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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Υακνγειώληαο κε ηνλ Μπνζη (πνιπζεκία, νκόερα, παξώλπκα)  

Εθαπμογή ζεναπίος  

Γεσξγία Αλησλνγηάλλε 

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Αηκηιία Φνπληνύθε 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιώζζα  

Τάξη 

Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Σσολική μονάδα 

2ν Γπκλάζην Υαιάζηξαο, Θεζζαινλίθε 

Χπονολογία 

Από 16-04-2015 έσο 28-04-2015 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

2ε ελόηεηα: Γιώζζα – γιώζζεο θαη πνιηηηζκνί ηνπ θόζκνπ  

                    Γ΄ κέξνο: Λεμηιόγην – Πνιπζεκία ηεο ιέμεο 

5ε ελόηεηα: Δηξήλε – Πόιεκνο   

                    Γ΄ κέξνο: Λεμηιόγην – Οκόερεο θαη παξώλπκεο ιέμεηο 

Διαθεμαηικό 

Όρη 
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Χπονική διάπκεια 

5 ώξεο 

Χώπορ 

Η. Φπζηθόο ρώξνο: 

Δληόο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο (κε δηαδξαζηηθό πίλαθα),   

                          εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

ΗΗ. Δηθνληθόο ρώξνο: wiki ηεο ηάμεο 

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Οη καζεηέο, κε ην θνηλό email ηεο ηάμεο, δεκηνύξγεζαλ wiki ζηελ πιαηθόξκα 

pbworks.com θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ θσδηθό πνπ ήηαλ ήδε γλσζηόο ζε όινπο από 

πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ζελαξίσλ. Απνθαζίζακε όινη λα έρνπκε πξόζβαζε ζην 

wiki γηα ηηο αλαξηήζεηο καο, γηα λα επσθειεζνύκε όινη από ηηο δπλαηόηεηεο ηεο 

αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Σν έξγν δηεπθόιπλε ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ιόγσ πξνεγνύκελσλ εξγαζηώλ θαη 

εθαξκνγώλ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ. Υξεζηκνπνηήζακε ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

 

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Αηκηιία Φνπληνύθε, Υακνγειώληαο κε ηνλ Μπνζη (πνιπζεκία, νκόερα, παξώλπκα), 

Νενειιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ, 2015. 

Το ζενάπιο ανηλεί 

- 
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Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αξρηθά ε δηδάζθνπζα έζεζε ην εξώηεκα ζηνπο καζεηέο, αλ έρνπλ πνηέ αλαινγηζηεί  

πσο νη ζπγγξαθείο αμηνπνηνύλ ηηο ιέμεηο ζε ρηνπκνξηζηηθά θείκελα. Πνιινί 

αλαθέξζεθαλ ζηνλ ρώξν ηεο γεινηνγξαθίαο, θάπνηνη κίιεζαλ γηα ηελ Διέλε ηνπ 

Δπξηπίδε θαη θάπνηνη ζπκήζεθαλ ζθελέο από ηειενπηηθέο ζεηξέο (π.ρ. ζθελέο ηνπ 

ζήξηαι Παξά πέληε). Καλέλαο καζεηήο δε γλώξηδε ηνλ Μέληε Μπνζηαληδόγινπ, γη’ 

απηό θαη παξαθνινπζήζακε απόζπαζκα από ηειενπηηθό αθηέξσκα ζ’ απηόλ. ηε 

ζπλέρεηα ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη δηεξεπλήζακε ην θαηλόκελν ηεο πνιπζεκίαο 

ησλ ιέμεσλ θαζώο θαη ηηο νκόερεο θαη παξώλπκεο ιέμεηο κέζα από έξγα ηνπ Μπνζη. 

Αθνινύζσο, νη νκάδεο ζπλέζεζαλ έλα ρηνπκνξηζηηθό θείκελν ρξεζηκνπνηώληαο 

ζπγθεθξηκέλν πιηθό. Σν απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο παξνπζηάζηεθε ζηελ 

νινκέιεηα. 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ παξνύζα δηδαθηηθή πξόηαζε βαζίδεηαη ζην δεδνκέλν όηη θαηλόκελα πνπ αθνξνύλ 

ζηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ είλαη αλαγθαίν λα κε δηδάζθνληαη απνπιαηζησκέλα, αθνύ 

ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πιαίζην είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη θαη ηηο πνηθίιεο 

λνεκαηνδνηήζεηο ησλ ιέμεσλ. ηεξίδεηαη, επνκέλσο, αθελόο ζηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ησλ πξνο κειέηε γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ, αθεηέξνπ ζηελ αλαδήηεζε 

ζρεηηθνύ απζεληηθνύ πιηθνύ από ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ.  

        Κνηλό ζηνηρείν ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ πνπ επηιέγνληαη είλαη ην θσκηθό θαη ην 

ρηνύκνξ. Σν γισζζηθό ρηνύκνξ σο θαηλόκελν θνηλσληνγισζζνινγηθό θαη 

πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλν ζπλδέεηαη κε ηηο  θνηλσληθέο αληηιήςεηο, ην αμηαθό 

ζύζηεκα θαη ην ηδενινγηθό ππόβαζξν ηεο θνηλσλίαο. Σν αζηείν παξάγεηαη όηαλ 

δηαπηζησζεί όηη κηα θαηάζηαζε ή κηα ηδέα αλαηξέπεη απηά ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά 
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δεδνκέλα, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ (αηάθα, 

ρηνπκνξηζηηθή θξάζε) (Αξράθεο & Σζάθσλα: 9-13). Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα 

ρηνπκνξηζηηθά θείκελα ζπληεινύλ ζηε δηεύξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ, ηεο επάξθεηάο ηνπο δειαδή λα 

θαηαλννύλ θαη λα παξάγνπλ ιόγν κε πνηθίιεο ζεκαζίεο.  

       Γίλεηαη, επίζεο, έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθόηεηα θαη ζηελ αλάδεημε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζρέζεο εηθόλαο θαη ιόγνπ ζηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο. Ζ 

κέζνδνο είλαη νκαδνζπλεξγαηηθή, ελώ αθνινπζνύληαη νη αξρέο ηνπ θνηλσληθνύ 

επνηθνδνκηζκνύ θαη ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Οη καζεηέο απνθηώληαο γλώζεηο 

γηα ηνλ θόζκν θαηαθηνύλ ηνλ γισζζηθό γξακκαηηζκό, ν νπνίνο κέζσ κηαο 

επαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε γλώζε γηα ηε γιώζζα. Με ηνλ ηξόπν 

απηό ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θηλείηαη θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ ξόκβνπ ηεο 

γισζζηθήο εθπαίδεπζεο (Κνπηζνγηάλλεο 2012: 7).  

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

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

Δπηδηώθεηαη:  

 Να πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ηνλ ρώξν ηεο γεινηνγξαθίαο, ηνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ ζθίηζνπ, ηνπ θσκηθνύ – ζαηηξηθνύ ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη νη θαιιηηέρλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηα παξαπάλσ 

είδε αμηνπνηνύλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ θαη ηεο γιώζζαο 

γεληθόηεξα, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο. 

 Να γλσξίζνπλ έλαλ ζεκαληηθό ζαηηξηθό θαιιηηέρλε ηνπ 20νπ αηώλα, ηνλ 

Μέληε Μπνζηαληδόγινπ.   

 Να αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ηνπ αζηείνπ, ηνπ ρηνύκνξ θαη ηεο ζάηηξαο ζηελ 

θνηλσληθή δσή. 
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Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

ηόρνο είλαη νη καζεηέο:  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην θαηλόκελν ηεο πνιπζεκίαο ησλ ιέμεσλ. 

 Να αληηιεθζνύλ ην πεξηερόκελν ησλ όξσλ νκόερα, παξώλπκα, ηνληθά 

παξώλπκα. 

Γπαμμαηιζμοί 

Γισζζηθόο – θιαζηθόο γξακκαηηζκόο 

Οη καζεηέο αλακέλεηαη:  

 Να αληηιεθζνύλ ηελ πνηθηιία ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε ίδηα 

ιέμε ζε δηαθνξεηηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα.  

 Να θαηαλνήζνπλ όηη δηαθνξεηηθέο ιέμεηο κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην ερεηηθό 

απνηέιεζκα θαη όηη απηό κπνξεί λα γίλεη πεγή παξαλνήζεσλ θαη 

παξεμεγήζεσλ. 

 Να αληηιεθζνύλ όηη κε ηελ αιιαγή ελόο κόλν θσλήκαηνο ή ηνπ ηόλνπ κηαο 

ιέμεο δεκηνπξγείηαη κηα λέα ιέμε κε εληειώο δηαθνξεηηθό λόεκα.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ κεξηθνύο από ηνπο ρεηξηζκνύο ηεο γιώζζαο πνπ 

κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαγσγή ελόο αζηείνπ.  

 Να αζθεζνύλ ζηελ πξνζεθηηθή απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ πνπ 

πεξηέρεη έλα πνιπηξνπηθό θείκελν, όπσο ην ζθίηζν θαη ε γεινηνγξαθία, θαη λα 

αληηιεθζνύλ ηνλ ηξόπν πνπ αιιειεπηδξνύλ νη δηαθνξεηηθνί θώδηθεο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο.  

 Να κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηεξνύλ ηα ιεθηηθά παηρλίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο 

πξνθνξηθήο ή γξαπηήο επηθνηλσλίαο. 

Νένη γξακκαηηζκνί 

ηόρνο είλαη λα αζθεζνύλ νη καζεηέο: 

 ηελ αμηνπνίεζε ηνπ wiki σο πεξηβάιινληνο ζπγθέληξσζεο πιηθνύ θαη 
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αιιειεπίδξαζεο. 

 ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ θεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ (Word). 

Κξηηηθόο γξακκαηηζκόο 

Βαζηθέο επηδηώμεηο ηεο παξνύζαο δηδαθηηθήο πξόηαζεο είλαη :  

 Να εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ηελ θξηηηθή παξαηήξεζε εηθόλσλ, 

γεινηνγξαθηώλ, ζθίηζσλ. 

 Να αζθεζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ αθαηξεηηθά θαη ζπλζεηηθά, ώζηε κέζα από κηα 

επαγσγηθή δηαδηθαζία λα θαηαιήγνπλ ζε γεληθνύο νξηζκνύο. 

 Να παξαθνινπζνύλ θξηηηθά ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο ζε 

πνηθίιεο απζεληηθέο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. 

 Να έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εληνπίδνπλ θαίξηα ζηνηρεία ηνπ λνήκαηνο κηαο 

ιέμεο, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ παξαγσγή παηρληδηώλ ή 

παηγλησδώλ θεηκέλσλ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Οη καζεηέο αζθνύληαη ζην λα:  

 Δξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά, δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αιιεινζεβαζκνύ θαη ηελ αλάπηπμε 

γόληκνπ δηαιόγνπ.  

 Αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ παξαηεξεηηθόηεηα θαη λα ρηίδνπλ 

κόλνη ηε γλώζε απηελεξγώληαο.  

 Αλαιακβάλνπλ ελαιιαζζόκελνπο ξόινπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο, αθνύ όρη κόλν εθηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο, αιιά θαη 

αλαζέηνπλ απνζηνιέο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 Ο παηγληώδεο ραξαθηήξαο ηεο παξνύζαο δηδαθηηθήο πξόηαζεο απνθνξηίδεη 

ηνπο καζεηέο από ην ζηξεο θαη δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηε 
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ζύζθημε ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ  θαηάθηεζε ηεο γλώζεο 

(Αξράθεο & Σζάθσλα: 5).  

 

Δ.  ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Καηά ηε ζπγγξαθέα ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ, αθνξκή γηα ηε ζύληαμε ηνπ παξνύζαο 

δηδαθηηθήο πξόηαζεο ζηάζεθε ε θξάζε ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ «Ζ πνιπζεκία ησλ 

ιέμεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεμεγήζεηο θαη γη’ απηό αμηνπνηείηαη πνιύ από ηνπο 

επζπκνγξάθνπο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, γεινηνγξαθία) πνπ δεκηνπξγνύλ έηζη 

ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο» (Νενειιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ ζ. 38) θαζώο θαη 

ε ζθέςε όηη παξόκνηεο ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνύληαη επίζεο θαη κε ηε 

ρξήζε νκόερσλ ή παξώλπκσλ. Σα ηξία απηά ιεμηινγηθά θαηλόκελα, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ελόηεηεο 2 θαη 5 αληίζηνηρα, δηδάρζεθαλ καδί ππό ηελ νπηηθή γσλία ηεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ παξαγσγή ζαηηξηθώλ θαη ρηνπκνξηζηηθώλ θεηκέλσλ. Με 

δεδνκέλν όηη ν Μέληεο Μπνζηαληδόγινπ ππήξμε έλαο πνιύπιεπξνο θαιιηηέρλεο πνπ 

αμηνπνίεζε ηα ιεθηηθά παηρλίδηα γηα ηε δεκηνπξγία αζηείσλ θαηαζηάζεσλ ζε 

δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε (ζέαηξν, γεινηνγξαθία, δσγξαθηθή, δηαθήκηζε θ.ιπ.), 

ζεσξήζεθε όηη ε παξαηήξεζε ησλ έξγσλ ηνπ αθελόο πξνζθέξεηαη γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αθεηέξνπ απνηειεί θαη κηα 

αθνξκή, γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο έλαλ ζεκαληηθό Έιιελα θαιιηηέρλε ηνπ 20νπ  

αηώλα. Κη απηέο ηηο νη ζθέςεηο καο βξίζθνπλ ζύκθσλνπο. 

 Γηα ηελ ηάμε καο, αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζελαξίνπ ππήξμαλ ηα 

πεηξάγκαηα, ηα αζηεία θαη νη παξαλνήζεηο πνπ ζπλέβαηλαλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, αιιά θαη εληόο ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο έθαλαλ ζπρλά θαη 

αζπλείδεηα (από άπνςε εζθεκκέλεο εθαξκνγήο γισζζηθώλ θαλόλσλ) ρξήζε ιέμεσλ 

νκόερσλ ή θαη παξσλύκσλ κε απνηέιεζκα ηελ πξόθιεζε γέιηνπ. Θεσξήζεθε, 
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ινηπόλ, ε εθαξκνγή σο κηα επθαηξία ζπλεηδεηνπνίεζεο γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ, 

αιιά θαη κεηαγλώζεο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Ζ παξνύζα πξόηαζε δηδαζθαιίαο ζπλδέεηαη κε ηνπο εμήο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ 

Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαίζηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΓΔΠΠ) γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην Γπκλάζην: 

 Να αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο ην αμηαθό πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ, 

αλάινγα κε ηηο πξαγκαηνινγηθέο θαη ζεκαζηαθέο απνρξώζεηο ηνπο 

(θπξηνιεμία, κεηαθνξά, ρηνύκνξ, εηξσλεία, ππαηληγκόο θ.ιπ.).  

 Να εκπινπηίδνπλ ηνλ ιόγν ηνπο κε πξαγκαηνινγηθέο θαη ζεκαζηαθέο 

απνρξώζεηο (θπξηνιεμία, κεηαθνξά, ρηνύκνξ, εηξσλεία, ππαηληγκόο θ.ιπ.).  

ρεηίδεηαη αθόκα κε ηνπο εμήο εηδηθνύο ζθνπνύο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ (ΑΠ): 

 Να δηεπξύλνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο κε ηε ζπζηεκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ ιεμηθώλ.  

 Να αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο ζηε ζρνιηθή θαη 

εμσζρνιηθή δσή. 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο , ώζηε λα κπνξνύλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ θείκελα κέζσ ηνπ Ζ/Τ θαη λα επηθνηλσλνύλ κέζσ 

ηνπ Ζ/Τ σο πνκπνί ή δέθηεο. 

Καη ηνπο εμήο ζηόρνπο ηνπ: 
 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο όηη ε ζεκαζία κηαο ιέμεο εμαξηάηαη θαη 

κεηαβάιιεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα ζπκθξαδόκελά ηεο.  

 Να αθνκνηώζνπλ ην θαηλόκελν ησλ νκώλπκσλ / νκόερσλ θαη παξώλπκσλ 

ιέμεσλ.  

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf
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Δπίζεο, επηδηώθνληαη νη εμήο ζηόρνη ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην :   

 Να απνθηήζνπλ ην απαξαίηεην ιεμηιόγην γηα ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο, 

ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ ηα λνήκαηα πνπ επηζπκνύλ· λα είλαη ζε 

ζέζε λα απνηηκνύλ θξηηηθά ηε δηαθνξνπνίεζε ζην ιεμηιόγην, όρη κόλν σο 

απόξξνηα δηαθνξεηηθώλ ζεκαζηνινγηθώλ πεδίσλ αιιά θαη σο ελδείθηε 

θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζρέζεσλ.  

 Να απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο κεηαγισζζηθέο γλώζεηο πάλσ ζηνπο 

κνξθνινγηθνύο θαη νξζνγξαθηθνύο θαλόλεο ηεο πξόηππεο ΝΔ, ώζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα παξάγνπλ θείκελα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο απηνύο.  

 Να θαηαλνήζνπλ όηη ε λέα ειιεληθή, όπσο θαη θάζε δσληαλή γιώζζα, 

ραξαθηεξίδεηαη από γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή πνηθηιόηεηα, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο/ηηο ρξήζηεο ηεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θνηλσληθώλ 

θαη πνιηηηζκηθώλ λνεκάησλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ 

δεκηνπξγηθά ηελ πνηθηιόηεηα θαη λα απνηηκνύλ ηνλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ηεο 

ξόιν. 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη νη ΣΠΔ κέζσ ησλ αιιειεπηδξαζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ θνηλσλνί θαη κέηνρνη 

ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν.  

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνύλ ηα εξγαιεία ηνπ ηζηνύ δεύηεξεο γεληάο 

(Web 2.0) σο κηα πξαθηηθή ηνπ ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ, ε νπνία ζπλδπάδεη 

ηε ιεθηηθή κε ηελ νπηηθή παξάκεηξν.  

 Να θαηαλνήζνπλ όηη θάζε επηθνηλσληαθό ζπκβάλ δηακνξθώλεηαη από 

δηάθνξνπο επηθνηλσληαθνύο παξάγνληεο (ζθνπόο, πνκπόο, δέθηεο, θνηλσληθό 

πιαίζην, ζεζκνζεηεκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ζρέζεηο ηζόηεηαο, 

αληζόηεηαο, απζεληίαο, αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ, παγησκέλεο 
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ή κε γισζζηθέο θαη θεηκεληθέο πξαθηηθέο θηι.), ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο 

αλαθαιύπηνπλ, λα ηνπο θαηνλνκάδνπλ θαη λα εμεγνύλ ην ξόιν ηνπο.  

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ. Αμηνπνηήζεθε ην 

πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ σο εξγαιείν παξαγσγήο ζπλεξγαηηθνύ ιόγνπ. Σν 

πεξηβάιινλ wiki (εξγαιείν Web 2.0) ρξεζίκεπζε ζηε ζπγθέληξσζε πιηθνύ θαη 

ιεηηνύξγεζε σο ρώξνο ζπλεξγαζίαο θαη δηάδξαζεο. Σέινο, νη καζεηέο εμνηθεηώζεθαλ 

κε ηε ρξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ.  

Κείμενα 

 Αθηέξσκα ζηνλ Μπνζη  από ηελ εθπνκπή ηνπ 902 «Γελ άλζηζαλ καηαίσο».  

 Πίλαθεο, ζθίηζα, γεινηνγξαθίεο, θείκελα ηνπ Μ. Μπνζηαληδόγινπ από ην 

ιεύθσκα: Μπόζη., επηκ.: Κώζηαο Μπνζηαληδόγινπ. Αζήλα: έθδνζε ηεο 

ζεαηξηθήο εηαηξείαο ηνά, 1996.  

 Μπνζη. 1965. Φαύζηα ή ε απνιεζζείο θόξε. Αζήλα: Δξκείαο, 16. 

 Μπνζη. Φαύζηα ή ε απνιεζζείο θόξε: Αλέθδνηεο πξνζζήθεο ηνπ ζπγγξαθέα 

γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ ηνά (1987).  

 Μπνζη. 1993. Μήδεηα. Πξόγξακκα παξάζηαζεο Θεάηξνπ ηνά, 38,25,57.  

 Μπνζη. 1994. Ρωκαίνο θαη Ινπιηέηα. Πξόγξακκα παξάζηαζεο Θεάηξνπ ηνά.  

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

α΄ θάζε (1ε δηδαθηηθή ώξα, αίζνπζα δηαδξαζηηθνύ πίλαθα) 

Ξεθίλεζε ζηελ ηάμε κία ζπδήηεζε γηα ηνπο επζπκνγξάθνπο, γεινηνγξάθνπο , 

ζελαξηνγξάθνπο θαη γεληθά γηα ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ δεκηνπξγνύλ ρηνπκνξηζηηθά 

θείκελα θαη ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ην εξώηεκα αλ έρνπλ πνηέ παξαηεξήζεη κε πνην 

ηξόπν ρεηξίδνληαη νη θαιιηηέρλεο απηνί ηηο ιέμεηο, ώζηε λα πξνθαιέζνπλ ην γέιην. 

Πνιινί αλαθέξζεθαλ ζην ρώξν ηεο γεινηνγξαθίαο, θάπνηνη κίιεζαλ γηα ηελ Διέλε 

ηνπ Δπξηπίδε, θαη θάπνηνη ζπκήζεθαλ ζθελέο από ηειενπηηθέο ζεηξέο (π.ρ. ζθελέο 

https://www.youtube.com/watch?v=v6STFwHLEVY
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ηνπ ζήξηαι Παξά πέληε). Μέζα ζε όζα αλέθεξαλ ππήξραλ παξαδείγκαηα πνπ αλήθαλ 

ζην ρώξν ησλ παξώλπκσλ θαη ησλ νκόερσλ. Θπκήζεθαλ ζθελέο κε ηελ 

πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο Παξά Πέληε, ηε Νηάιηα, ε νπνία ζπρλά 

παξαλννύζε ηηο ιέμεηο, π.ρ. ηελ αγγιηθή ιέμε «BEACH» πάλσ ζε κηα νκπξέια 

ζαιάζζεο ηε δηάβαδε «Βεάθεο» θ.ά. Θπκήζεθαλ θαη ην θαηλόκελν ηεο «ακθηζεκίαο» 

ζηελ Διέλε.  

Καλείο ηνπο δελ είρε αθνπζηά γηα ηνλ Μπνζη. Γη’ απηό θαη παξαθνινύζεζαλ 

ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα έλα ζύληνκν απόζπαζκα από αθηέξσκα ζηνλ Μπνζη 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ έλαλ ηέηνην δεκηνπξγό (παξαθνινπζνύλ ην απόζπαζκα 

0:00΄ έσο 7:17΄). Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπ video ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα, νη καζεηέο 

εληόπηζαλ κε πνηεο κνξθέο ηέρλεο αζρνιήζεθε ν Μέληεο Μπνζηαληδόγινπ. ηε 

ζπλέρεηα ελεκεξώζεθαλ νη καζεηέο γηα ην πεξηερόκελν ηεο εθαξκνγήο, δειαδή γηα ηα  

γισζζηθά θαηλόκελα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνύλ, ηα νπνία ζπρλά αμηνπνηνύληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ρηνπκνξηζηηθώλ θεηκέλσλ, κειεηώληαο παξαδείγκαηα από ην έξγν ηνπ 

Μπνζη. Υσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο εξγαζίαο, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, αιιά κε 

κνλαδηθό θξηηήξην λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ θάπνηνο καζεηήο πνπ λα είλαη 

εμνηθεησκέλνο κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 

 

β΄ θάζε (2ε-3ε-4ε δηδαθηηθή ώξα, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

1ε δηδαθηηθή ώξα 

Οη καζεηέο, κε ην θνηλό email ηεο ηάμεο, δεκηνύξγεζαλ wiki ζηελ πιαηθόξκα 

http://www.pbworks.com/ θαη ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ θσδηθό πνπ ήηαλ ήδε γλσζηόο 

ζε όινπο από πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ζελαξίσλ. Σν εμήο wiki: 

http://anatoliko2015.pbworks.com/w/page/95269202/FrontPage 

ηελ αξρηθή ζειίδα αλαξηήζεθε από ηε δηδάζθνπζα ην πξώην κήλπκα-

θαισζόξηζκα γηα ηνπο καζεηέο. Έγηλε επίδεημε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο θαη πώο 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην wiki, κηαο θαη νη καζεηέο δε γλώξηδαλ ηίπνηε γη’ 

http://www.youtube.com/watch?v=v6STFwHLEVY
http://www.pbworks.com/
http://anatoliko2015.pbworks.com/w/page/95269202/FrontPage
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απηό ην εξγαιείν. Ούηε ην είραλ πνηέ αθνύζεη. ηε ζπλέρεηα, γηα λα θεξδίζσ ιίγν 

πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο (είδα πσο θαζόινπ δελ ελζνπζηάζηεθαλ κε ην λέν 

εξγαιείν θαη κε ξσηνύζαλ γηαηί λα κε ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα GoogleDrive ή ην 

ππάξρνλ blog ηεο ηάμεο, εξγαιεία ηα νπνία γλώξηδαλ από παιαηόηεξα) 

ρξεζηκνπνηήζακε κηα εθαξκνγή ηνπ wiki, ηε δεκηνπξγία ελόο voki, γηα ηελ πξώηε 

ζειίδα.  

Παξαηήξεζε 

Ζ δεκηνπξγία θαη επίδεημε ηνπ  wiki θξάηεζε κηα ώξα θαη ν ρξόλνο απηόο δελ 

πξνβιεπόηαλ ζηελ πξόηαζε ηνπ ζελαξίνπ, αιιά δε γηλόηαλ δηαθνξεηηθά. Μάιηζηα, ζα 

κπνξνύζε λα δηαξθέζεη θαη πεξηζζόηεξν, αθνύ ζίρηεθαλ κόλν νη απαξαίηεηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ wiki. Οη καζεηέο έθπγαλ από ην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο κε ηελ 

πξνηξνπή λα αζρνιεζνύλ θαη λα πεξηεγεζνύλ θαη ζην ζπίηη ηνπο ζην wiki. 
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2ε-3ε δηδαθηηθή ώξα 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο αληηκεηώπηζαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 1νπ θύιινπ 

εξγαζίαο. Οη νκάδεο αλά δύν αζρνιήζεθαλ κε ην ίδην ζέκα: ε 1ε θαη ε 4ε νκάδα κε 

ηελ πνιπζεκία, ε 2ε θαη ε 5ε κε ηα νκόερα θαη ε 3ε θαη 6ε κε ηα παξώλπκα.  

       Οη νκάδεο πνπ δηεξεύλεζαλ ην θαηλόκελν ηεο πνιπζεκίαο (1ε θαη 4ε) 

παξαηήξεζαλ έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο, δύν ζθίηζα, ην εμώθπιιν ελόο δίζθνπ, κηα 

δηαθήκηζε θαη έλα απόζπαζκα από ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ θαιιηηέρλε «Μήδεηα», ζηα 

νπνία ην αζηείν πξνθύπηεη από ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο πνπ κπνξεί λα έρεη κία 

ιέμε. Σν θύιιν εξγαζίαο πεξηείρε  έλαλ πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο, ζηηο νπνίεο 

θαηέγξαςαλ ηηο ιέμεηο πνπ εληόπηζαλ (1ε ζηήιε), ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο κε ηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζην θείκελν (2ε ζηήιε) θαη άιιεο ζεκαζίεο πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε (3ε ζηήιε). ε όιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα ιύζνπλ απνξίεο πνπ αθνξνύζαλ ζην πεξηερόκελν κηαο 

ιέμεο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηεο αλαηξέρνληαο ζην Λεμηθό ηεο Κνηλήο 

Νενειιεληθήο από ηελ Πύιε γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα.         

        Σν επόκελν βήκα ήηαλ λα ζπλζέζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηνλ νξηζκό ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ παξαηήξεζαλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ έγηλε αθνύ νη καζεηέο 

είραλ δηδαρηεί ηηο ζρεηηθέο ελόηεηεο (ζην πξνεγνύκελν δηάζηεκα είρακε αζρνιεζεί κε 

εθαξκνγέο άιισλ ζελαξίσλ) θαη επνκέλσο ήηαλ κηα θαιή επθαηξία γη’ απηνύο λα 

μαλαζπκεζνύλ ηηο έλλνηεο θαη λα ειέγμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαηά πόζν ε γλώζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ήηαλ πξαγκαηηθά θηήκα ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δπζθνιεπόηαλ λα 

δώζνπλ ηνλ νξηζκό (αθνύ θάλνπλ κηα πξώηε απόπεηξα), είραλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπκβνπιεπηνύλ ην ζρνιηθό εγρεηξίδην ή θαη λα ηνλ αλαδεηήζνπλ ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο. Με ηε δηαδηθαζία απηή, όπσο ζσζηά αλαθέξεηαη ζηελ πξόηαζε 

δηδαζθαιίαο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο, παξαηεξώληαο  έλα γισζζηθό θαηλόκελν, 

όπσο απηό αλαδεηθλύεηαη ζην έξγν ελόο θαιιηηέρλε, θαη νξίδνληαο ην, πέξαζαλ 

απηελεξγώληαο από όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ξόκβνπ ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο 

mailto:http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
mailto:http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
mailto:http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
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κεηαηξέπνληαο ηηο γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη ην γισζζηθό γξακκαηηζκό ζε γλώζεηο 

γηα ηε γιώζζα. Δπίζεο, ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ, δειαδή επεηδή ε εθαξκνγή έγηλε πξνο 

ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (Απξίιε) νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία 

κεηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ θαη απηναμηνιόγεζεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλνπλ. Σέινο, 

ην αξρηθό ζελάξην πξόηεηλε ηε δεκηνπξγία αξρείνπ παξνπζίαζεο (PowerPoint), ην 

νπνίν ζα ζπλόδεπε ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Κάηη ηέηνην δελ έγηλε γηαηί δελ ππήξρε ρξόλνο θαη γηαηί 

ζπκθσλήζακε πσο δελ είρε λα καο πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ. 

        Με ηνλ ίδην ηξόπν εξγάζηεθαλ θαη νη ππόινηπεο νκάδεο. Ζ δηαθνξά ζηα θύιια 

εξγαζίαο πνπ απεπζύλνληαλ ζηε 2ε θαη ζηελ 5ε νκάδα αθνξνύζε ζηνλ ζηόρν, πνπ 

ηώξα ήηαλ λα αλαδεηήζνπλ ιέμεηο κε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία, αιιά ίδην ερεηηθό 

απνηέιεζκα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηελ παξαγσγή ηνπ αζηείνπ. Ζ εζειεκέλε 

αλνξζνγξαθία ηνπ Μπνζη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη 

πξνθαιεί αζηείεο θαη απξόζκελεο αλαγσγέο θαη λνεκαηνδνηήζεηο. Πνιιέο θνξέο 

όκσο ε ίδηα αλνξζνγξαθία δπζθόιεςε ηνπο καζεηέο είηε γηαηί ηνπο κπέξδεπε είηε 

γηαηί δελ ηελ θαηαιάβαηλαλ! Παξαηήξεζαλ πέληε ζθίηζα, δύν γεινηνγξαθίεο θαη δύν 

απνζπάζκαηα από ηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Μπνζη «Μήδεηα» θαη «Ρσκαίνο θαη 

Ηνπιηέηα» θαη δνπιεύνληαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Λεμηθνύ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο 

δεκηνύξγεζαλ θαη απηέο νη νκάδεο έλαλ πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο πνπ πεξηείραλ ηε κηα 

νξζνγξαθηθή εθδνρή ηεο ιέμεο θαη ηε ζεκαζία ηεο (1ε ζηήιε), ηελ άιιε 

νξζνγξαθηθή εθδνρή θαη ηε δηαθνξεηηθή ηεο ζεκαζία (2ε ζηήιε) θαη κηα ηξίηε 

νξζνγξαθηθή εθδνρή πνπ πηζαλόλ λα ππάξρεη θαη ηε δηθή ηεο δηαθνξεηηθή ζεκαζία 

(3ε ζηήιε). ηε ζπλέρεηα θαηέιεμαλ ζηνλ νξηζκό ησλ νκόερσλ, κε ηνλ ηξόπν πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ.            

Αληηζηνίρσο, ε 3ε θαη ε 6ε νκάδα αλαδήηεζαλ ιέμεηο κε παξαπιήζηα πξνθνξά 

ζε ηξία ζθίηζα, δύν ζύληνκα θείκελα θαη ηξία απνζπάζκαηα από ηα ζεαηξηθά έξγα 

ηνπ Μπνζη «Φαύζηα» θαη «Μήδεηα». Ο πίλαθαο πνπ δεκηνύξγεζαλ πεξηείρε ζηελ 1ε 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή ςεναρίων  
        Γ΄ Γυμναςίου «Χαμογελώντασ με τον Μποςτ (πολυςημία, ομόηχα, 

παρώνυμα)» 

Σελίδα 17 από 45 
 

ζηήιε ηε κηα ιέμε θαη ηε ζεκαζία ηεο, ζηε 2ε ηε ιέμε πνπ έρεη παξόκνηα πξνθνξά 

θαη ηε ζεκαζία ηεο, ελώ ζηελ ηξίηε ζηήιε ζεκείσζαλ ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε δηαθνξά 

ζηελ πξνθνξά ηεο ιέμεο ηεο 1εο ζηήιεο από ηε ιέμε ηεο 2εο ζρεηίδεηαη κόλν κε ηνλ 

ηόλν. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ Λεμηθνύ ηεο 

Κνηλήο Νενειιεληθήο θαη ν νξηζκόο ησλ ελλνηώλ ‘παξώλπκα’ θαη ‘ηνληθά παξώλπκα’ 

πξνέθπςε από ηνπο ίδηνπο ηνπ καζεηέο, κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.  

ην ηέινο ηεο β΄ θάζεο νη νκάδεο παξνπζίαζαλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα κε ηελ εμήο ζεηξά: 1ε θαη 4ε νκάδα, 2ε θαη 5ε 

νκάδα, 3ε θαη 6ε νκάδα. Ζ παξνπζίαζε έγηλε ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα 

http://anatoliko2015.pbworks.com/w/browse/#view=ViewAllObjects (Pages & Files). 

Ζ θάζε νκάδα αμηνινγήζεθε σο πξνο ηε ζαθήλεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο  από ηηο 

ππόινηπεο νκάδεο θαη από ηνλ δηδάζθνληα θαη απηναμηνινγήζεθε. Αλάκεζα ζηηο 

νκάδεο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ην ίδην θύιιν εξγαζίαο ππήξμε εθηελήο δηάινγνο, γηαηί 

ην αληηθείκελν θαη νη δπζθνιίεο ήηαλ θνηλό θαη επνκέλσο ν ζρνιηαζκόο ηνπο πην 

νπζηαζηηθόο.    

Παξαηεξήζεηο : 

 Σα θείκελα ηνπ Μπνζη απνδείρηεθαλ εμαηξεηηθά απαηηεηηθά θαη δύζθνια γηα 

λα ηα επεμεξγαζηνύλ νη καζεηέο ζε αξθεηά ζεκεία. Απαηηνύληαλ ηζηνξηθέο 

γλώζεηο, ηηο νπνίεο νη καζεηέο δελ θαηέρνπλ ζ’ απηή ηελ ειηθία. Π.ρ. γηλόηαλ 

ιόγνο γηα ηελ Δ..Α. θαη έπξεπε ν καζεηήο λα ζπλδέζεη ηνλ «θηηξηληζκό» κε 

ην θίηξηλν θνξδόλη ηεο ζηνιήο ησλ ζηξαηνλόκσλ! Απνηέιεζκα ήηαλ λα κε 

κπνξνύλ νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηε ζρέζε θαη ην ινγνπαίγλην. Ήηαλ 

απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε αξθεηά ζεκεία. Γη απηό θαη 

κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο θύιιν κε θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο γηα έλλνηεο. 

Κάλνληαο ηώξα ηελ απηναμηνιόγεζε κνπ, πηζηεύσ πσο έπξεπε λα πξνζηεζνύλ 

θαη άιιεο έλλνηεο θαζώο νη πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη παξαπνκπέο ζε 

δηαδηθηπαθά ιεμηθά ήηαλ πεξηζζόηεξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο! 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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 Γελ αλαηέζεθε ζηνπο καζεηέο ε πξνηεηλόκελε από ην ζελάξην επηπιένλ 

εξγαζία γηα ην ζπίηη, πνπ πξνέβιεπε από ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο παξαδείγκαηα πνιπζεκίαο, νκόερσλ ή παξώλπκσλ θαη λα ηα 

θαηαγξάθνπλ ζε ζρεηηθή ζειίδα ηνπ wiki, ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο ησλ 

καζεηώλ απηή ηελ εβδνκάδα.  

 

 

 

γ΄ θάζε (5ε δηδαθηηθή ώξα, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 

ύκθσλα κε ην ζελάξην ε 1ε θαη ε 4ε νκάδα εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζηήιε 

‘πνιπζεκία’ (Φύιιν εξγαζίαο 2). Αμηνπνηώληαο πέληε από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε απηή δεκηνύξγεζαλ ζε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

(word) έλα θύιιν εξγαζίαο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηεο 2εο  θαη 5εο νκάδαο 

αληίζηνηρα. Σν θύιιν αλέζεηε κηα άιιε απνζηνιή: ηε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκέλνπ ή, ελαιιαθηηθά, κηαο γεινηνγξαθίαο.  
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        Σν ίδην έθαλαλ θαη ε 2ε θαη 5ε νκάδα, νη νπνίεο αμηνπνίεζαλ πέληε ιέμεηο ηεο 

ζηήιεο ‘νκόερα’, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ 3ε θαη 6ε νκάδα 

αληίζηνηρα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Ζ 3ε θαη ε 6ε νκάδα 

αλέζεζαλ αλάινγε απνζηνιή ζηελ 4ε θαη 1ε νκάδα κε θύιιν εξγαζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε πέληε από ηα παξώλπκα πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί από ηνπο καζεηέο. 

Σα θύιια εξγαζίαο θαη ησλ έμη νκάδσλ αλαξηήζεθαλ  ζην wiki ηεο ηάμεο : 

http://anatoliko2015.pbworks.com/w/browse/#view=ViewAllObjects. Μόλν κία 

νκάδα επέιεμε λα δσγξαθίζεη γειηνγξαθία θαη όιεο νη ππόινηπεο λα γξάςνπλ κηα 

ρηνπκνξηζηηθή ηζηνξία.  

 

 

 

 

http://anatoliko2015.pbworks.com/w/browse/%23view=ViewAllObjects
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Σ. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 (ΟΜΑΓΔ 1ε  θαη 4ε)  

Σώξα πηα γλσξίδεηε ην πξόζσπν ηεο δηπιαλήο θσηνγξαθίαο. Ξέξεηε όηη 

ηα ζθίηζα, νη γεινηνγξαθίεο, ηα ζεαηξηθά έξγα, αθόκα θαη νη πίλαθεο ηνπ Μέληε 

Μπνζηαληδόγινπ (Μπνζη) δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαπζηηθόηεηα θαη ην ρηνύκνξ ηνπο. Ζ 

ζαηηξηθή ηνπ δηάζεζε εθθξάδεηαη ζην ύθνο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ, ην νπνίν 

ελαξκνλίδεηαη θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ρεηξίδεηαη ηε γιώζζα, ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ 

θαη ηελ εζειεκέλε, ππαηληθηηθή αλνξζνγξαθία ηνπ.  

Αο αλαδεηήζνπκε, ινηπόλ, κεξηθνύο από ηνπο ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

πξνθαιέζεη ην γέιην παξαηεξώληαο θάπνηα από ηα έξγα ηνπ.  

Αλαδεηήζηε ην αλαπάληερν παηρλίδη πνπ παίδεη ν θαιιηηέρλεο κε ηε ζεκαζία ηωλ 

ιέμεωλ παξαηεξώληαο:  

 Έλα δσγξαθηθό έξγν ηνπ. 

 Γύν ζθίηζα (λα εζηηάζεηε ζηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ «παλί» ηεο 1εο εηθόλαο θαη  

«καύξηζκα» ηεο 2εο εηθόλαο).   

 Σν εμώθπιιν ελόο δίζθνπ πνπ έρεη θηινηερλήζεη. 

 κηα δηαθήκηζε πνπ ζπλέζεζε (λα αλαθεξζείηε ζηε ρξήζε ηεο ιέμεο «αιάηη»).  
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 Έλα απόζπαζκα από ην ζεαηξηθό ηνπ έξγν «Μήδεηα». 

 Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα (Δηζαγσγή → πίλαθαο) κε ηξεηο ζηήιεο θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Λεμηθνύ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο από ηελ Πύιε γηα ηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαηαγξάςηε : 

ηελ 1ε ζηήιε: ηηο ιέμεηο πνπ εληνπίζαηε.  

ηε 2ε ζηήιε: ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο κε ηηο νπνίεο ζπλαληώληαη κέζα ζην 

θείκελν.  

ηελ 3ε ζηήιε:  άιιεο ζεκαζίεο πνπ πηζαλόλ έρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο.  

Αο θαηαιήμνπκε ζε έλα γεληθό ζπκπέξαζκα:  

Ο θαιιηηέρλεο αμηνπνηεί, γηα λα πξνθαιέζεη ην γέιην, έλα θαηλόκελν πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε γιώζζα καο  θαη νλνκάδεηαη πολςζημία ηεο ιέμεο. Δπηρεηξήζηε λα 

νξίζεηε ηελ παξαπάλσ έλλνηα. Γηαβάζηε θαη ηνλ νξηζκό ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ.  

πκπιεξώζηε ή βειηηώζηε ηνλ νξηζκό ζαο, αλ ρξεηάδεηαη.  

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 (ΟΜΑΓΔ 2ε  θαη 5ε)  

 Σώξα πηα γλσξίδεηε ην πξόζσπν ηεο δηπιαλήο θσηνγξαθίαο. Ξέξεηε 

όηη ηα ζθίηζα, νη γεινηνγξαθίεο, ηα ζεαηξηθά έξγα, αθόκα θαη νη πίλαθεο ηνπ Μέληε 

Μπνζηαληδόγινπ (Μπνζη) δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαπζηηθόηεηα θαη ην ρηνύκνξ ηνπο. Ζ 

ζαηηξηθή ηνπ δηάζεζε εθθξάδεηαη ζην ύθνο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ, ην νπνίν 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9247/
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ελαξκνλίδεηαη θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ρεηξίδεηαη ηε γιώζζα, ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ 

θαη ηελ εζειεκέλε, ππαηληθηηθή αλνξζνγξαθία ηνπ.  

Αο αλαδεηήζνπκε, ινηπόλ, κεξηθνύο από ηνπο ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

πξνθαιέζεη ην γέιην παξαηεξώληαο θάπνηα από ηα έξγα ηνπ.  

Αλαδεηήζηε ην αλαπάληερν παηρλίδη πνπ παίδεη ν θαιιηηέρλεο κε ηηο ιέμεηο θαη ηελ 

νξζνγξαθία ηνπο. Φάμηε ηηο ιέμεηο πνπ ιόγσ ηεο ιαλζαζκέλεο νξζνγξαθίαο ηνπο 

απνθηνύλ δηαθνξεηηθό λόεκα ή απηέο πνπ ην άθνπζκά ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αζηείεο παξεμεγήζεηο  παξαηεξώληαο:  

 Πέληε ζθίηζα.  

 Γύν γεινηνγξαθίεο. 

 Γύν απνζπάζκαηα από ηα ζεαηξηθά ηνπ έξγν «Μήδεηα»  θαη «Ρσκαίνο θαη 

Ηνπιηέηα». 

 

 Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα (Δηζαγσγή → πίλαθαο) κε ηξεηο ζηήιεο θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Λεμηθνύ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο από ηελ Πύιε γηα ηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαηαγξάςηε :  

ηελ 1ε ζηήιε: ηε κηα νξζνγξαθηθή εθδνρή ηεο ιέμεο θαη ηε ζεκαζία ηεο.  

ηε 2ε ζηήιε: ηελ άιιε νξζνγξαθηθή εθδνρή θαη ηε δηαθνξεηηθή ηεο ζεκαζία.  

ηε 3ε ζηήιε: κηα ηξίηε νξζνγξαθηθή εθδνρή πνπ πηζαλόλ λα ππάξρεη θαη ηε δηθή ηεο 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία.  

Αο θαηαιήμνπκε ζε έλα γεληθό ζπκπέξαζκα:  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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Ο θαιιηηέρλεο αμηνπνηεί, γηα λα πξνθαιέζεη ην γέιην, κηα θαηεγνξία ιέμεσλ πνπ 

νλνκάδνληαη ομόησερ. Δπηρεηξήζηε λα νξίζεηε ηελ παξαπάλσ έλλνηα. Γηαβάζηε θαη 

ηνλ νξηζκό ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. πκπιεξώζηε ή βειηηώζηε ηνλ νξηζκό ζαο, αλ 

ρξεηάδεηαη. 

  

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 (ΟΜΑΓΔ 3ε  θαη  6ε)  

Σώξα πηα γλσξίδεηε ην πξόζσπν ηεο δηπιαλήο θσηνγξαθίαο. Ξέξεηε 

όηη ηα ζθίηζα, νη γεινηνγξαθίεο, ηα ζεαηξηθά έξγα, αθόκα θαη νη πίλαθεο ηνπ Μέληε 

Μπνζηαληδόγινπ (Μπνζη) δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαπζηηθόηεηα θαη ην ρηνύκνξ ηνπο. Ζ 

ζαηηξηθή ηνπ δηάζεζε εθθξάδεηαη ζην ύθνο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ, ην νπνίν 

ελαξκνλίδεηαη θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ρεηξίδεηαη ηε γιώζζα, ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ 

θαη ηελ εζειεκέλε, ππαηληθηηθή αλνξζνγξαθία ηνπ.  

Καη ηώξα αο αλαδεηήζνπκε κεξηθνύο από ηνπο ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

πξνθαιέζεη ην γέιην παξαηεξώληαο κεξηθά από ηα έξγα ηνπ. 

Αλαδεηήζηε ην αλαπάληερν παηρλίδη πνπ παίδεη ν θαιιηηέρλεο κε ηνπο παξαπιήζηνπο 

ήρνπο νξηζκέλσλ ιέμεσλ. Φάμηε ηηο ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ή πνπ ιόγσ ηεο 

ιαλζαζκέλεο νξζνγξαθίαο ηνπο παξαπέκπνπλ ζε άιιε ιέμε κε παξόκνηα πξνθνξά 

παξαηεξώληαο:  

 Σξία ζθίηζα.  

 Έλα ρηνπκνξηζηηθό πνηεκαηάθη. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2415,9260/
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 Μηα … απηνδηαθήκηζή ηνπ.  

 Σξία απνζπάζκαηα από ηα ζεαηξηθά ηνπ έξγν «Φαύζηα»  θαη «Μήδεηα». 

Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα (Δηζαγσγή → πίλαθαο) κε ηξεηο ζηήιεο θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Λεμηθνύ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο από ηελ Πύιε γηα ηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαηαγξάςηε:  

ηελ 1ε ζηήιε: ηε κία ιέμε θαη ηε ζεκαζία ηεο.  

ηε 2ε ζηήιε: ηελ ιέμε κε ηελ νπνία κνηάδεη θαη ηε ζεκαζία ηεο. 

ηε 3ε ζηήιε: επηζεκάλεηε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ε δηαθνξά ησλ ιέμεσλ αθνξά κόλν 

ζηνλ ηόλν ηνπο. 

Αο θαηαιήμνπκε ζε έλα γεληθό ζπκπέξαζκα:  

Ο θαιιηηέρλεο αμηνπνηεί, γηα λα πξνθαιέζεη ην γέιην, κηα θαηεγνξία ιέμεσλ πνπ 

νλνκάδνληαη παπώνςμα. Δπηρεηξήζηε λα νξίζεηε ηελ παξαπάλσ έλλνηα. Ση ζα 

κπνξνύζε λα ζεκαίλεη ηονικά παπώνςμα;  Γηαβάζηε θαη ηνλ νξηζκό ηνπ ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ.  πκπιεξώζηε ή βειηηώζηε ηνλ νξηζκό ζαο, αλ ρξεηάδεηαη.  

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 (ΟΜΑΓΑ 1ε)  

ε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  δεκηνπξγήζηε  έλα θύιιν εξγαζίαο γηα ηε 2ε 

νκάδα αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

 Αλνίμηε ζην wiki ηεο ηάμεο καο ηε ζειίδα κε ηίηιν «Πνιπζεκία, νκόερα,  

παξώλπκα» θαη κειεηήζηε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ζηήιε 

«πνιπζεκία».  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2415,9260/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2415,9260/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2415,9260/
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 Δπηιέμηε κεξηθά από απηά ηα παξαδείγκαηα θαη αμηνπνηήζηε ηα γηα λα θηηάμεηε 

αηλίγκαηα, γξίθνπο, ζπαδνθεθαιηέο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηεο 2εο νκάδαο  ή 

γηα λα ηνπο αλαζέζεηε κηα άιιε απνζηνιή (π.ρ. ηε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκέλνπ, κηαο γεινηνγξαθίαο, ελόο ζεαηξηθνύ δηαιόγνπ θ.ιπ.  

πνπ λα πεξηέρεη ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπο ππνδείμεηε). 

 Αλαξηήζηε ζην wiki ην θύιιν εξγαζίαο πνπ εηνηκάζαηε.  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 (ΟΜΑΓΑ 2ε)  

ε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  δεκηνπξγήζηε  έλα θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ 3ε 

νκάδα αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

 Αλνίμηε ζην wiki ηεο ηάμεο καο ηε ζειίδα κε ηίηιν «Πνιπζεκία, νκόερα,  

παξώλπκα» θαη κειεηήζηε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ζηήιε 

«νκόερα». 

 Δπηιέμηε κεξηθά από απηά ηα παξαδείγκαηα θαη αμηνπνηήζηε ηα γηα λα θηηάμεηε 

αηλίγκαηα, γξίθνπο, ζπαδνθεθαιηέο γηα ηνπο  ζπκκαζεηέο ζαο ηεο 3εο νκάδαο  ή 

γηα λα ηνπο αλαζέζεηε κηα άιιε απνζηνιή (π.ρ. ηε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκέλνπ, κηαο γεινηνγξαθίαο, ελόο ζεαηξηθνύ δηαιόγνπ θ.ιπ.  

πνπ λα πεξηέρεη ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπο ππνδείμεηε). 

 Αλαξηήζηε ζην wiki ην θύιιν εξγαζίαο πνπ εηνηκάζαηε.  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 (ΟΜΑΓΑ 3ε)  

ε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  δεκηνπξγήζηε  έλα θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ 4ε 

νκάδα αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία:  
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 Αλνίμηε ζην wiki ηεο ηάμεο καο ηε ζειίδα κε ηίηιν «Πνιπζεκία, νκόερα,  

παξώλπκα» θαη κειεηήζηε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ζηήιε 

«παξώλπκα».  

 Δπηιέμηε κεξηθά από απηά ηα παξαδείγκαηα θαη αμηνπνηήζηε ηα γηα λα θηηάμεηε 

αηλίγκαηα, γξίθνπο, ζπαδνθεθαιηέο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηεο 4εο νκάδαο  ή 

γηα λα ηνπο αλαζέζεηε κηα άιιε απνζηνιή (π.ρ. ηε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκέλνπ, κηαο γεινηνγξαθίαο, ελόο ζεαηξηθνύ δηαιόγνπ θ.ιπ.  

πνπ λα πεξηέρεη ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπο ππνδείμεηε). 

 Αλαξηήζηε ζην wiki ην θύιιν εξγαζίαο πνπ εηνηκάζαηε.  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 (ΟΜΑΓΑ 4ε)  

ε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  δεκηνπξγήζηε  έλα θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ 5ε 

νκάδα αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

 Αλνίμηε ζην wiki ηεο ηάμεο καο ηε ζειίδα κε ηίηιν «Πνιπζεκία, νκόερα,  

παξώλπκα» θαη κειεηήζηε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ζηήιε 

«πνιπζεκία».  

 Δπηιέμηε κεξηθά από απηά ηα παξαδείγκαηα θαη αμηνπνηήζηε ηα γηα λα θηηάμεηε 

αηλίγκαηα, γξίθνπο, ζπαδνθεθαιηέο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηεο 5εο  νκάδαο ή 

γηα λα ηνπο αλαζέζεηε κηα άιιε απνζηνιή (π.ρ. ηε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκέλνπ, κηαο γεινηνγξαθίαο, ελόο ζεαηξηθνύ δηαιόγνπ θ.ιπ.  

πνπ λα πεξηέρεη ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπο ππνδείμεηε). 

 Αλαξηήζηε ζην wiki ην θύιιν εξγαζίαο πνπ εηνηκάζαηε.  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 (ΟΜΑΓΑ 5ε)  
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ε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  δεκηνπξγήζηε  έλα θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ 6ε 

νκάδα αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

 Αλνίμηε ζην wiki ηεο ηάμεο καο ηε ζειίδα κε ηίηιν «Πνιπζεκία, νκόερα,  

παξώλπκα» θαη κειεηήζηε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ζηήιε 

«νκόερα». 

 Δπηιέμηε κεξηθά από απηά ηα παξαδείγκαηα θαη αμηνπνηήζηε ηα γηα λα θηηάμεηε 

αηλίγκαηα, γξίθνπο, ζπαδνθεθαιηέο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηεο 6εο νκάδαο  ή 

γηα λα ηνπο αλαζέζεηε κηα άιιε απνζηνιή (π.ρ. ηε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκέλνπ, κηαο γεινηνγξαθίαο, ελόο ζεαηξηθνύ δηαιόγνπ θ.ιπ.  

πνπ λα πεξηέρεη ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπο ππνδείμεηε). 

 Αλαξηήζηε ζην wiki ην θύιιν εξγαζίαο πνπ εηνηκάζαηε.  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 (ΟΜΑΓΑ 6ε)  

ε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  δεκηνπξγήζηε  έλα θύιιν εξγαζίαο γηα ηελ 1ε 

νκάδα αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

 Αλνίμηε ζην wiki ηεο ηάμεο καο ηε ζειίδα κε ηίηιν «Πνιπζεκία, νκόερα,  

παξώλπκα» θαη κειεηήζηε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ζηήιε 

«παξώλπκα».  

 Δπηιέμηε κεξηθά από απηά ηα παξαδείγκαηα θαη αμηνπνηήζηε ηα γηα λα θηηάμεηε 

αηλίγκαηα, γξίθνπο, ζπαδνθεθαιηέο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηεο 1εο νκάδαο  ή 

γηα λα ηνπο αλαζέζεηε κηα άιιε απνζηνιή (π.ρ. ηε δεκηνπξγία ελόο ζύληνκνπ 

ρηνπκνξηζηηθνύ θεηκέλνπ, κηαο γεινηνγξαθίαο, ελόο ζεαηξηθνύ δηαιόγνπ θ.ιπ.  

πνπ λα πεξηέρεη ηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπο ππνδείμεηε). 

 Αλαξηήζηε ζην wiki ην θύιιν εξγαζίαο πνπ εηνηκάζαηε.  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ  

Σν πιηθό πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο ζην 1ν  θύιιν εξγαζίαο ζα ήηαλ εμίζνπ 

ελδηαθέξνλ, αλ πξνεξρόηαλ από δηαθεκηζηηθά ζπνη θαη απνζπάζκαηα από ειιεληθέο 

ηαηλίεο ή ηειενπηηθέο ζεηξέο.  

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ εθαξκνγή έδεημε πσο ν Μπνζη είλαη κελ εμαηξεηηθόο δεκηνπξγόο, αιιά θαίλεηαη λα 

απέρεη από ηα ζεκεξηλά παηδηά. Καη ηα θείκελά ηνπ είλαη απαηηεηηθά γηα καζεηέο ηεο 

Γ΄ γπκλαζίνπ. εκαληηθή δπζθνιία ππήξμε θαη ε ρξήζε ιέμεσλ ηεο θαζαξεύνπζαο , 

πνπ κπνξεί λα έγηλε γηα άιινπο ιόγνπο από ηνλ Μπνζη, θαηέιεμε όκσο λα είλαη 

θώιπκα γηα ηνπο καζεηέο.  

Καηά ηα άιια, ε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ εμππεξέηεζε ηνπο γισζζηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, κε πνιινύο ηξόπνπο. Δπίζεο, αλαπηύρζεθε ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή ηθαλόηεηα, δόζεθε πξνβάδηζκα ζηε βησκαηηθή κάζεζε, 

εληζρύζεθε ε απηελέξγεηα ησλ καζεηώλ. εκαληηθό ήηαλ, αθόκε, πσο νη καζεηέο 

παξαθνινύζεζαλ θξηηηθά ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο θαζώο θαη όηη 

εμνηθεηώζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ wiki, σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. 

Γεληθά, ήηαλ έλα επράξηζην ζελάξην, πνπ νη καζεηέο ην επραξηζηήζεθαλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΔΝΝΟΗΔ  

ΜΠΟΣ 

 Ζ Δνιαία Γημοκπαηική Απιζηεπά (Δ.Γ.Α.) ήηαλ ειιεληθό πνιηηηθό θόκκα 

πνπ έδξαζε θπξίσο ηελ πεξίνδν 1951-1974 (κε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο). Ήηαλ ην κεγαιύηεξν λόκηκν θόκκα 

ηεο Αξηζηεξάο ηελ πεξίνδν εθείλε κε ζεκαληηθή θνηλνβνπιεπηηθή 

εθπξνζώπεζε. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε επαλήιζε ρσξίο όκσο ηε δπλακηθή 

ηνπ παξειζόληνο, γηα λα δηαιπζεί νξηζηηθά κεηά ην 1985.  

 ΔΑ (Δλληνική ηπαηιωηική Αζηςνομία) ήηαλ ε κπζηηθή αζηπλνκία θαη ην 

θύξην ζώκα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974). Ζ ΔΑ 

δελ ήηαλ δεκηνύξγεκα ηεο Γηθηαηνξίαο. Οη ζηξαηνλόκνη θνξάλε θίηξηλν 

θνξδόλη.  

 μανδαπίνορ ν: 1. ηίηινο αλώηεξσλ δεκόζησλ ππαιιήισλ ζηελ απηνθξαηνξηθή 

Kίλα θαη ζηελ Kνξέα. 2. (κεηση.) γηα αλώηεξν δεκόζην ππάιιειν απηαξρηθά 

θαη ζρνιαζηηθά πξνζθνιιεκέλν ζηνπο λνκηθνύο ηύπνπο· (πξβ. 

γξαθεηνθξάηεο): Οη καλδαξίλνη ησλ ππνπξγείσλ θαηαπνιεκνύλ θάζε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα.  

 κιηπινιζμόρ ν : ζθόπηκε ππνβάζκηζε ηεο δεκνζηνγξαθίαο κε ηε δεκνζίεπζε, 

θαηά ηξόπν σκό θαη πξνθιεηηθό, ζθαλδαινζεξηθώλ ζεκάησλ, παξαπνηεκέλσλ 

εηδήζεσλ θηι., κε θίλεηξα θπξίσο θεξδνζθνπηθά αιιά θαη πνιηηηθά.  

 Ζ άλπιγξ Δλληνική ππήξμε ε πξώηε έληππε εθεκεξίδα ζηελ Διιάδα, ε 

νπνία εθδόζεθε από ηνλ Θεόθιεην Φαξκαθίδε ζηελ Καιακάηα ζηηο 1 

Απγνύζηνπ 1821, ζε ζρήκα 4, δίζηειε θαη ηεηξαζέιηδν. 

 Ζ Δύθςμη σήπα είλαη νπεξέηα ε ππόζεζε ηεο νπνίαο δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα 

θαληαζηηθό θξαηίδην- γεξκαληθό πξηγθηπάην - όπνπ έλαο βαζύπινπηνο 

παληξεύεηαη κηα λεαξή θνπέια. Όηαλ πεζαίλεη, ε ρήξα ηνπ θαη θιεξνλόκνο 

ηεο πεξηνπζίαο πεγαίλεη ζην Παξίζη γηα λα δήζεη κηα κεγάιε δσή. Ο αξρεγόο 

ηνπ θαληαζηηθνύ θξαηηδίνπ δπζαλαζρεηεί κε ηελ πξννπηηθή λα θύγεη θαη λα 

πάξεη καδί ηεο ηελ ηεξάζηηα πεξηνπζία εξσηεπόκελε κάιηζηα θαη θάπνηνλ 

Γάιιν. Έηζη, αλαζέηεη ζε έλαλ λεαξό αθόινπζν ηεο πξεζβείαο λα θαηαθηήζεη 

ηελ ρήξα θαη λα ηελ παληξεπηεί πξνθεηκέλνπ ε πεξηνπζία λα κείλεη ζηε ρώξα 

ηνπ. 
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ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΤΖΜΗΑ ΣΖ ΛΔΞΖ 
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Από ηο έπγο ηος Μποζη « Μήδεια» 

                ΚΑΛΟΓΡΗΑ:   Μίαλ σξαίαλ  πξόηαζηλ έρσ θη εγώ λα θάκσ…  

    Να κε πξνζιάβεηε εδώ, ώζηε λα ζαο ζπλδξάκσ. 

    Χο θαινγξαία κνλαρή θαη δσλ ηώξα κνλάρε 

    Διπίδσ κηαλ θαηάιεμηλ ε πξόηαζίο  κνπ λα ΄ρεη.  

ΜΖΓΔΗΑ:    Αγαπεηή κνπ κνλαρή πνπ δεηο ηώξα κνλάρε  

κηαλ επηπρή θαηάιεμε ε πξόηαζίο ζνπ ζα ΄ρεη.  

Ζ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ ζήκεξνλ επηβάιιεη  
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Καηά ηελ έμνδνλ απηώλ κηαλ πξνζνρήλ κεγάιε.[…] 

π θαινγξαία κνλαρή θαη δσλ θαη γσ κνλάρε  

                                     Δλ ηέιεη δύν κνλαράο  η΄  αλάθηνξόλ κνπ ζα ’ρεη.  

ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΑ ΟΜΟΖΥΑ 
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ην πιάη γξάθεη: Φωην Μπνζη.        

(θωηνγξάθνπ ηωλ νξαίωλ)  
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Απόζπαζμα από ηη  «Μήδεια» ηος Μποζη 

ΚΑΛΟΓΡΗΑ:  

αλ λένο άλζξσπνο θη εγώ θη αζών ζειπθό 

ηελ Κξήηε έκπιεμα ινηπόλ κε θάπνην Κξεηηθό.  

Αιιά γηα ηύρε κνπ θαθή απηόο ν Κξεηηθόο  

εθηόο πνπ ήηαλ Κξεηηθόο ήηαλ θαη θξηηηθόο.  

’ εθεκεξίδεο δειαδή έγξαθε θξηηηθέο  

γηα παξαζηάζεηο πνπ ΄ βιεπε απηόο ζεαηξηθέο.[…] 

Πάσ ζηε ρήξα κάλα κνπ, απηό θη απηό ζπκβαίλεη  

Μεηέξα δσζ’  κνπ ηελ επρή, είκαη εξσηεπκέλε. 

Δίκαη ηξειή θαη παιαβή κ’ απηό ην παιηθάξη  

Γηάλλε ηνλ ιελ, εξγαηηθόο θαη ζέιεη λα κε πάξεη.  

Έρεη ζηξσκέλε κηα δνπιεηά, είλαη εξγαηηθόο  

Καη ραίξεη εθηηκήζεσο σο λένο θξηηηθόο. 

«Σν όηη είλαη Κξεηηθόο δε κ’  ελνριεί» κνπ θάλεη  

« θη αο είλαη θη απ’ ηελ Κέξθπξα θη αο είλαη απ’ ηε Μάλε  

Αθνύ εζύ ηνλ δηάιεμεο λα γίλεη ζύδπγόο ζνπ  

Καη ζεο λα δεηο κε Κξεηηθό ινγαξηαζκόο δηθόο ζνπ. 

Σώξα επζέσο λα κνπ πεηο ηη εξγαζία θάλεη 

Καη κε κνπ ιέγεηο Κξεηηθόο θη όηη ηνλ ιέλε Γηάλλε!» 

«Μεηέξα, ζαο εμήγεζα, είλαη εξγαηηθόο 
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Έρεη κηα κόληκε δνπιεηά θαη είλαη θξηηηθόο.» 

«Απηό κνπ ην ‘πεο. ε ξσηώ θη απάληεζε επζέσο 

Ση εξγαζίαλ αθξηβώο θάλεη απηόο ν λένο . 

π απαληάο αόξηζηα θαη κνλνιεθηηθώο  

Δίλαη πνιύ εξγαηηθόο θαη είλαη Κξεηηθόο. 

Απηό δελ είλ’ απάληεζηο!  Δλ πάζε πεξηπηώζεη  

Πεο κνπ πόζελ θαηάγεηαη πνύ έρεη κεγαιώζεη!» 

«Δίλαη κεηέξα Κξεηηθόο, γελλήζεθε ζηελ Κξήηε  

Καηαγσγή ηνπ ηα Υαληά, θνληά ζηνλ Φεινξείηε.» 

«Θέιεηο λα πεηο πσο ην παηδί πνπ είλαη Κξεηηθόο  

Δθηόο πνπ είλαη Κξεηηθόο είλαη θαη θξηηηθόο;» 

«Μα ηη ζαο ιέσ βξε κακά, εδώ θαη ηόζελ ώξα; 

Μπεξδέςαηε επάγγεικα, θαηαγσγή θαη ρώξα.»  

Απόζπαζμα από ηο έπγο  «Ρωμαίορ και Ηοςλιέηα» ηος Μποζη 

Κα ΚΑΠΟΤΛΔΣΟΤ: 

Μπαίλεηο ζηα 14 αγαπεηή κνπ θόξε 

Καη ζεσξώ είλαη θαηξόο λα λπκθεπηείο αγόξη.  

Έλαο σξαίνο λεαξόο πνπ ιέγεηαη θαη Πάξεο 

ε δήηεζε δηά ζύδπγνλ θαη ιέγσ λα ηνλ πάξεηο. 

Μελ αξλεζείο ηελ πξόηαζηλ θαη ην ΝΑΗ κε βηα.  

Άιιεο ζηελ ειηθία ζνπ έρνπλε δπν παηδηά. 

Πεξλά ν ρξόλνο γξήγνξα, γνξγά πεξλνύλ ηα ρξόληα 
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Καη ιαρηαξώ από εζέ λα ΄ρσ κηθξά εγγόληα[…]  

ηα 16 δύζθνια ζα ΄ξζνύλ λα ζε δεηήζνπλ  

Γεξνληνθόξεο δελ δεηνύλ νη λένη δηά λα δήζνπλ.  

Έρεηο 24 ώξεο λα ην ζθεθζείο  

Καη κε ηνλ Πάξηλ ζύδπγνλ λπθνύια λα ζηεθζήο . 

Δάλ ηνλ Πάξηλ ηειηθά δέρεζαη λα ηνλ πάξεηο  

Υαξάλ ζα πάξσκε εκείο, ζα πάξεη θαη ν Πάξεο  

ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΑ ΠΑΡΧΝΤΜΑ                     

                                                                                      

                                                                                                             

                  ( «Η γοργών και χάριν ζχει») 
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Από ηη «Φαύζηα» ηος Μποζη 

Α)      ΔΛΔΝΖ: Γελ έπξαμεο πνιύ θαιά – δηόηη  απηάο ηαο κέξαο 

θπθινθνξεί ζηελ ζάιαζζαλ έλα ζαιάζζηνλ ηέξαο. 

έρεη επίκεθνλ νπξάλ, ηεξάζηηνλ θεθάιη,  

δειθίλη άιινη ην θαινύλ, ζθπιόςαξνλ νη άιινη.  

        ΦΑΤΣΑ: Δηο δηαδόζεηο επηπρώο δελ δίδσ ζεκαζίαο. 

ηέξαο  ζα ην νλόκαζαλ εθ ηεο απνζηαζίαο. 

ίζσο εηο κηαλ απόζηαζηλ λα είδνλ θακηάλ βάξθα,  

θαη ην ΄βγαιαλ ζθπιόςαξν πνπ βγήθε γηα κηα ηζάξθα.   

 

Β)    ΓΗΑΝΝΖ: Ο Παλαγηώηνπ δηθαζηήο, γελλήζε ελ Λακία 

ηνλ Αύγνπζηνλ ηνπ 12 εηο ηαο ηξηαληακία.  
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από κηθξόο μερώξηδελ, γηα ηα βηβιία δνύζε,  

ελώ νη άιινη έπαηδαλ εθείλνο κειεηνύζε.[…] 

ηειεηώζαο ην Γπκλάζηνλ θαη πάληα αξηζηεύσλ, 

εηζέξρεηαη ζηελ Ννκηθήλ, ηελ ζέκηδα ζεηεύσλ.[…]  

ην ζπίηη ηνπ ζπλόξεπελ ζρεδόλ κε ην δηθό ηνπ 

πνιιάο θνξάο νξγάλσλε θαη βόιηα κε ην γηση ηνπ. 

ππήξμελ πινύζηνο πνιύ. Αιιά ν Παλαγηώηνπ  

όηαλ εθηώρπλε πνιύ επώιεζε ην γηση ηνπ.  

Κορ ΗΑΣΡΟΤ: Σόζν ινηπόλ ήην ζθιεξόο απηόο ν Παλαγηώηνπ  

                        πνπ εηο κηαλ θξίζηκνλ ζηηγκήλ επώιεζε ηνλ γην ηνπ;  

ΓΗΑΝΝΖ:    Πνύ βιέπεηε ζθιεξόηεηα; Ο γέξσλ Παλαγηώηνπ  

                       ηνλ γην ηνπ δελ επώιεζε. Δπώιεζε ην γηση ηνπ. 

ΦΑΤΣΑ:     πλέβε παξεμήγεζηο . αο είπε γηα ην γηση ηνπ  

θη εζείο εδώ λνκίζαηε πσο είπε γηα ην γην ηνπ.  

Άιισζηε πνηνο ζ’ αγόξαδε νιόθιεξν αγόξη  

έλαλ ζρεδόλ καληξάραινλ πνπ είρε θαη κηα θόξε.  

Αλ ήην βξέθνο βέβαηα πην εύθνιν ζα ήην  

ζα επσιείην ζε γνλείο ή ζα πηνζεηείην.[…] 

Σν κόλνλ ζθάικα θαη’ εκέ ηνπ γέξσλ Παλαγηώηνπ  

Δίλαη όηη πσιώλ ην γηση δελ ηόπε εηο ην γην ηνπ.  

     Καη επεηδή κεξίδηνλ είρε ν γηνο ζην γηση ηνπ  

     Σξάβεμε κία κήλπζε ν γηνο ζηνλ Παλαγηώηνπ.  
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πλέβε όκσο πξόεδξνο λα είλαη ν Παλαγηώηνπ  

Κη έραζε ηελ ππόζεζε ν γηνο γη’ απηό ην γηση ηνπ  

Κη έξημελ ρξόλνπο δώδεθα ζην δπζηπρέο παηδί ηνπ  

Καη ηώξα εηο ηαο θπιαθάο εθηίεη ηελ πνηλή ηνπ.  

Από ηη «Μήδεια» ηος Μποζη 

ΜΖΓΔΗΑ: Να έξρεηαη ν Ηάζνλαο. Αο δείμσ εξεκία 

κα ηνλ ςαξέςσ εύθνια κε ιίγε ςπρξαηκία.  

Οη άλδξεο ιέλε πηάλνληαη πξώηα απ’ ην ζηνκάρη.  

Ηάζνλα, εάλ πεηλάο κέζα ππάξρνπλ κύδηα. 

ΗΑΧΝ :   Όπσο γλσξίδεηο Μήδεηα δελ αγαπώ ηα κύδηα. 

Άιισζηε πξηλ εηζίκπεζα ζηηθάδν κε θξεκκύδηα  

θη αλ θάγσ ηώξα κύδηα, αγαπεηή κνπ Μήδεηα 

 ζα κε πεηξάμνπλ θνβεξά ηα επηπιένλ κύδηα. 

Αθνύ ζνπ είπα έθαγα ζηηθάδν κε θξεκκύδηα 

Γελ πξέπεη λα ‘ζαη θνξηηθή πξνηείλνληάο κνπ κύδηα. 
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