
Έμα διδακςικό ρεμάοιξ για ςη διδαρκαλία 

ςξσ ατηγήμαςξπ «ΞΙΘΞ» 

ςξσ Μίκξσ Ιάρδαγλη

από ςημ ΔΜΞΖΑ 7 –ΑΝΘΔΘΩΘΙΑ ΙΔΘΛΔΜΑ       

ςξσ βιβλίξσ ςηπ Μ.Δ. Κξγξςευμίαπ            

ςηπ Β’  Γσμμαρίξσ 

Ειέλε Παπαληωλίοσ

σληολίζηρηα Ε.Ε. ΠΕ02

ΠΕΚΕ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ



μέρα από λξγξςευμικά κείμεμα

υεδιαρμόπ διδαρκαλίαπ-επιλξγή κειμέμωμ:

Ελέμη Παπαμςωμίξσ

σμςξμίρςοια Ε.Ε. ΠΕ02

ΠΕΚΕ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 



Αίθξσρα ποξβξλήπ με κεμςοικό βιμςεξποξβξλέα

και Ζ/Σ.

 Κξγιρμικό παοξσρίαρηπ για ςημ πξλσμερική

σπξρςήοινη ςηπ διδαρκαλίαπ (Οοξβξλή 

διαταμειώμ )

Τχςξςσπίεπ για ένι ξμάδεπ μαθηςώμ/ςοιώμ: α) 

με ςα ένι υχοιρμέμα μέοη ςξσ κειμέμξσ- έμα 

ςμήμα κειμέμξσ για κάθε ξμάδα, β) με ςα 

παοάλληλα κείμεμα πξσ επιλέυθηκαμ για κάθε 

ξμάδα. 

 Δμδεικςικόπ υοόμξπ σλξπξίηρηπ: 2 διδακςικέπ 

ώοεπ



Ξι μαθηςέπ καλξύμςαι:

 Μα απξλαύρξσμ ςημ επατή ςξσπ με έμα ςανιδιχςικό κείμεμξ.

 Μα ρσμδέρξσμ ςα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςηπ ατήγηρηπ με ςξ 

‘όλξμ’ (ςξ ατήγημα ρςξ ρύμξλό ςξσ) και μα αμςιλητθξύμ ςημ 

ατηγημαςική ρσμξυή χπ μια υοξμική ακξλξσθία ποάνεχμ και 

οξή γεγξμόςχμ.

 Μα ρσμδέρξσμ και μα ρσγκοίμξσμ ςξ ρσγκεκοιμέμξ κείμεμξ-

απόρπαρμα με  άλλα ςανιδιχςικά κείμεμα για ςημ Θαπχμία 

(όυι απαοαιςήςχπ αμιγώπ λξγξςευμικά). Λε ασςόμ ςξμ ςοόπξ 

γίμεςαι αμαγχγή από ςη ‘μξμάδα’ ςξσ απξρπάρμαςξπ ρςξ 

‘όλξμ’ μιαπ εσούςεοηπ ξικξγέμειαπ  ξμόθεμχμ και ξμξειδώμ 

κειμέμχμ (από ςανιδιχςική λξγξςευμία και δημξριξγοατία) .

 Μα διεσούμξσμ ςημ αμαγμχρςική ςξσπ εμπειοία.

 Μα γμχοίρξσμ έμαμ μακοιμό, αλλά γξηςεσςικό πξλιςιρμό με 

ςοόπξ εσυάοιρςξ και πεοιρρόςεοξ ρσμμεςξυικό-εμεογηςικό.



Ξι μαθηςέπ καλξύμςαι:

 Μα ρσμεογαρςξύμ ρε μικοέπ ξμάδεπ. 

 Μα απξκςήρξσμ μια πμεσμαςική αμξυή απέμαμςι ρε μια 

διατξοεςική κξσλςξύοα.

 Μα εκτοαρςξύμ ποξτξοικά (δοαμαςξπξιημέμη ατήγηρη, 

απαμςήρειπ ρε εοχςήρειπ, εμεογξπξίηρη ποξτξοικήπ 

έκτοαρηπ/ρυξλιαρμξύ). 

 Μα ρσμθέρξσμ γοαπςώπ έμα δικό ςξσπ ατήγημα ή πξίημα 

(υαψκξύ) αμάλξγα με ςημ επιλξγή ςξσπ (εμεογξπξίηρη 

δενιξςήςχμ δημιξσογικήπ γοατήπ). 

 Μα καλλιεογήρξσμ φητιακέπ δενιόςηςεπ μέρα από ςη 

δημιξσογία εμόπ πξλσςοξπικξύ κειμέμξσ (π.υ με υοήρη 

κειμεμξγοάτξσ και εμρχμάςχρη ρε κάθε ρςάδιξ ςηπ 

ατήγηρηπ ςηπ καςάλληληπ  εικξμξγοάτηρηπ).



Α’  Φάρη

 Δμεογξπξιξύμε ςημ ποόςεοη γμώρη ςχμ 

μαθηςώμ για ςξ θέμα μαπ (οχςάμε ςι νέοξσμ ξι 

μαθηςέπ/ςοιεπ για ςημ Θαπχμία και ςξ λαό ςηπ)

 Ιάμξσμε ρύμςξμη παοξσρίαρη ςξσ κειμέμξσ 

(πόςε γοάτςηκε, από πξιξμ, ςι ήθελε μα 

επικξιμχμήρει ρςξ κξιμό) 



 Ξ ρσγγοατέαπ ςανίδεφε ρςημ Θαπχμία ςξ 1980 

και ςξ 1988 δημξρίεσρε έμα λξγξςευμικό 

ατήγημα για ςημ Θαπχμία όπξσ καςαγοάτει ςιπ 

εμςσπώρειπ ςξσ από ςη μακοιμή ασςή υώοα.

 Λαπ ποξρτέοει ςξ απόρςαγμα ςηπ εμπειοίαπ ςξσ 

από μια υώοα αληθιμά γξηςεσςική 

 Ρκξπόπ 

 Ζ πληοξτόοηρη για ςα ήθη και ςιπ ρσμήθειεπ ςηπ 

μακοιμήπ υώοαπ

 Ζ πμεσμαςική αμξυή απέμαμςι ρςξ διατξοεςικό

 Ζ λξγξςευμική ςέοφη

«Τόθην», Ν. Κάζδαγιε



 Υχοίζξσμε ρε ένι ξμάδεπ και ρςημ κάθε μια 

δίμξσμε ξμξμαρίεπ ιαπχμικέπ πξσ θα 

ρσμαμςήρξσμε ρςξ μάθημα (πεοιέυξμςαι ρςα 

σπό μελέςη κείμεμα):



ΞΛΑΔΑ ‘ΡΑΙΞΣΠΑ’ (Άμθη κεοαριάπ)

ΞΛΑΔΑ ‘ΓΘΞΙΞΡΞ’ (Ιαλώπ ήοθεπ)

 ΞΛΑΔΑ ΡΞΣΡΘ (Γιαπχμέζικξ ταγηςό)

ΞΛΑΔΑ ΞΥΑΪΞ (Ιαλημέοα)

 ΞΛΑΔΑ ‘ΥΑΡΘ’ (Θαπχμικά νσλάκια)

ΞΛΑΔΑ ‘ΡΑΙΔ’ (Γιαπχμέζικξ οακί) 



 Λξιοάζξσμε ρε κάθε ξμάδα, με ςσυαία ρειοά, ςα ένι

ςμήμαςα ςξσ κειμέμξσ-απξρπάρμαςξπ ςξσ ρυξλικξύ

εγυειοιδίξσ και ζηςάμε μα αμςαπξκοιθξύμ ρςιπ

δοαρςηοιόςηςεπ πξσ σπάουξσμ ρε κάθε τχςξςσπία

(βλ. Οαοάοςημα 1). Ατήμξσμε ςξμ αμάλξγξ υοόμξ.

 Οοξβάλλεςαι από ςημ ξθόμη η διατάμεια με ςιπ

εικόμεπ-ρςιγμιόςσπα από ςημ ςανιδιχςική εμπειοία

ςξσ ρσγγοατέα ρςη ρχρςή υοξμική ςξσπ

ακξλξσθία. Εηςάμε από ςξσπ μαθηςέπ/ςοιεπ,

σπξβξηθξύμεμξι από ςη ρειοά ςχμ εικόμχμ, μα

βοξσμ ςη ρχρςή ρειοά ςχμ κειμέμχμ πξσ έυξσμ ρςη

τχςξςσπία ςξσπ.



«Τόθην»  Ν. Κάζδαγιε,    

ζε εηθόλεο



 Ζ υοξμική ακξλξσθία ςχμ κειμέμχμ ςχμ ξμάδχμ 

ξοίζει και ςη ρειοά με ςημ ξπξία ξ/η εκποόρχπξπ 

κάθε ξμάδαπ θα ρηκχθεί μα ατηγηθεί ςξ κάθε 

ρςάδιξ ςηπ ιρςξοίαπ. Ξι μαθηςέπ/ςοιεπ ποξρπαθξύμ 

ασθόομηςα και με τσρικόςηςα μα σπξδσθξύμ ςξμ 

ρσγγοατέα πξσ μξιοάζεςαι ςημ ςανιδιχςική ςξσ 

εμπειοία με τίλξσπ (ςημ ξλξμέλεια). Ρςξ οόλξ 

εμαλλάρρξμςαι, με ςη ρειοά, ξι εκποόρχπξι ςχμ 

ξμάδχμ.  

 Όςαμ ξλξκληοχθεί η ποξτξοική ατήγηρη, ξι 

ξμάδεπ απαμςξύμ ρςημ εοώςηρη πξσ αμςιρςξιυεί ρε 

κάθε μέοξπ κειμέμξσ πξσ έυξσμ ρςη τχςξςσπία ςξσπ 

και ποξςείμξσμ έμαμ πλαγιόςιςλξ.  



 Δμδεικςικξί πλαγιόςιςλξι ποξβάλλξμςαι από

ςη διατάμεια ςηπ παοξσρίαρηπ χπ λεζάμςεπ

κάθε εικόμαπ, εμώ ρσρςήμεςαι ρςξσπ

μαθηςέπ μα ρημειώρξσμ ςξσπ πλαγιόςιςλξσπ

πξσ ςελικά ξι ξμάδεπ ποξςίμηραμ, με ςη

ρχρςή υοξμική ρειοά.

Ζ ακξλξσθία ασςή θα υοηριμεύρει για ςη

ρσγγοατή ςχμ σπξεμξςήςχμ-παοαγοάτχμ

ςξσ δικξύ ςξσπ γοαπςξύ ςανιδιχςικξύ

ατηγήμαςξπ ρςη ρσμέυεια καςά ςημ

παοαγχγή γοαπςξύ λόγξσ.



«Τόθην»  Ν. Κάζδαγιε,    

ζε εηθόλεο

ΑΦΘΞΗ
ΦΣΑΝΟΝΣΑ ΣΟ      

ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΟ 

ΣΟ ΕΣΘΑΣΟΡΘΟ 
ΕΠΘΛΟΓΗ ΜΕΝΟΤ 

ΣΟ ΓΘΑΠΩΝΕΖΘΚΟ ΓΕΤΜΑ

ΣΑ ΞΤΛΑΚΘΑ 



ΦΑΗ Γ’ : Πως είδαλ ηελ Θαπωλία άιιοη ιογοηέτλες θαη 

δεκοζηογράθοη-ζσγγραθείς 



 Ρςιπ ένι ξμάδεπ διαμέμξσμε υαοακςηοιρςικά

απξρπάρμαςα από άλλα ςανιδιχςικά κείμεμα

εμπμεσρμέμα από ςημ Θαπχμία. Ξι μαθηςέπ/ςοιεπ θα

δξσμ ςξ όκιξ και ςημ Θαπχμία μέρα από ςη μαςιά

άλλχμ ρσγγοατέχμ-λξγξςευμώμ, παλαιώμ και

ρύγυοξμχμ (Οαοάοςημα 2). Διαβάζξσμ ςα κείμεμα και

ερςιάζξσμ ρςα θέμαςα και ςα ρημεία πξσ σπξδεικμύξσμ

ξι εοχςήρειπ.

 Από ςημ ξθόμη ποξβάλλξμςαι μία μία ξι διατάμειεπ με

ςξ κείμεμξ κάθε ξμάδαπ, η ξπξία και αμαλαμβάμει ςξ

οόλξ ρυξλιαρςή με ςη βξήθεια ςξσ/ςηπ εκπ/κξύ.

Γίμξμςαι βαρικέπ επιρημάμρειπ ρε ρυέρη με ςιπ

ιδιαιςεοόςηςεπ και ςημ πξλιςιρμική ςασςόςηςα ςξσ

Θαπχμικξύ πξλιςιρμξύ, αλλά και ςημ ερχςεοική

‘ρσμξμιλία’ ςχμ κειμέμχμ, παοά ςη μεγάλη υοξμική

απόρςαρη ρσγγοατήπ ςξσπ.



Δμδεικςική διαμξμή κειμέμχμ: 

 ΞΛΑΔΑ ‘ΡΑΙΞΣΠΑ’ - Ν. Καζαμςζάκηπ, 1935, 

«Σανιδεύξμςαπ Ιαπωμία-Κίμα», απόρπαρμα 

 ΞΛΑΔΑ ‘ΓΘΞΙΞΡΞ’ - Επιρςξλή ποξπ ςημ Ελέμη 

Καζαμςζάκη, 1935 

 ΞΛΑΔΑ ΡΞΣΡΘ  – Λ.Χεομ και Νςξμιμίκ Λξοό (Η 

ςέυμη ςηπ απλόςηςαπ, 2016)

 ΞΛΑΔΑ ΞΥΑΪΞ - Ιαπωμία για αουάοιξσπ 1 

(διαρκεσή από ςξμ ηλεκςοξμικό ςύπξ)

 ΞΛΑΔΑ ‘ΥΑΡΘ’ – Ιαπωμία για αουάοιξσπ 2 

(διαρκεσή από ςξμ ηλεκςοξμικό ςύπξ)

 ΞΛΑΔΑ ‘ΡΑΙΔ’ - Αμθιρμέμεπ κεοαριέπ (διαρκεσή 

από on line δημξριξγοατικό ςανιδιωςικό 

κείμεμξ)



Νεκίμηρα για ςημ Θαπχμία, νέοξμςαπ μξμάυα δσξ γιαπχμέζικεπ λένειπ για μα

ρσμεμμξηθώ μαζί ςηπ: «Σακξσοά», πξσ θα πει: Άνθος της κερασιάς, και «Κξκξοό», πξσ θα

πει: Καρδιά. Οξιόπ νέοει! Έλεγα με ςξ μξσ μξσ, μπξοεί ξι δσξ ασςέπ, απλόςαςεπ λένειπ μα τςάμξσμ.

Ρςη ταμςαρία μαπ, ίρα με ςα ςελεσςαία υοόμια, ποιμ μα πεςάνει ςξ κιμξμό ςηπ και μα

ταμξύμ πίρχ από ςιπ αμθιρμέμεπ κεοαριέπ ςα καμόμια ςηπ κι ξι λόγυεπ, η Θαπχμία έλαμπε με ςα

κόκκιμα γσαλιρςεοά ςρόκαοά ςηπ, με ςα κίςοιμα υοσράμθεμα ρςξ κιμξμό ςηπ, με ςιπ τιλμςιρέμιεπ

υςέμεπ ςηπ ρςα τξσρκχμέμα γαλαζόμασοα μαλλιά και με ςξ μεςανχςό οεπίδι, όπξσ ήςαμ γοαμμέμξ

έμα αιρθημαςικό υαψ-κάι: «Ω γλσκά λξσλξύδια ςηπ κεοαριάπ, πξσ καθοετςίζερςε κάθε άμξινη

ρςα μεοά, αμαρηκώθηκα μα ραπ κόφχ — μα μξύρκεφα μξμάυα ςα κεμςημέμα μξσ μαμίκια!».

[…]

Ζ Θαπχμία ήςαμ η γκέιρα ςχμ εθμώμ. Υαμξγελξύρε απάμχ ρςα μακοιμά μεοά όλξ

μσρςήοιξ. «Ηιμπαγκό», ςημ είυε ξμξμάρει ξ Λάοκξ Οόλξ και όπχπ ςη ρςόοιρε όμξοτη, τιλήδξμη,

τξοςχμέμη υοσράτι, άμαφε όλεπ ςιπ ταμςαρίεπ. Άμαφε και ςη ταμςαρία ςξσ Ιξλόμβξσ και για

υάοη ςηπ νεκίμηρε με ςιπ καοαβέλεπ και πήοε ςξμ χκεαμό για μα ςη ρσμςύυει. […] Απόοηραμ ξι

ςοαυιξί θαλαρρξμάυξι με ςα πλξύςη ςηπ, με ςημ εσγέμεια και ςξμ πξλιςιρμό ςηπ. Ιαμέμαπ,

διηγόμςαμ με θασμαρμό, δεμ ςοώει εκεί με ςα υέοια ςξσ, όπχπ έςοχγαμ ςόςε ρςημ Δσοώπη, παοά

με δσξ λιγμέπ μπαγκέςεπ από νύλξ ή τίλμςιρι.

Ν. Καζαμςζάκηπ, 1935, 

«Σανιδεύξμςαπ Ιαπωμία-Κίμα», 

απόρπαρμα



Επηζηοιή προς ηελ Ειέλε Καδαληδάθε, 1935 

Βξέρεη, βξέρεη, θξύν. Χηεο νιεκέξα είκνπλ ζην Νηθθό, κηα παιηά πολιτεία τρεις ώρες 

καθξηά από ην Τόθπν. Έμνρα βνπλά, ηεξάζηηα δέληξα cryptomeria, είδνο κσπαρισσόπεσκα, 

εμαίζηνη παιηνί λανί, αγάικαηα, δσγξαθηέο, allées, από πέηξηλα θαλάξηα...

Τώξα είκαη ζην δσκάηην κνπ, καθξνπιό, ζηελό, κπξνζηά κνπ έλα ωραίο προύντζινο 

καγθάιη θαη ζηνλ ηνίρν ε δσγξαθηά θαη kemono ηνπ Βνύδα πνπ αγόξαζα... 

Πξνρηέο κ έλα θίιν πήγακε ηε λύρηα ζ' έλα ζπίηη geishas. Αδύλαην λα Σας 

πεξηγξάςσ ηελ αγλόηεηα θαη ηε ραξά ηεο αηκόζθαηξαο. Έλα ζπίηη μύιηλν, όπσο όλα. Στην 

είζνδν δπν ηεξάζηηα τάρτινα υανάρια. Μόιηο ρηππήζακε, ε πόξηα άλνημε θη έλαο ζσξόο 

θνπέιεο πεηάρηεθαλ λα καο ππνδερηνύλ. Σα λα ‘καζηε παιηνί αγαπεκέλνη γλώξηκνη. Μαο έθακαλ 

ππόθιηζεο, αθνπκπώληαο ην κέησπν ζηε γεο, καο έβγαιαλ ηα παπνύηζηα θαη καο νδήγεζαλ ζην 

ζαιόλη. Ψάζεο, ην μύιν κύξηδε, θαλέλα έπηπιν παξά έλα ταμηλό τραπεζάκι, δπν πξνύληδηλα 

καγθάιηα, καμηιάξηα. Σηνλ ηνίρν έλα kakemono κε ζξεζθεπηηθό πεξηερόκελν: Ό Βνύδαο πνπ 

ζπλαληά κηα γπλαίθα θαη θνπβεληηάδνπλ κέζα ζε άλζε. Καζίζακε δηπινπόδη, νη geishas γύξα. 

Εγώ κε ηα ιίγα γηαπσλέδηθα κνπ κηινύζα θη όιεο γεινύζαλ. Μαο έθεξαλ θηζηίθηα θαη γιπθά, ζάθε 

δεζηή... Πίλακε. Μηα πήξε ην σαμισέν θη άξρηζε λα παίδεη, δηπινγόλαηε. Μηα κηθξνύια ζεθώζεθε 

θαη ρόξεςε. Χάξε, γαιήλε, ζεκλόηεηα, ληπκέλεο ηα ιακπξόρξσκα θηκνλό, ηα κάηηα ηνπο 

ραξνύκελα θη αζώα, όζν πνηέ δελ είδα ζε θακηά επξσπατθή νηθνγέλεηα. Ό θίινο κνπ ήμεξε 

πεξίθεκα γηαπσλέδηθα, ρσξάηεπε καδί ηνπο, όιεο γεινύζαλ ζαλ παηδηά εθηά ρξνλώλ. Πνηέ, 

πνηέ δελ έλησζα ηόζε αζσόηεηα θαη ηε γιύθα ηεο γπλαίθαο... Εγώ, ήζπρα θαζνύκελνο, ηηο 

θνίηαδα κε ηα ρεξηά ζηαπξσκέλα, ζα Βνύδαο. …..

Φύγακε αξγά, έζθπςαλ ζηε γεο θαη καο πξνζθύλεζαλ, καο έβαιαλ ηα παπνύηζηα, καο 

πξνζθύλεζαλ πάιη ραξνύκελεο, ηηηπβίδνληαο ζαλ πνπιηά: Αξηγθάην θνδάηκαο! Αξηγθάην 

θνδάηκαο! (επραξηζηνύκε πνιύ! επραξηζηνύκε πνιύ!).



«Οέμςε λεπςά αοκξύμ ρ’ έμαμ Θάπχμα 

για μα εςξιμαρςεί για έμα μακού 

ςανίδι. Έυει λίγεπ αμάγκεπ. 

Ζ ικαμόςηςά ςξσ μα ζει υχοίπ εμπόδια, 

υχοίπ έπιπλα, με όρξ ςξ δσμαςόμ 

λιγόςεοα οξύυα ςξύ δίμει σπεοξυή 

ρ’ ασςό ςξμ διαοκή αγώμα 

πξσ είμαι η ζχή».

Κεσκάδιξπ Υεομ, Ιξκξοό, 1896



ξ μα ζχ ρε υώοεπ με πξλιςιρμξύπ ςόρξ διατξοεςικξύπ με ώθηρε 
μα θέςχ διαοκώπ ςξμ εασςό μξσ σπό αμτιρβήςηρη και μα αμαζηςώ 
«ςξμ» ςοόπξ ςηπ ιδαμικήπ ζωήπ. Έςρι, μέρα από διαδξυικέπ αταιοέρειπ, 
καςάλαβα ριγά ριγά όςι η αμαζήςηρη ςηπ απλόςηςαπ ήςαμ ξ πιξ ρχρςόπ 
ςοόπξπ μα ζχ ςημ ίδια ρςιγμή άμεςα και ρύμτχμα με ςη ρσμείδηρή μξσ. 
Γιαςί ρςημ Θαπχμία; με οχςάμε, όςαμ λέχ όςι ζχ εκεί ςα ςελεσςαία 
είκξρι ένι υοόμια. Λια εοώςηρη ρςημ ξπξία όλξι όρξι, όπχπ εγώ, έυξσμ 
επιλένει ασςή ςη υώοα χπ ςόπξ διαμξμήπ απαμςξύμ: πάθξπ, αμάγκη. 
Λια υώοα όπξσ αιρθάμξμαι άμεςα και ρσμεπαομέμη κάθε ποχί με ςημ 
ιδέα μέχμ αμακαλύφεχμ. ξ ζεμ και ό,ςι έυει ρυέρη με ασςό με 
γξήςεσαμ αμέκαθεμ: ζχγοατική με ριμική μελάμη, μαξί, κήπξι, θεομέπ 
πηγέπ, κξσζίμα, ικεμπάμα… Οξλύ γοήγξοα, είυα ςημ ςύυη μα 
ρσμαμςήρχ έμαμ καθηγηςή ρξύμι-ε (ζχγοατική με ριμική μελάμη), ξ 
ξπξίξπ, επί δέκα υοόμια, όυι μόμξ με μύηρε ρ’ ασςή ςημ ςέυμη, αλλά και 
ρςξμ ςοόπξ ρκέφηπ ςχμ Γιαπχμέζχμ: μα δέυεραι ςη ζχή όπχπ έουεςαι, 
υχοίπ μα ποξρπαθείπ μα ενηγείπ, μα αμαλύειπ, μα «φειοίζειπ» ςα πάμςα. 
Δμ ξλίγξιπ, «μα ζειπ ζεμ».

Μςξμιμίκ Κξοό (Ζ ςέυμη ςηπ απλόςηςαπ, 2016) 



Ανθισμένες κερασιές (δηαζθεπή από ηνλ ειεθηξνληθό ηύπν)

Στην Ιαπωνύα αυτϋσ τισ ημϋρεσ όλα ςταματούν για το hanami, μια λϋξη ςύνθετη
από το hana που ςημαύνει λουλούδι και το mi που ςημαύνει προβολό ό ενατϋνιςη. Τα
ςτελϋχη και οι υπϊλληλοι των εταιριών βγαύνουν ςτα πϊρκα για να γιορτϊςουν την
ϊνοιξη, οι μαθητϋσ του δημοτικού κϊνουν βόλτεσ κϊτω από τα ολϊνθιςτα κλαδιϊ,
ζευγϊρια ντύνονται παραδοςιακϊ με κιμονό και οι πολύτεσ πϊνε ςτη δουλειϊ ό για
ψώνια κοιτϊζοντασ πϊντα ψηλϊ, περπατώντασ κϊτω από ϋνα ςύννεφο μπουμπουκιών.
Τότε εύναι πού εξελύςςονται ημερόςια και βραδινϊ φεςτιβϊλ, ςτόνονται πικνύκ και
οργανώνονται εκδρομϋσ, με μικρούσ και μεγϊλουσ να απολαμβϊνουν την ϋκρηξη των
μπουμπουκιών, ακολουθώντασ πϊντα ϋναν απαρϊβατο κανόνα: «Δεν κόβουμε ούτε
ϋνα λουλούδι, αφόνουμε αλώβητη την ομορφιϊ να την απολαύςουν όλοι». Οι κεραςιϋσ
ανθύζουν και οι Γιαπωνϋζοι, όπωσ κϊθε χρόνο, εύναι πολύ ςυνεπεύσ ςτο ραντεβού τουσ
με τη φύςη…

Στη χώρα του ανατϋλλοντοσ ηλύου και των ανθιςμϋνων κεραςιών ςυνηθύζουν να
λϋνε πωσ καταλαβαύνουν ότι όρθε η ϊνοιξη όταν τα μϋςα ενημϋρωςησ αρχύζουν να
μεταδύδουν το δελτίο ανθοφορίας, τισ ημερομηνύεσ δηλαδό που θα παρουςιαςτεύ το
φαινόμενο ςε όλο του το μεγαλεύο ανϊ περιοχό και γεωγραφικό διαμϋριςμα. Εξϊλλου,
οι Ιϊπωνεσ πιςτεύουν ότι ςτα πϋταλα των sakura, όπωσ αποκαλούν τισ κεραςιϋσ με τα
ροζ ϊνθη, μετενςαρκώνονται οι ψυχϋσ των νεκρών πολεμιςτών, ενώ για την ιαπωνικό
κουλτούρα τα ϊνθη τησ κεραςιϊσ εύναι το ςύμβολο τησ ζωόσ, που περνϊ από διϊφορα
ςτϊδια και εύναι παροδικό…



Ιαπωνία για αρτάριοσς
(δηαζθεπαζκέλν θείκελν από ηελ Καζεκεξηλή on line)

Πξώηε θνξά ζηελ Ιαπσλία θαη πξέπεη λα πάξσ ην ηξέλν από ην αεξνδξόκην
Ναξίηα γηα λα θαηέβσ ζην Σίληδνπθνπ, ηνλ πην πνιπζύρλαζην ζηαζκό ηνπ θόζκνπ,
κε πεξίπνπ 3,5 εθαη. επηβάηεο ηελ εκέξα.

Η αθεξεκάδα εδώ δελ ζπγρσξείηαη, όκσο ε Ιαπσλία είλαη κηα εμαηξεηηθά
οργανωμένη τώρα. Όρη όηη δελ ζα κπεξδεπηείο, αιιά πάληα ζα βξεζεί ε άθξε –
όιν θαη θάπνηνο ππάιιεινο ή πεξαζηηθόο ζα ζε βγάιεη από ηνλ ιαβύξηλζν
ππνδεηθλύνληαο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε. Οη Ιάπσλεο είλαη καζεκέλνη λα ιεηηνπξγνύλ
κε γλώκνλα ηελ εύρσθμη λειτοσργία τοσ σσνόλοσ, θαη απηό γηα έλαλ ηνπξίζηα
είλαη ζσηήξην.

Σην Σίληδνπθνπ ζπλαληηόκαζηε κε ηε θίιε κνπ ηελ Ειέλε, Ειιελνγηαπσλέδα
πνπ δεη ζην Τόθην ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα. Αθήλσ ηα πξάγκαηά κνπ ζην ζπίηη ηεο -
κε θαληαζηείηε θαλέλα δηακέξηζκα αιιά έλα δσκάηην κε κόλν έλα θξεβάηη, κηα
ληνπιάπα θαη έλαλ θεγγίηε.

Αθνύ ηαθηνπνηεζνύκε βγαίλνπκε βόιηα... Φηάλνπκε ζε έλα από ηα πνιιά
εκπνξηθά θέληξα ηεο πόιεο. Η θαηαλάισζε ζην Τόθην βξίζθεηαη ζε ηόζν πςειά
επίπεδα, πνπ ηξειαίλεζαη, αλεβνθαηεβαίλεηο ηηο θπιηόκελεο ζθάιεο θαη αληηθξίδεηο
θάζε θνξά έλαλ λέν υαντασμαγορικό κόσμο: ζηνλ πξώην όξνθν γθάηδεη κε ηελ
Kitty, ζηνλ δεύηεξν μππλεηήξηα-ξνκπόη από ην θαηλνύξγην Star Wars, παξαπάλσ
κπινύδεο, ζαθίδηα θαη πνδηέο κε λίηδα, ειεθηξνληθέο θνλζόιεο θαη πξντόληα
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο… Ννκίδεηο όηη δεηο ζε έλα video-game …..



Θαπωλία γηα αρτάρηοσς

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν από ηελ Καζεκεξηλή on line)

Με ηε θίιε κνπ Ειέλε, δηαλπθηεξεύνπκε ζηελ θνληηλή ινπηξόπνιε Σίκπνπ
Όλζελ, ζε έλα ριοκάν (ζ.ζ. παξαδνζηαθό παλδνρείν), ηνπ νπνίνπ ηα δσκάηηα
είλαη ζηξσκέλα κε ηαηάκη (ςάζα από κίζρνπο ξπδηνύ), έρνπλ ζπξόκελεο πόξηεο
θαη θνπηόλ αληί θξεβαηηνύ. Έλα ζεξβίηζην θαη έλα ζεξκόο κε δεζηό ηζάη
βξίζθνληαη πάλσ ζε έλα ρακειό ηξαπέδη.

Τν γεύκα καο είλαη πινύζην. Πσο αιιηώο άιισζηε; Τν τσπικό γεύμα ησλ
Ιαπώλσλ πεξηγξάθεηαη από ηε θξάζε «κία ζνύπα θαη ηξία ζπλνδεπηηθά»,
σζηόζν νη Ιάπσλεο αθνινπζνύλ θαη ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζην ζεξβίξηζκα. Τν ξύδη,
γηα παξάδεηγκα ζεξβίξεηαη ζε δηθό ηνπ κπνιάθη (chawan) θαη θάζε θαγεηό
αληίζηνηρα ζην δηθό ηνπ πηαηάθη ή κπνιάθη, αλά κεξίδα, αληίζεηα κε ηηο ζπλήζεηεο
ζην δπηηθό θόζκν, όπνπ ζηα ζπίηηα ζεξβίξνπκε ζε πηαηέιεο θαη από απηέο παίξλεη
ν θαζέλαο όζν ζέιεη. Επίζεο νη Ιάπσλεο ζεξβίξνπλ πράσινο τσάι ζρεδόλ ζε
θάζε γεύκα.

Ο ιαόο απηόο, επίζεο, είλαη εμμονικά καθαρός θαη ην δεηο ζηηο
ιεπηνκέξεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην γεγνλόο όηη απνθεύγνπλ ηπραίεο
ζσκαηηθέο επαθέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο: Η ρεηξαςία ή ην ζηαπξσηό θίιεκα
απνπζηάδνπλ εληειώο από ηηο θνηλσληθέο ηνπο λόξκεο (αλη' απηώλ ππάξρεη ε
ραξηησκέλε κηθξή ππόθιηζε κε έλσκα ησλ ρεξηώλ), ελώ παληνύ, ζε καγαδηά,
πεξίπηεξα ή θαληίλεο street food, δηαζέηνπλ εηδηθό κηθξό δίζθν γηα ηα ρξήκαηα ή
ηελ πηζησηηθή θάξηα. Ελλνείηαη πσο είλαη απαγνξεπηηθό λα κπεηο ζε γηαπσλέδηθν
ζπίηη ρσξίο λα βγάιεηο ηα παπνύηζηα ζνπ θαη λα ηα ηνπνζεηήζεηο ζην γθελθάλ,
ελώ ηνλ ίδην θαλόλα αθνινπζνύλ θαη πνιιά εζηηαηόξηα θαζώο θαη όινη νη
βνπδηζηηθνί λανί θαη ρώξνη ιαηξείαο.



 Γίμεςαι αματξοά ρςα γιαπχμέζικα ‘υαψκξύ’

και ςα ειδξλξγικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ.

Οοξβάλλεςαι διατάμεια με υαψκξύ και ξι

μαθηςέπ/ςοιεπ εμθαοούμξμςαι μα εκτοάρξσμ

ό, ςι μξμίζξσμ όςι έμιχθε ξ πξιηςήπ ςη ρςιγμή

ςηπ ρύμθερήπ ςξσπ. Λε ατξομή ςα

ρσγκεκοιμέμα υαψκξύ, ξι μαθηςέπ/ςοιεπ

μπξοξύμ μα ρσμθέρξσμ και δικά ςξσπ.



Λσρρξμαμξύρε παγωμιά

ςξ τθιμόπωοξ όλη μύυςα

πίρω από ςα βξσμά.

Λαςρξύξ Λπαρό

Νεπάγιαραμ τθιμόπχοξ

ρςα υείλια μξσ

ξι λένειπ.                                                                         
Λαςρξύξ Λπαρό

Απξκξιμήθηκα

Νύπμηρα και είυε

πεοάρει η άμξινη.

(Γιόρα Λπξσρόμ)

Λπξοεί ασςόπ ξ κόρμξπ

μα είμαι έμα λάθξπ

αλλά ξι κεοαριέπ αμθίζξσμ.

(Ιξμπαγιάρι Ίρρα)

Γιαπωμέζικα υαϊκξύ



Οοξυχοξύμε ρε  αμακεταλαίχρη ςηπ 

διδαρκαλίαπ με βάρη ςξ κσκλικό διάγοαμμα 

ςηπ επόμεμηπ διατάμειαπ. ι μάθαμε μέυοι 

ςώοα; Ξι μαθηςέπ καλξύμςαι μα αμακαλέρξσμ 

ςημ μεξαπξκςηθείρα γμώρη. 

 Ρςη ρσμέυεια δίμξσμε ςημ εσκαιοία ρςξσπ 

μαθηςέπ/ςοιεπ μα……‘τοερκάοξσμ’ και ςα 

ξλίγα γιαπχμέζικα πξσ έμαθαμ. 



Οαοάδξρη-
Τιλξρξτία

Μξξςοξπία & 
Ρσμήθειεπ 

ξπίξ και 
ζχή ρςημ 

πόλη

Γιαπχμέζικεπ 
Κένειπ 

Ιξσζίμα 



 Ιξκξοό; 

 Ρακξσοά; 

 Πιξκάμ;

 Υαμάμι; 

 Ράκε; 

Ξυάιξ; 

 Γιόκξρξ; 

 Θκεμπάμα; 

 Ραμιρέμ ; 

Και λίγα γιαπωνέζικα …… 



Ξλξκληοώμξσμε ςη διδακςική εμόςηςα με ςημ 

αμάθερη γοαπςήπ εογαρίαπ : παοαγχγή 

ποχςόςσπξσ κειμέμξσ με ςξσπ μαθηςέπ ρε 

θέρη ρσγγοατέχμ-δημξριξγοάτχμ-

λξγξςευμώμ. 

Ζ εογαρία μπξοεί μα γίμει γοαπςώπ ρςξ 

ςεςοάδιξ εογαριώμ ςξσ μαθήμαςξπ ή ακόμη 

μα μεςατεοθεί ρε κάπξιξ ποόγοαμμα 

επενεογαρίαπ κειμέμξσ και μα διαμθιρςεί με 

καςάλληλα επιλεγμέμεπ εικόμεπ από ςξ 

διαδίκςσξ (πξλσςοξπικόςηςα). 



 Αμ ήραρςε Θάπχμαπ ρσγγοατέαπ και

ςανιδεύαςε ρςημ Αθήμα, ςι θα γοάταςε για

ςημ ποώςη επατή ραπ με ςημ ελλημική

ποχςεύξσρα και κξσζίμα; Ιαςαγοάφςε ςιπ

ςανιδιχςικέπ ραπ εμςσπώρειπ.

ή

 Ατηγηθείςε μια ιρςξοία με ςίςλξ 

«Οεοιπέςεια ρςξ όκιξ…..»
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Ο παξόλ δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο δηαθοροποηείηαη από ηηο ζπλήζεηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ωο πξνο ηα εμήο:

• Αληί αξρηθήο αλάγλωζεο όινπ ηνπ θεηκέλνπ, γίλεηαη κνίξαζκα ηκεκάηωλ ηνπ θεηκέλνπ 

ζε νκάδεο θαη επαλαζύλζεζή ηνπ κέζω πξνθνξηθήο αλαδηήγεζεο κε βηωκαηηθό

ραξαθηήξα (ε αλάγλωζε όινπ ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα γίλεη από θάζε καζεηή ζην ηέινο 

ηεο 1εο ώξαο).

• Μαζεηέο δηαθνξεηηθώλ επηπέδωλ θαη εηνηκόηεηαο δηαβάδνπλ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ 

θεηκέλνπ θαη επηθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζε απηά (επίηεπμε κεγαιύηεξεο 

ζσγθέληρωζες θαη ζσκκεηοτής).

• Επίζεο νη ίδηεο νκάδεο αζρνινύληαη κε έλα παξάιιειν αλάγλωζκα θαη όιεο καδί 

παξαθνινπζνύλ ην ζρνιηαζκό ηνπ θεηκέλνπ θάζε νκάδαο από ηελ νζόλε (δηακοίραζε 

γλώζες ζηελ νινκέιεηα-αύμεζε εσζύλες ηεο θάζε νκάδαο) 

• Οη δηαθάλεηεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ηξόπν πνπ λα ελεργοποηούλ 

ηε ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ/ηεο εθπ/θνύ. 

• Οη εηθόλες, κέζω ηεο αληηζηνίρηζήο ηνπο κε ηηο ζθελέο ηνπ θεηκέλνπ, έρνπλ 

παηδαγωγηθά σποζηερηθηηθή ιεηηοσργία ζηελ όιε δηαδηθαζία. 

• Εμνηθνλνκείηαη δηδαθηηθόο ρξόλνο ζε ζρέζε κε ηελ πνζόηεηα ηωλ θεηκέλωλ κε ηα νπνία

ηειηθά νη καζεηέο/ηξηεο έξρνληαη ζε επαθή αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ 

(tasks) πνπ θέξνπλ εηο πέξαο νκαδηθά ή αηνκηθά (κέγηζηο γλωζηηθό όθειος ζε ζρέζε 

κε ηνλ ρξόλν πνπ αλαινγεί). 

• Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα κηα δηαρξνληθή θαη πνιύπιεπξε πξνζέγγηζε ηνπ πνιηηηζκνύ 

ηεο Ιαπωλίαο κέζα από ποηθίιες ιογοηετληθές αλαγλωζηηθές επηιογές ηοσ είδοσς 

(έληαμε ηνπ ζρνιηθνύ απνζπάζκαηνο ζε επξύηεξε δηδαθηηθή ελόηεηα νκόζεκωλ

ηαμηδηωηηθώλ θεηκέλωλ) .  



ΔΣΥΑΠΘΡΩ

Ειέλε Παπαληωλίοσ

σληολίζηρηα Ε.Ε. ΠΕ02

ΠΕΚΕ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ


