
 

Πρόγραμμα Μετάβασης  



«Η προσφορά του Μοναστηριού του Προφήτη Ηλία Ζίτσας στον 
προεπαναστατικό Αγώνα»: ένα μυθοπλαστικό αφηγηματικό κείμενο της 

Ζιτσαίας συγγραφέως Βούλας Λεοντίδη-Πλάτωνα σε διαλογική μορφή 
 

Εφαρμόζοντας το μοντέλο των πολυγραμματισμών στο εγκεκριμένο 
πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ με την υπ’ αρ. πρωτοκόλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021 

Εγκύκλιο για τις εκπαιδευτικές Μεταβάσεις μέσα από τον θεματικό άξονα του 
επετειακού έτους, εξιδικεύοντας στην τοπική ιστορία 

 



 Το Πρόγραμμα Μετάβασης, εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ με την υπ’ 
αρ. πρωτοκόλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021 Εγκύκλιο, 
εφαρμόστηκε στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. σε ενδοσχολικό και 
διασχολικό επίπεδο (συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο της 
Ζίτσας). 

 

 Αξιοποιήθηκε με δύο τρόπους: 

 

   α) εντασσόμενο στο εκπαιδευτικό έργο 

 

    β) στο πλαίσιο προαιρετικού Προγράμματος 
   Σχολικών Δραστηριοτήτων 

 

 



 

 

Αξιοποιήθηκε για τον εμπλουτισμό και τη σύνδεση με το 
γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της α΄Γυμνασίου 

 

Συγκεκριμένα: 

Α. Έγινε μια χαρτογράφηση της βασικής ορολογίας της 
Ιστορίας προσαρμοσμένης στο σχολικό εγχειρίδιο της 
α΄Γυμνασίου και ακολουθώντας τη σειρά της ύλης 

 



 

 

 

 

Ορολογία  Κεφάλαιο 

Προϊστορία – Ιστορία 
Σύστημα χρονολόγησης 
Πολιτισμός 
Αρχαιολογία 
Σημασία της γραφής 

Κεφάλαιο Β΄ 

Πολίτευμα 
Θεσμοί 
Γράμματα - Τέχνες 

Κεφάλαιο Δ΄ 

Αίτια - Αφορμές Κεφάλαιο ΣΤ΄ 

Αυτοκρατορία Κεφάλαιο Ζ΄ 

Κλασσική εποχή Κεφάλαιο Η΄ 

Ελληνιστικά Βασίλεια Κεφάλαιο Θ΄ 



 Για τη χαρτογράφηση της ορολογίας εφαρμόστηκε η μέθοδος της 
ανεστραμμένης τάξης: ανέβαινε υλικό στην e-class  και οι 
μαθητές καλούνταν ατομικά ή συνεργατικά να κάνουν κάποιες 
δραστηριότητες προκειμένου αρχικά να διερευνηθεί η 
προϋπάρχουσα γνώση και στη συνέχεια να οικοδομείται νέα 
γνώση. 

 

 Για τη διασαφήνιση των όρων αυτών επιλέχθηκε ποικιλία 
δράσεων: χρησιμοποιήθηκαν λεξικά, αξιοποιήθηκαν οι 
δυνατότητες των ΤΠΕ, έγινε συνεργασία με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα 



 

 



 Β. Με εφόδιο τη βασική ορολογία, το επόμενο βήμα είναι η 
ανάγνωση-κατανόηση της επόμενης διδακτικής ενότητας.  

 Μέσα από τη διαδικασία της ανεστραμμένης τάξης οι μαθητές 
έρχονται σε μια πρώτη αντιπαράθεση με το περιεχόμενο. 

 Αρχικά κατευθυνόμενοι από ερωτήσεις εστιάζουν στα βασικά 
σημεία του μαθήματος, ώστε να μπορούν να συντάξουν ένα 
γενικό διάγραμμα, δουλεύοντας κατά παράγραφο και 
εξομαλύνοντας τις δυσκολίες σε επίπεδο λεξιλογίου και 
νοημάτων. 

 Σταδιακά, προσπαθούν να συντάξουν το διάγραμμα χωρίς τη 
βοήθεια ερωτήσεων. 

 Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου, τα διαγράμματα συμβάλλουν 
καθοριστικά στη συγκριτική θεώρηση των ιστορικών γνώσεων 
που αποκτήθηκαν. 

 Η εμβάθυνση και κριτική θεώρηση των ιστορικών γεγονότων 
επιτυγχάνεται και μέσω των πηγών και παραθεμάτων. 



 Έχοντας ως εφόδιο την εμπειρία από την εφαρμογή του 
προγράμματος Μετάβασης στο μάθημα της Ιστορίας, γίνεται 
εξειδίκευση στον θεματικό άξονα του επετειακού έτους για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με αναφορά στην 
τοπική ιστορία. 

 Επιλέγεται ένα διήγημα της Ζιτσαίας συγγραφέως Βούλας 
Λεοντίδη Πλάτωνα με τίτλο «Ρόδω», που αναφέρεται στην 
προσφορά του Μοναστηριού του Προφήτη Ηλία Ζίτσας στον 
προεπαναστατικό Αγώνα και αναλύεται με τη μέθοδο του 
κριτικού γραμματισμού. 

 Η ανάλυση του αφηγηματικού κειμένου σε διαλογική μορφή με 
ιστορικό περιεχόμενο θα αποτελέσει πέρασμα από τον χώρο της 
Ιστορίας στον χώρο της Λογοτεχνίας και της γλωσσικής 
διδασκαλίας. 

 Η συγκεκριμένη δράση τοποθετείται στο πλαίσιο προαιρετικού 
Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων 



 

 

 

 Ακολουθήθηκε η παιδαγωγική του γραμματισμού  που αναγνωρίζει ως βασική μονάδα 
προσδιορισμού τις κοινωνικές πρακτικές που κατασκευάζουν το κείμενο με σκοπό την ανάπτυξη 
κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στους μαθητές. 

 Η παιδαγωγική του γραμματισμού χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά με το πλαίσιο 
πολυγραμματισμού, που εξασφαλίζει ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική διαδικασία 
και δυνατότητα εσωτερίκευσης και αποτελεσματικού χειρισμού ποικίλων γλωσσικών μορφών και 
νοημάτων μέσα από την έννοια του Σχεδίου. 

 Η έννοια του Σχεδίου πραγματώνεται μέσα στη σχολική τάξη μέσω τεσσάρων φάσεων: την 
τοποθετημένη πρακτική, την ανοιχτή διδασκαλία, την κριτική πλαισίωση και τη 
μετασχηματισμένη πρακτική (Φτερνιάτη, 2011). 



Μαθητές της α΄Γυμνασίου 
του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ζίτσας 

Μαθητές της Στ΄ Δημοτικού 
Ζίτσας 



 Επιδιώκεται η αξιοποίηση της πρότερης εμπειρίας των μαθητών 
σχετικά με τον Προ- Επαναστατικό Αγώνα του ’21 και την τοπική 

ιστορία.  
 Συνδυάζεται η εμπειρία με βάση το οικείο για την απόκτηση νέας 

εμπειρίας (Kalantzis & Cope, 2001, Φτερνιάτη, 2010). 

 

 
 







 

 

1. Υπήρχαν σχολεία για τους υπόδουλους Έλληνες στην εποχή 
της Τουρκοκρατίας; 

2. Ποιοι δίδασκαν στα «κρυφά Σχολειά»; 

3. Τι «γράμματα» μάθαιναν τα παιδιά στα «κρυφά Σχολειά» 

4. Υπήρχαν βιβλία και αν ναι με τι περιεχόμενο; 

5. Στα κρυφά σχολειά πήγαιναν όλα τα παιδιά; 

6. Σε ποιους χώρους στεγάζονταν τα κρυφά σχολειά; 

7. Ήσασταν στα εγκαίνια της προτομής του Λόρδου Βύρωνα και 
του γιατρού Νικολίδη στην πλατεία της Ζίτσας; 

8. Ποια σχέση έχουν οι δύο αυτές προσωπικότητες με το χωριό 
της Ζίτσας αλλά και με την Επανάσταση του 1821; 

 

 



Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται μια πρώτη αλληλεπίδραση των μαθητών του 
δημοτικού με τους μαθητές κυρίως της α΄Γυμνασίου με στόχο κυρίως την 

εξοικείωση με το φυσικό και διδακτικό περιβάλλον του Γυμνασίου. 

 

2η Δραστηριότητα: Συνάντηση στον χώρο 
του Γυμνασίου   







Ανάγνωση του διηγήματος «Ρόδω» 

Εκφραστική ανάγνωση με απόδοση των ρόλων: 
ένα προστάδιο για μελλοντική δραματοποίηση 



Προφορικές αφηγήσεις, άρθρα, σχολικά εγχειρίδια, λογοτεχνικά έργα, 
ποιήματα, τραγούδια, ταινίες, συνεντεύξεις, έργα τέχνης κ.ά. σχετικά με το 

κρυφό σχολειό και την προετοιμασία για την Επανάσταση του 1821, 
ιδιαίτερα στην περιοχή της Ζίτσας. 

4η Δραστηριότητα - Αναζήτηση πηγών: Οι 
μαθητές αναζητούν δικά τους κείμενα 



 Μέσα από δραστηριότητες ανάδειξης της κειμενικής δομής και 
των γλωσσικών στοιχείων οι μαθητές οδηγούνται:  

 

   στην εννοιλόγηση,  

   στη μεταγλωσσική περιγραφή,  
   στη χρήση ακαδημαϊκής γλώσσας,  

 

που συνιστούν βασικό στάδιο στη διαδικασία μετάβασης.  

 

 Η συνεργασία των μαθητών δημοτικού με τους μαθητές 
γυμνασίου στην παρούσα φάση μπορεί να γίνει και διαδικτυακά, 
προωθώντας έτσι την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.  

 





Δραστηριότητα 1η  Εννοιολόγηση 

Οι μαθητές: 

 
Χωρίζουν το κείμενο σε 
σκηνές,  

εντοπίζουν τα πρόσωπα, 
τον χρόνο, τον τόπο, τα 
γεγονότα  

και σταδιακά 
συνειδητοποιούν τα 
συστατικά της αφήγησης 

Συστατικά αφήγησης: 
 
 Περίληψη 
 Προσανατολισμός 
 Εξέλιξη δράσης 
 Αποτελέσματα 
 Αξιολόγηση 
 Κλείσιμο 
 
(Αρχάκης, 2016) 



 

 

1. Πόσα και ποια είναι τα πρόσωπα του διηγήματος; 

2. Διαδραματίζονται όλα τα γεγονότα στον ίδιο χρόνο και τόπο 
ποιος είναι αυτός; 

3. Με βάση την αλλαγή προσώπων, χρόνου και τόπου πόσες 
σκηνές διακρίνετε; 

4. Ποιον τίτλο θα δίνατε εσείς στο διήγημα; 

5. Ξεχωρίζετε ένα γεγονός που σας άγγιξε περισσότερο; 

 



Δραστηριότητα 2η   Εννοιολόγηση 

 

 

 

 Ταξινομούν σε στήλες 
τα διαλογικά μέρη 

 
Συνειδητοποιούν ότι:  
 
 η αφήγηση μπορεί να 

επιτελεστεί από 
περισσότερους αφηγητές 
όταν δεν αποτελεί 
εμπειρία του ενός 



1. Τι θα συμβεί αν αφαιρέσετε το λόγια ενός προσώπου; 
2. Γιατί πιστεύετε ότι η συγγραφέας επέλεξε να 

χρησιμοποιήσει κυρίως στα διαλογικά μέρη το τοπικό 
ιδίωμα; 

3. Στα αφηγηματικά μέρη γίνεται χρήση ελάχιστων 
μεμονωμένων ιδιωματικών στοιχείων. Τι πιστεύετε ότι 
δείχνει αυτό; 

4. Ωστόσο και στα διαλογικά μέρη η χρήση του ιδιώματος δεν 
έχει καθολικό χαρακτήρα. Είναι συνηθισμένο να γίνεται 
μείξη δύο γλωσσικών κωδίκων; 

5. Αναγνωρίζετε το τοπικό ιδίωμα; 
6. Ποιες λέξεις ακούγονται διαφορετικά από ότι στην Κοινή 

ΝΕ γλώσσα; 
7. Διακρίνετε κάποιες καταλήξεις διαφορετικές από ότι στην 

ΚΝΕ: 
8. Ποιες από αυτές τις λέξεις ή καταλήξεις χρησιμοποιείτε 

και οι ίδιοι και σε ποιες περιστάσεις; 
9. Καταφεύγετε και εσείς στη μείξη γλωσσικών κωδίκων; 

 



Ταξινόμηση σε 3 στήλες  
 1η σκηνή : Αφηγητής, Καλόγερος, Ρόδω  



Δραστηριότητα 3η  Εννοιολόγηση 

Εξετάζουν κριτικά τις γλωσσικές επιλογές 
του κάθε προσώπου: 

 

 την επιλογή λεξιλογίου (με έμφαση στο 
ιδιωματικό λεξιλόγιο) 

 

 τους στόχους αξιολόγησης μέσα από τη 
χρήση επιθέτων, μεταφορών, σημείων 
στίξης, ονοματικών και ρηματικών 
φράσεων, δεικτών σύζευξης, 
επιρρημάτων, προθετικών φράσεων  

 

 τη δείξη προσώπου (επιλογή αριθμού 
προσώπου, προσωπικές και κτητικές 
αντωνυμίες 

 

 το είδος των πράξεων (αποφαντικές, 
κατευθυντικές) 

 

 τους προσλεκτικούς δείκτες (έγκλιση) 

 

Συνειδητοποιούν ότι: 

 
 η αφήγηση  αποτελεί 

κειμενικό τρόπο 
αναπαράστασης 
διαδοχικών γεγονότων μέσα 
από μια αξιολογική 
προοπτική 
 

 και αποτελεί τρόπο 
κατασκευής ταυτοτήτων 

 



 
1. Η παρομοίωση «σαν μια ηλιαχτίδα» που αποδίδει η συγγραφέας 

στη Ρόδω, τι δείχνει για τον τρόπο που αξιολογεί την ηρωίδα; 
2. Μπορείτε να βρείτε αντίστοιχα άλλα σχήματα λόγου με τα οποία 

η ίδια η συγγραφέας ή μέσω των προσώπων του διηγήματος 
αξιολογεί πρόσωπα και καταστάσεις; 

3. Τα αξιολογικά στοιχεία φέρουν λεξικά ή μορφολογικά στοιχεία 
του ιδιώματος; 

4. Η Ρόδω χρησιμοποιεί ρήματα σε υποτακτική («να έρθω», «να με 
μάθεις να διαβάζω»…), ενώ ο καλόγερος επιλέγει την 
προστακτική («σύρε»). Τι δείχνουν αυτές οι γλωσσικές επιλογές 
για τη σχέση των δύο ηρώων; Γίνεται σε αυτές χρήση ιδιωματικών 
στοιχείων; 

5. Σε κάποια διαλογικά κομμάτια συσσωρεύονται στοιχεία του 
ιδιώματος, (π.χ. Δεν γίνεται τσούπρα μ, στο ξανάπα, δε βάζω 
εγώ θηλυκά αντάμα με τα πιδιά.  Εσένα στα μολογάει ο πάππης 
σ’ τούτα τα γράμματα, ηυτούνος τα ξερ΄ καλύτερα). Είναι τυχαία 
η επιλογή αυτών των κομματιών; 

6. Αν η Ρόδω και ο Καλόγερος δε χρησιμοποιούσαν ιδιωματικά 
στοιχεία θα είχατε μια διαφορετική εικόνα για αυτούς; 

 



Ο καλόγερος  κάθονταν  στο χαγιάτι της στέρνας  σαν είδε την Ρόδω να μπαίνει στην αυλή του Μοναστηριού. Σαν μια 
ηλιαχτίδα ήταν, που είχε ξεγλιστρήσει απ τα πυκνά σύννεφα που σκέπαζαν τον ουρανό  και περίφερνε στην γη.  

- Την ευλογία σου γέροντα ,βγήκα να μάσω λάχανα, του είπε γελαστά  κι έδειξε το σακούλι που είχε προλάβει  να 
παραχώσει σ΄αυτό, μερικά τζοχιά,  καυκαλήθρες  και  κάμποσες βρακανίδες,  κ΄ είπα να  πω  μια καλησπέρα. 

-Καλώς την, κάτσε να ξαποστάσεις.  Μόνο για την καλησπέρα ήρθες, της χαμογέλασε . 

Ηταν σίγουρος πως πάλι το ίδιο θα του ζητούσε, ήξερε τον καημό της, από καιρό τον γυρόφερνε και η ματιά της δυνατή 
και παρακαλεστή συνάμα  κάθονταν πάνω του  . 

Τον κοίταξε καθάρια. 

- Όχι γέροντα, το ξέρεις, να έρθω κι εγώ με τα πιδιά θέλω, να με μάθεις να διαβάζω στο οχτωήχι. Ν΄ ακούσω κι εγώ 
αυτά που μολογάνε τα βιβλία.  

-Δεν γίνεται τσούπρα μ, στο ξανάπα, δε βάζω εγώ θηλυκά αντάμα με τα πιδιά.  Εσένα στα μολογάει ο πάππης σ’ τούτα 
τα γράμματα, ηυτούνος τα ξερ΄ καλύτερα. 

-Όταν έρχεται απ΄ τα Γιάννινα ναι,  μου μολογάει, μου λέει πολλά, για τον Μεγαλέξαντρο και την γοργόνα  και για την 
πόλη την λαμπρή μου λέει και  για τον μαρμαρωμένο  Βασιλιά, που σαν ξυπνήσει πάλι θα γενούμε λεύτεροι. Και για  τον 
γιατρό τον Νικολίδη μου λέει, τον χωριανό μας, τον σύντροφο του Ρήγα και για τον…  

-Σουτ …. βλογημένη, δεν τα λέμε τούτα όξου  απ’ το σπίτ’.  Αχ ….σαν τον μακαρίτ’ τον πατέρα σ’ τον κυρατζή κι εσύ, που 
γύρναγε απ τη Βλαχιά  και μαζί με τις πραμάτειες , έφερνε και τα καλά χαμπέρια και τα μολόγαγε  στα Γιάννινα, στο 
παζάρ κι ήρθε η ώρα κι τον έφαγαν οι αντίχριστοι.  

- Η μάνα είπε πως μια μέρα θα ‘κδικηθούμε το χαμό τ΄. 

Την κοίταξε βαθειά στα μάτια και είδε τον καημό , ποτάμι βουερό, που φούσκωνε και φούσκωνε και θα ξέφευγε μια μέρα,  
το μαύρο της σκλαβιάς  να πνίξει. Και είδε  το φως, αυτό το φως που  φώλιαζε κρυφά στις καρδιές  τους και γύρευε να 
βγει και ν΄ αστραποβολίσει ο κόσμος!   

-  Άντε τσούπρα μ’, σύρε σπίτ΄σ΄  τώρα, άντε στο καλό , μαζεύτηκαν σύννεφα, κοίτα πάνω  στα Ζαγόρια αστράφ’ κι 
μπουμπουνίζ’, θα το πνίξ΄ απόψε. 

 Μια άγρια χαρά φούσκωνε τα στήθια του. Ψυχωμένο θηλυκό σκέφτηκε, το λέει  η καρδούλα της. Την θυμάται το 
περασμένο Καλοκαίρι που έφερε το «φόρτωμα». 



Λεξιλογικά στοιχεία Μορφολογικά στοιχεία 

 χαγιάτι 

 μάσω 

 πιδιά 
 τσούπρα μ, 
 ο πάππης σ’  
 ξερ΄ 
 Γιάννινα 
 βλογημένη 
 όξου 
 σπίτ’ 
 τον μακαρίτ’  
 πατέρα σ 
 κδικηθούμε 
 χαμό τ΄. 
 σύρε σπίτ΄σ΄   
 μπουμπουνίζ’,  
 πνίξ΄ 
 ……… 

 

  τζοχιά,   
  καυκαλήθρες   
  βρακανίδες, 
  τσούπρα 
  πάππης 
  ηυτούνος 
……… 
……… 
……… 



Ο καλόγερος  κάθονταν  στο χαγιάτι της στέρνας  σαν είδε την Ρόδω να μπαίνει στην αυλή του Μοναστηριού. Σαν μια 
ηλιαχτίδα ήταν, που είχε ξεγλιστρήσει απ τα πυκνά σύννεφα που σκέπαζαν τον ουρανό  και περίφερνε στην γη.  

- Την ευλογία σου γέροντα ,βγήκα να μάσω λάχανα, του είπε γελαστά  κι έδειξε το σακούλι που είχε προλάβει  να 
παραχώσει σ΄αυτό, μερικά τζοχιά,  καυκαλήθρες  και  κάμποσες βρακανίδες,  κ΄ είπα να  πω  μια καλησπέρα. 

-Καλώς την, κάτσε να ξαποστάσεις.  Μόνο για την καλησπέρα ήρθες, της χαμογέλασε . 

Ηταν σίγουρος πως πάλι το ίδιο θα του ζητούσε, ήξερε τον καημό της, από καιρό τον γυρόφερνε και η ματιά της δυνατή 
και παρακαλεστή συνάμα  κάθονταν πάνω του  . 

Τον κοίταξε καθάρια. 

- Όχι γέροντα, το ξέρεις, να έρθω κι εγώ με τα πιδιά θέλω, να με μάθεις να διαβάζω στο οχτωήχι. Ν΄ ακούσω κι εγώ 
αυτά που μολογάνε τα βιβλία.  

-Δεν γίνεται τσούπρα μ, στο ξανάπα, δε βάζω εγώ θηλυκά αντάμα με τα πιδιά.  Εσένα στα μολογάει ο πάππης σ’ τούτα 
τα γράμματα, ηυτούνος τα ξερ΄ καλύτερα. 

-Όταν έρχεται απ΄ τα Γιάννινα ναι,  μου μολογάει, μου λέει πολλά, για τον Μεγαλέξαντρο και την γοργόνα  και για την 
πόλη την λαμπρή μου λέει και  για τον μαρμαρωμένο  Βασιλιά, που σαν ξυπνήσει πάλι θα γενούμε λεύτεροι. Και για  τον 
γιατρό τον Νικολίδη μου λέει, τον χωριανό μας, τον σύντροφο του Ρήγα και για τον…  

-Σουτ …. βλογημένη, δεν τα λέμε τούτα όξου  απ’ το σπίτ’.  Αχ ….σαν τον μακαρίτ’ τον πατέρα σ’ τον κυρατζή κι εσύ, που 
γύρναγε απ τη Βλαχιά  και μαζί με τις πραμάτειες , έφερνε και τα καλά χαμπέρια και τα μολόγαγε  στα Γιάννινα, στο 
παζάρ κι ήρθε η ώρα κι τον έφαγαν οι αντίχριστοι.  

- Η μάνα είπε πως μια μέρα θα ‘κδικηθούμε το χαμό τ΄. 

Την κοίταξε βαθειά στα μάτια και είδε τον καημό , ποτάμι βουερό, που φούσκωνε και φούσκωνε και θα ξέφευγε μια μέρα,  
το μαύρο της σκλαβιάς  να πνίξει. Και είδε  το φως, αυτό το φως που  φώλιαζε κρυφά στις καρδιές  τους και γύρευε να 
βγει και ν΄ αστραποβολίσει ο κόσμος!   

-  Άντε τσούπρα μ’, σύρε σπίτ΄σ΄  τώρα, άντε στο καλό , μαζεύτηκαν σύννεφα, κοίτα πάνω  στα Ζαγόρια αστράφ’ κι 
μπουμπουνίζ’, θα το πνίξ΄ απόψε. 

 Μια άγρια χαρά φούσκωνε τα στήθια του. Ψυχωμένο θηλυκό σκέφτηκε, το λέει  η καρδούλα της. Την θυμάται το 
περασμένο Καλοκαίρι που έφερε το «φόρτωμα». 
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ηλιαχτίδα ήταν, που είχε ξεγλιστρήσει απ τα πυκνά σύννεφα που σκέπαζαν τον ουρανό  και περίφερνε στην γη.  

- Την ευλογία σου γέροντα ,βγήκα να μάσω λάχανα, του είπε γελαστά  κι έδειξε το σακούλι που είχε προλάβει  να 
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Ο στόχος είναι διπλός:  

 

I. Να γίνει κατανοητή η προσφορά του Μοναστηριού του 
Προφήτη Ηλία στον προεπαναστατικό αγώνα  

 

II. Να υπάρξει ένας προβληματισμός των μαθητών σχετικά 
με την ύπαρξη των ιδιωματικών στοιχείων στα προς 
επεξεργασία  κείμενα, που θα επεκταθεί ευρύτερα στη 

σχέση πρότυπης γλώσσας-διαλέκτου- ιδιώματος. 

 



1. Γιατί επέμενε τόσο η Ρόδω να μάθει «γράμματα» στο Μοναστήρι; 
2. Γιατί της το αρνείται ο καλόγερος; 
3. Με ποιον τρόπο γίνονταν η διδασκαλία στο Μοναστήρι; 
4. Ενώ ο καλόγερος αρνείται στη Ρόδω τη διδασκαλία, ωστόσο ο 

παππούς της αναθέτει τη μεταφορά όπλων. Πώς το εξηγείτε 
αυτό; 

5. Γιατί πιστεύετε ότι επιλέγει η συγγραφέας να συνδέσει τη 
συνάντηση  Ρόδως - Λόρδου Βύρωνα με τον χώρο του 
Μοναστηριού; 

6. Είναι τυχαία η επιλογή γυναικείου προσώπου στον ρόλο της 
πρωταγωνίστριας για να αναδειχθεί ο ρόλος του Μοναστηριού 
στον προ-επαναστατικό αγώνα; 

7. Σας παραξενεύει η εμφάνιση μεμονωμένων ιδιωματικών στοιχείων 
στα διαλογικά μέρη; 

8. Γιατί πιστεύετε ότι έκανε η συγγραφέας αυτή την επιλογή; Την 
εξυπηρετεί σε κάτι; Θέλει κάτι να δείξει σχετικά με την εικόνα που 
παρουσιάζει σήμερα το ιδίωμα της Ζίτσας; 

9. Αν ήταν γραμμένο ολόκληρο το κείμενο στο τοπικό ιδίωμα της 
Ζίτσας, πιστεύετε ότι θα δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα; 

10. Πώς θα σας φαίνονταν αν τα διαλογικά μέρη ήταν γραμμένα σε 
μια άλλη διάλεκτο ή ιδίωμα, π.χ. κρητική ή ποντιακή διάλεκτο; 

 



 

 Οι μαθητές καλούνται να μετασχηματίσουν το αρχικό κείμενο σε διαφορετικό 
κειμενικό είδος. Υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κάνουν χρήση ψηφιακών 
εργαλείων παράγοντας πολυτροπικό κείμενο που συνδυάζει πολλούς σημειωτικούς 
τρόπους.  

 Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν διαφάνειες για κάθε 
μία από τις τρεις σκηνές.  

 Επιλέγουν φωτογραφίες από το διαδίκτυο, τις οποίες υποβάλλουν σε επεξεργασία 
προκειμένου να απεικονίσουν τη ροή των γεγονότων τονίζοντας στοιχεία που 
προέκυψαν από την ανάλυση στο δεύτερο και τρίτο στάδιο και τις συνδέουν με 
λόγια του διηγήματος. 

 Καλούνται να αποφασίσουν, αν θα διατηρήσουν τη χρήση των ιδιωματικών 
στοιχείων μόνο στα διαλογικά μέρη, αν θα την επεκτείνουν σε όλο το κείμενο, αν θα 
της δώσουν καθολικό χαρακτήρα σε όλα τα γλωσσικά στοιχεία ή αν θα την 
αντικαταστήσουν με την πρότυπη γλώσσα.   

 Στο τέλος γίνεται σύνθεση των διαφανειών των τριών ομάδων και μετατροπή σε 
βίντεο, για το οποίο επιλέγουν μουσική επένδυση και ηχογράφηση των υπότιτλων 
της κάθε διαφάνειας. 



o Ένας μαθητής ανέλαβε να συντάξει ένα σύντομο άρθρο κάνοντας 
χρήση του ιδιώματος της Ζίτσας με θέμα την προσφορά του 
Μοναστηριού της Ζίτσας αντλώντας πληροφορίες από το 
διήγημα και από τα κείμενα που έφεραν οι μαθητές στο πρώτο 
στάδιο της τοποθετημένης πρακτικής.  

o Η δεύτερη δραστηριότητα αφορούσε τη σκηνοθεσία μια 
συνέντευξης, όπου ο ένας μαθητής σε ρόλο δημοσιογράφου και 
κάνοντας χρήση της πρότυπης γλώσσας παίρνει συνέντευξη από 
έναν συμμαθητή του σε ρόλο διαλεκτόφωνου με θέμα την 
προσφορά του Μοναστηριού της Ζίτσας.  

o Σε επίπεδο ολομέλειας δοκιμάζουν τη δραματοποίηση του 
διηγήματος με σκοπό μελλοντικά να το εντάξουν στο βίντεο που 
δημιούργησαν. 



1. Στην εικόνα που θα συνθέσετε για να απεικονίζει τη συνάντηση Ρόδως – 
Καλόγερου, σε ποιο σημείο πιστεύετε ότι πρέπει να στέκονται τα δύο 
πρόσωπα; Πόσο μεγάλα να είναι; Τι άλλο θα υπάρχει πάνω στην εικόνα; Θα 
υπάρχει κάτι στο υπόβαθρο; Ποια χρώματα θα επιλέξετε να κυριαρχούν στην 
εικόνα; Πώς θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι οι δύο ήρωες; Τα πρόσωπα θα 
κοιτάζουν τους θεατές; 

2. Πόσες διαφάνειες πιστεύεται ότι είναι αρκετές για να αποδώσουν τη δράση 
της πρώτης σκηνής; 

3. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε όλα τα λόγια του διηγήματος; Και αν όχι με 
ποιο κριτήριο θα κάνετε την επιλογή; 

4. Θα διατηρήσετε τη χρήση του ιδιώματος στα διαλογικά μέρη, θα τη 
γενικεύατε σε όλο το κείμενο ή θα την παραλείπατε; 

5. Πιστεύετε ότι η παραπάνω επιλογή σας θα επηρεάσει και κάποια άλλα 
στοιχεία; 

6. Με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να διαχωρίσετε τα διαλογικά από τα 
αφηγηματικά μέρη, ώστε να αποδοθεί ο τρόπος που δομείται το διήγημα; 

7. Με τι είδους κίνηση θα μπορούσατε να «ζωντανέψετε» τις εικόνες-
διαφάνειες αποδίδοντας καλύτερα τα στοιχεία αξιολόγησης που εντοπίσαμε 
κατά την ανάλυση. 

8. Ο θεατής θα βλέπει την εικόνα μετωπικά, πλάγια, από πάνω ή από κάποια 
άλλη οπτική γωνία; 




