Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο
ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ
ζην Γπκλάζην

Τν κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθωζεο
από ηνπο αξραίνπο κύζνπο ζηα παξακύζηα
θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη

Δηξήλε Ρνδνζζέλνπο
Φηιόινγνο, ύκβνπινο Αξραίσλ Διιεληθώλ
ηελ πξνζπάζεηά καο λα νδεγήζνπκε ηνπο καζεηέο καο ζε δεκηνπξγηθή εξγαζία, δίλνληάο ηνπο
ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ ηε γλώζε, λα ραξνύλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία,
απνηνικήζακε λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ πινύην πνπ πξνζθέξεη ε αξραία θππξηαθή πεδνγξαθία θαη
αλαδεηήζακε ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζην Γπκλάζην.
Η δηεξεύλεζε πνπ έγηλε ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Μαζήκαηνο έδεημε πσο ε κειέηε ησλ
απνζπαζκάησλ από ηελ Αξραία Κππξηαθή Γξακκαηεία ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζε αξθεηέο
ελόηεηεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ζα παξνπζηάζνπκε κηα
κόλν δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο 15εο Δλόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ
γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ.
Η όιε πξνζπάζεηα ζηνρεύεη:
Οη καζεηέο/ηξηεο:
 Να γλσξίζνπλ ηελ Αξραία Κππξηαθή Πεδνγξαθία.
 Να αζθεζνύλ ζηε ζπγθξηηηθή αλάγλσζε θεηκέλσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο,
ηεο Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο θαη ηεο λεόηεξεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, ώζηε
λα δηαπηζηώζνπλ ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.
 Να εμνηθεησζνύλ κε ην ζεκαηηθό κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθσζεο, όπσο απηό
απαληά ζε κύζνπο κέζα από αξραία θείκελα, ζε ιατθά θαη ζύγρξνλα παξακύζηα θαη ζηε
δεκνηηθή πνίεζε.
 Να επηηύρνπλ ηε ζπλνιηθή, «νιηζηηθή αλάγλωζε», ησλ θεηκέλσλ από ηελ νπηηθή γσλία
θαη άιισλ καζεκάησλ, θηινινγηθώλ θαη κε, από ηελ νπνία ζα θαηαδεηρζεί ε νκνηόηεηα ή

ε ζεκαζηνινγηθή πνιπζεκία ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβνιήο αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθό
πιαίζην θαη ηελ επηζηήκε.
 Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο.
 Να αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο.
 Να θξίλνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα ζπλζέζνπλ.
Η πξόηαζε απνηειεί επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηδαθηηθώλ
σξώλ πνπ νξίδνληαη γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γίλεηαη, έηζη, ε δπλαηόηεηα ζηνπο
καζεηέο λα δηεθπεξαηώζνπλ κηαλ νκαδηθή εξεπλεηηθή εξγαζία, βάζεη ηεο νπνίαο ζα
νξγαλσζεί έλα δηαζεκαηηθό project. ηελ πξνζπάζεηα απηή πξνηείλνληαη εξγαζίεο, νη νπνίεο
πξνεθηείλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζε δεκηνπξγηθή γξαθή,
θηλεηνπνηνύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη αμηνπνηνύλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε Μνπζηθή θαη ηελ
Σέρλε. Δπηδηώθεηαη κε θάζε ηξόπν ε απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, ζύκθσλα κε ην
καζεζηαθό πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή. Οη δξαζηεξηόηεηεο νξγαλώλνληαη κε βάζε ηε
πλεξγαηηθή Μάζεζε. Οη καζεηέο/ηξηεο γίλνληαη κηθξνεξεπλεηέο θαη δεκηνπξγνί, κηθξνί
ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο.
ηελ ηάμε ζρνιηάδνληαη κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ νι Έννοιερ πος εμπλέκονται ζηα
δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο όπωο:
σώπορ/σπόνορ
άτομο-σύνολο,
μεταβολή/εξέλιξη
πολιτισμόρ/αντιλήτειρ
Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε δηδαθηηθή απηή πξόηαζε πινπνηήζεθε ζην Γπκλάζην
Κνθθηλνηξηκηζηάο. Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, νη θηιόινγνη, ε κνπζηθόο θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά
αγθάιηαζαλ κε ελζνπζηαζκό ηελ όιε πξνζπάζεηα. Ό, ηη ζα παξνπζηάζνπκε ζην ηέινο ηεο
εηζήγεζεο απηήο είλαη θαξπόο ζθιεξήο εξγαζίαο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.
Η ζπγθεθξηκέλε Δλόηεηα ζηελ ύιε ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ έρεη ηνλ ηίηιν «Η κεηακόξθσζε ηνπ
Λεπθίππνπ». Σν αξραίν θείκελν ηεο ελόηεηαο είλαη παξκέλν από ην έξγν ηνπ Αλησλίλνπ

Ληβεξάιη Μεταμορυώσεων Συναγωγή, έξγν ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ζε πεδό ιόγν κηα ζεηξά
κεηακνξθώζεσλ αλζξώπσλ ζε δώα ή αληηθείκελα.

Σν θείκελν εμηζηνξεί ην κύζν ηνπ

Λεπθίππνπ, πνπ γελλήζεθε θνξίηζη θαη ρξεηάζηεθε ζετθή παξέκβαζε, γηα λα κεηακνξθσζεί ζε
αγόξη θαη λα κελ ζαλαησζεί από ηνλ παηέξα ηνπ. Θεσξήζακε όηη ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ
είρε πξνεγεζεί, όπσο θαζνξίδεηαη από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα.
Οη καζεηέο έρνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηέζζεξηο Γξαζηεξηόηεηεο:
Η πξώηε αθνξά ζηε ζπλαλάγλσζε ηνπ κύζνπ ηεο Δλόηεηαο κε ην κύζν ηεο Γάθλεο ή θαη
άιινπο αξραίνπο κύζνπο, ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά αλαδεηνύλ από δηάθνξα βηβιία πνπ ηνπο
δίλνληαη ζηελ ηάμε ή δηεξεπλνύλ από ην δηαδίθηπν. Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζηνρεύεη ζην λα
αζθήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλεύξεζε ησλ θνηλώλ ζεκαηηθώλ αμόλσλ αλάκεζα ζηνπο κύζνπο.
Αλαδεηθλύεηαη έηζη ην θνηλό ζεκαηηθό κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/κεηακόξθσζεο κεηά από ζετθή
παξέκβαζε ή αθόκα ζπλεηδεηνπνηείηαη ε αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα θαζνξίζεη ηε δσή ηνπ θαη
λα μεθύγεη από ηνλ θίλδπλν πνπ ηνλ απεηιεί.
ην ηέινο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο θαινύκε ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ λα δώζνπλ έλα
δηαθνξεηηθό ηέινο ζην θείκελν κε ζέκα ηε Μεταμόρυωση του Λευκίππου ή ζηνπο άιινπο κύζνπο
πνπ κειέηεζαλ, παξνπζηάδνληαο κε έλα δηθό ηνπο ηξόπν ηε ζθελή ηεο κεηαβνιήο/
κεηακόξθσζεο ηνπ ήξσα. Χσξηζκέλνη ζε νκάδεο δεκηνπξγνύλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή ζε πεδό ή
πνηεηηθό ιόγν.
ηε ζπλέρεηα, ζε κηα δεύηεξε Γξαζηεξηόηεηα, αθνύ
παξνπζηαζηνύλ ζηνπο καζεηέο ηα βηβιία ηεο
Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο ηνπ Ιδξύκαηνο
Λεβέληε θαη αθνύ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ πινύην
πνπ πεξηθιείνπλ απηά, θαινύκε ηα παηδηά λα
γλσξίζνπλ δύν θείκελα από ηνλ Δξκεζηάλαθηα ηνλ
Κύπξην. ην πξώην απόζπαζκα θαηαγξάθεηαη ε
εθδνρή γηα ην κύζν δύν αδειθώλ, ηνπ Διηθώλνο θαη

ηνπ Κηζαηξώλνο, πνπ έδσζαλ ηα νλόκαηά ηνπο ζηα αληίζηνηρα όξε ηεο Θήβαο, κεηά από ηε
κεηακόξθσζή ηνπο ζε όξε. Σν δεύηεξν θείκελν αλαθέξεηαη ζηε κεηακόξθσζε ηνπ Γηόλπζνπ ζε
ηίγξε, γηα λα θαηαθηήζεη ηε λύκθε Αιθεζίβνηα.
Καινύληαη νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην κύζν γηα ηα δύν
αδέιθηα θαη ζηνπο ππόινηπνπο κύζνπο πνπ έρνπλ κειεηήζεη. εκεηώλνπλ όηη θαηά ηελ εθδνρή
ηνπ Κύπξηνπ ζπγγξαθέα ν κύζνο δελ ζρεηίδεηαη κε έξσηεο θαη απάηεο ζεώλ, έρεη πεξηζζόηεξν
εζηθνδηδαθηηθό ραξαθηήξα, πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ηαξαγκέλε Διιεληζηηθή επνρή (Βνζθόο 2002).
Σνλίδεηαη όηη ν θηιόζηνξγνο πξνο ηνπο γνλείο Διηθώλ θαηαθξεκλίδεηαη από ηνλ ζθιεξό θαη
πιενλέθηε Κηζαηξώλα, ν νπνίνο γθξεκίδεηαη θαη απηόο καδί ηνπ. «Καηά δε Θεώλ πξόλνηαλ»
γίλεηαη ε κεηακόξθσζή ηνπο ζε όξε, ηνπ θαθνύ αδειθνύ ζε ζπήιαην ησλ Δξηλύσλ, ηνπ θαινύ
Διηθώλα ζε ελδηαίηεκα Μνπζώλ.
Η καζεηέο ζπλερίδνπλ ηε ζπλαλάγλσζε θεηκέλσλ θαη κε ην ζρεδηαζκό ηεξαξρεκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ, από ηηο πην απιέο ζηηο πην ζύλζεηεο, απνθηνύλ ζηαδηαθά ηε δεμηόηεηα λα
ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ εμέιημε ηνπ ζεκαηηθνύ κνηίβνπ ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθσζεο,
εληάζζνληάο ην ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν, ζηηο αληηιήςεηο ηεο θάζε επνρήο. πδεηνύλ θαη
δεκηνπξγνύλ ην δηθό ηνπο ιόγν ή επελδύνπλ ην ιόγν ηνπο κε κεισδία θαη θίλεζε.
ηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο Γξαζηεξηόηεηαο νη
καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη κειεηνύλ ηελ
πινύζηα δεκνηηθή παξάδνζε ηεο Κύπξνπ.
Γλσξίδνπλ ηελ Τριανταυυλλένη, ηνλ Κωνσταντά,
ηε Ρήγαηλα κε ηα Δθαηό ηεο Κάζηξα

ζηνλ

Πεληαδάθηπιν, θαη άιια δεκώδε άζκαηα.
Μεηαθέξνληαη, όπσο νκνιόγεζαλ, ζε έλαλ
θόζκν πην αγλό από ην ζεκεξηλό, ζε έλαλ
θόζκν ζηνλ νπνίν ζπλαληνύλ πνιιά ζηνηρεία
ηνπ παξακπζηνύ. Καηαιήγνπλ, όκσο, ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ ππάξρεη ζε απηά ην κνηίβν ηεο
κεηαβνιήο, έηζη όπσο ην ζπλάληεζαλ ζηνπο κύζνπο πνπ κειέηεζαλ. Καινύκε ηνπο καζεηέο λα
επηιέμνπλ έλα από ηα θείκελα απηά θαη λα εληάμνπλ ζ’ απηό ην κνηίβν ηεο
κεηακόξθσζεο/κεηαβνιήο. Οη νκάδεο δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ζπγγξάθνπλ ην δηθό ηνπο

παξακύζη, ην δηθό ηνπο ηξαγνύδη. ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη θππξηαθά παξακύζηα (Κώζηαο
Χαξαιακπίδεο 2002), εκπλεπζκέλα από ηελ θππξηαθή παξάδνζε, ηα νπνία δηαβάδνληαη ζηελ
ηάμε καδί κε ηηο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηώλ.
Σέινο, κέζα από έλα θιέθηηθν δεκνηηθό ηξαγνύδη πνπ αλαθέξεηαη ζην ζάλαην ηνπ Οδπζζέα
Αλδξνύηζνπ, βιέπνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθσζεο. Μνηξνινγά
ε κάλα ηνπ ήξσα πνπ «κεηακνξθώλεηαη» ζε πνπιί, απνθηώληαο ηαπηόρξνλα (ώζηε λα θαλεί ην
κέγεζνο ηνπ πόλνπ ηεο) ηα γλσξίζκαηα ηεζζάξσλ πνπιηώλ: ηνπ ηξπγνληνύ πνπ θιαίεη, ηεο
πάπηαο πνπ καδάεη ηα θηεξά ηεο, ηεο πεξδηθνύιαο πνπ ζιίβεηαη, ηνπ θνξαθηνύ κε ηα καύξα
θηεξά/θηγνύξα. ρνιηάδνπλ ηα παηδηά ην πέξαζκα απηό από ηα πνπιηά ζηε κάλα – πνπιί –
κνηξνινγίζηξα θαη αλαθαινύλ ζηε κλήκε ηνπο ην κύζν ηεο Αεδόλαο.
Με αθνξκή ηελ ελόηεηα απηή, είλαη δπλαηόλ λα εθπνλεζεί ζρέδην εξγαζίαο σο κεηαθεηκεληθή
δξαζηεξηόηεηα κε ην εμήο ζέκαηα.
 Τν κνηίβν ηεο κεηακόξθωζεο ζηελ ηέρλε, ηελ πνίεζε θαη ην ηξαγνύδη ζε κηα
καζεηηθή παξάζηαζε.
ηόρνο ζε έλα επόκελν ζηάδην λα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο ιέμεο κεηαβνιή/κεηακόξθσζε
εμέιημε κε κηα δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα. Δίλαη κηα ιέμε κε ζεκαζηνινγηθό εύξνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είηε ζηνλ θαζεκεξηλό ιόγν κε δηάθνξεο ρξήζεηο είηε σο επηζηεκνληθόο
όξνο κε δηαθνξεηηθό θάζε θνξά πεξηερόκελν ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Δθηόο
ηνύηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο πξώην ζπλζεηηθό ιέμεσλ ζηηο δηάθνξεο ζύγρξνλεο γιώζζεο.
Έρεηε ηώξα ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεηε ηε καζεηηθή παξάζηαζε θαη λα δηαπηζηώζεηε
ηδίνηο όκκαζη πώο ηα αξραία θείκελα όζν θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ηα παξακύζηα κίιεζαλ
ζηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ θαη ηα ελέπλεπζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνηόκα θαη κνλαδηθά.

