
Πορεία και Φύλλο εργασίας  τελικό – ολομέλεια 

➢ Οι ομάδες 1-4 παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα συμπεράσματά τους για τα θέματα που 

μελέτησαν, δέχονται και απαντούν ερωτήσεις (εκτιμώμενος χρόνος 30-40 λεπτά). 

 

➢ Οι μαθητές/τριες  ελέγχουν τώρα το χαρτόνι της αρχικής δραστηριότητας με τα post it  τους 

και το συμπληρώνουν με τις αποκτηθείσες γνώσεις τους (στοιχείο αξιολόγησης). 

Παροτρύνονται να δημιουργήσουν με όλες τις λέξεις/φράσεις ένα συννεφόλεξο στη 

διεύθυνση https://worditout.com/word-cloud/create, ώστε να αναδειχτούν οι πιο σημαντικές. 

(εκτιμώμενος χρόνος: 15 λεπτά). 

 

➢ Προβάλλεται ο Πίνακας της Εξόδου (Βρυζάκης, 1853)  

https://www.nationalgallery.gr/images/paintings/61224_2000_2000.jpg. Η λογοτεχνία και η 

ζωγραφική διαλέγονται και αποτυπώνουν το ιστορικό γεγονός ως δευτερογενές αρχειακό 

υλικό. Οι μαθητές/τριες αντιστοιχούν χωρία και νοήματα από το διήγημα του Γ. Βλαχογιάννη 

με τον πίνακα της Εξόδου αιτιολογώντας τη σκέψη τους. (Ανάλογα με τις ψηφιακές 

δεξιότητές τους μπορούν να επεξεργαστούν τον πίνακα προσθέτοντας τις αντίστοιχες 

φράσεις του κειμένου). Παρουσιάζουν τις ιδέες τους και γίνεται συζήτηση. Τα συμπεράσματα 

καταγράφονται. 

 Προτεινόμενοι άξονες κατά την αντιστοίχιση/τεκμηρίωση:  

• Πρόσωπα πίνακα (φύλο, ενδυμασία) και δράση τους  

• Επίπεδα (κεντρικό- γήινο- ουράνιο), τι προβάλλεται στο καθένα και με ποια λειτουργικότητα  

• Χρώματα και φωτισμός  

Μπορείτε να δείτε και εδώ https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-

hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-5446.html λίγα στοιχεία 

για τον πίνακα. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 35 λεπτά  

➢ Αναστοχασμός (10 λεπτά) 

«Δύσκολο, πολύ δύσκολο για κάθε συγγραφέα να περιγράψη ποιητικά ένα τόσο μεγάλο και τόσο ψηλό θέμα 

καθώς η Έξοδο του Μεσολογγιού. Και πόσο δυσκολώτερο σ΄ένα μικρό πεζογράφημα να κλείση κανείς μια τόσο 

πλατειά εικόνα! Ο συγγραφέας εδώ αφίνοντας τα πολλά λόγια, προτίμησε να πάρη ένα απλό επεισόδιο, δυο 

αδύνατα πλάσματα, που κάνουν κι αυτά την έξοδό τους μαζί με την τρομερή Φρουρά και τις χιλιάδες τ΄ άλλα 

γυναικόπαιδα, που χαθήκανε τα περισσότερα, σκοτωμένα ή σκλαβωμένα, εκεί που ζητούσανε να περάσουν 

ανάμεσα στους Τούρκους…» (Από τις σημειώσεις του συγγραφέα για το δάσκαλο και το μαθητή, Επίμετρο του 

βιβλίου «Μεγάλα Χρόνια») 

Οι δημιουργίες των μαθητών/τριών (αρχεία doc,  ppt, συννεφόλεξο, φωτογραφίες,video από τις 

δραματοποιήσεις, ζωγραφικά έργα )  δημοσιοποιούνται (πχ στην ιστοσελίδα του σχολείου) και 

αποτελούν ένα δικό τους βιωματικό αρχείο, ανάλογο με αυτό που οραματίστηκε και υλοποίησε ο Γ. 

Βλαχογιάννης- σε διαφορετική τάξη μεγέθους.  
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