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Γημήηπιορ Βλάσορ 

σολικόρ ύμβοςλορ Φιλολόγων Ροδόπηρ 

 

Νεοελληνική Γλώζζα  Α΄ Λςκείος 
Ππόηαζη διδαζκαλίαρ 

 

Θέμα: «Γηαρείξηζε πνιπηξνπηθώλ πόξσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο 

Διιεληθήο Γιώζζαο: από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε». 

 

ηόσορ: Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο εθείλνπο ηνπο γξακκαηηζκνύο 

(δεμηόηεηεο) πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ πνιπηξνπηθό 

θηλεκαηνγξαθηθό ιόγν, λα ηνλ απνζπκβνιίδνπλ θαη λα παξάγνπλ δηθά 

ηνπο θείκελα εληαγκέλα ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην.  

 

Μέθοδορ διδαζκαλίαρ: Σπλδπαζκόο κεζόδσλ ελδείθλπηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ (εξσηεκαηηθή, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, 

νκαδνζπλεξγαηηθή, αλαθαιππηηθή κάζεζε, ζπδήηεζε, παηγλίδηα ξόισλ, 

δξακαηνπνίεζε).  

 

 

ημείο εκκίνηζηρ: Ζ ηαηλία κηθξνύ κήθνπο Casus belli ηνπ Γηώξγνπ 

Εώε δηάξθεηαο 11 ιεπηώλ. Τν Casus Belli έθαλε ηελ πξεκηέξα ζην 

επίζεκν δηαγσληζηηθό ηκήκα ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο ζην 67ν Φεζηηβάι 

ηεο Βελεηίαο, πήξε έμη βξαβεία ζην Φεζηηβάι Γξάκαο 2011 θαη ην 

βξαβείν θαιύηεξεο κηθξνύ κήθνπο ηαηλίαο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο 

Κηλεκαηνγξάθνπ. 
 

 

ύνδεζη με ηη θεμαηική ηηρ Έκθπαζηρ – Έκθεζηρ ηηρ Α΄ Λςκείος:  

1. Γιώζζα θαη Γισζζηθέο Πνηθηιίεο (ζζ. 16-77): Τα όξηα ηεο 

γιώζζαο, Οπηηθέο ηεο γιώζζαο, Γεκηνπξγηθόηεηα ηεο γιώζζαο, 

Δηδηθέο γιώζζεο, Οξγάλσζε ηνπ ιόγνπ.  

2. Ο Λόγνο: Η.Πξνθνξηθόο θαη Γξαπηόο Λόγνο (ζζ. 92-109).  

3. Αθήγεζε (ζζ. 210-277).  

 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα:  

Αλαθνξηθή – πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, εηδηθέο γιώζζεο, δνκή 

παξαγξάθνπ (αλάπηπμε κε αλαινγία, αηηηνιόγεζε), ζπλνρή θαη 

ζπλεθηηθόηεηα θεηκέλνπ (δηαξζξσηηθέο ιέμεηο), δνκηθό δηάγξακκα 

θεηκέλνπ, ζπιινγηζκνί, πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα, θ.ν.θ.  

 

 

 

Μεθόδεςζη ηων διδακηικών ζηόσων : 
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Α.   Πποβολή ηηρ ηαινίαρ και ανάδειξη ηηρ ιδιαιηεπόηηηαρ ηος 

πολςηποπικού κινημαηογπαθικού λόγος 

 

Ι. Δξοικείωζη με ηο θέμα  - Γενικέρ επωηήζειρ καθοδήγηζηρ 
1. Πνην είλαη ην ζέκα ηεο ηαηλίαο;  

2. Να θαηαγξάςεηε  πξόρεηξα ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζαο 

γελλήζεθαλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο.  

3. Δπηρεηξήζηε λα αθεγεζείηε  πξνθνξηθώο - γξαπηώο ηελ ππόζεζε 

ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινπζήζαηε.  

4. Λέκε ζπλήζσο: «δηαβάδσ έλα βηβιίν», «βιέπσ κηα ηαηλία». 

Μπνξνύκε όκσο λα πνύκε: «δηαβάδσ κηα ηαηλία»; Πνύ βξίζθεηαη ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζην δηαβάδσ [έλα βηβιίν] θαη ζην βιέπσ [κηα 

ηαηλία]; Σηόρνο ηεο εξώηεζεο είλαη δεκηνπξγεζεί ε απνξία ζηνπο 

καζεηέο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ν θηλεκαηνγξάθνο έρεη ηε 

δηθή ηνπ γιώζζα.  

 

ΙΙ. Γιεπεύνηζη ηηρ  γλώζζαρ ηος  κινημαηογπάθος με ειδικόηεπερ 

καθοδηγηηικέρ επωηήζειρ.  

  

1. Αλαδεηήζηε πιηθό ζην δηαδίθηπν ή αιινύ ζρεηηθά κε ηε 

γιώζζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (εηδηθό ιεμηιόγην). Σηαδηαθή 

εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία ησλ εηθόλσλ ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε: γεληθό πιάλν, θνληηλό πιάλν, γθξν 

πιαλ θ.ά. Καζνξηζκόο ηνπ όξνπ σκηνή σο ελόηεηα ρώξνπ – 

ρξόλνπ - πξνζώπσλ θαη «ζπάζηκν» κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο 

ζθελήο ζε επηκέξνπο εικόνες - πλάνα. 

2. Ζ γιώζζα (νκηινύκελε θαη γξαπηή)  έρεη ηε δνκή ηεο 

(γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθό). Έλα βηβιίν έρεη θη απηό ηε δηθή 

ηνπ δνκή. Αλαδεηήζηε ζηνηρεία δνκήο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία πνπ είδαηε. Αληηπαξαβάιιεηε αδξνκεξώο ηε δνκή ελόο 

βηβιίνπ κε ηε δνκή ηεο  θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.  

3. Σε ό,ηη αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία εξσηήζεηο ζρεηηθά κε: 

α. Τν μύθο σο πξώηε ύιε γηα ηελ αθήγεζε θαη ην  λόγο -πλοκή 

σο απηήλ ηελ ίδηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε. β. Τν  τρόνο, 

δειαδή ηε ρξνληθή ζεηξά (πξόδξνκεο / αλάδξνκεο αθεγήζεηο) 

θαη ηε δηάξθεηα (ζπκπύθλσζε ηνπ ρξόλνπ ηεο αθήγεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ρξόλν ηεο ηζηνξίαο [ρ.αθ.<ρ.ηζη.] , ζύκπησζε ηνπ 

ρξόλνπ ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ ρξόλνπ ηεο ηζηνξίαο 

[ρ.αθ.=ρ.ηζη], παξάηαζε/άπισκα ηνπ ρξόλνπ ηεο αθήγεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ρξόλν ηεο ηζηνξίαο [ρ.αθ.>ρ.ηζη.].  

 

ΙΙΙ. Οι αποζςμβολιζμοί ηος κινημαηογπαθικού λόγος :  
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Ζ νπξά 

Τν ζνύπεξ κάξθεη 

Τν θιακπ 

Ζ εθθιεζία 

Ζ γθαιεξί 

Τν πξαθηνξείν 

Τν ΑΤΜ 

Τν ζπζζίηην 

 

 

ΙV. Από ηη γλώζζα ηος κινημαηογπάθος ζηιρ γλώζζερ και ζηο λόγο: 
 Γιώζζεο… 

 Γιώζζα ηνπ ζώκαηνο – ηνπ βιέκκαηνο . 

            Γιώζζα ησλ ρώξσλ θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ θαη δξνπλ κέζα 

ζ’ απηνύο. 

   

V.Παπαγωγή λόγος: Η γλώζζα ηος κινημαηογπάθος  

 

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο θείκελα εηζαγσγήο ζηε γιώζζα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη κε αθεηεξία απηά θαη ηελ ηαηλία πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ηνπο δεηνύκε (ελδεηθηηθέο εξγαζίεο) : 

 

1. Σπληάμηε έλα ιεμηθό κε ην εηδηθό ιεμηιόγην ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

γιώζζαο. 

2. Ζ  γιώζζα (νκηινύκελε θαη γξαπηή) έρεη ηε δνκή ηεο (γξακκαηηθή 

θαη ζπληαθηηθό). Έλα βηβιίν – θείκελν  έρεη θη απηό ηε δηθή ηνπ 

δνκή, όπσο θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. Αλαδεηήζηε ζηνηρεία 

δνκήο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πνπ είδαηε. Αληηπαξαβάιιεηε 

αδξνκεξώο ηε δνκή ελόο βηβιίνπ – θεηκέλνπ  κε ηε δνκή ηεο  

θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο .  

3. Γηαθξίλεηε ζθελέο θαη πιάλα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία κηθξνύ 

κήθνπο.  

 

Β.  Δνόηηηα: Οι γλώζζερ ηηρ κπίζηρ   

Με αθεηεξία ηε ζεκαηνινγία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο «Casus 

belli» πξνρσξνύκε ζηε δηεξεύλεζε έληππνπ / ειεθηξνληθνύ ιόγνπ : 

πεξηγξαθηθνύ, θαηαγγειηηθνύ, απνδεηθηηθνύ).  

Αμηνπνηνύκε  δεκνζηνγξαθηθά, δνθηκηαθά  θαη ινγνηερληθά θείκελα.  

 

Λνγνηερληθέο αλαθνξέο:  

Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη γηα κειέηε θαη επεμεξγαζία, ζε ό,ηη αθνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή (γλώσσες της κρίσης), ηα παξαθάησ 
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παξαδεηγκαηηθά θείκελα  από ηα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ 

Λπθείνπ:  

Γεκήηξεο Χαηδήο, Ο Σιούλας ο ταμπάκος, ζζ. 181-190.  

Έδξα Πάνπλη, Canto XLV, Με την τοκογλσυία, ζζ. 433-436. 

 

 

Ι. Γπαπηόρ λόγορ / παπαγωγή πολςηποπικών κειμένων 

 

Μηα από ηηο κνξθέο ηεο νηθνλνκηθήο - θνηλσληθήο θξίζεο, πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηηο κεγαινππόιεηο, είλαη θαη ν ππνζηηηζκόο ησλ 

καζεηώλ, θπξίσο ησλ δεκνηηθώλ θαη ησλ γπκλαζίσλ. Τν ζρνιείν ζνπ 

έρεη αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο  δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζίηηζεο άπνξσλ καζεηώλ ηνπ λνκνύ ζνπ. Μέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ δξάζεσλ απηώλ έρεη αλαηεζεί ζηε δηθή ζαο νκάδα ε ζύληαμε 

ησλ παξαθάησ θεηκέλσλ εληαγκέλσλ ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην:  

1. Μηα επηζηνιή  πνπ απεπζύλεηε ζην δηεπζπληή νκίινπ  Σνύπεξ 

Μάξθεη ηεο πόιεο ζαο, κε ηελ νπνία δεηάηε λα ζαο δηαζέζεη σο 

ρνξεγόο ηξόθηκα θαη κηθξνγεύκαηα γηα λα δηαηεζνύλ ζε 

ππνζηηηζκέλνπο καζεηέο.  

2. Μηα αλνηρηή επηζηνιή πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηνπηθό ηύπν θαη ζα 

απεπζύλεηαη πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ λνκνύ ζαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο επαηζζεηνπνηήζεηε πάλσ ζην ζέκα ηνπ ππνζηηηζκνύ καζεηώλ 

θαη λα ηνπο δεηήζεηε ηε ζπλδξνκή ηνπο κε ηξόπνπο πνπ εζείο ζα 

ζεσξήζεηε πξόζθνξνπο (ηξόθηκα, ρξήκαηα γηα αγνξά ηξνθίκσλ, 

θ.ν.θ).  

3. Γηαθήκηζε έληππε – ςεθηαθή – ξαδηνθσληθή θαη αθίζα πνπ ζηόρν 

ζα έρνπλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπ λνκνύ ζαο, γηα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ππνζηηηζκνύ. 

Ζ δηαθήκηζε – αθίζα  κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηεο έθθιεζεο γηα 

εμνηθνλόκεζε ηξνθίκσλ, ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή ηνπο ζε 

απόξνπο ππνζηηηδόκελνπο καζεηέο.  

4. Δπραξηζηήξηα επηζηνιή πνπ απεπζύλεηε ζην Ίδξπκα   «Τξάπεδα 

Τξνθίκσλ – Ίδξπκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο»   γηα ηελ 

παξνρή  δσξεάλ ζίηηζεο ζε απόξνπο .  

 

ΙΙ. Πποθοπικόρ λόγορ :   Δηζεγήζεηο – παξνπζηάζεηο - νκηιίεο.  

1. Σαο έρεη αλαηεζεί λα εηνηκάζεηε κηα εηζήγεζε (πξνθνξηθόο ιόγνο) 

δηάξθεηαο 15-20  ιεπηώλ  γηα ηελ παηδηθή θηώρεηα ζηνλ αλαπηπγκέλν 

θόζκν (Δπξώπε). Αμηνπνηήζηε θάπνηα από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, 

αλαδεηήζηε όκσο  θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ή αιινύ. Ζ 

νκηιία – εηζήγεζή ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εθδήισζε ηνπ δήκνπ ηεο 

πόιεο ζαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηώρεηαο. Σηελ εθδήισζε 

απηή εζείο εθπξνζσπείηε ην ζρνιείν ζαο.  
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2. «Ζ πείλα ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο (1941-1944)». Σε κηα 

εηζήγεζε 20 ιεπηώλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, αλαθεξζείηε ζην ηζηνξηθό 

απηό γεγνλόο θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


