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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Πεξί ιαθσληθφηεηαο ν ιφγνο 

Δημιοςπγόρ  

Παλαγηψηα εθεξιή  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

Αχγνπζηνο 2014  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

4ε ελφηεηα: εκεηψζεηο-Πεξίιεςε: Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή έθθξαζε. 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια 

6/7 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο:  

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο εμνπιηζκέλε κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή 

ππνινγηζηή κε πξνβνιηθφ, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Σν wiki ή ην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο.  
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Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Θα βνεζήζεη ε πξνεγνχκελε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο 

θαζψο θαη κε δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο: αλαδήηεζε πεγψλ ζην δηαδίθηπν, 

επεμεξγαζία, ζχλζεζε απφ θνηλνχ θεηκέλσλ. Πξνυπνζέηνπκε, επίζεο, φηη έρνπλ 

εμνηθεησζεί κε ηε δηαδηθαζία ησλ ζεκεηψζεσλ, ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

πεξίιεςεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα έρεη εξεπλήζεη ηα 

δεηνχκελα ζην δηαδίθηπν θαη λα έρεη θαηαιήμεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα λα 

ζπληνλίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο παξνπζηάζεηο θαη ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα (Γ΄ 

θάζε).  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

—  

 

Το ζενάπιο ανηλεί 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ «Σαρχηεηα-Βξαδχηεηα» (εθεξιή 2014). Ζ 

εθαξκνγή έδεημε φηη νη καζεηέο ελδηαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα γηα ην θαηλφκελν ηεο 

ζπληφκεπζεο ηνπ ιφγνπ ζηελ επνρή καο, νπφηε ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ε 

πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη ρψξνπ δηακνξθψλεη λέεο γισζζηθέο πνηθηιίεο 

θαη ηδηνιέθηνπο.    

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ πξφηαζε πξνβιέπεη ηξεηο δηδαθηηθέο θάζεηο. ηελ πξψηε νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη 

ζε νκάδεο, κειεηνχλ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ηελ εκπινπηηζκέλε ςεθηαθή εθδνρή 

ηνπ θαη αλαθνηλψλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο-δηεξεχλεζήο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα. Σν δεηνχκελν ζηε θάζε απηή είλαη λα δηεξεπλήζνπλ ζρεηηθά κε ηα 

θείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην πιηθφ, ηηο πεγέο πξνέιεπζήο ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

κέζα ζην ζψκα ηνπ εγρεηξηδίνπ, ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη λα 
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θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ζπγθξνηείηαη ν ζρνιηθφο ιφγνο. 

ηε δεχηεξε θάζε, πάιη ζε νκάδεο, νη καζεηέο αλαδεηνχλ θαη κειεηνχλ θείκελα ηνπ 

δηαδηθηχνπ, θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη ζπλζέηνπλ παξνπζηάζεηο, κε ζηφρν ζηελ 

επφκελε (ηξίηε) θάζε λα αλαθνηλψζνπλ επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ζηελ 

νινκέιεηα, ψζηε λα πξνθιεζεί ζπδήηεζε γηα ηα θείκελα πνπ εληφπηζαλ, ηα 

πεξηθείκελα εληφο ησλ νπνίσλ αλα-πιαηζηψλνληαη, ηνπο ιφγνπο θαη ηηο ηδενινγηθέο 

ζηάζεηο πνπ απηά ζπγθξνηνχλ. Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη λα αλαπηχμνπλ νη 

καζεηέο δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, επεμεξγαζίαο θαη, θπξίσο, θξηηηθήο αλάγλσζεο ηεο 

δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο (θαζψο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απηή πξνβάιιεη ή 

θαηαζθεπάδεη). 

 Οη καζεηέο ζα ρξεηαζηεί λα κειεηήζνπλ ην θεηκεληθφ πιηθφ φρη κφλν ζε 

επίπεδν αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ, εληνπίδνληαο δειαδή πιεξνθνξίεο, αιιά λα 

πξνρσξήζνπλ ζε επίπεδα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο, δηεξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ηα θείκελα αλαπιαηζηψλνληαη ζε άιια πεξηθείκελα (είηε πξφθεηηαη γηα 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην είηε γηα ηα θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ). Γεκηνπξγνχκε, κε άιια 

ιφγηα, εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηα φξηα, ηελ ηζηνξηθφηεηα, ηελ αιήζεηα, ηελ 

ηδενινγία ησλ θεηκέλσλ, κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ζηηο θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο 

θαη εμσζρνιηθέο πξαθηηθέο.  

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ πξφηαζε εζηηάδεη ζηελ θαιιηέξγεηα γξακκαηηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (λένη γξακκαηηζκνί θαη θξηηηθφο 

γξακκαηηζκφο). Οη καζεηέο, αμηνπνηψληαο κε ιεηηνπξγηθφ θαη θξηηηθφ ηξφπν ηηο 

ηερλνινγίεο (σο κέζα πξαθηηθήο γηα αλαδήηεζε-έξεπλα, αλάγλσζε, γξαθή, 

παξνπζίαζε, επηθνηλσλία), γίλνληαη πεξηζζφηεξν ππνςηαζκέλνη αλαγλψζηεο θαη 

ζπληάθηεο θεηκέλσλ, ζπλδένληαο απηά κε ηνπο θνξείο ηνπο θαη ηνπο επηθνηλσληαθνχο 

ηνπο ζηφρνπο (Κνπηζνγηάλλεο 2012). 
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Ζ ζπδήηεζε γηα ηνπο φξνπο θαη ηα φξηα ηνπ κπιηικού γπαμμαηιζμού έρεη 

αλνίμεη θαη ζηε ρψξα καο -ην πξφζθαην, κάιηζηα, πηινηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα 

ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2011) αλαθέξεη ζηηο 

ελαξθηήξηεο δειψζεηο ηνπ φηη «ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ». 

ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, κεηαμχ άιισλ, ηίζεληαη σο δεηνχκελα ε θξηηηθή αλάγλσζε 

ηνπ ζρνιείνπ σο θεηκέλνπ θαη ε αλάγλσζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο ηνπηθφηεηαο θαη ην ζέκα ησλ 

ηαπηνηήησλ: Ζ αλάγθε δειαδή, ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, λα νξηζηεί κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, γηα λα απνθεπρζνχλ 

πξνζρεκαηηθέο ρξήζεηο θαη αληηθάζεηο αλάκεζα ζηηο πξνζέζεηο-δειψζεηο θαη ζε απηφ 

πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο. Ζ αλάγθε, επηπιένλ, λα 

δηεξεπλεζεί  ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ ή εγγξάκκαησλ ηαπηνηήησλ, πνπ ην εθάζηνηε 

πξφγξακκα ζπνπδψλ νξακαηίδεηαη, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιά, θπξίσο, κε ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ε νπνία πηνζεηεί ζπρλά θαηλνθαλείο φξνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο, αιιά ζηελ νπζία 

ειάρηζηα κεηαθηλείηαη σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ην είδνο ησλ 

εγγξάκκαησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ελεξγνπνηεί (Κνπηζνγηάλλεο & Αιεμίνπ 2013).     

ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο εληάζζνπκε ην παξφλ δηδαθηηθφ 

παξάδεηγκα-πξφηαζε, πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζνπκε ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ηεο εκπινπηηζκέλεο ςεθηαθήο εθδνρήο ηνπ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Αλ 

ζεσξήζνπκε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, έληππα θαη ςεθηαθά, σο θείκελα πνπ ζπλδένληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο θαη θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, ηφηε ε αλάγλσζή ηνπο ππαγνξεχεη κηα δηαθνξεηηθή ινγηθή ε νπνία 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζπλήζε πξαθηηθή ησλ εξσηήζεσλ πάλσ ζηα θείκελα πνπ 

αλζνινγνχληαη ή εκπινπηίδνπλ ην ππάξρνλ έληππν πιηθφ. ηξέθεη ην ελδηαθέξνλ φρη 

κφλν ζην πεξηερφκελφ ηνπο, αιιά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλνληαη 

θαη αλαπιαηζηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο.    
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Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Ζ επξχηαηε ρξήζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

ε ζπλαθφινπζε δηακφξθσζε γισζζηθήο ηδηνιέθηνπ, πνπ ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε 

εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ, αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε αλάγθε ησλ εθήβσλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ γισζζηθά απφ ηνπο ελήιηθεο, είλαη δήηεκα πνπ πξνθαιεί 

επαλεηιεκκέλεο ζπδεηήζεηο ζηα ΜΜΔ, απαζρνιεί ηηο θνηλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γνλέσλ, θαη απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ζηνπο θχθινπο ησλ επηζηεκφλσλ. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο επηπηψζεηο ζηε γιψζζα θαη ελ γέλεη ηελ επηθνηλσλία είλαη 

έληνλνο, ζπρλά φκσο άθξηηνο θαη αβαζάληζηνο. Σν δήηεκα ελδηαθέξεη άκεζα ηνπο 

καζεηέο, γηαηί είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Αζρνινχκελνη κε απηφ έρνπλ 

ηελ επθαηξία:   

 Να εξεπλήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο λέεο πξαθηηθέο 

επηθνηλσλίαο πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ λα επηθνηλσλεί γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά.  

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο πνηνηηθέο κεηαβνιέο ζηε γιψζζα θαη ηελ 

επηθνηλσλία πνπ επηθέξνπλ ε επξχηαηε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο θαη νη 

αλάγθεο γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ, κειεηψληαο θαη αμηνινγψληαο 

πνηθίιεο πεγέο θαη απφςεηο.  

 Να αλαπηχμνπλ, θπξίσο, θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία έξρνληαη ζε επαθή ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Ση 

ελλννχκε κε απηφ; Να αξρίζνπλ ζηαδηαθά λα αληηιακβάλνληαη φηη νη απφςεηο 

πνπ εθθέξνληαη πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο (ζπλαξηψκελεο κε ηηο 

πεγέο θαη ηνπο θνξείο πξνέιεπζεο, ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο 

απνδέθηεο) δελ είλαη εληαίεο νχηε πιήξεηο, ζπρλά είλαη αληηθαηηθέο, ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλεο, πξντφληα εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο ή 
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αβαζάληζηεο θξίζεο, απνηεινχλ κε άιια ιφγηα εξκελείεο θαη φρη απφιπηεο 

αιήζεηεο. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Ζ γισζζηθή χιε ηεο ελφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο ησλ ζεκεηψζεσλ, ηνπ 

δηαγξάκκαηνο θαη ηεο πεξίιεςεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαζψο θαη πνηθηιία 

θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε ιαθσληθή έθθξαζε, ηελ ηθαλφηεηα 

γηα ππθλή θαη εχζηνρε δηαηχπσζε, ηε βξαρπινγία, ηα αξθηηθφιεμα θαη ηηο 

ζπληνκνγξαθίεο, ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε ιαθσληθή ή ε αλαιπηηθή 

δηαηχπσζε θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ζχγρξνλεο εθδνρέο ζπληφκεπζεο 

ηνπ ιφγνπ. Βάζεη ησλ παξαπάλσ αλακέλνπκε απφ ηνπο καζεηέο: 

 Να εμνηθεησζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηηο ηερληθέο ησλ ζεκεηψζεσλ, ησλ 

δηαγξακκάησλ θαη ησλ πεξηιήςεσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Οη ηερληθέο απηέο ζα ηνπο 

απαζρνιήζνπλ θαη θαηά ηε θάζε ζπιινγήο, αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηά ηε θάζε ζχλζεζεο ησλ δηθψλ ηνπο παξνπζηάζεσλ. 

 Να πξνρσξήζνπλ ζε επίπεδα θαηαλφεζεο πνπ δε κέλνπλ ζηνλ αλαγλσξηζηηθφ 

γξακκαηηζκφ (εληνπηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο), αιιά εμεηάδνπλ ηα θείκελα ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα αληίζηνηρα πεξηθείκελα (δεκηνπξγνί, πεξηβάιινληα 

δεκνζίεπζεο ή αλαδεκνζίεπζεο, επηθνηλσληαθνί ζηφρνη, θεηκεληθά είδε, 

γιψζζα θαη χθνο, απνδέθηεο).  

Γπαμμαηιζμοί 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ην ζθεπηηθφ είλαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο λένπο γξακκαηηζκνχο πνπ αμηνπνηνχλ κε ιεηηνπξγηθφ 

ηξφπν ηηο ηερλνινγίεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ πνπ ππαγνξεχεη κηα ππνςηαζκέλε ζηάζε απέλαληη ζηελ ηερλνινγία θαη 

ηα θείκελα πνπ απηή πξνβάιιεη, δηακνξθψλεη ή αλαπιαηζηψλεη. Δηδηθφηεξα, 

αλακέλνπκε λα αλαπηχμνπλ:   
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 Γεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, γξήγνξεο θαη ζηνρεπκέλεο αλάγλσζεο θαζψο θαη 

εληνπηζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

 Γεμηφηεηεο θαηαλφεζεο, αμηνιφγεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα θαη πξφθιεζε 

ζπδήηεζεο). 

 Κξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηερλνινγία. Να αληηιακβάλνληαη ζηαδηαθά φηη 

ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο σο κέζνπ αλάγλσζεο, γξαθήο θαη επηθνηλσλίαο δελ είλαη 

νπδέηεξνο, αιιά ζπλπθαζκέλνο κε ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, 

πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα (Κνπηζνγηάλλεο & Αιεμίνπ φ.π.), ε νπνία, 

σζηφζν, δελ είλαη νχηε κία νχηε εληαία, αιιά πνιπδηάζηαηε, πνιχπινθε 

ζπρλά θαη αληηθαηηθή. Ο ζηφρνο απηφο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηνπο 

ζηφρνπο ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ (γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη γλψζεηο 

γηα ηε γιψζζα), εηδηθφηεξα κε απηνχο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζηα θείκελα, ηηο απφςεηο-ηδενινγίεο πνπ εθθέξνπλ θαη ηα 

αληίζηνηρα πεξηθείκελα εληφο ησλ νπνίσλ πιαηζηψλνληαη θαη 

αλαπιαηζηψλνληαη.    

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Ο ιφγνο ησλ καζεηψλ ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ζπλεγνξνχλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία θαη ε εξεπλεηηθή κάζεζε. 

Ζ γισζζηθή χιε δελ απνηειεί πιηθφ πξνο εθκάζεζε, αιιά πεδίν πξνο δηεξεχλεζε θαη 

ζπδήηεζε. Αλακέλνπκε επνκέλσο: 

 Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο, 

δηαηππψλνληαο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη εθαξκφδνληαο κεζφδνπο εξγαζίαο, 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 
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 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο θαη ηεο νινκέιεηαο, θαηαζέηνληαο παξαηεξήζεηο, πξνβιεκαηηζκνχο 

θαη ζπκπεξάζκαηα. 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο ησλ SMS, ηδηαίηεξα απφ ην εθεβηθφ θαη λεαληθφ 

θνηλφ, θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ καο ζρεηηθά κε ην δήηεκα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. Δθθηλψληαο απφ ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ καο (ζε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφιεθην, γηα πνηνπο 

ιφγνπο θαη ηη πηζηεχνπλ γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ηδηνιέθηνπ ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζα 

καο) κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα ζέζνπκε ην πξφβιεκα πξνο επίιπζε: αο δνχκε, 

αξρηθά, πνηεο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο ζέηεη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ε εκπινπηηζκέλε 

ςεθηαθή εθδνρή ηνπ θαη, πεξεηαίξσ, ηα θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ θαζνξίδεη ηα 

πεδία έξεπλαο, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο, πνπ είλαη ν ζρνιηθφο ιφγνο 

θαη ν ιφγνο ηνπ δηαδηθηχνπ.   

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην ζπλδέεηαη κε ηελ 4ε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ «εκεηψζεηο-

Πεξίιεςε» θαη ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά 

κε ηε ιαθσληθή δηαηχπσζε (ζ. 277-278). Μπνξεί, επίζεο, λα ζπλδεζεί κε ηελ ελφηεηα 

«Γιψζζα θαη γισζζηθέο πνηθηιίεο» ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε «ηα γξαπηά κελχκαηα απφ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν» (ζ. 47). 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη θπξίσο σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ. Δηδηθφηεξα: α) Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλαδήηεζε, 

αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, σζψληαο ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε 
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αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λέσλ κέζσλ. 

β) Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ζεκεηψζεηο, ζρεδηαγξάκκαηα 

θαη πεξηιήςεηο ζηε θάζε αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ. γ) Σν ινγηζκηθφ 

παξνπζίαζεο (ppt) γηα ηελ πεξηιεπηηθή έθζεζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη πνξηζκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ησλ καζεηψλ. Γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ καζεηηθψλ 

θεηκέλσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θάπνην απφ ηα πεξηβάιινληα ηνπ Web 2.0 (wiki, 

ηζηνιφγην) ή/θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.   

Κείμενα 

 Έκθπαζη Έκθεζη, β΄ ηεύσορ. Αζήλα: Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, 

ζ. 277-279. 

 Έκθπαζη Έκθεζη Β΄ Λςκείος – Βιβλίο Μαθηηή (Δμπλοςηιζμένο). Φεθηαθφ ρνιείν. 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: κειέηε ηνπ έληππνπ θαη εκπινπηηζκέλνπ ςεθηαθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

(νκάδεο) θαη  παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ (νινκέιεηα): 2 ψξεο, εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο εμνπιηζκέλν κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή κε ππνινγηζηή θαη πξνβνιηθφ: 

Σν πξψην δεθάιεπην ή ηέηαξην δηαηίζεηαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην ζέκα 

καο· πξνθαινχκε κηα κηθξή ζπδήηεζε γηα ηηο πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη 

ρψξνπ ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ νινέλα απμαλφκελε 

ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ηελ επξχηαηε δηάδνζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Οη καζεηέο εθζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη θάλνπλ κηα αξρηθή 

ηνπνζέηεζε. ε επφκελν ζηάδην πεξηγξάθνπκε ζχληνκα ηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο 

ηνπ ζέκαηνο: ζα κειεηήζνπκε αξρηθά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζηελ έληππε θαη 

ςεθηαθή εθδνρή ηνπ (γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο ιαθσληθφηεηαο), ζα ζπδεηήζνπκε κε 

βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα αλαδεηήζνπκε θαη ζα επεμεξγαζηνχκε θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα επξήκαηά καο θαη ζα ζπδεηήζνπκε πάλσ ζ’ απηά.   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2914,11470/
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Δμεγνχκε φηη ην ηξέρνλ δίσξν ζα αζρνιεζνχκε κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ πξνηείλνπκε λα δηακνξθσζνχλ ηέζζεξηο νκάδεο πνπ ζα 

επεμεξγαζηνχλ αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε ηάμε αξηζκεί 25 

καζεηέο, ηφηε κηιάκε γηα ηξεηο εμακειείο θαη κία επηακειή. Οη ζπλήζσο δψδεθα 

ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ επηηξέπνπλ ηνλ ρσξηζκφ ησλ νκάδσλ ζε ππννκάδεο 

(ηξηκειείο ή δηκειείο). Καιφ ζα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη θάλεη κηα πξνεξγαζία 

γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ κε ζηφρν ηελ αλνκνηνγελή ζχλζεζε σο πξνο ην θχιν, 

ηηο επηδφζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, γηα λα 

ππάξμεη αιιειεπίδξαζε θαη αιιεινυπνζηήξημε. Αθνχ γίλεη ε πξψηε θαηαλνκή ζε 

νκάδεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα απηννξγαλσζνχλ θαη λα θαηαλείκνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

επηκέξνπο εξγαζίεο. Σνλίδνπκε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ, ψζηε λα πξνθχςεη έλαο θνηλφο 

πξνβιεκαηηζκφο. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ ηψξα λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο, λα αλνίμνπλ ην αληίζηνηρν κε ηελ νκάδα ηνπο ειεθηξνληθφ θχιιν εξγαζίαο, 

πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε θάθειν ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, θαη λα 

αξρίζνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηα δεηνχκελα. Θα ρξεηαζηεί λα έρνπλ αλνηρηφ θαη ην 

έληππν ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ δηεξεχλεζε, φπσο θαίλεηαη ζηα θχιια εξγαζίαο ηεο Α΄ 

θάζεο, εμεηάδεη: α) ην είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζψκα ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ζηελ έληππε θαη ςεθηαθή εθδνρή ηνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθηθέο 

παξαπνκπέο, β) ην εηθνληζηηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηα θείκελα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηε λνεκαηνδφηεζή ηνπο, γ) ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ ηα ελ 

ιφγσ θείκελα ζην ζψκα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, δ) ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

«ζπλνκηινχλ» θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ε) ηελ εηθφλα-άπνςε πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο απφ ηελ αλάγλσζε ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη. 

Σν θχιιν εξγαζίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηηο 

ζεκεηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ καζεηψλ επί ησλ δεηνπκέλσλ. Δάλ ν 

εθπαηδεπηηθφο εθηηκά φηη κπνξεί λα δηαζέζεη επηπιένλ δηδαθηηθή ψξα γηα ηε θάζε 
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απηή, ζα κπνξνχζαλ νη νκάδεο λα εηνηκάζνπλ κηα κηθξή παξνπζίαζε (4/5 

δηαθάλεηεο), ζπλνςίδνληαο ηα επξήκαηά ηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε 

ζπδήηεζε επί ησλ επξεκάησλ ζα ζηεξηρηεί ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ καζεηψλ ζην 

ειεθηξνληθφ θχιιν εξγαζίαο, πνπ κπνξεί λα πξνβιεζεί ζηελ θεληξηθή νζφλε ή ζηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα.  

ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο ν εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί δηαθξηηηθά ηελ 

εξγαζία ησλ καζεηψλ θαη παξεκβαίλεη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί ή αλ δηαπηζηψζεη φηη ε 

πνξεία εξγαζίαο μεθεχγεη απφ ηνλ αξρηθφ ηεο ζηφρν.  

Ζ επφκελε ψξα, εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηεξεχλεζε, δηαηίζεηαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζηελ νινκέιεηα θαη ηε ζπλαθφινπζε ζπδήηεζε. Οη 

ζεκεηψζεηο ή παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ κπνξεί λα πξνβάιινληαη ελαιιάμ κε ηε 

ζειίδα ηνπ εκπινπηηζκέλνπ ςεθηαθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, πξάγκα πνπ ζα 

επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε επνπηεία ησλ ππφ ζπδήηεζε επξεκάησλ.  

πκθσλνχκε φηη ε θάζε νκάδα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 10 ιεπηά γηα λα 

παξνπζηάζεη ηα επξήκαηα θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ απνξίεο, εξσηήζεηο, ζρφιηα 

θηι., ψζηε λα  ππάξμεη ρξφλνο γηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αλάγλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο θαζψο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ηα ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα. Σα 

αξρεία ησλ νκάδσλ θαη ε ζχλνςε ηεο ζπδήηεζεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαξηεζνχλ ζην wiki ή ην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο πξνο δηάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο.  

Οη άμνλεο ηεο ζπδήηεζεο θαη ηα ζπλαθφινπζα ζπκπεξάζκαηα αλακέλνπκε φηη 

ζα θηλεζνχλ πεξίπνπ ζηα εμήο: Ζ έλλνηα ηεο ιαθσληθφηεηαο, νλνκαηνινγηθά θαη 

ηζηνξηθά, ζπλδέεηαη κε ηελ αξραία πάξηε, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζή 

ηεο, ηνλ ηξφπν δσήο, ηελ έκθαζε ζηελ πξάμε θαη φρη ζηνλ ιφγν· πεξηβάιιεηαη 

κάιηζηα κε αμία, ηφζν σο ηξφπνο έθθξαζεο φζν θαη σο γεληθφηεξε ζηάζεο δσήο. 

Απηφ απνηππψλεηαη ζε θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο (Ζξφδνηνο, 

Πιάησλαο), ζηα νπνία παξαπέκπεη ην εκπινπηηζκέλν ςεθηαθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ 
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έλλνηα, σζηφζν, πξνβάιιεηαη θαη εμαίξεηαη ζε δηάθνξεο επνρέο θαη θνηλσλίεο, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηα βηθηθζέγκαηα ζηα νπνία παξαπέκπεη ην ςεθηαθφ βηβιίν, αλ θαη 

πξσηνζηαηεί ζ’ απηά ν ιφγνο ησλ αξραίσλ ζνθψλ (πνηεηψλ, θηινζφθσλ θαη 

ξεηφξσλ). Μηα ελδηαθέξνπζα δηαπίζησζε είλαη φηη ε αμία ηεο ιαθσληθφηεηαο 

παξακέλεη  ηζρπξή θαη ζην παξφλ, εθφζνλ ζχγρξνλεο ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο 

αθηεξψλνπλ εηδηθή ζειίδα. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην, έληππν θαη ςεθηαθφ, ζέηεη επίζεο 

εξσηήκαηα γηα ηηο πεξηζηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ή αληελδείθλπηαη ε ρξήζε 

ηεο, θαη εξσηήκαηα γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εζσζηξέθεηα κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Θέηεη, επνκέλσο, θαη κηα άιιε δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ γηα ηα φξηα ηεο ρξήζεο ηεο. Μηα 

έιιεηςε πνπ παξαηεξείηαη εδψ είλαη φηη δελ ππάξρνπλ θείκελα θαη παξαπνκπέο πνπ 

ζα βνεζνχζαλ ελδερνκέλσο ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζαθέζηεξε 

ηνπνζέηεζε πάλσ ζην δεηνχκελν, εθηφο απφ ην δνθηκηαθφ θείκελν ηνπ Δ. 

Παπαλνχηζνπ «Ο ππθλφο θαη ιηηφο ιφγνο» πνπ δηαηππψλεη απφςεηο γηα ηε 

ιαθσληθφηεηα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηηο γιψζζεο, ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θηι. Σν 

απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Γ. Μπακπηληψηε, πνπ αλαπιαηζηψλεηαη απφ ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη αλαζεκαζηνδνηείηαη  κε ηελ εηθφλα-θνιάδ (απνζπάζκαηα απφ 

εθεκεξίδεο, φπνπ πξσηνζηαηνχλ ηα αξθηηθφιεμα), ζέηεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε ηνπ 

δεηήκαηνο γηα ηηο αηηίεο ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ησλ αξθηηθφιεμσλ -κηα ζχγρξνλε 

εθδνρή βξαρπινγίαο-  θαη θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, επηζεκαίλνληαο ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε γιψζζα θαη επηθνηλσλία. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη παξαπνκπέο 

ηνπ εκπινπηηζκέλνπ ςεθηαθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ 

θεηκέλνπ (απνζπάζκαηα απφ ηε ζρνιηθή γξακκαηηθή γηα ηα αξθηηθφιεμα θαη ηηο 

ζπληνκνγξαθίεο, νξηζκφο ησλ ελλνηψλ ζηε Wikipedia, ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ 

αθξσλπκίσλ, ζπληνκνγξαθηψλ θηι., άξζξν γηα ηε γιψζζα ησλ SMS), ηα νπνία δε 

ζπκπιεξψλνπλ απιψο ην θείκελν, αιιά δηεπξχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη 

απνηππψλνπλ έλα έληνλν κεηαγισζζηθφ ελδηαθέξνλ θαη κηα ζχγρξνλε νπηηθή ζρεηηθά 

κε ην θαηλφκελν ηεο γισζζηθήο ζχκπηπμεο θαη ηε ρξήζε αξθηηθφιεμσλ, αθξσλπκίσλ 
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θαη ζπληνκνγξαθηψλ. Ζ ζπδήηεζε δηεπξχλεηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο-ζρφιηα γηα ην 

είδνο ησλ πεγψλ, ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηελ επάξθεηα θαη ηεθκεξίσζή ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, δελ έρνπκε ρξνλνινγηθέο ελδείμεηο γηα ην απφζπαζκα ηεο 

ζπλέληεπμεο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε, πνπ ζα βνεζνχζε ελδερνκέλσο ηνλ ζχγρξνλν 

αλαγλψζηε-καζεηή λα ηνπνζεηήζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία· επίζεο, ζην άξζξν ηεο Wikipedia γηα ηα 

αξθηηθφιεμα εθθέξεηαη ε άπνςε φηη είλαη γισζζνινγηθά αζηήξηθην λα ζεσξνχκε φηη 

ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αξθηηθφιεμσλ αθαηξεί ην ηζηνξηθφ, ηδενινγηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν ησλ ιέμεσλ, άπνςε πνπ απαληά πηζαλφλ ζηελ πξνεγνχκελε 

(ηνπ Γ. Μπακπηληψηε), ε νπνία φκσο απνδπλακψλεηαη απφ ηελ έιιεηςε 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη ηεθκεξίσζεο.    

Δθείλν, βέβαηα, πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα δηαθαλεί ην λφεκα πνπ ζπγθξνηνχλ νη 

καζεηέο απφ ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηελ έληππε θαη 

ςεθηαθή εθδνρή ηνπ, ζε πνην βαζκφ δηακφξθσζαλ, απνζαθήληζαλ ή ζπκπιήξσζαλ 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, ηη ζα ήζειαλ ελδερνκέλσο λα 

δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ θαη παξφκνηα.  

 

 Β΄ θάζε: Αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαη δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ (2/3 ψξεο), 

εξγαζία ζε νκάδεο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ή ελαιιαθηηθά αίζνπζα κε ηζάξηζκνπο 

ησλ νκάδσλ ππνινγηζηέο: Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε θαη 

κειέηε θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ εμέηαζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε θάζε. Τπελζπκίδνπκε φηη ε έξεπλα ζα πξνζπαζήζεη λα εμεηάζεη ηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα: α) Ση είδνπο πιεξνθνξίεο δίλεη ην Google γηα ηηο έλλνηεο 

«ιαθσληθφηεηα», «ζπληφκεπζε ηνπ ιφγνπ», «αξθηηθφιεμα», «γιψζζα ησλ SMS» θαη 

αλάινγα; β) ε ηη πεξηθείκελα εληάζζνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο  (είδε θεηκέλσλ θαη 

ηζηνζειίδσλ, ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο, ππνγξάθσλ ή θάηνρνο ηεο ζειίδαο, ζθνπφο 

ηεο δεκνζίεπζεο, απνδέθηεο); γ) Πνηεο απφςεηο θαη ηδενινγηθέο ζηάζεηο 

δηακνξθψλνληαη; Πνηεο απφ απηέο αλαθπθιψλνληαη θαη ζε πνην βαζκφ;  δ) ε πνηα 
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γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπκε γηα ηνλ βαζκφ ζπλάθεηαο ή απφθιηζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ-απφςεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ; Γηεπξχλνπλ, 

εξκελεχνπλ, αλαπαξάγνπλ, δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ιφγν ηνπ;  

Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ ζα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιέμεσλ-

θιεηδηψλ θαη ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ νκάδσλ εξγαζίαο κε ην ζθεπηηθφ ε θάζε 

νκάδα λα αλαιάβεη κία ιέμε-θιεηδί θαη λα αλαδεηήζεη θεηκεληθφ πιηθφ ζηηο νθηψ κε 

δέθα πξψηεο ζειίδεο εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Απνθαζίδνπκε απφ θνηλνχ κε 

ηνπο καζεηέο πνηεο κπνξεί λα είλαη απηέο νη ιέμεηο-θξάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ηηο: «ιαθσληθφηεηα», «ζπληφκεπζε ηνπ ιφγνπ», «γιψζζα ησλ SMS», «αξθηηθφιεμα», 

πνπ ζεκαίλεη ηε δηακφξθσζε ηζάξηζκσλ νκάδσλ. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ ηα νκαδνζπλεξγαηηθά ζρήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο ή λα ππάξμνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο (ζε επίπεδν νκάδσλ ή ππννκάδσλ), αλ θξίλνπκε φηη είλαη απαξαίηεηεο. 

Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν δίσξν, έηζη θαη ηψξα νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

απηννξγαλσζνχλ θαη λα θαηαλείκνπλ πεξαηηέξσ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο. Μπνξεί, ι.ρ., 

ε κία ππννκάδα λα δηεξεπλήζεη ηελ 1ε, 3ε, 5ε, 7ε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ, ε 

δεχηεξε ηελ 2ε, 4ε, 6ε, 8ε θ.ν.θ. 

Καηά ηε θάζε αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζα βνεζήζεη 

ηδηαίηεξα ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην ειεθηξνληθφ θχιιν 

εξγαζίαο) γηα ην θξάηεκα ζεκεηψζεσλ, ηελ θαηάζεζε παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ, 

πιηθφ δειαδή πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα νη νκάδεο γηα ηε δεκηνπξγία 

παξνπζηάζεσλ (6/8 δηαθάλεηεο) κε ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ (ppt). Ο ζηφρνο είλαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (νινκέιεηα, θνηλφ καζεηψλ), λα 

παξνπζηάζνπλ κε επζχλνπην θαη αδξφ ηξφπν ηα επξήκαηα, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Σν ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε θαη άιισλ 

πφξσλ, εθηφο απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα απαζρνιήζεη ηνπο 

καζεηέο. Σν παξφλ ζελάξην δελ εζηηάδεη ηφζν ζηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ηεο 

παξνπζίαζεο (αλ θαη ν ραξαθηήξαο απηφο δελ εθιείπεη πνηέ) φζν ζε δηαδηθαζίεο 

αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη, θπξίσο, θξηηηθήο αλάγλσζήο ηεο. 
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Σνλίδνπκε ζηνπο καζεηέο φηη ε θάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη έλα ηειηθφ πξντφλ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία-

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ππννκάδσλ.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππννκάδεο αξρίζνπλ ηελ αλαδήηεζή ηνπο ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ν εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί δηαθξηηηθά ηελ 

πνξεία εξγαζίαο θαη παξεκβαίλεη φηαλ δηαπηζηψζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα, ακεραλία θαη 

δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ. Έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ζηελ θξηηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε γξήγνξε αλάγλσζε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ 

πνπ πιαηζηψλνπλ ηε ιέμε-θξάζε θιεηδί, πνπ κπνξεί λα είλαη ηα άκεζα ζπκθξαδφκελα 

εληφο ησλ νπνίσλ εκθαλίδεηαη απηή, αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηνπ αξρείνπ, 

ηνλ θνξέα θαη ηε ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο· ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ππνζέζεηο γηα ην 

είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνηεινχλ, πηζαλφλ, ην πξψην θίιηξν 

αμηνιφγεζεο. Βέβαηα, δεμηφηεηεο γξήγνξεο αλάγλσζεο κε ζηφρν κηα αξρηθή 

απνηίκεζε ηεο πιεξνθνξίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο απφ 

ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, αλ ιάβνπκε κάιηζηα ππφςε καο ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο 

πινήγεζεο ησλ εθήβσλ ζην δηαδίθηπν (Κνπηζνγηάλλεο 2007). Υξεηάδεηαη κηα 

ζηαδηαθή εμνηθείσζε θαη κεηάβαζε απφ ηελ πεξηζζφηεξν ζηε ιηγφηεξν 

θαηεπζπλφκελε αλαδήηεζε. Δάλ ε ηάμε έρεη ιηγνζηέο εκπεηξίεο ζην ζέκα απηφ, 

κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα επηρεηξήζεη, ζε μερσξηζηή δηδαθηηθή ψξα, κηα επίδεημε ηνπ 

ηξφπνπ αλάγλσζεο ησλ εκθαληδφκελσλ απνηειεζκάησλ (Κνπηζνγηάλλεο 2012). ην 

παξφλ ζελάξην πξνυπνζέηνπκε φηη νη καζεηέο είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνεγνχκελεο αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο έρεη θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν ππνςηαζκέλνπο αλαγλψζηεο. 

Δμάιινπ, δίλνληαη ζρεηηθέο νδεγίεο ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 

Εεηήκαηα πνπ αλακέλνπκε φηη ζα πξνθχςνπλ, σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο, είλαη απηά ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ, εθφζνλ φια ηα 

εκθαληδφκελα απνηειέζκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ ίδην βαζκφ ζηα δεηνχκελα 
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(ι.ρ., ε θξάζε «ζπληφκεπζε ηνπ ιφγνπ» επηζηξέθεη πνιιά απνηειέζκαηα γηα 

ζπληνκεχζεηο πιεθηξνινγίνπ, αξρείσλ, θαθέισλ, ζπληνκεχζεηο αλαδήηεζεο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Wikipedia, πιεξνθνξίεο πνπ απαληνχλ ειάρηζηα ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Χζηφζν, επηρεηξψληαο κηα πξψηε εθηίκεζε γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο 

ηνπο, ζα ιέγακε φηη νη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά πξντφληα αλάγνπλ ηε ζπληφκεπζε ζε θπξίαξρε έλλνηα), 

αιιά θαη δεηήκαηα αλεπάξθεηαο θαη έιιεηςεο θπξίσο έγθπξνπ θαη επηζηεκνληθνχ 

ιφγνπ (ι.ρ., ε θξάζε «γιψζζα ησλ SMS» επηζηξέθεη εηδήζεηο θαη δεκνζηνγξαθηθά 

άξζξα κε πεξηιεπηηθέο αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη πνξίζκαηα γηα ηε 

ρξήζε ηεο ηδηνιέθηνπ θαη κε απφςεηο πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο, 

θείκελα δειαδή πνπ δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηηο επηζηεκνληθέο-εξεπλεηηθέο 

θνηλφηεηεο θαη ην επξχ θνηλφ, ηα νπνία έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγλσζηψλ 

αληηκεησπίδεη σο πεγέο απζεληίαο). Θα ρξεηαζηεί, επνκέλσο, νη νκάδεο λα 

δνθηκάζνπλ θαη ελαιιαθηηθέο δηαηππψζεηο ησλ ιέμεσλ-θξάζεσλ αλαδήηεζεο θαη λα 

δηαπηζηψζνπλ ζε πνην βαζκφ δηαθνξνπνηείηαη ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Γη’ 

απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη επηρεηξήζεη πξνεγνπκέλσο ν δηδάζθσλ κηα ηέηνηα 

έξεπλα θαη λα έρεη δηακνξθψζεη κηα εηθφλα γηα ην ηη κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ νη 

καζεηέο ζηε δηθή ηνπο έξεπλα, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία ησλ 

νκάδσλ θαη λα ζπληνλίζεη ηε ζπδήηεζε θαηά ηελ επφκελε θάζε.    

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο απηήο νη νκάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηα θείκελά ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ην πνηεο/νη ζα 

αλαιάβνπλ ηελ παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα.  

 

Γ΄ θάζε:  (2 ψξεο), νινκέιεηα, αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή κε 

ππνινγηζηή θαη πξνβνιηθφ: Ζ επφκελε θάζε πξνβιέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

επξεκάησλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ θαη ζπδήηεζε πνπ ζα απνζαθελίζεη, 

ζα ζρνιηάζεη θαη ζα ζπλνςίζεη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο καζεηέο 

θαη λα απνθαζίζνπκε γηα ηνλ ρξνληζκφ ησλ παξνπζηάζεσλ, γηαηί απηφ πνπ θπξίσο 
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ελδηαθέξεη είλαη ε ζπδήηεζε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ απηέο. Δάλ ζε θάζε νκάδα 

αληηζηνηρνχλ δέθα ιεπηά παξνπζίαζεο, ηφηε ν ρξφλνο γηα ζπδήηεζε θαη ζχλνςε είλαη 

επαξθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα θξαηνχλ 

ζεκεηψζεηο, γηα λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα, απνξίεο θαη ζρφιηα. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε, ζέηεη ηνπο άμνλεο θαη ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα ηα θξίζηκα 

ζεκεία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Δλαιιαθηηθά, 

ηνλ ξφιν ηνπ νηνλεί πξαθηηθνγξάθνπ κπνξεί λα ηνλ παίμεη κία καζήηξηα ή έλαο 

καζεηήο θξαηψληαο ζην ηεηξάδηφ ηνπ ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηειηθήο παξνπζίαζεο πνπ ζα ζπλνςίδεη ηα επξήκαηα 

ησλ επηκέξνπο παξνπζηάζεσλ.  

 Αλακέλνπκε φηη ζα πξνθχςνπλ επξήκαηα πνπ ζα ππξνδνηήζνπλ 

ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηη είδνπο θείκελα θαη ιφγνη θπξηαξρνχλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο θξάζεηο «ιαθσληθφηεηα» θαη «ζπληφκεπζε ηνπ ιφγνπ», έλα 

κεγάινο κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαηαιακβάλνπλ ηζηνζειίδεο θαη ηζηνιφγηα 

εθπαηδεπηηθψλ (δεκνζίσλ, ηδησηηθψλ θαη θξνληηζηψλ), ζρνιείσλ θαη θξνληηζηεξίσλ. 

ε κεγάιν πνζνζηφ ν ιφγνο απηφο ζπκπιεξψλεη θαη εξκελεχεη ηνλ ιφγν ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (απαληά ζηα εξσηήκαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, δίλεη ζρεδηαγξάκκαηα 

ή/θαη έηνηκα θείκελα-πξφηππα παξαγσγήο ιφγνπ), ρσξίο σζηφζν λα ιακβάλεη ππφςε 

ηελ εκπινπηηζκέλε ςεθηαθή εθδνρή ηνπ. Απηφ εμεγείηαη κάιινλ εχθνια αλ 

ζθεθηνχκε φηη νη ελ ιφγσ ηζηνζειίδεο έρνπλ δηακνξθσζεί πξηλ ηνλ εκπινπηηζκφ θαη 

δελ έρνπλ ελεκεξσζεί πξφζθαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιφγνπ απηνχ είλαη φηη 

επαλαιακβάλεηαη θαη αλαθπθιψλεηαη ζε άιια πεξηθείκελα (ηζηνιφγηα θαη 

ηζηνζειίδεο θξνληηζηεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη ζε πξνζσπηθά ηζηνιφγηα 

θαηφρσλ πνπ δε θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε ή/θαη έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε κε 

ειιηπή, ζπρλά, ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία σο πξνο ηελ αξρηθή παξαπνκπή). Σν 

απνηέιεζκα δηαθνξνπνηείηαη πιεθηξνινγψληαο ηε θξάζε «γιψζζα ησλ SMS», νπφηε 

ζηα εκθαληδφκελα απνηειέζκαηα θπξηαξρνχλ εηδήζεηο θαη άξζξα κε πεξηιεπηηθέο 

αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνξίζκαηα θαη απφςεηο γηα ηε ρξήζε ηεο 
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ηδηνιέθηνπ πνπ απνηππψλνπλ έλα έληνλν κεηαγισζζηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηδηφιεθην. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ επηζηξνθή πάξα 

πνιιψλ απνηειεζκάησλ, ζε αγγιηθή γιψζζα, κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ιίζηεο κε ηνπο 

ραξαθηήξεο ηεο  γιψζζαο ησλ SMS, γισζζάξηα θαη ζπκβνπιέο (ι.ρ., «πψο λα 

απνζηείιεηε έλα ξνκαληηθφ SMS» ή «the art of writing in SMS language»). 

Δλδηαθέξνληα απνηειέζκαηα επηζηξέθεη θαη ε ιέμε-θιεηδί «αξθηηθφιεμα», φπνπ, 

εθηφο απφ ηηο ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθψλ θαη θξνληηζηψλ, εκθαλίδνληαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη ιίζηεο κε αξθηηθφιεμα, αιιά θαη δεκνζηνγξαθηθά άξζξα πνπ 

ζρνιηάδνπλ ηνλ ζχγρξνλν πνιηηηθφ ιφγν, ν νπνίνο βξίζεη αξθηηθφιεμσλ, ρσξίο ζηελ 

νπζία λα θαηλνηνκεί θαη λα εγθαηληάδεη αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. 

Σα επξήκαηα απηά δηεπξχλνπλ ηε ζπδήηεζε πνπ αλνίγεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ε 

εκπινπηηζκέλε ςεθηαθή εθδνρή ηνπ, θσηίδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, πξνζζέηνπλ λέεο (γεσγξαθηθέο: θφξνπκ ζπδήηεζεο εμεηάδεη ην ζέκα ηεο 

ζχκπηπμεο ιέμεσλ θαη ζπιιαβψλ θαη πεξηθνπήο θσλεέλησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, ή θνηλσληθέο: άξζξα θαη εηδήζεηο γηα ηελ απφπεηξα ινγνηερληθήο γξαθήο ζηε 

γιψζζα ησλ SMS πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπδήηεζε γηα λέεο «κφδεο» θαη 

εθδνηηθά-εκπνξηθά εγρεηξήκαηα) θαη ελ γέλεη απνηππψλνπλ κηα πνιχπινθε θαη 

πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη έλλνηεο θαη 

επαλαπξνζδηνξίδεη ζπλερψο ην πεξηερφκελν θαη ην λφεκά ηνπο.  

 Άιιν παξάδεηγκα είλαη νη απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη θαη νη ζηάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη. ηνλ ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε έλλνηα ηεο ιαθσληθφηεηαο 

πεξηβάιιεηαη κε αμία, απνηειεί δείθηε γισζζηθήο θαη δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο, 

ζπλδέεηαη κε ην κέηξν θαη ηηο αξεηέο ηεο (αξραην)ειιεληθήο γιψζζαο θαη πλεχκαηνο, 

αιιά δηαθξίλεηαη απφ ην θαηλφκελν ηεο ζπληφκεπζεο ηνπ ιφγνπ θαη ηελ εθηεηακέλε 

ρξήζε ησλ αξθηηθφιεμσλ, πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ 

θαη ρξφλνπ, απνηειεί ζπλήζσο δείθηε γισζζηθήο θαη δηαλνεηηθήο αλεπάξθεηαο θαη 

επηθέξεη αιινηψζεηο ζηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο γεληθφηεξα. ρεηηθά 

κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο ησλ SMS θαη ησλ αξθηηθφιεμσλ, νη ιφγνη 
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φπσο είδακε πνηθίινπλ (εθπαηδεπηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, αξζξνγξάθνη, ζρνιηαζηέο, 

καζεηέο, ζπνπδαζηέο, ηδηψηεο θηι.), ην ίδην θαη νη απφςεηο (ηεθκεξησκέλεο ή κε). 

Άιινηε –θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα- ε  γιψζζα ησλ SMS ελνρνπνηείηαη θαη 

ζπλαθφινπζα ε ειηθηαθή νκάδα πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ, άιινηε –ιηγφηεξν 

– αληηκεησπίδεηαη κε ζεηηθή ζηάζε θαη αηζηνδνμία (ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηα SMS εληζρχνπλ ηε δεκνθξαηία) θαη αξθεηά πην 

ζπάληα εληνπίδνληαη θείκελα, ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ θπξίσο, πνπ ηνπνζεηνχληαη 

κε λεθαιηφηεηα θαη θξηηηθφ ιφγν απέλαληη ζηελ ηξέρνπζα θηινινγία θαη αμηνιφγεζε, 

θάλνληαο ιφγν γηα γισζζηθή πνηθηιφηεηα θαη γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε. Σν πνιχ 

ελδηαθέξνλ εχξεκα ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα απηφλ, πνπ αλακέλνπκε φηη ζα πξνθχςεη 

θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ καζεηψλ, είλαη φηη ε ζπδήηεζε γηα ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο 

ηδηνιέθηνπ ησλ SMS, ε αλεζπρία γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ζηε γισζζηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε δελ απαζρνιεί κφλν ηε ρψξα καο, αιιά 

πνιιέο ρψξεο· εχξεκα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζρφιηα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ηνπηθνχ κε ην παγθφζκην, ε νπνία πξνζιακβάλεη αθφκα πην έληνλεο δηαζηάζεηο κε ηε 

δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ ε αλαθχθισζε θεηκέλσλ, ηδεψλ 

θαη απφςεσλ είλαη έθδειν θαη θαζφινπ ακειεηέν ραξαθηεξηζηηθφ.   

 Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ε αλαδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν απαηηεί αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ δελ εμαληινχληαη ζηελ αληηγξαθή-

επηθφιιεζε ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ θαη, θπξίσο, φηη ηα εκθαληδφκελα 

απνηειέζκαηα κεηαθέξνπλ ξεηέο, ππφξξεηεο αιιά θαη άξξεηεο πιεξνθνξίεο, άξα κηα 

πξνζεθηηθή θαη ππνςηαζκέλε αλάγλσζε δελ πξέπεη λα ζηέθεηαη κφλν ζηελ 

πιεξνθνξία πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, αληαπνθξίλεηαη ζην δεηνχκελν, απαληά ζ’ έλα 

εξψηεκα θηι., αιιά ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηνλ θνξέα, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν 

δεκνζίεπζεο, ηα ππφινηπα θείκελα πνπ θηινμελνχληαη ζηε ζειίδα, ηελ επαξθή ή φρη 

ηεθκεξίσζε, ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο απνδέθηεο. Δπίζεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηππψλεηαη ζην δηαδίθηπν 

είλαη δηακεζνιαβεκέλε, δελ είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ζπλέβε ή ζπκβαίλεη, αιιά κηα 
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θαηαζθεπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ πνηθίινπο πφξνπο θαη θείκελα θαη πξνυπνζέηεη 

επηινγέο θαη εξκελείεο. Με ιίγα ιφγηα ην δηαδίθηπν σο θείκελν δελ είλαη νπδέηεξν 

νχηε ακεξφιεπην. Ζ δηακφξθσζε άπνςεο γηα έλα ζέκα ηεο επηθαηξφηεηαο δελ είλαη 

θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε, παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεξνθφξεζε είλαη πνηθίιε θαη 

εθηελήο. ηε δπζθνιία αλάγλσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηε δηακφξθσζε 

άπνςεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη ζπρλά αλαθπθινχκελεο πιεξνθνξίεο θαη 

ηνπνζεηήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αβαζάληζηεο θαη θάζε άιιν παξά ακεξφιεπηεο θξίζεηο. 

 ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλεηαη ε δηεξεχλεζε-ζπδήηεζε. Ο δηδάζθσλ απφ 

θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο κπνξεί λα απνθαζίζεη πνηεο θαηεπζχλζεηο κπνξεί λα πάξεη ην 

πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε. Θα κπνξνχζαλ, ι.ρ., θείκελα πνπ θξίζεθαλ ελδηαθέξνληα 

θαη αμηφινγα λα αλαξηεζνχλ ζην wiki ή ην ηζηνιφγην ηεο ηάμεο ή λα δεκηνπξγεζνχλ 

ππεξζπλδέζεηο κε αμηφινγεο ηζηνζειίδεο, εκπινπηίδνληαο έηζη ην ζψκα θεηκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ππφ ζπδήηεζε ζεκαηηθφ θχθιν. Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα αθνινπζήζεη 

αηνκηθή ή νκαδηθή παξαγσγή ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο, άξζξν, γηα παξάδεηγκα, 

ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ησλ SMS πνπ παξνπζηάδεη θαη ζρνιηάδεη ηα επξήκαηά ηνπο.  
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Α΄ θάζη: Μελέηη ηος ζσολικού εγσειπιδίος, ένηςπος και τηθιακού 

Ππώηη Ομάδα 

Μειεηήζηε ην απφζπαζκα Ηποδόηος Ιζηοπία: Διζαγωγή-μεηάθπαζη, ζσόλια Γ. Ν. 

Μαπωνίηη  πνπ παξαζέηεη ην ζρνιηθφ βηβιίν (ζ. 277) θαη ηελ πεγή ζηελ νπνία 

παξαπέκπεη ην εκπινπηηζκέλν ςεθηαθφ: 

α) Ση είδνπο πεγέο είλαη απηέο; Πψο εμεγείηε ηελ παξνπζία ηνπο ζην ζρνιηθφ βηβιίν; 

β) Παξαηεξήζηε ηελ εηθφλα πνπ ζπλνδεχεη ην απφζπαζκα. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ε 

πεγή πξνέιεπζήο ηεο; Πνηα πιεξνθνξία πξνζζέηεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο ιαθσληθφηεηαο; 

γ) Γξάςηε κηα κηθξή παξάγξαθν (έσο 50 ι.) γηα ηελ νλνκαηνινγία θαη ηελ ηζηνξία 

ηεο έλλνηαο, αμηνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ πεγέο. 

Γεύηεπη Ομάδα 

Μειεηήζηε ηα θείκελα ζηα νπνία παξαπέκπεη κε ππεξζχλδεζε ην εκπινπηηζκέλν 

ςεθηαθφ βηβιίν ζρεηηθά κε ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ιαθσληθφηεηαο:  

α) Ση είδνπο θείκελα είλαη απηά; Πψο εμεγείηε ηελ παξνπζία ηνπο ζην ςεθηαθφ 

βηβιίν; 

β) Πψο εμεγείηε ην γεγνλφο φηη εηδηθή ζειίδα ηεο Wikipedia αλζνινγεί απνθζέγκαηα 

γηα ηε ιαθσληθφηεηα; Πνηεο παξαηεξήζεηο θάλεηε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ 

απνθζεγκάησλ;  

γ) Γξάςηε κηα κηθξή παξάγξαθν (έσο 50 ι.) γηα ηε δηαρξνληθφηεηα ηεο έλλνηαο, 

αμηνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ πεγέο. 

Σπίηη Ομάδα 

Μειεηήζηε ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Γ. Μπακπηληψηε γηα ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αξθηηθφιεμσλ (ζ. 278):  

α) Πνηα είλαη ε αξρηθή πεγή δεκνζίεπζεο ηνπ θεηκέλνπ; Παξαηεξείηε θάπνηα έιιεηςε 

ζηε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή; Έρεη θάπνηα ζεκαζία ε έιιεηςε απηή γηα ηνλ 

ζχγρξνλν αλαγλψζηε; 
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β) Παξαηεξήζηε ηελ εηθφλα-θνιάδ πνπ ζπλνδεχεη ην απφζπαζκα. Πνηα πιεξνθνξία 

πξνζζέηεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζρεηηθά κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ δηαηππψλεηαη ζ’ 

απηφ; 

γ) Μειεηήζηε ηηο παξαπνκπέο-ππεξζπλδέζεηο ηνπ εκπινπηηζκέλνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ 

πνπ παξαηίζεληαη θάησ απφ ην απφζπαζκα ηεο ζπλέληεπμεο:  

Ση είδνπο θείκελα είλαη απηά; Γηαηί, θαηά ηε γλψκε ζαο, δίλνληαη σο παξαπνκπέο ζην 

απφζπαζκα-ζπλέληεπμε; Πνηεο πιεξνθνξίεο-δηαζηάζεηο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ Γ. 

Μπακπηληψηε πξνζζέηνπλ;  

ε) πγθξίλεηε ηελ άπνςε πνπ δηαηππψλεη ν Γ. Μπακπηληψηεο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

επηθέξεη ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αξθηηθφιεμσλ ζηε γιψζζα-επηθνηλσλία κε ηελ 

άπνςε πνπ δηαηππψλεη ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ ζηε Wikipedia ζρεηηθά κε ηα 

αξθηηθφιεμα θαη ηελ απψιεηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ, ηδενινγηθνχ θνξηίνπ. 

Καηαζέζηε ηε δηθή ζαο άπνςε ζε κηα κηθξή παξάγξαθν (50 – 70 ι.). 

Σέηαπηη Ομάδα 

Μειεηήζηε ην θείκελν Ο πςκνόρ και λιηόρ λόγορ πνπ αλζνινγείηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν 

(ζ. 279): 

α) Ση είδνπο θείκελν είλαη απηφ; Γηα πνην ιφγν, θαηά ηε γλψκε ζαο, ην παξαζέηνπλ νη 

ζπληάθηεο ηνπ βηβιίνπ;  

β) ηελ ςεθηαθή εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ ππάξρεη ππεξζχλδεζε ζηε ιέμε 

«απεηξφθαιιε». ε πνηεο άιιεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζα ζέιαηε λα ππάξρεη αλάινγε 

ππεξζχλδεζε; 

γ) χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή, ην θείκελν δεκνζηεχεηαη αξρηθά ην 

1975. Πνηα ζεκεία ζηνλ ζηνραζκφ ηνπ ζπληάθηε ηνπ ζεσξείηε φηη παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε;  

δ) Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεηε ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ ιαθσληθφ ιφγν, πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρνιηθφ βηβιίν, ζθεθζείηε ηη είδνπο θείκελα ζα αλαδεηνχζαηε γηα λα ηα 

παξνπζηάζεηε σο ηεθκήξηα-παξαπνκπέο ζηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζήο ζαο. 
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Β΄ θάζη: Γιαδικηςακή αναζήηηζη, δημιοςπγία παποςζίαζηρ (θύλλο κοινό για 

όλερ ηιρ ομάδερ) 

Λέξη-θπάζη κλειδί:………………………………………………… 

Δναλλακηικέρ λέξειρ-θπάζειρ: …………………………………….. 

Απνζηνιή ηεο νκάδαο ζαο είλαη λα δεκηνπξγήζεηε, ζην πεξηβάιινλ ηνπ ppt, κία 

παξνπζίαζε (6-8 δηαθάλεηεο) κε ηα θχξηα ζεκεία-επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηαδηθηπαθή ζαο αλαδήηεζε. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν 

ειεθηξνληθφ θχιιν εξγαζίαο γηα λα θαηαγξάθεηε ζεκεηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Σα 

εξσηήκαηα πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ αλαδήηεζή ζαο είλαη ηα αθφινπζα:  

α) Πνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ην Google, ζρεηηθά κε ηελ αληίζηνηρε κε ηελ 

νκάδα ζαο ιέμε-θξάζε θιεηδί, ζεσξείηε φηη δηεπξχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ; Πνηα θείκελα (θαη αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο) 

ζα πξνηείλαηε γηα λα εκπινπηίζνπλ ην ζψκα θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα 

ηεο ιαθσληθφηεηαο;  

β) Πνην είλαη ην επξχηεξν θεηκεληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν εληάζζνληαη νη 

πιεξνθνξίεο απηέο (είδε θεηκέλσλ θαη ηζηνζειίδσλ, ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο, 

ππνγξάθσλ ή θάηνρνο ηεο ζειίδαο, ζθνπφο ηεο δεκνζίεπζεο, απνδέθηεο);  

γ) Πνηεο απφςεηο δηαηππψλνληαη ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε θάζε (ιαθσληθφηεηα, ζπληφκεπζε ηνπ ιφγνπ, αξθηηθφιεμα, γιψζζα 

ησλ  SMS); ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη είλαη ηεθκεξησκέλεο νη απφςεηο απηέο; 

Δληνπίδεηε απφςεηο (ή θείκελα) πνπ επαλαιακβάλνληαη; Με πνηα ζπρλφηεηα; Πψο 

ζρνιηάδεηε ηέηνηεο επαλαιήςεηο;  

δ) ε πνηεο γεληθφηεξεο παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεηε γηα ηνλ βαζκφ 

ζπλάθεηαο ή απφθιηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ-απφςεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ; Γηεπξχλνπλ, εξκελεχνπλ, αλαπαξάγνπλ, 

δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ιφγν ηνπ; 

ημανηική παπαηήπηζη: Γε ρξεηάδεηαη λα αθνινπζείηε γξακκηθή ζεηξά ζηελ 

απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ. Όπσο ζα δηαπηζηψζεηε, νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 
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ηεο θαηεγνξίαο (γ) ζπλδένληαη κε ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο (β) 

θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ (α) θαη (δ) πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεψλ ζαο.  

Οδηγίερ αναζήηηζηρ και επεξεπγαζίαρ ηυν δεδομένυν 

 Δθφζνλ ε νκάδα ζαο έρεη ρσξηζηεί ζε ππννκάδεο, ζπλεξγαζηείηε κε ηελ άιιε 

ή ηηο άιιεο ππννκάδεο θαη απνθαζίζηε κε πνηεο ζειίδεο απνηειεζκάησλ ζα 

αζρνιεζεί ε θάζε κηα (ι.ρ., κε ηελ 1ε, 3ε, 5ε ή ηελ 2ε, 4ε, 6ε θ.ν.θ.). Γηα λα 

έρνπκε έλαλ επαξθή αξηζκφ θεηκέλσλ, θαιφ είλαη λα δηεξεπλήζεηε ηηο 8 κε 10 

πξψηεο ζειίδεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Σα εκθαληδφκελα απνηειέζκαηα δίλνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ηίηιν/ζέκα, ηελ πεγή/ηζηνζειίδα, ηε κνξθή ηνπ αξρείνπ (ι.ρ., pdf) θαη 

ζπλήζσο ηε ρξνλνινγία∙ επίζεο θαη έλα ζχληνκν θεηκεληθφ πιαίζην φπνπ 

εκθαλίδνληαη νη ιέμεηο-θιεηδηά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ πεξαηηέξσ ηελ αλαδήηεζή ζαο. 

 Αλνίγνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ θξίλεηε φηη αμίδεη λα ςάμεηε πεξηζζφηεξν, 

ζα δείηε φηη ε εκθαληδφκελε δηεχζπλζε (URL) δίλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ην 

είδνο ηεο ηζηνζειίδαο (ι.ρ., δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα, ηζηνιφγην, ζειίδα 

ζρνιείνπ) αιιά, ζπρλά, θαη γηα ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αλαξηάηαη ζε απηή 

(ι.ρ., άξζξν-article). 

 Διέγμηε πνηνο είλαη ν θάηνρνο ηεο ζειίδαο, πνηνο ππνγξάθεη ην θείκελν 

ελδηαθέξνληνο, πφηε δεκνζηεχεηαη, πνηα γιψζζα-χθνο ρξεζηκνπνηείηαη, γηα 

πνην ζθνπφ, ζε πνην θνηλφ απεπζχλεηαη, αλ ππάξρνπλ πεγέο ηεθκεξίσζεο θαη 

βηβιηνγξαθία. Διέγμηε αλ ππάξρνπλ άιια θείκελα, ηη είδνπο θείκελα είλαη 

απηά θαη αλ πξνζζέηνπλ θάηη ζην πξνθίι ηνπ θαηφρνπ ηεο ηζηνζειίδαο. Όια 

απηά καο βνεζνχλ λα απνθηήζνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ εγθπξφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

εληνπίζακε.  
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 Γηα φζεο ζειίδεο θξίλεηε φηη πιεξνχλ ηα δεηνχκελα, κπνξείηε λα αληηγξάθεηε-

επηθνιιάηε ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο ζην παξφλ θχιιν ζπλνδεχνληαο απηέο κε 

παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα.  

 Σα θείκελα ελδηαθέξνληνο ζα ρξεηαζηεί λα ηα δηαβάζεηε μαλά κε πξνζνρή, 

θξαηψληαο ζεκεηψζεηο, γηα λα κπνξέζεηε λα δηακνξθψζεηε εηθφλα γηα ηηο 

απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζ’ απηά θαη λα δηαηππψζεηε παξαηεξήζεηο 

ζχκθσλα κε ηα εξσηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο (γ).  

 θεθζείηε ζε πνην βαζκφ ε ιέμε-θξάζε θιεηδί εκθάληζε απνηειέζκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα δεηνχκελα. Γηαπηζηψζαηε ειιείςεηο; Αλ λαη, δνθηκάζηε 

κε ελαιιαθηηθή ιέμε-θξάζε θαη δείηε ηη αιιάδεη ζηα εκθαληδφκελα 

απνηειέζκαηα (ι.ρ., αλ ε ιέμε θιεηδί «γιψζζα ησλ SMS» δελ εκθαλίδεη 

ζειίδεο κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, δνθηκάζηε κε ηε θξάζε «έξεπλεο γηα ηε 

γιψζζα ησλ SMS»). 

 

Καιή επηηπρία ζηελ πξνζπάζεηά ζαο!  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ο ζεκαηηθφο θχθινο γηα ηε ιαθσληθφηεηα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ ηάμε ηνπ λα αθνινπζήζεη πνηθίιεο δηαδξνκέο 

ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ. Θα κπνξνχζαλ, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε 

ηνπο φξνπο «ιαθσληθφο», «ιαθσληθφηεηα», «ζπληνκία», «βξαρπινγία», 

«ακεηξνέπεηα», «θιπαξία» θαη ζπλαθείο. Να δηεξεπλήζνπλ ζε έληππα θαη ςεθηαθά 

ιεμηθά ηηο ζεκαζίεο ηνπο, λα επεθηείλνπλ ηε δηεξεχλεζε ζε ζψκαηα θεηκέλσλ θαη, 

γεληθφηεξα, ζην δηαδίθηπν θαη λα ζπγθξνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ιεμηθφ κε ζεκαζίεο θαη 

ρξήζεηο ησλ φξσλ ζε ζηελφηεξα θαη επξχηεξα ζπκθξαδφκελα. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, 

παξνπζηάδεη ε δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ «ιαθσληθφηεηα» ζε ζπλάξηεζε κε κνξθέο ιφγνπ 

θαη πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο: «ιαθσληθφηεηα θαη πνιηηηθφο ιφγνο», «ιαθσληθφηεηα 

θαη δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο», «ιαθσληθφηεηα θαη ινγνηερλία» θηι. Ζ γιψζζα ησλ 

SMS απνηειεί, επίζεο, έλα πνιπδηάζηαην πεδίν έξεπλαο θαη ζέκα εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζιάβεη δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, φπσο έρνπκε 

πξνηείλεη ζηηο άιιεο εθδνρέο πξνεγνχκελνπ ζελαξίνπ (εθεξιή 2013).   

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ αλαδήηεζε ζηνλ ρανηηθφ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ -φηαλ κάιηζηα έρνπκε λα θάλνπκε 

κε καζεηέο, ζρνιηθφ ρξφλν θαη πξνβιεκαηηθέο ππνδνκέο- πξνθαιεί ζπλήζσο κεγάιε 

αλαζθάιεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηφζν γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ (αξγή ζχλδεζε, θαζπζηεξήζεηο θαη δηδαθηηθέο ψξεο πέξα απφ 

ηηο πξνβιεπφκελεο) φζν θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο, πνπ κπνξεί λα 

είλαη πεληρξά, αθαηάιιεια, αθφκα θαη επηθίλδπλα. Γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ζηαζκίζεη ηα δεδνκέλα, πνπ δε ζρεηίδνληαη κφλν κε ηηο ππνδνκέο 

θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ αιιά, θπξίσο, κε ην πξνθίι ηεο ηάμεο 

ηνπ, ηε δπλακηθή ηεο, ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηηο εηδηθφηεξεο 

αλάγθεο ηνπο. Πξνηείλνπκε ηελ παξνχζα εθδνρή ζελαξίνπ κε ην ζθεπηηθφ φηη 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Β΄ Λπθείνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ήδε 

εμνηθεησζεί κε ζπλεξγαηηθά κνληέια κάζεζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο 
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ηερλνινγίεο ησλ ππνινγηζηψλ κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν (κέζα γηα αλαδήηεζε, αλάγλσζε, 

γξαθή, παξνπζίαζε, επηθνηλσλία). Ζ ζηαδηαθή εμνηθείσζε κε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηε δηαδηθαζία 

θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, απαξαίηεην βήκα γηα λα πξνθχςεη 

αλαηξνθνδφηεζε θαη εμέιημε. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα ηνπ ζελαξίνπ, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθήο αλάγλσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ αιιά θαη   

ησλ ηζηνζειίδσλ-θεηκέλσλ πνπ εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν κεηαηνπίδεη ηε δηδαζθαιία 

απφ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο (κε θφζηνο ηελ έμνδν απφ ηελ πεπαηεκέλε γηα 

δηδάζθνληεο θαη καζεηέο, ηελ «απψιεηα» σξψλ, ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα ζηελά φξηα 

ηεο δηδαθηέαο χιεο) θαη ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο ηνλ «ηχπν καζεηή» θαη 

ηε «καζεζηαθή ηαπηφηεηα» πνπ, ηδεαηά, επηδηψθνπκε λα δηακνξθψζνπκε. Δάλ 

επηδίσμή καο είλαη λα ζπκβάινπκε ζηε δηακφξθσζε καζεηψλ θαη αλζξψπσλ πνπ δελ 

θαηαλαιψλνπλ απιψο χιε, ζέακα, εηδήζεηο, πξντφληα θηι., αιιά δηαηεξνχλ έλα 

άγξππλν θαη νμπκκέλν βιέκκα απέλαληη ζηελ επηθαηξφηεηα-πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε 

ηέηνηεο κεηαηνπίζεηο είλαη απαξαίηεηεο. Σν ζηνίρεκα δελ είλαη εχθνιν λα θεξδεζεί, 

δεδνκέλσλ ησλ αληηθάζεσλ θαη ησλ παιηλδξνκήζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή· 

σζηφζν, εθφζνλ ν δηάινγνο γηα ηνπο θξηηηθνχο γξακκαηηζκνχο έρεη αλνίμεη θαη ζηε 

ρψξα καο (Κνπηζνγηάλλεο & Αιεμίνπ φ.π.), είλαη ζεκαληηθφ, καδί κε ηηο απαξαίηεηεο 

ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο, λα δηεξεπλεζνχλ δηδαθηηθά παξαδείγκαηα, δπλαηφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνί.    
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