
 

 

Π.3.2.5 Πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε αληηπξνζσπεπηηθνχ 

αξηζκνχ ζελαξίσλ απφ θάζε ηχπν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο 
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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηινο 

Σεο Καθνκνίξαο: Δ γιψζζα σο θνηλσληθή θαηαζθεπή 

Δθαξκνγή ζελαξίνπ  

Ώξάπεο Θενδφζηνο 

Γεκηνπξγία ζελαξίνπ 

Αεκήηξεο Σαρκαηδίδεο  

Γηδαθηηθφ αληηθείκελν 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

Τάμε 

Ώ΄ Λπθείνπ 

Σρνιηθή κνλάδα 

1
ν
 ΓΒ.Λ Ώκπεινθήπσλ Θεζζαινλίθεο 

Χξνλνινγία 

Αεθέκβξηνο 2014 – Εαλνπάξηνο 2015 

Γηδαθηηθή/ζεκαηηθή ελφηεηα 

1ε Βλφηεηα: Σα φξηα ηεο γιψζζαο 

2ε Βλφηεηα: Πνηθηιίεο ηεο γιψζζαο. 

Σν Κσκηθφ 

Γηαζεκαηηθφ 

Ναη 
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Δκπιεθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα 

Ε. Φηινινγηθήο δψλεο: Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

ΕΕ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα: Θεαηξνινγία – Κνηλσληνινγία 

ΕΕΕ. Δκηηππηθέο θαη άηππεο πξαθηηθέο: Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο – Project, Θεαηξηθή 

Ώγσγή 

Χξνληθή δηάξθεηα 

12 ψξεο 

Χψξνο 

Ε. Φπζηθφο ρψξνο:  

Βληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

ΕΕ. Βηθνληθφο ρψξνο: Facebook, Youtube.  

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο γηα δάζθαιν θαη καζεηή 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ Ώ΄ ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο Ώ΄ Λπθείνπ θαη λα έρνπλ θάπνηεο απιέο–βαζηθέο γλψζεηο γηα 

ηε γιψζζα θαη ηε δηάθξηζή ηεο απφ ηηο δηαιέθηνπο. Βπίζεο, λα έρνπλ θάπνηα βαζηθή 

γλψζε γηα ηε δηάθξηζε ηδηψκαηνο – ηδησηηζκνχ θαη κία γεληθή ηδέα γηα ην ηη είλαη 

χθνο. Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ είλαη ρξήζηκε ε εμνηθείσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε Δ/Τ, κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο group ζην Facebook ή κε 

ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο blog (π.ρ. Weebly, Wordpress θ.ά.). Βθφζνλ 

δεκηνπξγεζεί group ζην Facebook ή ζην δηαδίθηπν, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Βίλαη, επίζεο, απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ 

ππεχζπλν ρεηξηζηή ηεο επίζεκεο ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο γηα ηελ αλάξηεζε θαη 

πινπνίεζε κέξνπο ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ. Βίλαη απαξαίηεηε θαη ε εμνηθείσζε 

εθπαηδεπηηθνχ–καζεηψλ κε ηελ ηαηλία «Σεο Καθνκνίξαο». Βάλ θξηζεί φηη ππάξρεη 

ρξφλνο γηα λα πξνβιεζεί φιε ε ηαηλία, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ππάξμεη έγθξηζε 

https://el-gr.facebook.com/
https://www.youtube.com/?hl=el&gl=GR
http://www.weebly.com/
../../../Downloads/el.wordpress.com


 

 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

 Αϋ Λυκείου «Σθσ Κακομοίρασ: Θ γλϊςςα ωσ κοινωνικι καταςκευι» 
ελίδα 5 από 87 

 

ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ε επίπεδν 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, είλαη θαιφ ηα κέξε ηνπ ζελαξίνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ λα πινπνηνχληαη ζε θαηάιιειε αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ ή εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, φπνπ ππάξρνπλ βηληενπξνβνιέαο, Δ/Τ, ερεία 

θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

Δθαξκνγή ζηελ ηάμε 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. 

Τν ζελάξην ζηεξίδεηαη 

Αεκήηξεο Σαρκαηδίδεο, Σεο Καθνκνίξαο: Δ γιψζζα σο θνηλσληθή θαηαζθεπή, 

Νενειιεληθή Γιψζζα Ώ΄ Λπθείνπ, 2013. 

 

Τν ζελάξην αληιεί 

— 

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ζελάξην ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ blended learning (face2face παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία κε ηε κέζνδν ηεο δηάιεμεο, αηνκηθή θαη νκαδηθή έξεπλα ζην δηαδίθηπν, 

αζχγρξνλε κάζεζε ζην δηαδίθηπν, αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο). πγθεθξηκέλα, 

ην ζελάξην θαιιηεξγεί ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ εμαζθψληαο ηνπο καζεηέο ζην λα 

δηαβάδνπλ «αλάκεζα ζηηο γξακκέο» εληνπίδνληαο θίλεηξα, ζηάζεηο θαη ζθνπηκφηεηεο 

πίζσ απφ ηνλ ιφγν ησλ νκηιεηψλ θαη αλαθαιχπηνληαο παξάιιεια φηη ν πξνθνξηθφο 

ιφγνο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζε «αλψηεξν» ή «θαηψηεξν» είλαη θνηλσληθή 

θαηαζθεπή θαη φρη θπζηθή πξνδηάζεζε. Βπηπιένλ, ην ζελάξην πξνσζεί θαη ηνλ 

ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, θαζψο σζεί ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ e-mail, ζηελ έξεπλα 

ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ρξήζε θαη εμνηθείσζε κε απηφ κέζσ ηνπ Facebook ή ηνπ blog.  
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ε φ,ηη αθνξά ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ην ζελάξην ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αξρή ηεο βησκαηηθφηεηαο γηα λα θαιιηεξγήζεη ηνπο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο ηεο 

αληίιεςεο, ηεο πξνζνρήο, ηελ αθαηξεηηθή θαη ηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. Δ 

πξνζνρή εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ βαζκφ πξνζήισζεο ηνπ καζεηή ζην νπηηθφ-

αθνπζηηθφ εξέζηζκα. Δ αληίιεςε θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηνλ γλσζηηθφ κεραληζκφ 

ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ πάλσ ζην δνζέλ εξέζηζκα, φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα 

εξκελεχζεη ην εξέζηζκα, λα απνκνλψζεη ηελ πεξηηηή πιεξνθνξία θαη λα θξαηήζεη 

ηελ νπζηαζηηθή (αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα). Δ κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα εμαζθαιίδεηαη 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ πνπ θαινχλ ηνλ καζεηή λα αλαζηνραζηεί επάλσ 

ζηε γλψζε πνπ θέξδηζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα μέξεη ηη είλαη απηφ πνπ γλσξίδεη 

(ζπλεηδεηή ελεκεξφηεηα). 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σχιιεςε θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην 

Δ έλλνηα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ζπρλά είηε αζαθήο είηε παξεμεγεκέλε. 

Αελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ εθθξάζηεθε έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζην θαηά πφζν 

κπνξεί ην ζρνιείν λα δηδάμεη θάηη ην νπνίν ήδε ην παηδί γλσξίδεη θαη ρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά πξηλ πάεη ζρνιείν. Δ ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην 

νπζηαζηηθφ εξψηεκα «ηη δηδάζθνπκε ζε έλα παηδί φηαλ δηδάζθνπκε γιψζζα;» Δ ίδηα 

ε έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ππνιαλζάλεη ηελ πεπνίζεζε πσο ν καζεηήο 

βξίζθεηαη ζε κία γλσζηηθή πνξεία πνπ απαηηεί είηε δηφξζσζε είηε ελίζρπζε. Ώπηή ε 

δηάζηαζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζηελ πεπνίζεζε φηη 

ππάξρεη έλα «ιάζνο» ζηηο γισζζηθέο γλψζεηο ηνπ καζεηή θαη φηη ε δηδαζθαιία ηνλ 

επαλαθέξεη ζηνλ «ζσζηφ» δξφκν. κσο ε γισζζνινγηθή επηζηήκε μεθάζαξα έρεη 

απνδείμεη φηη: 

 α) Πνιχ πξηλ πάεη ην παηδί ζρνιείν, επηθνηλσλεί ηθαλνπνηεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. 
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 β) Αελ ππάξρεη ιάζνο ζηε γιψζζα εθφζνλ επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία, ε αληαιιαγή 

κελπκάησλ πνκπνχ θαη δέθηε. Ώλ παξάγεηαη λφεκα θαηαλνεηφ ε γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά. 

 γ) Ώπηφ ην νπνίν ζεσξείηαη ιάζνο ζηε γισζζνινγία δελ είλαη νχηε ην ζπληαθηηθφ 

νχηε ην γξακκαηηθφ ιάζνο, αιιά ε αδπλακία ηνπ νκηιεηή λα επηιέμεη ην θαηάιιειν 

χθνο ζηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. 

 δ) ην ειιεληθφ ζρνιείν, ε γισζζηθή δηδαζθαιία ζπρλά λνείηαη σο ε κεηάδνζε ελφο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελψ θαηά βάζε είλαη (ή πξέπεη λα είλαη) ε θαιιηέξγεηα κηαο 

(επηθνηλσληαθήο) δεμηφηεηαο. 

Γηα εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δε ηνπο δαζθάινπο ηεο γιψζζαο ε πξφθιεζε 

ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη πνιιαπιή: αθελφο παξαζπξφκαζηε ζε έλαλ ζηείξν 

θνξκαιηζκφ, αθεηέξνπ μερλάκε φηη απηφ πνπ θαινχκαζηε λα δηδάμνπκε νη καζεηέο 

καο ήδε ην γλσξίδνπλ! πρλά παξαγλσξίδνπκε ην γεγνλφο φηη ζπρλέο παηδαγσγηθέο 

αξρέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο έξρνληαη ζε αληίθαζε ή αληίζεζε ε κία κε ηελ 

άιιε.  

Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά επηθαινχκαζηε ηελ αξρή ηεο βησκαηηθφηεηαο ζηε 

δηδαζθαιία. Ο φξνο «βησκαηηθφηεηα» πεξηγξάθεη ηελ θαηεχζπλζε ζηελ εθπαίδεπζε 

πνπ δίλεη βαξχηεηα ζηελ πεπνίζεζε φηη ν καζεηήο δείρλεη ελδηαθέξνλ ζηε 

δηδαζθαιία, εάλ πηζηέςεη φηη ην αληηθείκελφ ηεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή (Saljo 1996 Wertsch 1991). Ώπφ ηελ 

άιιε κεξηά, δεηάκε ζπρλά απφ ηνπο καζεηέο καο λα γξάςνπλ κία επηζηνιή (ζηνλ 

δήκαξρν, ηνλ πξσζππνπξγφ, ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα θ.ά.) ζηελ νπνία ζα εθθξάδνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο γηα ην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί (θαηαζηξνθή πεξηβάιινληνο, 

δεκηνπξγία πάξθνπ θ.ν.θ). Δ ζπγγξαθή κηαο επηζηνιήο είλαη κία άζθεζε χθνπο, είλαη 

ε άζθεζε πάλσ ζε κία ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή δεμηφηεηα, πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο, φκσο είλαη αλακθίβνιν θαηά πφζν ηα παηδηά γξάθνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο επηζηνιέο. Βδψ θαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην επηθνηλσληαθφ 
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πιαίζην ηεο επηζηνιήο (πνπ δεηά ε γισζζηθή δηδαζθαιία) ζπρλά έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηε βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή (φπσο απηή ηεο βησκαηηθφηεηαο).  

Ώπηά ηα εγγελή πξνβιήκαηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο καο αλαγθάδνπλ λα 

αλαζεσξήζνπκε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Δ αλαζεψξεζε απηή ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηήζεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φια ηα ζχγρξνλα επνπηηθά 

κέζα, δηφηη (Ώπνζηνιίδνπ 2006): 

Θα πξέπεη λα πάςνπκε λα αληηκεησπίδνπκε ηελ αλάγλσζε σο 

δξαζηεξηφηεηα αληαγσληζηηθή πξνο ηελ εηθφλα, πξνο ηελ ηερλνινγία, πξνο 

άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά, αληηζέησο, λα ηελ εληάμνπκε ζε 

έλα πνιηηηζκηθφ ζπλερέο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ζπζρεηίδεη κεηαμχ ηνπο φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο: ην ξαδηφθσλν, 

ηελ ηειεφξαζε, ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηηο 

βηβιηνζήθεο, ηα βηβιηνπσιεία. 

 Ώπηή, ινηπφλ, ε αλαζεψξεζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο καο επηηξέπεη λα 

επηζηξέςνπκε ζηε βαζηθή αξρή ηεο γιψζζαο: ηελ επηθνηλσλία. Σν παξφλ ζελάξην – 

πέξα απφ ηνπο επηκέξνπο ζθνπνχο ή ζηφρνπο – θηινδνμεί κία επηζηξνθή ηεο 

δηδαζθαιίαο πάλσ ζηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ε νκηιία θαη ην 

χθνο. Ώπηή ε επηζηξνθή ζηελ νκηιία είλαη κε ηε ζεηξά ηεο κηα εθ λένπ αλαθάιπςε 

ηνπ Λφγνπ θαη πξνυπνζέηεη ηελ ελαιιαγή ησλ ξφισλ «νκηιεηή»–«αθξναηή». Οη 

καζεηέο κε ην παξφλ ζελάξην ζα εμαζθεζνχλ ζηελ αθξφαζε θαη ζηελ νκηιία, ζα 

κηιήζνπλ θαη ζα αθνχζνπλ ηνπο άιινπο λα κηιάλε. Μέζα απφ απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζα αλαγλσξίζνπλ φηη ε γιψζζα είλαη κία θνηλσληθή 

θαηαζθεπή. Μέζα ζε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην ζελάξην αθνινπζεί κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο (παξαδνζηαθέο θαη κεηαζρεκαηηζηηθέο) θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. πγθεθξηκέλα, ε κεζνδνινγηθή καο πξνζέγγηζε κπνξεί λα ζπλνςηζηεί 

ζηελ ζέζε ηνπ Philip Cohen (1996): 
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Υξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε απφ πνχ έξρνληαη νη δηάθνξνη καζεηέο: ζα 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο, θαζνξηζκέλεο απφ ηελ ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ηνπο, 

ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ. Απηέο ζα πξέπεη 

ηαπηφρξνλα λα ηηο ζεβαζηνχκε θαη λα ηηο ακθηζβεηήζνπκε, φπσο θη εθείλνη 

κε ηε ζεηξά ηνπο, λα είζαζηε ζίγνπξνη, ζα ακθηζβεηήζνπλ ηηο δηθέο καο 

εξκελείεο. Με άιια ιφγηα, απηφο ν «ρψξνο αλαπαξάζηαζεο» (ε ζρνιηθή 

ηάμε) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο ζεκαζηψλ 

(ην κάζεκα), ζην νπνίν νθείινπκε λα κπνχκε κε ηνπο καζεηέο καο, ρσξίο 

θακηά εγγχεζε γηα ην απνηέιεζκα, θαη νπσζδήπνηε ρσξίο θακηά άξξεηε 

παξαδνρή φηη εκείο έρνπκε ηε «ζσζηή» αληίιεςε.  

Βπίζεο, ην ζελάξην ρξεζηκνπνηεί ηελ έβδνκε ηέρλε, ηνλ ειιεληθφ 

θηλεκαηνγξάθν φρη κφλν σο νπηηθναθνπζηηθφ κέζν αιιά σο θεηκεληθφ είδνο κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ γισζζηθέο θψδηθεο. Οη ειιεληθέο ηαηλίεο, ηφζν αγαπεηέο ζε κηθξνχο θαη 

κεγάινπο, ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο καο παξάδνζεο, κε ην ζελάξην απηφ 

κεηαηξέπνληαη απφ έξγα ηέρλεο ζε εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη θαινχλ ηνπο καζεηέο 

φρη απιά λα ηηο δνχλε κε «άιιν κάηη», αιιά λα ηηο κειεηήζνπλ σο θνξέα λνήκαηνο 

θαη γισζζηθήο επηθνηλσλίαο.  

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, πεπνηζήζεηο, πξφηππα, ζηάζεηο δσήο 

Ώλ πξέπεη λα ζπλνςίζνπκε ηνλ ζεκαηηθφ ππξήλα ηνπ ζελαξίνπ ζε κία θξάζε απηή ζα 

ήηαλ: «Σν ιάζνο ζηε γιψζζα είλαη ε αδπλακία λα επηιέμεη θαλείο ην ζσζηφ χθνο 

ζηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε». ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ 

νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζπλνιηθά (φρη κφλν ηελ επίζεκε) 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη ην «αζηείν» ζηε γισζζηθή εθθνξά δηαιέθησλ είλαη 

απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ε γιψζζα (θαη ε γισζζηθή 
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δηδαζθαιία) 

 λα θαηαλνήζνπλ φηη ππάξρεη έλα θαη κφλν γισζζηθφ ιάζνο θαη απηφ είλαη ην 

αθαηάιιειν χθνο ζηε δνζείζα επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

 λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πινχζηα γισζζηθή πνηθηιία πνπ ήδε δηαζέηνπλ απφ ην 

δηθφ ηνπο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ή ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν 

 λα αληηιεθζνχλ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λα μέξεη θαλείο ηη ιέεη, πφηε ην 

ιέεη, γηαηί θαη ζε πνηνλ ην ιέεη 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε δηάθξηζε φηη ζην ζρνιείν δε καζαίλνπκε ηα «ζσζηά» 

ειιεληθά αιιά ηα επίζεκα ειιεληθά (θαη έηζη, κε ηε ζεηξά ηνπ, λα αξζεί ην 

γισζζηθφ ζηεξεφηππν φηη ε δηάιεθηνο είλαη «θαηψηεξε» γισζζηθή δηάζηαζε 

ηεο επίζεκεο γιψζζαο)  

 λα θαηαλνήζνπλ φηη ζηε γιψζζα εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην λφεκα θαη 

ε επηθνηλσλία (πνιιέο θνξέο ε ίδηα ιέμε έρεη πνιιέο ζεκαζίεο θαη ν 

δηαθνξεηηθφο ρεηξηζκφο ηεο γιψζζαο θαη ην δηαθνξεηηθφ χθνο αλαδεηθλχνπλ 

ηε δηαθνξεηηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο). 

πρλά νη καζεηέο λνκίδνπλ φηη νη γισζζηθέο ηνπο επηινγέο είλαη ιαλζαζκέλεο 

θαη απηφ ην ιάζνο πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία ηνπο λα βξνχλε γξακκαηηθά ζσζηνχο 

ηχπνπο ή ιέμεηο. Ώπηή ε άπνςε ησλ καζεηψλ εληζρχεηαη απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Δ Φξαγθνπδάθε (2001) παξαηεξεί: 

«Ξαλαπέο ην πην ζσζηά» ιέλε πνιχ ζπρλά δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ή «πεο ην 

θαιχηεξα» ή «απηφ δελ ιέγεηαη». χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο γισζζηθήο 

επηζηήκεο, δηδάζθνπλ ζηα παηδηά έλα κεγάιν επηζηεκνληθφ ιάζνο. ηελ πξνηξνπή 

«μαλαπέο ην πην ζσζηά» ή «θαιχηεξα» ππνθξχπηεηαη κηα νιφθιεξε ζεσξία γηα ηε 

γιψζζα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ζσζηή» είλαη κφλν ε πξφηππε γιψζζα θαη ην 

λφεκα είλαη έλα, ίδην θαη εθ ησλ πξνηέξσλ δνζκέλν, εθφζνλ ππάξρνπλ δχν 

ηξφπνη λα ην εθθξάζεη θαλείο, έλαο «ζσζηφο» θαη έλαο «ιαζεκέλνο». Γελ ππάξρεη 

γιψζζα ή γισζζηθή πνηθηιία πην ζσζηή απφ άιιεο γηαηί αθξηβψο, αληίζεηα κε ηελ 
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άπνςε γηα ηε κία «ζσζηή» εθδνρή ηνπ ιφγνπ πνπ δηδάζθνπλ ηα ζρνιεία, θάζε 

αιιαγή ιεμηινγίνπ, ζχληαμεο, πξνθνξάο ή χθνπο αιιάδεη θαη ην λφεκα. Όηαλ νη 

δάζθαινη ιέλε «πεο ην θαιχηεξα» ή «πην ζσζηά», ελλννχλ «πεο ην ζηελ πξφηππε 

γιψζζα». Σν επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ ιάζνο είλαη φηη παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξφηππε γιψζζα σο πην «ζσζηή», ελψ είλαη γιψζζα θαηάιιειε γηα λα παξάγεη 

κελχκαηα δηαθνξεηηθά απφ άιιεο γισζζηθέο πνηθηιίεο. 

Παξαθνινπζψληαο ηνλ Γήθν, θεληξηθφ πξφζσπν ζηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο 

Καθνκνίξαο», λα επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο θηλεκαηνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο, νη 

καζεηέο ζα δνχλε φηη ε γιψζζα είλαη έλα πινχζην ζχλνιν απφ πνιιέο νκηινχκελεο 

πνηθηιίεο (ηνπηθέο, θνηλσληθέο δηαιέθηνπο, ηερλεηνχο θψδηθεο, ηδηψκαηα, δηάθνξα 

χθε, αξγθφ, κπζηηθέο γιψζζεο). Ώπηή ε δηάζηαζε ηεο γιψζζαο είλαη θαη ε βαζηθή 

ζηνρνζεζία ηεο ελαξθηήξηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο γηα ηελ Ώ΄ Λπθείνπ. Ώλάκεζα, ινηπφλ, ζηηο πνιιέο πνηθηιίεο είλαη θαη ε 

πξφηππε (standard) γιψζζα, απηή ηελ νπνία δεηνχκε απφ ηνπο καζεηέο καο λα 

παξνπζηάζνπλ ζηα γξαπηά ηνπο. Ώπηή ε επίζεκε γιψζζα είλαη πξντφλ επηινγήο θαη 

γη’ απηφ ηνλ ιφγν ιέκε φηη ε γιψζζα είλαη θνηλσληθή θαηαζθεπή. ηαλ γίλεηαη απηή ε 

επηινγή, νη γισζζνιφγνη θαηαγξάθνπλ ηνλ ηχπν ηεο πξνθνξάο ή ηεο ζχληαμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο–νκάδεο ησλ κνξθσκέλσλ ζηελ 

πξσηεχνπζα ή ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (ηα θξηηήξηά ηνπο είλαη θνηλσληθά) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, φιεο ηηο άιιεο πινχζηεο γισζζηθέο πνηθηιίεο ηηο νλνκάδνπλ «δηαιέθηνπο» ή 

«γξακκαηηθέο εμαηξέζεηο» νη νπνίεο λννχληαη απφ ηνπο καζεηέο σο παξεθθιίζεηο ηεο 

κηαο «ζσζηήο» γισζζηθήο – επίζεκεο λφξκαο. Ώπηή ε δηαδηθαζία είλαη επηινγή, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ππνιαλζάλεη αμηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο θαη ηεξαξρηθή δνκή. χκθσλα 

κε ηε γισζζνινγία, ζσζηφ είλαη απηφ πνπ ιέεη ε γισζζηθή θνηλφηεηα θαη φιεο νη 

γισζζηθέο πνηθηιίεο – κπνξεί λα κελ είλαη επίζεκεο – αιιά, γισζζνινγηθά, είλαη 

εμίζνπ ζσζηέο: 

 Όιεο νη γιψζζεο είλαη ζπζηήκαηα πινπζηφηαηα θαη πεξίπινθα θαη πεξηέρνπλ 

δηάθνξεο πνηθηιίεο, θψδηθεο, ηδηψκαηα θαη χθε. Ζ ειιεληθή γιψζζα απνηειείηαη 
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απφ πνιιέο πνηθηιίεο, πνπ δηαθέξνπλ αλάκεζα ηνπο ζην ιεμηιφγην, ζηε ζχληαμε 

θαη ζηε θσλνινγία (πξνθνξά). Γηα παξάδεηγκα, ην ξήκα «κπεξδεχσ» ή 

«κπεξδεχνκαη» ζηελ επεηξψηηθε δηάιεθην είλαη «ζκπνδεχσ» ή «ζκπνδεχνκαη», 

ηελ θαηζίθα ζηελ Κξήηε ηε ιέλε «αίγα», ην «θνξντδεχσ» ζηα Δπηάλεζα είλαη 

«θνγηνλάξσ» θαη ζηα Γσδεθάλεζα ν «ηξειφο» είλαη «θνπδνπιφο». Δπίζεο ζηελ 

πξφηππε γιψζζα ιέκε «πεξηζσξηαθφο» θαη «θίινο» ή «θίιε κνπ», ελψ ζηελ 

αξγθφ ησλ λέσλ ιέκε «θξηθηφ» θαη «θνιιεηφο» ή «δηθέ κνπ». Ζ γξακκαηηθή ηεο 

πξφηππεο γιψζζαο δέρεηαη φηη ηα ξήκαηα κηιψ, ιέσ θαη ηα ζπλψλπκά ηνπο 

ζπληάζζνληαη κε γεληθή (ζνπ κηιψ, κνπ ιέεη). Πνιιέο ηνπηθέο δηάιεθηνη, κε πξψηε 

ηε καθεδνληθή, ηα ζπληάζζνπλ κε αηηηαηηθή (ζε κηιψ, κε ιέεη). χκθσλα κε ηε 

γξακκαηηθή ηνπ ζρνιείνπ, ε πξνζσπηθή αλησλπκία πνπ έρεη ζέζε αληηθεηκέλνπ 

κπαίλεη πξηλ απφ ην ξήκα, νη Κχπξηνη φκσο θαη νη Κξεηηθνί ιέλε «βιέπσ ηνλ», 

«είπα ηεο», δειαδή ηε βάδνπλ κεηά ην ξήκα. Σν ξήκα «θηηάρλσ» ζηε Ρνχκειε, 

ζηε Θεζζαιία θαη ζε πνιιά λεζηά αληηζηνηρεί ζην «ζηάλσ», ην ρέξη ζηελ Κξήηε 

είλαη ζειπθφ θαη ιέγεηαη «ζ»έξα (κε παρχ ην ζ), νη Κχπξηνη θαη νη Ζπεηξψηεο ιέλε 

πεληαθφ«ζ»α (κε παρχ ην ζ), ζηελ Ήπεηξν ην ηδάκη ιέγεηαη «ηδ»άκη (κε παρχ ην 

ηδ), ζηε Θεζζαιία θαη ζηε Ρνχκειε ην ηειηθφ θσλήελ ησλ ιέμεσλ δελ πξνθέξεηαη 

θαη νη νκηιεηέο ιέλε ην «ρέξ'» ή ην «παλέξ'». ηηο ιατθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ νη νκηιεηέο πξνθέξνπλ «θελσλία», «ππεξεζία», «ε 

θινηζά», «ηα ηξαπέδα». (Φξαγθνπδάθε 2001) 

Με ην ζελάξην νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ φηη ζην ζρνιείν δε 

καζαίλνπκε «ζσζηά» ειιεληθά αιιά ηα επίζεκα ειιεληθά. ιεο νη γισζζηθέο 

επηινγέο είλαη ζσζηέο, εθφζνλ πεηπραίλεηαη ε επηθνηλσλία θαη ηεξείηαη ην θαηάιιειν 

χθνο. Ώπηφο είλαη θαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ ζελαξίνπ: γισζζηθφ ιάζνο 

είλαη ην αθαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσληαθφ χθνο. Υξεζηκνπνηψ ην ζσζηφ 

χθνο ζεκαίλεη φηη ειέγρσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηηο γισζζηθέο κνπ επηινγέο, επεηδή ην 

λφεκα ζηε γιψζζα δελ ην δίλνπλ νη ιέμεηο, νχηε ε ζχληαμε, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο: 



 

 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

 Αϋ Λυκείου «Σθσ Κακομοίρασ: Θ γλϊςςα ωσ κοινωνικι καταςκευι» 
ελίδα 13 από 87 

 

 Αο πάξνπκε ηελ πνιχ απιή πξφηαζε: «Ση θάλεηο;», (α) «Ση θάλεηο, Γηάλλε;» 

ξσηάεη ν Κψζηαο ηνλ Γηάλλε, ηνλ νπνίν ζπλαληά ζην δξφκν θαη έρεη θαηξφ λα ηνλ 

δεη. Όπσο θαηαιαβαίλεη θάζε ειιελφθσλνο, ε εξψηεζε είλαη ηειεηνπξγηθή θαη 

απνηειεί ζηεξεφηππε εηζαγσγή ζην δηάινγν, (β) «Ση θάλεηο, Γηάλλε;» ξσηάεη ε 

Διέλε, πνπ κπαίλεη ζην δσκάηην θαη βιέπεη ηνλ Γηάλλε, αλεβαζκέλν ζε κηα 

θαξέθια, λα θαξθψλεη. Δλλνεί (θπξηνιεθηηθά) ηη είλαη απηφ πνπ θάλεηο, (γ) «Ση 

θάλεηο, Γηάλλε;» ξσηάεη ε κεηέξα ηνπ Γηάλλε, πνπ ηνλ βξίζθεη κπξνζηά ζην 

αλνηρηφ ςπγείν ελψ είλαη άξξσζηνο θαη δελ πξέπεη λα θάεη. Γελ πξφθεηηαη γηα 

εξψηεζε, φπσο θαη πάιη ν θαζέλαο θαηαιαβαίλεη, αιιά γηα επίπιεμε. Σξεηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ε ίδηα κηθξή πξφηαζε κε ηηο ίδηεο ηξεηο 

ιέμεηο έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθά λνήκαηα, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη 

ηε γλψζε ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, δειαδή πνηνο κηιάεη, πνηα ζηηγκή, ζε 

πνηνλ, ζε πνηνλ θψδηθα […] αληίζεηα κε ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο, ην λφεκα δελ ην 

παξάγεη ε θπξηνιεμία. Ζ πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ επηβάιιεη ηελ παξαγσγή 

ζεκαζηψλ, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε ρξήζε, αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά 

γισζζηθά, επηθνηλσληαθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηεο πεξίζηαζεο 

επηθνηλσλίαο. Αλ πάξνπκε, π.ρ., ην λφεκα ηεο ιέμεο ψξα, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη 

ζεκαίλεη θαη θάηη δηαθνξεηηθφ, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. «Γελ 

έρσ ψξα» ιέεη ε Διέλε ζηνλ Γηάλλε, πνπ ηεο δεηάεη λα ηνπ δεζηάλεη ην θαγεηφ. 

«Ση ψξα είλαη απηή;» ιέεη ν παηέξαο ζην γην, πνπ κπαίλεη ζην ζπίηη. «Βξε Μαξία, 

κηα ψξα λα γεκίζεηο έλα πνηήξη λεξφ;» θσλάδεη ε κεηέξα ζηελ θφξε, ε νπνία 

άξγεζε δπν ιεπηά. «Ώξα είλαη λα καο πεηο φηη θνβάζαη» ιέεη γειαζηά ν γηαηξφο 

ζηνλ Κσζηάθε πξνηνχ ηνπ θάλεη έλεζε. «Μήπσο έρεηε ψξα;» ξσηάεη έλαο λένο 

κε ρακφγειν ηε θνηηήηξηα πνπ πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν. «Ώξα γηα χπλν» θσλάδεη 

ν παηέξαο ζηα παηδηά, «ζέιεηε καγεηξεπηφ ή ηεο ψξαο;» ξσηάεη ην γθαξζφλη ζην 

εζηηαηφξην. «Ώξεο ψξεο κνπ 'ξρεηαη λα παξαηήζσ ην θξνληηζηήξην» ιέεη ν 

καζεηήο ηνπ ιπθείνπ θ.ιπ. Σν λφεκα παξάγεη ν ρεηξηζκφο ηεο γιψζζαο απφ ηνλ 

νκηιεηή, κέζα ζηελ θάζε θνξά δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, αλάινγα κε 
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ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, «πηάζε κνπ, ξε Μαλφιε, λα ραξείο, 

εθείλν ην βηβιίν...» είλαη θξάζε πνπ κπνξνχκε λα πνχκε ζηνλ αδειθφ ή ζην θίιν 

καο θαη ζεκαίλεη θηιηθφ αίηεκα λα καο δψζεη ην βηβιίν. Γελ κπνξνχκε ηε θξάζε 

απηή λα ηελ πνχκε ζην δηεπζπληή καο γηαηί ε ίδηα θξάζε, «πηάζε κνπ, ξε 

δηεπζπληή, λα ραξείο, ην βηβιίν...», ζηελ άιιε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο δελ 

παξάγεη ηα ίδηα κελχκαηα· αληίζεηα παξάγεη κελχκαηα πβξηζηηθά (αλαίδεηαο, 

ακθηζβήηεζεο). Ζ θαηάιιειε δηαηχπσζε γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο κε ην 

δηεπζπληή είλαη: «Κχξηε Παπαδφπνπιε, κνπ δίλεηε, ζαο παξαθαιψ, ην βηβιίν;». 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε δηαηχπσζε πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξν (δηεπζπληή) είλαη ηειείσο αθαηάιιειε 

γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο κε νηθείν ζπλνκηιεηή. Αλ θάπνηνο πεη ζηνλ 

αδειθφ ηνπ ηνλ Θαλάζε «θχξηε Θαλάζε, κνπ δίλεηε ην βηβιίν, ζαο παξαθαιψ;», 

ζα κεηαδψζεη κελχκαηα εηξσλείαο θαη ζαξθαζκνχ. (Φξαγθνπδάθε 2001) 

Ο βαζηθφηεξνο, ινηπφλ, ζηφρνο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ είλαη λα αλαδείμεη απηέο 

ηηο άγλσζηεο πηπρέο ηεο γιψζζαο θαη λα θαιέζεη ηνπο καζεηέο λα ηηο αλαθαιχςνπλ, 

αμηνπνηψληαο ηελ ηαηλία «Σεο Καθνκνίξαο». Έλα πιήζνο εμαηξεηηθψλ εζνπνηψλ 

εξκελεχνπλ πνηθίινπο θαη ραξαθηεξηζηηθνχο ιατθνχο ηχπνπο. Καζέλαο απφ απηνχο 

έρεη ηηο δηθέο ηνπ κνξθσηηθέο απνζθεπέο, ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν θαη, θπζηθά, ηνλ δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν νκηιίαο - χθνπο αλάινγα κε ηελ 

επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκπιέθεηαη. Δ ηαηλία απηή, εμαηξεηηθά αγαπεηή 

ζην επξχ θνηλφ, δίλεη κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία ζηνλ δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο λα 

εμεξεπλήζνπλ εθ λένπ ηηο δηάθνξεο ειιεληθέο πνηθηιίεο (θψδηθεο, χθε) πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγνχκε θάζε θνξά δηαθνξεηηθφ λφεκα, αλάινγα κε ηνλ 

επηθνηλσληαθφ καο ζηφρν, κέζα απφ ηελ έβδνκε ηέρλε. 

Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ νη 

καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ φηη: 
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 ε επίζεκε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ είλαη πξντφλ θνηλσληθήο επηινγήο 

 ν πινχηνο ηεο γιψζζαο θαίλεηαη απφ ηηο πνηθηιίεο ηεο 

 ν πεηπρεκέλνο νκηιεηήο είλαη απηφο πνπ μέξεη λα κηιάεη κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή 

 ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη ε ζσζηή επηινγή χθνπο ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή 

 ην λα κπνξεί θαλείο λα επηιέγεη ην ζσζηφ χθνο ηε ζσζηή ζηηγκή θαη ην λα 

κπνξεί λα εθθξάδεηαη κεηαθνξηθά είλαη δείγκα επθπΎαο 

 ην χθνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλε φηαλ κηιάλε θαλεξψλεη ην ήζνο, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο 

 νη ηδησηηζκνί θαζηζηνχλ ηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν δσληαλφ, επράξηζην, 

ελδηαθέξνλ 

 ην «αζηείν» πνπ ππάξρεη ζηηο δηαιέθηνπο φηαλ απηέο αθνχγνληαη είλαη 

θνηλσληθφ ζηεξεφηππν πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ησλ 

δηαιέθησλ–ηδησκάησλ σο «θαηψηεξα» έλαληη ζηελ επίζεκε γιψζζα 

 ν γισζζηθφο ζεζαπξφο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο είλαη πξνζσπηθή ηνπο 

θαηάθηεζε θαη πνιηηηζηηθφο ηνπο θνξέαο 

 ν γξαπηφο ιφγνο θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη έρεη εμίζνπ δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο απφ ηνλ πξνθνξηθφ 

 ν θαιφο νκηιεηήο είλαη ν θαιφο αθξναηήο θαη ην αληίζηξνθν 

 δελ ππάξρεη αλψηεξε ή θαηψηεξε, θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε γιψζζα, φιεο νη 

γιψζζεο είλαη άξηζηεο, εάλ ε ρξήζε ηνπο παξάγεη ην θαηάιιειν λφεκα ζηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή. 

Γξακκαηηζκνί 

Ο βαζηθφο ζεκαηηθφο ππξήλαο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ην γισζζηθφ χθνο θαη ε ζσζηή ηνπ 

ρξήζε γηα θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε γιψζζα, 

θιεηδί είλαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Καιιηεξγείηαη ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο κέζα 
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απφ ηηο ΣΠΒ (ρξεζηκνπνηψληαο δηαδίθηπν θαη πνιπηξνπηθά θείκελα), ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ πνηνο γξάθεη–κηιά, ζε πνηνλ απεπζχλεηαη θαη κε ηη 

ζηφρν γξάθηεθαλ, ζε ηη καο ελδηαθέξεη εκάο ην πεξηερφκελν ηνπ (γξαπηνχ–

πξνθνξηθνχ) ιφγνπ θαη πνηνο απφ ηνπο νκηιεηέο-εζνπνηνχο καο αξέζεη θαη γηαηί (είηε 

γηα ην πεξηερφκελν είηε γηα ην χθνο). Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

δηαβάδνπλ «αλάκεζα ζηηο γξακκέο» (Φξαγθνπδάθε 2001: 133). ε φ,ηη αθνξά ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ην ζελάξην θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηαηλίαο θηινδνμεί λα 

εθπαηδεχζεη ηνπο καζεηέο λα αθνχλε «αλάκεζα ζηηο γξακκέο», δειαδή: 

 λα αλαγλσξίδνπλ ζε δηάθνξα είδε ιφγνπ: ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θνηλσληθή 

ηάμε 

 λα αληηιακβάλνληαη αλ κηιάεη ν νκηιεηήο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνληνχ, ηνπ 

ζπγγελνχο, ηνπ θίινπ, ηνπ γλψζηε, ηνπ αθεληηθνχ θ.ν.θ. 

 λα δηαπηζηψλνπλ αλ κηιάεη ηππηθά, απζφξκεηα, πξνζεγκέλα 

 λα εληνπίδνπλ αλ ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο ηελ πξφηππε γιψζζα, κηα 

δηάιεθην, ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ηεο νηθεηφηεηαο θ.ν.θ. 

 λα «δηαβάδνπλ» θξηηηθά ηελ νπηηθή εηθφλα ηεο θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλίαο θαη 

λα εληνπίδνπλ πίζσ απφ ηε δχλακε ηεο εηθφλαο ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ αιιά θαη 

ηηο (δπλακηθέο ή ζηαηηθέο) ζρέζεηο πνπ ππνιαλζάλνπλ πίζσ απφ ηνλ ιφγν, 

κέζα ζηα γισζζηθά ζπκθξαδφκελα. 

Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

Σν ζελάξην πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ην ηξίπηπρν γλψζεηο – ζηάζεηο – δεμηφηεηεο. 

ηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε πσο ε γισζζηθή δηδαζθαιία πνπ αζθεί ζηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ηνπ ιφγνπ ησλ άιισλ (πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ) ζα είρε ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα ζηνπο καζεηέο (Φξαγθνπδάθε 2001: 133): 

 ζα ηνπο επέηξεπε λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε κεγάιε ρξεζηκφηεηα ηεο 

πξφηππεο-επίζεκεο θαη φισλ ησλ επίζεκσλ πνηθηιηψλ ηεο γιψζζαο· 

 ζα δηεπθφιπλε θαη ζα επηηάρπλε ηελ άξηζηε εθκάζεζε ηεο πξφηππεο γιψζζαο· 
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 ζα δηεπθφιπλε ηελ εθκάζεζε άιισλ πνηθηιηψλ θαη άιισλ γισζζψλ 

 ζα ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ άιισλ επνρψλ 

 ζα έθαλε ηνπο καζεηέο (αληί παζεηηθνχο δέθηεο) επαξθείο «αλαγλψζηεο ηνπ 

ιφγνπ ησλ εμνπζηψλ». 

Δ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο απφ ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο φισλ 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ έρεη κεγάιε θνηλσληθή ζεκαζία, γηαηί αλ ηα παηδηά 

απνθηνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη επαξθείο δέθηεο ησλ έκκεζσλ κελπκάησλ πνπ 

εθπέκπεη ν ιφγνο, αξρίδνληαο λα θαηαιαβαίλνπλ (ρσξίο παξαλφεζε) ηα θξπθά 

κελχκαηα ζηνλ ιφγν ηνλ δηαηππσκέλν ζε θψδηθα, πνπ δελ ηνπο είλαη νηθείνο, λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηα άξξεηα κελχκαηα ηνπ ηεξαξρηθά αλψηεξνπ ζπλνκηιεηή, ηνπ 

δαζθάινπ, ηνπ δηεπζπληή, ηνπ εμεηαζηή θαη αξγφηεξα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ηνπ 

δηαθεκηζηή, ηνπ πνιηηηθνχ, δε ζα γίλνληαλ εχθνια ζχκαηα ησλ παγίδσλ πνπ ζηήλεη ν 

ιφγνο (π.ρ. ν ιφγνο ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηαθήκηζεο, ν δπζλφεηνο επηζηεκνληθφο ιφγνο 

θ.ιπ.). Βπίζεο, εάλ ε γισζζηθή δηδαζθαιία αζθνχζε ηα παηδηά ψζηε λα γίλνπλ 

θξηηηθά επαίζζεηνη δέθηεο ηνπ ηη θαηαθέξλνπλ κε ηε γιψζζα νη άιινη, ζα πεηχραηλε 

λα γίλνπλ θαη απνηειεζκαηηθνί πνκπνί. Έηζη, ινηπφλ, ζηνλ ηνκέα ησλ γλψζεσλ ην 

ζελάξην: 

 βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ην λα κηιάεη θαλείο ζσζηά ζεκαίλεη λα 

κηιάεη κε ην θαηάιιειν χθνο ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή 

 παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηε γισζζηθή πνηθηιία σο ην δσληαλφ ζηνηρείν ηεο 

γιψζζαο 

 νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε κεηαθνξηθή ζθέςε θαη ε ηθαλφηεηα 

γηα κεηαθνξηθή έθθξαζε 

 βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη απηφ πνπ ζεσξείηαη σο επίζεκε 

γιψζζα είλαη κία θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη επνκέλσο πξντφλ ζπλεηδεηήο θαη φρη 

«θπζηθήο» επηινγήο 
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 πεξηγξάθεη ηε γιψζζα ζηνπο καζεηέο φρη σο έλα ζηαηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

αιιά σο κία «δσληαλή» θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηνλ ηνκέα ησλ ζηάζεσλ ην ζελάξην: 

 βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαζεσξήζνπλ ηπρφλ αξλεηηθά ζηεξεφηππα πνπ είραλ 

απέλαληη ζε ηνπηθά ηδηψκαηα ή δηαιέθηνπο 

 δείρλεη ζηνπο καζεηέο φηη ην «αζηείν» ησλ δηαιέθησλ είλαη πξντφλ αμηνιφγεζεο 

πνπ θξχβεη ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηεξαξρία 

 παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ελαιιαθηηθέο, πην επράξηζηεο, βησκαηηθέο θαη 

δηαζθεδαζηηθέο κνξθέο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο αλαδεηθλχνληαο ηνλ 

επηθνηλσληαθφ ξφιν πνπ έρεη ε γιψζζα 

 νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ έρεη ε 

θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο (ζπλ)νκηιίαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσήο 

 θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε δείρλνληαο εκπεηξίεο καζεηψλ πνπ βξέζεθαλ ζε 

μέλα γισζζηθά πεξηβάιινληα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ.  

ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ην ζελάξην: 

 βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ηε ζθνπηκφηεηα πνπ εθθξάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο επηινγέο ηνπο εμαζθεί ζην λα γίλνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξνη πνκπνί βειηηψλνληαο, έηζη, ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηέο ηνπο 

 ζηνρεχεη ζηελ απηνλνκία ηνπ ζπνπδαζηή αιιά θαη ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία 

κέζα απφ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη παηρλίδηα ξφισλ 

 βνεζά ζηε δηάθξηζε ηδηψκαηνο θαη ηδησηηζκνχ 

 ζηεξίδεηαη ζηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη παξάιιεια ηελ 

εληζρχεη κέζα απφ επαλαιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 θαιιηεξγεί ηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα, ηελ αληίιεςε, ηελ πξνζνρή θαη ηε 

κλήκε κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

 δίλεη έκθαζε ζηε ζπλεηδεηή ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε ηε δξαζηεξηφηεηα 
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πνπ αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο 

 δεκηνπξγεί θξηηηθνχο «αλαγλψζηεο» ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη 

θαιιηεξγεί ην ηδαληθφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεαηή. 

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηεξία 

Ώθφξκεζε γηα ηε ζχληαμε ηνπ ζελαξίνπ απνηέιεζε ν πξνβιεκαηηζκφο κνπ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν, ε αλάγθε λα μεθχγεη ην κάζεκα 

απφ ηα πιαίζηα ηνπ ζηείξνπ θνξκαιηζκνχ θαη ε πεπνίζεζε πσο ν φξνο «ζσζηή 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο» είλαη κάιινλ αηπρήο, δηφηη ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

«θαιιηεξγεί» ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη φρη λα «δηδάζθεη». 

Ώπηφ ζεκαίλεη φηη κηιάκε πιένλ γηα γισζζηθή θαιιηέξγεηα θαη φρη γηα γισζζηθή 

δηδαζθαιία.  

Βπίζεο, αθφξκεζε απνηέιεζε θαη ε δνκή ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πνπ 

παξνπζηάδεη ηα ηδηψκαηα, ηνπο ηδησηηζκνχο θαη ηηο δηαιέθηνπο θνξκαιηζηηθά θαη – 

θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε – ηππνπνηεκέλα θαη απνζηαζηνπνηεκέλα, σο έλα 

«γισζζηθφ Άιιν», πνπ ράζεθε ζηνλ ρξφλν θαη δε κηιηέηαη πηα, ρσξίο λα αλαδεηθλχεη 

ηνλ γισζζηθφ πινχην πνπ θξχβεηαη ζε απηήλ ηε γισζζηθή πνηθηιία. Γηα παξάδεηγκα, 

ζην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Έθζεζεο (ζειίδεο 24-25), ηα γισζζηθά ηδηψκαηα 

εκθαλίδνληαη ζα ζπλλεθάθηα πάλσ απφ αλζξψπνπο κε παξαδνζηαθέο ζηνιέο–

ελδπκαζίεο, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη είλαη θάηη παιηφ, «εμσηηθφ», παξσρεκέλν, 

θάηη πνπ αθνξνχζε θάπνηε θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο, Έιιελεο κελ, αιιά φρη 

εκάο, ελψ ε θσηνγξαθία ηνπ λένπ κε ηα ηξηαληάθπιια έξρεηαη θάπσο παξάθαηξε θαη 

«άζρεηε», θαζψο δελ ππάξρεη πνπζελά θάπνηα λνεκαηηθή ή ελλνηνινγηθή ζρέζε γηα 

ηε ζχλδεζε ηδηψκαηνο–ηδησηηζκνχ. Βπηπιένλ, ην βηβιίν παξνπζηάδεη θάπνηεο 

δπζθνιίεο φηαλ πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη ζε θεηκεληθή κνξθή ηνλ ερεηηθφ 

πινχην ησλ θαηά ηφπνπο ηδησκάησλ, θάηη πνπ ζα γηλφηαλ θαιχηεξα κε ηε ρξήζε 
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νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, εηδηθά κέζσ ηεο ηαηλίαο «Σεο Καθνκνίξαο», φπνπ ν 

καζεηήο ζα έρεη ηελ επθαηξία θαη λα «δεη» ηελ ελαιιαγή εηξσληθνχ–ιπξηθνχ χθνπο 

αιιά θαη λα αθνχζεη ηελ ερεηηθή πνηθηιία ησλ ειιεληθψλ ηδησκάησλ ζε δηάινγνπο 

φπσο: 

Κπξ-Παληειήο: Ήηαλ έλα αλνημηάηηθν πξσηλφ θαη εγψ μεθφξησλα ζαξδέιεο. 

Εήθνο: Ση θξίκα λα κελ είκαη εθεί λα ζε θσηνγξαθίζσ, ξε θεξαηά. 

Κπξ-Παληειήο: Δμ' αίθλεο θάησ απφ ην γαιάδην η' νπξαλνχ, ηε βιέπσ λα ζηξίβεη ηε 

γσλία θαη ηάθα ηάθα ηα ηαθνπλάθηα ζην ηζηκέλην ζηα πιαθάθηα. 

Εήθνο: Πηδί θέξε έλα ινπθνχκη ζην παηδί. [Παχζε] Έθηαζεεε! 

Κπξ-Παληειήο: Απηφ ήηαλε. Απφ ηφηε, είκαη ν πην δπζηπρηζκέλνο άλζξσπνο ησλ 

Βαιθαλίσλ. Έλαο ζίθνπλαο μεξίδσζε ην ινγηθφ κνπ, κηα ζχειια μεζεκέιησζε ηελ 

θαξδηά κνπ, κηα ππξθαγηά ππξπφιεζε ηελ ςπρή κνπ θαη έλα αζηξαπφβξνληννν... 

Εήθνο: Ππξξξξξξξ... κα δελ εληξέπεζαη; Ση θάκεηο ηψξα; Σν καληξφζθπιν ηνπ 

καγαδηνχ θάλεηο ηψξα; Ση ηνπ ιεο έλ' αζηξαπφβξνλην, πεο ηνπ ην ακαλεηδίδηθα ηνλ 

άλζξσπν, ακαλεηδίδηθα. [Μεισδηθά:Ακαλέο] Κη έλα αζηξαπφννννβξνληννννν κε 

ληεεεε θη αξεεεεκκ, λα ην πηάζεηο ηεθεηδίδηθα. [Μεισδηθά:Ρεκπέηηθν βαξχ] Κη έλα 

αζηξαπφθνθν λην θνθνθνβξνλην... 

Κπξ-Παληειήο: "Ρε άεη ζην δηάνιν"...... 

Εήθνο: "Να παο!!!! Δγψ ζα πάσ ζηε γηαηξέζζα" 

Σέινο, ε αθφξκεζε δφζεθε απφ ην γεγνλφο φηη νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο δίλνπλ έκθαζε ζηε γιψζζα σο 

θεηκεληθφ χθνο αιιά θαη ζηελ πξνθνξηθφηεηα πνπ είλαη ην πην δσληαλφ ζηνηρείν ηεο. 

Σχλδεζε κε ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν 

Σν ζελάξην πινπνηεί ηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην λέν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ππεξεηεί ηνπο άμνλεο «γισζζηθνχο–

αμηαθνχο» ζηφρνπο.  

Με ηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επηδηψθεηαη: 

http://edu.klimaka.gr/arxeio/leitourgia-lykeio/odhgies-didaskalias-a-lykeiou-nea-ellhnikh-glwssa-klimaka.pdf
http://edu.klimaka.gr/arxeio/leitourgia-lykeio/odhgies-didaskalias-a-lykeiou-nea-ellhnikh-glwssa-klimaka.pdf
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α) Να θαηαλνήζνπλ φηη ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ γισζζψλ – άξα θαη ηεο ειιεληθήο – λα κπνξνχλ λα ηελ εξκελεχνπλ (ηζηνξηθά 

θαη θνηλσληθά), λα κπνξνχλ λα ηε δηαρεηξίδνληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο θαη λα θαηαλννχλ φηη ζπρλά απηή ζπλδέεηαη κε ηε 

γισζζηθή εκπεηξία θαη ηελ ηαπηφηεηα/ηηο ηαπηφηεηεο ησλ νκηιεηψλ θαη ησλ 

νκηιεηξηψλ. 

β) Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν πνπ έρεη ην θαλάιη ηεο επηθνηλσλίαο, ζε ζπλάξηεζε 

πάληα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, ζην είδνο ηνπ ιφγνπ πνπ 

παξάγεηαη, λα εληνπίδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ πξνθνξηθνχ, 

γξαπηνχ, πβξηδηθνχ (κείμε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ) θαη πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ θαη λα 

κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ ιφγν ηνπο. 

γ) Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ηέηνηεο, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κε επάξθεηα ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ηφζν σο παηδαγσγηθά κέζα, φζν θαη 

σο κέζα γηα γξάςηκν/ πξνζσπηθή έθθξαζε, δηάβαζκα θαη επηθνηλσλία. 

Με ηνπο αμηαθνχο ζηφρνπο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επηδηψθεηαη: 

δ) Να είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ηε γιψζζα ησλ άιισλ σο ηζφηηκε, θάηη πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία φπσο ε ειιεληθή, θαη 

γεληθφηεξα λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

ε) Να ρεηξίδνληαη ηνλ ιφγν κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν ζεβφκελνη θαη ζεβφκελεο ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ θαη θπξίσο λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ κε παξξεζία ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ρσξίο λα πξνζβάιινπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ άιισλ. 

ζη) Να κπνξνχλ λα αληηζηέθνληαη δηά ηνπ ιφγνπ ζε θάζε κνξθή εμνπζηαζηηθνχ 

απζαίξεηνπ ιφγνπ θαη ησλ παξεπφκελσλ απηνχ. 

δ) Να είλαη ζε ζέζε λα αλαγηγλψζθνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη πψο δνκνχληαη κέζσ 

ηνπ ιφγνπ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γηα ηνλ θφζκν (π.ρ. θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ιφγνπ, ΜΜΒ θ.ιπ.). 
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ε) Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο (ηειεφξαζε, Νέεο Σερλνινγίεο) 

απνηεινχλ εγγελέο ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θαηαλννχληαη νη θεηκεληθέο 

πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηά. 

Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ 

Οη ΣΠΒ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο κεηαγλσζηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν νη καζεηέο 

θαινχληαη λα δείμνπλ απηά πνπ μέξνπλ. Με ηε ρξήζε ηνπο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη 

ζε νκαδηθφ επίπεδν νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη, γίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξνη 

ρξήζηεο θαη παξάιιεια ηνπο δίλεηαη κηα επθαηξία φρη κφλν λα εθθξαζηνχλ ςεθηαθά 

αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ κία γλσζηηθή πηπρή ζηελ πξνζπάζεηα δφκεζεο ηνπ 

«ςεθηαθνχ» εαπηνχ, θάηη πνπ άιισζηε είλαη θαη ε νπζία ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ. 

Κείκελα 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ κέζα ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο θείκελα 

θαη νη εμήο δεζκνί, κε ηε ζεηξά αλάπηπμεο ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο: 

 Βπηιεγκέλα απνζπάζκαηα απφ ηελ ηαηλία «Σεο Καθνκνίξαο» ηνπ Νηίλνπ 

Καηζνπξίδε (1963) ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζην νκψλπκν ζεαηξηθφ έξγν ησλ 

Υξήζηνπ θαη Γηψξγνπ Γηαλλαθφπνπινπ:  

Ώπφζπαζκα 1 

Ώπφζπαζκα 2 

Ώπφζπαζκα 3 

Ώπφζπαζκα 4 

 Κείκελν κε ηίηιν «Αελ ππάξρεη ιάζνο ζηε γιψζζα» (ζε ειεχζεξε δηαζθεπή 

θαη γισζζηθά εμνκαιπκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο) ζην Φξαγθνπδάθε, Ώ. 

2001. Δθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο, ηφκνο 

Α, Κνηλσληθέο Σαπηφηεηεο / Δηεξφηεηεο – Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο, Γηγισζζία 

θαη ρνιείν. Πάηξα: Βιιεληθφ Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Κεθάιαην 2. 

http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20http:/www.youtube.com/watch%3fv=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
http://glossa4.webnode.gr/news/%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B3%25CE%25BB%25CF%258E%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1/
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 Κείκελν κε ηίηιν «Δ παξαγσγή λνήκαηνο ζηε γιψζζα» (ζε ειεχζεξε 

δηαζθεπή θαη γισζζηθά εμνκαιπκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο) ζην 

Φξαγθνπδάθε, Ώ. 2001. Δθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο 

Αληζφηεηεο, ηφκνο Α, Κνηλσληθέο Σαπηφηεηεο / Δηεξφηεηεο – Κνηλσληθέο 

Αληζφηεηεο, Γηγισζζία θαη ρνιείν. Πάηξα: Βιιεληθφ Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην. 

Κεθάιαην 2. 

 Κείκελν κε ηίηιν «Ση έθεξεο καδί ζνπ ζην ζρνιείν;» ηεο ΐαζηιείαο Κνχξηε 

Καδνχιιε απφ ην: Cummins, J. 2002. Σαπηφηεηεο ππφ Γηαπξαγκάηεπζε: 

Δθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ Δλδπλάκσζε ζε κηα Κνηλσλία ηεο Δηεξφηεηαο, 

εθδφζεηο Gutenberg.  

Γηδαθηηθή πνξεία/ζηάδηα/θάζεηο 

ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ, ελεκεξψζεθαλ νη 

καζεηέο γηα ην ζέκα ηνπ θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπ, 

θπξίσο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Facebook σο εξγαιείνπ γηα ην κάζεκα. Κιήζεθαλ νη 

καζεηέο λα ζπλδεζνχλ ζηελ θιεηζηή νκάδα πνπ δεκηνχξγεζα, ηηο ακέζσο επφκελεο 

κέξεο σο ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο. 

 

ΣΒΣΏΡΣΔ 26 ΝΟΒΜΐΡΕΟΤ 2014 

ηάδιο 1 (2 ώπερ) 

1η ώπα (45 λεπηά): ΣΠΒ – Βξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο (2 νκάδεο απφ 6 καζεηέο θαη 2 απφ 7 καζεηέο) θαη θάζηζαλ ζηνπο 

ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπο. Με ηελ έλαξμε δηαπηζηψζεθε φηη πνιινί καζεηέο δελ είραλ 

ζπλδεζεί ζηελ νκάδα ηνπ Facebook θαη έπξεπε λα πξνεγεζεί ε έληαμή ηνπο. Σνπο 

δφζεθε ε νδεγία λα πιεθηξνινγήζνπλ ηελ δηεχζπλζε ηεο νκάδαο ζην Facebook γηα 

λα θαηεβάζνπλ ηα θχιια εξγαζίαο ηνπο. Δ εθαξκνγή αθνινχζεζε πηζηά ην ζελάξην: 

ππήξραλ δχν θχιια εξγαζίαο. ην πξψην δνχιεςαλ νη νκάδεο Ώ θαη ΐ θαη ζην 

δεχηεξν νη νκάδεο Γ θαη Α (δηαθνξεηηθέο νκάδεο δνπιεχνπλ πάλσ ζην ίδην ζέκα). 

http://glossa4.webnode.gr/news/%25CE%25B7-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CE%25AE-%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B3%25CE%25BB%25CF%258E%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1/
http://glossa4.webnode.gr/news/%25CF%2584%25CE%25B9-%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25B6%25CE%25AF-%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF;/
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ηελ πξψηε ψξα νη νκάδεο Ώ θαη ΐ κειέηεζαλ ην Ώπφζπαζκα 1 θαη νη νκάδεο Γ θαη 

Α κειέηεζαλ ην Ώπφζπαζκα 2. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

απνζπάζκαηα απφ ηελ ηαηλία θαη λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ζπιινγηθά θαη 

ζπλεξγαηηθά. Οη απαληήζεηο ζπκπιεξψλνληαλ ζην Φχιιν Βξγαζίαο, αλαξηηφληαλ 

ζηελ νκάδα ηνπ Facebook θαη απνζεθεχνληαλ ζηελ Δ/Τ. 

 

2η ώπα (45 λεπηά): Οη νκάδεο ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

σο ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, ρσξίο φκσο λα θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο. Ώπηφ νθεηιφηαλ ζηα πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζελαξίνπ θαη ζε ηερληθά πξνβιήκαηα: γηα παξάδεηγκα, πνιιά ερεία (απαξαίηεηα γηα 

ηα Φχιια Βξγαζίαο, εθφζνλ πξνυπέζεηε παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ) δελ ιεηηνπξγνχζαλ ή είραλ πξνβιήκαηα θαζαξφηεηαο ηνπ ήρνπ, κε 

απνηέιεζκα λα δαπαλεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

Βπίζεο, σο αηνκηθή εξγαζία γηα ην ζπίηη πξνζηέζεθε θαη ε εμήο: «Α. 

Παξαηεξήζηε κε πνην ηξφπν πξνθαιείηαη ην γέιην (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ.261) ζηηο 

ζθελέο απφ ην Ώπφζπαζκα 1 θαη ην Ώπφζπαζκα 2. Παξαθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο 

θηλήζεηο ησλ εζνπνηψλ θαη ηεο θάκεξαο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηα 

παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 89). ηε ζπλέρεηα 

ζπλζέζηε έλα ζχληνκν (300 ιέμεηο) θξηηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηε 

ηελ ηαηλία, ππνγξακκίδνληαο ηα θσκηθά ζηνηρεία.». Δ επηινγή απηή απνθαζίζηεθε 

αθελφο γηαηί ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο πξφζθεξε άθζνλν 

πιηθφ θαη αθεηέξνπ γηαηί ην ζέκα γηα ην θσκηθφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην δηδάζθεηαη βηαζηηθά, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζην ηέινο.   

Δ νινθιήξσζε ηνπ Φχιινπ Βξγαζίαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί ζε ψξα δηδαζθαιίαο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

(ζηελ νπνία δελ είκαη εγψ ν δηδάζθσλ).  

 

ΣΒΣΏΡΣΔ 3 ΑΒΚΒΜΐΡΕΟΤ 2014: ρνιηθή εθδξνκή. 

http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20http:/www.youtube.com/watch%3fv=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be


 

 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

 Αϋ Λυκείου «Σθσ Κακομοίρασ: Θ γλϊςςα ωσ κοινωνικι καταςκευι» 
ελίδα 25 από 87 

 

ΠΈΜΠΣΔ 4 ΑΒΚΒΜΐΡΕΟΤ 2014: πλέρηζε θαη νινθιήξσζε Φχιινπ Βξγαζίαο ηελ 

ψξα ηεο ινγνηερλίαο. Να επηζεκάλσ πψο θαζ’ φιε ηελ ψξα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

Φχιινπ Βξγαζίαο, ζπλεξγαδφκνπλ κε φπνηα νκάδα ην είρε αλάγθε είηε αλ κε 

θαινχζε είηε κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία αλ παξαηεξνχζα φηη είλαη πξνβιεκαηηζκέλε. 

Βπίζεο ζπρλά θαινχζα ζε νινκέιεηα, φηαλ πίζηεπα φηη κηα δηεπθξίληζε ζα κπνξνχζε 

λα βνεζήζεη φιεο ηηο νκάδεο. 

ρεηηθά κε ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο, δεηήζεθε λα γίλεη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

γηα ηε Α θαη λα θξαηεζνχλ ζεκεηψζεηο γηα ηηο ππφινηπεο ψζηε λα γίλεη ζπδήηεζε. 

Γήηεζα ην θείκελν πνπ ζα παξαρζεί απφ ηελ αηνκηθή εξγαζία Α, λα ζηαιεί κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε κέλα θαη αθνχ επηζεκαλζνχλ αηέιεηεο κε ηελ 

«ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ ΏΛΛΏΓΧΝ», ζα επηζηξαθεί ζηνπο καζεηέο γηα δηφξζσζε – 

βειηίσζε. 

  εκεηψλσ φηη δελ παξνπζηάζηεθαλ θαη δελ ζπδεηήζεθαλ ηα Φχιια Βξγαζίαο, 

απιψο νινθιεξψζεθαλ.  

 

ΣΒΣΏΡΣΔ 10 ΑΒΚΒΜΐΡΕΟΤ 2015 

ηάδιο 2 (2 ώπερ) 

 Ώθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην πξψην ζηάδην γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

ψξα. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο (ίδηεο κε ηηο νκάδεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ) 

θαη νη νκάδεο Ώ θαη ΐ εξγάζηεθαλ ζην Ώπφζπαζκα 3 θαη νη νκάδεο Γ θαη Α 

εξγάζηεθαλ ζην Ώπφζπαζκα 4. Βπεηδή αθφκε δελ είρε γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ θαη ηα καζήκαηα ράλνληαλ ζπλερψο, απνθάζηζα λα δεηήζσ 

νη αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπ Φχιινπ Βξγαζίαο λα ζπδεηεζνχλ πξνθνξηθά. Έηζη νη 

καζεηέο εξγάζηεθαλ γηα ηε ζπκπιήξσζε κφλν ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ.  

 

ΣΒΣΏΡΣΔ 17 ΑΒΚΒΜΐΡΕΟΤ 2014: Σα παηδηά ιείπνπλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

ζην πιαίζην πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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ΠΒΜΠΣΔ 18 ΑΒΚΒΜΐΡΕΟΤ 2014: Βλφςεη ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

κπήθα γηα ιίγν ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θαη δήηεζα απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζηείινπλ ή λα μαλαζηείινπλ δηνξζσκέλε – βειηησκέλε ηελ αηνκηθή εξγαζία ηνπ 1
νπ

 

ζηαδίνπ (θξηηηθή γηα ηελ ηαηλία θαη ην γέιην) θαη λα μαλαδνχλ ηα ΦΤΛΛΏ 

ΒΡΓΏΕΏ ζηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, ψζηε λα πξνρσξήζνπκε κε ηελ επηζηξνθή 

καο ζηελ παξνπζίαζε – ζπδήηεζε. 

ΑΕΏΚΟΠΒ ΥΡΕΣΟΤΓΒΝΝΧΝ: Γίλεηαη ειεθηξνληθή αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

αηνκηθήο εξγαζίαο. 

 

ηάδιο 3 (2 ώπερ) 

 ρνιηθή ηάμε. Παηρλίδη ξφισλ.: ΠΏΡΏΚΏΜΠΣΒΣΏΕ ΛΟΓΧ ΒΛΛΒΕΦΔ 

ΥΡΟΝΟΤ. 

 

ΣΒΣΏΡΣΔ 14 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟΤ 2015 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΑΓΗΧΝ 1&2: Παξνπζηάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ηα Φχιια 

Βξγαζίαο ησλ δχν πξψησλ ζηαδίσλ, πνπ δελ είρα πξνιάβεη λα πινπνηήζσ φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ζελάξην, ιφγσ πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια, ζπδεηείηαη ε Παξαγσγή 

Λφγνπ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ην γέιην θαη ηελ θσκσδία (Φχιιν Βξγαζίαο 1
νπ

 ζηαδίνπ, Α 

αηνκηθή εξγαζία) θαη ζρνιηάδνληαη ελδηαθέξνληα καζεηηθά θείκελα. 

 

ΠΒΜΠΣΔ 25 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟΤ 2015:  

ηάδιο 4 (1 ώπα) 

1η ώπα (45 λεπηά/ διδακηική ώπα για ηη λογοηεσνία): ρνιηθή ηάμε. Μειέηε 

θεηκέλνπ. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ζε φιεο δηαλεκήζεθε ην 

θείκελν ηεο Φξαγθνπδάθε «Αελ ππάξρεη ιάζνο ζηε γιψζζα». Οη καζεηέο δηάβαζαλ 

ην θείκελν θαη απάληεζαλ ζην θχιιν εξγαζίαο ηηο εξσηήζεηο. Σα εξσηήκαηα είλαη ηα 

εμήο: 

http://glossa4.webnode.gr/news/%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B3%25CE%25BB%25CF%258E%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1/
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1. Να εμεγήζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα ηη ζεσξείηαη απφ ηε ζχγρξνλε επηζηήκε ηεο 

γισζζνινγίαο σο «γισζζηθφ ιάζνο.» [Με ηελ εξψηεζε απηή ν καζεηήο ζα πξέπεη 

λα κεηνπζηψζεη – κεηαζρεκαηίζεη ζε γξαπηφ θείκελν απηά πνπ άθνπζε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζπδήηεζε.] 

2. Ο Γήθνο θαη ηα άιια πξφζσπα ηεο ηαηλίαο κηιάλε θαιά ειιεληθά; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. [Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

απάληεζή ηνπ κε απνζπάζκαηα απφ ην θείκελν, νπφηε ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο θαη αλάιπζεο ηνπ θεηκέλνπ, φπσο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ απαληήζεψλ 

ηνπ.] 

3. Γηαηί νη άλζξσπνη γειάλε φηαλ αθνχλε θάπνηνλ λα κηιάεη «ρσξηάηηθα»; [Ο 

καζεηήο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ απάληεζή ηνπ κε απνζπάζκαηα απφ ην 

θείκελν, νπφηε ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη αλάιπζεο ηνπ θεηκέλνπ, 

φπσο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ απαληήζεψλ ηνπ εληνπίδνληαο ηψξα φκσο ηα γισζζηθά 

ζηεξεφηππα]. 

4. Να εμεγήζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα πσο ζρεηίδεηαη ε γιψζζα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε. 

[Ο καζεηήο πνπ έρεη θαηαιάβεη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κηιήζεη γηα ηα 

γισζζηθά ζηεξεφηππα θαη γηα ην γεγνλφο φηη απηνί πνπ κηινχλε δηαθνξεηηθά, 

κηιάλε έηζη επεηδή δελ έηπρε λα κάζνπλ ζην ζρνιείν ηελ επίζεκε ειιεληθή 

γιψζζα. Ώπηφ πνπ δελ μέξνπλ είλαη κηα κνξθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη φρη φηη 

κηιάλε ιάζνο επεηδή κηιάλε δηαθνξεηηθά. Μηιάλε ζσζηά επεηδή παξάγεηαη λφεκα]. 

5. Να εμεγήζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα αλ είλαη ή δελ είλαη ιάζνο λα ιέκε «αζξψπνη», 

«θηλεκαηφγξαθνο», «θελνλία» θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. [Ο 

καζεηήο ζα πξέπεη λα βξεη ηελ απάληεζε απφ ην θείκελν. Οη εξσηήζεηο εμεηάδνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί, λα εξκελεχεη θαη λα αλαιχεη έλα θείκελν. 

Βμεηάδνπλ παξάιιεια θαη ηηο θνξκαιηζηηθέο θαη ηηο εξκελεπηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

Τπνγξακκίδσ φηη ην ζηάδην απηφ ζπξξηθλψζεθε ζε κία αληί γηα δχν ψξεο (ρσξίο 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα). Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Με αθνξκή ηηο 
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απαληήζεηο γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ ιάζνο ζηελ θαηεχζπλζε πνπ 

πξνηείλεη ην δηδαθηηθφ ζελάξην: 

«Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηα θπξηφηεξα ζεκεία ησλ παξνπζηάζεσλ ζηνλ πίλαθα. 

ην ζηάδην απηφ πεξλάκε ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ ζελαξίνπ, φπνπ αλαιχνπκε ηνλ 

θνηλσληθφ ιφγν θαη κπαίλνπκε ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο πνπ καο απαζρνιεί. Ο 

εθπαηδεπηηθφο μεθηλά κε κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζην 

εξψηεκα αλ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ν Γήθνο κηιάεη θαιά ειιεληθά ή φρη. Με ηελ 

εξψηεζε απηή αληρλεχνπκε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ επίζεκε 

γιψζζα. Δ απάληεζε πνπ πεξηκέλνπκε απφ ηνπο καζεηέο είλαη λα καο πνχλε φηη ν 

Γήθνο δε κηιάεη θαιά ειιεληθά θαη δηαβάδνπκε ην θείκελν φπνπ ε ζπδήηεζε 

πεξηζηξέθεηαη ζην λνεκαηηθφ ππξήλα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ιέεη φηη «ιάζνο ζηε 

γιψζζα είλαη ην ιαλζαζκέλν χθνο».  

Δ ζπδήηεζε πξέπεη λα ζηξαθεί θαη λα παξακείλεη ζηελ επηζηεκνληθή άπνςε 

ηεο γισζζνινγίαο φηη δελ ππάξρεη ιάζνο ζηε γιψζζα παξά κφλν ζην αθαηάιιειν 

χθνο. Δ ζπδήηεζε πξέπεη, επίζεο, λα ζηαζεί ζηε θξάζε φηη είλαη δηαθνξεηηθφ «ην λα 

κηιάεη ν Γήθνο αζηεία» θαη δηαθνξεηηθφ «ην λα κηιάεη ιάζνο». Σν αζηείν πξνθαιεί 

γέιην, δειαδή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε έλα ινγηθφ παξάδνμν, ην ιάζνο φκσο 

ζεκαίλεη φηη δελ παξάγεηαη λφεκα. Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία εζηηάδνπκε είλαη:  

 Καηαιαβαίλνπκε ηη ιέεη ν Εήθνο φηαλ κηιάεη;  

 Παξάγεηαη λφεκα απφ ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ;  

 Παξάιιεια κε ην αζηείν ηεο ηαηλίαο, θαηαιάβακε ηη ελλννχζε φηαλ έιεγε 

«Τπνπξγείν Τγξαζίαο»;  

Βπίζεο, δηαβάδνληαο ην θείκελν ηεο Φξαγθνπδάθε πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε θαη ζην 

φηη: Σν «αζηείν» ζηελ απιψο δηαθνξεηηθή θσλνινγία πεγάδεη απφ ηελ θνηλσληθή 

πξνθαηάιεςε πνπ ζεσξεί θαηψηεξεο ηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο ηεο εζληθήο γιψζζαο εθηφο 

απφ ηελ πξφηππε. ην ζεκείν απηφ κπαίλνπκε ζηα γισζζηθά ζηεξεφηππα ηνπ ιανχ 

απέλαληη ζηε γιψζζα θαη βιέπνπκε πιένλ ηε γιψζζα φρη σο θπζηθή αιιά σο 

θνηλσληθή θαηαζθεπή. Βπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ην ζελάξην λα ηνληζηεί θαη έλα 
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άιιν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, ε άπνςε, δειαδή, φηη: χκθσλα κε ηηο γισζζηθέο 

επηζηήκεο, ν νκηιεηήο πνπ ιέεη «νη αζξψπνη» ή «ν θηλεκαηφγξαθνο» δελ θάλεη ιάζνο, 

απιψο αθνινπζεί θαλφλεο θσλνινγίαο θαη ηνληζκνχ άιιεο πνηθηιίαο ηεο εζληθήο 

γιψζζαο, ηνλίδεη θαη πξνθέξεη ζχκθσλα κε κηα απφ ηηο ιατθέο δηαιέθηνπο. Ο νκηιεηήο 

πνπ ιέεη «ε θελσλία, ε ππεξεζία, ε θινηζά, ηα ηξάπεδα, κέζα-φμσ, ζηελαρψξηα» θαη 

άιια πνιιά (πνπ δελ έρεη θαηαγξάςεη θαλείο εμαηηίαο ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ βαξαίλεη 

πάλσ ζηε γιψζζα ηελ νπνία κηινχλ νη ιατθέο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο) δελ θάλεη 

«ιάζνο», απιψο αθνινπζεί θσλνινγηθνχο θαλφλεο άιισλ πνηθηιηψλ ηεο γιψζζαο απφ 

ηελ πξφηππε. Μέζα απφ ηελ θνπβέληα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη: 

 Ο Γήθνο δε κηιάεη ιάζνο. 

 Ο Γήθνο κηιάεη αζηεία. 

 Σν αζηείν πεγάδεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θσλεηηθψλ επηινγψλ σο 

θαηψηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφηππε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ (πηζαλφλ ν Γήθνο λα 

κηινχζε δηαθνξεηηθά αλ δελ ήηαλ ηειεηφθνηηνο κφλν ηεο 4εο Αεκνηηθνχ.) 

 Σν ιάζνο πεγάδεη απφ ην ιαλζαζκέλν χθνο πνπ δελ παξάγεη λφεκα.» 

 

ΣΒΣΏΡΣΔ 21 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟΤ 2015 

ηάδιο 5 (2 ώπερ). ρνιηθή ηάμε. Ώηνκηθή παξαγσγή ιφγνπ (αμηνιφγεζε) 

Αφζεθε ην θείκελν «Δ παξαγσγή λνήκαηνο ζηε γιψζζα» ηεο Άλλαο Φξαγθνπδάθε 

θαη δεηήζεθε Παξαγσγή Λφγνπ, ηελ νπνία νη καζεηέο έπξεπε λα αληηθξνχζνπλ ηηο 

θαηεγνξίεο πεξί λεαληθήο ηδηνιέθηνπ κε επηρεηξήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ ζελαξίνπ (γηα ην «γισζζηθφ ιάζνο» θαη ηελ επηινγή ηνπ 

χθνπο αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε). 

ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΛΟΓΟΤ 

Με βάζε ην πξνεγνχκελν θείκελν θαη φζα έρνπκε αλαθέξεη σο ηψξα γηα ην ζέκα ηεο 

γιψζζαο θαη θπξίσο γηα ην δήηεκα ηνπ γισζζηθνχ ιάζνπο, λα ζπλζέζεηε έλα άξζξν 

(400-450 ιέμεσλ) πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζην ζρνιηθφ πεξηνδηθφ, κε ζθνπφ λα 

αληηθξνχζεηε ηα επηρεηξήκαηα ησλ κεγαιπηέξσλ πνπ επηθξίλνπλ ηνπο λένπο γηα ηνλ 



 

 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

 Αϋ Λυκείου «Σθσ Κακομοίρασ: Θ γλϊςςα ωσ κοινωνικι καταςκευι» 
ελίδα 30 από 87 

 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα (λεαληθή ηδηφιεθηνο). ηε ζπλέρεηα, λα 

αλαθεξζείηε ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη 

γεληθφηεξα ζηε δηεχξπλζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.  

 

Αφζεθε επίζεο σο εξγαζία γηα ην ζπίηη ην θείκελν «Ση έθεξεο καδί ζνπ ζην ζρνιείν;» 

ηεο ΐαζηιείαο Κνχξηε-Καδνχιιε, κε πξνζαξκνγή ησλ εξσηήζεσλ ζην λέν ηξφπν 

εμέηαζεο γηα ηελ πξψηε ιπθείνπ. Σν θείκελν πεξηγξάθεη ηελ αιεζηλή ηζηνξία ηεο 

ζπγγξαθέσο ε νπνία ζε κηθξή ειηθία, κεηαλάζηξηα ζε μέλε ρψξα, αθεγείηαη ην 

πεξηζηαηηθφ κε ηε δαζθάια ηεο ε νπνία πέηαμε ζηα ζθνππίδηα ηα θνπινπξάθηα ηεο 

κακάο ηεο. Σα θνπινπξάθηα ζπκβνιίδνπλ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

ΣΒΣΏΡΣΔ 21 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟΤ 2015 

ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ ΒΝΏΡΕΟΤ 

ρνιηθή ηάμε. Αχν (2) ψξεο 

Αηφξζσζε – ζπδήηεζε ηεο Παξαγσγήο Λφγνπ γηα ηε λεαληθή ηδηφιεθην θαη ην 

γισζζηθφ ιάζνο (πξνεγνχκελν ζηάδην). Μειέηε – ζπδήηεζε ηνπ Βξγαζίαο γηα ην 

ζπίηη πάλσ ζην θείκελν ηεο ΐαζηιείαο Κνχξηε-Καδνχιιε Ση έθεξεο καδί ζνπ ζην 

ζρνιείν;». Δ ζπδήηεζε εζηηάδεη ζηα γισζζηθά ζηεξεφηππα ή ηνλ γισζζηθφ 

ξαηζηζκφ. εβφκαζηε ηε γιψζζα ησλ ζπλνκηιεηψλ, αλαπηχζζνπκε ζηάζεηο αλνρήο 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ. Πφζεο θνξέο θνξντδέςακε θάπνηνλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

κηιάεη; Ήηαλ αζηεία ε γηαγηά καο φηαλ κηινχζε ζε άιια ηδηψκαηα; Πφζν δχζθνιν 

είλαη λα κάζνπκε λα κηιάκε «θαιά», ηελ επίζεκε δειαδή γιψζζα ηνπ θξάηνπο ζην 

νπνίν βξηζθφκαζηε; Έηπρε πνηέ λα πάκε ζε μέλν κέξνο – ζε μέλε ρψξα θαη λα 

κηιήζνπκε ηε γιψζζα ηνπ θξάηνπο; Απζθνιεπηήθακε; Πψο ζα καο θαηλφηαλ αλ 

γεινχζαλ καδί καο; Πφζν πιεγψλεη απηή ε ζπκπεξηθνξά;  

χλνςε ησλ φζσλ κάζακε θαη θιείζηκν ζελαξίνπ.  

 

http://glossa4.webnode.gr/news/%25CF%2584%25CE%25B9-%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25B6%25CE%25AF-%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF;/
http://glossa4.webnode.gr/news/%25CF%2584%25CE%25B9-%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25B6%25CE%25AF-%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF;/
http://glossa4.webnode.gr/news/%25CF%2584%25CE%25B9-%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25B6%25CE%25AF-%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF;/
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Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ 

ηάδην 1 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΟΜΑΓΑ - Α 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 1 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική επγαζία ζηην ηάξη: 

1. Πξνζέμηε ζην απφζπαζκα ην χθνο ηνπ Γήθνπ φηαλ κηιάεη ζηνλ θπξ-Παληειή. 

ε θάπνην ζεκείν ην χθνο αιιάδεη. Να θαηαγξάςεηε πνηα είλαη απηά ηα δχν είδε 

χθνπο ηνπ Γήθνπ θαη λα βξείηε αλ απηή ε αιιαγή ζην χθνο ηνπ έρεη ζρέζε κε ην ζέκα 

ζπδήηεζεο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………Να θαηαγξάςεηε κεξηθά εθθξαζηηθά ιάζε! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

  

http://glossa4.webnode.gr/%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
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3. Ση δνπιεηά θάλεη ν Γήθνο; Τπάξρνπλ ζήκεξα ηέηνηεο δνπιεηέο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

4. Βπηζθεθηείηε ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη θαηαγξάςηε ηε δηαθνξά ησλ 

θξάζεσλ: «επηζήκσο» - «αλεπηζήκσο» θαη «αξξαβσληαζκέλνο» - «ινγνδνζκέλνο»; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

5. Ση ελλννχλ ηα πξφζσπα ηνπ απνζπάζκαηνο κε ηηο παξαθάησ θξάζεηο θαη πνην είλαη 

ην χθνο ηνπο φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ;  

Πξφζσπν Φξάζε εκαζία Όθνο 

 

«Βάιε έλα κεδέ ξε 

Παληειή» 

 

«Σν πνλάεη ην 

καγαδί» 

  

 

 

«Θα ζθάμσ 

ξέγγα» 

  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%22%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582+-%25CE%25B7+-%25CE%25BF%22&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%22%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582+-%25CE%25B7+-%25CE%25BF%22&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B2%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF&dq=
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«Πάξε κε κε ην 

θαιφ λα γίλσ 

κνχζη λα κε 

μνπξίζεηο!» 

  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

.................. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

6. Να θαηαγξάςεηε κεξηθέο κεηαθνξέο ζηα ιφγηα ηνπ Γήθνπ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

.................. 

Ομαδική επγαζία για ηο ζπίηι: 

 

Να επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν Vlog λα 

παξαθνινπζήζεηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 1. ηε ζπλέρεηα λα επηζθεθηείηε ηελ Πχιε ηεο 

Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ιεμηθψλ ή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ λα βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηελ εξκελεία ησλ παξαθάησ ιέμεσλ – 

θξάζεσλ: 

http://glossa4.webnode.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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 Ώπφ πνχ βγήθε ε ιέμε «ξε» θαη ηη δειψλεη ε ρξήζε ηεο θαη κε ηη χθνο ηε 

ρξεζηκνπνηεί ν Γήθνο ζην απφζπαζκα;  

 Ση ζεκαίλεη ε ιέμε «κπαθαιφγαηνο» θαη κε ηη χθνο ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

απφζπαζκα; 

 Να κειεηήζεηε ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ «δηάιεθηνο», «ηδίσκα», 

«ηδησκαηηζκφο», «ηδησηηζκφο» απφ ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη λα 

θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

ην Ώπφζπαζκα 1 ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο 

(ΐ) ηδηψκαηα 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε παξαδείγκαηα. Να ζηείιεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ηηο αλαξηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι:  

Μειεηήζηε ην Ώπφζπαζκα 2 θαη απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 

Ώ. (1). Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηνπ Κπξ Παληειή θαη ηεο Κπξά Αέζπνηλαο; (2). Πψο 

θαίλεηαη απηφ ζηνλ ιφγν ηνπο θαη πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην χθνο ηεο ζπλνκηιίαο 

ηνπο; 

 

ΐ. Ώο ππνζέζνπκε φηη είζηε ε θπξά Αέζπνηλα. ηελ επφκελε ζπλάληεζε ζηελ ηάμε 

ζα εθθσλήζεηε έλαλ θαληαζηηθφ ιφγν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πείζεηε 

ηε Λίηζα λα παληξεπηεί ηνλ θπξ Παληειή. Μειεηήζηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 2. Με βάζε 

ην απφζπαζκα απηφ, πνηα ζα είλαη ηα επηρεηξήκαηά ζαο; Πξνζνρή! ηνλ ιφγν ζαο ζα 

πξέπεη λα πηνζεηήζεηε ην χθνο ηεο θπξά Αέζπνηλαο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θπξ 

Παληειή! Να θαηαγξάςεηε ηνλ ιφγν ζαο είηε ζε ζπλερέο θείκελν είηε ζε κνξθή 

ζεκεηψζεσλ θαη λα ην ζηείιεηε ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ην αλαξηήζεηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CF%2581%25CE%25B5&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
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Γ. Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή, γηα ην πψο 

γίλνληαλ νη γάκνη θαη γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ Βιιήλσλ εθείλε ηελ επνρή γηα ζέκαηα 

γάκνπ θαη γλσξηκηψλ; Πνην θείκελν απφ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ θαη γηαηί; 

Α. Παξαηεξήζηε κε πνην ηξφπν πξνθαιείηαη ην γέιην (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ.261) ζηηο 

ζθελέο απφ ην Ώπφζπαζκα 1 θαη ην Ώπφζπαζκα 2. Παξαθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο 

θηλήζεηο ησλ εζνπνηψλ θαη ηεο θάκεξαο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηα 

παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 89). ηε ζπλέρεηα 

ζπλζέζηε έλα ζχληνκν (300 ιέμεηο) θξηηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηε 

ηελ ηαηλία, ππνγξακκίδνληαο ηα θσκηθά ζηνηρεία. 

(aratheos@gmail.com) 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ  ΟΜΑΓΑ - Β 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 1 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική επγαζία ζηην ηάξη: 

1. Πξνζέμηε ζην απφζπαζκα ην χθνο ηνπ Γήθνπ φηαλ κηιάεη ζηνλ θπξ-Παληειή. ε 

θάπνην ζεκείν ην χθνο αιιάδεη. Να θαηαγξάςεηε πνηα είλαη απηά ηα δχν είδε χθνπο 

ηνπ Γήθνπ θαη λα βξείηε αλ απηή ε αιιαγή ζην χθνο ηνπ έρεη ζρέζε κε ην ζέκα 

ζπδήηεζεο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

  

http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
mailto:aratheos@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………Να θαηαγξάςεηε κεξηθά εθθξαζηηθά ιάζε! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

2. Ση δνπιεηά θάλεη ν Γήθνο; Τπάξρνπλ ζήκεξα ηέηνηεο δνπιεηέο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

3. Βπηζθεθηείηε ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη θαηαγξάςηε ηε δηαθνξά ησλ 

θξάζεσλ: «επηζήκσο» - «αλεπηζήκσο» θαη «αξξαβσληαζκέλνο» - «ινγνδνζκέλνο»; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

4. Ση ελλννχλ ηα πξφζσπα ηνπ απνζπάζκαηνο κε ηηο παξαθάησ θξάζεηο θαη πνην είλαη 

ην χθνο ηνπο φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ;  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%22%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582+-%25CE%25B7+-%25CE%25BF%22&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%22%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582+-%25CE%25B7+-%25CE%25BF%22&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B2%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF&dq=
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΄Πξφζσπν Φξάζε εκαζία Όθνο 

 

«Βάιε έλα κεδέ ξε 

Παληειή» 

 

«Σν πνλάεη ην 

καγαδί» 

  

 

 

«Θα ζθάμσ 

ξέγγα» 

  

 

 

«Πάξε κε κε ην 

θαιφ λα γίλσ 

κνχζη λα κε 

μνπξίζεηο!» 

  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

.................. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

5. Να θαηαγξάςεηε κεξηθέο κεηαθνξέο ζηα ιφγηα ηνπ Γήθνπ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

.................. 

Ομαδική επγαζία για ηο ζπίηι: 

 

Να επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν Vlog λα 

παξαθνινπζήζεηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 1. ηε ζπλέρεηα λα επηζθεθηείηε ηελ Πχιε ηεο 

Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ιεμηθψλ ή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ λα βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηελ εξκελεία ησλ παξαθάησ ιέμεσλ – 

θξάζεσλ: 

 Ώπφ πνχ βγήθε ε ιέμε «ξε» θαη ηη δειψλεη ε ρξήζε ηεο θαη κε ηη χθνο ηελ 

ρξεζηκνπνηεί ν Γήθνο ζην απφζπαζκα;  

 Ση ζεκαίλεη ε ιέμε «κπαθαιφγαηνο» θαη κε ηη χθνο ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

απφζπαζκα; 

 Να κειεηήζεηε ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ «δηάιεθηνο», «ηδίσκα», 

«ηδησκαηηζκφο», «ηδησηηζκφο» απφ ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη λα 

θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

ην Ώπφζπαζκα 1 ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο 

(ΐ) ηδηψκαηα 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε παξαδείγκαηα. Να ζηείιεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ηηο αλαξηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι:  

Μειεηήζηε ην Ώπφζπαζκα 2 θαη απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 

Ώ. (1). Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηνπ Κπξ Παληειή θαη ηεο Κπξά Αέζπνηλαο; (2). Πψο 

θαίλεηαη απηφ ζηνλ ιφγν ηνπο θαη πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην χθνο ηεο ζπλνκηιίαο 

ηνπο; 

 

http://glossa4.webnode.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CF%2581%25CE%25B5&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
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ΐ. Ώο ππνζέζνπκε φηη είζηε ε θπξά Αέζπνηλα. ηελ επφκελε ζπλάληεζε ζηελ ηάμε 

ζα εθθσλήζεηε έλαλ θαληαζηηθφ ιφγν ζχκθσλα, κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πείζεηε 

ηελ Λίηζα λα παληξεπηεί ηνλ θπξ Παληειή. Μειεηήζηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 2. Με 

βάζε ην απφζπαζκα απηφ, πνηα ζα είλαη ηα επηρεηξήκαηά ζαο; Πξνζνρή! ηνλ ιφγν 

ζαο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεηε ην χθνο ηεο θπξά Αέζπνηλαο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θπξ Παληειή! Να θαηαγξάςεηε ηνλ ιφγν ζαο είηε ζε ζπλερέο θείκελν είηε ζε κνξθή 

ζεκεηψζεσλ θαη λα ην ζηείιεηε ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ην αλαξηήζεηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

Γ. Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή, γηα ην πψο 

γίλνληαλ νη γάκνη θαη γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ Βιιήλσλ εθείλε ηελ επνρή γηα ζέκαηα 

γάκνπ θαη γλσξηκηψλ; Πνην θείκελν απφ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ θαη γηαηί; 

Α. Παξαηεξήζηε κε πνην ηξφπν πξνθαιείηαη ην γέιην (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ.261) ζηηο 

ζθελέο απφ ην Ώπφζπαζκα 1  θαη ην Ώπφζπαζκα 2. Παξαθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο 

θηλήζεηο ησλ εζνπνηψλ θαη ηεο θάκεξαο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηα 

παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 89). ηε ζπλέρεηα 

ζπλζέζηε έλα ζχληνκν (300 ιέμεηο) θξηηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηε 

ηελ ηαηλία, ππνγξακκίδνληαο ηα θσκηθά ζηνηρεία. 

(aratheos@gmail.com) 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ   ΟΜΑΓΑ - Γ 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 2 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
mailto:aratheos@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
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Ομαδική επγαζία ζηην ηάξη: 

1. Πνην είλαη ην χθνο ηνπ θπξ Παληειή ζηελ θπξά Αέζπνηλα θαη πνην είλαη ην 

δηθφ ηεο απέλαληη ζηνλ θπξ – Παληειή ζε φιν ην απφζπαζκα; Έρεη ζρέζε απηή ε 

δηαθνξά ζην χθνο κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

2. Να θαηαγξάςεηε κεξηθά εθθξαζηηθά ιάζε! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

3. Ση δνπιεηά θάλεη ε θπξά Αέζπνηλα; Τπάξρνπλ ζήκεξα ηέηνηεο δνπιεηέο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

4. Δ θπξά Αέζπνηλα ρξεζηκνπνηεί ηε θξάζε: «ην εζθέθζεο;» πνπ είλαη ηχπνο ηεο 

θαζαξεχνπζαο. Βπηζθεθηείηε ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο, θαηαγξάςηε ηη είλαη 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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ε «θαζαξεχνπζα» θαη πξνζπαζήζηε λα εμεγήζεηε γηαηί ε θπξά Αέζπνηλα 

ρξεζηκνπνηεί «ην εζθέθζεο;» αληί ηνπ «ην ζθέθηεθεο»;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

5. Ση ελλννχλ ηα πξφζσπα ηνπ απνζπάζκαηνο κε ηηο παξαθάησ θξάζεηο θαη πνην είλαη 

ην χθνο ηνπο φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ;  

Πξφζσπν Φξάζε εκαζία Όθνο 

 

 

 «Δκ, κπνπκπνχθη ζα 

πάξσ, ηη ζα πάξσ; 

Παηζά λπθηφο» 

 

«ρηχπα μχιν θπξά 

Γέζπνηλα» 

 

«ε γιψζζα ζνπ 

δνπιεχεη κε 

πεηξνγθάδ» 

  

 

 

 

«Με ηη κνχηξα λα 

πάσ»  

 

«Καιέ! Απηή είλαη 

ζσζηφ κπνπκπνχθη!» 

 

«Σν θνξίηζη έπξεπε 

λα ην θαινπηάζεηο, λα 

ην γιπθάλεηο» 

 

 «Δ, λα ηειεηψλεη 

πξψηα ε δνπιεηά θαη 

κεηά βιέπνπκε;» 

  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%258D%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B1&dq=
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………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................ 

6. Να θαηαγξάςεηε κεξηθέο κεηαθνξέο ζηα ιφγηα ηνπ θπξ – Παληειή θαη ηεο θπξά 

Αέζπνηλαο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................ 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηο ζπίηι:  

Να επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν Vlog λα 

παξαθνινπζήζεηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 2. ηε ζπλέρεηα λα επηζθεθηείηε ηελ Πχιε 

ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ιεμηθψλ ή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ λα βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηελ εξκελεία ησλ παξαθάησ ιέμεσλ – 

θξάζεσλ: 

 «λα κε βαζθαζείο» (βαζθαίλσ) 

 «λα ηνπ’ θαλεο θακηά θαληαδίηζα» (θαληάδα) 

 Να κειεηήζεηε ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ «δηάιεθηνο», «ηδίσκα», 

«ηδησκαηηζκφο», «ηδησηηζκφο» απφ ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη λα 

θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε: ην Ώπφζπαζκα 2 ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε 

ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο 

(ΐ) ηδηψκαηα 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε παξαδείγκαηα. Να ζηείιεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ηηο αλαξηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

http://glossa4.webnode.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25BD%25CF%2589&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
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Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι:  

Μειεηήζηε ην Ώπφζπαζκα 2 θαη απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 

Ώ. (1). Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηνπ Κπξ Παληειή θαη ηεο Κπξά Αέζπνηλαο; (2). Πψο 

θαίλεηαη απηφ ζηνλ ιφγν ηνπο θαη πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην χθνο ηεο ζπλνκηιίαο 

ηνπο; 

 

ΐ. Ώο ππνζέζνπκε φηη είζηε ε θπξά Αέζπνηλα. ηελ επφκελε ζπλάληεζε ζηελ ηάμε 

ζα εθθσλήζεηε έλαλ θαληαζηηθφ ιφγν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πείζεηε 

ηε Λίηζα λα παληξεπηεί ηνλ θπξ Παληειή. Μειεηήζηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 2. Με 

βάζε ην απφζπαζκα απηφ, πνηα ζα είλαη ηα επηρεηξήκαηά ζαο; Πξνζνρή! ηνλ ιφγν 

ζαο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεηε ην χθνο ηεο θπξά Αέζπνηλαο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θπξ Παληειή! Να θαηαγξάςεηε ηνλ ιφγν ζαο είηε ζε ζπλερέο θείκελν είηε ζε κνξθή 

ζεκεηψζεσλ θαη λα ην ζηείιεηε ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ην αλαξηήζεηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

Γ. Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή, γηα ην πψο 

γίλνληαλ νη γάκνη θαη γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ Βιιήλσλ εθείλε ηελ επνρή γηα ζέκαηα 

γάκνπ θαη γλσξηκηψλ; Πνην θείκελν απφ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ θαη γηαηί; 

Α. Παξαηεξήζηε κε πνην ηξφπν πξνθαιείηαη ην γέιην (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ.261) ζηηο 

ζθελέο απφ ην Ώπφζπαζκα 1  θαη ην Ώπφζπαζκα 2. Παξαθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο 

θηλήζεηο ησλ εζνπνηψλ θαη ηεο θάκεξαο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηα 

παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 89). ηε ζπλέρεηα 

ζπλζέζηε έλα ζχληνκν (300 ιέμεηο) θξηηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηε 

ηελ ηαηλία, ππνγξακκίδνληαο ηα θσκηθά ζηνηρεία. 

(aratheos@gmail.com) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
mailto:aratheos@gmail.com
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ   ΟΜΑΓΑ - Γ 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 2 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική επγαζία ζηην ηάξη: 

2. Πνην είλαη ην χθνο ηνπ θπξ Παληειή ζηελ θπξά Αέζπνηλα θαη πνην είλαη ην 

δηθφ ηεο απέλαληη ζηνλ θπξ Παληειή ζε φιν ην απφζπαζκα; Έρεη ζρέζε απηή ε 

δηαθνξά ζην χθνο κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2. Να θαηαγξάςεηε κεξηθά εθθξαζηηθά ιάζε! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3. Ση δνπιεηά θάλεη ε θπξά Αέζπνηλα; Τπάξρνπλ ζήκεξα ηέηνηεο δνπιεηέο; 

  

http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

4. Δ θπξά Αέζπνηλα ρξεζηκνπνηεί ηε θξάζε: «ην εζθέθζεο;» πνπ είλαη ηχπνο ηεο 

θαζαξεχνπζαο. Βπηζθεθηείηε ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο, θαηαγξάςηε ηη είλαη 

ε «θαζαξεχνπζα» θαη πξνζπαζήζηε λα εμεγήζεηε γηαηί ε θπξά Αέζπνηλα 

ρξεζηκνπνηεί «ην εζθέθζεο;» αληί ηνπ «ην ζθέθηεθεο»;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

5. Ση ελλννχλ ηα πξφζσπα ηνπ απνζπάζκαηνο κε ηηο παξαθάησ θξάζεηο θαη πνην είλαη 

ην χθνο ηνπο φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ;  

΄Πξφζσπν Φξάζε εκαζία Όθνο 

 

 

 «Δκ, κπνπκπνχθη ζα 

πάξσ, ηη ζα πάξσ; 

Παηζά λπθηφο» 

 

«ρηχπα μχιν θπξά 

Γέζπνηλα» 

 

«ε γιψζζα ζνπ 

δνπιεχεη κε 

πεηξνγθάδ» 

  

 

 

«Με ηη κνχηξα λα 

πάσ»  

 

«Καιέ! Απηή είλαη 

ζσζηφ κπνπκπνχθη!» 

 

  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%258D%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B1&dq=
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«Σν θνξίηζη έπξεπε 

λα ην θαινπηάζεηο, λα 

ην γιπθάλεηο» 

 

 «Δ, λα ηειεηψλεη 

πξψηα ε δνπιεηά θαη 

κεηά βιέπνπκε;» 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

6. Να θαηαγξάςεηε κεξηθέο κεηαθνξέο ζηα ιφγηα ηνπ θπξ Παληειή θαη ηεο θπξά 

Αέζπνηλαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................ 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηο ζπίηι:  

Να επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν Vlog θαη λα 

παξαθνινπζήζεηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 2. ηε ζπλέρεηα λα επηζθεθηείηε ηελ Πχιε 

ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ιεμηθψλ ή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ λα βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηελ εξκελεία ησλ παξαθάησ ιέμεσλ – 

θξάζεσλ: 

 «λα κε βαζθαζείο» (βαζθαίλσ) 

 «λα ηνπ ’θαλεο θακηά θαληαδίηζα» (θαληάδα) 

http://glossa4.webnode.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25BD%25CF%2589&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1&dq=
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 Να κειεηήζεηε ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ «δηάιεθηνο», «ηδίσκα», 

«ηδησκαηηζκφο», «ηδησηηζκφο» απφ ηελ Πχιε ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη λα 

θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε: ην Ώπφζπαζκα 2 ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε 

ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο 

(ΐ) ηδηψκαηα 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε παξαδείγκαηα. Να ζηείιεηε ηηο απαληήζεηο 

ζαο ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ηηο αλαξηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι:  

Μειεηήζηε ην Ώπφζπαζκα 2 θαη απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 

Ώ. (1). Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηνπ Κπξ Παληειή θαη ηεο Κπξά Αέζπνηλαο; (2). Πψο 

θαίλεηαη απηφ ζηνλ ιφγν ηνπο θαη πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην χθνο ηεο ζπλνκηιίαο 

ηνπο; 

 

ΐ. Ώο ππνζέζνπκε φηη είζηε ε θπξά Αέζπνηλα. ηελ επφκελε ζπλάληεζε ζηελ ηάμε 

ζα εθθσλήζεηε έλαλ θαληαζηηθφ ιφγν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πείζεηε 

ηε Λίηζα λα παληξεπηεί ηνλ θπξ Παληειή. Μειεηήζηε μαλά ην Ώπφζπαζκα 2. Με 

βάζε ην απφζπαζκα απηφ, πνηα ζα είλαη ηα επηρεηξήκαηά ζαο; Πξνζνρή! ηνλ ιφγν 

ζαο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεηε ην χθνο ηεο θπξά Αέζπνηλαο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θπξ Παληειή! Να θαηαγξάςεηε ηνλ ιφγν ζαο είηε ζε ζπλερέο θείκελν είηε ζε κνξθή 

ζεκεηψζεσλ θαη λα ην ζηείιεηε ζην e-mail ηνπ θαζεγεηή ή λα ην αλαξηήζεηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

 

Γ. Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο εθείλε ηελ επνρή, γηα ην πψο 

γίλνληαλ νη γάκνη θαη γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ Βιιήλσλ εθείλε ηελ επνρή γηα ζέκαηα 

γάκνπ θαη γλσξηκηψλ; Πνην θείκελν απφ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ θαη γηαηί; 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&dq=
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
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Α. Παξαηεξήζηε κε πνην ηξφπν πξνθαιείηαη ην γέιην (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ.261) ζηηο 

ζθελέο απφ ην Ώπφζπαζκα 1  θαη ην Ώπφζπαζκα 2. Παξαθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο 

θηλήζεηο ησλ εζνπνηψλ θαη ηεο θάκεξαο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηα 

παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζ. 89). ηε ζπλέρεηα 

ζπλζέζηε έλα ζχληνκν (300 ιέμεηο) θξηηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηε 

ηελ ηαηλία, ππνγξακκίδνληαο ηα θσκηθά ζηνηρεία. 

(aratheos@gmail.com) 

 

 

ηάδην 2 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ  ΟΜΑΓΑ - Α 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 3 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηην ηάξη: 

1. Πνην χθνο ρξεζηκνπνηεί ν Κηηζάξαο: α) φηαλ κηιάεη ζην ηειέθσλν, β) φηαλ κηιάεη 

ζηνλ Ώξγχξε, γ) φηαλ κηιάεη ζηνλ Γήθν θαη δ) φηαλ κηιάεη ζηε Φηθίθα; Υξεζηκνπνηεί 

πάληα θαη ζε φινπο ην ίδην χθνο ή φρη θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RcQtB_964Jc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0wVMWgb7Bhk&feature=youtu.be
mailto:aratheos@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
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…………………………………………………………………………………………

………… 

2. (α) Πνην είλαη ην χθνο ηνπ Γήθνπ ζηνλ Κηηζάξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαγγειίαο; Ώιιάδεη, λαη ή φρη θαη γηαηί; β) «παγγνξακέλε! Σζηγγνχλαξε! 

θσηζέδε!» Πνην είλαη ην ζηεξεφηππν εδψ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

3. Ο Κηηζάξαο ρξεζηκνπνηεί ιατθφ χθνο (δεκνηηθή γιψζζα) φηαλ ιέεη «Ακάλ, αδεξθέ 

κνπ, θαιά πνπ ζε βξήθα!» θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί επίζεκν χθνο 

(θαζαξεχνπζα γιψζζα) φηαλ ιέεη ηε θξάζε «Ωξαία εηθψλ! Παλφξακα!». Γηαηί ην 

θάλεη απηφ; Ση ζέιεη λα δείμεη κε ηε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο θαη ηη κε ηε ρξήζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

4. Να θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγψληαο ηελ επηινγή ζαο κε θξάζεηο 

απφ ηελ ηαηλία: ην απφζπαζκα 3 ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο 

(ΐ) ηδηψκαηα 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

5. Πψο κηιάεη ν Κηηζάξαο: (Ώ) ζηε Λίηζα θαη γηαηί ρξεζηκνπνηεί επαλαιακβαλφκελα 

ην ξήκα «βάιε» θαη (ΐ) ζηε Φηθίθα; Γηαηί ν Κηηζάξαο είλαη «ππφ ζθέςηλ»; Πνηα είλαη 

ε γισζζηθή επηινγή ηνπ Κηηζάξα θαη ηη κήλπκα ζέιεη λα κεηαδψζεη ζηε Φηθίθα; Πψο 

ηνπ απαληάεη ε Φηθίθα θαη κε ηη χθνο; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηο ζπίηι 

Κάλνληαο κία έξεπλα ζην δηαδίθηπν λα βξείηε ηη ζεκαίλνπλ νη παξαθάησ ιέμεηο - 

θξάζεηο:  

 «ηέγλσζε ην ιαξχγγη κνπ» - «Φξαγθάθη δηθφ ζνπ βγήθε κηα θνξά» 

 «Πνπ ην ‘καζεο θαη ην θαζεξάθη ζην ρσξηφ ζαο, εζείο θφβαηε ηνλ παηζά κε ην 

ςαιίδη» 

 «άιηα (κέρξη ην πεξίπηεξν)!» - «Σψξα γηαηί κε ζηαπξψλεηο;»  

 «Να ζε δσ κηα θνξά λα πάξεηο κεγάιν θαη ηη θαιφ ζηνλ θφζκν!» 

 «Θα ζηελ θάεη ηελ Φηθίθα!» - «Κάλε ην ζηαπξφ ζνπ θαη βνπξ!» 

 «Δ Λίηζα είλαη θίλν γπλαηθάθη!» - «παγγνξακέλε! Σζηγγνχλαξε! θσηζέδε!» 

 «Καη λα μέξεηο ηψξα κνπ ηελ άλαςεο θαη κέλα, ζα θνπθνπισζψ» 

 «Σδεξεκέο», «δνπκπάο», «θνπκάξσ», «κπνλακάο» 

 

Να απαληήζεηε γξαπηά ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

1. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 ππάξρνπλ θάπνηεο ιέμεηο – θξάζεηο 

πνπ είλαη είηε παξάγσγεο απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα είηε επηβίσζαλ απηνχζηεο 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Ση δείρλνπλ νη ιέμεηο απηέο γηα ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή γιψζζα; Με βάζε ην δεδνκέλν απηφ:  

 ηε θξάζε «Θα ηνλ ςάμσ θαη ζα ηνλ εχξσ» λα ςάμεηε θαη λα βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο ηνπ ξήκαηνο «εχξσ» ζηα αξραία ειιεληθά. Ώπφ ηνπο 

ρξφλνπο πνπ βξήθαηε πνηνπο ρξεζηκνπνηνχκε κέρξη ζήκεξα; 

 «Πνδήιαην»: απφ πνην αξραίν ειιεληθφ ξήκα βγαίλεη ε ιέμε «πνδήιαην» θαη 

ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά;  

 «Ήκαξηνλ, ξε Εήθν»: Ση ζήκαηλε ζηελ αξραία Βιιάδα ε ιέμε «ακαξηάλσ» θαη 

ηη ζεκαίλεη ζήκεξα; Πσο εμεγείηε απηή ηελ δηαθνξά;  

 «Α, πνπ λα φςεζηε!»: απφ πνηα ιέμε βγαίλεη ην ξήκα «φςεζηε»; Να βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο απφ ηα αξραία ειιεληθά θαη λα γξάςεηε παξάγσγα ζηα λέα 

ειιεληθά απφ φια ηα ζέκαηα ηνπ ξήκαηνο. 

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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2. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 αθνχκε ηε θξάζε «αδεξθέ κνπ». Πφηε 

απνθαινχκε θάπνηνλ «αδεξθέ κνπ» θαη ηη ζέινπκε λα ηνπ δείμνπκε κε ηε θξάζε 

απηή; Πσο ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε απηή ζηελ ηαηλία ζε θάζε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, κε πνην χθνο θαη ηη δειψλεη ε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ρξήζε ηεο ιέμεο; 

 

Ώπφζπαζκα 3 Φξάζε Πεξίζηαζε 

Βπηθνηλσλίαο 

Όθνο Υξήζε - Έλλνηα 

 

 

Αξγχξε! Ακάλ 

αδεξθέ κνπ θαιά 

πνπ ζε βξήθα 

   

Ώπφζπαζκα 4     

 

«Βξε αδεξθέ κνπ, 

θάλεθε, λαη ή 

φρη;» 

 

«Γηαηί δείρλεηο γηα 

κεγάινο αεηφο 

κσξ’ αδεξθέ κνπ» 

   

 

Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι: 

Μειεηήζηε ηα απνζπάζκαηα 3 θαη 4 θαη απαληήζηε γξαπηά ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

Α. ηελ ηαηλία παξνπζηάδνληαη δχν εξσηεπκέλα δεπγάξηα: ν Κηηζάξαο κε ηε Φηθίθα 

θαη ν Ώξγχξεο κε ηε Λίηζα. Σα δχν δεπγάξηα έρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα ζρέζεο; Πνην 

είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν θαη πνηα ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε; 

Μειεηψληαο ην απφζπαζκα θαηαγξάςηε ηη είλαη ε αγάπε αλάκεζα ζε δχν λεαξά 

δεπγάξηα θαη πσο απηή θαζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη θνηλσληθά; 

Β. Να γξάςεηε έλα κηθξφ θείκελν ζην νπνίν λα εμεγείηε ην εμήο: Με βάζε ηα 

ιεγφκελα ηνπ Κηηζάξα πνηνπο ζπλεηξκνχο έθαλε ε Λίηζα θαη θαηάιαβε φηη βξήθε 

δνπιεηά ν Ώληψλεο; Ση ζαο ιέεη απηφ γηα ηα ήζε ηεο επνρήο; 

Γ. Πψο βξήθε δνπιεηά ν Ώξγχξεο θαη πνπ; Πνην ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ηη 

ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε απφ ηα ιφγηα ηνπ Ώξγχξε; Με βάζε ηελ θνπβέληα ηνπ 

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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Κηηζάξα θαη ηνπ Ώξγχξε πνηα ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε δσή ησλ λέσλ εθείλεο 

ηεο επνρήο; 

Γ. Πσο πεξηγξάθεη ν Γήθνο ην θαθελείν θαη ηνπο ζακψλεο ηνπ πνπ ςάρλεη ν Μήηζνο 

ν νθέξ θαη ηη ζρέζε (νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο) έρεη κε ηηο ζεκεξηλέο θαθεηέξηεο ηεο 

πφιεο καο; 

Δ. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ Ώξγχξε θαη ηε Λίηζα λα θιεθηνχλ; 

Κιέβνληαη ηα ζεκεξηλά δεπγάξηα, αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Πηζηεχεηε φηη είλαη 

ζσζηφ λα θιέβνληαη ηα δεπγάξηα; πλαληήζαηε θάπνην θείκελν ζηα Νέα Βιιεληθά 

πνπ λα κηιάεη γηα θινπή – αξπαγή γπλαίθαο; Γλσξίδεηε άιια παξφκνηα πεξηζηαηηθά 

απφ ηελ ηζηνξία – κπζνινγία; Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ησλ θινπψλ απηψλ απφ ηελ 

θινπή ζην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινπζήζαηε; 

ιεο νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ γξαπηά θαη λα ζηαινχλ ειεθηξνληθά κε 

e-mail ή λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο 

  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ - ΟΜΑΓΑ Β 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 3 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηην ηάξη: 

1. Πνην χθνο ρξεζηκνπνηεί ν Κηηζάξαο: (α) φηαλ κηιάεη ζην ηειέθσλν, (β) φηαλ 

κηιάεη ζηνλ Ώξγχξε, (γ) φηαλ κηιάεη ζηνλ Γήθν θαη (δ) φηαλ κηιάεη ζηελ Φηθίθα; 

Υξεζηκνπνηεί πάληα θαη ζε φινπο ην ίδην χθνο ή φρη θαη γηαηί; 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

2. (α) Πνην είλαη ην χθνο ηνπ Γήθνπ ζηνλ Κηηζάξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξαγγειίαο; Ώιιάδεη, λαη ή φρη θαη γηαηί; (β) «παγγνξακέλε! Σζηγγνχλαξε! 

θσηζέδε!» Πνην είλαη ην ζηεξεφηππν εδψ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

3. Ο Κηηζάξαο ρξεζηκνπνηεί ιατθφ χθνο (δεκνηηθή γιψζζα) φηαλ ιέεη «Ακάλ, αδεξθέ 

κνπ θαιά πνπ ζε βξήθα!» θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί επίζεκν χθνο (θαζαξεχνπζα 

γιψζζα) φηαλ ιέεη ηελ θξάζε «Ωξαία εηθψλ! Παλφξακα!». Γηαηί ην θάλεη απηφ; Ση 

ζέιεη λα δείμεη κε ηελ ρξήζε ηεο δεκνηηθήο θαη ηη κε ηελ ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

4. Να θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγψληαο ηελ επηινγή ζαο κε θξάζεηο 

απφ ηελ ηαηλία: ην απφζπαζκα 3, ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο. 

(ΐ) ηδηψκαηα. 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 
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5. Πσο κηιάεη ν Κηηζάξαο: (Ώ) ζηε Λίηζα θαη γηαηί ρξεζηκνπνηεί επαλαιακβαλφκελα 

ην ξήκα «βάιε» θαη (ΐ) ζηελ Φηθίθα; Γηαηί ν Κηηζάξαο είλαη «ππφ ζθέςηλ»; Πνηα 

είλαη ε γισζζηθή επηινγή ηνπ Κηηζάξα θαη ηη κήλπκα ζέιεη λα κεηαδψζεη ζηελ 

Φηθίθα; Πσο ηνπ απαληάεη ε Φηθίθα θαη κε ηη χθνο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηο ζπίηι 

Κάλνληαο κία έξεπλα ζην δηαδίθηπν λα βξείηε ηη ζεκαίλνπλ νη παξαθάησ ιέμεηο - 

θξάζεηο:  

 «ηέγλσζε ην ιαξχγγη κνπ» - «Φξαγθάθη δηθφ ζνπ βγήθε κηα θνξά» 

 «Πνχ ην ‘καζεο θαη ην θαζεξάθη ζην ρσξηφ ζαο, εζείο θφβαηε ηνλ παηζά κε ην 

ςαιίδη» 

 «άιηα (κέρξη ην πεξίπηεξν)!» - «Σψξα γηαηί κε ζηαπξψλεηο;»  

 «Να ζε δσ κηα θνξά λα πάξεηο κεγάιν θαη ηη θαιφ ζηνλ θφζκν!» 

 «Θα ζηε θάεη ηε Φηθίθα!» - «Κάλε ην ζηαπξφ ζνπ θαη βνπξ!» 

 «Δ Λίηζα είλαη θίλν γπλαηθάθη!» - «παγγνξακέλε! Σζηγγνχλαξε! θσηζέδε!» 

 «Καη λα μέξεηο ηψξα κνπ ηελ άλαςεο θαη κέλα, ζα θνπθνπισζψ» 

 «Σδεξεκέο», «δνπκπάο», «θνπκάξσ», «κπνλακάο» 

 

Να απαληήζεηε γξαπηά ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

3. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 ππάξρνπλ θάπνηεο ιέμεηο – θξάζεηο 

πνπ είλαη είηε παξάγσγεο απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα είηε επηβίσζαλ απηνχζηεο 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Ση δείρλνπλ νη ιέμεηο απηέο γηα ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή γιψζζα; Με βάζε ην δεδνκέλν απηφ:  

 ηελ θξάζε «Θα ηνλ ςάμσ θαη ζα ηνλ εχξσ» λα ςάμεηε θαη λα βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο ηνπ ξήκαηνο «εχξσ» ζηα αξραία ειιεληθά. Ώπφ ηνπο 

ρξφλνπο πνπ βξήθαηε πνηνπο ρξεζηκνπνηνχκε κέρξη ζήκεξα; 

 «Πνδήιαην»: απφ πνην αξραίν ειιεληθφ ξήκα βγαίλεη ε ιέμε «πνδήιαην» θαη 

ηη ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά;  

 «Ήκαξηνλ, ξε Εήθν»: Ση ζήκαηλε ζηελ αξραία Βιιάδα ε ιέμε «ακαξηάλσ» θαη 

ηη ζεκαίλεη ζήκεξα; Πσο εμεγείηε απηή ηε δηαθνξά;  

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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 «Α, πνπ λα φςεζηε!»: απφ πνηα ιέμε βγαίλεη ην ξήκα «φςεζηε»; Να βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο απφ ηα αξραία ειιεληθά θαη λα γξάςεηε παξάγσγα ζηα λέα 

ειιεληθά απφ φια ηα ζέκαηα ηνπ ξήκαηνο. 

4. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 αθνχκε ηε θξάζε «αδεξθέ κνπ». Πφηε 

απνθαινχκε θάπνηνλ «αδεξθέ κνπ» θαη ηη ζέινπκε λα ηνπ δείμνπκε κε ηε θξάζε 

απηή; Πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε απηή ζηελ ηαηλία ζε θάζε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, κε πνην χθνο θαη ηη δειψλεη ε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ρξήζε ηεο ιέμεο; 

 

Ώπφζπαζκα 3 Φξάζε Πεξίζηαζε 

Βπηθνηλσλίαο 

Όθνο Υξήζε - Έλλνηα 

 

 

Αξγχξε! Ακάλ 

αδεξθέ κνπ θαιά 

πνπ ζε βξήθα 

   

Ώπφζπαζκα 4     

 

«Βξε αδεξθέ κνπ, 

θάλεθε, λαη ή 

φρη;» 

 

«Γηαηί δείρλεηο γηα 

κεγάινο αεηφο 

κσξ’ αδεξθέ κνπ» 

   

 

Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι: 

Μειεηήζηε ηα απνζπάζκαηα 3 θαη 4 θαη απαληήζηε γξαπηά ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

Α. ηελ ηαηλία παξνπζηάδνληαη δχν εξσηεπκέλα δεπγάξηα: ν Κηηζάξαο κε ηε Φηθίθα 

θαη ν Ώξγχξεο κε ηε Λίηζα. Σα δχν δεπγάξηα έρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα ζρέζεο; Πνην 

είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν θαη πνηα ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε; 

Μειεηψληαο ην απφζπαζκα θαηαγξάςηε ηη είλαη ε αγάπε αλάκεζα ζε δχν λεαξά 

δεπγάξηα θαη πψο απηή θαζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη θνηλσληθά; 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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Β. Να γξάςεηε έλα κηθξφ θείκελν ζην νπνίν λα εμεγείηε ην εμήο: Με βάζε ηα 

ιεγφκελα ηνπ Κηηζάξα πνηνπο ζπλεηξκνχο έθαλε ε Λίηζα θαη θαηάιαβε φηη βξήθε 

δνπιεηά ν Ώληψλεο; Ση ζαο ιέεη απηφ γηα ηα ήζε ηεο επνρήο; 

 

Γ. Πψο βξήθε δνπιεηά ν Ώξγχξεο θαη πνχ; Πνην ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ηη 

ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε απφ ηα ιφγηα ηνπ Ώξγχξε; Με βάζε ηελ θνπβέληα ηνπ 

Κηηζάξα θαη ηνπ Ώξγχξε πνηα ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε δσή ησλ λέσλ εθείλεο 

ηεο επνρήο; 

 

Γ. Πσο πεξηγξάθεη ν Γήθνο ην θαθελείν θαη ηνπο ζακψλεο ηνπ πνπ ςάρλεη ν Μήηζνο 

ν νθέξ θαη ηη ζρέζε (νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο) έρεη κε ηηο ζεκεξηλέο θαθεηέξηεο ηεο 

πφιεο καο; 

 

Δ. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ Ώξγχξε θαη ηε Λίηζα λα θιεθηνχλ; 

Κιέβνληαη ηα ζεκεξηλά δεπγάξηα, αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Πηζηεχεηε φηη είλαη 

ζσζηφ λα θιέβνληαη ηα δεπγάξηα; πλαληήζαηε θάπνην θείκελν ζηα Νέα Βιιεληθά 

πνπ λα κηιάεη γηα θινπή – αξπαγή γπλαίθαο; Γλσξίδεηε άιια παξφκνηα πεξηζηαηηθά 

απφ ηελ ηζηνξία – κπζνινγία; Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ησλ θινπψλ απηψλ απφ ηελ 

θινπή ζην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινπζήζαηε; 

ιεο νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ γξαπηά θαη λα ζηαινχλ ειεθηξνληθά κε 

e-mail ή λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ – ΟΜΑΓΑ Γ 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 4 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be


 

 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

 Αϋ Λυκείου «Σθσ Κακομοίρασ: Θ γλϊςςα ωσ κοινωνικι καταςκευι» 
ελίδα 57 από 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηην ηάξη: 

1. Πνην είλαη ην χθνο ηνπ Γήθνπ: (α) φηαλ κηιάεη γηα ηνλ Κηηζάξα, (β) φηαλ δίλεη 

νδεγίεο γηα ην θαθελείν; Γηαηί αιιάδεη ην χθνο ηνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

2. (α) Ση ελλνεί ν Γήθνο φηαλ ιέεη ζηνλ Μήηζν ηνλ νθέξ: «Μνπζηάθη έρεηο ζα ην 

θαηαιάβεηο»; Πνην είλαη ην ζηεξεφηππν εδψ; (β) Με ηη χθνο κπαίλεη κέζα ν Κηηζάξαο, 

πψο ηνλ απνθαιεί ν Γήθνο θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

3. Ο Γήθνο ρξεζηκνπνηεί ιατθφ χθνο (δεκνηηθή γιψζζα) φηαλ ιέεη «Γελ έρσ πάξε – 

δψζε κε ιερξίηεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί επίζεκν χθνο (θαζαξεχνπζα 

γιψζζα) φηαλ ιέεη ηελ θξάζε «Σν θηινζφθεζα: αη γπλαίθαη είλαη άπηζηαη!». Γηαηί ην 

θάλεη απηφ; Ση ζέιεη λα δείμεη κε ηε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο θαη ηη κε ηε ρξήζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 
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4. Να θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγψληαο ηελ επηινγή ζαο κε θξάζεηο 

απφ ηελ ηαηλία: ην απφζπαζκα 3 ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο 

(ΐ) ηδηψκαηα 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

5. Οη δχν εξσηεπκέλνη απνθαζίδνπλ λα θιεθηνχλ. Γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνλ Γήθν, 

ν νπνίνο θαιεί ηελ αζηπλνκία. ην ζεκείν απηφ ε ηαηλία αιιάδεη ην χθνο θαη ηνλ 

ηφλν ηεο κνπζηθήο θαη νη δπν εξσηεπκέλνη πηάλνληαη ρέξη ρέξη. Πνηα είλαη ε γιψζζα 

ηνπ ζψκαηνο; Ση ζέιεη λα δείμεη ε εηθφλα απηή; Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην χθνο ηεο 

ηαηλίαο ζε απηφ ην ζεκείν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………… 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηο ζπίηι 

Κάλνληαο κία έξεπλα ζην δηαδίθηπν λα βξείηε ηη ζεκαίλνπλ νη παξαθάησ ιέμεηο - 

θξάζεηο: 

 «Σεκπειραλάο», «Γηαηί δείρλεη γηα κεγάινο ατηφο, βξε αδεξθέ κνπ…»  

 «Φπρξακέλνη είζηε;», «ΐιέπσ κηα ειαθξά ςπρξαζία κεηαμχ ζαο, πφηε 

ςπρξαζηήθαηε;»  

 «Θα μαλάξζσ λα θαζαξίζνπκε, Γήθν!» 

 «Λερξίηεο», «Μάηη ηζαθίξηθν»  

 «Αε βαξάσ απηά πνπ άθεζε ν Δξψδεο», «Σνπκπέθα», «Μφθν» 

 «ΐαζηάηε Σνχξθνη η’ άινγα», «Θα πεξάζεη δάραξεο…», 

Να απαληήζεηε γξαπηά ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 
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5. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 ππάξρνπλ θάπνηεο ιέμεηο – θξάζεηο 

πνπ είλαη είηε παξάγσγεο απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα είηε επηβίσζαλ απηνχζηεο 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Ση δείρλνπλ νη ιέμεηο απηέο γηα ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή γιψζζα; Με βάζε ην δεδνκέλν απηφ:  

 ηε θξάζε «Θα ηνλ ςάμσ θαη ζα ηνλ εχξσ» λα ςάμεηε θαη λα βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο ηνπ ξήκαηνο «εχξσ» ζηα αξραία ειιεληθά. Ώπφ ηνπο 

ρξφλνπο πνπ βξήθαηε πνηνπο ρξεζηκνπνηνχκε κέρξη ζήκεξα; 

 «Πνδήιαην»: απφ πνην αξραίν ειιεληθφ ξήκα βγαίλεη ε ιέμε «πνδήιαην» θαη 

ηη ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά;  

 «Ήκαξηνλ, ξε Εήθν»: Ση ζήκαηλε ζηελ αξραία Βιιάδα ε ιέμε «ακαξηάλσ» θαη 

ηη ζεκαίλεη ζήκεξα; Πψο εμεγείηε απηή ηε δηαθνξά;  

 «Α, πνπ λα φςεζηε!»: απφ πνηα ιέμε βγαίλεη ην ξήκα «φςεζηε»; Να βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο απφ ηα αξραία ειιεληθά θαη λα γξάςεηε παξάγσγα ζηα λέα 

ειιεληθά απφ φια ηα ζέκαηα ηνπ ξήκαηνο. 

6. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 αθνχκε ηε θξάζε «αδεξθέ κνπ». 

Πφηε απνθαινχκε θάπνηνλ «αδεξθέ κνπ» θαη ηη ζέινπκε λα ηνπ δείμνπκε κε ηε 

θξάζε απηή; Πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε απηή ζηελ ηαηλία ζε θάζε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, κε πνην χθνο θαη ηη δειψλεη ε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ρξήζε ηεο ιέμεο; 

 

Ώπφζπαζκα 3 Φξάζε Πεξίζηαζε 

Βπηθνηλσλίαο 

Όθνο Υξήζε - Έλλνηα 

 

 

Αξγχξε! Ακάλ 

αδεξθέ κνπ θαιά 

πνπ ζε βξήθα 

   

Ώπφζπαζκα 4     

 

«Βξε αδεξθέ κνπ, 

θάλεθε, λαη ή 

φρη;» 

 

«Γηαηί δείρλεηο γηα 

κεγάινο αεηφο 

κσξ’ αδεξθέ κνπ» 

   

 

Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι: 

Μειεηήζηε ηα απνζπάζκαηα 3 θαη 4 θαη απαληήζηε γξαπηά ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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Α. ηελ ηαηλία παξνπζηάδνληαη δχν εξσηεπκέλα δεπγάξηα: ν Κηηζάξαο κε ηε Φηθίθα 

θαη ν Ώξγχξεο κε ηε Λίηζα. Σα δχν δεπγάξηα έρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα ζρέζεο; Πνην 

είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν θαη πνηα ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε; 

Μειεηψληαο ην απφζπαζκα θαηαγξάςηε ηη είλαη ε αγάπε αλάκεζα ζε δχν λεαξά 

δεπγάξηα θαη πψο απηή θαζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη θνηλσληθά; 

Β. Να γξάςεηε έλα κηθξφ θείκελν ζην νπνίν λα εμεγείηε ην εμήο: Με βάζε ηα 

ιεγφκελα ηνπ Κηηζάξα πνηνπο ζπλεηξκνχο έθαλε ε Λίηζα θαη θαηάιαβε φηη βξήθε 

δνπιεηά ν Ώληψλεο; Ση ζαο ιέεη απηφ γηα ηα ήζε ηεο επνρήο; 

Γ. Πψο βξήθε δνπιεηά ν Ώξγχξεο θαη πνχ; Πνην ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ηη 

ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε απφ ηα ιφγηα ηνπ Ώξγχξε; Με βάζε ηελ θνπβέληα ηνπ 

Κηηζάξα θαη ηνπ Ώξγχξε πνηα ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε δσή ησλ λέσλ εθείλεο 

ηεο επνρήο; 

Γ. Πψο πεξηγξάθεη ν Γήθνο ην θαθελείν θαη ηνπο ζακψλεο ηνπ πνπ ςάρλεη ν Μήηζνο 

ν νθέξ θαη ηη ζρέζε (νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο) έρεη κε ηηο ζεκεξηλέο θαθεηέξηεο ηεο 

πφιεο καο; 

Δ. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ Ώξγχξε θαη ηελ Λίηζα λα θιεθηνχλ; 

Κιέβνληαη ηα ζεκεξηλά δεπγάξηα, αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Πηζηεχεηε φηη είλαη 

ζσζηφ λα θιέβνληαη ηα δεπγάξηα; πλαληήζαηε θάπνην θείκελν ζηα Νέα Βιιεληθά 

πνπ λα κηιάεη γηα θινπή – αξπαγή γπλαίθαο; Γλσξίδεηε άιια παξφκνηα πεξηζηαηηθά 

απφ ηελ ηζηνξία – κπζνινγία; Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ησλ θινπψλ απηψλ απφ ηελ 

θινπή ζην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινπζήζαηε; 

ιεο νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ γξαπηά θαη λα ζηαινχλ ειεθηξνληθά κε 

e-mail ή λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

  

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ – ΟΜΑΓΑ Γ. 

 

Αηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζείζηε ην Ώπφζπαζκα 4 απφ ηελ ειιεληθή ηαηλία «Σεο θαθνκνίξαο» θαη 

απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο. 

http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηην ηάξη: 

1. Πνην είλαη ην χθνο ηνπ Γήθνπ: (α) φηαλ κηιάεη γηα ηνλ Κηηζάξα, (β) φηαλ δίλεη 

νδεγίεο γηα ην θαθελείν; Γηαηί αιιάδεη ην χθνο ηνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

2. (α) Ση ελλνεί ν Γήθνο φηαλ ιέεη ζηνλ Μήηζν ηνλ νθέξ: «Μνπζηάθη έρεηο ζα ην 

θαηαιάβεηο»; Πνην είλαη ην ζηεξεφηππν εδψ; (β) Με ηη χθνο κπαίλεη κέζα ν Κηηζάξαο, 

πψο ηνλ απνθαιεί ν Γήθνο θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

3. Ο Γήθνο ρξεζηκνπνηεί ιατθφ χθνο (δεκνηηθή γιψζζα) φηαλ ιέεη «Γελ έρσ πάξε – 

δψζε κε ιερξίηεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί επίζεκν χθνο (θαζαξεχνπζα 

γιψζζα) φηαλ ιέεη ηελ θξάζε «Σν θηινζφθεζα: αη γπλαίθαη είλαη άπηζηαη!». Γηαηί ην 

θάλεη απηφ; Ση ζέιεη λα δείμεη κε ηελ ρξήζε ηεο δεκνηηθήο θαη ηη κε ηελ ρξήζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………… 

4. Να θπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγψληαο ηελ επηινγή ζαο κε θξάζεηο 

απφ ηελ ηαηλία: ην απφζπαζκα 3 ηα πξφζσπα πνπ κηιάλε ρξεζηκνπνηνχλ: 

(Ώ) δηαιέθηνπο 

(ΐ) ηδηψκαηα 

(Γ) ηδησκαηηζκνχο 

(Α) ηδησηηζκνχο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

5. Οη δχν εξσηεπκέλνη απνθαζίδνπλ λα θιεθηνχλ. Γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνλ Γήθν, 

ν νπνίνο θαιεί ηελ αζηπλνκία. ην ζεκείν απηφ ε ηαηλία αιιάδεη ην χθνο θαη ηνλ 

ηφλν ηεο κνπζηθήο θαη νη δπν εξσηεπκέλνη πηάλνληαη ρέξη ρέξη. Πνηα είλαη ε γιψζζα 

ηνπ ζψκαηνο; Ση ζέιεη λα δείμεη ε εηθφλα απηή; Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην χθνο ηεο 

ηαηλίαο ζε απηφ ην ζεκείν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

Ομαδική γπαπηή επγαζία ζηο ζπίηι 

Κάλνληαο κία έξεπλα ζην δηαδίθηπν λα βξείηε ηη ζεκαίλνπλ νη παξαθάησ ιέμεηο - 

θξάζεηο: 

 «Σεκπειραλάο», «Γηαηί δείρλεη γηα κεγάινο ατηφο, βξε αδεξθέ κνπ…»  

 «Φπρξακέλνη είζηε;», «ΐιέπσ κηα ειαθξά ςπρξαζία κεηαμχ ζαο, πφηε 

ςπρξαζηήθαηε;»  

 «Θα μαλάξζσ λα θαζαξίζνπκε, Γήθν!» 
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 «Λερξίηεο», «Μάηη ηζαθίξηθν»  

 «Αελ βαξάσ απηά πνπ άθεζε ν Δξψδεο», «Σνπκπέθα», «Μφθν» 

 «ΐαζηάηε Σνχξθνη η’ άινγα», «Θα πεξάζεη δάραξεο…», 

 

Να απαληήζεηε γξαπηά ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

7. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 ππάξρνπλ θάπνηεο ιέμεηο – θξάζεηο 

πνπ είλαη είηε παξάγσγεο απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα είηε επηβίσζαλ απηνχζηεο 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Ση δείρλνπλ νη ιέμεηο απηέο γηα ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή γιψζζα; Με βάζε ην δεδνκέλν απηφ:  

 ηελ θξάζε «Θα ηνλ ςάμσ θαη ζα ηνλ εχξσ» λα ςάμεηε θαη λα βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο ηνπ ξήκαηνο «εχξσ» ζηα αξραία ειιεληθά. Ώπφ ηνπο 

ρξφλνπο πνπ βξήθαηε πνηνπο ρξεζηκνπνηνχκε κέρξη ζήκεξα; 

 «Πνδήιαην»: απφ πνην αξραίν ειιεληθφ ξήκα βγαίλεη ε ιέμε «πνδήιαην» θαη 

ηη ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά;  

 «Ήκαξηνλ, ξε Εήθν»: Ση ζήκαηλε ζηελ αξραία Βιιάδα ε ιέμε «ακαξηάλσ» θαη 

ηη ζεκαίλεη ζήκεξα; Πψο εμεγείηε απηή ηε δηαθνξά;  

 «Α, πνπ λα φςεζηε!»: απφ πνηα ιέμε βγαίλεη ην ξήκα «φςεζηε»; Να βξείηε ηνπο 

αξρηθνχο ρξφλνπο απφ ηα αξραία ειιεληθά θαη λα γξάςεηε παξάγσγα ζηα λέα 

ειιεληθά απφ φια ηα ζέκαηα ηνπ ξήκαηνο. 

8. ην Ώπφζπαζκα 3 θαη ζην Ώπφζπαζκα 4 αθνχκε ηε θξάζε «αδεξθέ κνπ». 

Πφηε απνθαινχκε θάπνηνλ «αδεξθέ κνπ» θαη ηη ζέινπκε λα ηνπ δείμνπκε κε ηε 

θξάζε απηή; Πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε απηή ζηελ ηαηλία ζε θάζε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, κε πνην χθνο θαη ηη δειψλεη ε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ρξήζε ηεο ιέμεο; 

 

Ώπφζπαζκα 3 Φξάζε Πεξίζηαζε 

Βπηθνηλσλίαο 

Όθνο Υξήζε - Έλλνηα 

 

 

Αξγχξε! Ακάλ 

αδεξθέ κνπ θαιά 

πνπ ζε βξήθα 

   

Ώπφζπαζκα 4     

 

«Βξε αδεξθέ κνπ, 

θάλεθε, λαη ή 

φρη;» 

 

«Γηαηί δείρλεηο γηα 

κεγάινο αεηφο 

κσξ’ αδεξθέ κνπ» 

   

http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EUYv7tL6-0E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KEHbDQlBByI&feature=youtu.be
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Αηομική επγαζία ζηο ζπίηι: 

Μειεηήζηε ηα απνζπάζκαηα 3 θαη 4 θαη απαληήζηε γξαπηά ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

Α. ηελ ηαηλία παξνπζηάδνληαη δχν εξσηεπκέλα δεπγάξηα: ν Κηηζάξαο κε ηε Φηθίθα 

θαη ν Ώξγχξεο κε ηε Λίηζα. Σα δχν δεπγάξηα έρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα ζρέζεο; Πνην 

είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν θαη πνηα ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε; 

Μειεηψληαο ην απφζπαζκα θαηαγξάςηε ηη είλαη ε αγάπε αλάκεζα ζε δχν λεαξά 

δεπγάξηα θαη πψο απηή θαζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη θνηλσληθά; 

Β. Να γξάςεηε έλα κηθξφ θείκελν ζην νπνίν λα εμεγείηε ην εμήο: Με βάζε ηα 

ιεγφκελα ηνπ Κηηζάξα πνηνπο ζπλεηξκνχο έθαλε ε Λίηζα θαη θαηάιαβε φηη βξήθε 

δνπιεηά ν Ώληψλεο; Ση ζαο ιέεη απηφ γηα ηα ήζε ηεο επνρήο; 

Γ. Πψο βξήθε δνπιεηά ν Ώξγχξεο θαη πνχ; Πνην ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ηη 

ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε απφ ηα ιφγηα ηνπ Ώξγχξε; Με βάζε ηελ θνπβέληα ηνπ 

Κηηζάξα θαη ηνπ Ώξγχξε πνηα ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε δσή ησλ λέσλ εθείλεο 

ηεο επνρήο; 

Γ. Πψο πεξηγξάθεη ν Γήθνο ην θαθελείν θαη ηνπο ζακψλεο ηνπ πνπ ςάρλεη ν Μήηζνο 

ν νθέξ θαη ηη ζρέζε (νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο) έρεη κε ηηο ζεκεξηλέο θαθεηέξηεο ηεο 

πφιεο καο; 

Δ. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ Ώξγχξε θαη ηε Λίηζα λα θιεθηνχλ; 

Κιέβνληαη ηα ζεκεξηλά δεπγάξηα, αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Πηζηεχεηε φηη είλαη 

ζσζηφ λα θιέβνληαη ηα δεπγάξηα; πλαληήζαηε θάπνην θείκελν ζηα Νέα Βιιεληθά 

πνπ λα κηιάεη γηα θινπή – αξπαγή γπλαίθαο; Γλσξίδεηε άιια παξφκνηα πεξηζηαηηθά 

απφ ηελ ηζηνξία – κπζνινγία; Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ησλ θινπψλ απηψλ απφ ηελ 

θινπή ζην απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινπζήζαηε; 

 

ιεο νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ γξαπηά θαη λα ζηαινχλ ειεθηξνληθά κε 

e-mail ή λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 
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ηάδην 3ν  

Παηρλίδηα Ρφισλ. 

Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 1 

Απιθμόρ μαθηηών: 2 

Γιανομή Ρόλων: Εήκορ & Κςπ  Πανηελήρ 

 

Αηαβάζηε ηνπο δηάινγνπο ζηηο παξαθάησ ζθελέο θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε 

ηνπο ραξαθηήξεο φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξα θαη δσληαλά! 

 

κηνή 1 
- Γήθνο: (Μηιάεη ζην ηειέθσλν) Άληε καληάκ κπξνο! Καηάζηεκα ηξνθίκσλ, εδψ 

'πνδηεπζπληήο!  

(Μπαίλεη κέζα ν θπξ Παληειήο, ηνπ ξίρλεη έλα θάζθειν)  

- Γήθνο: ηα κνχηξα ζνπ!... Με ζπγρσξείηε καληάκ! Αελ ήηαλ γηα ζαο! Μνπ ζηείιαλε 

έλα ηειεγξάθεκα θαη ην 'ζηεηια πίζσ! 

- Γήθνο: (Μηιάεη ζην ηειέθσλν) Ση λα 'ρνπκε; Ναη, λνκίδσ πσο έρνπκε έλα θαη 

κνλαρηθφ. Γηα αλακείλαηε νιίγνλ ηη... Βίλαη απηφ πνπ έρεη κηα ηξνχπα ζηε κέζε;... Αελ 

μέξσ λα ζαο πσ ηη κάξθα είλαη γηαηί ηα γξάκκαηα είλαη η' αλάζθεια!... Β, κάιινλ δελ 

ζα είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο, ζα είλαη αιινδαπήο πξνειεχζεσο, γηαηί βιέπσ πνιιά 

καζθαξαιίθηα απ' φμσ! Έρεη θάηη γαηηά, θάηη ιηνληάξηα!... Πάλησο εζείο ζα ηα θάηε;... 

ρη, ζα η' αλάςεηε!... Β, άκα αλάςνπλ αλάςαλε! Μάιηζηα ζα ηα ζηείισ ζε πξψηε 

επθαηξία γηαηί ιείπεη ν κηθξφο!... αο κεξζψ καληάκ! Χξέ ληνπβάξ! 

- Κπξ Παληειήο: ΐξε, ζε δνπιεχνπλε βξε κνζράξη!  

- Γήθνο: Αε γελλήζεθε αθφκα άλζξσπνο πνπ ζα κε θνξντδέςεη εκέλα!  

- Κπξ Παληειήο: Γελλήζεθε φκσο απηφο πνπ ζα ζε μπινθνξηψζεη!  

- Γήθνο: Γηα θάλε πσο ρηππάο θη αλ δελ πάσ ζην Τπνπξγείν Τγξαζίαο λα ηα αλαθέξσ 

φια απηά... 

 

κηνή 2 
- Γήθνο: ...θαη κε θξαηάο θαη ηνλ Ίθα! Πνηνο είλ' απηφο ν Ίθαο;  

- Κπξ Παληειήο: Ώπηφ φινη ην πιεξψλνπλ!  

- Γήθνο: Αελ ην πιεξψλσ εγψ! Αε κε θηάλεη πνπ δε κε πιεξψλεηο, κνπ θξαηάο θαη 

ηνλ Ίθα! Καη κνπ ιεο φιν ππνκνλή Γήθν ζ' αξξσζηήζεηο! Πφηε ζ' αξξσζηήζσ εγψ; 

 

http://glossa4.webnode.gr/news/%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2582/
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Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 2 

Απιθμόρ μαθηηών: 2 

Γιανομή Ρόλων: Εήκορ & Κςπ Πανηελήρ  

 

Αηαβάζηε ηνπο δηάινγνπο ζηηο παξαθάησ ζθελέο θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε ηνπ 

ραξαθηήξεο φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξα θαη δσληαλά! 

 

κηνή 1 
- Γήθνο: Βκέλα κε ην «ξε», λα κε κνπ κηιάο, γηαηί εγψ ην «ξε» δελ ην ζεθψλσ! Οχηε 

ρεηξνλνκίεο δε ζεθψλσ, αθνχο;  

- Κπξ Παληειήο: Βζχ κνπ θάλεηο ρεηξνλνκίεο!  

- Γήθνο: νπ θάλσ ρεηξνλνκίεο γηα λα κε κνπ θάλεηο εζχ! 

- Κπξ Παληειήο: Πνχ ήζνπλα;  

- Γήθνο: Πνχ κ' φζηεηιεο;  

- Κπξ Παληειήο: Πνχ ζε έζηεηια; Να παο θάηη πξάγκαηα ηεο θπξά Παλαγηψηαο θαη 

θάηη ινπκίληα ηεο θπξά Θνδψξαο!  

- Γήθνο: Β, ηα ινπκίληα! Μνπ πέζαλε!  

- Κπξ Παληειήο: Γη' απηφ άξγεζεο;  

- Γήθνο: ζπνπ λα ηα καδψμσ, ηη λα θάλσ;  

- Κπξ Παληειήο: Να ζνπ θνπαλήζσ κία...!  

- Γήθνο: Μελ θάλεηο ρεηξαςίεο γηαηί... Πνχ είζαη; ε θνιιάσ κηα θνπηνπιηά ζην 

ςσκνζάθνπιν θαη ζα θάλεηο δέθα κέξεο λα θαο! Σ' αθνχο; Αελ κπνξείο λα κνπ 

ζπκπεξηθέξεζαη έηζη!  

- Κπξ Παληειήο: Ση 'λ' απηά πνπ κνπ ιεο ξε;  

- Γήθνο: (Κνξδψλεηαη) Ση κε θνηηάο; Έηζη θαη μεηπιηρηψ ζα γίλσ έλα θη ηληλήληα θαη 

δε ζα ζε γιηηψλεη άλζξσπνο! 

- Κπξ Παληειήο: Γήθν! ηακάηα γηαηί ζα πξνβψ ζε σκφηεηεο! 

- Γήθνο: Κη εγψ ζα πξνβψ ζε ςεκελφηεηεο! 

- Κπξ Παληειήο: Γήθν! Θα ζνπ ξίμσ θισηζηά θαη ζα ζε βάισ γθνι ζην γήπεδν 

Καξατζθάθε!  

- Γήθνο: Μπα; Κη εγψ αξγψ μέξεηο λα ην ζθπξίμσ νθζάηλη! 
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Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 3 

Απιθμόρ μαθηηών: 3 

Γιανομή Ρόλων: Εήκορ & Πελάηηρ με ηη ζύζςγό ηος 

 

Αηαβάζηε ηνπο δηάινγνπο ζηηο παξαθάησ ζθελέο θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε 

ηνπο ραξαθηήξεο φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξα θαη δσληαλά! 

 

κηνή 1 
- Πειάηεο: (Υηππάεη παιακάθηα λα έξζεη ν Γήθνο) 

- Γήθνο: Βζχ φρη παιακάθηα! Να παιακνθξνηάλ απηνί πνπ πιεξψλνπλ! ρη εζχ πνπ 

ζέινπκε ηξεηο θηκσιίεο ζην γξάςε-ζβήζε ηε βδνκάδα γηα ζέλα, έηζη; (θαζαξίδεη ην 

ηξαπέδη θαη βιέπεη ηελ γπλαίθα ηνπ). Κνπβάιεζεο θαη ηελ αλεςηά ζνπ εδψ πέξα λα 

καο θάλεη ηελ φκνξθε!  

- Πειάηεο: Πνηα αλεςηά κνπ βξε; Γπλαίθα κνπ είλαη!  

- Γήθνο: Γπλαίθα ζνπ; Αηθηά ζνπ;  

- Πειάηεο: Κψζηαο Μεληήο: ρη ηνπ γείηνλα! Με αγάπεζε θαη κε πήξε!  

- Πειάηεο: ' αγάπεζε; Ση αγάπεζε απφ εζέλα βξε θαθνκνχζηαθε; Ο άληξαο ζνπ 

είλαη απηφο;  

- χδπγνο: Ναη!  

- Γήθνο: Άληξαο ζνπ; Καιά λα πάζεηο! Ση ηνπ ιηκπίζηεθεο ηνπ θνπκνπδίλνπ; Βκείο 

απηνχο ζην ρσξηφ, ηνπο πλίγνπκη ζηνπ λεξνρχηε γηα λα κε ραιάζεη ε ξάηζα! 

(Γειάεη κε έλα δηαπεξαζηηθφ ζθχξηγκα) 

- Με κνπ θάλεηο ην ηξαίλν ηεο Μαιαθάζαο εκέλα, γηαηί ζα ζε θάλσ θαξνηζάθη! 

 

 

Πεγή: http://www.cinemainfo.gr/cinema/greekcinema/scenescene/3/index.html  

 

 

 

http://www.cinemainfo.gr/cinema/greekcinema/scenescene/3/index.html
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Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 4 

Απιθμόρ μαθηηών: 2 

Γιανομή Ρόλων: Κςπ Πανηελήρ & Κςπά Γέζποινα 

 

Αηαβάζηε ηνπο δηάινγνπο ζηηο παξαθάησ ζθελέο θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε ηνπ 

ραξαθηήξεο φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξα θαη δσληαλά! 
 

-Κυρά Δζςποινα: Καλιμερα κυρ Παντελι! Μια χαρά είςαι ςιμερα! 

-Κυρ Παντελισ: Ε, το ςυνθκίηω πότε-πότε! 

-Κυρά Δζςποινα: Φτου ςου! (τον φτφνει) 

-Κυρ Παντελισ: (μονολογεί) (τί ςτο διάολο! φακζσ ζφαγε;) Να ςου βάλω αυτό; *Ζνα κομμάτι 

μπακαλιάρο+ 

-Κυρά Δζςποινα: Μπα, είναι πολφ μεγάλο! 

-Κυρ Παντελισ: Αυτό; 

-Κυρά Δζςποινα: Πολφ μικρό! 

-Κυρ Παντελισ: Σί νοφμερο παποφτςι φοράσ; 

-Κυρά Δζςποινα: 37, ξϊφτερνο! 

-Κυρ Παντελισ: Ε, τότε μθν το ςυηθτάσ, κα πάρεισ αυτό οπωςδιποτε! 

-Κυρά Δζςποινα: Γιατί; 

-Κυρ Παντελισ: Περιςςεφει να κάνεισ και τακοφνια! 

-Κυρά Δζςποινα: Για τθν Αρτεμιςία το εςκζφκθσ; 

-Κυρ Παντελισ: Α, ναι. Σο εςκζφκθν... 

-Κυρά Δζςποινα: Ε, τί αποφάςιςεσ; 

-Κυρ Παντελισ: Άςε με κάτω κυρά Δζςποινα! 

-Κυρά Δζςποινα: Μα γιατί; Θ Αρτεμιςία είναι καλι και μυαλωμζνθ κοπζλα! 

-Κυρ Παντελισ: Ζ, όχι και κοπζλα! Αυτιν όπου να 'ναι κα τθ γκρεμίςουνε να τθν κάνουνε 

πολυκατοικία! 

-Κυρά Δζςποινα: Κι εςφ δθλαδι γιατί περνιζςαι; Για κανζνα λυκόπουλο; 

-Κυρά Δζςποινα: Βρε, ξζρεισ πόςοι μου τθ ηθτάνε *τθν Αρτεμιςία+; 

-Κυρ Παντελισ: τθ ηθτάνε πολλοί; Ε, να τθσ πεισ να πάρει τζςςερεισ να τθσ ζρκει και πιο 

φτθνά θ κθδεία! 

-Κυρά Δζςποινα: Ε, τθν γλωςςοτρϊσ τθν κοπελίτςα! 

-Κυρ Παντελισ: Βρε, ποια κοπζλα! Αυτι ζδωςε τθ λεκάνθ ςτον Πιλάτο να νίψει τασ χείρασ! 

-Κυρά Δζςποινα: Χάνεισ! Θα ςου γεμίςει το ςπίτι! 

-Κυρ Παντελισ: ...με μπουμπάρια, μαςζλεσ και καρακοκκάλεσ! 

-Κυρά Δζςποινα: Θα ςου ςτολίςει το μαγαηί! 

-Κυρ Παντελισ: Μϊρε άςε με χάμω, μθν κάνω λάκοσ καμιά μζρα και τθν πουλιςω για 
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ςκουμπρί! 

 

* …+  

 

-Κυρά Δζςποινα: Λίτςα; Ποια Λίτςα; 

-Κυρ Παντελισ: Σθν κόρθ του κυρ Μανϊλθ! 

-Κυρά Δζςποινα: Αυτοφ που ειςπρακτορεφει ςτα τρόλεϊ; Καλζ, αυτι είναι ςωςτό 

μπουμποφκι! 

-Κυρ Παντελισ: Ε, μα άμα παντρευτϊ κυρά Θοδϊρα, μπουμποφκι κα πάρω. Σι να πάρω, 

πατςά νυκτόσ; 

-Κυρά Δζςποινα: Κι εξόν από αυτό, διαφζρετε και ςτθν θλικία! 

-Κυρ Παντελισ: Βρε, μθν κοιτάσ που φαίνομαι μεγάλοσ! Είναι που είμαι χοντροκόκκαλοσ! 
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Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 5 

Απιθμόρ μαθηηών: 2 

Γιανομή Ρόλων: Κςπ Πανηελήρ & Κςπά Γέζποινα 

 

Αηαβάζηε ηνπο δηάινγνπο ζηηο παξαθάησ ζθελέο θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε ηνπ 

ραξαθηήξεο φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξα θαη δσληαλά! 
 

 

- Μιτςοσ ο ωφζρ: Μιπωσ φάνθκε ο κφριοσ Μποφρμπουρθσ; 

- Ηικοσ: Ποιοσ είναι ο Μποφρμπουρθσ; 

- Μιτςοσ ο ωφζρ: Ο κφριοσ Κιτςάρασ. *Ο Ρίηοσ+ 

- Ηικοσ: Ααα, ο Κιτςάρασ είναι και Μποφρμπουρθσ; Ζχει δυο ονόματα, λόγω αναςτιματοσ 

βλζπεισ... 

- Μιτςοσ ο ωφζρ: Εδϊ κοντά υπάρχει ζνα καφενείο; 

- Ηικοσ: Όχι εδϊ κοντά, πζμπτοσ δρόμοσ αριςτερά, οδόσ Σςιλιβίγκα. 

- Μιτςοσ ο ωφζρ: Αρικμόσ; 

- Ηικοσ: Δε χρειάηεται αρικμόσ, κα το βρεισ. Θα δεισ καμιά εικοςαριά τεμπελχανάδεσ να 

είναι ξαπλωμζνοι απ' ζξω, δυο παίηουν τάβλι, δζκα μιλάνε... Σράβα. Κι εξ' άλλου, ξυπνόσ 

φαίνεςαι, μουςτάκι ζχεισ, κα το καταλάβεισ... 
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Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 6 

Απιθμόρ μαθηηών: Όλη η ηάξη! 

Γιανομή Ρόλων: - 
 

Μποροφμε να το τραγουδιςουμε όλοι μαηί; 

 

Σο τραγοφδι των τίτλων "Μικρό το μεροκάματο" του Γιϊργου Μουηάκθ 

 

 

Μικρό, μικρό, μικρό του μιροκάματου 

μικρό του μιροκάματου κι θ κάψα μου μιγάλθ 

λζω τθ μια να παντρευτϊ, 

μα πιο καλά ςαν το ςκιφτϊ του αναβάλω πάλι. 

 

Σάλθρα, τάλθρα, τάλθρα μόνου ιζντικα 

τάλθρα μόνου ιζντικα, με τισ κρατιςεισ δζκα, 

δε φτάνουνε για πάρτθ μου κι κζλου κι γυναίκα 

δε φτάνουνε για πάρτθ μου κι κζλου κι γυναίκα, ω, ω, ω,  

κι κζλου κι γυναίκα. 
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Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 7 

Απιθμόρ μαθηηών: 2 

Γιανομή Ρόλων: Εήκορ & Κςπ – Πανηελήρ 

 

Αηαβάζηε ηνπο δηαιφγνπο ζηηο παξαθάησ ζθελέο θαη πξνζπαζήζηε λα απνδψζεηε 

ηνπο ραξαθηήξεο φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξα θαη δσληαλά! 
 

- Ηικοσ: Πάω γω. Πάω ςτο γιατρό τα ψϊνια εγϊ. 

- Κυρ Παντελισ: Να πασ ςτο καλό. 

- Ηικοσ: Σθλεφϊνθςε θ γιατρζςςα... 

- Κυρ Παντελισ: Να πασ ςτο καλό. 

- Ηικοσ: Θςφ κα κάτςεισ εδϊ πζρα. Πάω γω. Πάω γω ποφ ‘μαι και αδφνατοσ και ανεβαίνω 

και κατεβαίνω απάνω ςτα ςκαλιά κι ζχω γίνει ςα ςουβλί. Κι εςφ είςαι οχτακόςα κιλά αθδία. 

Θςφ κα κάτςεισ εδϊ. Πάω γω. Πάω ςτο γιατρό εγϊ. Σο μεγάλο μιςκό που παίρνω και τρζχω 

όλθ μζρα μεσ τςι δρόμοι... μου κρατάσ και τον Ικα. Ποιόσ είναι αυτόσ ο Κκασ; 

 - Κυρ Παντελισ: Αυτό όλοι το πλθρϊνουν! 

- Ηικοσ: Δεν το πλθρϊνω εγϊ! Δε με φτάνει που δε με πλθρϊνεισ, μου κρατάσ και τον Κκα! 

Και μου λεσ όλο υπομονι Ηικο κ'αρρωςτιςεισ! Πότε κ'αρρωςτιςω εγϊ; 

- Κυρ Παντελισ: Να ςου κοπανιςω μία! 

- Ηικοσ: Μθν κάνεισ χειραψίεσ γιατί, ποφ είςαι, ςε κολλάω μια κουτουλιά ςτο 

ψωμοςάκουλο και κα κάνεισ δζκα μζρεσ να φασ! Σ'ακοφσ; Δεν μπορείσ να μου 

ςυμπεριφζρεςαι ζτςι! 

- Κυρ Παντελισ: Σί'ν'αυτά που μου λεσ ρε; 

- Ηικοσ: Σί με κοιτάσ; Ζτςι και ξετυλιχτϊ κα γίνω ζνα κι ενενιντα και δε κα ςε γλυτϊνει 

άνκρωποσ! 

 



 

 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

 Αϋ Λυκείου «Σθσ Κακομοίρασ: Θ γλϊςςα ωσ κοινωνικι καταςκευι» 
ελίδα 73 από 87 

 

Παισνίδι Ρόλων – Γπαζηηπιόηηηα 8 

Απιθμόρ μαθηηών: 2 

Γιανομή Ρόλων: Εήκορ & Κςπ Μανώληρ 

 

Πνηνο κπνξεί λα ην πεη απφ έμσ;  
 

- Ηικοσ: Ο μόνοσ μορφωμζνοσ και λογιςτικά κατιρτιςμζνοσ είμι θγϊ. Μάλιςτα εμζνα που με 

βλζπεισ, εγϊ. Διότι εγϊ κρατάω και τα βιβλία ςτο μαγαηί. Σα κρατάω, δεν τα κρατάω 

δθλαδι όλα πάνω μου γιατί κουράηομαι. Σα πάω από δω εκεί τ’ αφινω. Είμαι και ςχολικά 

μορφωμζνοσ. Είμαι τελειόφοιτοσ τετάρτθσ δθμοτικοφ. 16 χρόνια ςχολειό κφριε Μανϊλθ 

εμζνα που με βλζπεισ. Μάλιςτα 16. Ζτςι 4 χρόνια κάκε τάξθ. Δεν είμαι ςαν κι αυτουνοφσ 

κυρ Μανϊλθ εγϊ που πάνε ζνα χρόνο και ςου λζει τα μάκαμε όλα. Σί να μάκεισ ρε κφριε ςε 

ζνα χρόνο; Σί να μάκεισ; Μζχρι να πάσ ντάγκα ντανγκ το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεισ 

όξω. Μετά ζχουμε γιορτζσ, κακαροδευτζρεσ, ζχουμε 25θ Μαρτίου που κα προλάβεισ; Ενϊ 

εγϊ 4 χρόνια ςχολείο, κάκομαι, πιηει το μυαλό μου και βγαίνω αμζςωσ, παίρνω και το 

χαρτί, είμαι φτθχιοφχοσ λογιςτικισ. Άςε που ξζρω προπαίδεια. 5x7=35 με τθν πρϊτθ, 

6x8=48, 7x8=56. Σϊρα μακαίνω το 8x9. 

 

Πθγι: http://spyonoldgreekfilms.blogspot.com/2012/03/tis-kakomoiras-1963.html  

 

http://spyonoldgreekfilms.blogspot.com/2012/03/tis-kakomoiras-1963.html
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ηάδην 4ν  

«Αελ ππάξρεη ιάζνο ηεο γιψζζαο»  

Γελ ππάξρεη ιάζνο ηεο γιψζζαο1 

 

 Ώλ αλαξσηεζνχκε ηι είναι γλωζζικό λάθορ, εχθνια ζα πξνθχςεη ε απάληεζε φηη 

είλαη ε απφθιηζε απφ έλαλ θαλφλα ή ε παξαβίαζε ελφο θαλφλα ηεο κνξθνινγίαο, ηεο 

γξακκαηηθήο, ηεο ζχληαμεο ή ηεο θσλνινγίαο κηαο γιψζζαο2. Ση είλαη φκσο «ζσζηφ»; 

πσο γξάθεη έλα γαιιηθφ ιεμηθφ γισζζνινγηθψλ φξσλ, «ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

είλαη εθείλε πνπ έρεη επηβιεζεί ζαλ ε ζσζηφηεξε θαη αλψηεξε απφ κηα κεξίδα ηεο 

θνηλσλίαο». Λφγνο δελ είλαη ηθαλφηεηα πνπ καζαίλεηαη ζηα ζρνιεία· φινη νη 

άλζξσπνη (ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαη φιεο ηηο επνρέο) είλαη θάηνρνη ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ιφγνπ.  

 

 Αελ ππάξρεη θνηλσλία δίρσο γιψζζα ή κε γιψζζα ιαζεκέλε. ινη νη άλζξσπνη 

κηινχλ άξηηα ηε δηθή ηνπο γιψζζα. Άξα φινη νη άλζξσπνη κηινχλ πνιχ «ζσζηά» ηε 

γιψζζα πνπ έκαζαλ απφ βξέθε, ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Βπηπιένλ φιεο νη 

γισζζηθέο επηζηήκεο ζεσξνχλ «ζσζηφ» απηφ πνπ ιέεη ε γισζζηθή θνηλφηεηα. 

πλεπψο απφ επηζηεκνληθή άπνςε δελ ππάξρεη «ζσζηφ» θαη «ιάζνο» (ην θππξηαθφ 

«έιεάλ ηεο» είλαη ζσζηφ φζν θαη ην αζελατθφ «ηεο έιεγα»). Σν γισζζηθφ «ιάζνο» 

είλαη αληίιεςε πνπ πεγάδεη απφ ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία θαη ηηο ηαμηλνκήζεηο ηεο. 

 

 Κάζε θνηλσλία ρσξίδεηαη ζε ηάμεηο αλάινγα κε ην εηζφδεκά ηεο. Τςειέο ηάμεηο είλαη 

απηέο πνπ έρνπλ πνιιά ρξήκαηα θαη ρακειέο ηάμεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ιίγα. Ζ 

κοινωνία ηαξινομεί, δειαδή βάδεη ςειά ή ρακειά ζηελ ηεξαξρία ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη αμηνινγεί αληίζηνηρα θαη ηηο γιψζζεο ηνπο. Δ 

«αλσηεξφηεηα» πνπ απνδίδεηαη ζηα κεζαία θαη αλψηεξα ζηξψκαηα ησλ κεγάισλ 

αζηηθψλ θέληξσλ, ζηελ θνπιηνχξα, ζηελ αηζζεηηθή, ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο, απνδίδεηαη θαη ζηε γιψζζα ηνπο. Η έλλνηα ηνπ γισζζηθνχ «ιάζνπο» είλαη 

πξντφλ ηεο ππνηίκεζεο ηεο γιψζζαο νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ επεηδή είλαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ ηαμηλνκεκέλεο σο «θαηψηεξεο». 

 

 χκθσλα κε ηελ θνηλσληνγισζζνινγία, ε «ζσζηή» ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, θνηλσληθφ πξφηππν πξνζαξκνγήο ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ησλ 

                                                           

1
 Φξαγθνπδάθε, Ώ. 2001. Βθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Αηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο, ηφκνο Ώ, 

Κνηλσληθέο Σαπηφηεηεο / Βηεξφηεηεο – Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο, Αηγισζζία θαη ρνιείν. Πάηξα: 

Βιιεληθφ Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Κεθάιαην 2. 
2
 Παξαθζνξέο θάζε είδνπο, ζηηγκηαίεο θαη αηνκηθέο, πνπ νθείινληαη ζε θελά κλήκεο, απνζπάζεηο ηεο 

πξνζνρήο, ζαξδάκ, γιηζηξήκαηα (lapsus) ηεο γιψζζαο, παξαθζνξέο απφ έληνλα αηζζήκαηα (πνπ ε 

θαζεκεξηλή κεηαγιψζζα νλνκάδεη «ράλσ ηα ιφγηα κνπ») δε ζεσξνχληαη «ιάζε» απφ θαλέλαλ 

απνιχησο επηζηήκνλα (Chomsky 1980, ζ. 3). 

http://glossa4.webnode.gr/news/%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2582-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25BB%25CF%258E%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CF%2582/
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θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλε θχξνο θαη εμνπζία θαη είλαη ςειά ζηελ ηεξαξρία. 

Ώπηή ε ηαμηλφκεζε θάλεη ηνπο νκηιεηέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ λα ζεσξνχλ θσκηθφ ην 

ιφγν ηνπ νκηιεηή κε ηνπηθή δηαιεθηηθή πξνθνξά. Τν «αζηείν» ζηελ απιψο 

δηαθνξεηηθή θσλνινγία πεγάδεη απφ ηελ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε πνπ ζεσξεί 

θαηψηεξεο ηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο ηεο εζληθήο γιψζζαο εθηφο απφ ηελ πξφηππε. 
 

 χκθσλα κε ηηο γισζζηθέο επηζηήκεο, ν νκηιεηήο πνπ ιέεη «νη αζξψπνη» ή «ν 

θηλεκαηφγξαθνο» δελ θάλεη ιάζνο, απιψο αθνινπζεί θαλφλεο θσλνινγίαο θαη 

ηνληζκνχ άιιεο πνηθηιίαο ηεο εζληθήο γιψζζαο, ηνλίδεη θαη πξνθέξεη ζχκθσλα κε κηα 

απφ ηηο ιατθέο δηαιέθηνπο. Ο νκηιεηήο πνπ ιέεη «ε θελσλία, ε ππεξεζία, ε θινηζά, ηα 

ηξάπεδα, κέζα-φμσ, ζηελαρψξηα» θαη άιια πνιιά (πνπ δελ έρεη θαηαγξάςεη θαλείο 

εμαηηίαο ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ βαξαίλεη πάλσ ζηε γιψζζα ηελ νπνία κηινχλ νη 

ιατθέο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο) δελ θάλεη «ιάζνο», απιψο αθνινπζεί θσλνινγηθνχο 

θαλφλεο άιισλ πνηθηιηψλ ηεο γιψζζαο απφ ηελ πξφηππε. ΐεβαίσο, κηιψληαο έηζη, 

κεηαδίδεη ην ιαλζάλνλ κήλπκα ηεο ιατθήο θαηαγσγήο θαη ηεο απνπζίαο ζρνιηθήο 

κφξθσζεο. 

 

 Γηα λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη «δελ ππάξρεη ιάζνο ζηε γιψζζα», 

επηβάιιεηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο παξαβηάζεηο 

θαλφλσλ. Παξαβίαζε (πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηα απφ ηνλ νκηιεηή) δελ θάλεη 

πνηέ θαλέλαο ζηε κεηξηθή ηνπ πνηθηιία, ζηε γιψζζα πνπ έκαζε απφ βξέθνο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Αειαδή νη θπζηθνί νκηιεηέο κηαο γιψζζαο δελ θάλνπλ 

ιάζε ζηε γιψζζα ηνπο, ρσξίο λα μέξνπλ φηη παξαβηάδνπλ γισζζηθνχο θαλφλεο.  

 

 Οη νκηιεηέο δελ θάλνπλ ιάζε ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Σα ιάζε νθείινληαη ζην 

γεγνλφο φηη ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί γισζζηθά ζηνηρεία (γξακκαηηθνχο ή 

ζπληαθηηθνχο ηχπνπο, πξνθνξά, ιεμηιφγην) κηαο πνηθηιίαο ηεο γιψζζαο δηαθνξεηηθήο 

απφ ηε κεηξηθή ηνπ (ζπλήζσο ηεο πξφηππεο), πνπ δελ γλσξίδεη αξθεηά θαιά. Ώλ 

ςάμνπκε λα εληνπίζνπκε ή λα ζπκεζνχκε ιάζε ζπζηεκαηηθά θαη ζπιινγηθά πνπ 

αθνχγνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή 

γλψζε ηεο πξφηππεο γιψζζαο απφ νκηιεηέο πνπ δελ έρνπλ πνιιά ρξφληα ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Βθφζνλ φκσο ε γισζζνινγία ζεσξεί «ζσζηφ» απηφ πνπ ιέεη ε 

γισζζηθή θνηλφηεηα, δελ πξφθεηηαη γηα ιάζε, αιιά γηα θαλφλεο άιισλ πνηθηιηψλ ηεο 

εζληθήο γιψζζαο απφ ηελ πξφηππε. Άξα δελ ππάξρεη ιάζνο ζηε γιψζζα γηαηί ηα 

ιάζε φζν θαη ηα «ζσζηά» είλαη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο, πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα.  
 

 Οη νκηιεηέο άιινηε εθαξκφδνπλ θαη άιινηε παξαβηάδνπλ θαλφλεο ηεο γιψζζαο, 

αλάινγα κε ην λφεκα πνπ ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ. Δ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ν 

επηθνηλσληαθφο ζηφρνο ηνπ νκηιεηή θάλεη έλαλ θαλφλα άιινηε θαηάιιειν θαη άιινηε 

αθαηάιιειν, εθφζνλ ε εθαξκνγή ηνπ παξάγεη δηαθνξεηηθά κελχκαηα απφ φ,ηη ε 

παξαβίαζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν θαλφλαο (πνπ πεξηέρεηαη ζηε γξακκαηηθή ηνπ 
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ζρνιείνπ) γηα ηελ πηψζε ηνπ ηφλνπ ζηε γεληθή ησλ νπζηαζηηθψλ θαη φρη ησλ 

επηζέησλ, γηαηί ε κεηαθίλεζε ηνπ ηφλνπ δειψλεη ην νπζηαζηηθφ
3
, είλαη αθαηάιιεινο 

ζην θνηηεηή πνπ θσλάδεη κε ηελ ληνπληνχθα γηα ηελ θαηαπάηεζε ηνπ «άζπινπ ηνπ 

παλεπηζηήκηνπ», νπφηε θαη παξαβηάδεη ηνλ θαλφλα γηαηί κε ηνλ παξαηνληζκφ 

κεηαδίδεη ην κήλπκα ηεο αληαξζίαο θαη ηεο επαλαζηαηηθφηεηαο. Ο ίδηνο θνηηεηήο 

εθαξκφδεη ηνλ ηνληθφ θαλφλα φηαλ δίλεη εμεηάζεηο γηαηί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξάγεη 

ηα κελχκαηα γισζζηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο πνπ απαηηεί ε πεξίζηαζε ησλ 

εμεηάζεσλ. 

 

 Σν ίδην ηζρχεη γηα θαλφλεο ζε φιεο ηηο πνηθηιίεο θαη γιψζζεο. Σν δεηνχκελν λφεκα 

άιινηε ην δηακνξθψλεη ε εθαξκνγή θάπνηνπ θαλφλα θαη άιινηε ε παξαβίαζε ηνπ. 

«Σσζηή» ζηε γιψζζα είλαη ε ζπληαθηηθή αθνινπζία. Χζηφζν ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα κεηαδψζεη θαλείο κε ηε γιψζζα κελχκαηα πιήξνπο 

θπξηαξρίαο ησλ αηζζεκάησλ θαη απψιεηαο ηεο ινγηθήο (κελχκαηα απφγλσζεο, 

αζπγθξάηεηεο νξγήο, ηξεινχ ελζνπζηαζκνχ) είλαη ε ζπληαθηηθή αλαθνινπζία4. 

«σζηή» αθνχγεηαη ε ζχληαμε θαη «ζσζηφ» ην ιεμηιφγην ηεο πξφηππεο γιψζζαο, 

σζηφζν ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα κεηαδψζεη θαλείο κελχκαηα απεηιήο, 

εθθνβηζκνχ, ππνηίκεζεο θαη πξνζβνιήο είλαη ην ιεμηιφγην, ην χθνο θαη ε ζχληαμε 

κηαο απφ ηηο ιατθέο θνηλσληθέο δηαιέθηνπο. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα κεηαδνζνχλ κε ηε γιψζζα κελχκαηα κφξθσζεο θαη 

θνηλσληθήο αλσηεξφηεηαο, ινγηθήο θαη πεηζηηθφηεηαο είλαη ε άλεηε ρξήζε ηεο 

πξφηππεο γιψζζαο, κε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ θαλφλσλ ηεο. 

Ώθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν λα απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 

1. Να εμεγήζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα ηη ζεσξείηαη απφ ηε ζχγρξνλε επηζηήκε 

ηεο γισζζνινγίαο σο «γισζζηθφ ιάζνο;»  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

                                                           

3
 Γηα παξάδεηγκα, ιέκε «ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ», αιιά «ην θάξκαθν ηνπ αξξψζηνπ», «ν θφβνο ησλ 

άξξσζησλ αλζξψπσλ». Ώληίζεηα «ηα θξεβάηηα ηνπ ζαιάκνπ ησλ αξξψζησλ» (βι. εηάηνο 1980, ζ. 

396). 
4
 Γηα ηα λνήκαηα πνπ παξάγεη ε αλαθνινπζία, βι. Σδάξηδαλνο 1946, ηφκνο ΐ, ζ. 90-93 θαη 264. 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Ο Γήθνο θαη ηα άιια πξφζσπα ηεο ηαηλίαο κηιάλε θαιά ειιεληθά; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Γηαηί νη άλζξσπνη γειάλε φηαλ αθνχλε θάπνηνλ λα κηιάεη «ρσξηάηηθα»; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 



 

 

 

ΚΒΝΣΡΟ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

 Αϋ Λυκείου «Σθσ Κακομοίρασ: Θ γλϊςςα ωσ κοινωνικι καταςκευι» 
ελίδα 78 από 87 

 

4. Να εμεγήζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα πσο ζρεηίδεηαη ε γιψζζα κε ηελ 

θνηλσληθή ηάμε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………Να εμεγήζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα αλ είλαη ή δελ είλαη 

ιάζνο λα ιέκε «αζξψπνη», «θηλεκαηφγξαθνο», «θελνλία» θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………… 

ηάδην 5ν 

«Δ παξαγσγή λνήκαηνο ζηε γιψζζα»  

Η παξαγσγή λνήκαηνο ζηε γιψζζα
5
 

 

 Δ παξνπζίαζε απφ ην ζρνιείν ηεο πξφηππεο γιψζζαο σο ηεο κφλεο «ζσζηήο» 

εθδνρήο ηνπ ιφγνπ αγλνεί ηε ζεκειηψδε αξρή φηη ην λφεκα ζηε γιψζζα δελ ην 

δίλνπλ νη ιέμεηο νχηε ε ζχληαμε, αιιά εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο
6
. Ώο πάξνπκε ηελ πνιχ απιή πξφηαζε: «Ση θάλεηο;». (α) «Ση θάλεηο, 

Γηάλλε;» ξσηάεη ν Κψζηαο ηνλ Γηάλλε, ηνλ νπνίν ζπλαληά ζην δξφκν θαη έρεη θαηξφ 

λα ηνλ δεη. Δ εξψηεζε είλαη ηειεηνπξγηθή θαη απνηειεί ζηεξεφηππε εηζαγσγή ζην 

δηάινγν, (β) «Ση θάλεηο, Γηάλλε;» ξσηάεη ε Βιέλε, πνπ κπαίλεη ζην δσκάηην θαη 

βιέπεη ηνλ Γηάλλε, αλεβαζκέλν ζε κηα θαξέθια, λα θαξθψλεη. Βλλνεί (θπξηνιεθηηθά) 

ηη είλαη απηφ πνπ θάλεηο, (γ) «Ση θάλεηο, Γηάλλε;» ξσηάεη ε κεηέξα ηνπ Γηάλλε, πνπ 

ηνλ βξίζθεη κπξνζηά ζην αλνηρηφ ςπγείν ελψ είλαη άξξσζηνο θαη δελ πξέπεη λα θάεη. 

Αελ πξφθεηηαη γηα εξψηεζε, φπσο θαη πάιη ν θαζέλαο θαηαιαβαίλεη, αιιά γηα 

επίπιεμε. Τξεηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ε ίδηα κηθξή πξφηαζε κε 

ηηο ίδηεο ηξεηο ιέμεηο έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθά λνήκαηα, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ 

πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, δειαδή πνηνο κηιάεη, πνηα 

ζηηγκή, ζε πνηνλ, ζε πνηνλ θψδηθα. 

 

Σν λφεκα δελ ην παξάγεη ε θπξηνιεμία. Ώλ πάξνπκε, π.ρ., ην λφεκα ηεο ιέμεο ψξα, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ζεκαίλεη θαη θάηη δηαθνξεηηθφ, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε. «Αελ έρσ ψξα» ιέεη ε Βιέλε ζηνλ Γηάλλε, πνπ ηεο δεηάεη λα ηνπ δεζηάλεη 

ην θαγεηφ. «Ση ψξα είλαη απηή;» ιέεη ν παηέξαο ζην γην, πνπ κπαίλεη ζην ζπίηη. «ΐξε 

Μαξία, κηα ψξα λα γεκίζεηο έλα πνηήξη λεξφ;» θσλάδεη ε κεηέξα ζηελ θφξε, ε νπνία 

άξγεζε δπν ιεπηά. «ξα είλαη λα καο πεηο φηη θνβάζαη» ιέεη γειαζηά ν γηαηξφο ζηνλ 

Κσζηάθε πξνηνχ ηνπ θάλεη έλεζε. «Μήπσο έρεηε ψξα;» ξσηάεη έλαο λένο κε 

ρακφγειν ηε θνηηήηξηα πνπ πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν. «ξα γηα χπλν» θσλάδεη ν 

παηέξαο ζηα παηδηά, «ζέιεηε καγεηξεπηφ ή ηεο ψξαο;» ξσηάεη ην γθαξζφλη ζην 

εζηηαηφξην. «ξεο ψξεο κνπ 'ξρεηαη λα παξαηήζσ ην θξνληηζηήξην» ιέεη ν καζεηήο 

ηνπ ιπθείνπ θ.ιπ. 

 

                                                           

5
 Φξαγθνπδάθε, Ώ. 2001. Βθπαίδεπζε: Πνιηηηζκηθέο Αηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο, ηφκνο Ώ, 

Κνηλσληθέο Σαπηφηεηεο / Βηεξφηεηεο – Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο, Αηγισζζία θαη ρνιείν. Πάηξα : 

Βιιεληθφ Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην. 
6
 Πεξίζηαζε είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ιφγνπ.  

http://glossa4.webnode.gr/news/%25CE%25B7-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CE%25AE-%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25B3%25CE%25BB%25CF%258E%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1/
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Τν λφεκα παξάγεη ν ρεηξηζκφο ηεο γιψζζαο απφ ηνλ νκηιεηή, κέζα ζηελ θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, αλάινγα κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν. Γηα 

παξάδεηγκα, «πηάζε κνπ, ξε Μαλφιε, λα ραξείο, εθείλν ην βηβιίν...» είλαη θξάζε 

πνπ κπνξνχκε λα πνχκε ζηνλ αδειθφ ή ζην θίιν καο θαη ζεκαίλεη θηιηθφ αίηεκα λα 

καο δψζεη ην βηβιίν. Γελ κπνξνχκε ηε θξάζε απηή λα ηελ πνχκε ζην δηεπζπληή 

καο γηαηί ε ίδηα θξάζε, «πηάζε κνπ, ξε δηεπζπληή, λα ραξείο, ην βηβιίν...», ζηελ 

άιιε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο δελ παξάγεη ηα ίδηα κελχκαηα· αληίζεηα παξάγεη 

κελχκαηα πβξηζηηθά (αλαίδεηαο, ακθηζβήηεζεο). Η θαηάιιειε δηαηχπσζε γηα ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο κε ην δηεπζπληή είλαη: «Κχξηε Παπαδφπνπιε, κνπ δίλεηε, 

ζαο παξαθαιψ, ην βηβιίν;». Απφ ηελ άιιε κεξηά ε δηαηχπσζε πνπ είλαη θαηάιιειε 

γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξν (δηεπζπληή) είλαη 

ηειείσο αθαηάιιειε γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο κε νηθείν ζπλνκηιεηή. Αλ 

θάπνηνο πεη ζηνλ αδειθφ ηνπ ηνλ Θαλάζε «θχξηε Θαλάζε, κνπ δίλεηε ην βηβιίν, 

ζαο παξαθαιψ;», ζα κεηαδψζεη κελχκαηα εηξσλείαο θαη ζαξθαζκνχ. Ο ιφγνο 

παξάγεηαη κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, θαη επεξεάδεηαη απνθαζηζηηθά απφ ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο φπνπ παξάγεηαη. Οη νκηιεηέο ζπλεπψο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ηνλ 

επηθνηλσληαθφ ηνπο ζηφρν. 

 

Παπαγωγή λόγος 

1.[Ώπφ ην ζπγγξαθέα ηνπ ζελαξίνπ] Με βάζε ην πξνεγνχκελν θείκελν θαη φζα 

έρνπκε αλαθέξεη σο ηψξα γηα ην ζέκα ηεο γιψζζαο (ηαηλία «Σεο Καθνκνίξαο», ηα 

θείκελα πνπ δφζεθαλ ζηελ ηάμε), λα γξάςεηε έλα κηθξφ θείκελν – έθζεζε, ζην νπνίν 

ζα αλαθέξεηε: (α) ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο ζηε γιψζζα, (β) ζε πνηεο πεξηπηψζεηο 

κηινχκε πεηπρεκέλα ή φρη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, (γ) πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ 

ζρνιείνπ απέλαληη ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, (δ) πνηεο είλαη νη δηθέο ζαο πξνηάζεηο 

γηα ην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη πψο ζα ζέιαηε λα γίλεηαη ην γισζζηθφ 

κάζεκα. 
 
2. [Πξνζσπηθή επηινγή] Με βάζε ην πξνεγνχκελν θείκελν θαη φζα έρνπκε αλαθέξεη 

σο ηψξα γηα ην ζέκα ηεο γιψζζαο θαη θπξίσο γηα ην δήηεκα ηνπ γισζζηθνχ ιάζνπο, 

λα ζπλζέζεηε έλα άξζξν (400-450 ιέμεσλ) πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζην ζρνιηθφ 

πεξηνδηθφ, κε ζθνπφ λα αληηθξνχζεηε ηα επηρεηξήκαηα ησλ κεγαιπηέξσλ πνπ 

επηθξίλνπλ ηνπο λένπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα (λεαληθή 

ηδηφιεθηνο). ηε ζπλέρεηα, λα αλαθεξζείηε ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ζηε δηεχξπλζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ.  
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 «Ση έθεξεο καδί ζνπ ζην ζρνιείν;» 

Βαζηιεία Κνχξηε-Καδνχιιε 

 

Τη έθεξεο καδί ζνπ ζην Σρνιείν;
7
 

 
Ζ γλψζε ρηίδεηαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο καο.  

Όζν πεξηζζφηεξν ζρεηίδνληαη 

 νη εκπεηξίεο καο κε απηφ πνπ καζαίλνπκε,  

ηφζν πην θαηαλνεηφ γίλεηαη. Όηαλ δηάβαζα ην  

Σαπηφηεηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζε: Βθπαίδεπζε  

κε ζθνπφ ηελ Βλδπλάκσζε ζε κηα  

Κνηλσλία ηεο Βηεξφηεηαο ηνπ Jim Cummins,  

ζπλέδεζα ηηο εκπεηξίεο κνπ κε ηα θείκελα ηνπ  

θαη έλησζα πσο έγηλα ζνθφηεξε. 

 

 Μία εκέξα ζην λεπηαγσγείν, θάηη ηξάβεμε ηελ πξνζνρή κνπ. Μέζα ζην 

ζθνππηδνηελεθέ δίπια ζην γξαθείν ηεο θπξίαο Οπφηζνλ παξαηήξεζα έλα κηθξφ 

άζπξν ζαθνπιάθη. Αελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ πψο βξέζεθε εθεί θαη ην 

πεξηεξγαδφκνπλα γηα αξθεηή ψξα γηα λα ζηγνπξεπηψ κήπσο θάλσ ιάζνο. Ώιιά δελ 

κπνξνχζε λα ήηαλ θάηη άιιν. Βγψ ε ίδηα ην είρα δψζεη ζηε δαζθάια κνπ ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα. Σεο ην έδσζα θαη απηή ην δέρηεθε κ' έλα πιαηχ ρακφγειν θαη 

έλα «επραξηζηψ». Αελ ην πείξαμα ην ζαθνπιάθη αιιά απ' φ,ηη έβιεπα ήηαλ φπσο 

ηεο ην είρα δψζεη, άζηθην. Βίρε αθφκα κέζα ηα ειιεληθά θνπινπξάθηα πνπ έζηεηιε 

ε κεηέξα κνπ ζηε δαζθάια κνπ. 

 

 Ννκίδσ φηη εθείλε ηε ζηηγκή ζπλεηδεηνπνίεζα θάηη ζεκαληηθφ γηα ηελ ππφινηπε 

κνπ ζρνιηθή θαξηέξα. Αελ κπνξνχζα λα θέξσ ηίπνηα καδί κνπ ζην ζρνιείν. ,ηη 

θνπβαινχζα καδί κνπ, φ,ηη θαηάθεξα λα καδέςσ απφ ηελ γέλλεζε κνπ κέρξη ηα 

πέληε κνπ ρξφληα (γιψζζα, θνπιηνχξα, ραξαθηήξα, ηαιέλην, ελδηαθέξνληα, θαη 

κηα καθξηά ιίζηα απφ άιια πξάγκαηα) πήγαηλε απεπζείαο ζην θαιάζη ησλ 

αρξήζησλ, ρσξίο θαλ λα αλνηρηεί, φρη επεηδή ήηαλ θαηψηεξν ή αλψηεξν αιιά 

επεηδή ήηαλ δηαθνξεηηθφ, άξα άρξεζην. 
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 Σν θείκελν ηεο ΐαζηιείαο Κνχξηε-Καδνχιιε κε ηίηιν «Ση έθεξεο καδί ζνπ ζην ζρνιείν;» απνηειεί 

έλα ζρφιην ζε κνξθή πξνιφγνπ – εηζαγσγήο ζην: Cummins, J. 2002. Σαπηφηεηεο ππφ Γηαπξαγκάηεπζε: 
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 Πήγα ζην Νεπηαγσγείν ρσξίο λα μέξσ νχηε κηα ιέμε ζηα Ώγγιηθά. ε έλα 

ρξφλν έκαζα ηελ αγγιηθή γιψζζα ηφζν θαιά (έηζη λφκηδαλ φινη) πνπ έγηλα ν 

δηεξκελέαο ηεο νηθνγέλεηαο ζηα πέληε κνπ ρξφληα. πλφδεπα ηνπο γνλείο κνπ ζηελ 

Σξάπεδα, ζην γηαηξφ. ηαλ θαινχζε ε δαζθάια ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξψζεη 

γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, είρα ην πξνλφκην λα κπνξψ λα εξκελεχσ ζηνπο 

γνλείο κνπ ηελ πξφνδν κνπ φπσο ήζεια. ινη ήηαλ επραξηζηεκέλνη. Καη ε δαζθάια 

πνπ «ηνπο ηα είπε», θαη νη γνλείο κνπ πνπ άθνπζαλ ηφζα θαιά ιφγηα θαη εγψ πνπ 

απέθεπγα κπειάδεο. Δ γιψζζα κνπ είρε δψζεη κεγάιε εμνπζία απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία. Ώθφκα δελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη νη γνλείο κνπ αγφξαζαλ ζπίηη θαη άλνημαλ 

επηρείξεζε επεηδή ην πξφηεηλα εγψ. Ώλ ε κλήκε κνπ δελ κε απαηάεη, ζα πξέπεη λα 

ήκνπλ αθφκα ζην δεκνηηθφ φηαλ έγηλαλ φια απηά. 

 

 Ώιιά δελ ήηαλ ε γιψζζα πνπ κνπ εμαζθάιηζε επηηπρία ζην ζρνιείν θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία έμσ απφ ην ζρνιείν. Ήηαλ ε αξρηθή κνπ δηαπίζησζε εθείλε ηελ 

εκέξα ζην λεπηαγσγείν. Δ εθαξκνγή βέβαηα απαηηνχζε θαη ιίγε ηερληθή. Ώιιά 

απηή είλαη κηα ηερληθή πνπ θάζε «δηαθνξεηηθφ» άηνκν ζπλήζσο καζαίλεη σο 

ηαθηηθή επηβίσζεο ζε έλα θφζκν πνπ απαηηεί ππαθνή. Μπνξνχζα λα ππνινγίζσ ηη 

απαηηνχζε ν θάζε ρψξνο θαη αλάινγα λα πξάηησ. ην ζρνιείν δελ κπνξψ λα πσ 

φηη ήκνπλ εμαηξεηηθά έμππλε, αιιά ήμεξα ηη απαηηνχζε ε θάζε δαζθάια απφ εκέλα 

θαη απηφ ήηαλ αξθεηφ. Ήμεξα πψο έπξεπε λα θέξνκαη, λα γξάθσ, λα κηιψ. Ήμεξα 

φηη θάζε δαζθάια είρε έλα πξφηππν άξηζηνπ καζεηή. Αελ ην ακθηζβεηνχζα νχηε 

πξνζπαζνχζα λα είκαη θαιχηεξε απφ απηφ ην πξφηππν, γηαηί αθφκα θαη απηφ ζα 

είρε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Μέρξη ελφο βαζκνχ ηα θαηάθεξλα. ΐέβαηα 

ππάξρνπλ κεξηθά πξάγκαηα πνπ δελ κπνξείο λα «κεηακνξθψζεηο» φζν θαη λα 

πξνζπαζείο, φπσο ηα γαιαλά κάηηα θαη ηα θπζηθά μαλζά καιιηά... Έθαλα βέβαηα 

... φ,ηη κπνξνχζα. 

 

 Σν πξφβιεκα κε ην ζρνιείν, πηζηεχσ, είλαη ην κηθξφ άζπξν ζαθνπιάθη ζην θαιάζη 

ησλ αρξήζησλ. Δ δαζθάια κνπ δελ κπνξνχζε λα μέξεη φηη ην δψξν κνπ ζπκβφιηδε 

θάηη. πκβφιηδε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ επγλσκνζχλε ηεο κεηέξαο κνπ · πξνο ηε 

δαζθάια. πκβφιηδε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο, ηε βεβαηφηεηα φηη ε δαζθάια ζα έθαλε 

φ,ηη θαιχηεξν γηα κέλα. πκβφιηδε ηελ αλαγλψξηζε φηη ε επηηπρία κνπ ζην ζρνιείν, 

επνκέλσο ε επηηπρία ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζα ήηαλ απηφ πνπ ζα κνπ εμαζθάιηδε 

θάπνην κέιινλ θαιχηεξν. πκβφιηδε ηε δηαπίζησζε θαη αλαγλψξηζε ησλ γνληψλ 

κνπ φηη έπξεπε ε αγγιηθή γιψζζα λα θπξηαξρεί θαη αο ήηαλ εηο βάξνο ηεο 

Βιιεληθήο. Δ δαζθάια βέβαηα, φζν θαη λα κε αγαπνχζε, δελ κπνξνχζε λα 

θαηαιάβεη φηη κε απηφ ην άζπξν ζαθνπιάθη έθεξα καδί κνπ απφ ην ζπίηη ζην 

ζρνιείν έλα πιήζνο απφ εκπεηξίεο, θνπιηνχξα θαη γιψζζα. Πίζηεπε φηη δελ έθεξα 

ηίπνηα καδί κνπ. Ώιιά είρε θάλεη ιάζνο. 

 

 Καη έηζη μεθίλεζα ηε ζρνιηθή κνπ θαξηέξα δέθα βήκαηα πίζσ απφ ηελ ππφινηπε 

ηάμε. ε ιίγνπο κήλεο κηινχζα άπηαηζηα Ώγγιηθά αιιά, έμη ρξφληα πέξαζαλ κέρξη 
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λα θζάζσ ηνλ «θηλνχκελν ζηφρν» (φπσο απνθαιεί ν Cummins ηελ ππφινηπε ηάμε 

πνπ πξνρσξάεη θαη δελ πεξηκέλεη)8 θαη δελ ην είρε θαηαιάβεη θαλείο νχηε εγψ ε 

ίδηα. Σψξα πνπ βιέπσ ηνπο παιηνχο κνπ ειέγρνπο θαηαιαβαίλσ ηα ζρφιηα «είλαη 

δεκηνπξγηθφ παηδί, εμαίξεηε ζηα εηθαζηηθά θαη ζηε κνπζηθή αιιά κέηξηα ζηε 

γιψζζα»
4
. Σειηθά έθζαζα ηα άιια παηδηά, αιιά έπξεπε λα πεηάμσ πνιιά πξάγκαηα 

ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ ζηελ πνξεία κνπ γηαηί δελ κπνξνχζα λα ηα θνπβαιήζσ 

φια καδί κνπ. Οη απαηηήζεηο απφ ηνπο δαζθάινπο κνπ, ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ (θαη 

απφ ην ζπίηη κνπ) ήηαλ πνιιέο.9 

 

 Ώλ κε είραλ απνδερζεί σο άηνκν θαη αλ ε αηνκηθφηεηα θαη φρη ε πξνζαξκνγή ήηαλ 

ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζην ζρνιείν, ζηελ θνηλσλία θαη ζην ζπίηη, ζα ήηαλ πην 

εχθνια ηα πξάγκαηα. Σελ επηηπρία ζην ζρνιείν γηα έλα παηδί πνπ μεθηλάεη 

κνλφγισζζν θαη γίλεηαη δίγισζζν ζηελ πνξεία, δελ ηελ εμαζθαιίδεη κφλν ε 

δίγισζζε ή δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Αελ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ηνλίδνπκε 

δηαθνξέο νχηε θαλ νκνηφηεηεο. Πξέπεη λα ηνλίδνπκε ηελ απνδνρή θαη ηελ αην-

κηθφηεηα. 

 

 Ο θάζε άλζξσπνο είλαη μερσξηζηφο, επνκέλσο ην θάζε παηδί θέξλεη καδί ηνπ θάηη 

δηαθνξεηηθφ ζην ζρνιείν. Δ ζέζε ηνπ δαζθάινπ ζα πξέπεη λα είλαη λα απνδερζεί 

θαη λα θαιιηεξγήζεη απηφ πνχ θέξλεη ν καζεηήο καδί ηνπ. Μηα ηάμε ησλ 25 

αηφκσλ απνηειείηαη απφ 25 δηαθνξεηηθά άηνκα. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη ν 

ζπληνληζηήο πνπ νξγαλψλεη ηελ ηάμε ψζηε λα κπνξεί ν θαζέλαο λα κάζεη απφ ηνλ 

άιιν. Οη καζεηέο δελ ζα πξέπεη λα ζπλαγσλίδνληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ, αιιά λα 

αξρίδνπλ ζην δηθφ ηνπο επίπεδν θαη λα εκπινπηίδνπλ ηε γλψζε ηνπο ζηελ πνξεία ζε 
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 Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη γηαηί ζπλερψο θπλεγάεη έλαλ θηλνχκελν ζηφρν, ηα ππφινηπα παηδηά ηεο 

ηάμεο ηνπ, πνπ δελ κέλνπλ αθίλεηα πεξηκέλνληαο λα ηνπο θηάζεη απηφο πνπ καζαίλεη ηε γιψζζα 

ηνπ ζρνιείνπ. Ο δάζθαινο πνπ βιέπεη φηη ν καζεηήο μέξεη ηε γιψζζα αιιά εμαθνινπζεί λα 

δπζθνιεχεηαη ππνζέηεη φηη ην πξφβιεκα δελ νθείιεηαη ζηε γιψζζα ηνπ παηδηνχ αιιά είλαη κα -

ζεζηαθφ πξφβιεκα (1984 ζην Cummins 1996, Κεθ. 3). 
9
 ηελ πνξεία ηνπ ην παηδί απφ κφλν ηνπ πεηάεη ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ πνιιά πξάγκαηα γηαηί 

δελ κπνξεί λα ηα θνπβαιήζεη φια καδί. Ώπηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηε γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ, πνπ πνιιέο θνξέο ην νδεγεί ζε ζχγθξνπζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ην ζρνιείν ηνπ 

θαη ηελ θνηλσλία. Βδψ κπαίλεη ην ζέκα ηεο επαθήο γισζζψλ θαη ζχγθξνπζεο (Ogbu 1997 Mesmin 

1997). ηαλ δχν γιψζζεο έξρνληαη ζε επαθή ρσξίο λα ππάξρεη ζχγθξνπζε, ε δηγισζζία δελ 

απεηιεί θαη έηζη είλαη απνδεθηή. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν 

απιά. Δ δηγισζζία είλαη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην πνπ νδεγεί ζε κηα λέα κνλνγισζζία (θνχξηνπ 

1997 Skutnabb Kangas 1981). Σν παηδί κπνξεί λα απνξξίςεη ηε γιψζζα ηεο θαηαγσγήο ηνπ 

(Obondo 1997). Ώλ ε νηθνγέλεηα δελ είλαη, ζχκθσλε, ηφηε ππάξρεη ζχγθξνπζε. Σν παηδί κπνξεί λα 

έρεη δχν γιψζζεο αιιά θαη δχν θνπιηνχξεο. Ώλ ε κία ζπγθξνχεηαη κε ηελ άιιε, ην παηδί πξέπεη λα 

πάξεη απνθάζεηο γηα λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ησλ δχν. Μεξηθέο ο)νξέο 

ζπλππάξρνπλ, άιιεο θνξέο ε κία θνπιηνχξα ππεξηζρχεη (Grosjean 1982). Οη απνθάζεηο απηέο 

εμαξηψληαη απφ ην πψο ν καζεηήο βιέπεη ηνλ εαπηφλ ηνπ (εζσηεξηθή ηαχηηζε) θαη πψο ηνλ 

βιέπνπλ νη άιινη (εμσηεξηθή ηαχηηζε) (Skutnabb Kangas 1981). 
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ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Ώλ νη ζρέζεηο ζηελ ηάμε ήηαλ έηζη, ηφηε ίζσο λα 

άιιαδαλ θαη νη ζρέζεηο ζηελ θνηλσλία. 

 

 ηελ θνηλσλία πνπ δνχκε, ζπλερψο απνδερφκαζηε θαη απνξξίπηνπκε. Παιεχνπκε 

γηα κηα ζέζε εμνπζίαο ε νπνία απνθηάηαη εηο βάξνο θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο. 

Ώπηφ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κηα ζέζε γηα δνπιεηά, ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο καο ή 

ν ζηξαηησηηθφο επεθηαηηζκφο κηαο ρψξαο. Δ εμνπζία ζα έπξεπε λα ήηαλ 

ζπλεξγαηηθή θαη φρη εμαλαγθαζηηθή. Φαληαζηείηε έλα βφηζαιν πνπ πέθηεη ζην 

λεξφ. Σν βφηζαιν είλαη απηφο πνπ θέξλεη ηελ αιιαγή. Ώπηφο κπνξεί λα είλαη θαη ν 

δάζθαινο. Σα θχκαηα είλαη πξψηα ε ηάμε, ην ζρνιείν θαη ελ ηέιεη ν ρψξνο έμσ 

απφ απηά πνπ ιέγεηαη θνηλσλία. πλεπψο, εκείο νη δάζθαινη πνπ αλαηξέθνπκε θαη 

δηακνξθψλνπκε ηελ ηάμε καο, έρνπκε κεγάιε εμνπζία ζηα ρέξηα καο. Ώλ νη 

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο αξρίζνπλ εθεί, ίζσο βξνπλ ζέζε θαη ζηελ απξηαλή θνηλσλία. 

 

 Ο Cummins δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνλ νλνκάδεη ν 

«θαηαιχηεο» πνπ κπνξεί λα αλαηξέςεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία, 

μεθηλψληαο απφ ηελ ηάμε ηνπ. Δ ηάμε είλαη ν «κηθξφθνζκνο ηεο θνηλσλίαο» 

(Cummins 1997), φπνπ ε δχλακε / εμνπζία κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη κε άιινπο γηα 

λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο. Δ εμνπζία είλαη πξνζζεηηθή φρη αθαηξεηηθή. Καηά 

ζπλέπεηα, ε γλψζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ φινπο ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο θαη 

απηφ νδεγεί ζε έλα αλψηεξν επίπεδν κάζεζεο θαη αιθαβεηηζκνχ.  

 

 

 

Σν θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη πεξηγξάθεη κηα πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο ΐ. Κνχξηε – 

Καδνχιε. Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ηεο ζπλέβε φηαλ ήηαλ κηθξή ζην 

λεπηαγσγείν ζε κία μέλε ρψξα. Μηα κέξα ε κηθξή ΐαζηιεία έδσζε ζαλ δψξν ζηελ 

θπξία ηεο έλα κηθξφ ζαθνπιάθη κε ζπηηηθά θνπινπξάθηα πνπ ηα έθηηαμε ε κακά ηεο 

ζην ζπίηη. Δ δαζθάια πέηαμε ηα θνπινπξάθηα ζηα ζθνππίδηα. Αηαβάζηε πξνζεθηηθά 

ην θείκελν θαη απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 
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Δπωηήζειρ 

Α. 

1. Γηαηί πηζηεχεηε φηη ε δαζθάια πέηαμε ηα θνπινπξάθηα ζηα ζθνππίδηα; Πνηνο 

είλαη ν ζπκβνιηζκφο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ πξάμε απηή, θαηά ηελ άπνςε ηεο 

ζπγγξαθέσο;  

2. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ, ζχκθσλα κε ην θείκελν; 

Β. 

3. Να ζπλζέζεηε κία παξάγξαθν 50 ιέμεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ 

θξάζε: «Ώλ νη ζρέζεηο ζηελ ηάμε ήηαλ ζπλεξγαηηθέο θαη φρη αληαγσληζηηθέο, ηφηε 

ίζσο λα άιιαδαλ θαη νη ζρέζεηο ζηελ θνηλσλία.»  

4. Με πνηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε παξάγξαθνο ζηε ζειίδα 39: «ηελ θνηλσλία 

πνπ δνχκε …ζέζε θαη ζηελ απξηαλή θνηλσλία.»  

5. Να ζρεκαηίζεηε πξνηάζεηο κε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: «απνδνρή», 

«αηνκηθφηεηα», «ζπλεξγαζία», «ζπληνληζηήο», «θαηαιχηεο».  

Γ. 

6. Θέμα Παπαγωγήρ Λόγος 

ηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ζαο κφιηο ήξζε κία θαηλνχξγηα ζπκκαζήηξηα  

 απφ κία μέλε ρψξα 

 απφ κία άιιε πεξηνρή ηεο Βιιάδαο (Κξήηε, Κχπξν). 

 Γλσξίδεη ηελ ειιεληθή αιιά ε πξνθνξά ηεο είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζηελ νκηιία ηεο 

ππάξρνπλ αξθεηνί ηδησκαηηζκνί, κε απνηέιεζκα θάζε θνξά πνπ κηιάεη, ε ππφινηπε 

ηάμε θαη θακηά θνξά θαη ν δάζθαινο λα γειάλε. Με αθνξκή απηφ ην πεξηζηαηηθφ λα 

γξάςεηε έλα άξζξν ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ζην νπνίν: (α) λα παίξλεηε ζέζε απέλαληη 

ζην πεξηζηαηηθφ, (β) λα παξνπζηάζεηε ηηο ζρέζεηο θαη ην θιίκα πνπ πξέπεη λα 

επηθξαηνχλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. ην άξζξν ζαο κπνξείηε λα αθεγεζείηε –

ζχληνκα- ην πεξηζηαηηθφ κε ηε καζήηξηα. Σν χθνο ηνπ άξζξνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

επηζηεκνληθφ θαη ζνβαξφ.  
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

 Δ πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηνπ ζελαξίνπ πεξηιακβάλεη θαη εθδνρέο άηππεο 

κάζεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεαηξηθή απφδνζε ησλ δηαιφγσλ ηεο ηαηλίαο ή ε 

επηρεηξεκαηνινγία κε ην χθνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ ηεο ηαηλίαο. 

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ  

 Πξφθεηηαη γηα έλα θαινδνπιεκέλν ζελάξην, κε πνιιά θαη πινχζηα (πνιιέο θαη 

πνηθίιεο εξσηήζεηο) εξγαιεία κάζεζεο (θχιια εξγαζίαο) θαη ζπλδπαζκφ λέσλ 

κεζφδσλ θαη κέζσλ (θηλεκαηνγξάθν, ΣΠΒ) κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο (παξαγσγή 

θεηκέλνπ ζηελ ηάμε). «Σν ζελάξην έρεη ζα ζηφρν λα αλαηξέςεη ηηο παξαδνζηαθέο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ηη είλαη ιάζνο ζηε γιψζζα», κε απψηεξν ζηφρν φρη 

κφλν ηε ζεσξεηηθή γλψζε, αιιά ηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ λέσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή, απέλαληη ζηε γισζζηθή δηαθνξά θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ γισζζηθνχ ιάζνπο. 

Δ αθφξκεζε απφ γλσζηή ειιεληθή ηαηλία πξνθάιεζε επράξηζηε έθπιεμε ζηα παηδηά 

θαη ηνπο επέηξεςε λα ηελ αληηκεησπίζνπλ απφ κία άιιε – θνηλσληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή – ζθνπηά. 

Δ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πξνζέθξνπζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη θπξίσο 

ζηηο ζπρλέο δηαθνπέο (εθδξνκέο, ζρνιηθέο δηαθνπέο) ηεο ζπλέρεηαο ζηελ εθαξκνγή 

(ζπλάληεζε θάζε 2
ε
 βδνκάδα), γεγνλφο πνπ νδεγνχζε ζηελ απνζχλδεζε ησλ παηδηψλ 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ θαη ζηελ αλάγθε ηνπ δηδάζθνληα λα ππελζπκίδεη ζε 

θάζε ζπλάληεζε ηη έρεη γίλεη θαη πνην είλαη ην επφκελν βήκα. Βπίζεο ζεσξψ φηη 

ρξεηαδφηαλ λα «ειαθξχλσ» ιίγν ηα θχιια εξγαζίαο απφ ηηο εξσηήζεηο, θπξίσο φηαλ 

δηαπίζησζα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρξφλνπ. 

Δ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ήηαλ ζεηηθή, αιιά εθθξάζηεθε ε άπνςε – κε ηελ 

νπνία ζπκθσλψ – φηη νη νκάδεο ζα έπξεπε λα είλαη κηθξφηεξεο: είλαη δχζθνιν λα 

ζπλεξγαζηνχλ έμη παηδηά, εηδηθά ιφγσ ηεο δηάηαμεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο 

(ζρήκα Π). Ώπηφ επέηξεπε νξηζκέλνπο καζεηέο λα κε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 
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