού είδους. 

Δεξιότητες που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στα παιδιά 

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να: 

• Μπορούν να κατανοήσουν βασικά σημεία των κειμένων ως προς τη στόχευση.  

• Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του ημερολογίου ως κειμενικού είδους και να 

μπορούν να συνθέσουν δικά τους ημερολόγια. 

• Μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να τις αξιοποιήσουν, 

αφού πρώτα τις υποβάλλουν σε κριτικό έλεγχο. 

• Αναπτύξουν συνεργατική νοοτροπία. 



• Αντιληφθούν την καταστροφικότητα του πολέμου και την αναγκαιότητα της ειρήνης. 

• Καλλιεργήσουν φιλειρηνικά συναισθήματα. 

• Καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση μπαίνοντας στη θέση της ηρωίδας- καλλιέργεια 

συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Πλεονεκτήματα της πρότασης του σεναρίου:  

Το κείμενο της Φιλίποβιτς πλαισιωμένο με το παρόν σενάριο διδασκαλίας αποτελεί 

κατάλληλο μαθησιακό υλικό τόσο για την ηλικία των μαθητών/τριών όσο και για το γνωστικό 

τους επίπεδο. Η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού του τμήματος (25%  από χώρες 

δοκιμασμένες από πόλεμο) βοηθά στην ανάκληση εμπειριών, αναμνήσεων, αφηγήσεων και 

το μοίρασμά τους με την ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές/τριες διαβάζοντας τα βιώματα 

ενός κοριτσιού στην ηλικία τους «χτίζουν» την λεγόμενη ενσυναίσθηση, που λειτουργεί 

αποτρεπτικά σε οποιαδήποτε ρατσιστική και φιλοπόλεμη προπαγάνδα. Η πρόταση αυτή 

εμπλέκει συνεργατικά σχήματα διδασκαλίας, προωθεί την ενεργητική συμμετοχή των 

μαθητών, τον διάλογο, την αυτενέργεια, τη συνεργασία.  

Επίσης, με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, π.χ. ακροστιχίδα, εικονογράφηση, δημιουργία 

πολυτροπικών κειμένων, η διδασκαλία ξεφεύγει  από τους αυστηρά γνωσιολογικούς 

κανόνες και η λογοτεχνία απελευθερώνει τη φαντασία (Γρόσδος, 2014). 

 

Μορφές γραμματισμού που καλλιεργούνται 

Σχολικός γραμματισμός: συνδέεται με τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής, την 

καλλιέργεια της λογικής σκέψης, την κατανόηση γραμματικών κανόνων, την ικανότητα 

διαχείρισης αφηρημένων εννοιών και υποθετικών ερωτήσεων, την ανάπτυξη 

επικοινωνιακών  δεξιοτήτων. 

Λειτουργικός γραμματισμός: αφορά την καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων που 

χρειάζονται οι μαθητές/τριες για την επιτυχή επαγγελματική τους πορεία. 

Κριτικός γραμματισμός: στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στις διάφορες 

μορφές γραμματισμού. 

Κοινωνικός γραμματισμός: αφορά την ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

εκείνης της γνώσης που έχει θεμελιωθεί μέσα από τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τις 



εμπειρίες των μαθητών/τριών και συνδέεται με την ανάγνωση διαφόρων κειμένων. Αυτή η 

ενεργοποίηση επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των κειμένων.  

  

Γ. Πορεία της διδασκαλίας 

1η διδακτική ώρα (εργαστήριο πληροφορικής) 

α) Προαναγνωστικό Στάδιο (10 λεπτά): Στο στάδιο αυτό προτείνεται το μοντέλο της 

ομαδικής/σύγχρονης διδασκαλίας, καθώς οι διδάσκοντες/ουσες γνωρίζονται κάποιο 

χρονικό διάστημα μεταξύ τους και έχουν ορίσει το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας. 

Ζητείται από τους μαθητές/τριες να παρατηρήσουν την εικόνα που συνοδεύει τα προς 

εξέταση κείμενα και να διατυπώσουν τις πρώτες τους σκέψεις σχετικά με το τι απεικονίζεται: 

ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποια εικάζουν ότι είναι η κατάστασή τους κ.ά. Στη 

συνέχεια εκφράζουν τις προσδοκίες τους, όπως προκύπτουν από τον τίτλο «Ένα ημερολόγιο 

από το Σεράγεβο», τις οποίες η μια εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα.  

 

Εναλλακτικά: Ο ένας εκπαιδευτικός δείχνει τον χάρτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας (πού) και 

γράφει στον πίνακα το πότε (1992) και ο άλλος εξηγεί με λίγα  λόγια το πριν (ειρηνική 

συμβίωση λαών και όλων των θρησκειών) και το μετά (πχ. καταστροφές κτιρίων. Κατά τη 

διάρκεια της πολιορκίας 11.541 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων 

πάνω από 1.500 παιδιών. Επιπλέον 56.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 

συμπεριλαμβανομένων περίπου 15.000 παιδιών). 



 

 

 



β) Αναγνωστικό στάδιο (35 λεπτά): Στο στάδιο αυτό προτείνεται το μοντέλο της 

ομαδοσυνεργατικής/ «συμπληρωματικής» διδασκαλίας, δηλαδή η μια εκπαιδευτικός θα 

αναλάβει μια μεγαλύτερη ομάδα μαθητών/τριών και η άλλη μια μικρότερη ομάδα, που 

όμως χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια λόγω των γλωσσικών αδυναμιών που αντιμετωπίζει. 

Από το προηγούμενο στάδιο αναδείχθηκαν δύο θέματα που θα επεξεργαστούμε στη 

συνέχεια: το ημερολόγιο ως κειμενικό είδος και το Σεράγεβο.  

• Οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια των διδασκόντων/ουσών μπαίνουν στο Διαδίκτυο 

και βρίσκουν πληροφορίες για το Σεράγεβο. Δουλεύουν σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα 

είναι οι «Γεωγράφοι» (μικρότερη ομάδα) που αναζητούν πληροφορίες για τη 

μορφολογία του χώρου και τη γεωγραφική θέση του Σεραγέβου. Η άλλη είναι οι 

«Ιστορικοί» (μεγαλύτερη ομάδα) που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ιστορία 

του τόπου και την πολιορκία του κατά τον πόλεμο της Βοσνίας. Τέλος, οι 2 ομάδες 

ορίζουν έναν εκπρόσωπο, για να ανακοινώσει τα ευρήματα αυτής της μικρής έρευνας 

στην ολομέλεια. 

•  Ακολουθεί ανάγνωση των κειμένων από τις διδάσκουσες εναλλάξ και γλωσσική 

εξομάλυνση λέξεων. Στη συνέχεια με κατευθυνόμενες ερωτήσεις σε αντίστοιχα 

φύλλα εργασίας,  προσεγγίζεται ερμηνευτικά το κείμενο: ποιος μιλάει; τι σκέψεις 

κάνει; ποια η σχέση με την οικογένεια; ποιες ταλαιπωρίες βιώνει; ποιες αντιφάσεις 

υπάρχουν στο κείμενο;  

• Σχολιάζεται η χρήση  της μεγαλογράμματης γραφής και των σημείων στίξης που 

παραπέμπουν σε συναισθηματική φόρτιση.  

• Επισημαίνονται οι μεταφορές και σχολιάζεται η χρήση τους.  

• Με τη χρήση του βιντεοπροβολέα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 

ημερολογίου ως κειμενικού είδους. Αυτό το θεωρητικό υλικό, όπως επίσης και 

συμπληρωματικές ασκήσεις, θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική τάξη για περαιτέρω 

μελέτη και αυτοαξιολόγηση.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ μπορεί να αξιοποιηθεί η μέθοδος jigsaw κατά τον εξής τρόπο:  

Μοιράζονται τα τρία ημερολόγια σε  ομάδες μαθητών.  



Α. Η μια  εκπαιδευτικός συνεργάζεται με μια ομάδα και  η άλλη με τις άλλες δυο. Ζητούνται  

ερωτήσεις που αφορούν στον επικοινωνιακό πλαίσιο, ίδιες σε κάθε ομάδα:  

1. Γιατί, κατά την άποψή σας  γράφει η κοπέλα το ημερολόγιο; 

2.  Ποια είναι τα θέματα που την απασχολούν;  

3. Ποιο είναι, κατά την άποψή σας,  το σπουδαιότερο  σημείο που θα ήθελε η κοπέλα να το 

γνωρίζει ο κόσμος  σχετικά με έναν πόλεμο;  

4. Γιατί επέλεξε να το προβάλει;  

Β. Αφού οι μαθητές κάθε ομάδας  προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους, θα αλλάξουν ομάδα  

και θα το συζητήσουν με την νέα ομάδα. 

Γ.  Αφού επιστρέψουν στην αρχική ομάδα, θα συζητήσουν τις νέες πληροφορίες.  

Δ. Τέλος, οι ομάδες θα παρουσιάσουν στην τάξη τις απόψεις τους. 

   

γ) Μεταναγνωστικό στάδιο ( μια διδακτική ώρα στο εργαστήριο Πληροφορικής)  

Στο στάδιο αυτό θα αξιοποιηθεί το μοντέλο «Ένας διδάσκει-ένας παρατηρεί», ώστε να 

εντοπιστούν εκείνοι οι μαθητές/τριες που ενδέχεται να μην έχουν κατακτήσει τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 4 ομάδες φροντίζοντας σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας 

αλλοδαπός μαθητής και τους ανατίθεται άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου (200 λέξεις). 

Ζητείται από τους μαθητές/τριες να κάνουν καταγραφή σε δικό τους ημερολόγιο μιας 

ημέρας που για τους ίδιους/ες είχε μεγάλη σημασία. Στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται 

υπενθυμίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ημερολογίου ως κειμενικού είδους. Στη 

συνέχεια κάποιος/α από κάθε ομάδα διαβάζει το κείμενο στην ολομέλεια (30 λεπτά). 

Ακολουθεί μια ατομική δραστηριότητα (15 λεπτά). Αξιοποιώντας την «Κουβεντούλα» της η-

τάξης ζητείται από τους μαθητές/τριες να καταγράψουν και να στείλουν στους υπολοίπους 

το σύντομο σχόλιό τους σχετικά με τα συναισθήματα που τους προκάλεσε το κείμενο που 

μελέτησαν. 

 

Εναλλακτικά, μπορεί να δημιουργηθεί κύβος με τα παρακάτω θέματα:  



1. Δημιουργήστε μια ακροστιχίδα με τη λέξη ΠΟΛΕΜΟΣ, αξιοποιώντας στοιχεία από τα 

ημερολόγια της Ζλάτα. 

2. Εικονογραφήστε τα λεγόμενα της Ζλάτα και δημιουργήστε παρουσίαση με τις 

εικόνες. 

3. Γράψτε το δικό σας κείμενο σε δύο παραγράφους αξιοποιώντας τις λέξεις: πόλεμος, 

ειρήνη, ζωή, παιδί, άνοιξη, περιστέρια, παιδικές φωνές, σκέφτομαι. 

4. Καταγράψτε στο ημερολόγιό σας τις σκέψεις σας για τα βάσανα της Ζλάτα.  

5. Επιλέξτε ένα από τα τρία ημερολόγια και δημιουργήστε ένα συννεφόλεξο.  

6. Υποθέστε ότι η ηρωίδα έχει σελίδα στο Facebook. Γράψτε της ένα σχόλιο που να 

ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς που έθεσε στα κείμενα που διαβάσατε.  

 

 

 

 

 

Οι μαθητές δουλεύουν σε 4 ανομοιογενείς ομάδες  (φροντίζουμε σε καθεμία να είναι και 

ένας αλλοδαπός μαθητής, για να ακουστεί πιθανόν η δική του μαρτυρία). Οι ομάδες 

παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη.  
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