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ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Π.Δ) ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ –  

ΜΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ  

 

Γήκεηρα Αδακίδοσ
* 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε δηδαζθαιία κηαο ελόηεηαο ηνπ 

γισζζηθνύ καζήκαηνο1 θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ θύθιν δηδαζθαιίαο (εηζαγσγηθά θείκελα, είδε 

θεηκέλσλ –genres–, ιεμηιόγην, παξαγσγή γξαπηνύ-πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ θαη πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ, αμηνιόγεζε), πινπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε βησκαηηθώλ θαη πνιπηξνπηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη αμηνπνηεί ηηο Σ.Π.Δ. ζην ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα θαινύληαη λα γλσξίζνπλ ηα πεξηγξαθηθά θαη 

αθεγεκαηηθά είδε θεηκέλσλ θαη ηα θείκελα επηρεηξεκάησλ. ην ζελάξην δηδαζθαιίαο 

εθαξκόδεηαη ε βησκαηηθή εκπινθή ησλ παηδηώλ ζε πεξηβαιινληηθά-νηθνινγηθά ζέκαηα, έλα 

ελδηαθέξνλ γλσζηηθό  πεδίν, πνπ ζπλάδεη κε ηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Γλσξίδνληαο ηε δσή απεηινπκέλσλ εηδώλ δώσλ νη καζεηέο ζα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια όκσο (θαη κε παηγληώδε ηξόπν), κέζα από 

πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ αθζνλνύλ ζην δηαδίθηπν, ζα γλσξίζνπλ ηα θεηκεληθά είδε, ζα ηα 

απνδνκήζνπλ θαηαιαβαίλνληαο ηε ρξεζηηθόηεηά ηνπο θαηά πεξίπησζε θαη ζα παξάγνπλ δηθό 

ηνπο γξαπηό θαη πξνθνξηθό ιόγν. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα δηαβάζνπλ 

πνιπηξνπηθά θείκελα (έληππα θαη ειεθηξνληθά) δηαθόξσλ ινγνηερληθώλ γελώλ (genres) θαη 

πνηθίισλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ θαη λα αζθεζνύλ ζηε παξαγσγή δηθώλ ηνπο πνιπηξνπηθώλ 

θεηκέλσλ, αθνύ πξώηα ζπιιέμνπλ πνιινύο θαη πνηθίινπο ζεκεησηηθνύο πόξνπο. Γίλεηαη 

ηαπηόρξνλα θαη ε δπλαηόηεηα δηαζεκαηηθήο θαη δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο. Χο απνηέιεζκα, 

ε παξαδνζηαθή ζρνιηθή ηάμε αλαδνκείηαη, θαζώο νη καζεηέο δνπιεύνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά 

αμηνπνηώληαο ηηο ΣΠΔ θαη ν θαζεγεηήο ηνπο θαζνδεγεί ζηελ πνξεία αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Βησκαηηθόηεηα, Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, Γηδαζθαιία κε Σ.Π.Δ., 

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, Πνιπηξνπηθόηεηα, Τπνβνεζνύκελε αλαθάιπςε γλώζεο 

(scaffolding).  

 

 

1. Δηζαγφγή – ζεφρεηηθά ερείζκαηα 

 

ηε ζύγρξνλε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα κεγάιε έθηαζε 

θαιύπηνπλ ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, ηδηαίηεξα ζην 

Γπκλάζην. Ζ δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ε απνζηήζηζε ζεσξνύληαη ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Α.Π..) πιένλ παξειζόλ θαη δελ πξνζθέξνπλ 

πνιιά ζην λέν πνπ θαιείηαη λα δήζεη ζηελ δηαξθώο εμειηζζόκελε θνηλσλία ηεο 

γλώζεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

                                                 
* Γήκεηξα Αδακίδνπ, Καζεγήηξηα Φηιόινγνο (B΄/ζκηα Δθπ/ζε Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο), MA, 

Δπηκνξθώηξηα ζηε δηδαθηηθή κε Σ.Π.Δ. Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: Φηιήκσλνο 9, 54351, Άλσ Σνύκπα, 

Θεζζαινλίθε, Διιάδα. Σει.: 0030-2310-920954. Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: dadamid@gmail.com 
1 Ζ πξώηε κνξθή ηεο πξόηαζεο ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηεο α΄ θάζεο ηεο «Δπηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ 

ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία» (11.07-04.08) ζην ΠΑΚΔ 

Θεζζαινλίθεο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. 
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βησκαηηθά έρνληαο ελεξγεηηθή επαθή κε ην αληηθείκελν πνπ αζρνινύληαη, ώζηε ε 

γλώζε πνπ ζα θαηαθηεζεί λα είλαη ζηεξεή θαη επεθηάζηκε. Ο Πνπξθόο, αλαιύνληαο 

ην ξόιν ηνπ πιαηζίνπ ζηελ εξεπλεηηθή-γλσζηηθή δηαδηθαζία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηε κάζεζε, αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ:  

 
Υξεηάδεηαη επίζεο πνιύ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα από κέξνπο ησλ εηδηθώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ώζηε απηό πνπ πξόθεηηαη λα κάζεη ην παηδί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζε 

νηθεία πιαίζηα δξάζεο κε νηθείνπο ξπζκνύο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα δηαηεξείηαη δσληαλό ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ. Γελ ππάξρεη ζέκα θαη δεμηόηεηα 

πνπ λα κε κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν κάζεζεο, θηάλεη ην πεξηερόκελν απηήο ηεο 

κάζεζεο λα έρεη λόεκα […] θαη λα κελ θαηαζηξέθεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε. Μ’ άιια ιόγηα, ρξεηάδεηαη κηα βησκαηηθή, επξεηηθή θαη επηθνηλσληαθή 

ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ απεπζύλεηαη ζε αλζξώπνπο κε ζάξθα θαη νζηά, ζε 

δσληαλά πιάζκαηα κε ζπλεηδεηέο πξνζέζεηο, κε ζπλαηζζήκαηα, αδπλακίεο, αιιά θαη κε 

δπλαηόηεηεο λα πξαγκαηνπνηνύλ απηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη έρνπλ γη’ απηνύο θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν λόεκα θαη ζθνπό (Πνπξθόο, 2003: 274-275). 

 

ην πιαίζην απηό, ζηελ παξνύζα εξγαζία θαηαζέηνπκε κηα λέα δηδαθηηθή 

πξόηαζε γηα ην γισζζηθό κάζεκα. Οη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζηε Νενειιεληθή 

Γιώζζα (3ε ελόηεηα) θαινύληαη λα γλσξίζνπλ ηα πεξηγξαθηθά θαη αθεγεκαηηθά 

είδε θεηκέλσλ θαη ηα θείκελα επηρεηξεκάησλ. ηελ παξνύζα πξνζέγγηζε 

εθαξκόδεηαη ε βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία (Υξπζαθίδεο, 2006)2 γλσζηή 

θαη σο κέζνδνο project (βι. θαη Frey, 1998) κε ηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ είλαη έλα ελδηαθέξνλ γλσζηηθό πεδίν, ην νπνίν ζπλάδεη 

κε ηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γλσξίδνληαο ηε δσή ησλ πειαξγώλ θαη 

άιισλ απεηινπκέλσλ εηδώλ ζα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζα βάινπλ ηηο βάζεηο ώζηε λα γίλνπλ ζην κέιινλ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πνιίηεο. Παξάιιεια όκσο, θαη κε παηγληώδε ηξόπν, κέζα από 

πνιπηξνπηθά θείκελα (Υνληνιίδνπ, 1999) πνπ αθζνλνύλ ζην δηαδίθηπν, ζα 

γλσξίζνπλ ηα θεηκεληθά είδε, ζα ηα απνδνκήζνπλ θαηαιαβαίλνληαο ηε 

ρξεζηηθόηεηά ηνπο θαηά πεξίπησζε θαη ζα παξάγνπλ δηθό ηνπο ιόγν, γξαπηό θαη 

πξνθνξηθό. Έλαο από ηνπο βαζηθoύο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα δηαβάζνπλ νη 

καζεηέο πνιπηξνπηθά θείκελα (έληππα θαη ειεθηξνληθά) δηαθόξσλ ινγνηερληθώλ 

γελώλ (genres) (Πνιίηεο, ρ.ρ.) θαη πνηθίισλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ, λα ηα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα αζθεζνύλ ζηε ζπγγξαθή δηθώλ ηνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. 

ηε δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη εθαξκόδεηαη αθόκε ε πξνζέγγηζε 

ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ3 (Cope & Kalantzis, 1999, 2000) πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί 

                                                 
2 Ο Υξπζαθίδεο αλαθέξεη ζρεηηθά: «Ζ Βησκαηηθή-Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία γλσζηή θαη σο κέζνδνο 

project θαιύπηεη θαη ηηο δπν αλάγθεο ηνπ αηόκνπ γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο δηεξεύλεζεο θαη 

ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Θέηεη ζην επίθεληξν ησλ αλαδεηήζεσλ θαη ηεο δηδαθηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παηδηώλ, ηόζν ηνπ αηόκνπ όζν θαη ηηο νκαδηθέο, ζηα 

πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ γλώζε θαη ε παξνρή γλσζηηθώλ πεξηερνκέλσλ σο 

απηνζθνπόο, ζην πιαίζην ηνπ παξαδνζηαθνύ ζρνιείνπ, κπαίλνπλ ζηελ ππεξεζία ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. Έηζη ν καζεηήο καζαίλεη λα πξνζεγγίδεη ηελ επηζηεκνληθή 

αιήζεηα κέζα από αηνκηθέο θαη νκαδηθέο αλαδεηήζεηο, λα κνηξάδεηαη ηε ραξά ηεο επηηπρίαο θαη λα ληώζεη 

ηε ραξά ηεο ζπκβνιήο, πνπ εληζρύεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ» (2006: 123-124). 
3 Οη Cope θαη Kalantzis αλαθέξνπλ ζρεηηθά: «[…] ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ Νένπ 

Λνλδίλνπ κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ ζε κία θαη κόλν ιέμε: Πνιπγξακκαηηζκνί, ηελ νπνία επηλνήζακε 

γηα λα πεξηγξάςνπκε δύν ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα πνπ ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε γηα ηελ αλαδπόκελε 

πνιηηηζκηθή, ζεζκηθή θαη παγθόζκηα ηάμε. Σν πξώην αθνξά ηελ αύμνπζα ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

γισζζηθήο πνιπκνξθίαο. […] Ζ δεύηεξε ζεκαληηθή κεηαθίλεζε πνπ πεξηθιείεηαη ζηελ έλλνηα ησλ 
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ην ζρνιείν κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο Σ.Π.Δ. Ζ  Mary Kalantzis θαη ν Bill Cope 

αλαθέξνπλ ζρεηηθά:  

 
Οη Πνιπγξακκαηηζκνί είλαη κηα πξνζέγγηζε όπνπ θπξηαξρεί ε έκθαζε ζηελ ηξηβή ησλ 

δηδαζθνκέλσλ κε θείκελα […] θαη είδε ιόγνπ από έλα επξύ θάζκα κέζσλ θαη από έλα 

επξύ θάζκα πνιηηηζκηθώλ πεγώλ. Με απηή ηελ ηξηβή, νη δηδαζθόκελνη ζα αλαπηύμνπλ κηα 

θξηηηθή κεηαγιώζζα γηα λα κηινύλ, αιιά θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή δύλακε απηώλ ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ησλ ζπλαθώλ θνηλσληθώλ 

πξαθηηθώλ (Kalantzis & Cope, 2001). 

 

2. Η δηδαθηηθή πρόηαζε: κεζοδοιογία δηδαζθαιίας θαη τρολοδηάγρακκα  

 

Ζ πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ θύθιν δηδαζθαιίαο ηνπ 

γισζζηθνύ καζήκαηνο ηεο 3εο ελόηεηαο (εηζαγσγηθά θείκελα, είδε θεηκέλσλ –

genres–, ιεμηιόγην, παξαγσγή γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ, αμηνιόγεζε) θαη 

πινπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε βησκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε  ρξήζε ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ θαη άιισλ ζπλαθώλ πεγώλ ηνπ 

δηαδηθηύνπ.  

ην γισζζηθό κάζεκα ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κηα έληνλε ζηξνθή ηεο 

επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο πξνο ην θεηκελνθεληξηθό κνληέιν. ύκθσλα κε 

απηό ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ην ζπγθείκελν (context) θαη ε δηδαζθαιία δελ 

επηθεληξώλεηαη κόλν ζηε ιέμε ή ζηελ πξόηαζε. Ο Μαηζαγγνύξαο αλαθέξεη 

ζρεηηθά:  

 
H θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά ζηελ εξγαζία ηνπ Μ. Halliday 

(1978) […], ε νπνία, κεηαμύ ησλ άιισλ, απνδέρεηαη ηελ άπνςε όηη ππάξρνπλ θαλόλεο θαη 

δνκέο πνπ μεπεξλνύλ ηνπο γξακκαηηθνύο θαη ζπληαθηηθνύο θαλόλεο ηεο ιέμεο θαη ηεο 

πξόηαζεο θαη αθνξνύλ ην θείκελν ζην ζύλνιό ηνπ. Ζ γλώζε εθ κέξνπο ηνπ αηόκνπ απηώλ 

ησλ ππεξπξνηαζηαθώλ θαλόλσλ θαζηζηά ην άηνκν ηθαλό λα θαηαλνεί ην (γξαπηό) ιόγν 

ησλ άιισλ θαη λα παξάγεη (γξαπηό) ιόγν θαηαλνεηό από ηνπο άιινπο […] (2001: 96).  

 

Ζ δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ είλαη έλα ζρέδην εξγαζίαο πνπ 

ζθνπεύεη ζηελ νιηζηηθή θαη αλαθαιππηηθή θαηάθηεζε ηεο γλώζεο (Bruner, 1968). 

Σν ζρέδην εξγαζίαο (project) κε αθνξκή ηε δηδαζθαιία κηαο 3εο ελόηεηαο (γλσξηκία 

κε ηα θεηκεληθά είδε) ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο (Αγγειάθνο, 

Καηζαξνύ & Μαγγαλά, 2007β) επεθηείλεη ηηο δξάζεηο ησλ καζεηώλ, κε ζηόρν κέζα 

από πεξηβαιινληηθέο απιέο δξαζηεξηόηεηεο λα πξνζιάβνπλ θαη ζεσξεηηθέο 

γισζζνινγηθέο γλώζεηο. ην πιαίζην ησλ λέσλ Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π.. (ΤΠΔΠΘ / 

Π.Η., 2003), πνπ εθαξκόδνληαη ζην Γπκλάζην, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθήο 

θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ώζηε λα νδεγεζνύλ 

νη καζεηέο ζηελ νιηζηηθή θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Ζ δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο 

κπνξεί λα γίλεη κέζσ όισλ ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο.  

                                                                                                                   
Πνιπγξακκαηηζκώλ είλαη ε επίδξαζε ησλ λέσλ επηθνηλσληαθώλ ηερλνινγηώλ. Σν λόεκα παξάγεηαη κε 

ηξόπνπο πνπ είλαη όιν θαη πεξηζζόηεξν «πνιπηξνπηθνί» –ζηνπο νπνίνπο νη γξαπηνί-γισζζηθνί ηξόπνη 

λνήκαηνο είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νπηηθώλ, αθνπζηηθώλ θαη ρσξηθώλ ηύπσλ ηνπ λνήκαηνο […] Οη 

δύν απηέο εμειίμεηο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηακνξθώζνπλ ηόζν ηελ νπζία όζν θαη ηελ παηδαγσγηθή 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξακκαηηζκνύ ζηελ αγγιηθή θαη ηηο άιιεο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ» (Cope & Kalantzis, 

1999: 681-682). 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/01.html
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ηελ ίδηα δηδαθηηθή πξόηαζε εθαξκόδεηαη, επίζεο, ε ππνβνεζνύκελε 

αλαθάιπςε (scaffolding) κε ζηόρν ηε δηεύξπλζε ηεο δώλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο 

(Vygotsky, 1997)4. Ο δηδάζθσλ δειαδή εθαξκόδεη ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

παξερόκελεο βνήζεηαο –«ζθαισζηάο γλώζεο» (βι. ππνθεθάιαην 4.2 ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο), γηα λα κπνξεί ην παηδί ζηαδηαθά λα επηιύεη πξνβιήκαηα κόλν ηνπ ή ζε 

ζπλεξγαζία κε ζπλνκειίθνπο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ξόινο 

ηνπ δαζθάινπ είλαη ζπκβνπιεπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο. Κύξην ξόιν ζην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαζεκαηηθνύ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) θαηέρνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο, ώζηε λα πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα ηνπο 

σζήζνπλ ζε ελεξγή ζπκκεηνρή θαζηζηώληαο ηνπο ηερλνινγηθά εγγξάκκαηνπο. 

Αμηνπνηνύληαη νη Σ.Π.Δ. ζην ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ (βι. θαη 

Νηθνιαΐδνπ, 2009), γηα λα πεξηνξηζηεί ε απνζηήζηζε σο κέζν πξνζέγγηζεο ηεο ύιεο 

θαη λα πξναρζεί απνηειεζκαηηθόηεξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηξηώλ-ηεζζάξσλ αηόκσλ θαη 

δηακνηξάδνληαη ξόινη: έλαο καζεηήο έρεη ηνλ νξγαλσηηθό ξόιν, έλαο θξαηάεη 

ζεκεηώζεηο θαη ζπγγξάθεη ηα θείκελα, άιινο παξνπζηάδεη ην παξαρζέλ απνηέιεζκα 

ζηελ νινκέιεηα, θάπνηνο άιινο ειέγρεη ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο.  

Ο δηδαθηηθόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ νθηώ ώξεο (Αγγειάθνο, Καηζαξνύ & Μαγγαλά, 2007α: 47). Αλ ε 

εξγαζία πάξεη ηε κνξθή δηαζεκαηηθνύ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project), ζα ρξεηαζηεί 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, πνπ ζα θαιπθζεί από ηα άιια καζήκαηα ή ζα απνηειέζεη 

απηνηειέο πξόγξακκα (π.ρ. πεξηβαιινληηθήο αγσγήο). 

Απαηηνύληαη ηα εμήο δηδαθηηθά κέζα: (α) έλαο αξηζκόο δηθηπσκέλσλ Ζ/Τ, 

ζπλδεδεκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε πςειέο ηαρύηεηεο, (β) έλα πξόγξακκα πινήγεζεο 

εγθαηεζηεκέλν, (γ) ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη ινγηζκηθό παξνπζίαζεο, 

(δ) πξόγξακκα δεκηνπξγίαο ηζηνινγίνπ (γηα ηελ παξνπζίαζε θαη δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα), (ε) ςεθηαθή 

βεληενθάκεξα, βηληενπξνβνιέαο, ζαξσηήο θαη εθηππσηήο. 

 

3. θοποζεζία  

 

Οη γλσζηηθνί ζηόρνη ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ έρνπλ σο 

αθνινύζσο:  

 

Ως προς ηε Γιώζζα: 

 Να δηαβάζνπλ νη καζεηέο πνιπηξνπηθά θείκελα (έληππα θαη ειεθηξνληθά) 

δηαθόξσλ ινγνηερληθώλ γελώλ (genres) θαη πνηθίισλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ, λα 

ηα απνδνκήζνπλ θαη λα αζθεζνύλ ζηε ζπγγξαθή δηθώλ ηνπο πνιπηξνπηθώλ 

θεηκέλσλ, αθνύ πξώηα ζπιιέμνπλ πνιινύο ζεκεησηηθνύο πόξνπο. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο πεξηγξαθήο, ηεο αθήγεζεο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε θείκελα δηαθνξεηηθώλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ. 

 Να θαηαιάβνπλ όηη κε ηνλ όξν πεξηγξαθή λνείηαη ε αλαπαξάζηαζε κέζα 

ζην ιόγν ρώξσλ, πξνζώπσλ, αληηθεηκέλσλ, θαηλνκέλσλ θηι. Με ην όξν 

                                                 
4 Ο Vygotsky αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα: «Ζ δώλε απηή αληηζηνηρεί ζηελ απόζηαζε αλάκεζα ζην 

πξαγκαηηθό αλαπηπμηαθό επίπεδν, όπσο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ αλεμάξηεηε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, θαη ζην επίπεδν δύλακεη αλάπηπμεο, όπσο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θάησ από ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ ή ζε ζπλεξγαζία κε ηθαλνύο ζπλνκειίθνπο» 

(1997: 147). 
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αθήγεζε ε παξνπζίαζε γεγνλόησλ, πξαγκαηηθώλ ή θαληαζηηθώλ. Σέινο, λα 

έξζνπλ ζε πξώηε επαθή κε θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απιά επηρεηξήκαηα. 

Απνδνκώληαο ηνπο ηξόπνπο νξγάλσζεο ησλ θεηκέλσλ απηώλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηξηώλ θεηκεληθώλ εηδώλ. 

 Να κάζνπλ λα θάλνπλ πεξίιεςε ελόο θεηκέλνπ (πεξηγξαθηθνύ/ 

αθεγεκαηηθνύ). 

 Να αζθεζνύλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ. 

 

Δηδηθόηερα φς προς ηελ περηγραθή (βι. θαη Αγγειάθνο, Καηζαξνύ & Μαγγαλά, 

2007α: 47-48): 

 Να εμνηθεησζνύλ κε πνιιά πεξηγξαθηθά θείκελα (ρώξσλ, θαηλνκέλσλ, 

πξνζώπσλ, δώσλ).  

 Να θαηαιάβνπλ όηη ε πεξηγξαθή ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην ρώξν 

αθνινπζώληαο πνξεία από ην γεληθό ζην εηδηθό, από γεληθέο εηθόλεο ζε 

ιεπηνκεξεηαθέο θαη όηη ζε θάζε πεξηγξαθή ππάξρεη θαη ε νπηηθή γσλία ηνπ 

πνκπνύ. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ παξαγσγή πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ ην εηδηθό 

ιεμηιόγην, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή δηαθνξεηηθώλ ζεκαηηθώλ 

πεδίσλ. Να γίλεη θαλεξό πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ησλ επηζέησλ θαη 

ησλ νπζηαζηηθώλ (ζαθήλεηα, αθξίβεηα, παξαζηαηηθόηεηα) ζηελ πεξηγξαθή 

θαη όηη ν θύξηνο ρξόλνο ηεο είλαη ν ελεζηώηαο. 

 Να θαηαιάβνπλ ζε ηη δηαθέξεη ην πνιπηξνπηθό πεξηγξαθηθό θείκελν 

(ηζηνζειίδα, ηνπξηζηηθόο νδεγόο) από έλα ζπκβαηηθό θαη πνηνπο 

ζεκεησηηθνύο πόξνπο ρξεζηκνπνηεί ην πνιπηξνπηθό. Να πξνζπαζήζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηόπηλ θαη νη ίδηνη ζπλεξγαδόκελνη έλα πνιπηξνπηθό 

πεξηγξαθηθό θείκελν. 

 

Δηδηθόηερα φς προς ηελ αθήγεζε (βι. θαη Αγγειάθνο, Καηζαξνύ & Μαγγαλά, 

2007α: 49-50): 

 Να θαηαιάβνπλ δηαβάδνληαο πνιιά αθεγεκαηηθά θείκελα όηη ε αθήγεζε 

ζπλαληάηαη κε ηξεηο βαζηθέο κνξθέο: ηε κπζνπιαζηηθή, ηελ ηζηνξηθή θαη ηε 

ξεαιηζηηθή.  

 Να θαηαλνήζνπλ όηη ε αθήγεζε νξγαλώλεηαη κε άμνλα ην ρξόλν, αιιά νη 

θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη αηηηνινγηθά κεηαμύ ηνπο. 

 Να εληνπίζνπλ ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθήγεζεο: θύξηνο ρξόλνο 

ηεο είλαη ν αόξηζηνο, ζπρλά όκσο ππάξρεη θαη ν παξαηαηηθόο. 

 Να παξάγνπλ δηθά ηνπο αθεγεκαηηθά θείκελα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην. 

 

Δηδηθόηερα φς προς ηα θείκελα κε επητεηρήκαηα: 

 Να θαηαιάβνπλ όηη ε ρξήζε θεηκέλσλ κε επηρεηξήκαηα καο βνεζάεη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά καο, γηα λα πείζνπκε ηνπο γύξσ καο γηα ηελ νξζόηεηα ησλ 

απόςεώλ καο ή γηα λα αληηθξνύζνπκε ηηο ζέζεηο ησλ ζπλνκηιεηώλ καο. 

 Να παξάγνπλ δηθό ηνπο πξνθνξηθό ιόγν ρξεζηκνπνηώληαο επηρεηξήκαηα. 

 

Οη παηδαγφγηθοί ζηότοη ηοσ προγράκκαηος είλαη:  

 Να βηώζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κειεηνύλ θαη λα αλαιάβνπλ ελεξγεηηθό 

ξόιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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 Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο θαη λα κάζνπλ 

παίδνληαο. 

 Να παξάγνπλ ιόγν πξνθνξηθό θαη γξαπηό ζε ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά 

πιαίζηα. 

 

Οη ζηότοη ζε ζτέζε κε ηης ΣΠΔ θαη ηο λέο, υεθηαθό γρακκαηηζκό ή 

ηετλογρακκαηηζκό (Κοσηζογηάλλες, 2002) είλαη: 

 Να κάζνπλ λα πινεγνύληαη ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο 

αλαδήηεζεο θαη επηινγήο ησλ πιεξνθνξηώλ. Να βξίζθνπλ ζην δηαδίθηπν, 

αιιά θαη ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ινγνηερλία, πεξηγξαθηθά θείκελα, ηα 

νπνία ζα επεμεξγαζηνύλ. 

 Να γλσξίζνπλ ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ (Μ. 

Σξηαληαθπιιίδε, Δκκ. Κξηαξά, Γεσξγαθά, Αληίζηξνθν Αλαζηαζηάδε-

πκεσλίδε) θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο γηα ζύλζεηε θαη παξάιιειε 

αλαδήηεζε. Να κάζνπλ ηη είλαη ηα «ζώκαηα θεηκέλσλ» ηεο Πύιεο ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο (ΚΔΓ) θαη λα αζθεζνύλ ζηελ αλεύξεζε 

πεξηγξαθηθώλ θεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ ζε απηά. 

 Να εμαζθεζνύλ ζηε κειέηε θαη παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ (κε 

θσηνγξαθίεο, κνπζηθή, video θηι.) κε ηα κέζα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε 

ηερλνινγία (π.ρ. e-mail, δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ θαη ηζηνζειίδαο). 

 Να αζθεζνύλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πνιπηξνπηθνύ πιηθνύ πνπ ζα 

ζπιιέμνπλ θαη λα γξάςνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα (ηάκνπ, Σξαλόο & 

Υαηδεζαββίδεο, 2004) ρξεζηκνπνηώληαο πνιινύο ζεκεησηηθνύο πόξνπο. Οη 

καζεηέο απηελεξγνύλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη απνθηνύλ 

εγγξάκκαηε ηαπηόηεηα σο πξνο ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό. 

 Να γίλνπλ «κηθξνί ηππνγξάθνη». Σν πξντόλ ηεο κειέηεο ηνπο λα ην 

ζειηδνπνηήζνπλ, λα θάλνπλ ην εμώθπιιν θαη λα ην εθηππώζνπλ ζε 

πνιιαπιά αληίηππα. Μεξηθά λα κείλνπλ ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα ηε ζύλζεζε ησλ εξγαζηώλ 

ηνπο θαη ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ. Να θαηαιάβνπλ όηη ην ςεθηαθό θείκελν 

είλαη ξεπζηό, αιιάδεη εύθνια, βειηηώλεηαη ζπλερώο (Κνπηζνγηάλλεο, 

2002).  

 Να αλαπηύμνπλ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο θνηλόηεηεο ζρνιηθέο 

ή ςεθηαθέο. 

 Να εκπιαθνύλ ζε πνηθίιεο δεμηόηεηεο: π.ρ. παξνπζίαζε ζην ζρνιείν ή ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Οη ζηότοη ζε ζτέζε κε ηολ θρηηηθό γρακκαηηζκό φς προς ηης ΣΠΔ είλαη: 

 Να θαιιηεξγήζνπλ κε αθνξκή ηελ έξεπλα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο 

εθηόο από ηνλ θιαζηθό θαη ηνλ ηερλνινγηθό γξακκαηηζκό κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ5 θαη ηνλ  θξηηηθό γξακκαηηζκό σο πξνο ηηο ΣΠΔ. Να αλαπηύμνπλ 

                                                 
5 Ο Κνπηζνγηάλλεο αλαθέξεη: «Έηζη, κέζσ ηεο εκβάπηηζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε θεηκεληθέο πξαθηηθέο 

πνπ ζα ελζσκαηώλνπλ ιεηηνπξγηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο (ΝΣ) θαη κε ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή 

ππνζηήξημε, ζα είλαη δπλαηό λα πξνεηνηκαζηνύλ θαιύηεξα γηα ην λέν θόζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη 

ζηνλ νπνίν ζα θιεζνύλ σο πνιίηεο λα ιεηηνπξγήζνπλ. Με απηή ηε ινγηθή, ν ηερλνγξακκαηηζκόο 

ζεσξείηαη αλαπόζπαζηε ελόηεηα ηνπ θνηλσληθνύ γξακκαηηζκνύ πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη από ην 

ζύγρξνλν ζρνιείν» (2002: 399). 
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δειαδή θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2002). 

 Να αζθεζνύλ ζηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 Να νδεγεζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ηα βνεζνύλ λα κάζνπλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ελδηαθεξόλησλ πνπ έρνπλ. 

 

4. Προηεηλόκελε πορεία δηδαζθαιίας  

 

4.1. Παροσζίαζη ηοσ ζεναρίοσ ζε αδρές γραμμές 

 
Σα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ είλαη ηα εμήο: 

 Αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν επηιεγκέλσλ από ην δηδάζθνληα ηζηνζειίδσλ 

πεξηβαιινληηθήο ζεκαηνινγίαο. Αλάγλσζε ζε απηέο πνιπηξνπηθώλ 

θεηκέλσλ ησλ ηξηώλ θεηκεληθώλ εηδώλ. Αλ ζέινπκε λα αζθεζεί ν καζεηήο 

ζηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό, κπνξνύκε λα ηνλ αθήζνπκε λα βξεη κόλνο 

ηνπ ηνπο ζεκεησηηθνύο πόξνπο γηα λα θάλεη ηε δηθή ηνπ ζύλζεζε. 

 Απνδόκεζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ ζηα ζπζηαηηθά νξγαλσηηθά ηνπο 

ζηνηρεία θαη θαηαλόεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηνπο ξόινπ.  

 Υξήζε θαη εμνηθείσζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο γηα ζύλζεηε θαη παξάιιειε αλαδήηεζε. Γλσξηκία κε ηα 

«ζώκαηα θεηκέλσλ» θαη άζθεζε ζηελ αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ ζε απηά. 

 πγθέληξσζε ηνπ πιηθνύ (έληππνπ, ειεθηξνληθνύ), επεμεξγαζία ηνπ από 

ηηο νκάδεο, ελαζρόιεζε κε ηα θύιια εξγαζίαο, αλαηξνθνδόηεζε από ηνλ 

δηδάζθνληα θαη ηηο άιιεο νκάδεο θαηά ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο. 

 Παξαγσγή γξαπηώλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Βιέπνληαο θείκελα 

αλαθνξάο βειηηώλνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα, ηα επεμεξγάδνληαη, 

θαηαλννύλ ηε ξεπζηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ηα ηππώλνπλ, ζπδεηνύλ πάλσ ζην 

ηη κπνξεί λα αιιάμεη. Παξάγνπλ θείκελα ρξεζηκνπνηώληαο πνιινύο 

ζεκεησηηθνύο πόξνπο θαη απεπζπλόκελνη ζε πξαγκαηηθνύο απνδέθηεο. 

 Παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ από ηηο νκάδεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ή ζε 

ζρνιηθή εθδήισζε. Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηελ άλνημε, γηα παξαηήξεζε 

πνπιηώλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ή άιιε 

πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε. «Τηνζέηεζε» από ηελ ηάμε ελόο απεηινύκελνπ 

δώνπ. 

 Γεκηνπξγία ηζηνινγίνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη δηάρπζε ηνπ πιηθνύ πνπ 

ζπγθεληξώζεθε θαη αμηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο, ζηε ζρνιηθή θαη 

δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα. 

 
4.2. Αναλσηική παροσζίαζη ζεναρίοσ 

 

4.2.1. Α΄ θάζε δηδαζθαιίαο: δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο, αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ 

πιηθνύ 

 
1ο δίφρο 

Με αθνξκή ηε δηδαζθαιία ηεο 3εο ελόηεηαο (Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο θύζεο) ζηε 

Νενειιεληθή Γιώζζα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (Αγγειάθνο, Καηζαξνύ & Μαγγαλά, 

2007β: 41-58) –θαη ηελ επαλάιεςε ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο ηεο πεξηγξαθήο ζηελ 7ε 
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ελόηεηα ηνπ ίδηνπ εγρεηξηδίνπ– νη καζεηέο νδεγνύληαη ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο θαη: 

 πινεγνύληαη ζην δηαδίθηπν ζε ζπγθεθξηκέλνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο 

επηιεγκέλνπο από ηνλ δηδάζθνληα, πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα «Σε δσή ησλ πειαξγώλ ηεο Διιάδαο» 

ζηνλ ηζηνρώξν ηεο Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο: http://www.ornithologiki.gr/ 

ekdp/ciconia/gr/index.php. Δλαιιαθηηθά, ηέηνηνπο ηζηνρώξνπο κπνξνύλ λα 

αλαδεηήζνπλ νη καζεηέο κόλνη ηνπο κε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα ηνπο δώζεη 

σο βνήζεηα ν θαζεγεηήο («ζθαισζηά γλώζεο»). 

 Γηδάζθνληαη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ θαη 

ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο γηα ζύλζεηε θαη παξάιιειε αλαδήηεζε ζηελ Πύιε 

ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο (http://www.greek-language.gr). 

Γλσξίδνπλ ηα «ζώκαηα θεηκέλσλ» θαη αζθνύληαη ζηελ αλεύξεζε 

πιεξνθνξηώλ ζε απηά.  

 Ο θαζεγεηήο εμεγεί ζε όιεο ηηο νκάδεο πώο γίλεηαη ε πεξίιεςε ελόο 

θεηκέλνπ. 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζθεπηηθό ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ πνπ ζα 

πινπνηήζνπλ ηηο επόκελεο πξνβιεπόκελεο ώξεο (θαη δηαζεκαηηθά ζηελ εθηεηακέλε 

κνξθή ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο –project– όιν ην έηνο) θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

ζέκαηνο πνπ ζα δηεξεπλήζνπλ. Υσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Ζ πξώηε νκάδα ζα 

αζρνιεζεί κε ηελ πεξηγξαθή, ε δεύηεξε κε ηελ αθήγεζε, ε ηξίηε κε θείκελα 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ε ηέηαξηε κε ηα πνιπηξνπηθά θείκελα. 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ θείκελα ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ ηεηξαδίνπ 

εξγαζηώλ. Από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ν δηδάζθσλ ζα έρεη θέξεη γηα λα  

παξνπζηάζεη ζηα παηδηά αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ ηξηώλ θεηκεληθώλ εηδώλ 

(ινγνηερληθά θαη κε) θαη έληππα ιεμηθά θαη γξακκαηηθέο ηεο λενειιεληθήο 

γιώζζαο.  

 
2ο δίφρο 

ην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο πξνηείλεηαη ε πινήγεζε ησλ καζεηώλ ζηνπο 

ζρεηηθνύο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο θαηά νκάδεο, όπσο νξίζηεθαλ παξαπάλσ. Ο ξόινο 

ηνπ δηδάζθνληα είλαη βνεζεηηθόο-ζπλεξγαηηθόο. Αθνύ εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε 

ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, κεηώλεηαη ζηγά-ζηγά ε βνήζεηα (scaffolding), πνπ ηνπο 

παξέρεη θαη αθήλνληαη κόλνη ηνπο λα αλαθαιύςνπλ ηε γλώζε. Έηζη, επεθηείλεηαη ε 

δώλε επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Αθνινπζεί ε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ γηα αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε, ηαμηλόκεζε 

θαη ζύλζεζε ηνπ πιηθνύ πνπ ζπγθεληξώζεθε. Έπεηαη πξσηνγελήο επεμεξγαζία θαη 

ζρνιηαζκόο ηνπ πιηθνύ κε ηε βνήζεηα ησλ θύιισλ εξγαζίαο πνπ δίλνληαη ζηνπο 

καζεηέο. Γίλνληαη νη πξώηεο «απαληήζεηο» ζηα θύιια εξγαζίαο. Απαηηείηαη 

ζπλεξγαζία θαη εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ «θεηκέλσλ» ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Μεηαμύ ησλ δίσξσλ παξεκβάιινληαη δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο ζε εμσζρνιηθό 

ρξόλν κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηελ ακνηβαία πιεξνθόξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ, ηελ νξγάλσζε ησλ επόκελσλ βεκάησλ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηεο εξγαζίαο. Ζ αλαηξνθνδόηεζε δίλεη λέεο ηδέεο, θίλεηξα θαη 

δπλακηθή ζηηο νκάδεο. 

 

 

http://www.ornithologiki.gr/%20ekdp/ciconia/gr/index.php
http://www.ornithologiki.gr/%20ekdp/ciconia/gr/index.php
http://www.greek-language.gr/
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Α΄ οκάδα καζεηώλ: 

ηελ ηζηνζειίδα: http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/pelargos/index.htm 

αθζνλνύλ ηα θείκελα πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ πειαξγό (πεξηγξαθή ηνπ πνπιηνύ, ηεο 

θσιηάο ηνπ θηι.). Καιείηαη ε πξώηε νκάδα –κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα θαη 

νκνεηδώλ θεηκέλσλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζην ζπίηη– λα απνδνκήζεη ην θεηκεληθό 

είδνο ηεο πεξηγξαθήο ζπκπιεξώλνληαο ηα θύιια εξγαζίαο (βι. παξαθάησ). Κάπνηεο 

εξγαζίεο ζα γίλνπλ αλαγθαζηηθά ζε εμσδηδαθηηθό ρξόλν. Ο εθπαηδεπηηθόο 

παξνπζηάδεη ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηνπ ζέκαηνο:  

 ζύλδεζε θπξίσο κε ην ρώξν, πνξεία από ην γεληθό ζην εηδηθό, από γεληθέο 

εηθόλεο ζε ιεπηνκεξεηαθέο,  

 παξνπζία ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ πνκπνύ, ε νπνία άιινηε δειώλεηαη θαη 

άιινηε όρη, 

 ρξήζε θαη αμηνπνίεζε από ηνλ πνκπό ηνπ εηδηθνύ ιεμηινγίνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή. Ο ξόινο ησλ επηζέησλ θαη ησλ νπζηαζηηθώλ 

ζηελ πεξηγξαθή. Υξήζε ηνπ ελεζηώηα. 

 

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα παξαθάησ θύιια εργαζίας-δραζηερηόηεηες:  

ηελ ηζηνζειίδα: http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/pelargos/index.htm 

κειεηήζηε ηα θείκελα πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ πειαξγό θαη απαληήζηε:  

1. Πώο ζπλδέεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ε πεξηγξαθή κε ην ρώξν θαη πώο 

ε πνξεία ηεο νδεγείηαη από γεληθέο εηθόλεο ζε ιεπηνκεξείο; 

2. Γηαθξίλεηαη παξνπζία ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ πνκπνύ (απηή ππνθξύπηεηαη 

ή δειώλεηαη κε ζρόιηα); 

3. Πνην είλαη ην εηδηθό ιεμηιόγην πνπ αμηνπνηεί ν πνκπόο γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ; 

4. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ επηζέησλ θαη ησλ νπζηαζηηθώλ ζηελ πεξηγξαθή; 

Μεηαθέξεηε ην θείκελν ζε έλα αξρείν word. Αθαηξέζηε ηα επίζεηα. Ση 

παξαηεξείηε; Πνηνο είλαη ν θύξηνο ρξόλνο ηνπ θεηκέλνπ;  

5. Αλαδεηήζηε ην ιήκκα πειαξγόο ζηα ηξία ειεθηξνληθά ιεμηθά ηνπ ΚΔΓ 

(παξάιιειε αλαδήηεζε), δώζηε ζπλώλπκα, ηελ επίζεκε νλνκαζία ηνπ θαη 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο ιέμεο αληιεκέλα από ηα ζώκαηα θεηκέλσλ ηνπ 

ΚΔΓ. Πώο νλνκαδόηαλ ζηα αξραία ρξόληα ν πειαξγόο; 

6. Φσηνγξαθίζηε κηα θσιηά πειαξγώλ ή αλαδεηήζηε αλάινγεο θσηνγξαθίεο 

ζην δηαδίθηπν. Γξάςηε έλα πεξηγξαθηθό θείκελν γηα ηε θσιηά, πνπ ζα 

ζπλνδεύεη ηε θσηνγξαθία ζαο, θαη αλαξηήζηε ην ζην ηζηνιόγηό ζαο. 

7. Δπηιέμηε όπνην θείκελν ζέιεηε θαη γξάςηε ηελ πεξίιεςή ηνπ ζε 10 ζεηξέο. 

 

Β΄ οκάδα καζεηώλ: 

ηηο ηζηνζειίδεο: http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/laographia.htm 

(ιανγξαθία) θαη http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/peloponissos.htm 

(ηζηνξηθά) ππάξρνπλ ςεθηνπνηεκέλεο αθεγήζεηο γηα ηνλ πειαξγό. Καιείηαη ε 

δεύηεξε νκάδα –κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα ζηελ ηάμε θαη νκνεηδώλ θεηκέλσλ 

γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζην ζπίηη– λα απνδνκήζεη ην θεηκεληθό είδνο ηεο αθήγεζεο 

ζπκπιεξώλνληαο ηα θύιια εξγαζίαο. Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα 

ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηνπ ζέκαηνο: 

 ε αθήγεζε νξγαλώλεηαη κε άμνλα ην ρξόλν, αιιά νη θαηαζηάζεηο 

ζπλδένληαη αηηηνινγηθά κεηαμύ ηνπο, 

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/pelargos/index.htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/pelargos/index.htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/laographia.htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/peloponissos.htm
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 θύξηνο ρξόλνο ηεο είλαη ν αόξηζηνο, ζπρλά όκσο ππάξρεη θαη ν 

παξαηαηηθόο, 

 ε αθήγεζε σο θεηκεληθό είδνο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ρξόλν, ην ρώξν, 

ηα πξόζσπα, ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο θαη ηελ έθβαζή ηεο.  

 

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα παξαθάησ θύιια εργαζίας-δραζηερηόηεηες:  

ηηο ηζηνζειίδεο: http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/laographia.htm 

(ιανγξαθία) θαη http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/peloponissos.htm 

(ηζηνξηθά) ζα βξείηε αθεγήζεηο γηα ηνλ πειαξγό.  

 Γείμηε πώο ε αθήγεζε νξγαλώλεηαη κε άμνλα ην ρξόλν. 

 Παξαθνινπζήζηε πνηα πνξεία αθνινπζεί ε αθήγεζε θαη πώο δνκείηαη: ηη 

πιεξνθνξίεο δίλνληαη γηα ην ρξόλν θαη ην ρώξν, ηνπο ήξσεο; Πνηα είλαη ε  

θαηάζηαζε από ηελ νπνία μεθηλάεη ε αθήγεζε; Αθνινπζεί ε εμέιημε θαη ε 

έθβαζε ηεο αθήγεζεο;  

 Πώο ζπλδένληαη νη θαηαζηάζεηο αηηηνινγηθά κεηαμύ ηνπο; 

 Πνηνη είλαη νη ρξόλνη ηνπ ξήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αθήγεζε; 

 Αλαδεηήζηε ηα ιήκκα γθξαβνύξα θαη πξσηόθνιιν ζηα 3 ειεθηξνληθά 

ιεμηθά ηνπ ΚΔΓ (παξάιιειε αλαδήηεζε) θαη παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο 

ιέμεο αληιεκέλα από ηα ζώκαηα θεηκέλσλ ηνπ ΚΔΓ. 

 Γηαβάζηε ζηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα:  

http://www.alithia.gr/newspaper/2007/05042007/ 05042007,19724.html ηελ 

αλάιπζε κηαο εθθιεζηαζηηθήο παξαβνιήο από ηνλ Δπηηάθην Θξήλν 

(δεύηεξε ζηάζε Δγθσκίσλ) γηα ην πώο ν πειεθάλνο (=πειαξγόο) κε 

απηνζπζία ζώδεη ηνπο πιεγσκέλνπο λενζζνύο ηνπ. Βξείηε ην ρσξίν θαη 

αθεγεζείηε ην πξνθνξηθά ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κε ζηνηρεία 

δξακαηνπνίεζεο. Καηαιαβαίλεηε ηνλ θξπθό ζπκβνιηζκό ηεο παξαβνιήο; 

Αλ δπζθνιεύεζηε, ξσηήζηε ην ζενιόγν ζαο. Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

παξάζεκα ζε απηή ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.eviapress.gr/content.asp?ID=732; [Παξάζεζε ηνπ ρσξίνπ: 

«Ώζπεξ πειεθάλ,/ηεηξσκέλνο ηελ πιεπξάλ ζνπ, Λόγε/ζνπο ζαλόληαο παίδαο 

εδώσζαο/επηζηάμαο δσηηθνύο απηνίο θξνπλνύο»]. 

 Δπηιέμηε όπνην θείκελν ζαο άξεζε θαη γξάςηε ηελ πεξίιεςή ηνπ ζε 10 

ζεηξέο. 

 

Γ΄ οκάδα καζεηώλ: 

ηελ ηζηνζειίδα: http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/ pelargos/apeiles. 

htm ππάξρεη έλα θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηηο αηηίεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ησλ πειαξγώλ. Καιείηαη ε ηξίηε νκάδα –κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα ζηελ ηάμε 

θαη νκνεηδώλ θεηκέλσλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζην ζπίηη– λα απνδνκήζεη ην 

θεηκεληθό είδνο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζπκπιεξώλνληαο ηα αληίζηνηρα θύιια 

εξγαζίαο. Ο θαζεγεηήο αλαθέξεη όηη: 

 ε ρξήζε θεηκέλσλ κε επηρεηξήκαηα (εδώ επηρεηξήκαηα κε αηηίεο) καο 

βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε πνηεο ζέζεηο είλαη νξζόηεξεο θαη λα πείζνπκε 

ηνπο γύξσ καο γηα ηελ νξζόηεηά ηνπο. 

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα παξαθάησ θύιια εργαζίας-δραζηερηόηεηες:  

ηελ ηζηνζειίδα http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/grpelargos/apeiles.htm 

ζα βξείηε έλα θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηηο αηηίεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

πειαξγώλ.  

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/laographia.htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/peloponissos.htm
http://www.alithia.gr/newspaper/2007/05042007/05042007,19724.html
http://www.eviapress.gr/content.asp?ID=732
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/%20pelargos/apeiles.%20htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/%20pelargos/apeiles.%20htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/grpelargos/apeiles.htm
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1. Αληαιιάμηε ζηνλ ςεθηαθό όκηιν απόςεηο γηα ηηο αηηίεο κείσζεο ηνπ 

αξηζκνύ ησλ πειαξγώλ ζηελ Διιάδα.  

2. πδεηήζηε κε ηνπο θίινπο γηα ηελ αζθάιεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ή 

θάληε έλα βηβιίν κε θόκημ ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

3. Γξάςηε έλα θείκελν κε επηρεηξήκαηα, γηα ηηο αηηίεο κόιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη δεκνζηεύζηε ην ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

αλαξηήζηε ην ζην ηζηνιόγην (blog) ηεο ηάμεο ζαο. 

4. Φάμηε ζηα Ζιεθηξνληθά ιεμηθά γηα ζπλώλπκα ηεο ιέμεηο πειαξγόο. Γείμηε 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο  ηε κεηάθξαζή ηεο ιέμεο πειαξγόο ζε 36 γιώζζεο.  

5. Δπηιέμηε όπνην θείκελν ζέιεηε θαη γξάςηε ηελ πεξίιεςή ηνπ ζε 10 ζεηξέο. 

 

Γ΄ οκάδα καζεηώλ: 

Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα δεη ποισηροπηθά θείκελα:  

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/pelargos/photo_gallery.htm 

(θσηνγξαθίεο πειαξγώλ), 

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/grav_gallery.htm 

(γθξαβνύξεο), 

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/stamp_gallery.htm 

(γξακκαηόζεκα),          

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/languages.htm  

(ε ιέμε πειαξγόο ζε 36 γιώζζεο), 

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/program/protocol.htm 

(πξσηόθνιιν απνγξαθήο ησλ πειαξγώλ θαη έληππν ζπκπιήξσζήο ηνπ), ηo 

blog ησλ εζεινληώλ ησλ Αληηθπζήξσλ: http://blogs.ornithologiki.gr/osa/.  

Δμεγείηαη ν όξνο ποισηροπηθόηεηα κε ηελ απνδόκεζε ελόο πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ 

(νη καζεηέο έρνπλ αθνύζεη ηνλ όξν θαη ζηελ 1ε ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Σα 

παηδηά θαηαιαβαίλνπλ όηη ζήκεξα ε γιώζζα κνηξάδεηαη ην λόεκα κε πνιινύο 

ζεκεησηηθνύο πόξνπο.  

 

Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα ζπκπιεξώζεη ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα θύιια εργαζίας: 

1. Να κειεηήζεηε, λα απνδνκήζεηε, λα επεμεξγαζηείηε θαη λα παξνπζηάζεηε 

κε ινγηζκηθό παξνπζίαζεο ηα παξαπάλσ πνιπηξνπηθά θείκελα ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζαο. Φξνληίζηε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ηνπ θεηκέλνπ. Δηζάγεηε αξρεία ήρνπ ή βίληεν. 

2. Θα ζέιαηε λα γίλεηε εζεινληέο ζηα Αληηθύζεξα θαη λα πξνζθέξεηε 

ππεξεζίεο ζηε ζσηεξία ησλ πειαξγώλ; πκπιεξώζηε ην ζρεηηθό έληππν. 

3. Γείηε πώο είλαη δνκεκέλν ην ηζηνιόγην ησλ εζεινληώλ ησλ Αληηθπζήξσλ 

θαη ιακβάλνληαο ηδέεο θαη ζεκεησηηθνύο πόξνπο από πνιιά ηζηνιόγηα, 

θξαηήζηε ζεκεηώζεηο, ζρεδηάζηε ζην ραξηί, θάληε πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη 

ηειηθά ζρεδηάζηε ην δηθό ζαο ηζηνιόγην. 

4. Παξνπζηάζηε ηνλ θαηάινγν κε ηα είδε ησλ πνπιηώλ ηεο Διιάδαο θαη ηελ 

επίζεκε νλνκαζία ηνπο. Γηαηί έρνπλ ζπλήζσο δύν νλόκαηα; 

5. Γείμηε ζηνπο θίινπο ζαο ηε ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ ζαο κε πνπιηά, 

ζαξώζηε ηα θαη αλεβάζηε ηα ζην ηζηνιόγην. 

6. Δπηιέμηε όπνην θείκελν ζέιεηε από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Οξληζνινγηθήο 

Δηαηξείαο θαη γξάςηε ηελ πεξίιεςή ηνπ ζε 10 ζεηξέο. 

 

 

http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/grav_gallery.htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/stamp_gallery.htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/an/languages.htm
http://www.ornithologiki.gr/ekdp/ciconia/gr/program/protocol.htm
http://blogs.ornithologiki.gr/osa/
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4.2.2. Β΄ θάζε - ζύλζεζε «θεηκέλσλ» νκάδσλ θαη παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο (3ν-4ν δίσξν) - αμηνιόγεζε 

 

Χο επηζηέγαζκα ηεο κάζεζεο πνπ θαηέθηεζαλ νη καζεηέο παξνπζηάδνληαη νη 

εξγαζίεο, πνπ ζπλέζεζαλ κέζα από ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλέπηπμαλ κε ηα θύιια εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ 

ζελαξίνπ.  

 

3ο δίφρο  

 Σν 3ν δίσξν ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο 

ησλ θύιισλ εξγαζίαο ηεο 1εο (πεξηγξαθή) θαη ηεο 2εο νκάδαο (αθήγεζε) 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 Τπνβάιινληαη εξσηήκαηα ζηηο νκάδεο, εμνκαιύλνληαη ζθνηεηλά ζεκεία, 

ιύλνληαη απνξίεο από ηνλ δηδάζθνληα γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αθήγεζε.  

 Με αθνξκή ηηο ζρεηηθέο αζθήζεηο όιε ε ηάμε εμαζθείηαη ζηελ αλαδήηεζε 

ζηα ιεμηθά θαη ζηα ζώκαηα θεηκέλσλ.  

 Γηα ην επόκελν δίσξν δεηείηαη από ηηο 4 νκάδεο λα γξάςνπλ 4 

πεξηγξαθηθά θαη 4 αθεγεκαηηθά θείκελα (πνιπηξνπηθά ή κε) ειεύζεξεο 

ζεκαηνινγίαο θαη λα ηα αλαξηήζνπλ ζην ηζηνιόγην. 

 Εεηείηαη από όιε ηελ ηάμε λα πεξηγξάςεη ζε 10-12 ζεηξέο έλα δνζκέλν 

από ην δηδάζθνληα θείκελν.  

 

4ο δίφρο  

 Σν 4ν δίσξν ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο 

ησλ θύιισλ εξγαζίαο ηεο 3εο (θείκελν κε επηρεηξήκαηα) θαη ηεο 4εο 

νκάδαο (πνιπηξνπηθά θείκελα). 

 Τπνβάιινληαη εξσηήκαηα ζηηο νκάδεο, εμνκαιύλνληαη δύζθνια ζεκεία, 

ιύλνληαη απνξίεο γηα ηα θείκελα κε επηρεηξήκαηα. Ο εθπαηδεπηηθόο ηνλίδεη 

πόζν επίθαηξα είλαη ηα πνιπηξνπηθά θείκελα θαη όηη θπξίσο έηζη δνκείηαη 

ην δηαδίθηπν. 

 Με αθνξκή ηηο ζρεηηθέο αζθήζεηο όιε ε ηάμε εμαζθείηαη ζηελ αλαδήηεζε 

ζηα ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ζηα ζώκαηα θεηκέλσλ.  

 Οη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (δηδάζθνληα ηεο 

πιεξνθνξηθήο) δεκηνπξγνύλ έλα ηζηνιόγην, ζπγγξάθνπλ νκαδηθά έλα 

πνιπηξνπηθό (κε εηθόλεο, ήρν, βίληεν από ην δηαδίθηπν) θείκελν 

επηρεηξεκαηνινγίαο  γηα «Σηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο εμαθάληζεο ησλ 

απεηινύκελσλ εηδώλ» θαη ην αλαξηνύλ ζην ηζηνιόγην. Aλαξηνύλ επίζεο 

όιν ην πιηθό πνπ παξήγαγαλ όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα νη νκάδεο. 

 

Ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. Γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηώζεηο. Λύλνληαη ηπρόλ απνξίεο ησλ 

καζεηώλ θαη απνζαθελίδνληαη ζθνηεηλά ζεκεία. Δπαηλείηαη ε ζπλεξγαηηθόηεηα, ε 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, ε έκπξαθηε ζπκκεηνρή, ε κύεζε ζηνλ ςεθηαθό 

γξακκαηηζκό. Δπηβξαβεύεηαη ε όιε πξνζπάζεηα ηνπο θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο σο δηαζεκαηηθνύ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) ζηα πιαίζηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Με ηε ζπκκεηνρή βειηηώζεθαλ νη γλσζηηθέο 

επηδόζεηο  ησλ καζεηώλ θαη νη δεμηόηεηεο ηνπο (θνηλσληθέο, νξγαλσηηθέο, 
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θαιιηηερληθέο, ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο). Γπλαηνί θαη αδύλαηνη καζεηέο βνήζεζαλ 

ζηε πεξαίσζε ηνπ ζελαξίνπ, αληάιιαμαλ γλώκεο, έκαζαλ ν έλαο από ηνλ άιιν, 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα.  

 

4.3. Δσναηόηηηες ηροποποίηζης-προέκηαζης ζεναρίοσ  

 

Σν παξαπάλσ ζελάξην κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα επξύηεξν (πέξαλ ηνπ 

νθηαώξνπ) ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) (Frey, 1998) κε δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα 

(πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε – λενειιεληθή γιώζζα – πιεξνθνξηθή). Όιε ηε 

ρξνληά νη καζεηέο πινεγνύληαη ζε ηζηνζειίδεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαηνινγίαο κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο θαη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ, 

νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δκπινπηίδνπλ ην 

ηζηνιόγην κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, αληαιιάζζνπλ απόςεηο θαη γόληκν 

πξνβιεκαηηζκό. Αλαξηνύλ ζην ηζηνιόγην ηα γξαπηά ηνπο θείκελα, πνπ πξνέθπςαλ 

από ηα θύιια εξγαζίαο. Αληαιιάζζνπλ ειεθηξνληθά κελύκαηα θαη ζπλνκηινύλ ζε 

ςεθηαθνύο νκίινπο. Πιαηζηώλνπλ κε έξγα δσγξαθηθήο ηελ παξνπζίαζή ηνπο (ηα 

έρνπλ αλαδεηήζεη ζην δηαδίθηπν) ή δσγξαθίδνπλ νη ίδηνη εκπλεόκελνη από ηε δσή 

ζηε θύζε. 

Δλαιιαθηηθά, ην ζρέδην εξγαζίαο (project) κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε ζρνιηθή 

εθδήισζε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ή ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα. Οη καζεηέο ζα 

εηνηκάζνπλ ηελ αθίζα, ην πξόγξακκα θαη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηελ εθδήισζε. Θα 

παξνπζηάζνπλ κε ηε κνξθή αλαξηεκέλσλ εξγαζηώλ (posters) ηε δσή ησλ 

απεηινύκελσλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ζα εθζέζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ 

ηξάβεμαλ, ζα θάλνπλ αλαγλώζεηο πνηεκάησλ ή ινγνηερληθώλ έξγσλ ζρεηηθήο 

ζεκαηνινγίαο, ίζσο δξακαηνπνίεζε θάπνησλ ζθελώλ, θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξσκα ή 

κνπζηθή εθδήισζε, ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο γηα ηα απεηινύκελα είδε θαη 

ηνπο ηξόπνπο πξνζηαζίαο ηνπο. 

Δίλαη δπλαηόλ επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί εθπαηδεπηηθή εθδξνκή, π.ρ. ζην 

ζηαζκό πεξίζαιςεο άγξησλ πηελώλ ζηελ Αίγηλα, παξαηήξεζε άγξησλ πνπιηώλ ζηε 

Γαδηά ηνπ Έβξνπ θαη ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ζηνλ Αξθηνύξν ηεο Φιώξηλαο θηι. 

Σέινο, θαιό ζα ήηαλ νη καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ έλα απεηινύκελν είδνο: 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=14

1 

 

5. σδήηεζε 

 

Σν παξαπάλσ ζελάξην απνηειεί πξόηαζε δηδαζθαιίαο, πνπ ε πξώηε-αξρηθή 

κνξθή ηεο ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηεο α΄ θάζεο ηεο «Δπηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ 

ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία» 

(11.07-04.08) ζην ΠΑΚΔ Θεζζαινλίθεο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Ζ 

εθαξκνγή αλάινγσλ πξνηάζεσλ ζην ζρνιείν κεξηθέο θνξέο ζπλαληά νξηζκέλα 

εκπόδηα. Πάληα έλα πξόβιεκα είλαη ε δηδαθηέα ύιε πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη 

λα κε κείλνπλ θελά. Ο ρξόλνο ινηπόλ είλαη πνιύηηκνο θαη νη δηδαθηηθέο ώξεο δελ 

πεξηζζεύνπλ. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ 

εξγαζίαο κπνξεί λα θαιπθζεί από ηε ζπλεξγαζία θαζεγεηώλ πνιιώλ εηδηθνηήησλ 

θαη ν θαζέλαο λα δίλεη ιίγεο ώξεο από ην κάζεκά ηνπ ή ην project λα εληαρζεί ζε έλα 

πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα.  

ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ δηάθνξνη πεξηνξηζκνί πνπ πηζαλό ζα 

πξνθύςνπλ είλαη θαη νη εμήο: ζπρλά δελ είλαη δηαζέζηκν γηα πνιιέο ώξεο ην 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=141
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=141


 1

4

� 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ 

καζεηώλ, γηαηί ηα παηδηά δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά θαη 

ζπρλά επηθξαηεί αληαγσληζηηθό πλεύκα. Πνιινί καζεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη  κε 

ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν. Με ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξρηθώλ δπζθνιηώλ 

θαη ηελ επηκνλή ηνπ δηδάζθνληα νη καζεηέο ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη 

ηα απνηειέζκαηα είλαη κεξηθέο θνξέο θαιύηεξα από ηα αλακελόκελα. Σα θύιια 

εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηα, γηαηί απνηεινύλ ηελ «ππμίδα» γηα ηελ εξγαζία ησλ 

παηδηώλ. Ζ επηινγή πηνζέηεζεο κέξνπο ή όινπ ή θαη απόξξηςεο ηεο παξνύζαο 

ππνζεηηθήο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ελαπόθεηηαη ζηνλ εθάζηνηε δηδάζθνληα θαη ζηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. Θεσξνύκε επίζεο όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα 

επειημίαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ.  
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ABSTRACT We propose an innovative teaching approach that utilizes ICT technologies in 

the modern educational environment in order to promote an efficient educational process that 

will be based on the learning principles of scaffolding. We aim to motivate students to read 

multimodal texts of different genres (narration, description and argumentation) and to practice 

in composing their own multimodal texts after having collected items from various semantic 

sources. The proposed teaching approach covers the whole language teaching cycle for a 

single unit and uses students’ lived experience and a combination of multimodal texts used 

together with electronic dictionaries and additional sources of Internet sites. Our approach is 

presented through a teaching scenario that focuses on modern environmental issues for 

teaching the different genres in Greek language.       
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