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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Αναλυτικότερος τίτλος: Η µικρή αγγελία ως κειµενικό είδος και η περιγραφή ως 

µέρος της µικρής αγγελίας 

Δηµιουργός: Δ. Κουτσογιάννης 

Μάθηµα: Νεοελληνική Γλώσσα 

Τάξη: Α΄ Λυκείου 

Ενότητα: Περιγραφή 

Χρονική διάρκεια: 10 τουλάχιστον ώρες (εξαρτάται από το εκάστοτε σχολικό 

συγκείµενο) 

Υλικοτεχνική υποδοµή: εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) (µη 

υποχρεωτικό), βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας ή επιδιασκόπιο 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για εκπαιδευτικό και µαθητή: Η εκδοχή αυτή 

διαφοροποιείται από την Α΄ (βλ. Βλαχογιάννη 2012) κυρίως αναφορικά µε τον βαθµό 

της επιτρεπόµενης διερεύνησης, τα είδη των γραµµατισµών που καλλιεργούνται αλλά 

και το χωροχρονικό πλαίσιο που απαιτείται. Προβλέπεται η διάθεση αρκετών 

διδακτικών ωρών, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων (6) πραγµατοποιείται στο 

εργαστήριο των Η/Υ.1 Η εργασία των µαθητών στο πλαίσιο ευρύτερων (τετραµελών) 

οµάδων αλλά και η λιγότερο καθοδηγούµενη διερευνητική διαδικασία στην οποία 

εµπλέκονται θα διευκολυνόταν από προϋπάρχουσα εµπειρία των µαθητών και του 

εκπαιδευτικού στον τρόπο αυτόν οργάνωσης της διδασκαλίας. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι µαθητές εµπλέκονται σε οµαδική διαδικασία διερεύνησης του κειµενικού τύπου 

της περιγραφής και του κειµενικού είδους της µικρής αγγελίας. Η θεωρία του βιβλίου 

δεν δίνεται στους µαθητές και δεν κατευθύνει την αναζήτησή τους, αντίθετα 

ζητούνται από αυτούς συµπεράσµατα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της περιγραφής, 

όπως αυτή πραγµατώνεται στο κειµενικό είδος της αγγελίας που συναντάται σε 
																																																													
1 Για την περίπτωση που η πολύωρη διάθεση του εργαστηρίου δεν είναι εφικτή προτείνονται 
εναλλακτικοί τρόποι εργασίας. 
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έντυπα και σε ηλεκτρονικά µέσα. Υπηρετείται σε κάποιο βαθµό ο κριτικός 

γραµµατισµός, καθώς τα παιδιά εστιάζουν στους φανερούς και λιγότερο φανερούς 

τρόπους µε τους οποίους προσελκύεται ο δέκτης - αγοραστής, στη σχέση ανάµεσα 

στις κειµενικές επιλογές και τον σκοπό της αγγελίας και κυρίως στις διαφοροποιήσεις 

του κειµενικού τύπου στις διαδικτυακές, πολυτροπικές αγγελίες και στον τρόπο που 

συλλειτουργούν οι διαφορετικοί φορείς νοήµατος (κείµενο και εικόνα). Μετά από 

κάθε φάση διερεύνησης δηµιουργούν µία παρουσίαση σε λογισµικό παρουσίασης 

(PowerPoint) µε την οποία υποστηρίζουν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων τους 

στην ολοµέλεια. Η τελική τους δραστηριότητα αφορά τη σύνταξη µίας αγγελίας 

κατάλληλα διαµορφωµένης, προκειµένου να δηµοσιευθεί σε έντυπο ή ηλεκτρονικό 

µέσο. 

 

ΣΤΟΧΟΙ – ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Γνώσεις για τον κόσµο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις 

Αναµένεται οι µαθητές να προβληµατιστούν σε ένα πρώτο επίπεδο µε το γεγονός ότι 

τα κειµενικά είδη δεν είναι αµετάβλητες φόρµες αλλά ζωντανές δοµές που 

εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα µε το µέσο και τις συνθήκες επικοινωνίας.  

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Επιδιώκεται: 

• η κατάκτηση των βασικών χαρακτηριστικών του κειµενικού τύπου της 

περιγραφής, όπως αυτή πραγµατώνεται στις ποικίλες εκδοχές της µικρής 

αγγελίας (έντυπης, µονοτροπικής, διαδικτυακής). Αναλυτικότερα, στόχος 

είναι να κατακτήσουν οι µαθητές τον τρόπο οργάνωσης της περιγραφής ως 

κειµενικού τύπου, τη σηµασία της πληρότητας και της σαφήνειας - ακρίβειας 

σε µια περιγραφή, τον τρόπο εκφοράς του σχολίου και της κατασκευής της 

οπτικής γωνίας καθώς και πώς όλα αυτά συνδέονται στενά µε βασικές 

συνιστώσες του συγκειµένου στο οποίο ανήκει η µικρή αγγελία. 
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• να κατανοήσουν οι µαθητές τον τρόπο δόµησης της µικρής αγγελίας ως 

πολυτροπικού κειµένου (και κατά προέκταση του κάθε πολυτροπικού 

κειµένου), ιδίως τον τρόπο αξιοποίησης της εικόνας. 

• να κατανοήσουν οι µαθητές τον ρόλο των λεξικογραµµατικών επιλογών στη 

συγκρότηση του συγκεκριµένου κειµενικού τύπου και είδους. 

• να κατανοήσουν οι µαθητές τις διαφορές που έχει ένα γραπτό κείµενο από µια 

παρουσίαση µε λογισµικό παρουσίασης ενώπιον ακροατηρίου, δηλαδή ένα 

γραπτό, πολυτροπικό κείµενο που όµως υποστηρίζεται παράλληλα και 

προφορικά (αφαιρετικότητα, ονοµατοποίηση, πολυτροπικότητα). 

Γραµµατισµοί 

Γλωσσικός – Κλασικός γραµµατισµός 

Οι µαθητές εξοικειώνονται µε την περιγραφή σε κείµενα που εξυπηρετούν 

πρακτικούς σκοπούς, όπως η αγγελία. Οι αγγελίες - κειµενικές µονάδες, ωστόσο, που 

δίνονται προς µελέτη στους µαθητές είναι αποπλαισιωµένες από το ευρύτερο 

κειµενικό περιβάλλον που τις φιλοξενεί, στη µελέτη του οποίου δε δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα. 

Νέοι γραµµατισµοί 

Επιδιώκεται να ασκηθούν οι µαθητές: 

• στην παρουσίαση των απόψεων και των συµπερασµάτων τους µε την 

αξιοποίηση των νέων µέσων πρακτικής γραµµατισµού, ειδικότερα του 

λογισµικού παρουσίασης. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εξοικειώνονται 

µε την παραγωγή ηλεκτρονικού κειµένου αφαιρετικού και πολυτροπικού, το 

οποίο υποστηρίζεται και συµπληρώνεται προφορικά. 

• στη συνεργατική παραγωγή λόγου εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες του 

επεξεργαστή κειµένου και τη διευκόλυνση που παρέχει η ρευστότητα του 

ηλεκτρονικού κειµένου. 

• στην κατανόηση και παραγωγή πολυτροπικών κειµένων. Ειδικότερα, 

ασκούνται: 
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o στην αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων της εικόνας (οπτικός 

γραµµατισµός) 

o στην κατάλληλη αξιοποίηση της εικόνας για την κατασκευή νοήµατος 

(οπτικός γραµµατισµός) 

o στον λειτουργικό συνδυασµό εικόνας και γραπτού κειµένου 

(πολυτροπικός γραµµατισµός). 

Κριτικός γραµµατισµός 

Στην παρούσα εκδοχή υπάρχουν σε περιορισµένη έκταση στοιχεία κριτικού 

γραµµατισµού, καθώς οι µαθητές κατανοούν ότι τα κειµενικά είδη δεν είναι 

τυπολογικά σταθερές και αναλλοίωτες κατηγορίες αλλά µετασχηµατίζονται ανάλογα 

µε το συγκείµενο, όπως ο σκοπός και το µέσο-κανάλι (έντυπο ή διαδικτυακό) της 

επικοινωνίας. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η οικοδόµηση της νέας γνώσης γίνεται µέσα σε οµαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Η 

καθοδήγηση χωρίς να είναι ασφυκτική προσδιορίζει αναλυτικά τα βήµατα για την 

πραγµατοποίηση της εργασίας. Τίθενται και «ανοιχτά» ερωτήµατα, που επιτρέπουν 

ουσιαστικότερη διερευνητική διαδικασία2. 

Αναφορικά µε τη διδακτική της γλώσσας, υπηρετείται η προσέγγιση της 

διδασκαλίας µε βάση τα κειµενικά είδη στη µη ρυθµιστική εκδοχή της. Οι µαθητές δεν 

ασκούνται στην εκµάθηση και την αναπαραγωγή σταθερών κειµενικών προτύπων, 

δεν εστιάζουν σε έναν κανόνα, στον οποίο υπακούει η κειµενική οργάνωση αλλά στη 

διαφοροποίηση που δηµιουργεί η ποικιλότητα της επικοινωνιακής περίστασης και της 

εκάστοτε κοινωνικής πρακτικής. Η κριτική υιοθέτηση της εν λόγω προσέγγισης 

επιβάλλεται από την κειµενική πραγµατικότητα της σύγχρονης εποχής, 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αποσταθεροποίηση των κειµενικών ειδών και η 

υβριδοποίησή τους (Κουτσογιάννης 2010). 

																																																													
2 Θέµατα που σχετίζονται µε το µέγεθος και τη σύνθεση της οµάδας αναφέρονται αναλυτικότερα στην 
ενότητα Διδακτική πορεία – Διδακτικές Πρακτικές. 
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Υιοθετούνται, επίσης, στοιχεία του κινήµατος των Πολυγραµµατισµών, καθώς 

οι µαθητές ασκούνται στη λειτουργική αξιοποίηση ηλεκτρονικών µέσων πρακτικής 

γραµµατισµού (επεξεργαστής κειµένου και λογισµικό παρουσίασης) και µυούνται σε 

γνωρίσµατα της νέας κειµενικής πραγµατικότητας. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου 

επικοινωνιακού πλαισίου είναι η πολυτροπικότητα, δηλαδή η αξιοποίηση πολλών 

σηµειωτικών τρόπων (γλώσσα, εικόνα, ήχος, video κλπ.), µεταξύ των οποίων 

κατανέµεται το νόηµα (Kress 2000: 116). Η κατανόηση και η παραγωγή 

πολυτροπικών κειµένων δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί λείπει το θεωρητικό 

υπόβαθρο. Οι προσπάθειες δηµιουργίας γραµµατικών αντίστοιχων µε αυτήν του 

γλωσσικού τρόπου είναι πρόσφατες, περιορισµένες και αναφέρονται σε κάθε τρόπο 

ξεχωριστά (µόνο στη γλώσσα, στην εικόνα, στον ήχο) (Κουτσογιάννης 2005). 

Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι η συνύπαρξη των σηµειωτικών τρόπων χρειάζεται να 

είναι λειτουργική και όχι αθροιστική (Κουτσογιάννης 2010: 76). Εποµένως, η 

επικοινωνιακή «ισχύς», ζητούµενο της γλωσσικής διδασκαλίας, µετατίθεται από τον 

απόλυτο έλεγχο ενός τρόπου επικοινωνίας στον έλεγχο του συνδυασµού των 

πολλαπλών επιλογών επικοινωνίας (Kress 2000: 116). 

Δίνεται έµφαση, τέλος, στην παραγωγή λόγου ως συνεργατική διαδικασία. 

Αυτή διευκολύνεται από την αξιοποίηση των λογισµικών γενικής χρήσης 

(επεξεργαστής κειµένου και λογισµικό παρουσίασης) (Κουτσογιάννης 1998). Η 

ρευστότητα του ηλεκτρονικού κειµένου απελευθερώνει από τις πρακτικές δυσκολίες 

του χειρόγραφου (µουτζούρες, νεότερες προσθήκες µε «αστεράκια», γράψιµο από 

την αρχή του κειµένου) και ενισχύει τον συλλογικό πειραµατισµό. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

1η φάση: Διερεύνηση έντυπων αγγελιών, εργαστήριο Η/Υ ή σχολική αίθουσα, 2 διδ. 
ώρες 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Το µέγεθος της οµάδας καθορίζεται ανάλογα µε 

την εξοικείωση των µαθητών µε την οµαδοσυνεργατική µορφή διδασκαλίας και τον 

προς διάθεση διδακτικό χρόνο. Ο µικρότερος αριθµός µελών (δύο ή τρία) διευκολύνει 
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λιγότερο εξοικειωµένους µε την οµαδική εργασία µαθητές και απαιτεί λιγότερο 

χρόνο. Σε µια µεγαλύτερη οµάδα ωστόσο, για παράδειγµα των τεσσάρων ατόµων, οι 

µαθητές ασκούνται σε συνθετότερη αλληλεπίδραση και διευκολύνεται η προσέγγιση 

απαιτητικών ζητηµάτων µε την ύπαρξη διαφορετικών «φωνών». Για την 

πραγµατοποίηση της παρούσας εκδοχής του σεναρίου δεν απαιτούνται µεγάλες σε 

µέγεθος οµάδες. Αναφορικά µε τη σύνθεση των οµάδων, ιδανικό θα ήταν αυτή να 

είναι ανοµοιογενής, έτσι ώστε µε την αλληλεπίδραση µε πιο «δυνατούς» συνεργάτες 

να δηµιουργούνται στον µαθητή προκλήσεις για την προσέγγιση των ορίων των 

δυνατοτήτων του (βλ. Vygotsky και ζώνη επικείµενης ανάπτυξης). Σε αρχικές, 

ωστόσο, «δοκιµές» της οµαδοσυνεργατικής καλό είναι να λαµβάνεται υπόψη και η 

επιθυµία των µαθητών. Λόγω της προσέγγισης που υιοθετείται, της φύσης του 

µαθήµατος και της ηλικίας των µαθητών επιλέγεται να µην οριστούν και ανατεθούν 

από τον διδάσκοντα ρόλοι στα µέλη των οµάδων. Θα αναδυθούν στη φάση της 

αυτοοργάνωσης των µαθητών, ανάλογα µε τις ανάγκες της εργασίας και δε χρειάζεται 

να είναι «στεγανοί». 

Κατά την φάση αυτή οι µαθητές αρχικά ενηµερώνονται για τα θέµατα της 

διερεύνησής τους, για τον τρόπο εργασίας τους και για τα κείµενα που θα χρειαστεί 

να δηµιουργήσουν.  

Στη συνέχεια, δίνονται στους µαθητές αγγελίες που φιλοξενούνται σε έντυπα 

µέσα και το φύλλο εργασίας που διευκολύνει τη διερεύνησή τους. Αναζητούν τα 

χαρακτηριστικά της περιγραφής, όπως αυτή πραγµατώνεται στις έντυπες αγγελίες. 

Ειδικότερα, διερευνούν τη συνήθη δοµή µιας έντυπης αγγελίας και τα στοιχεία που 

ενισχύουν την επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητά της. Υπηρετείται η κριτική 

διάσταση του γραµµατισµού, καθώς παροτρύνονται να εστιάσουν ιδιαίτερα στους 

φανερούς και λιγότερο φανερούς τρόπους µε τους οποίους προσελκύεται ο δέκτης - 

αγοραστής και στη σχέση ανάµεσα στις κειµενικές επιλογές και τον σκοπό της 

αγγελίας. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη εκδοχή του σεναρίου (βλ. Βλαχογιάννη 

2012) η θεωρία του βιβλίου δε δίνεται στους µαθητές και δε δρα δεσµευτικά ως προς 

τη διερεύνησή τους.  
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Ολοκληρώνοντας τη διερεύνησή τους οι µαθητές θα ανακοινώσουν τα 

αποτελέσµατά τους στην ολοµέλεια αξιοποιώντας το λογισµικό παρουσίασης. 

Μπορούν έτσι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους να κρατούν σηµειώσεις είτε στο 

λογισµικό παρουσίασης δοµώντας σταδιακά την τελική τους παρουσίαση είτε, αν 

αυτό τους δυσκολεύει, σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειµένου, έτσι ώστε να είναι 

εύκολη η αντιγραφή στη συνέχεια. Οι αγγελίες, επιπλέον, θα ήταν καλό να δίνονται 

στους µαθητές σε ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου να µπορούν να τις εντάξουν στην 

παρουσίαση τους. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την αξιοποίηση του εργαστηρίου 

Η/Υ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι διαθέσιµο θα µπορούσαν, εναλλακτικά, να 

µελετήσουν τις αγγελίες σε έντυπη µορφή και να καταγράψουν χειρόγραφα τα 

αποτελέσµατά τους. Στη συνέχεια, µπορούν να οργανώσουν τα αποτελέσµατά τους 

σε µία προφορική παρουσίαση για το στάδιο της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. 

Τόσο η οµαδική εργασία όσο και η διερευνητική διαδικασία στις περισσότερες 

των περιπτώσεων δεν αποτελούν τον συνήθη τρόπο εργασίας των µαθητών, ώστε να 

έχουν αποκτήσει την απαραίτητη εξοικείωση. Ο διδάσκων είναι αναγκαίο να 

υιοθετήσει έναν ρόλο διαφορετικό µεν, ιδιαιτέρως ενεργό δε. Παρακολουθεί τη 

διεργασία των οµάδων και επεµβαίνει για την επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε 

την οµαλή τους λειτουργία, όπως δυσκολία στην αυτοοργάνωση, δυσχέρεια στην 

επικοινωνία µεταξύ των µελών κ.ά. Παρακολουθεί, επίσης, την κατεύθυνση που 

ακολουθεί η διερεύνηση και παρεµβαίνει επισηµαίνοντας πλευρές του ερωτήµατος 

που µπορεί να µην έχουν προσέξει οι µαθητές και υποδεικνύοντας σηµεία προς 

εξέταση. 

2η φάση: Δηµιουργία παρουσίασης, 1 διδ. ώρα, εργαστήριο Η/Υ  

Οι µαθητές επεξεργάζονται τα στοιχεία που συνέλεξαν και δοµούν την παρουσίασή 

τους. Με τη συνδροµή του εκπαιδευτικού κατευθύνονται προς την κατάλληλη 

αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων του λογισµικού παρουσίασης και των γνωρισµάτων 

του ηλεκτρονικού κειµένου. Ειδικότερα, δίνεται βαρύτητα στο γεγονός ότι πρόκειται 

για ένα γραπτό κείµενο µεν, το οποίο όµως συµπληρώνεται και υποστηρίζεται 

παράλληλα και προφορικά. Για τον λόγο αυτόν είναι αφαιρετικό και στηρίζεται 
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περισσότερο στα ονόµατα και λιγότερο στο ρήµα. Επιπλέον, είναι πολυτροπικό· 

φορείς του νοήµατος εκτός από το κείµενο είναι η εικόνα, σχήµατα, τρόποι που 

χρειάζεται να είναι κατάλληλα συνδυασµένοι, ώστε να συνυπάρχουν λειτουργικά και 

όχι προσθετικά. Η µύηση στα παραπάνω γνωρίσµατα είναι απαραίτητη για την 

παραγωγή κειµένων επικοινωνιακά αποτελεσµατικών. Η επικοινωνιακή 

αποτελεσµατικότητα αποτελεί, άλλωστε, και έναν από τους άξονες αξιολόγησης της 

παρουσίασης.  

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διάθεση του εργαστηρίου, οι µαθητές θα 

µπορούσαν χειρόγραφα να δηµιουργήσουν ένα σχέδιο µε τη βασική δοµή και τα 

σηµαντικότερα σηµεία της προφορικής παρουσίασής τους µε σκοπό να το 

συµβουλεύονται και όχι να το διαβάζουν. Αυτό θα µπορούσε να γίνει και µε την 

αξιοποίηση παραδοσιακότερης τεχνολογίας, όπως το επιδιασκόπιο, όπου τα παιδιά θα 

έγραφαν τα κυριότερα σηµεία της παρουσίασής τους. 

3η φάση: Παρουσίαση αποτελεσµάτων, 1 διδ. ώρα, σχολική αίθουσα 

Οι οµάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσµατά τους στην ολοµέλεια. Στη φάση αυτή 

µπορεί να αξιοποιηθεί ο διαδραστικός πίνακας, ο βιντεοπροβολέας ή και το 

παραδοσιακό επιδιασκόπιο. Ο διδάσκων ζητά διευκρινίσεις από κάθε οµάδα και 

επισηµαίνει τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων για τα 

χαρακτηριστικά του κειµενικού είδους. Στοχεύει ιδιαίτερα στην ανακίνηση του 

προβληµατισµού και την πρόκληση διαλόγου αναφορικά µε τις διαφοροποιήσεις που 

παρατηρούνται στο κειµενικό είδος και στη σχέση τους µε την οπτική γωνία και τον 

σκοπό του κειµένου. 

4η φάση: Διερεύνηση διαδικτυακών αγγελιών, 2 διδ. ώρες, εργαστήριο Η/Υ 

Οι οµάδες επεξεργάζονται διαδικτυακές πολυτροπικές (κείµενο και εικόνα) αγγελίες, 

οι οποίες δίνονται από τον εκπαιδευτικό. Τους ζητείται να διερευνήσουν τον τρόπο µε 

τον οποίο συλλειτουργούν τα διαφορετικά σηµειωτικά συστήµατα (κείµενο, εικόνα) 

αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο η συνύπαρξη διαφορετικών σηµειωτικών πόρων 

οδηγεί στη µεταβολή των χαρακτηριστικών του κειµενικού τύπου (περιγραφή) και 

του κειµενικού είδους (αγγελία). Στοιχεία τα οποία µπορεί να παρατηρήσουν οι 
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µαθητές είναι ότι µε την προσθήκη της εικόνας υπάρχει τάση περιορισµού του 

κειµένου, ότι ένα λιτό κείµενο µπορεί να συνοδεύουν περισσότερες της µιας εικόνες 

σε µια προσπάθεια ολόπλευρης απεικόνισης του αντικειµένου, ότι η πληρότητα και η 

ακρίβεια επιδιώκονται κυρίως µε κατάλληλη επιλογή εικόνας/ εικόνων και ότι 

φορέας του σχολίου µπορεί να είναι και η εικόνα µε την κατάλληλη επιλογή γωνίας 

φωτογράφησης, φόντου και φωτισµού. Οι µαθητές εµπλέκονται σε απαιτητική 

κριτική διερεύνηση µε σηµειολογικές αναφορές. Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού µε 

κατάλληλες υποδείξεις και επισηµάνσεις είναι απαραίτητη.  

Όπως και στο προηγούµενο στάδιο διερεύνησης, κρατούν ηλεκτρονικά 

σηµειώσεις είτε κατευθείαν στο λογισµικό παρουσίασης είτε στον επεξεργαστή 

κειµένου, προκειµένου να εµπλουτίσουν την παρουσίαση που έχουν δηµιουργήσει µε 

τα αποτελέσµατα της νέας τους διερεύνησης.  

Αν η πρόσβαση στο εργαστήριο είναι δύσκολη, τότε οι µικρές αγγελίες 

προβάλλονται µία φορά κεντρικά σε όλα τα παιδιά µέσω λογισµικού παρουσίασης. Η 

κάθε οµάδα έχει την ευχέρεια να πηγαίνει στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της 

εργασίας και να βλέπει µε µεγαλύτερη προσοχή τις σχετικές µικρές αγγελίες. Στην 

περίπτωση αυτή οι σηµειώσεις είναι σε γραπτή µορφή (κλασικού τύπου) ή σε 

διαφάνειες για επιδιασκόπιο.  

5η φάση: Εµπλουτισµός παρουσίασης, 1 διδ. ώρα, εργαστήριο Η/Υ  

Οι µαθητές προσθέτουν τα νέα τους συµπεράσµατα στην παρουσίαση που 

δηµιούργησαν για την ανακοίνωση των σχετικών µε τις φιλοξενούµενες σε έντυπα 

µέσα αγγελίες.  

6η φάση: Παρουσίαση αποτελεσµάτων 2ης φάσης διερεύνησης, 1 διδ. ώρα, σχολική 
αίθουσα 

Οι οµάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της νέας τους διερεύνησης στην 

ολοµέλεια µε την αξιοποίηση και πάλι του διαδραστικού πίνακα ή του 

βιντεοπροβολέα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τον εκπαιδευτικό στο να µπορούν 

τα παιδιά να πραγµατώνουν το κειµενικό είδος της παρουσίασης ενώπιον της τάξης 

τους (πώς να ξεκινούν, πώς να αξιοποιούν τα µέσα, πώς να στηρίζουν τον λόγο τους 
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µε συγκεκριµένα στοιχεία και επιχειρήµατα, πώς να εµπλουτίζουν/ επεκτείνουν –και 

να µην αναπαραγάγουν απλώς– ό,τι γράφεται στην παρουσίαση, πώς να κλείνουν την 

παρουσίασή τους). 

Στοιχείο που είναι σηµαντικό να συζητηθεί στην ολοµέλεια είναι η 

ιδιαιτερότητα κάθε σηµειωτικού πόρου (κείµενο και εικόνα) κατά τη σύνθεση του 

µηνύµατος και ο τρόπος µε τον οποίο συλλειτουργούν. Είναι ενδιαφέρον να 

αναρωτηθούν οι µαθητές αν ή πότε χρειάζεται το κείµενο να επαναλαµβάνει την 

πληροφορία που παρουσιάζει η εικόνα. Επιπλέον, θέµα προβληµατισµού µπορεί να 

αποτελέσει η ρευστότητα του κειµενικού είδους. Η συνύπαρξη διαφορετικών 

σηµειωτικών τρόπων στα ηλεκτρονικά µέσα οδηγεί στη µεταβολή του κειµενικού 

είδους (αγγελία) αλλά και του κειµενικού τύπου (περιγραφή).  

7η φάση: Σύνταξη αγγελίας, 1 διδ. ώρα, εργαστήριο Η/Υ 

Ζητείται από τους µαθητές να συντάξουν συνεργατικά στο πλαίσιο των οµάδων τους 

µία αγγελία για ένα αντικείµενο της επιλογής τους, αφού πρώτα αποφασίσουν αν 

προορίζεται για έντυπο ή για ηλεκτρονικό µέσο.  

Πριν από την παραγωγή των κειµένων καλό είναι να συνδιαµορφωθούν τα 

κριτήρια βάσει των οποίων οι αγγελίες θα αξιολογηθούν από τον διδάσκοντα αλλά 

και από τις οµάδες. Αφετηρία αποτελεί η µελέτη που προηγήθηκε αλλά και τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά τη φάση της συλλογικής διαπραγµάτευσης. 

Κριτήρια µπορεί να αποτελούν: η κατάλληλη οργάνωση της περιγραφής, η 

πληρότητα και η σαφήνεια σε σχέση και µε τον σκοπό της αγγελίας και το µέσο, η 

επιτυχηµένη κατασκευή της οπτικής γωνίας που θα καταστήσει ελκυστικό το προϊόν, 

ο κατάλληλος συνδυασµός κειµένου και εικόνας έτσι ώστε να 

αλληλοσυµπληρώνονται και όχι να επαναλαµβάνουν τις ίδιες πληροφορίες. Μόλις 

συναποφασισθούν τα κριτήρια, ο διδάσκων καλό είναι να διαµορφώσει µία κλίµακα 

διαβαθµισµένων κριτηρίων (ρουµπρίκα) τριών διαβαθµίσεων (για απλοποίηση της 

διαδικασίας), την οποία θα δώσει στους µαθητές πριν από την έναρξη της παραγωγής 

των κειµένων τους. 
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Ανάλογα µε τους σηµειωτικούς πόρους που θα αξιοποιήσουν (κείµενο ή 

κείµενο και εικόνα) οι µαθητές προχωρούν σε κατάλληλη επιλογή στοιχείων και 

οργάνωση της περιγραφής και φροντίζουν τον συνδυασµό µεταξύ των σηµειωτικών 

συστηµάτων, έτσι ώστε η αγγελία τους να διακρίνεται από επικοινωνιακή 

αποτελεσµατικότητα. 

Στην περίπτωση της διαδικτυακής αγγελίας αναζητούν κατάλληλο υλικό στο 

διαδίκτυο. Η παραγωγή του κειµένου γίνεται ηλεκτρονικά µε την αξιοποίηση του 

επεξεργαστή κειµένου. Η ρευστότητα του ηλεκτρονικού κειµένου θα διευκολύνει τη 

συνεργατική συγγραφή και ευνοεί τον πειραµατισµό µε το κείµενο. Η δραστηριότητα 

της φάσης αυτής µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στη σχολική αίθουσα σε περίπτωση 

που είναι δύσκολη η διάθεση του εργαστηρίου. Θα χρειαστεί, ωστόσο, να έχει 

προηγηθεί η εκτύπωση του εικονιστικού υλικού που απαιτείται για τις διαδικτυακές 

αγγελίες ή να υπάρχει σε κεντρικό υπολογιστή (βλ. παραπάνω). 

8η φάση: Παρουσίαση αγγελιών και αξιολόγησή τους, 1 διδ. ώρα, σχολική αίθουσα 

 Οι οµάδες διαβάζουν ή παρουσιάζουν –αν πρόκειται για διαδικτυακές αγγελίες– τις 

αγγελίες τους στην ολοµέλεια και αξιολογούνται. Μπορούν να αξιοποιήσουν τον 

διαδραστικό πίνακα και τον βιντεοπροβολέα ή, σε περίπτωση που τα κείµενα δεν 

είναι σε ηλεκτρονική µορφή, το επιδιασκόπιο ή ακόµα και να τα φωτοτυπήσουν. Τα 

κείµενα αξιολογούνται από τον διδάσκοντα αλλά και από τις υπόλοιπες οµάδες βάσει 

των κριτηρίων που συναποφασίσθηκαν στην προηγούµενη φάση. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης µπορεί να εστιάζει όχι µόνο στο 

αποτέλεσµα αλλά και στη διαδικασία και ειδικότερα στη συλλογική εργασία. 

Προτείνεται να είναι ατοµική και οµαδική και να διενεργείται και από τον καθηγητή 

αλλά και από τους µαθητές. Έτσι δηµιουργείται το πλαίσιο να αναπτύξουν οι µαθητές 

δεξιότητες ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. 

Ως αποτέλεσµα αξιολογούνται οι παρουσιάσεις των οµάδων, που αποτυπώνουν 

και τη διερεύνηση που πραγµατοποίησαν, καθώς και η αγγελία που συντάσσουν. 
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Κριτήρια αξιολόγησης των παρουσιάσεων µπορεί να αποτελούν: η πληρότητα, η 

τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων, η σαφήνεια, καθώς και η κατάλληλη αξιοποίηση 

των ιδιαιτεροτήτων του λογισµικού παρουσίασης και των γνωρισµάτων του 

ηλεκτρονικού κειµένου που συντελούν στην επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα της 

παρουσίασης. 

Για το τελικό κείµενο τα κριτήρια συναποφασίζονται µε τους µαθητές (βλ. 

παραπάνω: 7η φάση). Η αξιολόγηση κάθε οµάδας από τις υπόλοιπες και από τον 

διδάσκοντα µπορεί να γίνεται µε τη συµπλήρωση µίας κλίµακας διαβαθµισµένων 

κριτηρίων (ρουµπρίκα αξιολόγησης). Βάσει της ίδιας κλίµακας θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί και αυτοαξιολόγηση των οµάδων. 

Για την αξιολόγηση της συνεργατικής διαδικασίας θα µπορούσε να δοθεί στα 

µέλη της οµάδας µία κλίµακα διαβαθµισµένων κριτηρίων βάσει της οποίας να 

αξιολογείται η λειτουργικότητα της οµάδας αλλά και η συµβολή των ίδιων. 

Ενδεικτικά κριτήρια µπορεί να αποτελούν ο βαθµός συµµετοχής, το ενδιαφέρον για 

την εργασία, η αποτελεσµατικότητα, η επικοινωνία µεταξύ των µελών (βλ. 

υποσηµείωση 1). Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τα κριτήρια που δίνονται 

αποτελούν στοιχεία βοηθητικά και όχι λίστες τυπικής διεκπεραίωσης που οδηγούν σε 

µια τυπική - σχολικού τύπου αξιολόγηση. Δίνονται ως ενδιάµεσο στάδιο, 

προκειµένου σταδιακά οι µαθητές να κατακτήσουν την έννοια και τη σηµασία της 

αξιολόγησης και να την υιοθετούν µε µεγαλύτερη αυτενέργεια για την προαγωγή του 

έργου τους. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ) 

Θα µελετήσετε τα χαρακτηριστικά της περιγραφής στο κειµενικό είδος της αγγελίας. 

Θα διερευνήσετε τα χαρακτηριστικά των αγγελιών που δηµοσιεύονται σε έντυπα 

(εφηµερίδες & περιοδικά) και σε ηλεκτρονικά µέσα (διαδίκτυο) και θα επισηµάνετε 

πιθανές διαφοροποιήσεις τους. Μετά από κάθε φάση της διερεύνησής σας θα 

παρουσιάζετε τα αποτελέσµατά της στην υπόλοιπη τάξη αξιοποιώντας και το 

λογισµικό παρουσίασης (PowerPoint). Η τελική σας δραστηριότητα θα είναι η 

σύνταξη µίας αγγελίας. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα δηµοσιευθεί σε έντυπο ή 

ηλεκτρονικό µέσο και να τη διαµορφώσετε κατάλληλα. 

 

1η φάση – Διερεύνηση έντυπων αγγελιών 

Μελετήστε τις αγγελίες που σας δόθηκαν. Στόχος σας είναι να αποτυπώσετε τον ρόλο 

της περιγραφής στο κειµενικό είδος της µικρής αγγελίας, τη δοµή της, τα βασικά της 

χαρακτηριστικά. Σας δίνονται στη συνέχεια κάποιοι χρήσιµοι άξονες για τη 

διερεύνησή σας αυτή: 

1. Ακολουθείται κάποια σειρά στην οργάνωση των πληροφοριών; Τι αναφέρεται 

αρχικά και τι στη συνέχεια; Όλες οι αγγελίες που µελετάτε οργανώνονται µε 

την ίδια λογική ή υπάρχουν και διαφοροποιήσεις; Πού µπορεί να οφείλονται 

αυτές; 

2. Θεωρείτε ότι δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε όλες τις αγγελίες που 

µελετάτε; 

3. Οι λέξεις (επίθετα κ.ά.) που έχουν επιλεγεί αποδίδουν µε πιστότητα τα 

γνωρίσµατα του αντικειµένου; 

4. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά µιας αγγελίας που 

µεταφέρει µε αποτελεσµατικότητα το µήνυµά της; 

5. Ποιος είναι ο σκοπός µιας αγγελίας; Μπορεί οι ελλείψεις ή οι αστοχίες που 

πιθανόν εντοπίσατε να υπηρετούν τον σκοπό αυτό; 
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6. Πώς παροτρύνεται ο δέκτης - καταναλωτής να αγοράσει το προϊόν; 

Ερευνήστε τους περισσότερο αλλά και τους λιγότερο φανερούς τρόπους. 

 

2η φάση – Δηµιουργία παρουσίασης 

Δηµιουργήστε, τώρα, µία παρουσίαση µε το λογισµικό παρουσίασης, προκειµένου να 

ενηµερώσετε τις υπόλοιπες οµάδες για τα αποτελέσµατα της διερεύνησής σας. 

Προσέξετε ιδιαίτερα τα εξής: 

• Η παρουσίαση είναι γραπτό κείµενο, αλλά υποστηρίζεται και από τον προφορικό 

λόγο.  

• Δε διαβάζουµε την παρουσίαση. Τη συµπληρώνουµε µε τον προφορικό µας λόγο. 

• Η παρουσίαση έχει περισσότερο τη µορφή τίτλων και στηρίζεται κυρίως στα 

ουσιαστικά και όχι στο ρήµα.  

• Φροντίζουµε να µην υπάρχει µεγάλος όγκος πληροφορίας σε κάθε διαφάνεια. 

• Επιλέγουµε τον κατάλληλο συνδυασµό χρωµάτων, το κατάλληλο πλαίσιο 

κειµένου και µέγεθος γραµµατοσειράς, προκειµένου να είναι περισσότερο 

εύληπτη η πληροφορία. 

Μπορείτε στην παρουσίασή σας εκτός από το γραπτό κείµενο να προσθέσετε και 

σχήµατα ή και εικόνες, αν θεωρείτε ότι αυτό θα σας βοηθήσει να είστε περισσότερο 

αποτελεσµατικοί στην επικοινωνία σας. 

 

3η φάση (4η σεναρίου) – Διερεύνηση διαδικτυακών αγγελιών 

1. Μελετήστε τις αγγελίες που σας δίνονται. 

2. Ποιες διαφοροποιήσεις διακρίνετε σε σύγκριση µε την προηγούµενη 

κατηγορία αγγελιών που µελετήσατε; Εστιάστε ιδιαιτέρως: 

I. στον τρόπο που οργανώνεται - δοµείται η περιγραφή και που επιδιώκεται 

η πληρότητα και η ακρίβεια. Τι συνεισφέρει το κείµενο και τι η εικόνα 

στην κατασκευή του µηνύµατος; Πώς συλλειτουργούν οι διαφορετικοί 
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φορείς του νοήµατος (κείµενο, εικόνα); Το κείµενο επαναλαµβάνει ό,τι 

δείχνει η εικόνα; Χρειάζεται να το κάνει; 

II. στον τρόπο που κατασκευάζεται το σχόλιο. 

 

4η φάση (5η σεναρίου) – Εµπλουτισµός παρουσίασης 

Προκειµένου να ενηµερώσετε την ολοµέλεια, προσθέστε τα νέα σας συµπεράσµατα 

στην παρουσίαση που δηµιουργήσατε για το προηγούµενο στάδιο της διερεύνησής 

σας. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί για τον τρόπο 

δόµησης της παρουσίασης. 

 

 5η φάση (7η σεναρίου) – Σύνταξη αγγελίας 

Συντάξτε τώρα µία αγγελία για ένα αντικείµενο που εσείς θέλετε επιλέγοντας αν θα 

δηµοσιευθεί σε έντυπο ή σε ηλεκτρονικό µέσο. Η επιλογή σας θα επηρεάσει τον 

τρόπο µε τον οποίο θα δοµήσετε την αγγελία σας, προκειµένου να προσελκύσει τον 

δέκτη - καταναλωτή. Φροντίστε: 

• να διαµορφώσετε κατάλληλα την οργάνωση- δοµή 

• να υπάρχει πληρότητα και σαφήνεια. Σε σχέση µε τα παραπάνω µην ξεχνάτε 

ότι σκοπός της αγγελίας είναι η προσέλκυση του καταναλωτή. 

• να κατασκευάσετε την οπτική γωνία που θα καταστήσει ελκυστικό το προϊόν 

αξιοποιώντας κατάλληλα τους σηµειωτικούς τρόπους που έχετε στη διάθεσή 

σας 

• (για όσους επέλεξαν τη διαδικτυακή αγγελία) να συνδυάσετε κατάλληλα 

κείµενο και εικόνα. Σκεφθείτε ποια πληροφορία θα µεταφέρει ο κάθε τρόπος 

νοήµατος.  
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ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ  

… 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Η αντίληψη που υπαγορεύει την β΄ εκδοχή αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Θεωρητικό πλαίσιο  Εκδοχή Β΄ 

Θεωρία µάθησης Κοινωνικός κονστρουκτιβισµός, καθοδηγούµενη 

διερεύνηση 

Διδακτική Γλώσσας Διδασκαλία µε βάση τα κειµενικά είδη, 

πολυγραµµατισµοί, στοιχεία κριτικής διάστασης 

Ρόλος µαθητή Ενεργοποιείται, διερευνά 

Ρόλος εκπ/κού Διευκολυντικός, καθοδηγητικός 

Ρόλος Η/Υ Μέσο πρακτικής γραµµατισµού 

Σχολικός χρόνος – χώρος Μεγαλύτερη χρονική διαθεσιµότητα από την 

προβλεπόµενη. Το µεγαλύτερο µέρος των διδακτικών 

ωρών (7 από τις 10 ώρες) προτείνεται να 

πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο Η/Υ  

 

Πλεονεκτήµατα 

• Ενεργοποίηση των µαθητών µε την οµαδική διερευνητική διαδικασία. 

• Μύηση σε ένα πρώτο επίπεδο στην κριτική αντιµετώπιση της γλωσσικής 

πραγµατικότητας. Το κειµενικό είδος δεν αντιµετωπίζεται ως αµετάβλητη 

φόρµα αλλά ως ζωντανή δοµή που µεταβάλλεται ανάλογα µε το µέσο 

επικοινωνίας.  

• Μύηση των µαθητών στα γνωρίσµατα του ηλεκτρονικού κειµένου και κριτική 

αξιοποίηση των νέων µέσων πρακτικής γραµµατισµού. 

• Άσκηση στη συνεργατική παραγωγή λόγου µε την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που παρέχει η ρευστότητα του ηλεκτρονικού κειµένου. 



	
	

	

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων 

MIS: 296579 – Π.3.1.4: Ολοκληρωµένα παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων  
Α΄ Λυκείου «Διδασκαλία της περιγραφής και της µικρής αγγελίας» 

Σελίδα 20 από 20 
	

• Άσκηση στην κατανόηση και παραγωγή πολυτροπικών κειµένων. 

 

Μειονεκτήµατα 

• Απουσιάζει ο βαθύτερος προβληµατισµός για τη σχέση ανάµεσα στην εξέλιξη 

των κειµενικών ειδών και τις αλλαγές στις πρακτικές επικοινωνίας και την 

ευρύτερη κοινωνικοπολιτική πραγµατικότητα. 

• Απαιτούνται πολλές διδακτικές ώρες –πολύ περισσότερες από τις 

προβλεπόµενες– για την πραγµατοποίηση του εν λόγω σεναρίου. Η 

αναγκαιότητα πολύωρης διάθεσης του εργαστηρίου Η/Υ είναι πιθανό, επίσης, 

να δυσχεράνει την πραγµατοποίησή του. 
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