
                                       Προσεγγίζοντας τον Υπερρεαλισμό 

 

Αποτελεί αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι οι μαθητές συχνά χάνουν το ενδιαφέρον τους και 
κουράζονται μέσα στην τάξη παρακολουθώντας  τον/την εκπαιδευτικό να παρέχει γνώσεις και 
πληροφορίες και εκείνοι να καλούνται στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν προς εμπέδωση. Η ευθύνη 
δεν βαραίνει κατά κύριο λόγο τον/την εκπαιδευτικό ή την ανεπάρκειά του/της ως προς τις 

διδακτικές του/της μεθόδους. Στην ουσία το κυνήγι της ύλης, η παντελής απουσία καλλιτεχνικής 
έκφρασης, αλλά και των αθλητικών δραστηριοτήτων από τα αναλυτικά προγράμματα καθιστούν το 
Λύκειο μη ελκυστικό για την πλειοψηφία των μαθητών και ιδιαίτερα για εκείνους που αποκαλούμε 
“κακούς” μαθητές. Επιπλέον, ο προσανατολισμός του Λυκείου στο κυνήγι των Πανελλαδικών 

εξετάσεων διαχωρίζει τα διδακτικά αντικείμενα που εξετάζονται πανελλαδικώς σε πρωτεύοντα και 
τα υπόλοιπα σε  δευτερεύοντα καταδικάζοντας τα δεύτερα στην απαξίωση και αδιαφορία των 
μαθητών. 
 Έχοντας, λοιπόν, πλήρη επίγνωση της  αδυναμίας υπέρβασης των παραπάνω παραγόντων από τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά διατηρώντας παράλληλα βαθιά πίστη στο ρόλο μας μέσα στην τάξη 
θεωρούμε ότι σε κάποια διδακτικά αντικείμενα, που δεν “κυνηγάμε” την ύλη, μπορούμε να 
εφαρμόσουμε διδακτικές μεθόδους μαθητοκεντρικές  και να κινητοποιήσουμε περισσότερο τους 
μαθητές μας.  

Επιλέξαμε το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου, ένα μάθημα που έχει 
αντικείμενό του την τέχνη του λόγου  και που δεν υπάρχει ο περιορισμός συγκεκριμένου αριθμού 
κειμένων προς διδασκαλία. Η διδαχθείσα ενότητα αφορά το κίνημα του Υπερρεαλισμού. Η βασική 
ιδέα ήταν οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση πινάκων και την ανάλυση ποιημάτων 

υπερρεαλιστών καλλιτεχνών δουλεύοντας σε ομάδες και με στοχευμένη καθοδήγηση από την 
εκπαιδευτικό να ανακαλύψουν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του κινήματος.  
Το  θεωρητικό υπόβαθρο του σεναρίου βασίστηκε στη Διερευνητική Μάθηση  (Inquiry -based 
learnig) και στην Εργασιοκεντρική Μάθηση που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι μαθαίνουμε 

καλύτερα, όταν ανακαλύπτουμε μόνοι μας το περιεχόμενο της γνώσης. Ο μαθητής καλείται να 
θέσει ο ίδιος ερωτήματα και να ηγηθεί της προσπάθειας επίλυσής τους εφαρμόζοντας τη βιωματική 
μάθηση. Καλείται να αξιοποιήσει προηγούμενες γνώσεις προκειμένου να οδηγηθεί σε μια πορεία 
εξεύρεσης λύσης στα ερωτήματα που του τίθενται. Η εργασία λαμβάνει χώρα σε ομάδες και ο 

εκπαιδευτικός οργανώνει την πορεία του μαθήματος, έχει ρόλο εμψυχωτή, διευκολυντή και παρέχει 
ανατροφοδότηση. 
Επιπλέον εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μάθηση, καθώς στόχος ήταν: 
-η συνεργασία των μαθητών για την επίλυση ερωτημάτων και η ενεργητική συμμετοχή του 

συνόλου των μαθητών 
- η ελεύθερη διαπραγμάτευση των ιδεών και η διατύπωση κρίσεων των μελών της ομάδας  
- η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων μέσω μιας συνθετικής διαδικασίας 
και ο τελικός στόχος, η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των μαθητών.  

 
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των τεσσάρων  και μία τριών ατόμων. Η επιλογή των 
μελών της ομάδας καθορίστηκε από τις συγκεκριμένες θέσεις που κάθονταν οι μαθητές στην τάξη 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας του covid 19.  

 
Πορεία Μαθήματος 
 

1η διδακτική ώρα 

✓   Ξεκινήσαμε τη διδακτική ώρα με το ερώτημα   “Τι πιστεύετε ότι σημαίνει ο όρος 
“Υπερρεαλισμός;” 

 ✓   Καταγράφτηκαν οι απόψεις των μαθητών στον πίνακα χωρίς να διατυπωθεί η απάντηση από τη 
διδάσκουσα. Έχει ενδιαφέρον ότι οι μισοί μαθητές τάχθηκαν με την άποψη ότι υπερρεαλισμός 
σημαίνει “πολύς” ρεαλισμός, ενώ οι άλλοι μισοί “πέρα” από τον ρεαλισμό. 



✓ Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν επιγραμματικά από τη διδάσκουσα οι συνθήκες του 
Μεσοπολέμου, περιόδου στην οποία  άνθησε το κίνημα του Υπερρεαλισμού.  
 

Δραστηριότητα: Υπερρεαλισμός και Ζωγραφική  
 

✓ Στο επόμενο βήμα δόθηκαν στην κάθε ομάδα ένας πίνακας υπερρεαλιστή καλλιτέχνη με τον 
τίτλο του και ζητήθηκε από τους μαθητές να τον παρατηρήσουν και να συμπληρώσουν στο πρώτο 

φυλλάδιο εργασίας τι απεικονίζεται και με ποιο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη και τον τίτλο. 
Πρόκειται για τους εξής πίνακες : Σαλβαντόρ Νταλί, Η εμμονή της μνήμης,1931, Ρενέ Μαγκρίτ, Η 
προδοσία των εικόνων,1928-29, Χουάν Μιρό, Το καρναβάλι του Αρλεκίνου, 1924, Νίκος 
Εγγονόπουλος, Ο ποιητής και η Μούσα, 1938. Στη συνέχεια  η κάθε ομάδα παρουσίασε στην 

ολομέλεια τα πορίσματά της. 

 

 

 
 

 
✓ Επανήλθαμε στο αρχικό ερώτημα για το περιεχόμενο του όρου “υπερρεαλισμός”, όπου οι  

μαθητές συμφώνησαν στο σύνολό τους ότι αναφέρεται σε μία κατάσταση πέρα από τον ρεαλισμό.  
           
Φύλλο εργασίας 1 
 

   Εργασία για το σπίτι : Ζητήθηκε ως εργασία για το επόμενο μάθημα να καταγράψουν ένα 
όνειρό τους και να γράψουν τα συμπεράσματά τους για τη “λογική” των ονείρων και τι πιστεύουν 
ότι δηλώνουν. 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q_oRpuQCB0VBMXHYLr10SluEsfdPqcX_/view?usp=sharing


2η Διδακτική ώρα  
 
✓ Αρχικά διαβάστηκαν στην ολομέλεια κάποιες εργασίες. Σύνδεση ονείρου και υπέρβασης της 
λογικής με το κίνημα του υπερρεαλισμού. 

✓ Μετά τις παρουσιάσεις των ομάδων ακολούθησε μία σύντομη παρουσίαση από τη διδάσκουσα 
της φροϋδικής θεωρίας για το ασυνείδητο και της ερμηνευτικής των ονείρων. 
 
Δραστηριότητα: Παιχνίδι λόγου: Το εξαίσιο πτώμα 

 

✓   Ζητήθηκε στη συνέχεια από την κάθε ομάδα να γράψει ένα κείμενο με τη λογική του “εξαίσιου 
πτώματος”.  Κάθε μαθητής γράφει με τη σειρά του πάνω στο ίδιο χαρτί μία περίοδο λόγου, 
διπλώνει το φύλλο, ώστε να μην φαίνεται τι έγραψε και το δίνει  στον διπλανό του να γράψει μία 

άλλη δική του περίοδο. Στο τέλος η κάθε ομάδα διαβάζει το κείμενό της  ενιαίο στην ολομέλεια.  
      Δείγμα γραφής 
 
✓  Ακολούθησε συζήτηση για την ανάδυση του ασυνείδητου στα γραπτά μας και σύνδεση με το 

υπερρεαλιστικό κίνημα. 
 
Δραστηριότητα : Ο υπερρεαλισμός στην ποίηση  
 

✓  Δόθηκαν στη συνέχεια στις ομάδες δύο ποιήματα Γάλλων υπερρεαλιστών (Αντρέ Μπρετόν, Εγώ 
είμαι ανοίξετε, Ζακ Πρεβέρ, Ο λόγος για την ειρήνη) και τους ζητείται να απαντήσουν στα 
ερωτήματα του φυλλαδίου εργασίας (εικόνες, υπέρβαση λογικής, νοήματα).  
 

  Εργασία για το σπίτι : Δόθηκε φύλλο εργασίας με αποσπάσματα από το μανιφέστο του 
Υπερρεαλισμού (Α. Μπρετόν,1924) και ζητήθηκε από τους μαθητές να σταχυολογήσουν τις αρχές 
του κινήματος.  
 

 

 
 

3η Διδακτική ώρα  

  
Δραστηριότητα: Εντοπισμός των αρχών των Υπερρεαλιστών στους πίνακες και ποιήματα που 

επεξεργάστηκαν 
✓  Ζητήθηκε από τις ομάδες να εντοπίσουν στους πίνακες και στα ποιήματα που τους δόθηκαν στις 
προηγούμενες διδακτικές ώρες  στοιχεία που άντλησαν από το μανιφέστο του Υπερρεαλισμού.  
 

✓  Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από τη διδάσκουσα του υπερρεαλιστικού 
κινήματος στην Ελλάδα (περίοδος εμφάνισης, εκπρόσωποι, αποδοχή). 
 
Δραστηριότητα : Υπερρεαλισμός, η ελληνική περίπτωση  

 ✓ Δόθηκε φύλλο εργασίας με το ποίημα του Ν. Εγγονόπουλου, Ύμνος δοξαστικός για τις 
γυναίκες π΄αγαπούμε και του Α. Εμπειρίκου , αποσπάσματα από το βιβλίο Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Β΄Λυκείου (Συλλογή Ενδοχώρα) και ζητήθηκε οι δύο ομάδες να επεξεργαστούν το 
ποίημα του Ν. Εγγονόπουλου και οι άλλες δύο του Α. Εμπειρίκου.  

✓ Παρουσίαση στην ολομέλεια των αποτελεσμάτων τους. 
 
✓ Γενική θεώρηση των χαρακτηριστικών του Υπερρεαλισμού.  
                                                                                                              

Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς το σύνολο των μαθητών συμμετείχε στο 
μάθημα, ακόμη και οι μαθητές που δύσκολα συμμετέχουν. Επιπλέον, οι περισσότεροι μαθητές 

https://drive.google.com/file/d/1n8pf34Cjmh53C7wh7mT2YSaSvbBi31g2/view?usp=sharing


δήλωσαν πως τους άρεσε πολύ το μάθημα και κυρίως η εργασία σε ομάδες. Τέλος, μέσα από τις 
εργασίες τους αναδείχτηκε πως η πλειοψηφία κατανόησε τις βασικές αρχές του Υπερρεαλισμού.  
Από την άλλη πλευρά υπήρχε η δυσκολία της διαχείρισης του διδακτικού  χρόνου, καθώς η 

δυναμική της τάξης δε λειτουργεί πάντα βάσει χρονοδιαγραμμάτων. Σε αρκετά σημεία της 
διδασκαλίας οι μαθητές εκδήλωναν τη διάθεση να “σταθούμε” περισσότερο όπως,για παράδειγμα, 
ζητούσαν περισσότερο χρόνο στις εργασίες τους σε ομάδες. Θα μπορούσε συνεπώς να επεκταθεί το 
σενάριο και σε μία τέταρτη διδακτική ώρα.  

 
  
Βενιού Ευρυδίκη ΠΕ02 
                                                                                                              



 
                                                                                       


