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ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και 

δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και 

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

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

νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο 

πφξνπο.  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η .Ν. ΚΑΕΑΕΖ 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π.3.2.1. Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με 

ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη. 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Τπεχζπλνο ππν-νκάδαο εξγαζίαο γιψζζαο δεπηεξνβάζκηαο: Γεκήηξεο Κνπηζνγηάλλεο 

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ  

http://www.greeklanguage.gr  
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Οη ιέμεηο ηεο ρξνληάο 

Δημιοςπγόρ  

 Παλαγηψηα εθεξιή  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

(Πποηεινόμενη) Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ  

Χπονολογία 

Ηαλνπάξηνο 2014  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

1ε 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 

4-5 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο:  

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο εμνπιηζκέλε κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή 

ππνινγηζηή κε πξνβνιηθφ, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

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

Όζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα, ζεσξνχκε σο πξνυπφζεζε ηελ εμνηθείσζε 

ησλ καζεηψλ κε θεηκεληθά είδε πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ΜΜΔ, έληππα θαη ςεθηαθά, 

φπσο είλαη ην άξζξν. Ωο πξνο ηνπο γξακκαηηζκνχο, ζα βνεζήζεη πξνεγνχκελε 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο θεηκέλνπ 

θαη ην θνηλσληθφ ινγηζκηθφ wiki. Όζνλ αθνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλνιηθή επνπηεία ηεο ελφηεηαο, αιιά θαη ε εμνηθείσζε κε ινγηζκηθά ηνπ Web 2.0, 

φπσο ην ηζηνιφγην ή ην wiki.  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

—  

 

Το ζενάπιο ανηλεί 

—  

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, εκθαλίδνληαη ζην 

δηαδίθηπν ηζηνζειίδεο κε ιίζηεο ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ αλαδείρζεθαλ σο νη 

δεκνθηιέζηεξεο γηα ηε ρξνληά πνπ κφιηο εθπλέεη. Γηεξεπλψληαο νη καζεηέο ζε 

επίπεδν νκάδαο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, ζπλζέηνπλ ηα δηθά ηνπο άξζξα γηα ηηο ιέμεηο- 

θξάζεηο ηνπ 2013, ζηα νπνία εθηφο απφ ηε/ηηο ζεκαζία/εο, εθθξάδνπλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ηηο αλέδεημε. Με ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο θαη ηεο δηφξζσζεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη, απφ θνηλνχ, λα 

ζπλζέζεη κηα παξνπζίαζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία ησλ 

νκάδσλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα.  
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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 

πξφηαζε-πξνζέγγηζε 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 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 
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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 ζηνλ 

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 

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 ζ’ απηά ηηο ππφ δηεξεχλεζε ιέμεηο-θξάζεηο 

θαη απνηππψλνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηε ζρέζε γιψζζαο - 

θνηλσλίαο.  
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Γπαμμαηιζμοί 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζπλδέεηαη κε ηνλ 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 

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. 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 

 Β΄ Λυκείου «Οι λζξεισ τησ χρονιάσ» 
Σελίδα 8 από 20 

 

 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 κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο σο αθνξκέο γηα λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζην θιίκα ηνπ ζελαξίνπ. 

Αθφκα θαη ε δηδαζθαιία ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά, Παπαπλάμα, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ αληίζηνηρε ηάμε, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ζηφρν ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ ιέμεσλ-θξάζεσλ κε ην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηηο παξάγεη θαη ηηο 

αλαδεηθλχεη.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Σν ζελάξην πξνυπνζέηεη ηε δηδαζθαιία ηεο 1εο ελφηεηαο (Ζ Δίδεζε). Δθηφο απφ ηα 

πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηα ΜΜΔ, κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ. Ωζηφζν, δελ αληηκεησπίδεη ηηο ιέμεηο-

θξάζεηο απνθνκκέλεο απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, φπσο θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηηο 

https://el-gr.facebook.com/
https://twitter.com/
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ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (ζ. 23-25, 54-55). Αληίζεηα, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα αλακνξθσζεί θαη λα αλαλεσζεί ηφζν ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ιεμηινγίνπ (κε ηελ έληαμε ησλ ιέμεσλ ζην πεξηθείκελφ ηνπο) φζν θαη ην ιεμηινγηθφ 

πιηθφ (κε ηε δηαπίζησζε φηη ην ζρνιηθφ βηβιίν έρεη γξαθεί δεθαεηίεο πξηλ θαη δελ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ ιέμεσλ θαη 

ηεο γιψζζαο γεληθφηεξα ζε ζρέζε πάληα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηππψλεη 

αιιά θαη ζπρλά θαηαζθεπάδεη).  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

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

δηαδίθηπν θαη νη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλαδήηεζε, αλάγλσζε 

θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, σζψληαο ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε 

αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λέσλ κέζσλ. 

β) Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, θαηά θχξην ιφγν, γηα ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ γηα εηζαγσγή εηθφλαο, 

νξζνγξαθηθφ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ. Μπνξνχλ, σζηφζν, αλ ε ηάμε ην 

επηζπκεί, λα αμηνπνηεζνχλ θαη πην δπλακηθά πεξηβάιινληα ηνπ Web 2.0, γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο φπσο ην Wordle, ην Ηnfogr.am, ην Toondoo θηι. 

Δπηπιένλ, σο ρψξνη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ, πξνζθέξνληαη ηα ηζηνιφγηα θαη ηα 

wikis (εθεξιή φ. π.).  

Κείμενα 

Υποζηηπικηικό/εκπαιδεςηικό ςλικό: 

Άξζξα/κειέηεο  

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. 

http://www.wordle.net/
http://infogr.am/
http://www.toondoo.com/
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/
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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. 

Βηβιία  

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

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

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β΄ Λςκείος:  

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

Λνγνηερλίαο Β΄ Λπθείνπ. 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: Δηζαγσγηθή (1 ψξα), νινκέιεηα, αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ή κε ππνινγηζηή θαη πξνβνιηθφ, αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν (1 ψξα), εξγαζία 

ζε νκάδεο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ή αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε ππνινγηζηέο 

ηζάξηζκνπο κε ηηο νκάδεο:  

Έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ θείκελα κπνξνχλ λα δνζνχλ σο θείκελν/α 

αθεηεξίαο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Μία ιέμε-θξάζε πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηνπο ηνίρνπο, πιηθνχο θαη ςεθηαθνχο, «ιέεη» ζπλήζσο πεξηζζφηεξα απφ απηφ πνπ 

αξρηθά ζεκαίλεη. Μαο «ιέεη», γηα παξάδεηγκα θάηη γηα ηα θίλεηξα απηψλ πνπ ηελ 

έγξαςαλ, καο «ιέεη» θάηη γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, καο «ιέεη» θάηη γηα ην πεξηβάιινλ 

πνπ ηελ αλέδεημε, ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ θνηλσλία. Ηδηαίηεξα, νη ιέμεηο-θξάζεηο 

πνπ πηνζεηνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζχλδεζή ηνπο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, φρη κφλν γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηππψλνπλ, 

αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ησλ ιέμεσλ θαζψο θαη γηα ηνπο ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο δεκνζηνπνηνχληαη (ηνίρνη θηεξίσλ, ΜΜΔ θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο). 

Ο αξρηθφο απηφο πξνβιεκαηηζκφο θαιφ είλαη λα ζπλνδεχεηαη κε πξνβνιή εηθφλσλ 

ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή ζηελ νζφλε ηνπ πξνβνιηθνχ.  

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/
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 ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηε δηαδηθαζία θαη 

ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ ζελαξίνπ. Θέηεη ην πξφβιεκα πξνο επίιπζε (Mayer 1992), ι.ρ., 

ηε δεκηνπξγία ελφο αθηεξψκαηνο γηα ηηο ιέμεηο-θξάζεηο ηεο ρξνληάο, θαη ζπδεηά καδί 

ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δθφζνλ ν 

εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα δψζεη έλαλ πην αλνηρηφ ραξαθηήξα ζην ζελάξην, λα κελ 

θαζνξίζεη δειαδή εθ ησλ πξνηέξσλ φια ηα βήκαηα, κπνξεί, εθαξκφδνληαο ηελ 

πξαθηηθή ηεο ηδενζχειιαο, λα θαηαγξάςεη ζηνλ πίλαθα ηηο ηδέεο-πξνηάζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, ηα είδε ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ θαη ηνλ 

ρψξν δεκνζίεπζήο ηνπο. Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ, νη πξνηηκήζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ην δπλακηθφ θαη νη ζπζρεηηζκνί ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 

είλαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ιάβεη ππφςε ηνπ. Ο αξηζκφο ησλ 

νκάδσλ ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη απφ ηνπο 

δηαζέζηκνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Μία ηππηθή ηάμε ησλ 25 καζεηψλ, κε δηαζέζηκν ην 

εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνλ ζπλήζε αξηζκφ ησλ 12 ππνινγηζηψλ, κπνξεί 

λα θαηαλεκεζεί ζε 12 δηκειείο ή ηξηκειείο νκάδεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, γλσξίδνληαο 

θαιά ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο θαηάιιειεο 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαζρεκαηηζκνχο, αλ θξίλεη φηη ζε θάπνηεο νκάδεο ζα 

ππάξμνπλ δπζιεηηνπξγίεο. 

Σε δεχηεξε ψξα, νη νκάδεο παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο 

θαη αζρνινχληαη κε ηελ επεμεξγαζία ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηζηνζειίδσλ, νη νπνίεο 

αλαγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν κε ηε θάζε θχιιν εξγαζίαο. θνπφο είλαη, αθνχ 

επηζθεθζνχλ ηηο πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο, κειεηήζνπλ ην πιηθφ ηνπο, θξαηήζνπλ 

ζεκεηψζεηο θαη θαηαιήμνπλ ζηηο ιέμεηο-θξάζεηο πνπ ηνπο θαίλνληαη ελδηαθέξνπζεο, 

λα ζπδεηήζνπλ ζηελ νκάδα ηνπο θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε ιέμε-θξάζε γηα ηελ νπνία 

επηζπκνχλ λα γξάςνπλ. Ο ππφινηπνο ρξφλνο –αλ ππάξμεη- κπνξεί λα δηαηεζεί γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξηψλ, εηδήζεσλ, εηθνληζηηθνχ θαη άιινπ πιηθνχ 

πνπ θξίλνπλ ζεκαληηθφ γηα ηε ζχλζεζε ηνπ άξζξνπ ηνπο.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζην εξγαζηήξην απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε γξακκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε, γξήγνξε αλάγλσζε θαη 

εληνπηζκφ ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο, αμηνιφγεζε θαη επεμεξγαζία απηήο. 

Θεσξνχκε σο πξνυπφζεζε ηελ πξνεγνχκελε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ δηαγξακκάησλ-ζεκεηψζεσλ θαη ζε έληππν θαη ζε ςεθηαθφ πιηθφ. Ζ 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζην ζηάδην απηφ, είλαη δηαθξηηηθή∙ παξεκβαίλεη θαη 

ππνζηεξίδεη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί ή δηαπηζηψζεη δπζθνιίεο θαη θσιχκαηα. 

ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο δίλνληαη θάπνηεο νδεγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζρνιηθφο ρξφλνο δελ επαξθέζεη, νη νκάδεο ζα πξέπεη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ αλαδήηεζή ηνπο ζε εμσδηδαθηηθφ ρξφλν. Σελ επηθνηλσλία ησλ 

καζεηψλ θαη, γεληθφηεξα, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ην wiki ηεο ηάμεο (ην ηζηνιφγην ή φπνην εξγαιείν ηνπ web 2.0 θξίλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο φηη πξνζθέξεηαη). ε εηδηθή ζειίδα έρεη αλαξηεζεί θεηκεληθφ πιηθφ (βι. 

παξαπάλσ: θείκελα), ην νπνίν κπνξεί λα εκπινπηηζηεί θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ.  

Β΄ θάζε: Παξαγσγή θεηκέλσλ (2 ψξεο), εξγαζία ζε νκάδεο, εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο ή ελαιιαθηηθά αίζνπζα κε ηζάξηζκνπο ησλ νκάδσλ ππνινγηζηέο:  

Οη ήδε δηακνξθσκέλεο νκάδεο πξνρσξνχλ ηψξα ζηε ζχλζεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. 

Έρεη ηνληζηεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ρξφλνπ λα έρεη γίλεη ε πξνεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Ο ππνινγηζηήο επηζηξαηεχεηαη 

θπξίσο σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, ζην πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο 

δεκηνπξγνχλ ηα θείκελά ηνπο. Έρνπλ ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε ζπδεηήζεη θαη 

θαηαιήμεη γηα ην ινγηζκηθφ ή ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ 

(ι.ρ., επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ή ζπλδπαζκφο επεμεξγαζηή θαη Wordle). Δθφζνλ ην 

ζέκα αθνξά ιέμεηο-θξάζεηο, νη νκάδεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπο ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα ιεμηθά, επίζεκα (ι.ρ., ζηα ιεμηθά ηεο 

Πχιεο), θαη «αλεπίζεκα» (ι.ρ., ζην http://www.slang.gr/) θαζψο θαη ζηε κεραλή 

http://www.wordle.net/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.slang.gr/
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αλαδήηεζεο ηεο Google θαη λα ζπγθξίλνπλ απνηειέζκαηα. Μπνξνχλ, επηπιένλ, λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ εηθνληζηηθφ πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν πνπ ζα 

εληάμνπλ ζε θαηάιιειε ζέζε ζην θείκελφ ηνπο. Ζ θαηαζθεπή ησλ θεηκέλσλ ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο 

άκεζεο δηφξζσζεο (νξζνγξάθνο θαη παξαθνινχζεζε αιιαγψλ) θαη 

αλαδηακφξθσζεο, ηα νπνία γίλνληαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην πιαίζην ησλ 

νκάδσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθδνρή. ην θχιιν εξγαζίαο παξέρνληαη 

νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ. Σν 

ζθεπηηθφ δελ είλαη λα πεξηνξίζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ έκπλεπζε ή ηελ 

απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, αιιά λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ θαη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ. Σν 

δεηνχκελν πάλησο είλαη λα απνηππσζεί έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα επίθαηξα δεηήκαηα, 

θαηλφκελα, ζηάζεηο θαη ηδενινγίεο. Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απνζεθεχνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη ηελ αλεβάδνπλ ζηελ θαηάιιειε ζειίδα ηνπ wiki. 

Ο εθπαηδεπηηθφο αθήλεη πεξηζψξηα πξσηνβνπιηψλ θαη απηελέξγεηαο ζηνπο 

καζεηέο, επηηξέπνληαο ζ’ απηνχο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 

θαη παξεκβαίλνληαο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία ε παξέκβαζή ηνπ. 

Βεβαίσο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, παξαηεξεί δηαθξηηηθά ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ, επηιχεη απνξίεο, ελζαξξχλεη θαη γεληθά έρεη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. Έρεη 

ζέζεη ην ρξνληθφ πιαίζην θαη ππελζπκίδεη, εθφζνλ ρξεηαζηεί, ηελ ηήξεζή ηνπ απφ ηηο 

νκάδεο.  

Γ΄ θάζε: (1 ψξα), νινκέιεηα, αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή κε 

ππνινγηζηή θαη πξνβνιηθφ:  

Ζ θάζε απηή πξνυπνζέηεη ηε δηφξζσζε ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ νκάδσλ, ζε εμσδηδαθηηθφ 

ρξφλν, γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζίαζεο κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

άξζξα ησλ καζεηψλ, εηδηθφηεξα γηα ηηο ιέμεηο-θξάζεηο πνπ επηιέρηεθαλ θαη ηελ 

εηθφλα ηεο επνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ απηέο πξνβάιινπλ. Ζ ςεθηαθή κνξθή ησλ 

θεηκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία βνεζά πνιχ ηε βειηίσζε ησλ 

https://www.google.gr/?gws_rd=ssl
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θεηκέλσλ, έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε-ζρνιηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αλάξηεζε 

εθ λένπ ζην wiki. Έηζη ηα θείκελα είλαη δηαζέζηκα ζηελ θνηλφηεηα θαη απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δεηνχκελεο παξνπζίαζεο. Έλαο καζεηήο απφ ηελ νκάδα ησλ 

εθπξνζψπσλ κπνξεί λα θάλεη ηελ αξρή δεκηνπξγψληαο ηελ αξρηθή εθδνρή ηεο 

παξνπζίαζεο θαη λα ηελ αλεβάζεη ζην wiki γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηα 

ππφινηπα κέιε. ηνλ ρψξν ησλ ζρνιίσλ κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο θαη λα αλαπηπρζεί αζχγρξνλε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ηειηθφ 

παξαδνηέν, ζην νπνίν, βεβαίσο, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη 

νη ππφινηπνη καζεηέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκθσλεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 

εηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο θαη λα ηεξεζεί. Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ απφ θνηλνχ 

επεμεξγαζία ηεο παξνπζίαζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην GoogleDrive θαη, αθνχ 

νινθιεξσζεί, λα αλαξηεζεί ζην wiki. 

ηε ζπλέρεηα δηαηίζεηαη κία δηδαθηηθή ψξα ζηελ ηάμε γηα ηελ παξνπζίαζε θαη 

ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. Πηζαλνί άμνλεο ζπδήηεζεο είλαη νη ιέμεηο -θξάζεηο πνπ 

επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, ε πξνέιεπζή ηνπο, ε ζπρλφηεηά ηνπο ζηα καζεηηθά 

άξζξα -κε ηελ έλλνηα φηη θάπνηεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο- 

ε/νη ζεκαζία/εο πνπ απνθηνχλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ηηο αλέδεημαλ, αιιά θαη ε 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ (επάξθεηα, εκβάζπλζε, επζηνρία ζρνιηαζκνχ), κέζσ ησλ 

άξζξσλ ηνπο, λα ελεκεξψζνπλ θαη λα πξνβιεκαηίζνπλ.  

Καηά ηε θάζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο θξαηά ξφιν ζπληνληζηή, παξεκβαίλεη 

πηζαλφλ ζέηνληαο αλνηρηά εξσηήκαηα θαη αλαπιαηζηψλεη ηα ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο 

πνπ θξίλεη φηη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη βνεζνχλ ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ 

καζεηψλ. 

 



 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά ςενάρια και μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ 

 Β΄ Λυκείου «Οι λζξεισ τησ χρονιάσ» 
Σελίδα 15 από 20 

 

Σ. ΦΤΛΛO 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 ζηνn 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. 

Θπκίδσ φηη απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε απνηχπσζε ελφο πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ 

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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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 ηνλ 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 

(ή 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 ηνλ 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 ηνλ ρψξν θαηάζεζεο 

ζρνιίσλ.  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ζ ηδέα κπνξεί λα επεθηαζεί ρξνληθά θαη λα εμειηρζεί ζηε δηάξθεηα κηαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. Μπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ αληίζηνηρεο νκάδεο κε ηνπο κήλεο ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο (απφ επηέκβξην κέρξη Απξίιην). Ζ θάζε νκάδα παξαθνινπζεί ηελ 

εηδεζενγξαθία (ηειενπηηθή, έληππε, δηαδηθηπαθή) ηνπ κήλα πνπ ηεο αληηζηνηρεί θαη 

ζπγθεληξψλεη ηηο ιέμεηο-θξάζεηο πνπ πξνβάιινληαη εκθαηηθά απφ ηα ΜΜΔ θαη 

ζρεηηθφ δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νξγαλψλεηαη έλα 

αθηέξσκα γηα ηηο δεκνθηιέζηεξεο ιέμεηο-θξάζεηο θαη νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ θαη 

ζρνιηάδνπλ ην πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ. 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Οη γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ππφθεηληαη ηεο πξφηαζεο θαη νη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ελεξγφ καζεζηαθφ ξφιν θαη κέζσ απηνχ λα αληηιεθζνχλ ην ξφιν ηεο 

γιψζζαο σο δσληαλνχ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο γισζζηθήο θαη επξχηεξεο επηθνηλσληαθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Βεβαίσο, ε απνκάθξπλζε απφ παγησκέλεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ θαη απφ ηε ζηελή –θαη ελ πνιινίο δηεθπεξαησηηθή- 

πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ακεραλία θαη δπζθνιία ζε 

καζεηέο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε εδξαησκέλα ζρήκαηα γηα ηνλ αηνκηθφ 

ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, ηε γξακκηθή θαη απζηεξή πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ θαη ηε θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο, ελεξγεηηθέο θαη αλαθαιππηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

ζπκβάιεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ζπλεθηηθψλ δεζκψλ ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. 

Τπφ απηή ηελ πξνυπφζεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ην wiki (ή άιιν πεξηβάιινλ 

ηνπ Web 2.0) σο ρψξνο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ ζε 
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εμσδηδαθηηθφ ρξφλν. ηε δπζθνιία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

ην θνξησκέλν ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ πξφγξακκα ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ε 

ρξεζηκνζεξηθή αληίιεςε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί δελ 

είλαη δπλαηφλ λα αγλνεζνχλ∙ απνηεινχλ φκσο πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπζεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ ην λφεκα θαη ηα θίλεηξα ηεο κάζεζεο.  
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