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Κείμενο: ην δηήγεκα «Ποζειδώνας» ηνπ Φξαληο Κάθθα (ζρνιηθό εγρεηξίδην Γ΄ 

Γπκλαζίνπ) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9033/  

Κομβικές ενέργειες διδακηικού ζτεδιαζμού: παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εηθόλαο,  

εξσηήζεηο θαηαλόεζεο, παηρλίδη ξόισλ, ππνβνεζνύκελε αθήγεζε, δεκηνπξγηθή 

γξαθή, δεκηνπξγηθόο κεηαζρεκαηηζκόο θεηκέλσλ, ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, 

πξναηξεηηθή ρξήζε ΣΠΕ, πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο.    

 

Σο κείμενο  

O Πνζεηδώλαο θαζόηαλ ζην γξαθείν ηνπ θαη ινγάξηαδε. 

Η δηαθπβέξλεζε όισλ ησλ πδάησλ ηνπ θόζκνπ ηνλ έθαλε λα δνπιεύεη 

αζηακάηεηα. Θα κπνξνύζε λα έρεη όζε βνήζεηα ήζειε, θαη είρε αξθεηή, επεηδή 

όκσο είρε πάξεη πνιύ ζνβαξά ηα θαζήθνληά ηνπ, ινγάξηαδε ηα πάληα αθόκα κηα 

θνξά, θη έηζη θαλείο δελ κπνξνύζε λα ηνλ βνεζήζεη ηθαλνπνηεηηθά. Καλείο δελ 

κπνξεί λα ηζρπξηζηεί όηη ηνπ 'θαλε θέθη λα δνπιεύεη. Πξνζπαζνύζε λα ηειεηώζεη, 

επεηδή ήηαλ ππνρξεσκέλνο. 

Μα θπζηθά θαη είρε πξνζπαζήζεη λα βξεη κηα πην ραξνύκελε εξγαζία –απηή 

ήηαλ ε έθθξαζή ηνπ– αιιά πάληνηε, όηαλ ηνπ γηλόληνπζαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο, 

γηλόηαλ θαλεξό όηη ηίπνηα δελ ηνπ ηαίξηαδε ηόζν θαιά όζν ηα κέρξη ηώξα 

θαζήθνληά ηνπ. Εθηόο απηνύ, ήηαλ πάξα πνιύ δύζθνιν λα βξεζεί θάηη άιιν γηα 

θείλνλ. Ήηαλ απίζαλν λα ηνπ αλαηεζεί κηα νξηζκέλε ζάιαζζα. Εμάιινπ, ε δνπιεηά 

πνπ ζα έθαλε ηόηε δελ ζα ήηαλ απιώο κηθξόηεξε, αιιά επηειήο. 

O Μεγάινο Πνζεηδώλαο δελ κπνξνύζε λ' αλαιάβεη παξά κνλάρα κηα πνιύ 

πςειή ζέζε. Κη αλ ηνπ πξόζθεξε θαλείο κηα ζέζε έμσ από ηα λεξά ηνπ, θαη κόλν 

ζηελ ηδέα αξξώζηαηλε, ε ζετθή ηνπ αλαπλνή θνβόηαλ θαη ην ζεβάζκην ζηήζνο ηνπ 

έηξεκε. Παξ' όι' απηά θαλείο δελ έπαηξλε ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζηα ζνβαξά. 
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Όηαλ έλαο ηζρπξόο παξαπνλείηαη, πξέπεη θαλείο, αθόκα θαη ζηελ πην 

απειπηζηηθή θαηάζηαζε, λα δείρλεη όηη θάλεη κηα πξνζπάζεηα. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, θαλέλαο δελ κπνξεί λα ζθεθηεί λ' απαιιάμεη ηνλ Πνζεηδώλα από 

ηα θαζήθνληά ηνπ. Aπό ηελ αξρή ηεο αξρήο ήηαλ ν Πνζεηδώλαο ν ζεόο ηεο 

ζάιαζζαο θη είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξακείλεη, αθόκα θη αλ δελ ηνπ γνπζηάξεη. 

Πην πνιύ απ' όια εμνξγίδεηαη –θη απηό πξνμελεί θπξίσο ηε δπζαξέζθεηά ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ– όηαλ αληηιακβάλεηαη ηελ ηδέα πνπ έρνπλ νη άιινη γη' απηόλ, 

όηη ζπλέρεηα θόβεη βόιηεο πάλσ ζηα θύκαηα θξαηώληαο ηελ ηξίαηλά ηνπ. 

Αληί γη' απηό, θάζεηαη ζην βπζό ηνπ Ωθεαλνύ θαη ινγαξηάδεη αζηακάηεηα. 

Μνλάρα έλα ηαμίδη, πνπ έθαλε πνύ θαη πνύ γηα λα ζπλαληήζεη ην Δία, ήηαλ ε 

κνλαδηθή παύζε ζηε ξνπηίλα ηνπ, έλα ηαμίδη από ην νπνίν επέζηξεθε θάζε θνξά 

εμνξγηζκέλνο. 'Εηζη δελ είρε κπνξέζεη λα δεη ηε ζάιαζζα ζρεδόλ θαζόινπ, κνλάρα 

όηαλ βηαζηηθά πεηνύζε πξνο ηνλ Όιπκπν, θαη πνηέ δελ ηελ είρε ηαμηδέςεη από ηε 

κηα άθξε ζηελ άιιε. Φξόληηδε λα ιέεη όηη πεξηκέλεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θόζκνπ, 

ηόηε ζα κπνξνύζε λα βξεη κηα ζηηγκή εζπρίαο, έηζη ώζηε ιίγν πξηλ ην ηέινο, θαζώο 

ζα έξηρλε κηα ηειεπηαία καηηά ζηνπο ινγαξηαζκνύο, ζα κπνξνύζε λα θάλεη έλα 

κηθξό ηαμηδάθη, κηα ηόζε δα εθδξνκνύια. 

Φ. Κάθθα, Η σιωπή των σειρήνων, 

κηθξ. Γ. Κώλζηαο, Ζαραξόπνπινο 

 

Γιδακηικοί και παιδαγωγικοί ζηότοι 

 Καηαλόεζε θεηκέλνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απνζθνπνύλ α) ζηε ζηαδηαθή 

εμενηθείσζε κε ην θείκελν σο ινγνηερληθό αλάγλσζκα (από ηελ πξώηε, 

αλαγλσξηζηηθή αλάγλσζε ζηελ εξκελεπηηθή αλάγλσζε) β) ζηελ αλάδεημε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ύθνπο ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ιεμηινγηθώλ επηινγώλ πνπ ην 

δηακνξθώλνπλ γ) ζηε ζηαδηαθή λνεκαηηθή απνθάιπςε ηνπ θεηκεληθνύ 

πεξηερνκέλνπ.  

 Νενηεξηθή ζεώξεζε ηνπ κύζνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζηνρεύνπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ 

δεκηνπξγηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ κύζνπ κέζα από ηελ ζπγγξαθηθή πέλα. Η 

πξνζέγγηζε ηεο κπζηθήο εηθόλαο ηνπ Πνζεηδώλα γίλεηαη ππό ην πξίζκα 

ζύγρξνλσλ δεδνκέλσλ, ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δπηηθνύ  

κέζνπ αλζξώπνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ππνγξακκίδνληαη  νη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνλ παξαδνζηαθό κπζηθό Πνζεηδώλα θαη ηνλ Πνζεηδώλα ηνπ Κάθθα. 

 Αηζζεηνπνίεζε ηνπ ινγνηερληθνύ ιόγνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζηνρεύνπλ ζηε 

δηαιεθηηθή ζύλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ εηθόλα, ζηνλ εληνπηζκό θνηλώλ νπηηθώλ 



θαη ιεθηηθώλ πιεξνθνξώλ σο ηξόπσλ λνεκαηνδόηεζεο ησλ βαζηθώλ κελπκάησλ 

ηνπ δηεγήκαηνο.  

 Δεκηνπξγηθή παξαγσγή ιόγνπ, πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ. Οη καζεηέο/ηξηεο 

ελζαξξύλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη ζηε δεκηνπξγηθή αλαζύλζεζε δηθώλ ηνπο 

θεηκέλσλ.   

 Ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη 

ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο αληαπόθξηζεο.  

 

Οργάνωζη – τεδιαζμός διδαζκαλίας 

 

ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΘΚΗ ΦΑΗ 

Α) Ο/Η εθπαηδεπηηθόο μεθηλά κε κηα δηεξεπλεηηθή εξώηεζε γηα ην ηη γλσξίδνπλ νη 

καζεηέο/ηξηεο από ηε κπζνινγία γηα ηνλ Πνζεηδώλα  

Β) Η ππάξρνπζα γλώζε εληζρύεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη:   

«Πνηα ε κπζηθή εηθόλα ηνπ Πνζεηδώλα;»  

 Πξνβάιιεηαη εηθόλα ηνπ Πνζεηδώλα, ελώ δίλεηαη θαη θείκελν (ν Οξθηθόο ύκλνο 

ζηνλ Πνζεηδώλα).  

 Σα παηδηά θαινύληαη λα  πεξηγξάςνπλ ζηελ εηθόλα ό, ηη βιέπνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

Πνζεηδώλα (κνξθή, ρώξνο, ύθνο, ηη θξαηάεη, ηη εμνπζηάδεη) αιιά θαη ό,ηη 

ελδερνκέλσο ζπκπεξαίλνπλ (π.ρ. γηα ηελ ηύρε ησλ θαξαβηώλ, ησλ λαπηηθώλ, ην 

θόβν πνπ πξνθαινύζε ν ζεόο..)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ο Ποςειδώνασ 



 ε ζρέζε κε ην θείκελν (Πίλαθαο 1), δεηείηαη λα ππνγξακκίζνπλ ζε απηό ιέμεηο, 

θξάζεηο, πξνηάζεηο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πνζεηδώλα 

ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Αθνύ ηα εληνπίζνπλ, ζηεξηγκέλνη ζε απηά, ζα πξέπεη 

λα απνδώζνπλ κε ειεύζεξε πεξηγξαθή ηελ εηθόλα ηνπ ζενύ.  

 

Πίνακασ 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - Ορφικόσ φμνοσ ςτον Ποςειδώνα 

 
Άκουςε, Ποςειδϊνα, ποφ κατζχεισ τθ γθ με τθ γαλανι χαίτθ (κάλαςςα),  

φίλε των ίππων ποφ κρατάσ ςτα χζρια ςοφ χάλκινθ τρίαινα  
ςυ κατοικείσ ςτα κεμζλια του πόντου, ποφ είναι βακφσ, άρχων του πόντου,  

ποφ ταράςςεισ τθ κάλαςςα και βαριά βροντάσ, 
ποφ ςείεισ τθ γθ με τα άφκονα κφματα, ζχεισ όψθ χαριτωμζνθ  

και οδθγείσ τζκριππο άρμα και με καλάςςια ςφυρίγματα τινάηεισ  
ψθλά το αλμυρό νερό. 

ςυ πιρεσ με λαχνό ωσ τρίτο μζροσ το βακφ ρεφμα τθσ καλάςςθσ,  
και τζρπεςαι με τα κφματα, ςυνάμα και με τα κθρία, ω ςεβαςτζ κεζ. 

Είκε να ςϊηεισ τα ςτθρίγματα τθσ γθσ και τθν ταχεία ορμι των πλοίων,  
και να μασ φζρεισ ειρινθ υγεία και πραγματικι ευτυχία. 

                         
 

 

 ην ηέινο, γίλεηαη ζπζρέηηζε ηεο πξνβαιιόκελεο εηθόλαο κε πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ Οξθηθό ύκλν. Έλαο ή πεξηζζόηεξνη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ εηθόλα κε ηα αθξηβή ιόγηα ηνπ ύκλνπ.  

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΘΚΗ ΦΑΗ 

 

 

Α) Πξνβαίλνπκε ζε πξώηε αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ βηβιίνπ ζην ζύλνιν ηνπ 

ηκήκαηνο ή δεηείηαη πξνεηνηκαζία κε αλάγλσζε ζην ζπίηη. 

Β) Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα μαλαδηαβάζνπλ ην δηήγεκα γηα λα βξνπλ κηα 

βαζηθή δηαθνξά ηνπ Πνζεηδώλα ηνπ Κάθθα κε ηνλ γλσζηό Πνζεηδώλα ηεο 

κπζνινγίαο, αιιά θαη θάπνηεο νκνηόηεηεο (άιινη  καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα βξνπλ 

ηε δηαθνξά/ηηο δηαθνξέο θαη άιινη ηηο νκνηόηεηεο).  

Γ) Ζεηάκε από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα μαλαδηαβάζνπλ ην δηήγεκα κε ζθνπό α) λα 

εληνπίζνπλ ιέμεηο κέζα ζε απηό πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ  

-  Γηαηί ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί επαγγεικαηηθή νξνινγία;  

- Ση Πνζεηδώλα καο παξνπζηάδεη; (νη ιεμηινγηθέο επηινγέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηύπν ηνπ Πνζεηδώλα πνπ ζθηαγξαθεί) 



θαη  β) λα εληνπίζνπλ θάπνηα αληίθαζε ζηελ εηθόλα ηνπ Πνζεηδώλα («Μεγάινο 

Πνζεηδώλ»……. «ηόζε δα εθδξνκνύια») ή εηξσληθή δηάζεζε από πιεπξάο ηνπ 

ζπγγξαθέα.  

Γ) Αθνύ νη καζεηέο/ηξηεο βξνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, απεπζύλνπκε δηάθνξεο 

εξσηήζεηο θαηαλόεζεο, δεηώληαο λα γίλεηαη ε ηεθκεξίσζε ησλ απαληήζεσλ κέζα 

από ην θείκελν: 

 Πνην επάγγεικα/Ση δνπιεηά θάλεη ν Πνζεηδώλαο; Πνηα ηα θαζήθνληά ηνπ;  

 Πνην είλαη ην πξόβιεκα ηνπ εξγαδόκελνπ Πνζεηδώλα; 

 Είλαη εύθνιν λα ιύζεη ην πξόβιεκά ηνπ; Γηαηί;  

 Δείρλεη επηπρηζκέλνο κε ηε δνπιεηά ηνπ;  

 Πνηνη θαίλεηαη λα είλαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ κέζα ζηε δνπιεηά πνπ θάλεη; (γηα λα 

βνεζήζνπκε: Μπνξνύκε λα ζθεθηνύκε ηνλ ζεό Πνζεηδώλα λα ςαξεύεη αλέκεια 

ζε έλα βξαράθη; Ή λα θάλεη δηαθνπέο ζε έλα λεζί;   

 Πσο ηνλ θαληάδνληαη νη άιινη; 

 Ση νλεηξεύεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηόο;  

 

 
Εικόνα 2. Ανάγλυφο από κτίςμα ςτο Coney Island 

 

ΜΕΣΑΝΑΓΝΩΣΘΚΗ/ΑΝΑΣΟΧΑΣΘΚΗ ΦΑΗ 

 

Α) ε θάζε ζξαλίν κνηξάδνληαη ηπραία θάξηεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε έλα επάγγεικα. 

Ελδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ επαγγέικαηα:  

 Ειεγθηήο ελαέξηαο θπθινθνξίαο,  

 Δεκνζηνγξάθνο-παξνπζηαζηήο εηδήζεσλ,  

 Δηεπζπληήο γηαηξόο λνζνθνκείνπ,  

 Θδηνθηήηεο αιπζίδαο εζηηαηνξίσλ/δαραξνπιαζηείσλ, 

 Μνξηαθόο βηνιόγνο-επηζηήκνλαο ππεύζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ηελ 

αλαθάιπςε εκβνιίνπ 

 Δηεπζπληήο γπκλαζίνπ  

Β) Κάζε καζεηήο-ηξηα κπαίλεη ζην ξόιν ηνπ επαγγέικαηνο θαη θαιείηαη λα ζθεθηεί, 

ζηνλ νξηζκέλν ρξόλν πνπ ηεο δίλεηαη, πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 

απαζρνινύλ ηνλ/ηελ εξγαδόκελν-ε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ:  ηη 

πεξηκέλνπλ νη άιινη από απηόλ/απηήλ, πσο ηνλ/ηελ θαληάδνληαη (ζηεξεόηππε εηθόλα); 



πνηνη νη πεξηνξηζκνί θαη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη; ηη ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ/ηη ζα 

επηζπκνύζαλ λα θάλνπλ θ.ν.θ   

Μπνξεί ππνβνεζεηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζρέδην θεηκέλνπ κε ηελ ηερληθή ηεο 

αξρηθήο παξαγξάθνπ (Πίλαθαο 2)  πάλσ ζην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο ζα κπνξέζνπλ λα 

ζπλζέζνπλ ην δηθό ηνπο αθήγεκα, ζε α΄ πξόζσπν, σο άιινη Πνζεηδώλεο κε κηα 

απαηηεηηθή εξγαζία.  

Πίνακασ 2. Παράδειγμα υποβοηθοφμενησ ςυγγραφήσ 

 

…………………………………………………….….…….κε θάλεη λα δνπιεύσ αζηακάηεηα. 

Μα θπζηθά είρα πξνζπαζήζεη λα βξώ κηα πην ραξνύκελε εξγαζία, 

αιιά……………………………………………… 

Καλέλαο δελ ζθέθηεηαη λα κε απαιιάμεη από ηα θαζεθόληά κνπ, γηαηί 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………   

Εθλεπξίδνκαη θάπσο όηαλ αληηιακβάλνκαη ηελ ηδέα πνπ έρνπλ νη άιινη γηα κέλα, 

δειαδή λα……………………………………………………………………………………………… 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα/Όκσο εγώ, αληί γη απηό………………………………………………. 

 

 

Γ) Κάλνπκε αλαζηνραζηηθέο θαη αλαθεθαιαησηηθέο εξσηήζεηο πάλσ ζην βαζύηεξν 

λόεκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ.  

 

 Ο Πνζεηδώλαο ζην δηήγεκά καο κήπσο αληηπξνζσπεύεη ηνλ κέζν δπηηθό άλζξσπν 

θαη ζύγρξνλν εξγαδόκελν; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ εξγαδόκελνπ;  

 Είλαη επηπρηζκέλνο/ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δνπιεηά ηνπ; Πνηα ε αληίδξαζή ηνπ; 

Μαο ζπκίδεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηελ αιινηξίσζε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ζήκεξα;  

 Πσο ζπλδπάδνληαη ηα κπζηθά ζηνηρεία ηνπ Πνζεηδώλα κε ηα ζύγρξνλα;  

 

Γ) Πξνηεηλόκελε νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα/εξγαζία: α) βξείηε κε ηελ νκάδα ζαο 

εηθόλεο (κέζσ Wikimedia Commons) πνπ απεηθνλίδνπλ ην ζεό Πνζεηδώλα β) ζε έλα 

ραξηόλη βάιηε ηηο επηιεγκέλεο εηθόλεο κε ηε ζεηξά πνπ πξνηηκάηε αθήλνληαο ρώξν 

από πάλσ γηα εηζαγσγή θεηκέλνπ ζε ζπλλεθάθηα νκηιίαο γ) αμηνπνηώληαο ηε 

θαληαζία θαη ην ρηνύκνξ ζαο, γεκίζηε ηα ζπλλεθάθηα νκηιίαο κε ηηο ζθέςεηο-ιόγηα 



ηνπ Πνζεηδώλα. Ση ζα ιέγαηε αλ είζαζηε ν Πνζεηδώλαο ηνπ Κάθθα; (ε ίδηα 

δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα δηεμαρζεί κε ειεθηξνληθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο comics ή 

αθόκε θαη κε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κε εηζαγσγή ζρεκάησλ 

επεμήγεζεο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Ο Ποςειδώνασ ςτην τζχνη (ζργο τησ Ε.Πατςικάκη)  

 

 

 

 

 

 

 
 


