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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Οη ιέμεηο ηεο ρξνληάο 

Εθαπμογή ζεναπίος  

Παλαγηψηα εθεξιή 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Παλαγηψηα εθεξιή  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ 

Σσολική μονάδα 

2ν Γεληθφ Λχθεην Υνιαξγνχ  

Χπονολογία 

Απφ 10/03/2014 έσο 27/03/2014  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

1
ε
 ελφηεηα: Ζ Δίδεζε: Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηα 

ΜΜΔ. Λεμηιφγην ζρεηηθά κε ηηο ιέμεηο-θξάζεηο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηα ΜΜΔ θαη 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Διαθεμαηικό 

Όρη  

Χπονική διάπκεια 

5 δηδαθηηθέο ψξεο 
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Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο εμνπιηζκέλε κε ππνινγηζηή 

θαη πξνβνιηθφ, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: Wiki   

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Όζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ε πξνεγεζείζα δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο 

«Ζ είδεζε» έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε θεηκεληθά είδε 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ΜΜΔ, φπσο είλαη ην άξζξν (έληππν θαη ςεθηαθφ). Ωο πξνο 

ηνπο γξακκαηηζκνχο, ηδηαίηεξα απηνχο πνπ αθνξνχλ ζηηο ΣΠΔ, θάπνηνη καζεηέο (φρη 

φινη) ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλνπ. 

Δπίζεο, είραλ φινη έλα βαζκφ εμνηθείσζεο κε ην Wiki, ηo νπνίν ιεηηνπξγνχζε ζηελ 

ηάμε απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.   

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Παλαγηψηα εθεξιή, Οη ιέμεηο ηεο ρξνληάο, Νενειιεληθή Γιψζζα Β΄ Λπθείνπ, 2014. 

 

Το ζενάπιο ανηλεί 

—  

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Όπσο θάζε Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην, έηζη θαη θέηνο εκθαλίζηεθαλ ζην δηαδίθηπν 

ηζηνζειίδεο κε ιίζηεο ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ αλαδείρζεθαλ σο νη δεκνθηιέζηεξεο 

γηα ηε ρξνληά 2013. Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, επηζθέθηεθαλ ηέηνηεο 

ηζηνζειίδεο, κειέηεζαλ ζρεηηθά άξζξα θαη ζπλέζεζαλ ζηε ζπλέρεηα ηα δηθά ηνπο 

άξζξα επηιέγνληαο ηε ιέμε ή θξάζε ηνπ 2013 ε νπνία θαηά ηελ άπνςή ηνπο 

ζεκαηνδνηεί θαη εθθξάδεη ηε ρξνληά πνπ πέξαζε. ηα θείκελα απηά θξφληηζαλ, εθηφο 
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απφ ηελ απφδνζε ηεο ζεκαζίαο ή ησλ ζεκαζηψλ, λα εθθξάζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ηνπο γηα ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηηο 

αλέδεημε. ηε ζπλέρεηα αλέβαζαλ ηα θείκελά ηνπο ζην Wiki, δέρηεθαλ 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηε δηδάζθνπζα θαη βειηίσζαλ ηελ αξρηθή εθδνρή. Σξεηο 

καζεηέο αλέιαβαλ λα ζπλζέζνπλ κηα παξνπζίαζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία ησλ νκάδσλ, ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε γηα ζπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα.  

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ιεμηινγίνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα νιηζηηθά θαη ζέηνπλ 

ην θείκελν – θαη φρη ηε ιέμε – ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ ην ζχλζεην θαη πνιπεπίπεδν ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο θαη ηε ζρέζε ηεο 

κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη παξαγσγήο απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ, θαη φρη ζηελ αλάπηπμε επηκέξνπο δεμηνηήησλ κέζσ απνπιαηζησκέλσλ 

ιεμηινγηθψλ αζθήζεσλ (Κσζηνχιε 2001).   

 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο δελ αληηκεησπίδνληαη ηφζν 

σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν πινπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ γισζζνδηδαθηηθψλ αληηιήςεσλ 

φζν, θπξίσο, σο κέζν πνπ κεηαβάιιεη ζεακαηηθά ην ηνπίν ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

δεκηνπξγεί λέα θεηκεληθά-επηθνηλσληαθά δεδνκέλα (Κνπηζνγηάλλεο 2010). Ζ γιψζζα 

εμεηάδεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηα λέα απηά δεδνκέλα: νη ιέμεηο-θξάζεηο ηεο ρξνληάο (θαη 

θάζε ρξνληάο) δελ πξνθχπηνπλ ελ θελψ. Γεκηνπξγνχληαη λέεο, αιιάδνπλ ή 

δηεπξχλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο νη ήδε ππάξρνπζεο, γηα λα απνηππψζνπλ αθξηβψο απηά 

ηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ηα λέα κέζα, φπσο ην δηαδίθηπν θαη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο δηαθηλνχλ κε ηαρχηεηα ηηο ιέμεηο απηέο θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε 
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δεκνηηθφηεηά ηνπο. Σέινο, ν ππνινγηζηήο αμηνπνηείηαη σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ, κεηαβάιινληαο ηα επηθνηλσληαθά δεδνκέλα ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνβιέπνληαη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο (εθεξιή 2013).      

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Λέμεηο θαη θξάζεηο γξακκέλεο ζηνπο ηνίρνπο, ηνπο πξαγκαηηθνχο θαη ηνπο 

ειεθηξνληθνχο, ζηα ζξαλία, ζηηο πξνζφςεηο ζρνιείσλ θαη θηεξίσλ∙ ιέμεηο θαη θξάζεηο 

πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηα ΜΜΔ θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πνπ 

δεκηνπξγνχλ πνηθίιεο αληηδξάζεηο θαη ζπλεηξκνχο. Σν θαηλφκελν πνπ θαινχληαη λα 

δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ζπλδέεηαη κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηνλ θφζκν ηνπο θαη απνηειεί 

αθνξκή γηα: 

 Να αλαξσηεζνχλ ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο, αλάδεημεο, επηβνιήο 

θαη πξνβνιήο απηψλ ησλ ιέμεσλ-θξάζεσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπο (εθφζνλ ζπρλά πξφθεηηαη γηα ήδε γλσζηέο), ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο ζην 

ζπληαγκαηηθφ άμνλα, ηηο ζπλππνδειψζεηο ηνπο, ηηο επηξξνέο απφ άιιεο 

γιψζζεο θαη πνιηηηζκηθά πξφηππα.  

 Να εληάμνπλ απηέο ηηο ιέμεηο-θξάζεηο ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ηηο αλέδεημε, θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα 

ηα πξφηππα θαη ηηο ζηάζεηο δσήο πνπ απηέο ζπλππνδειψλνπλ.  

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Ζ γιψζζα πξνζεγγίδεηαη σο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ δηαξθψο εκπινπηίδεηαη θαη 

κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία εθθξάδεη αιιά θαη 

δηακνξθψλεη. Οη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο δελ απνηεινχλ απνπιαηζησκέλεο νληφηεηεο. Ζ 
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γιψζζα, σο θνξέαο ηδενινγίαο, απνηειεί φρεκα γηα ηελ αλάγλσζε απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα αλακέλνπκε απφ ηνπο καζεηέο: 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηνπο κεραληζκνχο λνεκαηνδφηεζεο ησλ ιέμεσλ-θξάζεσλ 

θαη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηθείκελνπ εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο θαηαζθεπάδνληαη, 

αλαδηακνξθψλνληαη, πξνβάιινληαη ή απαμηψλνληαη.  

 Να ζπλζέζνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα (άξζξα θαη παξνπζίαζε 

ζπκπεξαζκάησλ), εληάζζνληαο ζε απηά ηηο ππφ δηεξεχλεζε ιέμεηο-θξάζεηο 

θαη απνηππψλνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηε ζρέζε γιψζζαο – 

θνηλσλίαο.   

Γπαμμαηιζμοί 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζπλδέεηαη κε ην ξφιν ησλ ΣΠΔ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

λένπ επηθνηλσληαθνχ ηνπίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ αλαδηακνξθψλεηαη θαη 

αλαζεκαζηνδνηείηαη ε γιψζζα. Πνιιέο λέεο ιέμεηο γελληνχληαη ή παιηέο απνθηνχλ 

λέα ζεκαζία γηα λα εθθξάζνπλ αθξηβψο απηέο ηηο αιιαγέο ζην επηθνηλσληαθφ ηνπίν. 

Απφ ηελ άιιε ε έθθξαζε ζηνπο ηνίρνπο – θαη γεληθφηεξα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο – 

είλαη κηα παιηά ηζηνξία∙ ην ελδηαθέξνλ είλαη πψο επαλαιακβάλεηαη ηψξα ζηηο 

ηζηνζειίδεο θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο∙ κε πνηεο ηαπηφηεηεο ρξεζηψλ, 

πξαθηηθέο θαη πξφηππα δσήο ζπλδέεηαη. πλεπψο, νη καζεηέο θαινχληαη: 

 Να εμεηάζνπλ ηε δπλακηθή ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

πεξηβαιιφλησλ ζηε δηακφξθσζε λέσλ γισζζηθψλ, θεηκεληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ. 

 Να πεξηγξάςνπλ αδξά ηα δεδνκέλα απηά θαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθφ ιφγν 

ζρεηηθά κε ηε δηείζδπζε ηεο κεραλήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηνπ βίνπ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζά 

ηνπο.   

 Να αμηνπνηήζνπλ κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηα λέα κέζα (επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, 

ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, δηαδίθηπν, web 2.0) γηα ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ 
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ηνπο (πξνζδίδνληαο ζε απηά θαη πνιπηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζή ηνπο. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ 

απφ θνηλνχ θαη λα κνηξαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ηφζν ζην πιαίζην ηεο νκάδαο φζν θαη ζην πιαίζην ηεο 

νινκέιεηαο. Αλακέλνπκε ινηπφλ: 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. 

 Να εθθέξνπλ ιφγν, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ, ζρεηηθά κε ην ππφ δηεξεχλεζε 

ζέκα. Ο ιφγνο ηνπο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαη απηφ 

πξνυπνζέηεη κία παηδαγσγηθή ζηάζε ζηήξημεο, ελζάξξπλζεο θαη 

εκπηζηνζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ.  

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Σηο ηειεπηαίεο κέξεο θάζε έηνπο ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο ηζηνζειίδεο 

δεκνζηεχνπλ ζηαηηζηηθά αθηεξψκαηα θαη ιίζηεο κε ηηο ιέμεηο θαη ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζηα θαζεκεξηλά δειηία ησλ εηδήζεσλ, 

ζηνλ αραλή ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ζηηο ζειίδεο ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζηνπο ηνίρνπο ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ θηι. Οη καζεηέο 

ηηο αθνχλ θαη ηηο δηαβάδνπλ∙ πνιιέο απφ απηέο ηηο εληάζζνπλ ζην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη 

ηηο αμηνπνηνχλ πνηθηινηξφπσο. πλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο, αλαξηήζεηο ζε ηζηνιφγηα, 

ζην facebook θαη ζην twitter, άξζξα, γεινηνγξαθίεο θαη άιια θεηκεληθά είδε ηηο 

πξνβάιινπλ θαη ηηο ζρνιηάδνπλ. Σα παξαπάλσ απνηέιεζαλ αθνξκέο γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην θιίκα ηνπ ζελαξίνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ιεηηνχξγεζε θαη ε δηδαζθαιία ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά Παπαπλάμα, 
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πνπ είραλ ήδε δηδαρζεί ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ην νπνίν πξνθάιεζε ηνπο 

καζεηέο λα εθθξάζνπλ απφςεηο θαη λα ζπλδέζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε κε ην 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ήξσα, ην έληνλν αίζζεκα απνθιεηζκνχ θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη κίζνπο πνπ θαζφξηδαλ ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζελαξηαθή πξφηαζε (εθεξιή 2014), ε εθαξκνγή πξνυπνζέηεη 

ηε δηδαζθαιία ηεο 1
εο

 ελφηεηαο (Ζ Δίδεζε). Οη καζεηέο εμεηάδνπλ ηηο ζεκαζίεο 

ιέμεσλ θαη θξάζεσλ (πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηα ΜΜΔ), εληαγκέλεο φκσο ζην 

πεξηθείκελφ ηνπο, θαη έρνπλ έηζη ηελ επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ εμέιημε 

ηεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηππψλεη αιιά θαη ζπρλά 

θαηαζθεπάδεη.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη ΣΠΔ αμηνπνηήζεθαλ θπξίσο σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δηδηθφηεξα: α) Σν 

δηαδίθηπν θαη νη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ αλαδήηεζε, αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία 

ηεο πιεξνθνξίαο, β) Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ γηα ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ γηα εηζαγσγή εηθφλαο, 

νξζνγξαθηθφ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ, γ) ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο γηα 

ηελ πνιπηξνπηθή απφδνζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη δ) ην Wiki γηα ηε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ θεηκέλσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ζε εμσδηδαθηηθφ ρψξν θαη ρξφλν. 

Αμηνπνηήζεθε, επίζεο ην Wordle γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ 

ελζσκάησζή ηεο ζηελ ςεθηαθή παξνπζίαζε.  

Κείμενα 

Ζ ιέμε ηεο ρξνληάο, άξζξν ηνπ Oxford Dictionary γηα ηε δεκνθηιέζηεξε ιέμε ηνπ 

2013. 

Top Word of 2013: ’404′ followed by fail!, hashtag, @pontifex, and The Optic, 

έξεπλα ηνπ Global Language Monitor. 

http://www.wordle.net/
http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/
http://www.languagemonitor.com/trending-words/404-is-the-top-word-toxic-politics-the-top-phrase-pope-francis-the-top-name-of-2013/
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αμέο ζηφξη, ε ιέμε ηνπ 2013!, άξζξν δεκνζηεπκέλν ζην ηζηνιφγην ηνπ αξαληάθνπ. 

Γθξαλ ζνπμέ, αθφκα πιεξψλνπκε, άξζξν γηα ηε δεκνθηιέζηεξε θξάζε ηεο ρξνληάο 

ζχκθσλα κε ην ηζηνιφγην ηνπ αξαληάθνπ. 

Ζ ιέμε ηεο ρξνληάο, άξζξν ζην ηζηνιφγην Protagon.gr. 

ηέθαλνο Σζηηζφπνπινο, Flâneur, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Ηαλφο, 2010, ζ. 27. 

Alice Munro, Μ' αγαπάεη δελ κ' αγαπάεη, εθδ. Μεηαίρκην, ζ. 81-82. 

Παξαξιάκα, δηήγεκα ηνπ Γ. Βνπηπξά πνπ αλζνινγείηαη ζηα θείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Β΄ Λπθείνπ. 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: 10/03/2014: Δηζαγσγηθή, νινκέιεηα θαη εξγαζία ζε νκάδεο, εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο (2 ψξεο): Σελ πξψηε ψξα νη καζεηέο θάζηζαλ ηπραία ζηνπο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο. Εήηεζα λα κελ αλνίμνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ψζηε ε πξνζνρή ηνπο λα 

επηθεληξσζεί ζηελ νζφλε πξνβνιήο. Δίδακε καδί ηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξαληάθνπ 

γηα ηηο ιέμεηο-θξάζεηο ηνπ 2013. Σν θείκελν ηνπο θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα, δηαβάζακε 

φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο ιέμεηο θαη ηα πνζνζηά ςήθσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ. Πνιιέο απφ 

απηέο ηηο γλψξηδαλ θαη ζεψξεζαλ εχζηνρε ηελ επηινγή ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηνπο 

κνίξαζα ζε θσηνηππία ην άξζξν ηνπ ηδίνπ γηα ηε θξάζε success story πνπ πήξε ηα 

πξσηεία∙ ην δηαβάζακε κεγαινθψλσο. πδεηήζακε γηα ηελ πνξεία ζθέςεο ηνπ 

αξζξνγξάθνπ: ηηο γεληθέο δηαπηζηψζεηο ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ, ζε ζρέζε κε ηα 

θνηλσληθά-πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα πνπ ηελ αλέδεημαλ, θαη ηελ ηζηνξία ησλ ιέμεσλ 

story θαη success πνπ αθνινπζεί. πδεηήζακε, επίζεο, γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

απνηππψλεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, ηελ (ηδενινγηθή) ζηάζε ηνπ αξζξνγξάθνπ θαη ηε 

ζρέζε ησλ γξαθνκέλσλ κε ηε γεινηνγξαθία πνπ επηιέγεη. Οη καζεηέο έδσζαλ 

εχζηνρεο απαληήζεηο θαη θάλεθαλ λα θαηαλννχλ ην θείκελν ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. Γηακνξθψζεθε έηζη ην θιίκα, ψζηε λα πεξάζνπκε νκαιά ζην επφκελν 

ζηάδην.  

http://sarantakos.wordpress.com/2013/12/31/2013woty-3/
http://sarantakos.wordpress.com/2013/07/08/successtory/
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=29398
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14842/
http://sarantakos.wordpress.com/2013/12/31/2013woty-3/
http://sarantakos.wordpress.com/2013/07/08/successtory/
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 Σε δεχηεξε ψξα ζπδεηήζακε γηα ηελ ηδέα ηνπ ζελαξίνπ, δειαδή λα επηιέμνπλ 

νη καζεηέο κία ιέμε ή θξάζε θαη λα γξάςνπλ ην δηθφ ηνπο άξζξν ζην πιαίζην ηνπ 

αθηεξψκαηνο γηα ηηο ιέμεηο-θξάζεηο ηεο ρξνληάο. Ζ ηδέα ηνπο άξεζε. Πξνρσξήζακε, 

ινηπφλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είρε 26 δσεξνχο 

καζεηέο, κε πνιινχο αξθεηά θαιψλ επηδφζεσλ, πνπ έπιεηηαλ φκσο εχθνια θαη κε ην 

παξακηθξφ πξνθαινχζαλ θαζαξία. Ήηαλ αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ εξγαζία ζε 

νκάδεο – ην επηρεηξήζακε ζπρλά ζηα καζήκαηα ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο – 

αιιά ζε ζρέζε κε ην άιιν ηκήκα ηεο Β΄ Λπθείνπ (ζην νπνίν δίδαζθα ηα ίδηα 

καζήκαηα θαη κε ην νπνίν κάιηζηα ηξέρακε ηελ ίδηα πεξίνδν ην ζελάξην «Ζ ηέρλε 

ζηνλ πφιεκν») δελ είραλ ηελ εκπεηξία ηεο εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

Ωζηφζν, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είρακε δεκηνπξγήζεη Wiki θαη είραλ 

εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ θαη ην αλέβαζκα αξρείσλ ζε απηφ.  

Γηακνξθψζακε 10 νκάδεο δηκειείο θαη 2 νκάδεο ηξηκειείο, γηα λα ππάξμεη 

αληηζηνηρία κε ηνπο δηαζέζηκνπο 12 ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δίρα ζθεθηεί πνιχ 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ, ηηο δπάδεο θαη ηηο ηξηάδεο, θαη είρα θαηαιήμεη ζηα 

ζρήκαηα ηα νπνία πξφηεηλα, επηκέλνληαο κάιινλ απζηεξά ζε απηά – παξά ηηο 

εθθιήζεηο γηα αιιαγέο (ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία ήζειαλ ηελ παξέα ηνπ). Σν ζθεπηηθφ 

ηεο δηακφξθσζεο ησλ νκάδσλ θαη ηεο επηκνλήο κνπ ζε απηφ ήηαλ λα ππάξρεη ζε θάζε 

νκάδα αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηηο επηδφζεηο, σο πξνο ην θχιν θαη σο πξνο ηε 

δσεξάδα.  

Αθνχ πείζζεθαλ, πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο αλάινγα κε 

ηελ νκάδα ηνπο. ε θάζε ππνινγηζηή ππήξρε δηαζέζηκν ην θχιιν εξγαζίαο ηεο Α΄ 

θάζεο, ην νπνίν μεθίλεζαλ λα κειεηνχλ. ε δχν νκάδεο ρξεηάζηεθε λα παξέκβσ 

επαλεηιεκκέλα θαη λα ηνπο ηνλίζσ φηη «ηψξα θάλνπκε δνπιεηά θαη φρη παηρλίδη», 

γηαηί κφιηο γχξηδα ηελ πιάηε κνπ έπαηδαλ «Ναξθαιηεπηή» ή έςαρλαλ βηληεάθηα ζην 

YouTube. ην θχιιν εξγαζίαο πξνηείλνληαλ ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο 

δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο, ηηο νπνίεο επηζθέπηνληαλ, ζεκείσλαλ ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο 

πξνθαινχζαλ ελδηαθέξνλ, είηε ζε αξρείν Word είηε ζην ηεηξάδηφ ηνπο, ζπδεηνχζαλ 
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γηα ηηο πηζαλέο επηινγέο θαη φζνη ηειηθά θαηέιεγαλ (5 νκάδεο απφ ηηο 12) άξρηζαλ λα 

ςάρλνπλ πεξαηηέξσ γηα θεηκεληθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε ιέμε επηινγήο. Δθεί καο 

πξφιαβε ην θνπδνχλη. Σνπο ππελζχκηζα φηη ην θχιιν εξγαζίαο βξηζθφηαλ 

αλαξηεκέλν θαη ζην Wiki, κπνξνχζαλ επνκέλσο λα ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο – 

θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο – απφ ην ζπίηη, ηνλίδνληαο φηη ην επφκελν δίσξν ζην 

εξγαζηήξην ζα δηαηεζεί γηα ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ, επνκέλσο θαιφ ζα ήηαλ λα 

έρνπλ ζπγθεληξψζεη πιηθφ (απφ ιεμηθά, εηδήζεηο, άξζξα, εηθφλεο, γεινηνγξαθίεο θηι.) 

πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζηα θείκελά ηνπο.   

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνζθνπνχζε ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

γξακκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε, γξήγνξε αλάγλσζε θαη εληνπηζκφ ηεο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο, αμηνιφγεζε θαη επεμεξγαζία απηήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

δίλνληαλ νδεγίεο ζην θχιιν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο, ηελ 

επηινγή, επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Ήδε, απφ ηε δηδαζθαιία ηεο 

πεξίιεςεο, ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαγξακκάησλ-ζεκεηψζεσλ θαη 

δελ ρξεηάζηεθαλ ηε δηθή κνπ ζπλδξνκή. Δπηζθεπηφκνπλ βέβαηα ηηο νκάδεο, γηαηί είρε 

ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζψ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ 

θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνέβαιαλ. Απνθηά, πξάγκαηη, άιιε δπλακηθή ην κάζεκα, 

φηαλ κεηαθηλνχκαζηε απφ ηνλ κνλφινγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ιφγν ησλ καζεηψλ, 

θαζψο ζπλεξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε ελφο θεηκέλνπ. 
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Σεθκήξηα Α΄ θάζεο 

Σν Wiki κε ηε ζειίδα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζελάξην 
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Β΄ θάζε: 13/03/2014: Παξαγσγή θεηκέλσλ, εξγαζία ζε νκάδεο, εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο (2 ψξεο): Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο είραλ θάλεη ηελ απαηηνχκελε 

πξνεξγαζία θαη είραλ θέξεη ζε θιαζάθη πιηθφ γηα ηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. 

Τπήξραλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο πνπ δελ είραλ θέξεη ηίπνηα είηε γηαηί δελ πξφιαβαλ 

είηε γηαηί μέραζαλ θηι. Όιεο νη νκάδεο δνχιεςαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή. 

Όιεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ειεθηξνληθφ ιεμηθφ ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε θαη ην έληππν 

ηνπ Μπακπηληψηε (ην είρακε δηαζέζηκν ζην εξγαζηήξην) θαη κάιηζηα αξθεηνί 

καζεηέο παξαδέρζεθαλ φηη πξψηε θνξά αμηνπνίεζαλ ιεμηθά γηα ηε ζχλζεζε ησλ 

θεηκέλσλ ηνπο. Καζψο πεξηεγνχκνπλ απφ νκάδα ζε νκάδα, έβιεπα φηη ζε άιιεο 

νκάδεο αληέγξαθαλ απιψο ηα ιήκκαηα, ελψ ζε άιιεο πξνζπαζνχζαλ λα εληάμνπλ ηνλ 

νξηζκφ πην δεκηνπξγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζην θείκελφ ηνπο. Αλαξσηηφληαλ ζε πνην 

ζεκείν λα εληαρζεί, αλ ήηαλ ζθφπηκν λα ππάξρεη πξνεγνπκέλσο κηα εηζαγσγή, αλ 

έπξεπε λα εληαρζεί απηνχζηνο ή παξαιιαγκέλνο, αλ ρξεηαδφηαλ λα γίλεη κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή. Όηαλ νη ιέμεηο δελ ππήξραλ ζηα ιεμηθά, έκπαηλαλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο 

ηεο Google. πλήζσο αμηνπνηνχζαλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ 

ειιεληθή έθδνζε ηεο Wikipedia, θάπνηε θαη ηελ αγγιηθή. Μφλν δχν νκάδεο έθαλαλ 

ζπλδπαζηηθή αλαδήηεζε ζηα ιήκκαηα ησλ ιεμηθψλ. Όιεο νη άιιεο αξθέζηεθαλ ζε 

κηα πεγή.  

Ωο πξνο ην δεηνχκελν ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο ιέμεο-θξάζεο κε ην θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, φιεο νη νκάδεο αληαπνθξίζεθαλ απφ επαξθψο έσο 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Αμηνπνίεζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ην πιηθφ (απφ εηδήζεηο, 

άξζξα θαη εηθφλεο) θαη πξνζπάζεζαλ θηιφηηκα λα δψζνπλ ζην θείκελφ ηνπο ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζηίγκα. Οη νκάδεο πνπ είραλ ήδε θάλεη ηελ πξνεξγαζία 

αληαπνθξίζεθαλ κε άλεζε ζηε ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο θαη είραλ ηνλ ρξφλν λα 

ζπδεηήζνπλ θαη γηα ηα πνιπηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (γξακκαηνζεηξέο, ζέζε ησλ 

εηθφλσλ). Σν εληππσζηαθφ, σζηφζν, ήηαλ κε ηηο νκάδεο πνπ δελ είραλ θέξεη πιηθφ. 

Κάπνηεο/νη καζήηξηεο/έο είραλ ήδε θάλεη αλαδήηεζε ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο, νπφηε 

ήμεξαλ ζε πνηεο ζειίδεο ζα αλαηξέμνπλ, αιιά θαη νη ππφινηπνη δηαρεηξίζηεθαλ 
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ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ρξφλν ηνπο θαη θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ζηελ θαζνξηζκέλε 

πξνζεζκία. Σξεηο νκάδεο δελ πξφιαβαλ λα ελζσκαηψζνπλ εηθνληζηηθφ πιηθφ∙ αλ θαη 

ηνπο πξφηεηλα λα επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ ηα θείκελά ηνπο, αθνχ ηα αλεβάζνπλ ζην 

Wiki, ακέιεζαλ λα ην θάλνπλ. 

  Ζ ρξήζε ηνπ νξζνγξάθνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο καο έδσζε ηελ 

επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε, εληφο ησλ νκάδσλ, γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα λα αλαηξέρνπλ παξάιιεια ζηα 

εγρεηξίδηα γξακκαηηθήο, αιιά θαη λα δηαβάδνπλ ζπρλά ηηο πεξηφδνπο θαη 

παξαγξάθνπο, θαζψο γξάθνπλ, ψζηε λα απνθηνχλ επνπηεία ηνπ θεηκέλνπ. Δμάιινπ, 

φπσο νη ίδηνη νη καζεηέο δηαπίζησζαλ, ιαλζαζκέλεο ιέμεηο δελ ππνγξακκίδνληαη θαη 

πνιιέο αζπληαμίεο ή αζηνρίεο δελ κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ, ελψ αληίζεηα 

ππνγξακκίδνληαη ιέμεηο πνπ είλαη νξζέο. ηηο νκάδεο αλέιαβαλ λα πιεθηξνινγήζνπλ 

ην θείκελν νη πην εμνηθεησκέλνη καζεηέο. πδεηψληαο κε ηα κέιε γηα ηελ εκπεηξία 

ηνπο ζρεηηθά ηνλ Δπεμεξγαζηή, αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ παξαδέρηεθαλ φηη 

θαζπζηεξνχλ ζηελ πιεθηξνιφγεζε, δε βάδνπλ ηφλνπο θαη εθλεπξίδνληαη φηαλ νη 

ιέμεηο ππνγξακκίδνληαη, ελψ θαζπζηεξνχλ πεξαηηέξσ επηιέγνληαο απφ ηε ιίζηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δηνξζψζεσλ ηελ θαηαιιειφηεξε∙ φια απηά ηνπο απνζαξξχλνπλ θαη 

ηνπο απνηξέπνπλ.      

Σν δίσξν πέξαζε ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ κε 

θηινηηκία θαη αξθεηνί κε αγσλία γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δθηφο απφ ηηο ζπδεηήζεηο 

ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο, ελδηαθέξνληαλ θαη γηα ην έξγν ησλ άιισλ νκάδσλ: 

πνηεο ιέμεηο επέιεμαλ, πψο ηηο δηαρεηξίζηεθαλ, πνην πιηθφ επέιεμαλ θηι. ην 

δηάιεηκκα πνιινί έκεηλαλ κέζα ζην εξγαζηήξην, ελψ θαη κε ην ρηχπεκα ηνπ 

θνπδνπληνχ, πνπ ζήκαλε ηε ιήμε ηνπ δίσξνπ, θάπνηνη επέκελαλ θαη παξέκελαλ. 

Αλέβαζαλ ηα θείκελά ηνπο ζην Wiki, ελψ θεχγνληαο ζρνιίαδαλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη 

γεληθφηεξα έδεηρλαλ φηη είραλ επραξηζηεζεί ηελ φιε δηαδηθαζία.  
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Σεθκήξηα Β΄ θάζεο: 

α) Σν θείκελν κηαο νκάδαο πνπ εξγάζηεθε ππνδεηγκαηηθά θαη παξήγαγε έλα πνιχ 

αμηφινγν απνηέιεζκα. Οη καζεηέο κνηξάζηεθαλ ην θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ιέμε θαη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ απηή. Δθηφο απφ ηελ ηζηνξία ηεο ιέμεο, απνηππψλνπλ 

κε επηηπρία ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο, επηιέγνπλ εχζηνρα ηηο εηθφλεο θαη ηηο 

ηνπνζεηνχλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία, πξνθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα δηαιερζεί κε ην 

θείκελν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ εθθξάδεη: 
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β) ην επφκελν θείκελν έλαο καζεηέο θαη κηα καζήηξηα πξνζπάζεζαλ λα 

πεξηγξάςνπλ, φρη άζηνρα, ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο κε αθνξκή κηα απφ ηηο 

δεκνθηιέζηεξεο ιέμεηο ηεο ρξνληάο. Σν θείκελν ζα κπνξνχζε λα είλαη αθφκα πην 

δπλαηφ επηθνηλσληαθά, αλ δηλφηαλ έκθαζε ζηα πνιπηξνπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ελζσκάησλε ζηα θαηάιιεια ζεκεία ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο.  

 

 

γ) Έλα αθφκα θείκελν πνπ ζπλδέεη κε θαληαζία θαη ρηνχκνξ έλα δεκνθηιέο ζχλζεκα 

κε ηελ ησξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Σν ελδηαθέξνλ κε απηή ηελ νκάδα ήηαλ φηη είραλ 

ζπγθεληξψζεη πνιιέο θσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ζπλέζεζαλ ην θείκελφ ηνπο, 
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ζηεξηδφκελεο/νη ζηηο θσηνγξαθίεο απηέο, εκπινπηίδνληάο ην κε πιεξνθνξίεο απφ ην 

facebook θαη δεκνζηνγξαθηθά άξζξα. 
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δ) Σν επφκελν θείκελν ζρνιηάδεη κε ρηνχκνξ θαη επζηνρία κηα αθφκα δεκνθηιή ιέμε 

ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε θαη πξνζπαζεί λα δείμεη πψο κεξηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο 

ππεξβαίλνπλ ην θνηλσληθφ ζπκβάλ πνπ ηηο θαηαζθεχαζε (δηαθεκηζηηθφ θείκελν-

κήλπκα) θαη θαζηεξψλνληαη ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζαλ θξάζεηο κε 

πνηθίιεο ζπλππνδειψζεηο θαη ινγνπαίγληα. 
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Γ΄ θάζε: 27/03/2014: Οινκέιεηα, αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε ππνινγηζηή θαη 

πξνβνιηθφ (1 ψξα): Σα θείκελα δηνξζψζεθαλ θαη αλέβεθαλ μαλά ζην Wiki κε ηα 

ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο κνπ. Απφ ηηο δψδεθα νκάδεο νη ηέζζεξηο θξφληηζαλ λα 

βειηηψζνπλ ην αξρηθφ θείκελν θαη λα ην αλεβάζνπλ εθ λένπ. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο 

(εθεξιή 2014) πξνέβιεπε ηνλ νξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε νκάδα θαη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ζε εμσδηδαθηηθφ ρξφλν, γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζίαζεο κε 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα άξζξα ησλ καζεηψλ. Απηφ ήηαλ δχζθνιν 

λα γίλεη, γηαηί απαηηνχζε ρξφλν θαη ζπληνληζκφ. Δθδήισζαλ φκσο ελδηαθέξνλ δχν 

καζήηξηεο θαη έλαο καζεηήο θαη πξφηεηλαλ λα αλαιάβνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνπζίαζεο. Έθαλαλ έλα πξνζρέδην ζε ραξηί κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνπο 

ηίηινπο ησλ δηαθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ιέμεηο πνπ επηιέρηεθαλ, θαη δηέζεζαλ δχν 

δηαιείκκαηα γηα λα αλαδεηήζνπλ εηθφλεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή ηεο 

ηάμεο. Ο καζεηήο, πνπ είλαη δεηλφο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο, αλέιαβε λα 
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δεκηνπξγήζεη ηελ παξνπζίαζε (PowerPoint). πδεηήζακε πψο κπνξεί λα 

νπηηθνπνηεζεί ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ ζηα άξζξα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

πξφηεηλα ην Wordle. Σνπ θάλεθε ελδηαθέξνλ θαη είπε φηη ζα ην δνθηκάζεη. 

πκθσλήζακε κε ηελ ηξηκειή νκάδα λα έρνπλ έηνηκν ην θείκελν ζηηο 27/03 θαη λα ην 

παξνπζηάζνπλ ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο. Πξάγκαηη, ν καζεηήο αλέβαζε ζην Wiki ηελ 

παξνπζίαζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο, νη καζήηξηεο έθαλαλ θάπνηεο κηθξναιιαγέο ζηηο 

εηθφλεο θαη ζην θφλην ησλ ηειεπηαίσλ δηαθαλεηψλ θαη ε παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζπκθσλεζείζα εκέξα.  

Ζ παξνπζίαζε ήηαλ ζχληνκε θαη εχζηνρε. Οη ηίηινη, ζχληνκνη θαη 

επθάληαζηνη, «ζπλνκηινχζαλ» πνιχ επηηπρεκέλα κε ηηο εηθφλεο θαη δελ βάξαηλαλ ηελ 

παξνπζίαζε. Άξεζε ζηα παηδηά θαη πξνθάιεζε ζπδεηήζεηο. Ο έλαο άμνλαο ζπδήηεζεο 

είρε λα θάλεη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο παξνπζίαζεο θαη ηα πνιπηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο: ηε δχλακε ησλ εηθφλσλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην γξαπηφ θείκελν (ηίηινπο), 

ηε ζπληνκία ησλ ηίηισλ πνπ αλαδείθλπαλ ηηο εηθφλεο, ηε ιηηή αιιά εχζηνρε 

δηαηχπσζε, ην θπξίαξρν ρξψκα ηνπ θφληνπ αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθή απφρξσζε ζηηο 

ηειεπηαίεο δηαθάλεηεο. Σα ρξψκαηα ηνπ θφληνπ ήηαλ κάιηζηα απηά πνπ 

ζρνιηάζηεθαλ πξψηα απφ κηα καζήηξηα. Δδψ ε νκάδα είπε φηη είρε ζθεθηεί αξρηθά λα 

είλαη καχξν ην θφλην ζε φιεο ηηο δηαθάλεηεο, κηαο θαη νη ιέμεηο ησλ άξζξσλ 

(θαζηζκφο, αλεξγία, ινπθέην, καγθάιη θηι.) πξνβάιινπλ κηα καχξε εηθφλα ηεο ρψξαο 

καο∙ ηειηθά φκσο ζθέθηεθαλ λα αθήζνπλ γηα ην ηέινο ηηο ιέμεηο κε ζεηηθφ πξφζεκν 

(αιιειεγγχε) θαη κε ρηνπκνξηζηηθνχο ζπλεηξκνχο (pretty bra) θαη λα αλνίμνπλ ηα 

ρξψκαηα ηνπ θφληνπ. «Αξθεηή καπξίια πιάθσζε» είπαλ ραξαθηεξηζηηθά.  

Εήηεζα, ζηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ καζεηή ηεο νκάδαο λα δψζεη πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηε 2
ε
 δηαθάλεηα, ζηελ νπνία είρε επηηχρεη λα ελζσκαηψζεη ην θείκελν 

ηνπ Wordle. Ο καζεηήο εμήγεζε φηη ζηε δηαθάλεηα απηή απεηθνλίδεηαη ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ ζηα άξζξα ησλ καζεηψλ: ηξεηο νκάδεο αζρνιήζεθαλ κε ηε 

ιέμε «θαζηζκφο», πνπ πξνβάιιεηαη εκθαηηθά ζηε δηαθάλεηα, δχν νκάδεο κε ηε 

θξάζε «δσξεάλ wifi», πνπ εκθαλίδεηαη δεχηεξε ζε κέγεζνο, ελψ νη ππφινηπεο 
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αζρνιήζεθαλ αληίζηνηρα κε ηηο ιέμεηο-θξάζεηο «ινπθέην», «καγθάιη», «αλεξγία», 

«ρακέλν εμάκελν», «βαζαλίδνκαη», «αιιειεγγχε» θαη «pretty bra». Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαθάλεηα καο έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε ςεθηαθήο θαη 

δσληαλήο παξνπζίαζεο: ν νκηιεηήο ζπκπιεξψλεη θαη επεμεγεί ηηο δηαθάλεηεο, δελ ηηο 

δηαβάδεη απιψο.  

Ο άιινο άμνλαο ζπδήηεζεο είρε λα θάλεη κε ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Καλνληθά, αλ είρακε πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ 

απφ θάζε νκάδα, ζα κπνξνχζε λα ζπληαρζεί κηα ζχληνκε εηζήγεζε πνπ ζα 

ζπκπιήξσλε ηελ παξνπζίαζε. Παξφια απηά, ε παξνπζίαζε ησλ δψδεθα δηαθαλεηψλ 

απνηεινχζε θαη εξκελεία θαη έδσζε ηξνθή γηα ζπδήηεζε. Εήηεζα απφ ηνπο καζεηέο 

παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα γηα ην πεξηερφκελν, ηηο επηιεγκέλεο ιέμεηο, ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο. Δίπαλ φηη ε εηθφλα ηεο θξίζεο θπξηαξρεί θαη κάιηζηα ε παξνπζίαζε 

απεηθνλίδεη θαη ηα επίπεδα ηεο θξίζεο, πνπ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, αιιά 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή. Όηη εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ελίζρπζε θαζηζηηθψλ κνξθσκάησλ, ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ην θιείζηκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη καγαδηψλ, ηνλ άδηθν ζάλαην απφ καγθάιη, ηελ πξνβιεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηα ρακέλα εμάκελα. Όηη βξήθαλ επθαηξία λα 

ζρνιηάζνπλ ην νμχκσξν ηεο θξίζεο κε ηελ επέθηαζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ηνπ 

ηειεκάξθεηηλγθ.  

Ζ ζπδήηεζε κεηαθέξζεθε θαη ζηελ επφκελε ψξα, απφ ηελ νπνία θιέςακε 

πεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηά. Κπξίσο, γηα λα εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ γηα ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλέδεημαλ ηα θείκελά ηνπο, ην ρηνχκνξ θαη ην πξνζσπηθφ ζηίγκα 

πνπ θαηάθεξαλ αξθεηά λα απνηππψζνπλ. Σνπο ππελζχκηζα φηη κπνξνχλ λα 

δηαβάζνπλ ηα θείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, λα θαηαζέζνπλ ζρφιηα θαη λα 

ζπλερίζνπκε ηνλ δηάινγν κέζσ ηνπ Wiki.   
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Σεθκήξηα Γ΄ θάζεο 

Ζ παξνπζίαζε πνπ εηνίκαζαλ νη καζεηέο. Έλα επηηπρεκέλν δείγκα πνιπηξνπηθνχ 

θεηκέλνπ πνπ αμηνπνηεί πνιιέο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπλζέηεη ην λφεκα κε 

ηε ζπλδξνκή ηνπ θφληνπ, ηεο ρηνπκνξηζηηθήο θαη ζχληνκεο δηαηχπσζεο θαη ησλ 

εχζηνρσλ εηθφλσλ. Σν 2013, φπσο ην είδαλ νη καζεηέο: 
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Α΄ υάση: επεξεπγασία   

Θεκαηηθφο άμνλαο: Οι λέξειρ-θπάζειρ ηηρ σπονιάρ (2013) 

Ζ ηάμε καο αλαιακβάλεη λα επεμεξγαζηεί έλα αθηέξσκα γηα ηηο ιέμεηο-θξάζεηο ηνπ 

2013, πνπ δηαθηλήζεθαλ θπξίσο ζην ρψξν ησλ ΜΜΔ θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο επξχηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην 

θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηηο αλέδεημε. 

Δπηζθεθζείηε ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκα: 

Ζ ιέμε ηεο ρξνληάο, άξζξν ηνπ Oxford Dictionary γηα ηε δεκνθηιέζηεξε ιέμε ηνπ 

2013. 

Top Word of 2013: ’404′ followed by fail!, hashtag, @pontifex, and The Optic, 

έξεπλα ηνπ Global Language Monitor. 

αμέο ζηφξη, ε ιέμε ηνπ 2013!, άξζξν δεκνζηεπκέλν ζην ηζηνιφγην ηνπ αξαληάθνπ. 

Γθξαλ ζνπμέ, αθφκα πιεξψλνπκε, άξζξν γηα ηε δεκνθηιέζηεξε θξάζε ηεο ρξνληάο 

ζχκθσλα κε ην ηζηνιφγην ηνπ αξαληάθνπ. 

Ζ ιέμε ηεο ρξνληάο, άξζξν ζην ηζηνιφγην Protagon.gr. 

πδεηήζηε ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ζαο γηα ηηο ιέμεηο-θξάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη γηα ηηο νπνίεο ζα ζέιαηε λα εθθξάζεηε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο. Θα 

ήηαλ ζθφπηκν λα αλνίμεηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή έλα αξρείν word, 

ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηά ζαο. Αθνχ θαηαιήμεηε ζε 

απηή πνπ ζαο θεληξίδεη πεξηζζφηεξν, αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν (κε ιέμε αλαδήηεζεο 

ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε-θξάζε) πιεξνθνξίεο, ιήκκαηα ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά, 

εηδήζεηο, εηθνληζηηθφ πιηθφ θαη φ,ηη ζεσξείηε ζεκαληηθφ γηα ηε ζχλζεζε ηνπ άξζξνπ 

ζαο.  

Ζ αλαδήηεζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε θξηηήξην ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εκθαληδφκελσλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηνλ επηδησθφκελν επηθνηλσληαθφ ζθνπφ. 

http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/
http://www.languagemonitor.com/trending-words/404-is-the-top-word-toxic-politics-the-top-phrase-pope-francis-the-top-name-of-2013/
http://sarantakos.wordpress.com/2013/12/31/2013woty-3/
http://sarantakos.wordpress.com/2013/07/08/successtory/
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=29398
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Θπκίδσ φηη απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε απνηχπσζε ελφο πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ 

επνρή θαη ηελ θνηλσλία πνπ ηελ αλέδεημε. Δπνκέλσο, δελ αξθεί ε ινγηθή ηεο 

αληηγξαθήο-επηθφιιεζεο, αιιά ε επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ε νξγαληθή θαη ζπλεθηηθή έληαμή ηνπο ζην άξζξν ζαο. Λ.ρ., ε αλαδήηεζε ζε 

ειεθηξνληθά ιεμηθά κπνξεί, εθηφο απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεκαζίαο, λα απνηππψζεη 

θαη ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Οη εηδήζεηο θαη ηα 

δεκνζηνγξαθηθά άξζξα κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ φρη κφλν ηελ επηθαηξφηεηα θαη 

δεκνηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο-επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ πξνβνιή ηεο. Ζ επηινγή ησλ εηθφλσλ κπνξεί, ηέινο, λα ππνζηεξίμεη 

θαη λα αλαδείμεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο θαη γεληθφηεξα ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζαο 

ζηφρνπο. 

Αλ δελ νινθιεξψζεηε ηελ αλαδήηεζή ζαο, κπνξείηε λα ηελ ζπλερίζεηε ζε 

εμσδηδαθηηθφ ρξφλν. Μπνξείηε λα επηθνηλσλείηε, σο πξνο απηφ, κε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο ζαο κέζσ ηνπ Wiki. 

ην αλνηρηφ αξρείν κπνξείηε λα θξαηάηε ζεκεηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αλαδήηεζή ζαο απηή. 

 

Β΄ υάση: παπαγωγή κειμένος 

Δπηιέμαηε ηε ιέμε ή ηε θξάζε πνπ ζαο εκπλέεη; Ωξαία! Ήξζε ε ψξα λα γξάςεηε ην 

δηθφ ζαο άξζξν κε ζθνπφ λα εθθξάζεηε ηηο ζθέςεηο ζαο θαη λα απνηππψζεηε ζ' απηφ 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο. Γηα λα νξγαλψζεηε ηηο ζθέςεηο θαη ην ιφγν ζαο κπνξείηε λα 

ιάβεηε ππφςε θαη ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

- Αξρηθά, κπνξείηε λα αζρνιεζείηε κε ηελ εηπκνινγία θαη ηελ ηζηνξία ηεο ιέμεο - 

θξάζεο.  Αλ δελ είλαη ειιεληθή, ζα πξέπεη λα απνδψζεηε ζηα ειιεληθά ηε ζεκαζία 

ηεο. Έρεη αιιάμεη ε ζεκαζία ηεο ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ; (Δδψ κπνξείηε λα 

αμηνπνηήζεηε ηα ιεμηθά, έληππα ή/θαη ςεθηαθά. Μπνξείηε λα αλαηξέμεηε, ι.ρ., 

ζην Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Διιεληθήο ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή 

ζε άιιν ηεο επηινγήο ζαο) 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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- Πνηα ή πνηεο ζεκαζία/εο απνθηά ζήκεξα ε ιέμε/θξάζε; Πψο ζπλδέεηαη ε ζεκαζία 

(ε νη ζεκαζίεο) κε ηε ζεκεξηλή θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα; Πνην γεγνλφο ή πνην θαηλφκελν ηελ αλέδεημε; 

- Καηαζέζηε ηηο δηθέο ζαο ζθέςεηο-ζρφιηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο καο (πνπ 

αλέδεημαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε – θξάζε). 

- Σν άξζξν ζαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζηηο 300-350 ιέμεηο. 

- Δηζάγεηε εηθφλα ή εηθφλεο ζηα ζεκεία πνπ ζεσξείηε φηη ζπλνκηινχλ κε ην γξαπηφ 

θείκελν θαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο. 

- Καζψο γξάθεηε, ζπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο ηηο πηζαλέο θαη θαηαιιειφηεξεο 

εθθξαζηηθέο εθδνρέο θαζψο θαη ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο απφ ηνλ νξζνγξάθν. 

- Όηαλ θξίλεηε φηη νινθιεξψζαηε κε επηηπρία ην άξζξν ζαο αλεβάζηε ην ζην Wiki. 

 

Καιή επηηπρία! 

 

Γ΄ υάση: ςμπεπάσματα 

ηε θάζε απηή ν εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ άιισλ νκάδσλ κε ζθνπφ, έπεηηα απφ ηελ αλάγλσζε φισλ ησλ 

άξζξσλ, λα θαηαιήμεηε απφ θνηλνχ ζε ζπκπεξάζκαηα φπσο: πνηεο ιέμεηο – θξάζεηο 

«πξσηαγσλίζηεζαλ» ζηα άξζξα θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο; Δίλαη λέεο ή έρνπλ 

ηζηνξία; Τπάξρνπλ θάπνηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαη πνηεο 

είλαη απηέο; Πψο εξκελεχεηε απηά ηα επξήκαηα; Απνηππψλνπλ θάηη γη’ απηά πνπ ζαο 

απαζρνινχλ θαη ζε πνην βαζκφ; Πνηα εηθφλα δηακνξθψλνπλ νη ιέμεηο απηέο γηα ηελ 

επνρή καο θαη ηε ρψξα καο; Οη ιέμεηο απηέο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

ρξεζηψλ; Καη αλ λαη, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;  

Σειηθφ πξντφλ: ε δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο (ppt: 8-12 δηαθάλεηεο) ζηελ νπνία ζα 

δίλνληαη κε επζχλνπην θαη εχιεπην ηξφπν ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.  Ζ παξνπζίαζή ζαο 

ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο ζπδήηεζήο καο ζηελ νινκέιεηα. Πξνζπαζήζηε ζην 

θείκελφ ζαο λα ζπλδπάζεηε κε ηξφπν ιεηηνπξγηθφ γξαπηφ θείκελν (κε θαηάιιειεο 
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γξακκαηνζεηξέο θαη ρξψκαηα), εηθφλεο, εηθνλίδηα, γξαθήκαηα θ.ά., ψζηε λα πεηχρεηε 

ην θαιχηεξν επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα εξγαζηείηε ζε εμσδηδαθηηθφ ρξφλν. Γηα ηε 

ζπλεξγαζία ζαο κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ην Wiki, αλαξηψληαο ην αξρηθφ ζρέδην, 

βειηηψλνληαο απηφ ζηαδηαθά θαη απφ θνηλνχ, αμηνπνηψληαο θαη ην ρψξν θαηάζεζεο 

ζρνιίσλ. 

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

-- 

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνγή αλέδεημε ηφζν ηα δεκηνπξγηθά φζν θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ζρεηηθά 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο θαη ζχλζεζεο θεηκέλνπ:  

α) Πψο αλαδεηψ θαη αμηνπνηψ πεγέο; ρεδφλ φιεο νη νκάδεο αληαπνθξίζεθαλ 

επαξθψο ζην δεηνχκελν θαη πέληε απφ απηέο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Αλ εμαηξέζνπκε 

ηελ νκάδα ηεο «αιιειεγγχεο», πνπ ζηεξίρζεθε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζε 

δηαδηθηπαθφ εθζεζηνιφγην, ρσξίο φκσο λα ην αληηγξάςεη πηζηά, φιεο νη ππφινηπεο 

πξνρψξεζαλ έλα βήκα παξαπέξα απφ ηε ινγηθή θαη πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο-

επηθφιιεζεο. ηεξίρηεθαλ ζε ιεμηθά, εηδήζεηο, άξζξα θαη εηθφλεο ηεο επηθαηξφηεηαο 

θαη πξνζπάζεζαλ λα ζηνραζηνχλ, άιινηε πεξηζζφηεξν άιινηε ιηγφηεξν επηηπρψο, θαη 

λα δηακνξθψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2013.  

β) Ση ζεκαίλεη γξάθσ έλα θείκελν; Δίλαη ην ίδην φηαλ εθζέησ πξνθνξηθά 

ζθέςεηο θαη ζπιινγηζκνχο; Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ ζην εξγαζηήξην, νη 

ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ καο, κνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ εληχπσζε φηη κπήθαλ 

ιίγν πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξάμε ηεο γξαθήο θαη 

ηνλ απαηηεηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Αξθεηνί νκνιφγεζαλ φηη ην γξάςηκν ζηνλ 

επεμεξγαζηή δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Δθηφο απφ ην φηη δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηε 
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δεμηφηεηα ηεο πιεθηξνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζεηξά απφ 

απνθάζεηο, ηη ζα βειηηψζνπλ, ζα ηξνπνπνηήζνπλ, ζα ελζσκαηψζνπλ∙ αλαξσηηνχληαη 

ζπλερψο – αθφκα θη φηαλ επηιέγνπλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ηνπ νξζνγξάθνπ 

απηή πνπ ηνπο θαίλεηαη πην θαηάιιειε. Αληίζεηα, ε ρεηξφγξαθε παξαγσγή θεηκέλνπ 

είλαη κηα πεπαηεκέλε, κηα ελ πνιινίο δηεθπεξαησηηθή δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε. Απηή ε αληίιεςε απνηππψζεθε θαη ζηε ζηάζε ησλ 

νκάδσλ απέλαληη ζηα ζρνιηαζκέλα εθ κέξνπο κνπ θείκελα. Αλ θαη ηα αλέβαζα ζην 

Wiki κε ηελ νδεγία λα ηα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

βειηηψζεηο, κφλν ηέζζεξηο απφ ηηο δψδεθα αληαπνθξίζεθαλ.   

γ) Δίκαη αλαγλψζηεο κφλν ηνπ δηθνχ κνπ θεηκέλνπ; Σα θείκελα ησλ 

ζπκκαζεηψλ κνπ δελ κε αθνξνχλ; Αλ θαη ε παξαδνζηαθή ψξα ηεο δηφξζσζεο ζηελ 

ηάμε θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ-αθξναηψλ, φηαλ 

θαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ ηεθκεξησκέλα ηα θείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, 

αηζζάλνληαη ακεραλία θαη πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζε θνηλφηνπνπο ραξαθηεξηζκνχο. 

Ο ππνινγηζηήο, ζην ζεκείν απηφ, θαη ηα πεξηβάιινληα ηνπ web 2.0 κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο, αθελφο γηαηί ην πξνβαιιφκελν 

θείκελν ζηελ νζφλε ή ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζπγθεληξψλεη ηα βιέκκαηα θαη γίλεηαη 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ νινκέιεηα, φπσο ι.ρ. ζπλέβε κε ηελ παξνπζίαζε 

ζηε Γ΄ θάζε ηνπ ζελαξίνπ, αθεηέξνπ γηαηί ηα δεκνζηεπκέλα ζην Wiki ή ζε άιιν 

πεξηβάιινλ θείκελα ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζρφιηα πνπ 

δηαηππψλνληαη ζπλήζσο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Όκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη 

θαζφινπ εχθνια, φηαλ ε αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαθέξεηαη πέξα απφ ηνλ 

θαζνξηζκέλν ζρνιηθφ ρψξν θαη ρξφλν.  

Λεηηνπξγνχκε ην Wiki απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, γηα λα έρνπλ νη 

καζεηέο ζηε δηάζεζή ηνπο ηα θείκελα θαη ηα θχιια εξγαζίαο πνπ επεμεξγαδφκαζηε 

ζηελ ηάμε, θαζψο θαη επηπιένλ πιηθφ ζηε ζειίδα «βηβιηνζήθε», αιιά θαη γηα λα 

αλεβάδνπλ δηθά ηνπο θείκελα ή θείκελα άιισλ πνπ εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν. 

Καηαθέξακε σο έλα βαζκφ λ’ αλεβάδνπλ νη ίδηνη ηα θείκελά ηνπο ζρεηηθά κε ηα 
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ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε θαη, κε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, λα αμηνπνηήζνπλ 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηε δηδάζθνπζα βειηηψλνληαο ην αξρηθφ ηνπο θείκελν. 

Δπίζεο, λα ζπλεξγαζηνχλ νη καζήηξηεο θαη ν καζεηήο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνπζίαζεο. Αλ θαη θάπνηνη καζεηέο ηζρπξίδνληαη φηη δηαβάδνπλ ηα θείκελα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο, δελ πξνρσξνχλ ζε ζρνιηαζκφ. Ο ζρνιηαζκφο, φηαλ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε ζρφιηα ηνπ ηχπνπ «θαιφ», «σξαίν» θηι, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. 

Απαηηεί θξηηηθή αλάγλσζε θαη ρξφλν, φπσο γεληθφηεξα έλα κεηθηφ κνληέιν κάζεζεο 

(Βιαρνγηάλλε & εθεξιή 2011). Γελ ρξεηάδεηαη λα πνχκε πεξηζζφηεξα γηα ην 

βεβαξπκέλν εμσζρνιηθφ πξφγξακκα ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ 

μεθνχξαζε.  

Άξα, παξακέλεη ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε. Οη 

επθαηξίεο πνπ δίλνπκε λα εθθέξνπλ ιφγν θαη λα επηθνηλσλνχλ κέζα απφ εζηηαζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ωο πξνο απηφ ε εθαξκνγή έδεημε φηη ην ζηνίρεκα θεξδήζεθε. 

πκκεηείραλ φινη, αθφκα θαη νη αδηάθνξνη, νη ακέηνρνη θαη νη «ηαξαρνπνηνί». 

Αλαδήηεζαλ, ζπδήηεζαλ, ζπλεξγάζηεθαλ, δεκηνχξγεζαλ θαη ζρνιίαζαλ. Σνικψ, 

κάιηζηα, λα πσ φηη ην δηαζθέδαζαλ.   
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