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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ

Τίηλορ
Πεξί ιαθσληθφηεηαο ν ιφγνο
Εθαπμογή ζεναπίος
Παλαγηψηα εθεξιή
Δημιοςπγία ζεναπίος
Παλαγηψηα εθεξιή
Διδακηικό ανηικείμενο
Νενειιεληθή Γιψζζα
Τάξη
Β΄ Λπθείνπ
Σσολική μονάδα
2ν Γεληθφ Λχθεην Υνιαξγνχ
Χπονολογία
Απφ 11/11/2014 έσο 18/11/2014
Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα
4ε ελφηεηα: Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ιαθσληθή
έθθξαζε.
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
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ βνήζεζε ε πξνεγνχκελε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε
ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαζψο θαη κε δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο (αλαδήηεζε
πεγψλ ζην δηαδίθηπν, επεμεξγαζία θαη ζχλζεζε απφ θνηλνχ θεηκέλσλ). Πξνεγήζεθε,
επίζεο, ηεο εθαξκνγήο ε δηδαζθαιία ηεο πεξίιεςεο θαη ησλ ζεκεηψζεσλ.
Εθαπμογή ζηην ηάξη
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.
Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι
Παλαγηψηα εθεξιή, Πεξί ιαθσληθφηεηαο ν ιφγνο, Νενειιεληθή Γιψζζα Β΄
Λπθείνπ, 2014.
Το ζενάπιο ανηλεί
-

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Τινπνηήζεθε ζε δχν δηδαθηηθέο θάζεηο. Έγηλε κηα ηξνπνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ
αξρηθφ ζρεδηαζκφ (εθεξιή 2014α), πνπ πξνέβιεπε ηξεηο δηδαθηηθέο θάζεηο, γηα
ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ. Δλνπνηήζεθαλ, δειαδή, ε δεχηεξε κε ηελ ηξίηε θάζε.
Δηδηθφηεξα: ηελ πξψηε (έλα δηδαθηηθφ δίσξν) νη καζεηέο ζε νκάδεο κειέηεζαλ ην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ηελ εκπινπηηζκέλε ςεθηαθή εθδνρή ηνπ θαη αλαθνίλσζαλ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο-δηεξεχλεζήο ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Σν δεηνχκελν ζηε
θάζε απηή ήηαλ λα εμεηάζνπλ ηα θείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην γισζζηθφ πιηθφ ηεο
ελφηεηαο (ζ. 277-279), ηηο πεγέο πξνέιεπζήο ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην ζψκα
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ηνπ εγρεηξηδίνπ, ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ζπγθξνηείηαη ν ζρνιηθφο ιφγνο. ηε δεχηεξε θάζε (έλα
δηδαθηηθφ ηξίσξν), αξρηθά ζε νκάδεο, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ θαη κειέηεζαλ θείκελα
ηνπ δηαδηθηχνπ κε ιέμεηο θιεηδηά ζρεηηθέο κε ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα ηεο ιαθσληθφηεηαο
θαη ηεο ζπληφκεπζεο ηνπ ιφγνπ, θξάηεζαλ ζεκεηψζεηο θαη ζπλέζεζαλ παξνπζηάζεηο
κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηα νπνία αλαθνίλσζαλ ζηελ νινκέιεηα. Οη παξνπζηάζεηο
πξνθάιεζαλ ζπδήηεζε γηα ην είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ επηιέρηεθαλ, ηα πεξηθείκελα
εληφο ησλ νπνίσλ αλα-πιαηζηψλνληαη, ηνπο ιφγνπο θαη ηηο ηδενινγηθέο ζηάζεηο πνπ
απηά ζπγθξνηνχλ. Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα ήηαλ 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 ρξεηάζηεθε 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). Γεκηνπξγήζεθαλ, 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
Πξνζπαζήζακε κε ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπκε ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ηεο εκπινπηηζκέλεο ςεθηαθήο εθδνρήο ηνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ,
θηλνχκελνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο 2013).
Γηα πεξηζζφηεξα, ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ πιαηζηψλεη ηελ
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εθαξκνγή, παξαπέκπνπκε ηνπο αλαγλψζηεο ζην αξρηθφ ζελάξην - πξφηαζε (εθεξιή
φ. π.) θαη ζηελ παξαηηζέκελε ζε απηφ βηβιηνγξαθία.

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 είραλ
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.
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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 νη καζεηέο:
 Δμνηθεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηηο ηερληθέο ησλ ζεκεηψζεσλ, ησλ
δηαγξακκάησλ θαη ησλ πεξηιήςεσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζηελ νινκέιεηα.
 Πξνρψξεζαλ 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 ήηαλ 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,
αλέπηπμαλ:


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
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επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα θαη πξφθιεζε
ζπδήηεζεο).


Κξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηερλνινγία. Αληηιήθζεθαλ 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 2012), ε νπνία,
σζηφζν, δελ είλαη νχηε κία νχηε εληαία, αιιά πνιπδηάζηαηε, πνιχπινθε
ζπρλά θαη αληηθαηηθή.

Διδακηικέρ ππακηικέρ
Ο ιφγνο ησλ καζεηψλ ηέζεθε ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ γισζζηθή χιε δελ
απνηέιεζε πιηθφ πξνο εθκάζεζε, αιιά πεδίν πξνο δηεξεχλεζε θαη ζπδήηεζε. Οη
καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία:
 Να εμνηθεησζνχλ κε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο, δηαηππψλνληαο
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη εθαξκφδνληαο κεζφδνπο εξγαζίαο, ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.
 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 ζρεηηθά κε ην δήηεκα απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία
ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ καο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο παξαδέρηεθαλ φηη
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφιεθην, φηαλ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θίινπο ηνπο
κέζσ θηλεηψλ θαη facebook, ζηελ εξψηεζε αλ ζπκκεξίδνληαη ηηο αλεζπρίεο γηα ηηο
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επηδξάζεηο ηεο ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζα απάληεζαλ θαηαθαηηθά. Δθφζνλ ν
παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο ζπλδέεηαη κε ην ζέκα ηεο ιαθσληθφηεηαο θαη ηεο
ζπληφκεπζεο ηνπ ιφγνπ, απνθαζίζακε λα δηεξεπλήζνπκε ην ζέκα πεξαηηέξσ θαη
πξνζδηνξίζακε ηα πεδία έξεπλαο: ηνλ ζρνιηθφ ιφγν θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο
Σν ζελάξην ζπλδέεηαη κε ηελ 4ε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ «εκεηψζεηοΠεξίιεςε» θαη ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηηθά
κε ηε ιαθσληθή δηαηχπσζε (ζ. 277-279). 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
Οη ΣΠΔ αμηνπνηήζεθαλ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δηδηθφηεξα: α) Σν
δηαδίθηπν 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 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 πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. Σέινο, γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ
καζεηηθψλ θεηκέλσλ αμηνπνηήζεθε ην wiki ηεο ηάμεο.
Κείμενα
Έκθπαζη Έκθεζη, β΄ ηεύσορ. Αζήλα: Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ζο.
277-279. Έκθπαζη Έκθεζη Β΄ Λςκείος – Βιβλίο Μαθηηή (Δμπλοςηιζμένο). Φεθηαθφ
ρνιείν.
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Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ
Α΄ θάζε: 11/11/2014: κειέηε ηνπ έληππνπ θαη εκπινπηηζκέλνπ ςεθηαθνχ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ (νκάδεο) θαη παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ (νινκέιεηα): 2 ψξεο,
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζε πξνβνιηθνχ. ε πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ψξα
επηρεηξήζακε κηα κηθξή εηζαγσγή ζην ζέκα· έγηλε 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 εμέζεζαλ ζχληνκα
ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη έθαλαλ κηα πξψηε ηνπνζέηεζε, φπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο ζηελ ππνελφηεηα «αθεηεξία». Σνπο ελεκέξσζα ηφηε γηα ηε
δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνχζακε ζηα επφκελα δχν καζήκαηα, εηδηθφηεξα γηα: α) ηε
κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ, ηελ παξνπζίαζε ησλ
επξεκάησλ θαη ηε ζπλαθφινπζε ζπδήηεζε, β) ηελ αλαδήηεζε, επεμεξγαζία
δηαδηθηπαθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε – ζπδήηεζε επί ησλ επξεκάησλ. Οη δχν
θάζεηο ζα ζπλέθιηλαλ ζηε ζχγθξηζε ηνπ ζρνιηθνχ ιφγνπ κε ηνπο ιφγνπο ηνπ
δηαδηθηχνπ.
Γηακνξθψζακε, επίζεο, ηηο ηέζζεξηο επξχηεξεο νκάδεο ζε αληηζηνηρία κε ηα
θχιια εξγαζίαο ψζηε λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξφλν θαηά ηελ εθαξκνγή. Σν ηκήκα
αξηζκεί 21 καζεηέο· δηακνξθψζεθαλ σο εθ ηνχηνπ ηξεηο πεληακειείο νκάδεο θαη κία
εμακειήο. Φξφληηζα, κάιηζηα, ε 2ε νκάδα πνπ ζα επεμεξγαδφηαλ ην θχιιν εξγαζίαο
κε ην θείκελν-απφζπαζκα απφ ηνλ «Πξσηαγφξα» ηνπ Πιάησλα (παξαπνκπή ηνπ
εκπινπηηζκέλνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ) λα απαξηίδεηαη απφ καζεηέο πνπ έρνπλ επηιέμεη
ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε. Όηαλ ινηπφλ μεθίλεζε ε εθαξκνγή, νη νκάδεο ήηαλ ήδε
δηακνξθσκέλεο. Απνπζίαδαλ ηξεηο καζεηέο, άξα ε αξρηθή ζχλζεζε δηαθνξνπνηήζεθε
σο πξνο ηνλ αξηζκφ: δχν πεληακειείο θαη δχν ηεηξακειείο. Απφ ηνπο δψδεθα
ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ αμηνπνηήζακε ηνπο νθηψ, νπφηε νη επξχηεξεο νκάδεο
ρσξίζηεθαλ ζε ππννκάδεο (ηξηκειείο θαη δηκειείο) κε ζηφρν λα δνπιεχνπλ ζε
γεηηνληθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη λα αληαιιάζζνπλ επξήκαηα θαη απφςεηο. Γηα ηε
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ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ έιαβα ππφςε κνπ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά
έθαλα θαη θάπνηεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί, φζν ην
δπλαηφλ, αλνκνηνγελήο ζχλζεζε σο πξνο ηηο επηδφζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ Ζ.Τ.). Οη νκάδεο/ππννκάδεο
απηννξγαλψζεθαλ πεξαηηέξσ θαη θαηέλεηκαλ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο.
Οη καζεηέο πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Δίραλ ζηε
δηάζεζή ηνπο (αλά ππννκάδα) ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, ηφζν ζε έληππε φζν θαη
ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δίραλ, επίζεο, αλνηρηφ θαη ην έληππν ζρνιηθφ εγρεηξίδην.
Όπσο είπαλ, ηνπο δηεπθφιπλε λα θξαηάλε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο, ελψ αμηνπνίεζαλ
ηνλ ππνινγηζηή γηα λα δηαηξέρνπλ ηε ζειίδα ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.
Ζ δηεξεχλεζε, φπσο θαίλεηαη ζηα θχιια εξγαζίαο ηεο Α΄ θάζεο, αθνξνχζε:
α) ζην είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζψκα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ,
έληππνπ θαη ςεθηαθνχ, β) ζην εηθνληζηηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηα θείκελα, γ) ζηνπο
επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ ηα ελ ιφγσ θείκελα ζην ζψκα ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ,

δ)

ζηνπο

ηξφπνπο

κε

ηνπο

νπνίνπο

«ζπλνκηινχλ»

θαη

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ε) ζηελ εηθφλα-άπνςε πνπ δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο
απφ ηελ αλάγλσζε ζε ζρέζε πάληα κε ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη.
Οη νκάδεο εξγάζηεθαλ ρσξίο πξνβιήκαηα θαη νινθιήξσζαλ εληφο ηνπ
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Δίραλ θαηαλείκεη ηα εξσηήκαηα (αλά ππννκάδα) θαη απηφ
δηεπθφιπλε ζηελ έγθαηξε θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ ηνπο. Γελ αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο κε ηηο εξσηήζεηο θαη ηα θείκελα, εθηφο απφ ηνλ «Πξσηαγφξα», έλα "εθ
θχζεσο" απαηηεηηθφ θηινζνθηθφ θείκελν, ην νπνίν ρξεηάζηεθε λα δηαβάζνπλ
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο θνξάο θαη λα ζπδεηήζνπκε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Όζνλ αθνξά ζην δηθφ κνπ ξφιν, παξαηεξνχζα δηαθξηηηθά ηελ εξγαζία ηνπο θαη δε
ρξεηάζηεθε λα παξέκβσ παξά κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο γηα λα εμεγήζσ
πεξαηηέξσ ηα δεηνχκελα.
Σε δεχηεξε ψξα έγηλε ε παξνπζίαζε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνβνιηθνχ. Οη
καζεηέο είραλ αλνηρηφ ην (έληππν) ζρνιηθφ εγρεηξίδην ελψ κέζσ ηνπ πξνβνιηθνχ
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παξαηεξνχζακε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ςεθηαθνχ.
πκθσλήζακε ε θάζε παξνπζίαζε λα δηαξθέζεη πεξίπνπ δέθα ιεπηά, ψζηε λα κείλεη
ρξφλνο γηα ζπδήηεζε. Απφ θάζε νκάδα αλέιαβε έλαο/κία καζεηήο/ηξηα λα
παξνπζηάζεη ηα επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ζεκεηψζεηο-παξαηεξήζεηο ηνπο ζηα θχιια
εξγαζίαο. Γηα ηα ζεκεία ησλ παξνπζηάζεσλ πνπ έθξηλα ελδηαθέξνληα θξαηνχζα
ζεκεηψζεηο ζηνλ πίλαθα.
Απφ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπλαθφινπζε ζπδήηεζε
πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:
-

Σν ςεθηαθφ βηβιίν εκπινπηίδεη ην έληππν σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο
ιαθσληθφηεηαο θαη ηεο ζπληφκεπζεο ηνπ ιφγνπ παξαζέηνληαο πνηθηιία
θεηκέλσλ (ηζηνξηθψλ, θηινζνθηθψλ, ςεθηαθήο εγθπθινπαίδεηαο, άξζξσλ
θ.ιπ.), ηα νπνία δηεπξχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αμία, ηελ ηζηνξία, ηηο
πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζχγρξνλεο εθδνρέο ηνπ θαηλνκέλνπ.

-

Κξίλνληαο ηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πεγψλ, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ
φηη ην ππάξρνλ πιηθφ ηνχο βνήζεζε λα ζρεκαηίζνπλ κηα αδξή εηθφλα γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηηο ρξήζεηο ηεο ιαθσληθφηεηαο, πνπ φκσο ζα κπνξνχζε λα
εκπινπηηζηεί πεξαηηέξσ θαη κε άιιεο ηζηνξηθέο παξαπνκπέο θαη θείκελα ίζσο
πην θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο θαη ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν. Γηα
παξάδεηγκα, ην απφζπαζκα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν ηζηνξίαο (Α΄ Γπκλαζίνπ)
γηα ηε ιαθσληθφηεηα, ζην νπνίν παξαπέκπεη ην ςεθηαθφ εγρεηξίδην, ηνπο
θάλεθε απιντθφ ελψ αληίζεηα ην απφζπαζκα απφ ηνλ πιαησληθφ
«Πξσηαγφξα» δπζλφεην.

-

Ζ έλλνηα ηεο ιαθσληθφηεηαο πεξηβάιιεηαη κε αμία, φπσο δείρλνπλ δηάθνξεο
πεγέο (αξραηνειιεληθά θείκελα, βηθηθζέγκαηα) ζηα νπνία παξαπέκπνπλ
έληππν θαη ςεθηαθφ εγρεηξίδην. Θα ήζειαλ φκσο λα πεξηιακβάλνληαη θαη
θείκελα

πνπ

απνηεινχλ

ζχγρξνλα

παξαδείγκαηα

θαη

πεξηζηάζεηο

επηθνηλσλίαο, φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ιαθσληθνχ θαη επζχλνπηνπ ιφγνπ.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βξήθαλ ελδηαθέξνλ ην θείκελν ηνπ Δ.
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Παπαλνχηζνπ, κνινλφηη εμεηάδεη ην δήηεκα ζεσξεηηθά θαη μελίδεη κε ην χθνο
ηνπ ηνπο ζχγρξνλνπο καζεηέο.
-

Κάπνηεο ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζην έληππν βηβιίν
δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάγλσζε. Γηα παξάδεηγκα, δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο εηθφλαο πνπ ζπλνδεχεη ην απφζπαζκα απφ ηελ
ηζηνξία ηνπ Ζξνδφηνπ. Ζ εηθφλα εξκελεχηεθε απφ ηνπο καζεηέο σο
«απφζπαζκα απφ ακθνξέα πνπ απεηθνλίδεη καθξπκάιιεδεο παξηηάηεο πνπ
αγαπνχλ ηε δξάζε θαη φρη ηα πνιιά ιφγηα».

-

Όζν γηα ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Γ. Μπακπηληψηε, αξρηθά
ζεψξεζαλ ην θείκελν ζχγρξνλν, ε απνπζία φκσο ησλ ρξνλνινγηθψλ
ελδείμεσλ ηνπο έβαιε ζε ζθέςεηο. Δπίζεο, παξαηεξψληαο πην πξνζεθηηθά ηελ
εηθφλα πνπ ζπλνδεχεη ην ελ ιφγσ θείκελν (ζ.278), δηαπίζησζαλ φηη ηα
αξθηηθφιεμα πνπ αλαθέξνληαη ζηα απνζπάζκαηα ησλ εθεκεξίδσλ καξηπξνχλ
κηα άιιε, παιαηφηεξε επνρή. Οη καζεηέο δε γλψξηδαλ φηη ην βηβιίν απηφ
δηδάζθεηαη απφ ην 1991 – γεγνλφο πνπ ηνπο εμέπιεμε. Ήηαλ κηα θαιή ζηηγκή
γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ην θείκελν-ζπλέληεπμε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ
εθηίζεηαη ζε απηφ ζηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ. Βεβαίσο, ε ζπδήηεζε γηα ηηο
επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπληφκεπζεο ηνπ ιφγνπ ζηε γισζζηθή – θαη
ελ γέλεη - επηθνηλσλία εμαθνινπζεί δσεξά θαη ζηηο κέξεο καο κε επίθεληξν ηε
γιψζζα ησλ SMS θαη ηελ αξγθφ ηνπ δηαδηθηχνπ – δηάζηαζε πνπ βάδεη ην
ςεθηαθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Δδψ θάπνηνη καζεηέο (κεηαμχ αζηείνπ θαη
ζνβαξνχ) αλαθψλεζαλ έθπιεθηνη: «Τπήξμε, ινηπφλ, επνρή πνπ νη άλζξσπνη
δελ είραλ θηλεηά ηειέθσλα θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο;»

-

Ζ φιε δηεξεχλεζε θαη ζπδήηεζε ηνπο βνήζεζε λα αληηιεθζνχλ φηη ην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην δελ απνηειεί θείκελν-απζεληία πνπ παξνπζηάδεη κηα ακεηαθίλεηε
αιήζεηα γηα ηα γισζζηθά θαηλφκελα ή ηα ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ.
Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη απαξαίηεηε ε αλαλέσζή ηνπ. Χο πξνο
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ηελ εκπινπηηζκέλε ςεθηαθή εθδνρή ηνπ, ηνπνζεηήζεθαλ ζεηηθά, ζεσξψληαο
φκσο αλαγθαία ηε ζπλερή αλαλέσζε θαη επηθαηξνπνίεζή ηνπ.
Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα επηιεγκέλα απνζπάζκαηα απφ ηηο ρεηξφγξαθεο
ζεκεηψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ δείρλνπλ πψο δηάβαζαλ ην πιηθφ ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ:
Σεθκήξην 1ν

ην παξαπάλσ ηεθκήξην δηαβάδνπκε ηηο ππνζέζεηο ηεο πξψηεο νκάδαο ζρεηηθά κε ηελ
πξνέιεπζε ηεο εηθφλαο πνπ ζπλνδεχεη ην θείκελν ηνπ Ζξνδφηνπ ζην ζρνιηθφ βηβιίν
θαη ην λφεκα πνπ, θαηά ηε γλψκε ηεο, απνθηά ε εηθφλα.
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Σεθκήξην 2ν

Ζ ίδηα νκάδα ζην παξαπάλσ ηεθκήξην ζπλζέηεη ηε δηθή ηεο παξάγξαθν γηα ηελ
νλνκαηνινγία θαη ηελ ηζηνξία ηεο έλλνηαο, αμηνπνηψληαο ηηο πεγέο ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ.
Σεθκήξην 3ν
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ην παξαπάλσ ηεθκήξην δηαβάδνπκε ηελ παξάγξαθν πνπ έγξαςε ε δεχηεξε νκάδα
γηα ηε δηαρξνληθφηεηα ηεο έλλνηαο, αμηνπνηψληαο ηηο πεγέο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ,
έληππνπ θαη ςεθηαθνχ.
Σεθκήξην 4ν

ην ηέηαξην ηεθκήξην δηαβάδνπκε ηελ εξκελεία πνπ έδσζε ε ηξίηε νκάδα γηα ηελ
έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ (εθεκεξίδα, ρξνλνινγία) ζρεηηθά κε ην
απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Γ. Μπακπηληψηε. ηε ζπδήηεζε επηζεκάλακε φηη
απηφ πνπ ελδηαθέξεη πξσηίζησο ηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε δελ είλαη ην φλνκα ηνπ
άιινπ ζπλνκηιεηή (ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ελ πξνθεηκέλσ) φζν ε απνπζία ρξνλνινγίαο,
ε νπνία ζηεξεί ην θείκελν απφ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ.
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Σεθκήξην 5ν

ην παξαπάλσ ε ίδηα νκάδα απαληά ζην γ΄ εξψηεκα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο,
πξνζπαζψληαο λα εξεπλήζεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ θεηκέλσλ ζηα νπνία παξαπέκπεη ην
εκπινπηηζκέλν ςεθηαθφ εγρεηξίδην.
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Σεθκήξην 6ν

ην παξαπάλσ θείκελν ε ίδηα νκάδα ζπγθξίλεη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηε
ζπλέληεπμε ηνπ Γ. Μπακπηληψηε (έληππν βηβιίν) κε ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη
ζην άξζξν ηεο Wikipedia (ςεθηαθφ βηβιίν). Ζ νκάδα, επίζεο, εθζέηεη ηηο δηθέο ηεο
απφςεηο γηα ην ζέκα πνπ ζα απνηειέζνπλ, ηξφπνλ ηηλά, θαη ηε γέθπξα γηα ηε
κεηάβαζε ζηελ επφκελε θάζε ηνπ ζελαξίνπ.
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Σεθκήξην 7ν

ην έβδνκν ηεθκήξην ε ηέηαξηε νκάδα εθζέηεη ηελ άπνςή ηεο ζρεηηθά κε ην
ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην δνθηκηαθφ θείκελν ηνπ Δ. Παπαλνχηζνπ («Ο ππθλφο
θαη ιηηφο ιφγνο») γηα ηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε.
Σεθκήξην 8ν

ην ηειεπηαίν ηεθκήξην ηεο θάζεο απηήο δηαβάδνπκε κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε πνπ
θαηαζέηεη ε ηέηαξηε νκάδα ζρεηηθά κε ζχγρξνλα θείκελα (θαη πεξηζηάζεηο
επηθνηλσλίαο) φπνπ επηιέγεηαη ε ιαθσληθή δηαηχπσζε θαη ηα νπνία ζα άμηδε, θαηά ηε
γλψκε ηεο, λα κειεηεζνχλ.
Ζ φιε δηεξεχλεζε έζεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πεξάζνπκε ζηελ επφκελε
θάζε ηνπ ζελαξίνπ θαη λα αλαδεηήζνπκε θείκελα απφ ην δηαδίθηπν, ηα νπνία ζα καο
επέηξεπαλ λα εμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηεπξχλνπλ ή αλαπαξάγνπλ
ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.
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Β΄ θάζε: 18/11/2014: Αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ,
(νκάδεο,

60΄)

θαη

παξνπζίαζε

επξεκάησλ

(νινκέιεηα,

75΄),

εξγαζηήξην

πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζε πξνβνιηθνχ. Απνθαζίζακε κε ηνπο καζεηέο λα δηαζέζνπκε
έλα δηδαθηηθφ ηξίσξν (θαη ηελ ψξα ηεο ινγνηερλίαο) γηα λα νινθιεξψζνπκε ην
ζελάξην.

Γηαηεξήζακε,

επίζεο,

ηελ

θαηαλνκή

ζε

νκάδεο/ππννκάδεο

ηεο

πξνεγνχκελεο θάζεο, γηα λα κπνξέζνπλ απηέο λα πξνρσξήζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε
ζηε δηεξεχλεζε ησλ δεηνπκέλσλ. Ζ θάζε νκάδα (θαηαλεκεκέλε ζε δχν ππννκάδεο)
αλέιαβε λα αλαδεηήζεη αληίζηνηρα ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο
google, απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο εμήο ιέμεηο-θιεηδηά: «ιαθσληθφηεηα»,
«ζπληφκεπζε ηνπ ιφγνπ», «γιψζζα ησλ SMS», «αξθηηθφιεμα». Οη νκάδεο
απηννξγαλψζεθαλ θαη απνθάζηζαλ, ζην πιαίζην ησλ ππννκάδσλ, λα δηεξεπλήζνπλ
αληίζηνηρα ηελ 1ε, 3ε, 5ε… θαη 2ε, 4ε, 6ε … ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ.
πκθσλήζακε ε αλαδήηεζε, δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ λα
δηαξθέζεη 60΄ πεξίπνπ, λα δηαζέζνπκε δειαδή κία δηδαθηηθή ψξα θαη 15΄ απφ ηελ
επφκελε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ειεθηξνληθφ θχιιν εξγαζίαο γηα λα θξαηήζνπλ
ζεκεηψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηηο
δηαθάλεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο. Θπκίδνπκε φηη ζηφρνο ήηαλ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (νινκέιεηα, θνηλφ καζεηψλ), λα παξνπζηάζνπλ
κε επζχλνπην θαη αδξφ ηξφπν ηα επξήκαηα, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά
ηνπο. Σφληζα ζηνπο καζεηέο φηη ε θάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη έλα ηειηθφ πξντφλ, άξα
ήηαλ απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία-αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
κειψλ θαη ππννκάδσλ.
χκθσλα κε ην θχιιν εξγαζίαο ηεο Β΄ θάζεο, ε έξεπλα ησλ καζεηψλ
επηθεληξψζεθε ζηα εμήο δεηήκαηα: α) ηη είδνπο πιεξνθνξίεο δίλεη ε κεραλή
αλαδήηεζεο google γηα ηηο έλλνηεο «ιαθσληθφηεηα», «ζπληφκεπζε ηνπ ιφγνπ»,
«γιψζζα ησλ SMS» θαη «αξθηηθφιεμα»; β) ζε ηη πεξηθείκελα εληάζζνληαη νη
πιεξνθνξίεο απηέο (είδε θεηκέλσλ θαη ηζηνζειίδσλ, ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο,
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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) ζε πνηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπκε γηα ην βαζκφ
ζπλάθεηαο ή απφθιηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ-απφςεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ; Γηεπξχλνπλ, εξκελεχνπλ, αλαπαξάγνπλ, δηαθνξνπνηνχλ ην ιφγν ηνπ;
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ ζελαξίνπ «Ση ζα γίλσ άκα κεγαιψζσ»
(εθεξιή 2014β), νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαδηθηπαθή
έξεπλα θαη κε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. ’ απηή ηε θάζε ν ζηφρνο
ήηαλ, κέζσ ηνπ ζελαξίνπ γηα ηε ιαθσληθφηεηα, λα εμνηθεησζνχλ πην εζηηαζκέλα κε
ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο θαη λα αλαπηχμνπλ κηα πεξηζζφηεξν ππνςηαζκέλε ζηάζε
απέλαληη ζηα θείκελα πνπ δηαθηλνχληαη ζην δηαδίθηπν.
Παξαηεξψληαο δηαθξηηηθά ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ, είρα ηελ επθαηξία λα
ζπδεηήζσ καδί ηνπο γηα ηηο πξαθηηθέο αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
απνηειεζκάησλ. Σν θχιιν εξγαζίαο ηνχο έβαδε ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά
κε ηηο πξαθηηθέο απηέο. Πνηεο ππνζέζεηο θάλνπλ, ι.ρ., παξαηεξψληαο ηα
εκθαληδφκελα απνηειέζκαηα ζε κηα ζειίδα ηεο google; Πνηεο πιεξνθνξίεο δίλνπλ ηα
άκεζα ζπκθξαδφκελα εληφο ησλ νπνίσλ εκθαλίδεηαη ε ιέμε-θιεηδί ή νη ελδείμεηο γηα
ην είδνο ηνπ αξρείνπ, ηνλ θνξέα θαη ηε ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο; Με πνηα θξηηήξηα
πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ απνηειέζκαηα; Με πνηα θξηηήξηα αμηνινγνχλ ηελ
εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ηεθκεξίσζε ή ηελ επάξθεηά ηνπο; Πνηεο απφςεηο θαη
ηδενινγηθέο ζηάζεηο απνηππψλνληαη θαλεξά ή κε ιαλζάλνληα ηξφπν ζηα θείκελα
απηά;
Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ
απνηειεζκάησλ-ζπκπεξαζκάησλ

ζην

πξνθαζνξηζκέλν

ρξνληθφ

πιαίζην,

ζπκθσλήζακε κε ηηο νκάδεο λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξέο παξνπζηάζεηο (κέρξη 5
δηαθάλεηεο) κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεξεχλεζή ηνπο. Σηο
δηεπζχλζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ έθξηλαλ φηη πιεξνχλ ηα δεηνχκελα, κπνξνχζαλ κε
αληηγξαθή επηθφιιεζε λα ηηο πεξάζνπλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ θχιινπ εξγαζίαο,
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φπσο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάηνρν, ηε ρξνλνινγία, ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ θ.ιπ.
Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έπξεπε ε θάζε νκάδα λα έρεη δεκηνπξγήζεη θάθειν
κε ην ζπκπιεξσκέλν θχιιν εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ
πξνυπέζεηε ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ γηα ηελ
νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Γφζεθε, επνκέλσο, ε επθαηξία
ζηηο νκάδεο λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ θαη λα
δηαπηζηψζνπλ ηνπο βαζκνχο ζπλάθεηαο θαη απφθιηζεο· ήηαλ απφ ηηο πην
ελδηαθέξνπζεο ζηηγκέο ηεο εθαξκνγήο.
Υξεηάζηεθε λα ηνλίζσ πνιιέο θνξέο ηελ αλάγθε λα κελ ππεξβνχκε ην
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ φξην θαη λα παξέκβσ φηαλ δηαπίζησλα θαζπζηεξήζεηο. Σν
δεηνχκελν δελ ήηαλ λα εμαληιήζνπκε ηελ αλαδήηεζε, αιιά λα θαηαιήμνπκε ζε
θάπνηα – πξψηα – ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ πξψησλ ζειίδσλ ησλ
απνηειεζκάησλ.
Ξεθηλήζακε ηελ παξνπζίαζε κε ηελ νκάδα πνπ αμηνπνίεζε σο ιέμε-θιεηδί ηε
«ιαθσληθφηεηα». πκθσλήζακε αξρηθά ε θάζε παξνπζίαζε λα κε δηαξθέζεη πάλσ
απφ 8΄-10΄, γηα λα κείλεη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε. Οη νκάδεο ζα παξνπζίαδαλ ηηο
δηαθάλεηεο κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο ηζηνζειίδεο απφ απηέο
πνπ επέιεμαλ. Ζ παξνπζίαζε, σζηφζν, ηεο πξψηεο νκάδαο, θαη ηδηαίηεξα ε επίδεημε
ελδεηθηηθψλ ηζηνζειίδσλ, έδσζε πνιιέο ιαβέο γηα ζπδήηεζε πνπ δελ κπνξνχζε λα
πεξηκέλεη. Έηζη, φιν ην ππφινηπν κέξνο ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο δηαηέζεθε γηα
ηελ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ιαθσληθφηεηαο. Ζ
ζπδήηεζε, βεβαίσο, ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηα επξήκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ, εθφζνλ,
φπσο αλακελφηαλ θαη φπσο δηαπηζηψζεθε, αξθεηέο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επέιεμαλ
νη νκάδεο ήηαλ θνηλέο.
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ην παξαπάλσ ηεθκήξην βιέπνπκε ηηο δηαθάλεηεο πνπ επεμεξγάζηεθε ε πξψηε
νκάδα θαη παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα. Απφ ηελ παξνπζίαζε έγηλε εκθαλήο ν
θπξίαξρνο ιφγνο εθπαηδεπηηθψλ θαη θξνληηζηεξίσλ πνπ αλαπαξάγνπλ θαη
ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ιφγν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ζρεδηαγξάκκαηα θαη άξζξα πνπ
αλαιχνπλ ηελ έλλνηα ηεο ιαθσληθφηεηαο. 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
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εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ, απνηειεί ζπλήζσο δείθηε γισζζηθήο θαη
δηαλνεηηθήο αλεπάξθεηαο θαη επηθέξεη αιινηψζεηο ζηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο γεληθφηεξα.
Έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα πνπ πξνθάιεζε ζπδήηεζε ήηαλ ε επαλάιεςε θαη
αλαθχθισζε ηνπ ιφγνπ απηνχ ζε άιια πεξηθείκελα (απφ ηα ηζηνιφγηα θαη ηηο
ηζηνζειίδεο θξνληηζηεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνζσπηθά ηζηνιφγηα θαηφρσλ πνπ
δε θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε). Λ.ρ., ε χπαξμε θεηκέλσλ γηα
ηε ιαθσληθφηεηα (κε ειιηπή, κάιηζηα, ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία σο πξνο ηελ αξρηθή
παξαπνκπή) ζε ηζηνιφγηα πνπ ηα θνζκνχλ πεξηθεθαιαίεο θαη ειιεληθέο ζεκαίεο κάο
έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ ηδενινγηθφ ρξσκαηηζκφ θαη γεληθφηεξα
ηε κε νπδεηεξφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ, δηαπηζηψζεηο πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ
πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηνπο πφξνπο πνπ αμηνπνηνχλ ηα δηαδηθηπαθά θείκελα
(εηθφλεο, δηαθεκίζεηο, ζρφιηα αλαγλσζηψλ θαη δειψζεηο πξνηίκεζεο – Like), ηα
νπνία λνεκαηνδνηνχλ πεξαηηέξσ ηα θείκελα θαη απνθαιχπηνπλ ηελ ηδενινγία ηνπο.
πδήηεζε πξνθάιεζε θαη ην ζεκείν ηεο παξνπζίαζεο φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα
ηε ζχλδεζε ηεο ιαθσληθφηεηαο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ νκάδα, κεηαμχ άιισλ
ηζηνζειίδσλ, επέιεμε θαη ην ηζηνιφγην ελφο λεαξνχ, ν νπνίνο αλαδεκνζηεχεη ζ’ απηφ
δηθά ηνπ άξζξα πνπ δεκνζηεχηεθαλ αξρηθά ζε άιιεο πεγέο. Οη καζεηέο εχζηνρα
παξαηήξεζαλ φηη ην θείκελν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί δελ αλαπαξάγεη
ηεηξηκκέλεο απφςεηο, αιιά εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ ζπληάθηε ηνπ κε ηελ
παξάζεζε επηρεηξεκάησλ, ηα νπνία δηεπξχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ, θαζψο ζπλδένπλ ην αίηεκα γηα ιαθσληθφηεηα κε ηα θαηλφκελα ηεο
θιπαξίαο θαη ηνπ βεξκπαιηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ δεκφζην βίν, ζηνλ πνιηηηθφ
ιφγν θαη ζηνλ ιφγν ησλ ΜΜΔ, αιιά θαη γεληθφηεξα κε ην θαηαλαισηηθφ θαη πιηζηηθφ
πξφηππν δσήο.
Σελ νκάδα ηεο ιαθσληθφηεηαο δηαδέρηεθε ζηελ παξνπζίαζε ε νκάδα πνπ
αζρνιήζεθε κε ηε «γιψζζα ησλ SMS». Κη εδψ ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
πξνθάιεζε ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο. Δηδηθφηεξα:
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Σν παξαπάλσ ηεθκήξην είλαη ε παξνπζίαζε πνπ δεκηνχξγεζε ε νκάδα θαη
πξνβιήζεθε ζηελ νινκέιεηα. Όπσο ηφληζαλ νη καζεηέο ζηελ παξνπζίαζή ηνπο,
εληφπηζαλ κηα αξθεηά κεγάιε πνηθηιία απφςεσλ θαη θεηκέλσλ γηα ην θαηλφκελν ησλ
SMS θαη κάιηζηα απφςεσλ πνπ αληηηίζεληαη κεηαμχ ηνπο. ηαζήθακε ζην ζεκείν
απηφ θαη ζπδεηήζακε ηα επξήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ην είδνο, ηνλ ζπληάθηε, ηελ
πξνέιεπζε ησλ θεηκέλσλ. Απηφ πνπ έγηλε εκθαλέο είλαη φηη, ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε θαηεγνξία φπνπ θπξίαξρνο ήηαλ ν ιφγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
θξνληηζηψλ, εδψ νη ιφγνη πνηθίινπλ: δεκνζηνγξάθνη, αξζξνγξάθνη, εθπαηδεπηηθνί,
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καζεηέο, επηζηήκνλεο θ.ιπ. ηε κεγαιχηεξε πιεηνλφηεηα, φπσο δηαπίζησζαλ νη
καζεηέο, ηα θείκελα είλαη άξζξα ζε ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά· έλα
αμηνπξφζεθην εχξεκα γηα λα ππνγξακκίζνπκε ην επξχηεξν ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί
ε ζπδήηεζε γηα ην θαηλφκελν θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαη ε νπνία δελ απαζρνιεί, φπσο
θάλεθε, κφλν ηε ρψξα καο. Απηέο νη δηαπηζηψζεηο κάο έδσζαλ αθνξκή λα
εζηηάζνπκε ζε δχν δεηήκαηα, ζεκαληηθά θαηά ηε γλψκε κνπ φηαλ εληνπίδνπκε θαη
δηαβάδνπκε δηαδηθηπαθά θείκελα: α) Όηη ηα άξζξα πνπ παξνπζηάδνπλ κε
εθιατθεπηηθφ

ηξφπν

πνξίζκαηα

εξεπλψλ

θαη

επηζηεκνληθψλ

ζπδεηήζεσλ

δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ζην επξχ θνηλφ ησλ
αλαγλσζηψλ, άξα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε επηθχιαμε σο πξνο ηελ επάξθεηα
θαη ην βαζκφ ηεθκεξίσζήο ηνπο, αιιά θαη γηαηί απνηεινχλ «θαηαζθεπέο» πνπ
επηιέγνπλ ηφζν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ φζν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα ηηο παξνπζηάζνπλ. β) Σν γεγνλφο φηη ε αλεζπρία θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε
γιψζζα ησλ SMS δελ εκθαλίδεηαη κφλν ζηε ρψξα καο δείρλεη πψο αιιειεπηδξά
ζήκεξα ην ηνπηθφ κε ην παγθφζκην, ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ φπνπ, φπσο είδακε
απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνεγνχκελεο νκάδαο, θείκελα, απφςεηο θαη ηδέεο
αλαπαξάγνληαη θαη αλαθπθιψλνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο – θαη πξνζζέηνπκε: φρη
κφλν ζε ηνπηθφ αιιά ζε παγθφζκην επίπεδν.
Οη καζεηέο (νινκέιεηα) έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη γηα ην εχξεκα «ινγνηερλία
θαη εθζέζεηο ζηε γιψζζα ησλ SMS». Ζ νκάδα έδεημε ηηο ηζηνζειίδεο απφ ηηο νπνίεο
πξνέθπςαλ ηα επξήκαηα απηά: Ζ κία είλαη ηζηνιφγην φπνπ δεκνζηεχεηαη ελππφγξαθα
εθηελέο άξζξν γηα ην ζέκα, ηηο δηηζηάκελεο απφςεηο ζηελ ηζπαληθή θνηλσλία θαη ηελ
αλεζπρία ηζπαλψλ δηαλννχκελσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο γιψζζαο ζε «ζθειεηνχο
ζπκθψλσλ» θαζψο θαη ηηο απφπεηξεο ινγνηερλψλ λα γξάςνπλ ζηε γιψζζα ησλ SMS
θαη λα «ρσξέζνπλ» ηηο ηζηνξίεο ηνπο ζ’ έλα θηλεηφ ηειέθσλν. Ζ άιιε αλήθεη ζε
ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ φπνπ δεκνζηεχεηαη είδεζε γηα ηελ απφπεηξα ελφο βξεηαλνχ
θνηηεηή λα κεηαθέξεη ζθελή απφ ηνλ «Ρσκαίν θαη Ηνπιηέηα» ζηε γιψζζα ησλ SMS
(«Were4 rt thou Rmo?»). Καη ε ηξίηε είλαη έλα ειεθηξνληθφ forum φπνπ ε είδεζε γηα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων
Β΄ Λυκείου «Περί λακωνικότητασ ο λόγοσ»
Σελίδα 28 από 40

κηα θσηζέδα καζήηξηα πνπ έγξαςε ηελ έθζεζή ηεο ζηελ ηδηφιεθην ησλ SMS
ππξνδνηεί ζπδεηήζεηο ζε άπηαηζηα greeklish, νη νπνίεο θαηαδηθάδνπλ ηε καζήηξηα θαη
νηθηίξνπλ ηε γιψζζα γηα ηελ «θαηάληηα» ηεο. Ζ επίδεημε ησλ ηζηνζειίδσλ πξνθάιεζε
αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη παηγληψδε ζρφιηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Μαο
δφζεθαλ έηζη αθνξκέο λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο
ζχγρξνλεο πξαθηηθέο αλάγλσζεο (e-book, αλάγλσζε ζην κεηξφ θαη, γεληθφηεξα, ζηα
ζχληνκα δηαζηήκαηα κηαο ππεξδξαζηήξηαο κέξαο), αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ
επηλννχλ νη κεγάιεο εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο.
Καη ηα ηξία θείκελα αλαδεηθλχνπλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηεθκεξησκέλα, ηε
ζπδήηεζε (ζε παγθφζκην επίπεδν) γηα ηε ζρέζε ηνπ γξαπηνχ θαη αλεπηπγκέλνπ ιφγνπ
κε ηε ζπληνκεπκέλε γιψζζα ησλ SMS θαη ηελ αλεζπρία γηα ην αλ ε δεχηεξε
ππνθαηαζηήζεη θαη επεξεάζεη δπζκελψο ηελ πξψηε· ζπδήηεζε πνπ ζπρλά θαηαιήγεη
ζε εχθνιεο απινπζηεχζεηο θαη αθνξηζκνχο ππέξ ή θαηά.
Ζ παξνπζίαζε απφ ηε δεχηεξε νκάδα θαη ε ζπδήηεζε πνπ πξνθάιεζε
δηήξθεζε

30΄

πεξίπνπ.

Απφκελαλ

αθφκα

15΄.

Απνθαζίζακε

λα

κελ

παξαθνινπζήζνπκε ηηο άιιεο παξνπζηάζεηο, αιιά λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα
γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ
(έληππνπ θαη ςεθηαθνχ) κε ηα δηαδηθηπαθά θείκελα ηα νπνία εληφπηζαλ νη καζεηέο.
Δμάιινπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε κέρξη ηψξα ζπδήηεζε, αξθεηά απφ ηα επξήκαηα
ησλ νκάδσλ πνπ παξνπζίαζαλ ήηαλ αλάινγα κε ηα επξήκαηα ησλ άιισλ νκάδσλ.
Δπίζεο, ήζεια λα ζπδεηήζνπκε θαη γηα ηηο πξαθηηθέο αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο
ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην δηαδίθηπν. Πξαθηηθέο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο
εξεπλεηέο (Κνπηζνγηάλλεο 2007) θαη είλαη πάληνηε έλα θξίζηκν δήηεκα φηαλ κηιάκε
γηα δηαδηθαζίεο εγγξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ.
Ξεθίλεζα, ινηπφλ, κε απηφ. Σνπο ξψηεζα αλ ε δηαδηθαζία ηεο δηαδηθηπαθήο
αλαδήηεζεο ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
δίλνληαλ ζην θχιιν εξγαζίαο (ηεο Β΄ θάζεο) ηνπο βνήζεζε ζε θάηη θαη, αλ λαη, ζε ηη.
Οη καζεηέο απάληεζαλ φηη νη νδεγίεο ζην θχιιν εξγαζίαο θαη ε θαηαγξαθή ησλ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων
Β΄ Λυκείου «Περί λακωνικότητασ ο λόγοσ»
Σελίδα 29 από 40

ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο ηνχο βνήζεζε λα εζηηάζνπλ ηελ
πξνζνρή ηνπο ζηα ζηνηρεία απηά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην αξρηθφ
ζθαλάξηζκα κηαο ζειίδαο απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα γξήγνξε
αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Δλ κέξεη, θαη ζπλήζσο ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ,
θάλνπλ θάηη αλάινγν φηαλ ςάρλνπλ ζην δηαδίθηπν. Πξνζέρνπλ ζπλήζσο ηε
ρξνλνινγία-εκεξνκελία, αλ απηφ πνπ αλαδεηνχλ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθαηξφηεηα ή
έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν, πξνζέρνπλ θεπγαιέα ηελ πξνέιεπζε ηεο ζειίδαο (αλ είλαη,
ι.ρ., απφ ηε Wikipedia, απφ θάπνηα εθεκεξίδα ή ηζηνιφγην), ζρεδφλ πνηέ δελ
πξνζέρνπλ ηελ απφιεμε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαη απνθεχγνπλ λα
θαηεβάζνπλ αξρεία doc ή pdf γηαηί θνβνχληαη ηνπο ηνχο. Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πιεξνθνξίαο δελ εκκέλνπλ· αλ θάηη ζεσξνχλ φηη απαληά ζηα δεηνχκελα, ζπάληα
εμεηάδνπλ πνηνο ην ππνγξάθεη, αλ είλαη ηεθκεξησκέλν, αλ αλαθέξεη πεγή πξνέιεπζεο
θαη παξαπνκπέο. ρεηηθά κε ηα άιια θείκελα/πφξνπο πνπ θηινμελνχληαη ζηε ζειίδα
(εηθφλεο, δηαθεκίζεηο, ζρφιηα θ.ιπ.), ην θχιιν εξγαζίαο ηνχο βνήζεζε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη απηά κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ηεο ηζηνζειίδαο
θαη ηνπο επηθνηλσληαθνχο ηεο ζηφρνπο.
Χο πξνο ηε ζχγθξηζε ηνπ ζρνιηθνχ ιφγνπ (βηβιίνπ) κε ηνπο ιφγνπο ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη καζεηέο έθαλαλ κηα εχζηνρε παξαηήξεζε γηα ηνλ «πεπεξαζκέλν»
ραξαθηήξα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, θαηαλνψληαο φηη απνηειεί έλα βηβιίν
αλαθνξάο, ην νπνίν νξίδεη ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη γισζζηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζία,
αιιά δελ κπνξεί λα «ρσξέζεη φιν ηνλ πινχην θαη ηελ πνηθηιία ηεο γιψζζαο». Σν
δηαδίθηπν είλαη πνιχ ρξήζηκν σο πξνο απηφ, γηαηί κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ην
γισζζηθφ κάζεκα κε πνηθηιία θεηκέλσλ θαη απφςεσλ. Απηφ θάλεθε ηδηαίηεξα ζην
ζέκα ηεο γιψζζαο ησλ SMS· ην έληππν βηβιίν εγθαηληάδεη έλαλ πξψην
πξνβιεκαηηζκφ παξαζέηνληαο ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Γ.
Μπακπηληψηε, ην νπνίν φκσο απνηππψλεη κηα παξειζνχζα επνρή, ην ςεθηαθφ
εκπινπηίδεη απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, παξαπέκπνληαο ζε πην ζχγρξνλα θείκελα θαη
δηεπξχλνληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη ηα θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ δηεπξχλνπλ πεξαηηέξσ
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ηε ζπδήηεζε-πξνβιεκαηηζκφ, απνθαιχπηνληαο κηα πνιπδηάζηαηε θαη αληηθαηηθή
ζπρλά πξαγκαηηθφηεηα. Δδψ ρξεηάζηεθε λα ηνπο ππελζπκίζσ φηη απηφ πνπ πξνέθπςε
απφ ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε-ζπδήηεζε ήηαλ φηη ηα θείκελα ηνπ δηαδηθηχνπ
απνηεινχλ δηακεζνιαβήζεηο, δελ είλαη νχηε νπδέηεξα νχηε ακεξφιεπηα. Ζ
δηακφξθσζε άπνςεο γηα έλα ζέκα ηεο επηθαηξφηεηαο, φπσο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο
ηδηνιέθηνπ ησλ SMS ζηε γιψζζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ινγνηερληθήο
γιψζζαο) θαη ηελ επηθνηλσλία, 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 νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζή καο. πκθσλήζακε λα αλαιάβεη
θάπνηνο/θάπνηα απφ ηηο νκάδεο λα αλαξηήζεη ηα ζπκπιεξσκέλα θχιια εξγαζίαο θαη
ηηο παξνπζηάζεηο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζην wiki ηεο ηάμεο, ψζηε λα είλαη πξνο
δηάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο.
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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 πξνέιεπζή 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):
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α) Πνηα είλαη ε αξρηθή πεγή δεκνζίεπζεο ηνπ θεηκέλνπ; Παξαηεξείηε θάπνηα έιιεηςε
ζηε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή; Έρεη θάπνηα ζεκαζία ε έιιεηςε απηή γηα ην
ζχγρξνλν αλαγλψζηε;
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 ζην ζηνραζκφ ηνπ ζπληάθηε ηνπ ζεσξείηε φηη παξνπζηάδνπλ
ελδηαθέξνλ γηα ην ζχγρξνλν αλαγλψζηε;
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δ) Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεηε ηε ζπδήηεζε γηα ην 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.
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 ην 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 ην βαζκφ
ζπλάθεηαο ή απφθιηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ-απφςεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζρνιηθνχ
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εγρεηξηδίνπ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ; Γηεπξχλνπλ, εξκελεχνπλ, αλαπαξάγνπλ,
δηαθνξνπνηνχλ ην ιφγν ηνπ;
ημανηική παπαηήπηζη: Γε ρξεηάδεηαη λα αθνινπζείηε γξακκηθή ζεηξά ζηελ
απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ. Όπσο ζα δηαπηζηψζεηε, νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα
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
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απηά καο βνεζνχλ λα απνθηήζνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ εγθπξφηεηα, ηελ
αμηνπηζηία, ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
εληνπίζακε.


Γηα φζεο ζειίδεο θξίλεηε φηη πιεξνχλ ηα δεηνχκελα, κπνξείηε λα αληηγξάθεηεεπηθνιιάηε 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

--

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ

Σφζν ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή φζν θαη ε πξνεγνχκελε «Ση ζα γίλσ άκα κεγαιψζσ»
(εθεξιή 2014β) εληάζζνληαη ζε έλαλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ εμνηθείσζεο ησλ
καζεηψλ κε ελεξγεηηθά κνληέια κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο γισζζηθνχ, ςεθηαθνχ θαη
θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο (2014-15), ε
νπνία, φπσο ζρεδηάδνπκε, ζα νινθιεξσζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ
«Αγαπεκέλα βηβιία, αγαπεκέλνη ζπγγξαθείο» (εθεξιή 2014γ). Έλα βαζηθφ
δεηνχκελν είλαη, κέζσ απηψλ, λα εμνηθεησζνχλ ζηαδηαθά νη καζεηέο κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ θαη ηνλ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηε
δηακφξθσζε ηεο λέαο θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ
γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηα φξηα θαη ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο αλάγλσζεο θαη γξαθήο
(Κνπηζνγηάλλεο & Αιεμίνπ φ. π.). Κπξίσο, βέβαηα, αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία, λα
αλαδεηήζνπλ, λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα, λα εθθέξνπλ ιφγν· κε ιίγα ιφγηα λα
κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλ ξφιν ηνπ παζεηηθνχ αθξναηή-αλαγλψζηε ζε έλαλ πην
ελεξγεηηθφ καζεζηαθφ ξφιν.
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ «Πεξί ιαθσληθφηεηαο ν ιφγνο» πξνρψξεζε έλα
βήκα παξαπέξα ηε δηαδηθαζία θξηηηθήο αλάγλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ αιιά θαη
ησλ ηζηνζειίδσλ-θεηκέλσλ πνπ εληνπίδνπλ νη καζεηέο ζην δηαδίθηπν. Οη καζεηέο
αληηκεηψπηζαλ ην ζρνιηθφ βηβιίν, ζηελ έληππε θαη ςεθηαθή εθδνρή ηνπ, φρη ηφζν σο
γισζζηθφ πιηθφ πξνο εθκάζεζε, αιιά σο θείκελν κε ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά
ραξαθηεξηζηηθά. Δμεηάδνληαο ηνπο πφξνπο πνπ αμηνπνηεί, πξνζπάζεζαλ λα
θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηεί ηνλ ιφγν ηνπ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ απνηππψλεη. Αλάινγα
εξγάζηεθαλ θαη κε ηηο ηζηνζειίδεο-θείκελα πνπ εληφπηζαλ ζην δηαδίθηπν.
Πξνζπάζεζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ κηα άπνςε γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ιφγνπο, λα
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δηεξεπλήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ηνπο
ζπγθξίλνπλ κε απηφλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο,
ζπλεξγάζηεθαλ

ζην

πιαίζην

ησλ

νκάδσλ

θαη

ππννκάδσλ,

ζπδήηεζαλ,

πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα θαηαιήμνπλ απφ θνηλνχ ζε απνθάζεηο.
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο νινκέιεηαο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ην έξγν
ησλ άιισλ νκάδσλ θαη λα κνηξαζηνχλ επξήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.
Ζ κεγάιε δπζθνιία (θαη αγσλία) πνπ αληηκεησπίδεη ν δηδάζθσλ, φηαλ
απνθαζίδεη λα κεηαηνπίζεη ηε δηδαζθαιία απφ ηηο ζπλήζεηο δαζθαινθεληξηθέο
πξαθηηθέο θαη λα δψζεη αθνξκέο ζηνπο καζεηέο λα εξεπλήζνπλ θαη λα αξζξψζνπλ
ιφγν, είλαη ην πψο ζα δηαρεηξηζηεί ηηο ιεγφκελεο γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ είλαη
αλακελφκελν φηη ζα πξνθχςνπλ. ηελ αθεηεξία ηεο εθαξκνγήο δεηήζεθε απφ ηνπο
καζεηέο λα θαηαζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηδηφιεθην ησλ SMS (αλ θαη
πφζν ζπρλά ηε ρξεζηκνπνηνχλ) θαη λα θάλνπλ κηα αξρηθή ηνπνζέηεζε γηα ην αλ, θαη
ζε πνην βαζκφ, ζπκκεξίδνληαη ηηο αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη απηή ζηε
γιψζζα. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο παξαδέρηεθαλ φηη ηε ρξεζηκνπνηνχλ φηαλ
επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θίινπο ηνπο κέζσ θηλεηψλ θαη facebook. Αλάκεζά ηνπο θαη
καζεηέο κε πνιχ θαιέο επηδφζεηο ζην γισζζηθφ κάζεκα. ην εξψηεκα αλ νη ίδηνη
ζπκκεξίδνληαη ηηο αλεζπρίεο απάληεζαλ νη πεξηζζφηεξνη θαηαθαηηθά – κηα ππφζεζε
πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί εδψ είλαη φηη αλαπαξάγνπλ κηα επξέσο απνδεθηή άπνςε
πνπ επαλαιακβάλεηαη είηε ζην ζρνιείν είηε ζην θξνληηζηήξην. Τπήξμε, σζηφζν, θαη
κηα κεηνςεθία καζεηψλ πνπ δηαρψξηζε ηηο πεξηζηάζεηο: ζην θηλεηφ θαη ζην fb κηιάκε
δηαθνξεηηθά γηαηί επηθνηλσλνχκε κε ηνπο θίινπο καο, γηαηί ζέινπκε λα είκαζηε
ζχληνκνη θ.ιπ. Δλλνείηαη πσο ζην ζρνιείν, φηαλ κηιάκε ή γξάθνπκε, ρξεζηκνπνηνχκε
έλαλ άιιν, πην αλαπηπγκέλν ιφγν. Γηαηί ζα πξέπεη απηνί νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο λα
βξίζθνληαη ζε αληηπαξάζεζε; Ο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο επαλήιζε ζηε Β΄ θάζε
ηνπ ζελαξίνπ, φηαλ ζπδεηνχζακε κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε θαη ηα επξήκαηα ηεο
νκάδαο πνπ επεμεξγάζηεθε ην ζρεηηθφ ζέκα. Δθεί αλαθάλεθε κηα πνιπδηάζηαηε
πξαγκαηηθφηεηα: πνηθηιία απφςεσλ, δηηζηάκελεο θαη αληίζεηεο ηνπνζεηήζεηο, έξεπλεο
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θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζε ππεξηνπηθφ επίπεδν, παξαδείγκαηα θαη πεξηζηάζεηο
γηα ηελ επίδξαζε ηεο ηδηνιέθηνπ ζηα καζεηηθά γξαπηά θείκελα θαη ζηε ινγνηερλία.
Δπηζεκάλακε φκσο φηη πνιιά απφ ηα θείκελα απηά, σο θαηαζθεπέο πνπ ζηεξίδνληαη
ζε άιια θείκελα, παξνπζηάδνπλ ζπρλά κε απινπζηεπηηθφ θαη επηθαλεηαθφ ηξφπν
εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νπνία δε βηάδεηαη λα
θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα. Απηή ε δπλακηθή ησλ θεηκέλσλ πνπ απνηππψλεη κηα
πνιπδχλακε θαη πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αγσλία
ησλ καζεηψλ λα πάξνπλ ζέζε, ηδηαίηεξα φηαλ ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ζηηο εμεηάζεηο
ηνχο δεηείηαη θάηη ηέηνην. Καη, δπζηπρψο, ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν
δηεθπεξαησηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηδάζθεηαη αθφκα ην γισζζηθφ κάζεκα κε ηα
θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο σζεί ηνπο καζεηέο
ζην αλακάζεκα ηξνθήο θαη ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ πνπ
παξακέλνπλ αλνηρηά ή, ηέινο πάλησλ, δελ επηδέρνληαη απιντθέο θαη κνλνζήκαληεο
απαληήζεηο.
Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ςεθηαθψλ
θεηκέλσλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε δηακεζνιάβεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε
δηακφξθσζε ηεο λέαο θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα φξηα
ηεο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη λα νινθιεξσζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ.
«Αγαπεκέλα βηβιία, αγαπεκέλνη ζπγγξαθείο».
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«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο
Γιψζζαο.
εθεξιή, Π. 2014γ. Αγαπημένα βιβλία, αγαπημένοι ζςγγπαθείρ. Γηδαθηηθφ ζελάξην
(πξφηαζε) γηα ηε Νενειιεληθή Γιψζζα (Β΄ Λπθείνπ) ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο
«Γεκηνπξγία πξσηφηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε
ΣΠΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο
Γιψζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Θεζζαινλίθε: Κέληξν
Διιεληθήο Γιψζζαο.
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