
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΓΝΑΡΙΟ Α΄ ΛΤΚΓΙΟΤ 
 
Tίηιμξ: Πανάδμζε θαη μμκηενκηζμόξ ζηε κεμειιεκηθή πμίεζε 

 
Δεμημονγόξ: Αηθαηενίκε Πνμθμπίμο  
 
Γκςζηηθό ακηηθείμεκμ: Κεμειιεκηθή ιμγμηεπκία 
 
ομβαηόηεηα με ημ κέμ Π: Πνμβιέπεηαη δηδαθηηθή εκόηεηα με  
                                            αοηό ημ ζέμα ζηεκ Α΄ Θοθείμο 
 
Γίδμξ δηδαθηηθήξ πναθηηθήξ: project, μμαδμζοκενγαηηθή δηδαζθαιία 
 
Πνμηεηκόμεκε δηάνθεηα: 18 ώνεξ 



Γηζαγωγή 
 

Ε δηδαθηηθή εκόηεηα «Πανάδμζε θαη μμκηενκηζμόξ  
ζηε κεμειιεκηθή πμίεζε» επηδηώθεη  

 
● κα πνμζθένεη έκα θαζμδεγεηηθό κήμα, γηα κα ηαληκμμεζμύκ ηα  
   πμηεηηθά θείμεκα ημο ακζμιμγίμο  
 
● κα δώζεη έκα δηδαθηηθό πιαίζημ γηα ηεκ πνμζέγγηζή ημοξ 
 
● κα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ ελέιηλε ηεξ κεμειιεκηθήξ πμίεζεξ 
ζημκ 20μ αηώκα 
 
● κα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ζεμαηηθά παναθηενηζηηθά ηεξ παναδμζηαθήξ  
   πμίεζεξ (εζκηθά μνάμαηα, θύζε, μ νόιμξ ημο πμηεηή) θαη μη     
   ηεπκμηνμπηθέξ θαηκμημμίεξ ηεξ μμκηένκαξ πμίεζεξ 
 
● κα θςηηζηεί ε ζέζε ημο Ηαβάθε θαη ημο Ηανοςηάθε ςξ πνμαγγέιςκ   
   ημο μμκηενκηζμμύ 



 θμπμζεζία : 
 
  ● Κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ μη μαζεηέξ όηη ε 
      πμίεζε αιιάδεη, ηόζμ ζημ πενηεπόμεκμ όζμ 
      θαη ζηε μμνθή ηεξ, από επμπή ζε επμπή. 
 
● Κα απμθηήζμοκ μηα ζοκμιηθή εηθόκα ηεξ ελέιηλεξ ηεξ 
κεμειιεκηθήξ πμίεζεξ. 
 
● Κα γκςνίζμοκ ηα ιμγμηεπκηθά θηκήμαηα ημο νμμακηηζμμύ, 
ημο πανκαζζηζμμύ, ημο ζομβμιηζμμύ, ημο μμκηενκηζμμύ θαη 
ημο οπεννεαιηζμμύ. 
 
● Κα θςδηθμπμηήζμοκ ηα παναθηενηζηηθά ηεξ παναδμζηαθήξ 
θαη ηεξ μμκηένκαξ πμίεζεξ 



   Δεληόηεηεξ : 
 
● Κα δηαθνίκμοκ ηα παναθηενηζηηθά ηεξ μμκηένκαξ θαη ηεξ  
   παναδμζηαθήξ πμίεζεξ θαη κα ηα εκημπίδμοκ ζε πμηήμαηα. 
 
● Κα εκηάζζμοκ έκα πμηεηηθό ένγμ ζε μηα ζέζε ζηε γναμμή ηεξ  
   ελέιηλεξ από ηεκ παναδμζηαθή ζηε μμκηένκα πμίεζε. 
 
● Κα ελμηθεηςζμύκ με ημ άιμγμ ζημηπείμ ηεξ μμκηένκαξ 
    πμίεζεξ θαη κα είκαη ακμηθημί ζηεκ πμιοζεμία ημο πμηεηηθμύ 
    ιόγμο. 
 
 ● Κα πεηναμαηίδμκηαη με ηηξ δοκαηόηεηεξ ηεξ γιώζζαξ θαη 
    ημοξ ζοκεηνμμύξ. 



Κείμεκα:  
 

Από ηα ΚΝΛ ηεξ Α΄Λοθείμο: 
 
Δεμμηηθό ηναγμύδη, Σεξ κύθεξ πμο θαθμπάζεζε,  
Β. Ημνκάνμξ, Γνςηόθνηημξ (Ήνζεκ ε ώνα θη μ θαηνόξ),  
Ζ. Βειανάξ, ακ πεηαιμύδα ζηε θςηηά,  
Α. Ηάιβμξ, Σα εθαίζηεηα,  
Δ. μιςμόξ, Γιεύζενμη πμιημνθεμέκμη,  
Θ. Ιαβίιεξ, Ιμύπνςμα,  
Η. Παιαμάξ, Παηρίδες! Αέρας, γη. Αγμνά,  
Η. Υαηδόπμοιμξ, Ήνζεξ,  
Ι. Γξππάξεο, Εζηιάδες 
Θ. Πμνθύναξ, Σμ ζέαηνμ, 
Α. ηθειηακόξ, Δείπκμξ,  
Η. Βάνκαιεξ, Οη μμηναίμη,  
Η.Π. Ηαβάθεξ, Πενημέκμκηαξ ημοξ βανβάνμοξ, Ζζάθε,  
                       Ε ζαηναπεία, Απμιείπεηκ μ Θεόξ Ακηώκημκ, 
                       Αιελακδνηκμί βαζηιείξ, Εγεμώκ εθ Δοηηθήξ    
                       Θηβύεξ, Κέμη ηεξ ηδώκμξ 400 μ.Υ. 



Από ηα ΚΝΛ ηεξ Β΄ Λοθείμο: 
 
Κ. Θαπαζηώηεξ, Κοπηενηκό,  
Η. Ηανοςηάθεξ, Γίμαζηε θάηη, Ιπαιάκηα ζημοξ άδμλμοξ πμηεηέξ 
  ηςκ αηώκςκ  
Σ. Παπαηζώκεξ, οκάκηεμα,  
Γ. εθένεξ, Πάκς ζ’ έκα λέκμ ζηίπμ, Γιέκε, Γπί αζπαιάζςκ,  
  Ο βαζηιηάξ ηεξ Αζίκεξ, Σειεοηαίμξ ηαζμόξ,  
Α. Γμπεηνίθμξ, Σνία απμζπάζμαηα, Επώ,  
Γ. Βαθόπμοιμξ, Ε Γιεγεία ηςκ αδειθώκ,  
Γ. Ρίηζμξ, Ρςμημζύκε, Ακοπόηαπηε πμιηηεία, 
Κ. Ηαββαδίαξ, Πμύζη,  
Κ. Γγγμκόπμοιμξ, Κέα πενί ημο ζακάημο ημο Ζζπακμύ πμηεημύ  
  Φ.Γ. Θόνθα,  
Ο. Γιύηεξ, Ε ηνειή νμδηά, Ε Ιανίκα ηςκ βνάπςκ, ηα πηήμαηα  
  βαδίζαμε όιε μένα, Σμ Άλημκ εζηί (Σα Πάζε, άζμα ε΄),  
Κ. Βνεηηάθμξ, Σεξ πάνηεξ μη πμνημθαιηέξ  



Από ηα ΚΝΛ ηεξ Γ΄ Λοθείμο: 
 
Ι. απημύνεξ, Ε Απμθνηά,  
Κ. Βαιαςνίηεξ, Ιηθνόξ ζνήκμξ. 
 
 
Πανάιιεια πμηήμαηα: 
 
Η. Ηαβάθεξ, Ε πόιηξ, Θάιαζζα ημο πνςημύ,  
  Σείπε, Θομήζμο ζώμα, Έηζη πμιύ αηέκηζα,  
Η. Ηανοςηάθεξ, Πνέβεδα, Γηξ Ακδνέακ Ηάιβμκ,  
Γ. εθένεξ, ηνμθή,  
Α. Γμπεηνίθμξ, Τρηθάμηκμξ,  
Κ. Γγγμκόπμοιμξ, Γορ θαη Φνμονά, Σμ γιςζζάνημ ηςκ ακζέςκ. 



Ακαιοηηθή πενηγναθή ηωκ θάζεωκ οιμπμίεζεξ ημο project: 
 

 Α΄ θάζε: Πνηκ από ηεκ ακάγκωζε  
(πενίπμο 2 δηδαθηηθέξ ώνεξ) 

 
● εηζαγςγή ζημ ζέμα ηεξ δηδαθηηθήξ εκόηεηαξ επηζηναηεύμκηαξ ηηξ ζπμιηθέξ ή   
   ελςζπμιηθέξ γκώζεηξ ηςκ μαζεηώκ. Δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα  
   ζομεζμύκ, κα απαγγείιμοκ, κα ζπμιηάζμοκ πμηήμαηα πμο ημοξ ανέζμοκ ή πμο  
   ημοξ έθακακ εκηύπςζε. 
● ακάγκςζε, αθνόαζε μαγκεημθςκεμέκςκ θαη μειμπμηεμέκςκ πμηεμάηςκ θαη 
   θαηάηαλή ημοξ ζε μία ζεηνά από ημ πημ παναδμζηαθό ζημ πημ μμκηένκμ.  
 

Β. Ημνκάνμξ, Γνςηόθνηημξ 
http://www.youtube.com/watch?v=bq-EgFIWzZ0&feature=related   
http://www.snhell.gr/    
Δ. μιςμόξ, Γιεύζενμη πμιημνθεμέκμη, πεδίαζμα Β’  
http://www.youtube.com/watch?v=eshpMdgfIvs&feature=related  
http://www.snhell.gr/   
Θ. Ιαβίιεξ, Θήζε 
http://www.snhell.gr/   
http://www.youtube.com/watch?v=n-C_mNq0nnY&feature=related   
Η.Π. Ηαβάθεξ, Ζζάθε 
http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=52&author_id=60&page=anthology   
Ο. Γιύηεξ, Ε Ιανίκα ηςκ βνάπςκ 
http://www.youtube.com/watch?v=mOOFcxm0L7E&feature=related   

http://www.youtube.com/watch?v=bq-EgFIWzZ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bq-EgFIWzZ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bq-EgFIWzZ0&feature=related
http://www.snhell.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=eshpMdgfIvs&feature=related
http://www.snhell.gr/
http://www.snhell.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=n-C_mNq0nnY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n-C_mNq0nnY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n-C_mNq0nnY&feature=related
http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=52&author_id=60&page=anthology
http://www.youtube.com/watch?v=mOOFcxm0L7E&feature=related


● οδήηεζε γηα ημ ηη είκαη αοηό πμο θάκεη έκα πμίεμα παναδμζηαθό  
   θαη ηη μμκηένκμ, μπόηε ακαθενόμαζηε ζε βαζηθέξ έκκμηεξ ηεξ πμίεζεξ:  
 
 ζηνμθή  
 ζηίπμξ 
 μέηνμ  
 μμμημθαηαιελία  
 ζέμαηα  
 μμηίβα  
 ιονηζμόξ  
 δναμαηηθόηεηα  
 έιιμγε κμεμαηηθή αιιειμοπία 



Β΄ Φάζε: Κονίωξ ακάγκωζε: (πενίπμο 10 δηδαθηηθέξ ώνεξ) 
 
(α) 2 ώνεξ (από ηηξ 10 ηεξ Β΄ Φάζεξ) 
 
● Ε μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ μειεηά έκα παναδμζηαθό θαη έκα μμκηένκμ 
πμίεμα (Θ. Ιαβίιεξ, Ιμύπνςμα-Γ. Ρίηζμξ, Ο ηόπμξ μαξ) θαη 
ζομπιενώκεη πίκαθα με ηα βαζηθά παναθηενηζηηθά ηεξ παναδμζηαθήξ 
θαη ηεξ μμκηένκαξ πμίεζεξ.  
  

Παραδοσιακή ποίηση Μοντέρνα ποίηση 

•Έκκεηξνο ζηίρνο 

• Πνηεηηθό ιεμηιόγην  

• Σηίμε θαλνληθή 

• Δηαηήξεζε ησλ θνηλώλ λνεκάησλ  ησλ   

   ιέμεσλ 

• Λνγηθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο 

• Έιινγε λνεκαηηθή αιιεινπρία 

• Τίηινο πξντδεαζηηθόο, δεισηηθόο ηνπ   

   πεξηερνκέλνπ 

• Λπξηζκόο 

 

• Ειεύζεξνο ζηίρνο 

• Καζεκεξηλό ιεμηιόγην 

• Αθαλόληζηε ζηίμε 

• Πνιπζεκία, λέα λνεκαηηθή θόξηηζε ιέμεσλ-  

   πξσηόηππε ρξήζε ζπκβόισλ 

• Υπνδήισζε ή απόθξπςε ηνπ ζεκαηηθνύ θέληξνπ 

• Δπζλόεηε πνίεζε-άινγν ζηνηρείν 

•Τίηινο πξνβιεκαηηθόο, λνεκαηηθά αλελεξγόο 

• Δξακαηηθόηεηα 
 



(β) 4 ώνεξ (από ηηξ 10 ώνεξ ηεξ Β΄ Φάζεξ) 
 
Οη μαζεηέξ πςνίδμκηαη ζε πέκηε μμάδεξ (Μπνξεί ν 

κνληεξληζκόο λα δνζεί ζε δύν νκάδεο κε δηαθνξεηηθά 

πνηήκαηα ε θάζε κία) : 
 
1ε μμάδα: μειεηά δεμμηηθή πμίεζε θαη θνεηηθή ιμγμηεπκία  
 Σεξ κύθεξ πμο θαθμπάζεζε 
 Β. Ημνκάνμξ, Γνςηόθνηημξ (Ήνζεκ ε ώνα θη μ θαηνόξ)  
 Ζ. Βειανάξ, ακ πεηαιμύδα ζηε θςηηά 
 

2ε μμάδα: νμμακηηζμόξ  
 Α. Ηάιβμξ, Σα εθαίζηεηα  
 Δ. μιςμόξ, Γιεύζενμη πμιημνθεμέκμη  
 Θ. Ιαβίιεξ, Ιμύπνςμα 
 

3ε μμάδα: πανκαζζηζμόξ  
 Η. Παιαμάξ, Παηξίδεο! Αέξαο, γε. Αγμνά,  
 Ι. Γξππάξεο, Εζηηάδεο  

                  Α. ηθειηακόξ, Δείπκμξ  

 
 



4ε μμάδα: ζομβμιηζμόξ  
Η.Π. Ηαβάθεξ, Πενημέκμκηαξ ημοξ βανβάνμοξ, Ζζάθε, Ε ζαηναπεία,  
 Απμιείπεηκ μ Θεόξ Ακηώκημκ, Αιελακδνηκμί βαζηιείξ,  
 Εγεμώκ εθ Δοηηθήξ Θηβύεξ, Κέμη ηεξ ηδώκμξ 400 μ.Υ. 
Κ. Φαηδόπνπινο, Ηξζεο 

Λ. Πνξθύξαο, Τν ζέαηξν 
Κ. Θαπαζηώηεξ, Κοπηενηκό  
Η. Ηανοςηάθεξ, Γίμαζηε θάηη, Ιπαιάκηα ζημοξ άδμλμοξ πμηεηέξ ηςκ αηώκςκ 
 

5ε μμάδα: μμκηενκηζμόξ  
Γ. εθένεξ, Πάκς ζ’ έκα λέκμ ζηίπμ, Γιέκε, Γπί αζπαιάζςκ,  
 Ο βαζηιηάξ ηεξ Αζίκεξ, Σειεοηαίμξ ηαζμόξ,  
Α. Γμπεηνίθμξ, Σνία απμζπάζμαηα, Επώ,  
Γ. Βαθόπμοιμξ, Ε Γιεγεία ηςκ αδειθώκ,  
Γ. Ρίηζμξ, Ρςμημζύκε, Ακοπόηαπηε πμιηηεία, 
Κ. Ηαββαδίαξ, Πμύζη,  
Κ. Γγγμκόπμοιμξ, Κέα πενί ημο ζακάημο ημο Ζζπακμύ πμηεημύ Φ.Γ. Θόνθα,  
Ο. Γιύηεξ, Ε ηνειή νμδηά, Ε Ιανίκα ηςκ βνάπςκ, ηα πηήμαηα βαδίζαμε όιε μένα,  
 Σμ Άλημκ εζηί (Σα Πάζε, άζμα ε΄),  
Κ. Βνεηηάθμξ, Σεξ πάνηεξ μη πμνημθαιηέξ 
Ι. απημύνεξ, Ε Απμθνηά,  
Κ. Βαιαςνίηεξ, Ιηθνόξ ζνήκμξ.  
 



                 ● Ε θάζε μμάδα ακαιαμβάκεη έκα ιμγμηεπκηθό 
 νεύμα     
            θαη ακαδεηά ηε ζεμαζία θαη ηα παναθηενηζηηθά ημο ζηηξ 
εηζαγςγέξ ημο ζπμιηθμύ εγπεηνηδίμο θαη ζημ Θεληθό ιμγμηεπκηθώκ 
όνςκ. Ηαηαγνάθεη ηα παναθηενηζηηθά ζε πίκαθα. Γκημπίδεη ζε 
θάζε πμίεμα πμο μειεηά εθείκα ηα παναθηενηζηηθά ημο, πμο ημ 
εκηάζζμοκ ή ημ απμμαθνύκμοκ από ημ ζογθεθνημέκμ θαιιηηεπκηθό 
νεύμα. 
 
● Ηάζε μμάδα επηιέγεη έκα πμίεμα από αοηά πμο μειέηεζε θαη ημ 
πανμοζηάδεη ζηεκ ηάλε εζηηάδμκηαξ ζε εθείκα ηα παναθηενηζηηθά 
ημο, πμο ημ εκηάζζμοκ ή ημ απμμαθνύκμοκ από ημ ζογθεθνημέκμ 
θαιιηηεπκηθό νεύμα. 
 
● ηε ζοκέπεηα ε μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ ημπμζεηεί ηα ιμγμηεπκηθά 
νεύμαηα, πμο πανμοζίαζακ μη μμάδεξ, ζηε γναμμή ηεξ ελέιηλεξ 
από ηεκ παναδμζηαθή ζηε μμκηένκα πμίεζε. 



   (γ) 4 ώνεξ (από ηηξ 10 ώνεξ ηεξ Β΄ Φάζεξ) 
 
Οη μαζεηέξ πςνίδμκηαη ζε 4 μμάδεξ 
 
1ε μμάδα: ζογθνίκεη πμηήμαηα ημο Ηαβάθε με παναδμζηαθά 
πμηήμαηα θαη εκημπίδεη ηηξ δηαθμνέξ ηεξ θαβαθηθήξ από ηεκ 
παναδμζηαθή πμίεζε ζημ πενηεπόμεκμ θαη ζηε μμνθή. 
 
2ε μμάδα: ζογθνίκεη πμηήμαηα ημο Ηανοςηάθε με παναδμζηαθά 
πμηήμαηα θαη εκημπίδεη ηηξ δηαθμνέξ ηεξ θανοωηαθηθήξ από 
ηεκ παναδμζηαθή πμίεζε ζημ πενηεπόμεκμ θαη ζηε μμνθή. 
 
3ε μμάδα: μειεηά πμηήμαηα μιςμμύ, Παιαμά, Ηανοςηάθε, 
Ηαβάθε, εθένε, Γιύηε, Ρίηζμο, Γγγμκόπμοιμο, απημύνε θαη 
ηα θαηαηάζζεη ζε μηα ζεηνά ακάιμγα με ημ βαζμό ημο άιμγμο 
ζημηπείμο. 



  4ε μμάδα: ακαδεηά ηηξ πμηεηηθέξ θαη ηηξ θαζεμενηκέξ 
 ιέλεηξ ζηα πμηήμαηα ηςκ Παιαμά, Ηαβάθε, εθένε.  
(Γηα ημκ εθένε μπμνεί κα αλημπμηεζεί μ ζομθναζηηθόξ πίκαθαξ 
ιέλεςκ ζημκ θόμβμ ημο ΗΓΓ  
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/seferis/index.html  ) 
 
● Οη μμάδεξ πανμοζηάδμοκ θαη ζοδεημύκ ηηξ ενγαζίεξ ημοξ ζηεκ  
   ηάλε. 
 
● Ε μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ ζοδεηά θαη  
 •επηζεμαίκεη ημοξ πμηεηέξ πμο ήνζακ ζε νήλε με ηεκ     
               πμηεηηθή πανάδμζε   
 • θαηαγνάθεη ημοξ κεςηενηζμμύξ, πμο έθενε μ θαζέκαξ 
   ζηεκ πμίεζε  
 • aκαδεηά ημοξ ιόγμοξ πμο ημοξ μδήγεζακ ζηε νήλε με 
  ηεκ πανάδμζε. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/seferis/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/seferis/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/seferis/index.html


Γ΄ Φάζε: Μεηά ηεκ ακάγκωζε  
(πενίπμο 4 δηδαθηηθέξ ώνεξ) 

 
’ αοηή ηε θάζε μη μαζεηέξ δμοιεύμοκ μμαδηθά θαη αημμηθά θαη 
πανάγμοκ ημ δηθό ημοξ ιόγμ γύνς από ημ ζέμα ηεξ δηδαθηηθήξ 
εκόηεηαξ με ηηξ ελήξ δναζηενηόηεηεξ: 
 
● Δηαζθεοάδμοκ έκα παναδμζηαθό πμίεμα ζε μμκηένκμ. 
  
● οκζέημοκ έκα παναδμζηαθό θαη έκα μμκηένκμ πμίεμα 
 
● οκζέημοκ από θμηκμύ έκα οπεννεαιηζηηθό πμίεμα. 
 
● Ιία μμάδα ζογθεκηνώκεη ηηξ ενγαζίεξ ηςκ μαζεηώκ θαη από ηηξ  
   ηνεηξ θάζεηξ ηεξ οιμπμίεζεξ ημο project, γηα κα ηηξ εθδώζεη ζε  
   έκηοπε θαη ρεθηαθή μμνθή. Σμ οιηθό παναδίδεηαη ζηε ζπμιηθή  
   βηβιημζήθε θαη ακανηάηαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο. 



Αλημιόγεζε ηεξ επίδμζεξ ηωκ μαζεηώκ 
 

Οη μαζεηέξ αλημιμγμύκηαη ηόζμ γηα ηηξ 
αημμηθέξ ενγαζίεξ ημοξ όζμ θαη γηα ηε 
ζομμεημπή ημοξ ζηηξ μμαδηθέξ ενγαζίεξ. 
 
 Αλημιμγμύκηαη γηα ημκ πνμθμνηθό θαη 
γναπηό ημοξ ιόγμ, γηα ηε γεκηθόηενε 
ζομμεημπή ημοξ ζημ μάζεμα θαη γηα ηε 
ζομβμιή ημοξ ζηε δμοιεηά ηεξ μμάδαξ ημοξ. 
 
 



Αλημιμγμύμε: 
 
● ηεκ ηθακόηεηα ημο μαζεηή κα δηαθνίκεη ηα παναθηενηζηηθά ηεξ 
μμκηένκαξ θαη ηεξ παναδμζηαθήξ πμίεζεξ θαη κα ηα εκημπίδεη ζε 
πμηήμαηα. 
 
● ηεκ ηθακόηεηα ημο μαζεηή κα εκηάζζεη έκα πμηεηηθό ένγμ ζε μηα 
ζέζε ζηε γναμμή ηεξ ελέιηλεξ από ηεκ παναδμζηαθή ζηε 
μμκηένκα πμίεζε. 
 
● ηεκ ελμηθείςζή ημο με ηεκ πμιοζεμία ημο πμηεηηθμύ ιόγμο. 



Βηβιημγναθία γηα ημκ εθπαηδεοηηθό 
 

Βηθηώνηα Ηαπιάκε «Ε ζέζε ηεξ πμίεζεξ ζε έκα κέμ πνόγναμμα δηδαζθαιίαξ ηεξ ιμγμηεπκίαξ: 
πνμβιήμαηα θαη πνμμπηηθέξ», (Βεκεηία Απμζημιίδμο, Γιέκε Υμκημιίδμο επημ.), Θμγμηεπκία θαη 
εθπαίδεοζε, ηοπςζήης Γηώνγμξ Δάνδακμξ, Αζήκα 2004, 359-367. 
 
Βηθηώνηα Ηαπιάκε «Γ΄ Γομκαζίμο. Ε πμίεζε ζημ γομκάζημ: από ηεκ αθνόαζε ζηεκ ακάγκςζε», 
Ομάδα ένεοκαξ γηα ηε δηδαζθαιία ηεξ ιμγμηεπκίαξ, (Β. Απμζημιίδμο, Β. Ηαπιάκε, Γ. Υμκημιίδμο 
επημ.), Δηαβάδμκηαξ ιμγμηεπκία ζημ ζπμιείμ… μηα κέα πνόηαζε δηδαζθαιίαξ, ηοπςζήης Γηώνγμξ 
Δανδακόξ, Αζήκα 2002, ζ. 235-247. 
 
Κάζμξ Βαγεκάξ, Γηα έκακ μνηζμό ημο μμκηένκμο ζηεκ πμίεζε, ζηηγμή, Αζήκα 1984 
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