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Το σενάριο αφορά στην Α τάξη ΕΠΑΛ και εντάσσεται στη 
διδακτική  ενότητα «Πέρα από τα σύνορα...»

Γνωστικό αντικείμενο: Νέα Ελληνικά

Το σενάριο αποτελεί πρόταση της ομάδας Α

Τίτλος σεναρίου: «Αθήνα – Χαλέπι»

Το σενάριο βασίζεται στις αρχές της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας και της ΜΝΑΕ

Η επιλογή του λογοτεχνικού κειμένου στηρίχθηκε στα 
κριτήρια του σύγχρονου και επίκαιρου θέματος της 
προσφυγιάς και της μετανάστευσης 



• Α1: 25 μαθητές (18 αγόρια + 7 κορίτσια)
• Ενήλικοι μαθητές : 9/25
• Αλλοδαποί μαθητές : 12/25(5 πακιστανικής καταγωγής, 3 

αφγανικής, 2 αλβανικής, 2 κινεζικής)
• Μαθητές με ε.ε.α : 9/25 (έχουν προσκομίσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά)
• Μαθητές που έχουν επαναλάβει τάξη στο Γ/Σ ή στην Α 

ΕΠΑ.Λ : 6/25
• Επίδοση: κάτω του μετρίου 
• Συμπεριφορά : καλή σε γενικές γραμμές. Παρατηρούνται 

και αποκλίνουσες συμπεριφορές (σπάνια)



• Δυσκολίες στην κατανόηση και στην επεξεργασία ενός 
κειμένου

• Δυσκολίες στην απάντηση ερωτήσεων, οι οποίες έχουν 
περισσότερα από ένα σκέλη

• Δυσκολίες στην οργάνωση της σκέψης και της δομημένης 
παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου

• Δυσκολίες στην ανάγνωση

• Λεξιπενία 

• Έλλειψη ενδιαφέροντος

• Ετερόκλητο πολιτισμικό & γνωστικό υπόβαθρο



• Ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
• Γλωσσική επίγνωση
• Κριτικός γραμματισμός (κατανόηση και ερμηνεία κειμένου)
• Ενεργοποίηση βιωμάτων και εμπειριών (διερευνητική και 

βιωματική μάθηση) 
• Ενεργός εμπλοκή μαθητών/-τριών
• Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και καλλιέργειας δημοκρατικής 

συνείδησης 
• Μετασχηματισμός του «Εμείς και οι άλλοι» σε ένα 

εγκλειστικό και γενικευτικό Εμείς (όλοι εμείς, χωρίς 
διακρίσεις)



 Χρονική διάρκεια : 4 ώρες

 ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 1η ώρα(προαναγνωστική και αναγνωστική φάση): 
Στρατηγική συνδιδασκαλίας : Παράλληλη διδασκαλία (οι 
δύο συνδιδάσκοντες/-ουσες διδάσκουν σε δύο ομάδες και 
στο τέλος τα αποτελέσματα στην ολομέλεια)



Ένα πουλί πετάει απ το ένα λευκό μπαλκόνι στ’ άλλο 

μέσα στο φως του πρωινού. Κυριακή στην Αθήνα ,

Ιούλης μήνας. Το πουλί θα μείνει εδώ 

να ρουφάει τον ήλιο το πρωί

και τη δροσούλα∙ να λούζεται καθάριο φως.

Δεν το σπρώχνουν να φύγει, να εγκαταλείψει άρον άρον 

τις εστίες, σαν τους Σύριους 

που έφυγαν μια μέρα σαν κι αυτή 

κατατρεγμένοι, μ’ έναν μπόγο ρούχα, κι ο ήλιος

έλαμπε και μύριζαν λουλούδια κι ο ήχος από τις ερπύστριες

άνθιζε στο Χαλέπι. Άφησαν πίσω τους την κάθε παιδική 

γωνιά 

όπου έπαιζαν κρυφτό και κάθε τούβλο που αγάπησαν, 

τη μυρωδιά της πρώιμης ανοιξιάτικης δροσιάς, τις φυσαλίδες 

που τους καίγανε τη γλώσσα σαν άνοιγε η γκαζόζα∙

τους δρόμους 

που διέσχιζαν να φτάσουνε στο σπίτι της πρώτης τους 

αγάπης, το χρώμα

που είχε η άσφαλτος και τις ρωγμές στ’  οδόστρωμα 

που ήξεραν απ’ έξω∙ τα ματς τα ποδοσφαιρικά στην 

τηλεόραση,

τις σκιερές γωνίες, τις αυλές , τα καταστήματα με τις 

πολύχρωμες 

κουρτίνες, τις κόρνες των λεωφορείων, τους ανόητους 

οδηγούς και τα παντζούρια που τραβούσαν για να 

κλείσουν 

έξω τον ήλιο και τη φασαρία, για να ρθουν μετά από 

λαθρέμπορους και

πνιγμούς

στη χώρα που εγκαταλείπω γιατί μ’ εγκατέλειψε .

Βρήκαν το ίδιο φως, την ίδια απελπισία. Κι εδώ τραβάμε 

ακόμα τις κουρτίνες, για να κλείσουμε τον ήλιο 

έξω.



• Αφόρμηση: (προτάσεις)
• Δείχνουμε εικόνες με πουλιά και μικρό σε χρονική διάρκεια video σχετικό με 

πρόσφυγες (brain storming)
• Δείχνουμε έναν χάρτη και καλούμε τους μαθητές να περιγράψουν διαδρομές 

Χαλέπι –Αθήνα 
• Εννοιολογικός χάρτης με τις λέξεις πρόσφυγες-μετανάστης (ομοιότητες –

διαφορές). Μπορούμε να συνεργαστούμε και με τον/την ΠΕ78 (οι μαθητές 
διδάσκονται στην Α τάξη τα κεφάλαια Μετανάστευση και ο ελεύθερος , 
υπεύθυνος και ενεργός πολίτης στο μάθημα Πολιτική Παιδεία)→χρήση 
πρότερης γνώσης / γνώση από άλλο επιστημονικό πεδίο

• Βιωματικές ερωτήσεις  →μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
• Τίτλος ποιήματος : προσδοκίες/υποθέσεις μαθητών/-τριών
• Χρήση του ψηφιακού εργαλείου “Ανεμόσκαλα”: να βρουν τη λέξη «πουλί» σε 

άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα











• Ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας: 
• Περιγραφή εικόνων ποιήματος
• Εκφραστικά μέσα και η λειτουργία τους
• Διαρθρωτικές λέξεις και η νοηματική τους σχέση (χρονική ακολουθία, αίτιο 

–αποτέλεσμα, κ.λπ)
• Πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο (χρόνος, τόπος, πρόσωπα, 

κοινωνικό πλαίσιο, βασικές ιδέες/θέματα που απασχολούν το ποιητικό 
υποκείμενο: συναισθήματα φόβου, στάσεις & συμπεριφορές, απομόνωση, 
αλλοτρίωση, αποξένωση, γηγενείς – οι άλλοι, καχυποψία κλπ.)

• Επιβεβαίωση ή διάψευση προσδοκιών με βάση τους κειμενικούς δείκτες, 
σχετικά με τον τίτλο του ποιήματος

• Αφηγηματικοί τρόποι και αφηγηματικές τεχνικές 
• Σημεία στίξης(π.χ λειτουργία του κόμματος→ ασθματική γραφή → έντονα 

φορτισμένο ποιητικό υποκείμενο)



• Αντιθέσεις 

• Στάσεις, συμπεριφορές, αξίες που αναδεικνύονται μέσα από το 
κείμενο

• Γιατί οι Σύριοι είναι πρόσφυγες και όχι μετανάστες 
(αιτιολόγηση με αναφορά στο κείμενο * γνώση από Πολιτική 
Παιδεία*)

• Ποιες αισθήσεις διεγείρονται (λέξεις του κειμένου)

• Σύνδεση τίτλου ποιητικής συλλογής (Η επιστροφή των νεκρών)
με περιεχόμενο ποιήματος. {ενεργοποίηση γνώσης για τη 
μικρασιατική καταστροφή και την έννοια της προσφυγιάς των 
Ελλήνων)

• Συμβολισμοί



 Αγώνας δισσών λόγων: «Οι πρόσφυγες δημιουργούν προβλήματα στους γηγενείς» 
(υπέρ –κατά)

 Να αποδώσουν εικαστικά εικόνες του ποιήματος (ζωγραφική): οπτικοποίηση 
ποιήματος

 Να δραματοποιήσουν κάποιες εικόνες του ποιήματος (αξιοποίηση θεατρικών 
τεχνικών: παιχνίδι ρόλων)→Χρήση διαφοροποιημένης διδασκαλίας(RAFT)

πρόσφυγας Γηγενής Συν-ομιλία Είμαι και εγώ 
άνθρωπος

γηγενής Δήμος Επιστολή-
διαμαρτυρία

Οι ξένοι πρέπει 
να φύγουν

Πουλί Άνθρωποι Ποίημα/τραγού
δι

Εν τη ενώσει η 
ισχύς



• Δημιουργική γραφή: Να γράψουν ημερολόγιο (στη θέση ενός 
πρόσφυγα) για τη διαδρομή τους ως την Αθήνα ή για την ημέρα 
άφιξή τους στην Αθήνα κ.λπ

• Πρόσφυγες –γηγενείς : τι μας ενώνει / τι μας χωρίζει(δύο 
παράγραφοι)

• Δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 
γραπτού λόγου :

• Cubing ή τρίλιζα (Κατανέμουμε τις ερωτήσεις της αναγνωστικής 
φάσης σε εννέα τετράγωνα από τις πιο εύκολες στις πιο δύσκολες 
και οι μαθητές/-τριες επιλέγουν τρία τετράγωνα κάθετα ή διαγώνια) 
Ή τις τοποθετούμε στις έξι πλευρές ενός ή δύο κύβου/-ων  

• Ζάρια ιστοριών : σε κάθε επιφάνεια του ζαριού έχουμε ζωγραφίσει 
μια εικόνα του ποιήματος και οι μαθητές φτιάχνουν τη δική τους 
ιστορία…



 Tι γνώριζα, τι ήθελα να μάθω , τι έμαθα

 Άλλαξε ο τρόπος σκέψης μου, γιατί;

 Τι προτείνω; Τι ελπίζω; Τι αισθάνομαι;

 Συνέντευξη ποιήτριας: συνέντευξη στην Εύα Κουκή Πηγή 
http://www.exostispress.gr/Article/i-kristalli-gliniadaki-ston-
exosti#ixzz6694cVGyf

***Σημείωση: Στη διάρκεια της αναγνωστικής & μεταναγνωστικής 
φάσης δόθηκαν φύλλα εργασίας (τρίλιζα, κύβοι) και έγινε 
αυτο-αξιολόγηση & έτερο-αξιολόγηση.

http://www.exostispress.gr/Article/i-kristalli-gliniadaki-ston-exosti


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κατανόηση προφορικού λόγου 

Παραγωγή προφορικού λόγου 

Κατανόηση γραπτού λόγου 

Παραγωγή γραπτού λόγου 

Ενδιαφέρον και συμμετοχή  

Συνεργασία 

Αυτονομία και ανάληψη πρωτοβουλιών 

ΣΧΟΛΙΑ 

Δυνατά  
σημεία 

 

Σημεία και τομείς που 
χρειάζονται βελτίωση 

 

 



 Α.Π.Σ Νέων Ελληνικών Α ΕΠΑ.Λ 
 Οδηγίες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου (Φ3/125811/Δ4/21-09-2020, Φ3/137463/Δ4/09-10-2020) 
 Υλικό ΙΕΠ για ΜΝΑΕ:
 ΒΕΚΡΗΣ-ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ:  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΝΑΕ – ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. "Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" MIS 5022549 .
 ΒΕΚΡΗΣ-ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ"Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση 

της Επιμόρφωσης" MIS 5022549 .
 ΒΕΚΡΗΣ-ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ- ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. "Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" MIS 5022549 
 Βεκρής Ελευθέριος, Άννα Αφεντουλίδου: ΣΕΝΑΡΙΑ (ΣΥΝ)ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)»
 ΒΕΚΡΗΣ-ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" . MIS 5022549 
 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΗΣ. "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης". MIS 5022549 
 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ: Δημιουργική Γραφή και Συνδιδασκαλία
 Πρακτικά Συνεδρίου: Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.: «Αποτίμηση, Δυνατότητες, Προοπτικές». Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, 

Σιβιτανείδιος Σχολή, Θεσσαλονίκη.
 Μπινιάρη Λευκοθέα: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία – Πρακτικές.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


