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Εισαγωγή
Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο που φέρει τον τίτλο Δεσμοί οικογένειας και δεσμοί
φιλίας στη σκιά του Ολοκαυτώματος αποτελεί το πρώτο μίας σειράς τριών συνολικά
σεναρίων που αφορούν στη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και εκπονήθηκε στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας με υποτροφία
του Ι.Κ.Υ. στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. υπό τον τίτλο «Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
μέσα από κινηματογραφικές ταινίες στο μάθημα της Λογοτεχνίας στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: καταγραφή υλικού και ψηφιακά σενάρια». Η θεματική
του συγκεκριμένου σεναρίου αφορά την ανάδειξη πτυχών του Ολοκαυτώματος στο
πλαίσιο της οικογένειας και των φιλικών σχέσεων και είναι σχεδιασμένο για τις
σχολικές τάξεις της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου. Νευραλγικό ρόλο στο σενάριο
διαδραματίζουν τα κειμενικά είδη του αυτοβιογραφικού λόγου και της λογοτεχνικής
μαρτυρίας ως εκφάνσεις της Μνήμης, της βιωμένης εμπειρίας και της μυθοπλασίας.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες παρουσιάζουν έναν πλουραλισμό και καλύπτουν
το εύρος των τιθέμενων στόχων και των αναμενόμενων δεξιοτήτων από πλευράς
μαθητών. Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η πραγματοποίηση του συνόλου των
δραστηριοτήτων επαφίεται στον κάθε έναν εκπαιδευτικό ανάλογα με τις διαθέσιμες
διδακτικές του ώρες και τις δυνατότητες της τάξης του. Στη Γ΄ φάση οι μαθητές
μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις
προτεινόμενες δραστηριότητες.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να βρει εφαρμογή: α) στο
πλαίσιο του παρόντος σχολικού ανθολογίου της Α΄ Γυμνασίου και ειδικότερα στο
πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων «Οικογενειακές σχέσεις» και «Η αγάπη για τους
συνανθρώπους μας ― Οι φιλικοί δεσμοί ― Η αγάπη», β) μέσα στο πλαίσιο που
προσφέρουν τα Νέα Προγράμματα σπουδών για τη Λογοτεχνία και πιο
συγκεκριμένα, αν ενταχθεί στις θεματικές ενότητες «Πορτρέτα Εφήβων»,
«Ετερότητα στη Λογοτεχνία» της Β΄ Γυμνασίου, όπως και στην ενότητα
«Οικογενειακές σχέσεις» του σχολικού ανθολογίου της Β΄ Γυμνασίου. Από το παρόν
σενάριο είναι δυνατόν επίσης να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί υλικό και
δραστηριότητες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της Ημέρας Μνήμης των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Στόχοι
 Να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από τις προσωπικές, γραπτές και μη,

λογοτεχνικές ή οπτικοακουστικές αφηγήσεις τις απάνθρωπες πρακτικές των
Ναζί στους συνανθρώπους μας Εβραίους.
 Να αντιληφθούν τη συμμετοχή των Εβραίων στην καθημερινή ζωή των χωρών
τους και να γνωρίσουν τη συμμετοχή τους στην Εθνική Αντίσταση.
 Να κατανοήσουν τα σύμβολα που παραπέμπουν στο Ολοκαύτωμα.
 Να αντιληφθούν τις διαστάσεις του Ολοκαυτώματος πέρα από τα εθνικά
σύνορα.
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 Να ερμηνεύσουν τη σημασία του Ολοκαυτώματος για τον ανθρώπινο







πολιτισμό.
Να αντιληφθούν σε ένα έργο μυθοπλασίας τον θύτη, το θύμα και τον
παρατηρητή.
Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην προσωπική ιστορία και την Ιστορία
εν γένει και τις επιδράσεις της Ιστορίας στην προσωπική ιστορία καθενός
ατόμου.
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σχέση ανάμεσα στο τραύμα της πρώτης και το
τραύμα της δεύτερης γενιάς των επιζώντων του Ολοκαυτώματος.
Να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα στη
γραφή ως μαρτυρία και τη λογοτεχνική διάσταση της μαρτυρίας.
Να ερμηνεύουν τη σχέση εικόνας και κειμένου.

Αναμενόμενες δεξιότητες
 Εντοπισμός μέσα στα γραπτά ή οπτικοακουστικά κείμενα των απάνθρωπων
πρακτικών αντιμετώπισης των Εβραίων από τους Ναζί.
 Αποκωδικοποίηση των κυριότερων συμβολισμών του Ολοκαυτώματος μέσα
από τη χρήση εικόνων και παράλληλης αφήγησης, όπως είναι επί
παραδείγματι: το κίτρινο αστέρι, οι στολές των στρατοπέδων συγκέντρωσης,
ο καπνός από τα κρεματόρια, οι πύλες του Άουσβιτς.
 Εντοπισμός και προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των θυτών, των
θυμάτων και των παρατηρητών.
 Χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς των παρατηρητών.
 Προσδιορισμός ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στο τραύμα του
επιζώντα και στο τραύμα που βιώνουν οι απόγονοί του.
 Διατύπωση επιχειρημάτων για τη σημασία του Ολοκαυτώματος στις μέρες
μας.
 Εντοπισμός και χαρακτηρισμός των συναισθημάτων των ηρώων.

Περιεχόμενο
Λογοτεχνικά έργα





Βασίλης Βασιλικός, «Ο φίλος μου ο Ίνο»: Οι ρεμπέτες και άλλα διηγήματα,
Αθήνα, Χιωτέλλης, 1977. Ανθολογείται στο βιβλίο με τίτλο Η Λογοτεχνία ως
Μαρτυρία: Έλληνες πεζογράφοι για τη γενοκτονία των Εβραίων (επιμ.) Φ.
Αμπατζοπούλου, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1995 & Ψηφίδες για την
ελληνική γλώσσα.
Μάρκους Ζούσακ, Η κλέφτρα των βιβλίων, μτφρ. Κώστια Κοντολέων, Αθήνα:
Ψυχογιός, 2008.
Γιώργος Ιωάννου, «Το κρεβάτι»: Η σαρκοφάγος, Αθήνα, Ερμής, 1971 / Αθήνα,
Κέδρος, 2006. & Χρονικά (τεύχος 85).
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Μισέλ Κισκά, Δεύτερη γενιά: Αυτά που δεν έχω πει στον πατέρα μου, μτφρ.
Μαμούθκομιξ, Αθήνα: Μαμούθκομιξ, 2014.
Κάρεν Λεβίν, Η βαλίτσα της Χάνα, μτφρ. Άννα Παπασταύρου, Αθήνα:
Σαββάλας, 2005.
Κωστούλα Μητροπούλου, «Η Ραχήλ της Σαλονίκης»: Δύο εποχές, Αθήνα,
Δίφρος, 1960. Ανθολογείται στο βιβλίο με τίτλο Η Λογοτεχνία ως Μαρτυρία:
Έλληνες πεζογράφοι για τη γενοκτονία των Εβραίων (επιμ.) Φ.
Αμπατζοπούλου, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1995.
Φρεντ Ούλμαν, Ξαναβρήκα τον φίλο μου, μτφρ. Βίτω Αγγελοπούλου, Αθήνα:
Πατάκης, 2001.
Στιούαρτ Ρος, Τα σπίτια με το αστέρι, μτφρ. Σταύρος Παπασταύρου, Αθήνα:
Σαββάλας, 2005.
Άννα Φράνκ, Από το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (απόσπασμα από το
σχολικό ανθολόγιο της Β΄ Γυμνασίου).
Άννα Φρανκ, Το ημερολόγιο, (a comic diary), μτφρ. Μαρίζα Ντεκάστρο,
Αθήνα: Πατάκης, 2017.
Άννα Φρανκ, Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, επιμ. Otto H. Frank - Mirjam
Pressler, μτφρ. Ρένα Χατχούτ, Αθήνα: Πατάκης, 2000.

Κινηματογραφικές ταινίες









Blancato, K & Rosenfelt, K. (Producers), & Percival, B. (2013). (Director). The
Book Thief (Η κλέφτρα των βιβλίων) [Motion Picture]. United States &
Germany: Fox 2000 Pictures.
Braschi, G., & Ferri, E. (Producers), & Benigni, R. (Director). (1997). La vita è
bella (Η ζωή είναι ωραία) [Motion Picture]. Italy: Melampo Cinematografica.
Danquart, P., Kusche, S. & Spiller, U. (Producers), & Danquart, P. (Director).
(2013). Lauf junge lauf (Run boy run) [Motion Picture]. Germany, France &
Poland: Bittersuess Pictures.
Malle, L. (Producer), & Malle, L. (Director). (1987). Au revoir les enfants (Αντίο
παιδιά) [Motion Picture]. France, West Germany & Italy: Nouvelles Éditions
de Films, MK2 Productions, Stella Film GmbH, N.E.F. GmbH. Munich & RAI
Uno.
Winkler, I. (Producer), & Gavras, C. (Director). (1989). Music Box (Το μουσικό
κουτί). [Motion Picture]. United States: Carolco Pictures.

Πηγές από το διαδίκτυο
Ελληνόγλωσσες


Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης: http://www.jmth.gr/ [ημερομηνία
ανάκτησης: 25.08.2018].



Εβραϊκό
Μουσείο
της
Ελλάδος:
[ημερομηνία ανάκτησης: 23.08. 2018].
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https://www.jewishmuseum.gr/







Εθνικό
Κέντρο
βιβλίου
(Γιώργος
Ιωάννου):
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=19
2 [ημερομηνία ανάκτησης: 24.08.2018].
Εθνικό
Κέντρο
βιβλίου
(Βασίλης
Βασιλικός)
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=11
9
Η Εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το
Ολοκαύτωμα: http://gjst.ha.uth.gr/el/ [ημερομηνία ανάκτησης: 25.08.2018].
Περιοδικό Χρονικά (τ. 85): Αφιέρωμα στον Γιώργο Ιωάννου Χρονικά (τεύχος
85) [ημερομηνία ανάκτησης: 24.08.2018].

Πηγές από το διαδίκτυο
Ξενόγλωσσες
 Anne Frank Museum: http://www.annefrank.org/ [ημερομηνία ανάκτησης:
25.08.2018].
 Make
Beliefs
Comix:
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
[ημερομηνία ανάκτησης: 25.08.2018].
 Pixton:
https://www.pixton.com/for-fun
[ημερομηνία
ανάκτησης:
25.08.2018].
 Rhodes Jewish Museum: http://www.rhodesjewishmuseum.org/
 Strip Creator: http://stripgenerator.com/ [ημερομηνία ανάκτησης:
25.08.2018].
 ToonDoo: http://www.toondoo.com/ [ημερομηνία ανάκτησης: 25.08.2018].
 Yad
Vashem:
http://www.yadvashem.org/
και
στα
ελληνικά:
http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/index.asp
[ημερομηνία ανάκτησης: 25.08.2018].

Α΄ Φάση ― Πριν από την ανάγνωση
Χώρος διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Στη φάση αυτή επιχειρείται εξοικείωση των μαθητών με έννοιες που αφορούν στην
παρουσία των Εβραίων σε διάφορες ελληνικές πόλεις, καθώς και τη συμμετοχή τους
στη Εθνική Αντίσταση. Επίσης, επιχειρείται μια μικρή εισαγωγή στον στρατοπεδικό
κόσμο μέσα από την ακρόαση μαρτυρίας επιζήσασας από στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Σε ό,τι αφορά τα μέσα διδασκαλίας απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη
φορητού ή σταθερού υπολογιστή, η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο και η
δυνατότητα προβολής μέσω προτζέκτορα στον πίνακα διδασκαλίας.
Δραστηριότητες για τους μαθητές
1) α) Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και πιο
συγκεκριμένα στην ενότητα Εικόνες Ελλήνων Εβραίων που αφορά στην κοινωνική
ζωή των Ελλήνων Εβραίων σε διάφορες ελληνικές πόλεις πριν από την ναζιστική
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Κατοχή. Παρακολουθήστε τις φωτογραφίες της ψηφιακής έκθεσης διαβάζοντας
ταυτόχρονα τις λεζάντες.
β) Σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών δημιουργήστε μια σειρά από άξονες συζήτησης
θεμάτων που κίνησαν το ενδιαφέρον σας περισσότερο. Αιτιολογήστε τα
επιχειρήματά σας.
γ) Επιλέγοντας ατομικά τρεις ή τέσσερις από τις υπο-ενότητες της ψηφιακής έκθεσης
προσπαθήστε να δημιουργήσετε στο σπίτι ένα πολυτροπικό κείμενο (ppt)
παρουσίασης με τη μορφή ψηφιακής ξενάγησης, αξιοποιώντας και όσα ειπώθηκαν
στην ολομέλεια της τάξης.
2) α) Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και πιο
συγκεκριμένα στην ενότητα που αφορά τη συμμετοχή των Ελλήνων Εβραίων στην
Εθνική Αντίσταση. Διαβάστε τα κείμενα που συνοδεύουν τις εικόνες των σύντομων
ψηφιακών παρουσιάσεων της ενότητας Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση.
Επιλέγοντας τις υπο-ενότητες της σελίδας παρακολουθήστε τις σύντομες θεματικές
ψηφιακές παρουσιάσεις.
β) Σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών συγκροτήστε μια σειρά από άξονες συζήτησης
θεμάτων που σας κίνησαν το ενδιαφέρον περισσότερο. Προσπαθήστε να
αιτιολογήσετε τα επιχειρήματά σας.
3) α) Αφού διαβάσετε στην ολομέλεια της τάξης το κείμενο που συνοδεύει το
απόσπασμα από τη συνέντευξη, ακούστε στην ολομέλεια της τάξης τη μαρτυρία της
προσωπικής ιστορίας της επιζήσασας: https://www.jewishmuseum.gr/chrysoulaeliasa-giannena-omiros-stratopedon/
β) Επιχειρήστε να εντοπίσετε και να καταγράψετε σε ομάδες των δύο μαθητών τις
απάνθρωπες πρακτικές αντιμετώπισης Εβραίων από τους Ναζί. Στη συνέχεια
επιχειρείστε να τις συζητήσετε στην ολομέλεια της τάξης.
4) Παρακολουθήστε στο διαδίκτυο στην ολομέλεια της τάξης το ακόλουθο βίντεο
από την ιστοσελίδα της Yadvashem, πατώντας τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: Η
ανάπτυξη της τελικής λύσης. Καταγράψτε τα σημαντικότερα στάδια, ημερομηνίες,
ονόματα και τις έννοιες που αφορούν στην «Τελική λύση» και δημιουργήστε έναν
πίνακα με όποιες πληροφορίες θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσουν στην πορεία της
διδασκαλίας.
5) Προσπαθήστε να ορίσετε τις παρακάτω λέξεις: α) Ολοκαύτωμα, κίτρινο αστέρι,
στρατόπεδο συγκέντρωσης, θάλαμος αερίων, κρεματόριο.

Β΄ Φάση - Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης
Χώρος διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
Στον παρόν στάδιο θα πραγματοποιηθεί η ανάγνωση των δύο πρώτων κεφαλαίων
του comic book του Μισέλ Κισκά με τίτλο Δεύτερη γενιά. Αυτά που δεν έχω πει στον
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πατέρα μου και η προβολή της ταινίας με τίτλο Αντίο παιδιά (Au revoir les enfants)
του Λουί Μαλ (1987).

Μισέλ Κισκά, Δεύτερη γενιά. Αυτά που δεν έχω πει
στον πατέρα μου, Μαμουθκόμιξ, 2014.
Το συγκεκριμένο βιβλίο κόμικ αποτελεί μια
αυτοβιογραφική αφήγηση ενός γιου επιζώντα του
Ολοκαυτώματος στην οποία καταφέρνει να αποδώσει
άλλοτε με διάθεση ειρωνείας και άλλοτε με αρκετές
δόσεις χιούμορ, στιγμές από την παιδική, την εφηβική
και την ενήλικη ζωή του με φόντο το Ολοκαύτωμα,
όπως το βίωσε ως επιζών δεύτερης γενιάς.
Το συγκεκριμένο comic book είναι δομημένο σε τέσσερα
περίπου ισοδύναμα ποσοτικά κεφάλαια και έναν
Το εξώφυλλο του βιβλίου του
σύντομο επίλογο. Το βιβλίο έχει ως κεντρικούς
Μισέλ Κισκά "Δεύτερη γενιά".
Μαμούθκόμιξ, 2014.
θεματικούς άξονες: α) την πρόσληψη του
Ολοκαυτώματος ως μιας εξελικτικής διαδικασίας που
Πηγή δημοσίευσης: Εφημερίδα
των Συντακτών, (συντάκτης):
ακολουθεί τα στάδια της ανθρώπινης ηλικίας: παιδική
Γιάννης Κουκουλάς, 21.12. 2014.
ηλικία, εφηβική ηλικία και ενήλικη ζωή. β) Θέτει σε
http://www.efsyn.gr/arthro/oloka
ευθεία συνάρτηση την αντιμετώπιση του τραύματος με
ytoma-tis-deyteris-genias
τη γραφή και γ) εντάσσει την εξέταση του
Ολοκαυτώματος στο πλαίσιο της οικογένειας και πιο ειδικά στο πλαίσιο της σχέσης
πατέρα ― γιου.
Σε ό,τι αφορά τα μέσα διδασκαλίας απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη φορητού ή
σταθερού υπολογιστή, η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο και η δυνατότητα
προβολής μέσω προτζέκτορα στον πίνακα διδασκαλίας.
Α΄ Ενότητα: Αυτό που δεν έχει ειπωθεί. Στην ολομέλεια της τάξης οι μαθητές
διαβάζουν ατομικά το πρώτο κεφάλαιο του κόμικ. Μετά από την ανάγνωση οι άξονες
της διδασκαλίας είναι οι ακόλουθοι:
 Η εξοικείωση των μαθητών με την παράλληλη ερμηνεία κειμένου και εικόνας.
 Η εξοικείωση με τα κεντρικά σύμβολα του Ολοκαυτώματος.
 Η ανάδειξη του τρόπου κατανόησης του Ολοκαυτώματος από ένα παιδί.

Πραγματοποιείται συζήτηση με βάση τους ακόλουθους άξονες
α) Με ποιες ερωτήσεις ο αφηγητής προσπαθεί να μας δείξει ότι ψάχνει
απεγνωσμένα να εντοπίσει τις ρίζες της οικογένειάς του; Ποια συναισθήματα
πιστεύετε ότι εκφράζει ο μικρός πρωταγωνιστής και ποια συναισθήματα σας
δημιουργεί;
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β) Παρατηρήστε προσεκτικά το παρακάτω καρέ και προσπαθήστε να απαντήστε
προφορικά στην τάξη στα ακόλουθα ερωτήματα: i) Αποδώστε την ερμηνεία της
φράσης: «Η οικογένειά μου έγινε στάχτες παρασυρμένες από τον λίβα της Ιστορίας».
ii) Επικεντρώστε την προσοχή σας και εντοπίστε τους οπτικούς τρόπους
αναπαράστασης των θυμάτων της οικογένειας του ήρωα στο Άουσβιτς. iii) Στην
είσοδο του Άουσβιτς, όπως και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης, υπάρχει στα
γερμανικά η επιγραφή «Arbeit macht frei» που σημαίνει: Η εργασία
απελευθερώνει»: Προσπάθησε να δώσεις τη δική σου ερμηνεία στην επιγραφή
αυτή.

γ) Σχολιάστε προφορικά τη μαθητική ζωή του ήρωα σε συνάρτηση με: i) τις σχέσεις
του με τους άλλους συμμαθητές του. ii) Τη σχέση του με τους εκπαιδευτικούς του.
iii) Τη σχέση της σχολικής του επίδοσης με τη συμπεριφορά του πατέρα του.
δ) Ποια η σχέση του επαγγέλματος του πατέρα του ήρωα με τις στολές που μας
δείχνει στη σελίδα 22;

Β΄ Ενότητα: Μια υποδειγματική οικογένεια. Ανάγνωση στην τάξη σε ομάδες των
τεσσάρων μαθητών. Η εκπαιδευτικός θα αναθέσει την ανάγνωση αυτής της ενότητας
σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών. Οι άξονες της συζήτησης που θα ακολουθήσει
θα αφορούν κυρίως:
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Τη βίωση του τραύματος του Ολοκαυτώματος δεύτερης γενιάς από έναν έφηβο.
Την ανάγκη του πατέρα του να εκφράσει το τραύμα που του δημιουργήθηκε από
το στρατόπεδο συγκέντρωσης μέσα από τη δημιουργία και το σχέδιο.
Την ανάδειξη της βοήθειας που παρείχαν μη Εβραίοι προς τους Εβραίους
συντοπίτες τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Ερωτήσεις για συζήτηση
1) Ο δημιουργός του κόμικ και αφηγητής της ιστορίας επιστρατεύει κάποιες φορές
λεκτικά αλλά και μέσω της σχεδίασης το χιούμορ ή την ειρωνεία για να αποδώσει
είτε στοιχεία της εβραϊκής ταυτότητάς του που ως έφηβο τον ενοχλούσαν είτε
στοιχεία από την οικογενειακή του κατάσταση γενικότερα. Αφού εντοπίσεις δύο
καρέ από αυτά, να αιτιολογήσεις γιατί ο δημιουργός αντιστρέφει μια κατάσταση
που δεν είναι χιουμοριστική.
2) Παρατήρησε στη φωτογραφία το παιδί με το τρενάκι: α) Τι νομίζεις ότι
συμβολίζει;

3) Σχολίασε τη φράση: «Όποιος σώζει έναν άνθρωπο, σώζει τον κόσμο όλο».
4) Ποια είναι τα επίπεδα της αφήγησης και οι αφηγηματικές τεχνικές που
χρησιμοποιεί ο αφηγητής για να παρουσιάσει το θέμα του Ολοκαυτώματος.

Προβολή στην ολομέλεια της τάξης της ταινίας Αντίο Παιδιά (Au revoir les enfants)
(1987).
Η έμφαση επιχειρείται να δοθεί στον ημιαυτοβιογραφικό λόγο με θέμα την
ανάπτυξη ενός φιλικού δεσμού ανάμεσα σε έναν χριστιανό και σε έναν Εβραίο. Η
σχέση της γραπτής αφήγησης του ημιαυτοβιογραφικού λόγου, που στηρίζεται στη
Μνήμη ενός εφήβου και της γραπτής αναπαράστασής της από τον ίδιο τον αυτόπτη
μάρτυρα που βρίσκεται πλέον στη θέση του ενήλικου δημιουργού, βρίσκει την
ιδανικότερη εκδοχή της στην ταινία του Λουί Μαλ που φέρει τον τίτλο Au revoir les
enfants (Αντίο παιδιά) (1987). α) Παρακολουθήστε στην ολομέλεια της τάξης την
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ταινία του Λουί Μαλ με τίτλο: Au revoir les enfants (Αντίο παιδιά), (1987) και
προσπαθήστε να κρατήσετε κατά τη διάρκεια ή μετά από το τέλος της ταινίας
ορισμένες κατά τη γνώμη σας σκέψεις από σκηνές, στιγμιότυπα, σκηνοθετικές
πρακτικές ή στοιχεία από τα διαλογικά μέρη της ταινίας που σας έκαναν εντύπωση,
τεκμηριώνοντας τις επιλογές σας. β) Χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών
εντοπίστε τις διαφορές και τις ομοιότητες σε όσα έχετε καταγράψει και
προσπαθήστε να τις συζητήσετε στην τάξη. γ) Προσπαθήστε να εντοπίσετε μέσα στην
ταινία τους θύτες, τα θύματα και τους παρατηρητές.
Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και κάθε ομάδα
αναλαμβάνει να δουλέψει με διαφορετικά κείμενα και να πραγματοποιήσει
διαφορετικές δραστηριότητες.
Α΄ Ομάδα: Η πρώτη ομάδα θα ασχοληθεί με το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο και τον
επίλογο του κόμικ Δεύτερη Γενιά. Αυτά που δεν έχω πει στον πατέρα μου.
Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
1) Ποιον θεωρεί ένοχο ο ήρωας για τον θάνατο του αδερφού του; Πώς το αποδίδει
οπτικά;
2) Ο κεντρικός πρωταγωνιστής παρακαλεί τον πατέρα του και του λέει: «Σχεδίασέ
μου μια οικογένεια». Ο πατέρας του τον κοιτάζει απορημένα. Προσπάθησε να
καταγράψεις τις αιτίες με τη μορφή λίστας «Γιατί ο ήρωας αισθάνεται μόνος στον
κόσμο;».

3) Ο ήρωας δεν επιθυμεί να επισκεφτεί μαζί με τον πατέρα του το Άουσβιτς παρά
την επιθυμία του πατέρα του. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα συναισθήματα που
κυριαρχούν και επηρεάζουν την απόφασή του; Γιατί ο πατέρας του ήρωα, μολονότι
επιζήσας του Ολοκαυτώματος επισκέπτεται τον τόπο μαρτυρίας του, ενώ ο γιος του
αρνείται μια τέτοια από κοινού επίσκεψη; Εντόπισε τα καρέ που έχει σχεδιάζει ο
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δημιουργός για να αποδώσει την άρνηση και την απόγνωση του νεαρού ήρωα και
σχολίασέ τα.
4) Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα και παράθεσε μια σειρά από επιχειρήματα
υπέρ
ή
κατά
των
θέσεων
που
συνοδεύουν
την
εικόνα

Β΄ Ομάδα: Το τεύχος 85 του περιοδικού Χρονικά είναι αφιερωμένο στον πεζογράφο
και ποιητή από τη Θεσσαλονίκη Γιώργο Ιωάννου. α) Επισκεφτείτε την
ψηφιοποιημένη μορφή του περιοδικού Χρονικά (τεύχος 85) και επιλέξτε για
ανάγνωση το διήγημα: Το κρεβάτι. β) Διαβάστε το διήγημα του Βασίλη Βασιλικού
με τίτλο Ο φίλος μου ο Ίνο από την ιστοσελίδα Ψηφίδες για τη ελληνική γλώσσα.
Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
1) Επιχειρήστε να σκιαγραφήσετε από τις μνήμες του Γιώργου Ιωάννου ως εφήβου
μαθητή τα κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης των Ελλήνων χριστιανών με τους
Εβραίους.
2) Καταγράψτε, αιτιολογήστε και συγκρίνετε τα συναισθήματα του αφηγητή –
συγγραφέα με τα δικά σας συναισθήματα από την ανάγνωση των διηγημάτων.
3) Από το διήγημα Το κρεβάτι του Γιώργου Ιωάννου προσπάθησε να εντοπίσεις και
να αιτιολογήσεις το παιδικό τραύμα του συγγραφέα.
4) Από το διήγημα Ο φίλος μου ο Ίνο του Βασίλη Βασιλικού προσπάθησε να
σκιαγραφήσεις το προφίλ του Ίνο.
Γ΄ Ομάδα: α) Διαβάστε το απόσπασμα του σχολικού ανθολογίου που φέρει τον τίτλο
Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ και το διήγημα της Κωστούλας Μητροπούλου
με τίτλο η Ραχήλ της Σαλονίκης.
Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
1) Ποια είναι η κύρια θεματική του διηγήματος Η Ραχήλ της Σαλονίκης; Προσπάθησε
να χαρακτηρίσεις τις δύο φίλες ηρωίδες.
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2) Με κεντρικό άξονα το Ολοκαύτωμα, όπως παρουσιάζεται στο διήγημα Η Ραχήλ
της Σαλονίκης, παρουσίασε τις σκέψεις σου για τη φιλία ανάμεσα στη συγγραφέα
και τη Ραχήλ.
3) Να γράψεις ένα γράμμα σε έναν φίλο ή μια φίλη υποδυόμενος / υποδυόμενη τον
ρόλο του κρυμμένου παιδιού.
4) Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Μουσείου της Άννας Φρανκ στο Άμστερνταμ
(Anne Frank Museum):
α) Προσέξτε τις εικόνες που βρίσκονται σε τυχαία σειρά:
http://edu.annefrank.org/annefrankintroductorylesson/filmclip.html. Στη συνέχεια
πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο
http://edu.annefrank.org/annefrankintroductorylesson/filmclip2.html ακούστε την
ιστορία. Αφού προσέξετε την παράλληλη αφήγηση εικόνων και ακουστικού
κειμένου, προσπαθήστε να βάλετε τις εικόνες στη σωστή σειρά.
http://edu.annefrank.org/annefrankintroductorylesson/filmclip3.html
β)
Προσπάθησε
να
συμπληρώσεις
το
χρονολόγιο:
http://edu.annefrank.org/annefrankintroductorylesson/timeline.html.
Παρακολούθησε πάλι το ακόλουθο βίντεο:
http://edu.annefrank.org/annefrankintroductorylesson/filmclip2.html. Προσπάθησε
να βάλεις τις εικόνες στη σωστή σειρά με τη βοήθεια των πληροφοριών της
ακουστικής αφήγησης.
γ) Επιχείρησε να γράψεις τη δική σου αφήγηση, βλέποντας τις φωτογραφίες στη
σωστή σειρά. 2) Ποια συναισθήματα σου δημιουργούνται από τον εγκλεισμό ενός
13 χρονου κοριτσιού; Προσπάθησε να τα αιτιολογήσεις.

Δ΄ Ομάδα: α) Παρακολουθήστε την ταινία The Book thief (Η κλέφτρα των βιβλίων)
του Brian Percival (2012). Προσπαθήστε να κρατήσετε λέξεις - κλειδιά με ό,τι
θεωρείτε σημαντικό ή με ό,τι σας δημιούργησε περισσότερο εντύπωση. β) Διαβάστε
από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζούσακ Η κλέφτρα των βιβλίων τα κεφάλαια που
αφορούν στην αφήγηση που επιχειρεί ο Μαξ για τη ζωή του μέσω
εικονογραφημένων ιστοριών.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
1) Δημιουργήστε έναν κατάλογο με τους άξονες που πραγματεύεται η ταινία.
2) α) Ποιος νομίζετε ότι είναι ο αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας; β) Γιατί θεωρείτε
ότι ο συγγραφέας έχει επιλέξει αυτόν τον αφηγητή; γ) Αναφέρετε παραδείγματα
αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η ανάγνωση και η γραφή στην
κινηματογραφική ταινία.
3) Η ιστορία εκτυλίσσεται στη ναζιστική Γερμανία την εποχή του πολέμου.
Συμπεριφέρονται όλοι οι Γερμανοί το ίδιο απέναντι στους Εβραίους; Προσπάθησε
να δημιουργήσεις κατηγορίες χαρακτήρων και να προσδιορίσεις τα χαρακτηριστικά
των Γερμανών ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στους Εβραίους.
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4) Σε δυάδες αναλάβετε ο καθένας εκ των δύο τον ρόλο της Λίζελ ή του Μαξ
αντίστοιχα. Στη συνέχεια πάλι σε ομάδες των δύο δημιουργήστε μια ιστορία στον
υπολογιστή ή στο χέρι με εικόνες, σχήματα και γραπτό λόγο με θέμα τα στάδια της
φιλίας ανάμεσα στη Λίζελ και τον Μαξ και με γνώμονα την ανάγνωση και τη γραφή.

Γ΄ Φάση ― Μετά από την ανάγνωση
Χώρος διεξαγωγής: Η σχολική αίθουσα ή το εργαστήριο πληροφορικής.
Στη συγκεκριμένη φάση δίνεται η δυνατότητα επαφής των μαθητών με άλλα κείμενα
και παραγωγής του δικού τους γραπτού λόγου. Από τις προτεινόμενες εργασίες είναι
δυνατό να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία και να εκπονηθούν είτε
ατομικά είτε ομαδικά.
Δραστηριότητες
1) Δημιουργήστε μια σύντομη δική σας ιστορία κόμικ με θέμα το Ολοκαύτωμα είτε
χειρόγραφα είτε χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα λογισμικά: Make Beliefs
Comix, Pixton, ToonDoo & Strip Creator.

2) α Παρατηρήστε τις στολές που είναι κρεμασμένες στο δεύτερο μισό της εικόνας.
Προσπαθήστε να συσχετίσετε το
καρτελάκι με τους αριθμούς και τις ριγέ
στολές με την ακόλουθη φράση:
«Αντίθετα εγώ πιστεύω πως ήταν
κλεισμένος στο πίσω μέρος του
καταστήματος μαζί με τους δαίμονές
του: ήταν αχώριστοι». Γράψτε ένα δικό
σας κείμενο με τις σκέψεις και τα
συναισθήματά σας αναφορικά με την
παραπάνω φράση.
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3) Από την ταινία Αντίο παιδιά α) Προσδιορίστε γραπτώς τα κύρια χαρακτηριστικά
του θύτη, του θύματος και του παρατηρητή. Ποια κατηγορία από τις τρεις
προαναφερθείσες σας δυσκολεύει περισσότερο και γιατί; β) Σε ποια κατηγορία από
τις τρεις εντάσσεται κατά τη γνώμη σας ο κεντρικός πρωταγωνιστής της ταινίας, ο
Julien Quentin και γιατί; γ) Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο εκφωνητής της
τελευταίας ατάκας της ταινίας; “Ο Μπονέτ, ο Νεγκίς και ο Ντιπρέ πέθαναν στο
Άουσβιτς, ο πατέρας Ζαν πέθανε στο στρατόπεδο του Μαουτχάουζεν. Το σχολείο
άνοιξε ξανά τις πύλες του τον Οκτώβριο του 1944. Πάνω από σαράντα χρόνια έχουν
περάσει αλλά θα θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο εκείνου του πρωινού του Ιανουαρίου
μέχρι να πεθάνω». Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σας γεννιούνται από αυτήν
την τελευταία ατάκα της ταινίας; δ) Με βάση τις σημειώσεις σας από την προβολή
της ταινίας Αντίο παιδιά και τη συζήτηση στην τάξη σκιαγράφησε γραπτώς στο σπίτι
το προφίλ ενός εκ των δύο κεντρικών πρωταγωνιστών της ταινίας, του Julien Quentin
και του Jean Bonnet.
4) Προσπαθήστε να συντάξετε μία βιβλιοκρισία για ένα περιοδικό για το κόμικ που
διαβάσατε με βάση τους παρακάτω άξονες: α) Ποιο είναι το κύριο θέμα του; β) Ποιοι
είναι οι τρόποι με τους οποίους τους παρουσιάζει; (αφηγηματικές τεχνικές, γραφικά
κλπ). γ) Θα μπορούσε να αφορά αυτή η ιστορία έναν Έλληνα Εβραίο; δ) Ποιο είναι
το νόημα του βιβλίου για τον σημερινό πολιτισμό και ειδικότερα για τη ζωή των
νεαρών εφήβων;
5) Προετοιμασία υλικού για την εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος. Η 27η Ιανουαρίου αποτελεί παγκόσμια ημέρα Μνήμης των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Βοήθησε στην προετοιμασία της εκδήλωσης του
σχολείου: α) Δημιούργησε ένα ppt με φωτογραφικό, και πληροφοριακό υλικό από
τις ακόλουθες ιστοσελίδες: United States Holocaust Memorial Museum, Εβραϊκό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος , Yad Vashem Rhodes Jewish
Museum & Anne Frank Museum. Οι θεματικές ενότητες είναι δυνατό να αφορούν: α)
Τους Εβραίους της Ελλάδας ή της πόλης σου. β) Τους Εβραίους της Ευρώπης. γ) Τις
φάσεις του Ολοκαυτώματος. δ) Την προσωπική ιστορία της Άννας Φρανκ ή την
προσωπική ιστορία άλλων λογοτεχνικών ή κινηματογραφικών πρωταγωνιστών.
6) α) Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων
Πολιτειών (United States Holocaust Memorial Museum) και ειδικότερα στην ενότητα
Understanding Symbols of Hate (Κατανοώντας τα σύμβολα του μίσους). β) Επιλέξτε
να διαβάσετε στο σπίτι τρία από τα παρουσιαζόμενα σύμβολα και γράψτε στα
ελληνικά ένα σύντομο κείμενο που να παρουσιάζει τις σκέψεις σας αιτιολογώντας
γιατί τα σύμβολα αυτά προήγαγαν το μίσος στη γερμανική κοινωνία.
7) Δημιουργήστε τη λέσχη ανάγνωσης της τάξης (με φυσική παρουσία ή με ψηφιακή
συμμετοχή) με σκοπό την ανάγνωση βιβλίων που προτείνονται στην αρχή του
παρόντος σεναρίου στην ενότητα «Περιεχόμενο». Η ψηφιακή λέσχη ανάγνωσης της
τάξης μπορεί να δημιουργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Skype ή μέσω της
πλατφόρμας της google. Επίσης οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους
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blog και να δημοσιεύουν τις σκέψεις τους για τα βιβλία που διάβασαν με τη μορφή
σύντομων κριτικών κειμένων.
8) Δημιουργήστε τη λέσχη κινηματογράφου της τάξης, επιλέγοντας μία από τις
ταινίες που προτείνονται στην αρχή του παρόντος σεναρίου στην ενότητα
«Περιεχόμενο». Ομάδες μαθητών μπορούν να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους,
όπως επί παραδείγματι: τεχνική υποστήριξη, ανακοίνωση σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, δημιουργία αφίσας, προσκλήσεις υπενθύμισης στα μέλη, συγγραφή
σύντομων κριτικών κειμένων για την ταινία από διαφορετικούς μαθητές και από
διαφορετικές οπτικές γωνίες (τη σκηνοθεσία, την ιδεολογία, την υποκριτική).

Δ΄ Φάση – Αξιολόγηση
Η φάση της αξιολόγησης περιλαμβάνει: α) την αξιολόγηση των μαθητών και β) την
αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των μαθητών αυτή πραγματοποιείται:





Με βάση τον βαθμό αλλά και την ποιότητα συμμετοχής των μαθητών στις
ομαδικές εργασίες της τάξης και την ικανότητα συνεργασίας με τα άλλα μέλη
της ομάδας.
Με βάση την ποιότητα και την ποσότητα του γραπτού λόγου στις ατομικές
εργασίες που ανατίθενται στο σπίτι.
Με βάση τον βαθμό συμμετοχής στις συζητήσεις που διεξάγονται στην
ολομέλεια της τάξης.

Σε ό,τι αφορά την αυτό-αξιολόγηση του / της εκπαιδευτικού αυτή μπορεί να
βασίζεται:





Στον έλεγχο διαπίστωσης επίτευξης των τιθέμενων στόχων αναφορικά με το
Ολοκαύτωμα, τη λογοτεχνική και κινηματογραφική αφήγηση ως
αυτοβιογραφία ή μαρτυρία ύστερα από συζήτηση με τους μαθητές και πάντα
με σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών.
Στον έλεγχο διαπίστωσης πραγματοποίησης των αναμενόμενων μαθησιακών
δεξιοτήτων ύστερα από συζήτηση με τους μαθητές στην ολομέλεια της τάξης.
Συζήτηση μέσα στην τάξη με συντονιστή τον / την εκπαιδευτικό για: Τα
θέματα που τάραξαν και συγκλόνισαν περισσότερο τους μαθητές αναφορικά
με το Ολοκαύτωμα.
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