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ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη 

Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS 296579 (θσδ. 5.175), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε. 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Ο πνιηηηζκφο κνπ ππνδέρεηαη ηνλ μέλν: θαηψηεξνο νχηνο ή… άιινο; 

Δημιοςπγόρ  

Μαξία Παξαζθεπά 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Α΄ Γπκλαζίνπ  

Χπονολογία 

Αχγνπζηνο 2014 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

10ε ελφηεηα: Γλσξίδσ ηνλ ηφπν κνπ θαη ηνλ πνιηηηζκφ κνπ 

1ε
 
ελφηεηα, Μέξνο Β2: Κψδηθεο επηθνηλσλίαο 

3ε ελφηεηα, Μέξνο Δ: Πνιπηξνπηθφηεηα 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια 

7-8 δηδαθηηθέο ψξεο  

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 
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ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Δdmodo ή νπνηνδήπνηε εξγαιείν Web 2.0 επηιέμεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γηα κηα πην νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ελαιιαθηηθά ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκν, 

ε ρξήζε θεληξηθνχ βηληενπξνβνιέα ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε θνξεηψλ 

ππνινγηζηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαζψο θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, φρη 

κφλν γηα ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ αιιά γηα ελδερφκελε αλαδήηεζε (κε 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ) πιεξνθνξηψλ πνπ ζα θξηζνχλ αλαγθαίεο αλάινγα κε 

ηηο απνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία. Σν ζελάξην πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελε 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία θαη εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, θπξίσο σο πξνο ηηο 

ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ κπνξνχλ αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (γξακκαηνζεηξέο, ρξσκαηηζκφο, εηζαγσγή εηθφλαο, ζρήκαηα, 

Word Art θ.ιπ.). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρεδίαζεο απφ ην πξφγξακκα παξνπζίαζεο αιιά θαη ην πξφγξακκα δσγξαθηθήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηεπθνιχλνληαη πεξηζζφηεξν ηα παηδηά. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηε 

ζρνιηθή χιε απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε παξνπζίαζε-δηδαζθαιία ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο σο βαζηθνχ θεηκεληθνχ ηξφπνπ γηα ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. 

 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

—  

Το ζενάπιο ανηλεί 
—  

https://www.edmodo.com/?language=el
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην δεηά απφ ηα παηδηά λα αληρλεχζνπλ/αλαγλψζνπλ ην ηδενινγηθνχ 

πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ κήλπκα πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ πνιπηξνπηθή 

δφκεζε θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ πνιπγισζζία 

-θπξίσο σο πξνο ηε ζηάζε ηεο θπξίαξρεο εζλνηηθά νκάδαο θαη πνιηηηζκνχ- λα 

εμαζθεζνχλ, επνκέλσο, ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε δηαθνξεηηθψλ πθψλ θσδίθσλ θαη 

γισζζψλ κε βάζε ηε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ α΄ θάζε, θαινχληαη πξψηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο βαζηζκέλνη ζε έλα κηθξήο δηάξθεηαο θηικ πνπ γπξίζηεθε απφ ηα 

παηδηά ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ ηνπ Διιεληθνχ∙ ζηε ζπλέρεηα δίλνληαη ζηνπο 

καζεηέο κέζα απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο εμψθπιια δίγισζζσλ ή πνιχγισζζσλ 

βηβιίσλ ή πεξηνδηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνδνρή ησλ κεηαλαζηψλ, ηνλ 

γξακκαηηζκφ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ηε δηδαζθαιία ειιεληθψλ ζε μέλνπο κέζα 

απφ επίζεκνπο ή άηππνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα ηα αλαιχζνπλ θαη λα ηα 

απνδνκήζνπλ κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ μέλν πνπ πξνσζείηαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ηελ ηζφηηκε, αληζφηηκε, απξνθαηάιεπηε, 

πξνθαηεηιεκκέλε ζηάζε απέλαληη ζε απηφλ, ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, ζηελ 

απνθάιπςε δειαδή ησλ εγεκνληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ, φπσο 

δειψλνληαη ή ππνδειψλνληαη κέζα απφ ηελ πνιπηξνπηθή δφκεζε ηνπ λνήκαηνο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα θείκελα. Γίλεηαη κάιηζηα πξνο αλάγλσζε θαη ην εμψθπιιν ηνπ 

καζήκαηνο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο σο πξνο ηνλ πνιππνιηηηζκηθν ή φρη ραξαθηήξα 

ηνπ. ηε θάζε απηή νη καζεηέο ελδερνκέλσο λα πξνζηξέμνπλ θαη ζηηο 

βηβιηνπαξνπζηάζεηο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ ή θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζθνπψλ πνπ 

εμππεξεηεί ν ηζηφηνπνο πνπ ηα θηινμελεί, πάληα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζηεο ηάμεο. 

Αθνχ παξνπζηάζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ θεηκέλσλ 

απηψλ, θαινχληαη ζηε β΄ θάζε λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο εμψθπιιν ζε έλα 
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επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξνπζίαζεο 

πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία εμσθχιισλ κε ζηφρν ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο πνπ επέιεμαλ.  

  Δπεηδή θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε γισζζηθή ηαπηφηεηα ηνπ δέθηε ή ησλ 

δεθηψλ ηνπ θεηκέλνπ ηνπο θαη λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, πηζαλφλ λα 

ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζνπλ πνιπγισζζηθφ πιηθφ απφ ηζηφηνπνπο πνπ ζα πξνηείλεη ε 

εθπαηδεπηηθφο ή θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ν ηδηαίηεξνο 

γισζζηθφο θαη πνιηηηζκηθφο ζεζαπξφο πνπ κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν ζελάξην ζπλδπάδεη ηε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ κε ηελ αλάγθε 

δηακφξθσζεο κηα δηαπνιηηηζκηθήο αληίιεςεο ελαξκνληζκέλεο κε ηε ζχγρξνλε 

πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Απνβιέπεη, επνκέλσο, ζηε ζεηηθή δηαρείξηζε ηεο 

δηγισζζίαο/πνιπγισζζίαο θαη γεληθφηεξα ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θαη 

πνιπγισζζηθψλ ηαπηνηήησλ ησλ αζζελέζηεξσλ νκάδσλ, φρη απνπιαηζησκέλα φκσο 

απφ ηε ζχγρξνλε γισζζηθή/θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο θέξλεη δηαξθψο 

κπξνζηά ζε πην πεξίπινθνπο ηξφπνπο παξαγσγήο λνήκαηνο, νη νπνίνη ζπρλά πιένλ 

μεπεξλνχλ ηνλ θψδηθα ηεο γιψζζαο∙ ζαλ απνηέιεζκα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα 

αλαπηχμνπκε ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο αιιά θαη παξαγσγήο λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά ή εηδηθά ζπγθείκελα θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο φρη κφλν 

αιθαβεηηθψλ αιιά θαη πνιπηξνπηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην κνληέιν 

ησλ κνλαδηθψλ εζληθψλ πνιηηηζκψλ ππνθαζίζηαηαη απφ έλα πιήζνο πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ κε αληίζηνηρα είδε ιφγνπ ζε κηα επνρή δηαξθνχο ππνλφκεπζεο ηεο 

νκνηνγελνχο θαληαζηαθήο θνηλφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ εζληθψλ θξαηψλ 

(Kalantzis & Cope 1997). Όιν θαη πην έληνλα, επνκέλσο, παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε λα 

ππαθνχζεη θαη ην ζρνιείν πιένλ ζηνπο πνιπκνξθηθνχο θαη πνιπγισζζηθνχο ηξφπνπο 
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παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο, ηνπο ιφγνπο θαη 

ηα επίπεδα ιφγνπ πνπ εθθέξνληαη ζηελ θνηλσλία κε ηελ Παηδαγσγηθή ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ (Υαηδεζαββίδεο 2005). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ην ζελάξην εζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ θέξνπκε γηα ηνλ 

Άιιν, αιιά θαη ην εληζρπκέλν εζληθφ θαληαζηαθφ, πνπ πνιιέο θνξέο παξακνλεχεη 

αθφκε θαη πίζσ απφ ζεσξήζεηο θαη θνξψλεο πνπ θαηλνκεληθά εθθξάδνπλ 

«ζπκπάζεηα» θαη «αλνρή» ζην δηαθνξεηηθφ. Κπξίσο, αζρνιείηαη κε ηελ πνιπηξνπηθή 

δφκεζε δίγισζζσλ/πνιχγισζζσλ βηβιίσλ. Δδψ επηθεληξσλφκαζηε θπξίσο ζηα 

εμψθπιια σο θεηκεληθφ είδνο- θαη πψο αμηνπνηνχληαη νη ζεκεησηηθνί ηξφπνη, ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ νη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη νη εγεκνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ πνιηηηζκψλ θαζψο θαη πψο εμππεξεηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο αιιά θαη 

πνιηηηθέο απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα. Καζψο ην ζελάξην δηεξεπλά ηδενινγίεο πνπ -

πνιπηξνπηθά θαη πνιπγισζζηθά- ζεκεηψλνληαη, δειψλνληαη θαη ππνδειψλνληαη ζηα 

θείκελα απηά ζε ζρέζε κε ηνλ Άιιν, ηνλ «μέλν», ζηάζεηο ζπκπάζεηαο, απφζηαζεο, 

ελζπλαίζζεζεο, αλσηεξφηεηαο, ππεξνςίαο, αθνκνησηηθέο ηάζεηο, ζηελ νπζία 

ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε ησλ εγεκνληθψλ ζρέζεσλ, φπσο ζεκεηψλνληαη θαη 

ζεκαίλνληαη γχξσ καο, αιιά θαη φπσο ζπρλά πξνσζνχληαη θαη απφ ηνλ επίζεκν 

ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Μάιηζηα σο πξνο ην ηειεπηαίν, αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη παξέκβαζεο ζηε ζρνιηθή ηδενινγία γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ. 

Ωο πξνο ηε κέζνδν αλάγλσζεο θαη δεκηνπξγίαο ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηνχλ νη θεηκεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο (ησλ εμσθχιισλ 

ζηελ πεξίπησζή καο) κε ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο, δίλεηαη, δειαδή, έκθαζε 

ζηνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο θαη ηηο ζεκεησηηθέο επηινγέο αλάιoγα κε ηνλ ζηφρν ηνπ 
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θεηκέλνπ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ψζηε ν καζεηήο λα απνθηήζεη επίγλσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο δηάζηαζεο ησλ πνηθίιισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ (Αλησλνπνχινπ 2013). 

Σν ζελάξην αθνινπζεί ηε ζεσξία ηνπ γισζζηθνχ ξφκβνπ θαζψο πξνζπαζεί λα 

ζπλδπάζεη επαγσγηθά ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηηο αλάινγεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ψζηε λα αλαδείμεη εγγξάκκαηεο 

ηαπηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο γιψζζαο, 

κε απψηεξν ζηφρν ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ηνπο 

(Κνπηζνγηάλλεο 2012). 

Σέινο, απνβιέπεη ζε κηα εθπαίδεπζε πνπ δελ παξαγλσξίδεη ηηο γισζζηθέο 

ηαπηφηεηεο ησλ παηδηψλ, αηζηνδνμεί λα ζπκβάιιεη, επνκέλσο, ζε κηα «πνιηηηζκηθά 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε δηδαζθαιία» (Σζνθαιίδνπ 2008), πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε γλψζε, 

ηελ αμηνπνίεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο θνπιηνχξαο πνπ θέξλεη ν καζεηήο καδί ηνπ ζην 

ζρνιείν. Δμάιινπ, έλαο ηέηνηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο δε ζηνρεχεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ελίζρπζε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, παξά σθειεί θαη ηα 

παηδηά «ηνπ θπξίαξρνπ ξεχκαηνο». 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

 Οη καζεηέο κε αθνξκή ην ζελάξην πηζαλά λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα ζθεθηνχλ: 

 πσο ηα πνιπηξνπηθά ζεκεία δε ζπληζηνχλ απιά κηα αηζζεηηθή επέκβαζε ζην 

κήλπκα, αιιά ζπγθξνηνχλ θαη ηα ίδηα λφεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γισζζηθά 

ζεκεία  

 πσο ν ζρνιηθφο / θπξίαξρνο γξακκαηηζκφο δελ είλαη απαιιαγκέλνο απφ 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζθνπηκφηεηεο, επνκέλσο   

 πσο νη καζεηέο δηθαηνχληαη θαη νθείινπλ λα αμηνινγνχλ ηηο πξαθηηθέο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, εδψ ηνλ κνλνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ  
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 πσο ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη άιια κνληέια γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, 

πέξα απφ ην ζηελά εζλνθεληξηθφ/κνλνγισζζηθφ πνπ πξνηείλεηαη  

 πσο ππάξρνπλ δηδαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηακφξθσζε κηα πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο καζεηψλ κε πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο  

 πσο ζπρλά, αθφκε θαη πίζσ απφ θείκελα πνπ δειψλνπλ αλνρή απέλαληη ζην 

δηαθνξεηηθφ, θαιχπηνληαη εγεκνληθέο ηάζεηο ησλ θπξίαξρσλ εζλνηηθά νκάδσλ 

απέλαληη ζηηο αζζελέζηεξεο. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα  

Οη καζεηέο ζα απνπεηξαζνχλ: 

 λα αλαπηχμνπλ ηνλ πξνζρεδηαζκέλν αιιά θαη απξνζρεδίαζην πξνθνξηθφ ιφγν 

ζηε δεκφζηα επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο  

 λα ελδπλακψζνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο πξαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα θαη λα ελδπλακψζνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο 

ηαπηφηεηεο   

 λα εμαζθεζνχλ ζηε δηακφξθσζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ/θνηλσληθφ/πνιηηηθφ ζθνπφ  

 λα αληηιεθζνχλ ηελ πνηθηιία ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ ζπληζηνχλ ην 

λφεκα θαη φηη απηφ δελ παξάγεηαη κφλν κέζα απφ ηε γισζζηθή επηθνηλσλία  

 λα ζθεθηνχλ, επνκέλσο, πσο νη ζεκεησηηθνί ηξφπνη πνπ πηνζεηνχληαη θάζε 

θνξά ζε θάζε θείκελν δελ παίδνπλ απιά αηζζεηηθφ ξφιν, αιιά κπνξνχλ 

ελδερνκέλσο λα πξνβάιινπλ ζρέζεηο εγεκνλίαο, ηζνηηκίαο, γεληθφηεξα 

πνιηηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε.  
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Γπαμμαηιζμοί 

Νένη γξακκαηηζκνί 

Σν ζελάξην εμαζθεί ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο (PowerPoint) (ζρεδίαζε) ή δσγξαθηθήο σο κέζσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Δπηπιένλ, εμαζθεί ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο 

πεξηβαιιφλησλ ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη 

ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.  

Κξηηηθφο γξακκαηηζκφο 

Σν ζελάξην δελ αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα σο κηα θαζαξή κνξθή πνπ πξνυπάξρεη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή ζηάζε πνπ κεηαθέξεη γηα ηνλ θφζκν. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν δελ πξνζεγγίδεη ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο σο πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά αζψεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

Eπνκέλσο, πηνζεηεί κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα θείκελα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

απνθαιχςεη ηηο εγεκνληθέο ζρέζεηο πνπ ζπρλά πξνβάιινληαη κέζα απφ απηά. 

Δπηπιένλ, ην ζελάξην ζηελ ηειηθή ηνπ θάζε, ζέηεη ζε δνθηκαζία θαη αμηνιφγεζε 

πηπρέο ηνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ, ηνλ νπνίν δελ αληηκεησπίδεη σο κηα νπδέηεξε θαη 

απνπνιηηηθνπνηεκέλε θαηαζθεπή, αιιά σο έλα πνιηηηθά δνκεκέλν κέζν 

δηακφξθσζεο ηαπηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξφζεζε λα θαιιηεξγεζεί ε 

θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ελδπλακψλνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα 

θαη εληζρχνπλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηθφ ιφγν. Οη 

καζεηέο, κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν ππνζηεξηθηηθφ ηεο κάζεζεο, καζαίλνπλ λα 

αλαδεηνχλ θαη λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηε ζχγθξηζε 

θαη επεμεξγαζία θεηκεληθψλ εηδψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ αλαζηνραζκφ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη ηελ ακθηζβήηεζε σο κνριφ ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο, 

κέζα απφ δεηνχκελα πνπ επλννχλ ηελ θξηηηθή ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, 
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επηδεηά λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν ηηο αζέαηεο πιεπξέο 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο επηθνηλσλίαο εθηφο ζρνιείνπ, επνκέλσο λα αλαπηχμνπλ 

απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο αιιά θαη ζεβαζκφ γηα ηηο ηαπηφηεηεο 

ησλ άιισλ. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθνξκή γηα ην ζελάξην απνηέιεζε, κεηά απφ κηα πξνζεθηηθφηεξε αλάγλσζε ηεο 10εο 

ελφηεηαο, ε δηαπίζησζε πσο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηαπηίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ κε ηνλ ειιεληθφ. Ζ Διιάδα, σζηφζν, απνηειεί ρψξα ζηελ νπνία 

θαηνηθνχλ κεηαλαζηεπηηθέο αιιά θαη κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ 

κηα δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά ην θηεηηθφ 

«κνπ» πνπ ηνλίδεηαη ζηνλ ηίηιν. Απνηέιεζκα ηεο ζθέςεο απηήο ππήξμαλ ηα δπν 

ζελάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα  ην πξψην ζην νπνίν αθνχγνληαη νη θσλέο θαη ηα 

φλεηξα αλζξψπσλ πνπ δνπλ αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα γιψζζεο θαη 

πνιηηηζκνχο («Όλεηξα ζε άιιε γιώζζα: ν πνιηηηζκόο κνπ είλαη ν ΄Αιινο») θαη απφ ηελ 

άιιε ην ζπγθεθξηκέλν, πνπ εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζηάζε απηψλ πνπ ηνπο 

δέρνληαη θαη ηνπο ππνδέρνληαη. Σν ηειεπηαίν ζπλδπάδεηαη θαη κε κηα δεχηεξε ζθέςε, 

πσο ε πνιπηξνπηθφηεηα ππήξμε πάληα απφ ηηο παξαγλσξηζκέλεο δηδαθηηθέο 

ππνελφηεηεο, ίζσο γηαηί έηζη ην ππαγνξεχεη ε ζηαηηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο. Δμάιινπ, ην ζρνιείν επηιέγεη θπξίσο ηε γιψζζα σο αληηθείκελν 

κειέηεο απφ ην πιήζνο ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην λφεκα. Σέινο, 

αθνξκή ππήξμε ε επαθή κνπ –ιφγσ ησλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ κνπ- κε 

δίγισζζα/πνιχγισζζα βηβιία θαη ε ηδέα λα ηα αμηνπνηήζσ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε 

θαη λα πξνζπαζήζσ λα ηα εληάμσ κέζα ζηελ χιε.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 
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Σν ζελάξην ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ θαζψο θαη 

ζηελ αλάδεημε ηξφπσλ παξαγσγήο λνήκαηνο κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ νπηηθψλ θαη 

ιεθηηθψλ κέζσλ. Δηδηθφηεξα, βέβαηα, ηα πνιπηξνπηθά θείκελα απνηεινχλ επίζεκα 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηεο χιεο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Δπίζεο, ζηνρεχεη λα 

δηακνξθψζεη εγγξάκκαηεο ηαπηφηεηεο ηθαλέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζχγρξνλε 

πνιπγισζζηθή/πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ πθψλ, ησλ 

θσδίθσλ θαη ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ ηε δηακνξθψλνπλ, αιιά θαη λα ζεβαζηνχλ 

ηηο ηαπηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ θέξνπλ άιιεο θνπιηνχξεο θαη άιινπο πνιηηηζκνχο. 

Δπηπιένλ, επλνεί ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, θαζψο δελ αληηκεησπίδεη ηε γισζζηθή θαη 

ζεκεησηηθή πξαγκαηηθφηεηα σο αζψα απφ ηδενινγηθά κελχκαηα. Σέινο, αμηνπνηεί ηηο 

πνιπγισζζηθέο/πνιππνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο ησλ παηδηψλ σο θνξείο πνιιαπιψλ 

πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ γηα ηε ζρνιηθή ηάμε. Θεκαηηθά, αμηνπνηεί ην θεθάιαην γηα 

ηνλ πνιηηηζκφ ζηε 10ε
 
ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ κε ηελ πξφζεζε, σζηφζν, λα ην 

εληζρχζεη κέζα απφ κηα δηαπνιηηηζκηθή νπηηθή. 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη θαη σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ αιιά θαη σο 

πεξηβάιινληα ζπλεξγαζίαο. ε πξψηε θάζε ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα γηα ηελ 

άκεζε πξφζβαζε ζε πνιπηξνπηθά θείκελα θαη ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ γισζζηθψλ-

ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ πνπ καο 

πεξηβάιιεη∙ επίζεο, κε ηε βνήζεηά ηνπο ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ αληίζηνηρα δηθά ηνπο 

πβξηδηθά/πνιπηξνπηθά θείκελα θαη πξνρσξνχλ ζηε δηθαηνιφγεζε ησλ επηινγψλ ηνπο, 

αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε θαη ην κήλπκα πνπ ζέινπλ λα δηακνξθψζνπλ. Σέινο, 

αμηνπνηνχληαη θαη σο πεξηβάιινληα ζπλεξγαζίαο, εθφζνλ ηα παηδηά θαινχληαη λα 

δεκνζηεχζνπλ ηα θείκελά ζηνπο ζε πεξηβάιινλ Web 2.0 θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ 

ηνπο, εληζρχνληαο ηηο ηθαλφηεηεο απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο θαηά ηελ 

παξαγσγή ιφγνπ (Kνπηζνγηάλλεο θ.ά. 2011). 
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Σζνθαιίδνπ, Ρ. & Μαιηγθνχδε, Υ. 2011. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη Γηγισζζία. 

Κεθάιαην 2, Δλφηεηα Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ ζην Πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ: 

Πηζηνπνίεζε Διιελνκάζεηαο Τπνζηήξημε θαη Πνηνηηθή Αλάδεημε ηεο Γηδαζθαιίαο 

ηεο Διιεληθήο σο Ξέλεο/Γεχηεξεο Γιψζζαο (ζπγρξεκαηνδφηεζε Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο- Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πινπνίεζε Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). 

Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ  

 Νηνθηκαληέξ «Ξέλνη ζηελ ίδηα πφιε», 2008. [πεγή: Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε] 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Σα θχιια εξγαζίαο κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ λσξίηεξα ζην Δdmodo, ψζηε νη καζεηέο 

λα πξντδεαζηνχλ γηα ην ζέκα ηνπο, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαινχληαη λα 

εξγαζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζε κηα πξψηε θάζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηηο πξψηεο 

ηνπο εληππψζεηο κε έκθαζε θπξίσο ζηελ εηθφλα. Δπηπιένλ, αο ιεθζεί ππφςε πσο ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ρεηξίδεηαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ, αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ζηνπο καζεηέο αιιά θαη 

αλάινγα κε ην πψο εκπιέθνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη κε ηηο ηαπηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, εθφζνλ βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα εθθξαζηνχλ 

νη ίδηνη νη καζεηέο κε βάζε θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα. Δπνκέλσο, ην ζελάξην 

κπνξεί λα πνηθίιεη σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηάμε ζε ηάμε, 

θπξίσο απφ πιεπξάο ρξφλνπ. ε γεληθέο γξακκέο σζηφζν πξνηείλεηαη ε εμήο πνξεία: 

1ν ηξίσξν (ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο): 

Γίλεηαη ρσξηζκφο ηεο ηάμεο ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ θαη αθνινπζεί ε δηαλνκή 

ξφισλ, ψζηε λα ππάξμεη επειημία ζηε ζπλεξγαζία θαη θπξίσο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ 

ππνινγηζηή, θπξίσο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη κεγάινο, 

ψζηε λα θηινμελεζεί ζην εξγαζηήξην ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Απαξαίηεηε είλαη 

ε ελαιιαγή ηνπο ζε θάζε θάζε ηνπ ζελαξίνπ, ψζηε λα πεξλνχλ φινη καζεηέο απφ 

φινπο ηνπο ξφινπο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή. Πξνηείλεηαη 

ελδεηθηηθά ν δηαρσξηζκφο ζε αλαγλψζηε, γξακκαηέα, ζπληνληζηή, ρεηξηζηή ηνπ 

http://users.auth.gr/tsokalid/images/Diapolitismiki%20ekpedefsi_12.pdf
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/ksenoi-stin-idia-poli
https://www.edmodo.com/?language=el
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ππνινγηζηή. Ο πξψηνο δηαβάδεη ηα θχιια εξγαζίαο αιιά θαη ηα θείκελα ηεο νκάδαο, 

εμεγεί θαη ζπδεηά κε ηνπο ππφινηπνπο, ν δεχηεξνο ζεκεηψλεη θαη γξάθεη φζα 

ζπδεηηνχληαη, ν ηξίηνο θξαηά εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη ζπλελλνείηαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ νινκέιεηα ζε θάζε θάζε, ν ηειεπηαίνο, αλαιακβάλεη ηελ 

αλαδήηεζε, ηηο ηειηθέο αλαξηήζεηο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δdmodo, ελψ φινη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο ελαιιάμ θαη 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην θχιιν εξγαζίαο 1, ψζηε λα γλσξίδνπλ πνπ πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ θαηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο. Πξνβάιιεηαη, θαηά πξνηίκεζε κε δνκή 

θεληξηθνχ βηληενπξνβνιέα, ην θηικάθη «μέλνη ζηελ ίδηα πφιε», θαη νη νκάδεο 

ζπζθέπηνληαη, ζεκεηψλνπλ πάλσ ζην θχιιν θαη απαληνχλ κε ηε ζεηξά 

ζπκπιεξψλνληαο ε κηα ηελ άιιε. Έηζη, ε πξψηε νκάδα απαληά ζην πξψην εξψηεκα 

θαη νη ππφινηπεο πξνζζέηνπλ, ε δεχηεξε ζην δεχηεξν θαη ε επεμεξγαζία ηνπ θχιινπ 

ζπλερίδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. ε απηφ ην ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο ζπλεξγάδεηαη κε 

θαζεκηά απφ ηηο νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο κε απψηεξν ζηφρν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηνλ ξφιν ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ θαη θξνληίδεη λα δηαζθαιίδεη ηνλ επαγσγηθφ 

ηξφπν δηεξεχλεζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ν ίδηνο λα ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ζρεδηάδνπλ ζε ζχληνκν ρξφλν ην θείκελν πνπ 

ζα ζπλνδεχεη ηελ αλάξηεζε θαη ην νινθιεξψλνπλ ζπλεξγαηηθά ζην ζπίηη κέζσ ηνπ 

Δdmodo. 

Σν επφκελν δίσξν ε ηάμε απαζρνιείηαη κε ην θχιιν εξγαζίαο 2, φπνπ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ίζσο ρξεηαζηεί λα ηνλίζεη ζηελ νινκέιεηα απηφ πνπ ήδε γξάθεηαη ζην 

θχιιν εξγαζίαο, φηη πξφθεηηαη γηα θείκελα-εμψθπιια. Γίλεηαη ρξφλνο γηα ηε κειέηε 

ησλ πξψησλ θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαηηθά κε βηβιία ππνδνρήο κεηαλαζηψλ (ή 

θαη πξνζθχγσλ) ζε κηα ρψξα θαη νη νκάδεο ζπζθέπηνληαη θαη απαληνχλ 

ζπκπιεξψλνληαο ε κηα ηελ άιιε θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

https://www.edmodo.com/?language=el
%CE%95dmodo
https://www.edmodo.com/?language=el
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Ξεθηλνχκε απφ θείκελα πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ηε ρψξα καο, ψζηε λα ππάξμεη 

απνζηαζηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη νδεγνχκαζηε ζηαδηαθά ζηελ ελζπλαίζζεζε κέζα 

απφ θείκελα πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ηαπηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Ζ 

εζηίαζε είλαη δηπιή θαη πξέπεη ζε θάζε θάζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα εζηηάδεη απφ ηε 

κηα κεξηά ζηε δφκεζε ησλ ζεκείσλ –γισζζηθψλ θαη κε- κέζα ζην θείκελν θαη απφ 

ηελ άιιε ζηελ ηδενινγηθή ηνπο δηάζηαζε, γη’ απηφ πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζε 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Άιινπ, φπσο π.ρ. νη ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ζην 

γαιιναθξηθαληθφ θείκελν ησλ εθδφζεσλ Harmattan. ε πξψηε θάζε ζηνρεχεηαη λα 

αληηιεθζνχλ νη καζεηέο πσο ε ζπλχπαξμε γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ απνηειεί κηα 

παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα, έπεηηα λα ζπλαηζζαλζνχλ –φζνη καζεηέο αλήθνπλ ζηελ 

«θπξίαξρε» εζλνηηθά νκάδα- πσο ζηε ζέζε ηνπ Άιινπ κπνξεί λα βξεζνχλ θαη νη ίδηνη 

(π.ρ. κε ηελ αλάγλσζε ηνπ ειιελνγεξκαληθνχ θεηκέλνπ). ε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε 

ή φρη ησλ ηίηισλ ηνπ εμσθχιινπ, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη πνιπγισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, λα γίλεη ρξήζε ηνπ κεηαθξαζηή ζηε κεραλή αλαδήηεζεο 

θαη λα αλαγλσζηνχλ νη άιινη ζεκεησηηθνί ηξφπνη, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην 

κήλπκα ηνπ εμσθχιινπ. Δπηπιένλ, αθφκε θαη ην δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ή φρη κηαο 

γξακκαηνζεηξάο, π.ρ. ηεο ιαηηληθήο γξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ αξαβηθή γξαθή (θαη’ 

επέθηαζε θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γξαθήο), εγείξεη δεηήκαηα ηζρχνο θαη 

εγεκνληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ θαη γισζζψλ, ζέκα ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηνπ ζελαξίνπ, αμίδεη επνκέλσο λα ζπδεηεζεί κε ηα παηδηά. ε θάζε 

πεξίπησζε αμηνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηνλ ηζηφηνπν πνπ θηινμελεί 

ηα θείκελα πνπ κειεηνχκε θαη ζηα θείκελα ησλ βηβιηνπαξνπζηάζεσλ, φπνπ ππάξρνπλ 

θαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα.  

ηε ζπλέρεηα, πξνρσξνχκε ζηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα θαη επηθεληξσλφκαζηε φζν πξνιαβαίλνπκε ζηε 

δηαθνξνπνίεζε. πδεηνχκε κε ηνπο καζεηέο ην ζέκα ησλ κεηνλνηήησλ θαη 

θαζνδεγνχκε ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, γηαηί ππάξρεη ην ελδερφκελν λα βξεζνχλ 
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αληηκέησπνη κε πιεξνθνξίεο εζληθηζηηθψλ site (π.ρ. κπνξνχλ λα δνζνχλ δηεπζχλζεηο 

γηα ηνπο πνκάθνπο θ.ιπ. απφ Wikipedia). ηφρν απνηειεί ζε απηήλ ηε θάζε λα 

αληηιεθζνχλ ηελ πνηθηιία ησλ πνιπγισζζηθψλ ηαπηνηήησλ αιιά θαη ησλ 

πνιηηηζκηθά-γισζζηθά κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ηεο ρψξαο, λα ακθηζβεηήζνπλ ην 

ζηεξεφηππν ηα κνλνγισζζίαο πνπ πξνβάιιεηαη σο θπξίαξρε ηδενινγία. 

ε επφκελε θάζε, νη καζεηέο αμηνινγνχλ εμψθπιια δίγισζζσλ θαη 

πνιχγισζζσλ εθδφζεσλ πνπ δείρλνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηε δηγισζζία, ηελ 

πνιπγισζζία, ηελ εηεξφηεηα ρσξίο πξνθαηάιεςε θαη απνβιέπνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζεηηθά ηνλ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πινχην πνπ κεηαθέξνπλ νη νκάδεο απηέο ζηε 

ρψξα ππνδνρήο θαη θπξίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ην ηειεπηαίν θείκελν, πνπ 

είλαη θαη ην εμψθπιιν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα ηε λενειιεληθή γιψζζα, 

θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ζε πνην βαζκφ ε εθπαηδεπηηθή γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα 

αληαπνθξίλεηαη θαη αληαλαθιά ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο ηε δηεξεχλεζαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. Παξάιιεια, 

θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ θαη αληίζηνηρεο νπηηθέο κε βάζε ην βηβιίν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο. 

Σέινο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ θαη λα επηιέμνπλ φπνηα απφ ηα 

θείκελα πξνηηκνχλ θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ αληίζηνηρα. ε φιε ηε δηάξθεηα ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο παίδεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, εκςπρψλεη ηηο νκάδεο, ιχλεη απνξίεο θαη 

επαλαδηαηππψλεη αλ ρξεηαζηεί ηα εξσηήκαηα, ψζηε λα κελ μεθχγεη ην ζελάξην απφ 

ηνλ θξηηηθφ/πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. πκβάιιεη κε επαγσγηθνχο ηξφπνπο ζηελ 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηνλ ηδενινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζελαξίνπ, πνπ απνηειεί θαη ζεκειηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ.  

2ν δίσξν (ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, 1 ψξα παξνπζίαζεο θαη 1 ψξα επίδεημεο 

εξγαιείσλ θαη ζπδήηεζε πάλσ ζην ηειηθφ θχιιν εξγαζίαο γηα ηε δεχηεξε θάζε): 

Οη καζεηέο ζηελ αξρή παξνπζηάδνπλ ζχληνκα ζηελ νινκέιεηα ηηο επηινγέο ηνπο απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε. ηε ζπλέρεηα δηαβάδνπλ ην θχιιν εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
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κε ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη απνζαθελίδνληαη ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Δπίζεο, γίλεηαη κηα ζχληνκε επίδεημε (θεληξηθά) ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαηά πξνηίκεζε απφ θάπνηνπο καζεηέο πνπ ελδερνκέλσο ηα 

γλσξίδνπλ θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

ππνζηεξηθηηθά. Τπελζπκίδεηαη ζηνπο καζεηέο λα αλαηξέμνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

πξνεγνχκελεο θάζεο, ψζηε λα εληνπίζνπλ ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο πνπ ελδερνκέλσο 

ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε θάζε ηεο ζχλζεζεο. 

Ο πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ γηα αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο κπνξεί επίζεο 

λα πξνβιεζεί θεληξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ζηελ ηάμε κε ηνλ εμήο ηξφπν: κηα νκάδα 

παξνπζηάδεη θαη νη ππφινηπεο ζπκπιεξψλνπλ, επίζεο δηαβάδνπλ ρακειφθσλα ην 

θείκελν «ηη έθεξεο καδί ζνπ ζην ζρνιείν» θαη ην ζπδεηνχλ. ηε ζπλέρεηα πξνρσξνχλ 

ζηε δεκηνπξγία εμσθχιινπ.  

 3ν δίσξν:  

Σν επφκελν δίσξν ζπλερίδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ εμσθχιινπ ην νπνίν θαη ζπλερίδνπλ 

ζην ζπίηη κέζσ ηνπ Δdmodo. Αλαξηνχλ ην ηειηθφ θχιιν κε ηα θείκελα ηνπο θαη 

παξνπζηάδνπλ πξνθνξηθά (πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί άιιε κηα ψξα γηα ηηο παξνπζηάζεηο 

αλάινγα κε ην ηκήκα). ηε θάζε απηή ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε θάζε νκάδα 

μερσξηζηά ηηο πξνηηκήζεηο θαη ππνζηεξίδεη ηερληθά, κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηψλ πνπ 

είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία (νη νκάδεο κπνξνχλ λα 

αιιεινυπνζηεξίδνληαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ηερληθψλ ηνπο). Ο 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ππνζηεξίμεη ηηο ζεκεησηηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ, αθφκε 

θαη λα ηνπο ζηξέςεη ζε θψδηθεο θαη γισζζηθά ζεκεία πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη λα επηζηξαηεπηεί ε 

γισζζνκάζεηα ησλ καζεηψλ, λα αλαδεηεζνχλ κεηαθξαζηηθνί ηξφπνη (πξνηείλνληαη 

ελδεηθηηθά νξηζκέλνη ζχλδεζκνη) κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηψλ, αθφκε θαη ηνπ νηθείνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο, ψζηε λα αλαδπζεί ε πνιιαπιφηεηα ησλ ηαπηνηήησλ ηεο ηάμεο 

θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο.  

https://www.edmodo.com/?language=el
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Α΄ μέπορ  

Φύλλο επγαζίαρ 1 (για όλερ ηιρ ομάδερ) 

 

«ΞΔΝΟΗ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΠΟΛΖ»: 

http://www.edutv.gr/deyterobathmia/ksenoi-stin-idia-poli 

Παξαθνινπζήζηε ην θηικάθη, ζθεθηείηε θαη ζεκεηψζηε:  

 «Παηδηά ζαλ φια ηα άιια ή φρη;» Πηζηεχεηο φηη δηαθνξνπνηνχληαη απφ εζέλα ή 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; 

 Πνηνη ιφγνη ηνπο έθεξαλ εδψ; «Ξέλνη άλζξσπνη», «μέλε ρψξα», «μέλεο 

ζπλήζεηεο», «μέλε γιψζζα»: Πψο νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ μέλνπ;  

 Πνηεο δπζθνιίεο δειψλνπλ φηη αληηκεηψπηζαλ; Πνηα εκπφδηα;  

 Σα παηδηά θνηηνχλ ζην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν ηνπ Διιεληθνχ. Μπεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ζηνπ ζρνιείνπ, αλ ρξεηάδεζαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Πψο 

νξίδεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ αθεγεηή ηεο ηαηλίαο; (Π.ρ. ηη 

ζεκαίλεη ζπλζήθεο γισζζηθήο θνηλσληθήο πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο;) 

 «Γηα κέλα ε γέθπξά κνπ είλαη ην ζρνιείν»: ηη δειψλεη κέζα απφ απηφ ν 

καζεηήο;  

Απνζηνιή: Αλαξηήζηε ηελ ηαηλία ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Γξάςηε έλα 

ζχληνκν θείκελν παξνπζίαζήο ηεο, ψζηε λα ελεκεξψλεηε ηνπο επηζθέπηεο γηα ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη δψζηε έλαλ δηθφ ζαο ηίηιν. 

 

http://www.edutv.gr/deyterobathmia/ksenoi-stin-idia-poli
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Φύλλο επγαζίαρ 2 (για όλερ ηιρ ομάδερ) 

Δπηζθεθηείηε κία-κία θαη κε ηε ζεηξά ηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο:  

1.http://www.editions-harmattan.fr/img_pop.asp?url_img=http://www.editions-

harmattan.fr/catalogue/couv/9782343005980r.jpg 

2. http://www.inpatra.gr/georgogiannis/didaktiko.php?$sr=13 

3. http://www.glossesweb.com/2011/04/pomac-primer.html 

4.http://museduc.gr/el/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-

%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%

CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%C

F%82 θαη http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/300 

5.http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3231/937.pdf  

6.http://issuu.com/polydromo_acts/docs/polydromo_bookdiglwssiasweb?e=2720564/

2746656 

7.http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Magazine/teyxos5/Polydromo5thIssueSmal

l.jpg 

8.http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Magazine/teyxos4/2011_04_PolydromoNo

4web.jpg 

9.http://www.academia.edu/3159360/_-_ 

10.http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2302,8787/ 

11.http://users.auth.gr/tsokalid/images/Diapolitismiki%20ekpedefsi_12.pdf 

http://www.editions-harmattan.fr/img_pop.asp?url_img=http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/9782343005980r.jpg
http://www.editions-harmattan.fr/img_pop.asp?url_img=http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/9782343005980r.jpg
http://www.inpatra.gr/georgogiannis/didaktiko.php?$sr=13
http://www.glossesweb.com/2011/04/pomac-primer.html
http://museduc.gr/el/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://museduc.gr/el/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://museduc.gr/el/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://museduc.gr/el/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://museduc.gr/el/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/300
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3231/937.pdf
http://issuu.com/polydromo_acts/docs/polydromo_bookdiglwssiasweb?e=2720564/2746656
http://issuu.com/polydromo_acts/docs/polydromo_bookdiglwssiasweb?e=2720564/2746656
http://issuu.com/polydromo_acts/docs/polydromo_bookdiglwssiasweb?e=2720564/2746656
http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Magazine/teyxos5/Polydromo5thIssueSmall.jpg
http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Magazine/teyxos5/Polydromo5thIssueSmall.jpg
http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Magazine/teyxos4/2011_04_PolydromoNo4web.jpg
http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Magazine/teyxos4/2011_04_PolydromoNo4web.jpg
http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Magazine/teyxos4/2011_04_PolydromoNo4web.jpg
http://www.academia.edu/3159360/_-_
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2302,8787/
http://users.auth.gr/tsokalid/images/Diapolitismiki%20ekpedefsi_12.pdf
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Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν/εμψθπιιν πνπ ζαο δίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπδεηήζηε κε ηελ νκάδα ζαο ζεκεηψλνληαο πάλσ ζηα θχιια εξγαζίαο κε βάζε ηνπο 

άμνλεο πνπ δίλνληαη παξαθάησ. Αμηνπνηήζηε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο θείκελα, φπνπ ην 

ζεσξείηε απαξαίηεην. 

 Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε πξφζεζή ηνπ, ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ην 

δεκηνχξγεζε;  

 Πνηνο δείρλεη λα είλαη ν πνκπφο / ν εθδφηεο ηνπ βηβιίνπ; ε πνηα εζληθή ή 

γισζζηθή ή άιιε π.ρ. επαγγεικαηηθή/επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κπνξεί λα 

αλήθεη; Δίλαη ζαθέο απηφ;  

 ε πνηα εζληθή ή γισζζηθή ή άιιε π.ρ. επαγγεικαηηθή/επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα πηζηεχεηε φηη απεπζχλεηαη; 

 Με πνηα ζεκεησηηθά κέζα ζεσξείηε φηη απνδίδεηαη απηφ; Δμεηάζηε ηε 

γξακκαηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα ρξψκαηα πνπ απνθάζηζε λα επηιέμεη 

ν δεκηνπξγφο, ηηο εηθφλεο πνπ επέιεμε, ηνλ γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ 

εμσθχιινπ. 

 Πνηεο είλαη νη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αμηνπνηνχληαη; Ση ιεμηιφγην, ηη 

είδνπο πξνηάζεηο, ηη γισζζηθέο επηινγέο αθνινπζνχληαη; 

 Θεσξείο φηη ην εμψθπιιν πξνβάιιεη θάπνηα γιψζζα ή θάπνηνλ πνιηηηζκφ σο 

ηζρπξφηεξν απφ θάπνηνλ άιινλ;  

 ε πνην βαζκφ ζεσξείο φηη ζέβεηαη ηηο γισζζηθέο/πνιηηηζκηθέο/εζληθέο 

ηαπηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη;  

 Πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ αλ έλα ηέηνην εμψθπιιν αλαθεξφηαλ ζηε δηθή ζαο 

γισζζηθή νκάδα; Παξαηεξείηε λα πξνβάιινληαη θάπνηα 

ζηεξεφηππα/πξνθαηαιήςεηο γηα ηνπο ιανχο;  

 Πψο ην θαληαδφζαζηε θαη πψο ζα ην δηακνξθψλαηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ζαο αθνξνχζε;  
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Απνζηνιή: Αθνχ ζπγθξίλεηε κεηαμχ ηνπο ηα θείκελα θαηά νκάδεο, επηιέμηε ε θάζε 

νκάδα έλα θείκελν ηεο πξνηίκεζήο ζαο θαη παξνπζηάζηε πξνθνξηθά∙ αλαξηήζηε ζε 

έλα πξφγξακκα παξνπζίαζεο (κηα κε δπν θαξηέιεο ην πνιχ) ηνπο ιφγνπο πνπ ην 

επηιέμαηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ μέπορ 

Φύλλο επγαζίαρ 3 (για όλερ ηιρ ομάδερ) 

Αποζηολή 1η: Δληφπηζε κέζα ζην θείκελν πνπ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν 

ηνπο πίλαθεο 1, 2 θαη παξνπζίαζε πξνθνξηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη. 

Πξφθεηηαη γηα πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζία αιινδαπψλ–

παιηλλνζηνχλησλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 
 Α΄ Γυμναςίου «Ο πολιτιςμόσ μου υποδζχεται τον ξζνο: κατώτεροσ οφτοσ ή… 

άλλοσ;» 
Σελίδα 23 από 26 

 

 http://users.auth.gr/tsokalid/images/Diapolitismiki%20ekpedefsi_12.pdf 

Αμηνπνίεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθφκηζεο απφ απηήλ ηελ απνζηνιή θαζψο θαη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε παξαθάησ:  

 Αποζηολή 2η:  

α. ’ έλα πξφγξακκα πνπ αθνξά ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνθαζίδεηαη λα 

γίλεη κηα δξάζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαλέσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Δθηφο απφ 

ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαζέηνπλ νη θαζεγεηέο, έλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

αθηεξσκέλν ζηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ. Εεηνχλ απφ εζάο λα εηνηκάζεηε έλα 

εμψθπιιν ή κηα ζειίδα πνπ λα πξνβάιιεη ελδεηθηηθά ηελ δηθή ζαο άπνςε. Δηνηκάζηε 

ηε δηθή ζαο πξφηαζε γηα έλα εμψθπιιν θαη έλα θείκελν ζε πξνζρεδηαζκέλν 

πξνθνξηθφ ιφγν, έλα θείκελν πνπ λα δηθαηνινγεί ηηο επηινγέο ζαο θαη λα πξνβάιιεη 

ηηο απφςεηο ζαο.  

Aπνθαζίζηε πξνεγνπκέλσο: 

 ε πνηνπο απεπζχλεζηε; Πνηνη ζα είλαη νη δέθηεο ζαο θαη πνηα ε γιψζζα ή νη 

γιψζζεο πνπ κηινχλ; 

 Πνηεο εηθφλεο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε, ψζηε λα θηάζεηε ζηνλ ζηφρν ζαο; Θα 

ζρεηίδνληαη πηζαλά κε ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλεζηε; 

Με ηε δηθή ζαο πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα;  

 Πνηεο γξακκαηνζεηξέο, πνηα ρξψκαηα, πνην θφλην ζα πξνηηκήζεηε; Θα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην ζρέδην θαη γηαηί; 

 Αμηνπνηήζηε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή ην PowerPoint (ζρεδίαζε) ή ην 

πξφγξακκα δσγξαθηθήο πνπ δηαζέηεη ν ππνινγηζηήο ζαο.  

http://users.auth.gr/tsokalid/images/Diapolitismiki%20ekpedefsi_12.pdf
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 Αλαδεηήζηε κεηαθξαζηηθνχο ηξφπνπο (π.ρ. αμηνπνίεζε Google κεραλήο ή 

άιισλ πνιπγισζζηθψλ ηζηφηνπσλ, ηζηνινγίσλ θ.ιπ.). Μπνξείηε λα 

απεπζπλζείηε ζε ζπκκαζεηέο ζαο πνπ γλσξίδνπλ θάπνηεο απφ ηηο γιψζζεο πνπ 

ρξεηάδεζηε. Τπνζηεξηθηηθά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα παξαθάησ: 

http://www.uoc.edu/euromosaic/web/homean/index1.html 

http://www.glossesweb.com/p/blog-page_24.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%

93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 

β. Γηαβάζηε ην θείκελν: ηι έθεπερ μαζί ζος ζηο ζσολείο;  

http://angelou-kea.blogspot.gr/2011/09/blog-post_5482.html  

ηε ζπλέρεηα γξάςηε έλα θείκελν πνπ λα εθπξνζσπεί ηελ νκάδα ζαο κε ζέκα: Τη 

θέξακε καδί καο ζην ζρνιείν; Σν θείκελν ζα κπεη σο πξφινγνο ζην βηβιίν πνπ 

πξνηείλεηε.  

Αλαξηήζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην Δdmodo θαη ζρνιηάζηε. 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

- 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν ζελάξην κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο θαη θπξίσο κε βάζε ηελ πνηθηιία 

ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο. Δπνκέλσο, ηα θείκελα είλαη ελδεηθηηθά θαη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ηα αληηθαηαζηήζνπκε ρσξίο λα αιιάμνπκε ηδηαίηεξα ηα θχιια 

εξγαζίαο. Δπλντθή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζα ήηαλ κηα ζπλεξγαζία ησλ 

http://www.uoc.edu/euromosaic/web/homean/index1.html
http://www.glossesweb.com/p/blog-page_24.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://angelou-kea.blogspot.gr/2011/09/blog-post_5482.html
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καζεηψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δηδάζθνπλ γιψζζεο, αιιά θαη πνιχγισζζνπο 

γνλείο, επίζεο ν γισζζηθφο πινχηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ εθαξκφδεη ην 

ζελάξην. Ο ρξφλνο ζην α΄ κέξνο κπνξεί λα ξπζκηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο θαη λα γίλεη ε αλάινγε επηινγή ησλ θεηκέλσλ. Δλδηαθέξνλ γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ εγεκνληθψλ ζρέζεσλ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ ζα παξνπζίαδε ε εξκελεπηηθή 

αλάγλσζε ζρνιηθψλ εμσθχιισλ απφ εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ησλ ηζρπξψλ γισζζψλ, 

φπσο ηα αγγιηθά, ηα γαιιηθά, ηα γεξκαληθά. 

Θ. BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Αλησλνπνχινπ . 2013. Παξαδείγκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ςεθηαθώλ 

πεξηβαιιόλησλ ζηα πιαίζηα ησλ ηξηώλ αιιειέλδεησλ θύθισλ. Κέληξν Διιεληθήο 
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