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Κειμενοκεντρική διδασκαλία και 

γλωσσικά μαθήματα 

αφηγηματικά,  

επιχειρηματολογικά, 

περιγραφικά 

Διαδικασιακά κείμενα 

(McCarthy & Carter 1994) 

Ευρύτερες 

Επικοινωνιακές 

Δραστηριότητες 

Cope & Kalantzis 1993  
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Είδη κειμένων σήμερα 

• Μονοτροπικό είναι το κείμενο εκείνο το οποίο 
χρησιμοποιεί μόνο ένα σημειωτικό τρόπο για τη 
μετάδοση μηνυμάτων, λ.χ. μόνο το γλωσσικό 
σημειωτικό σύστημα ή μόνο το οπτικό.  

• Πολυτροπικό είναι το κείμενο εκείνο που 
χρησιμοποιεί για τη μετάδοση μηνυμάτων 
συνδυασμό σημειωτικών τρόπων.  

3 



Παραδείγματα   
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Ερμηνεία πολυτροπικών κειμένων 
Μη γραμμικότητα (= λόγος, εικόνα, κίνηση, ζωντανή 
δράση, ήχος, μουσική κλπ.) υπερκείμενο-0 αναγνώστης 
συγγραφέας και το αντίθετο-πολλαπλές αναγνώσεις 
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Ψηφιακή αφήγηση 

Ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ο 
συνδυασμός της παραδοσιακής 

προφορικής αφήγησης  

με τα πολυμέσα 

και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία 
επικοινωνίας(multimedia). 
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Περιοδικό 

• E periodiko 
• https://schoolpress.sch.

gr/eperiodiko/%ce%b4
%ce%b9%ce%b4%ce%b1
%ce%ba%cf%84%ce%b9
%ce%ba%ce%bf-
%cf%80%cf%81%ce%bf
%cf%83%cf%89%cf%80
%ce%b9%ce%ba%ce%bf
/ 
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Δημιουργία ιστορίας με ήχο 

https://www.storyjumper.com/book/showframe/71166275/ABC-s-of-_____________#page/1 
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Παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές 

Τεχνικές παρουσίασης 

Τεχνικές καθοδήγησης 

Τεχνικές ανακάλυψης  

Ενεργητικές – συμμετοχικές 
εκπαιδευτικές τεχνικές 
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Διδακτικές τεχνικές  και εργαλεία web 2.0  

• Σύγχρονη επικοινωνία:  
• Συνεπεξεργασία κειμένων εικόνων και διαφόρων 

άλλων τύπων αρχείων, 
•  Επίλυση από κοινού προβλημάτων, 
•  Διαμοίραση ψηφιακών πόρων, 
• Παιχνίδια ρόλων, 
• Συλλογικές κατασκευές, 
•  Προσομοιώσεις, 
• Συμμετοχή σε ψηφιακές κοινότητες, 
•  Ιστολόγια 
•  Ασύγχρονη επικοινωνία. 
• ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
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Μοντέλο κριτικής διδασκαλίας  

• Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης περιλαμβάνει 
ανάπτυξη στρατηγικών σκέψης, κατανόηση 
εννοιών, διατύπωση κρίσεων και γενικεύσεων, 
δηλωτική και διαδικαστική γνώση  

•  Το κριτικό μοντέλο ολοκληρώνεται με την 
αξιολόγηση της δηλωτικής, διαδικαστικής 
γνώσης, της αξιολόγησης των αξιών και στάσεων 
καθώς και τη μεταγνωστική αξιολόγηση.  
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Η σύγχρονη θεωρία μάθησης 

Συμπεριλαμβάνει τόσο τη 
λειτουργία του εγκεφάλου, 

όσο και τα μέρη του 
εγκεφάλου  

αλλά επίσης και την 
ιδιοσυγκρασία του ατόμου.  
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Η σύγχρονη θεώρηση της μάθησης 

• τη συναισθηματική νοημοσύνη 
• πολλαπλή νοημοσύνη  
• τη μεταγνώση  
• τις μεταγνωστικές δεξιότητες  
• Την κοινωνική αλληλεπίδραση 
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Η σύγχρονη θεώρηση της μάθησης 

η ενεργητική 
διαδικασία 

με τις οποίες η 
γνώση 

οικοδομείται, 
αναδομείται 
επεκτείνεται 

ως μεταγνώση 

και σε άλλες 
περιοχές  

σε άμεση 
συνάρτηση με 
το ευρύτερο 
πολιτισμικό 
περιβάλλον, 
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Διδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας  

με Συνεργατική Αξιοποίηση Εγγράφων on line 

«Η γλώσσα η λανθάνουσα  που λέει την αλήθεια»  

Μπιλανάκη Ελευθερία 
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Διδακτικό σενάριο 

Τίτλος: «Η γλώσσα η λανθάνουσα που λέει την 
αλήθεια».  

Χρονική διάρκεια 8  διδακτικών ωρών  

Ενότητες: προφορικός και γραπτός λόγος, 
αναλφαβητισμός σε συνδυασμό με  τον 
προβληματισμό για τα φύλα σε ενιαία θεματική.  
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Σκοποί και στόχοι 

Διδακτικό σενάριο 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Γενικοί 
1. Κατανόηση (εστίαση της προσοχής και στην 

ανάγνωση),  
2. Ερμηνεία 
3. Παραγωγή γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού 

λόγου  
Οι ιδιαίτεροι στόχοι  
Αφορούσαν την κατανόηση της σύνδεσης εκπαίδευση-
εργασία –κοινωνία με την οπτική του φύλου.  
Ειδικότερα στόχος μας ήταν η εμβάθυνση στο θέμα του 
αναλφαβητισμού, της σχολικής διαρροής καθώς  και η 
αλλαγή αντιλήψεων σχετικά με τα στερεότυπα των φύλων. 
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Σκοποί και στόχοι 

Διδακτικό σενάριο 

Ως προς τη διαδικασία 

 

 

• Ομαδοσυνεργατική μάθηση 

• Καθώς η Α΄ Λυκείου αποτελεί μεταβατική 
περίοδο προσαρμογής των μαθητών στο Λύκειο, 
δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων των μαθητών.  

• Α΄φάση πανδημίας: ενεργοποίηση 
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Σκοποί και στόχοι 

Διδακτικό σενάριο 

Ως  προς τις Τ.Π.Ε 

 
Σκοπός μας ήταν  η εξοικείωση με 
ηλεκτρονικά εργαλεία 

η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
των μαθητών 

η ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων.  
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Επιλογή εργαλείου 

• Ψηφιακά Συνεργατικά έγγραφα 
• Ο δημιουργός του εγγράφου στα πλαίσια της σύγχρονης 

διδασκαλίας  μπορεί να διαμοιράσει το έγγραφο σε όσους χρήστες 
επιθυμεί. 

•  Η από κοινού επεξεργασία μπορεί να γίνει σύγχρονα είτε 
ασύγχρονα και με διαβαθμισμένη πρόσβαση, είτε με πρόσκληση 
του δημιουργού.  

• Ο χρήστης ενημερώνεται για την παρακολούθηση του εγγράφου. 
•  Ακόμη υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης των σχολίων, ενώ οι 

μαθητές συμμετέχουν και αξιολογούν τα δεδομένα  με 
προκαθορισμένα κριτήρια .  

• Ο διδάσκων παρακολουθεί την παραγωγή λόγου των μαθητών με 
αποτέλεσμα τη συνεργατική δραστηριότητα  και την επαύξηση των 
κινήτρων των μαθητών 

• Google Εγγραφα (https://www.google.com/docs/about/)  
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Διδακτικά βήματα / Παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων  

 
• Α.ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ -Αφόρμηση 
• 1.  Βιωματικές δραστηριότητες σχετικά με τον 

αναλφαβητισμό  
• ή εναλλακτικά δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 

με θέμα τον αναλφαβητισμό με σκοπό τη 
δημιουργία αληθινής επικοινωνιακής 
περίστασης και πρόκληση διαλόγου.  

• Αναζήτηση της οικογένειας των σχετικών λέξεων 
από το αντίστροφο λεξικό  της Πύλης Ελληνικής 
Γλώσσας  και δημιουργία προσωπικού λεξικού 
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3423 
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Δραστηριότητα στην τάξη 

• Δραστηριότητες ανάλυσης κειμένων σε 
σχέση με την επικοινωνιακή περίσταση 
και το σκοπό  

• Χωρισμός σε ομάδες, επεξεργασία των 
δεδομένων και διατύπωση προβλέψεων, 
υποθέσεων, συμπερασμάτων.  
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Ψηφιακό διαδραστικό σχολικό βιβλίο 
https://www.xodo.com/ 
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1η Δραστηριότητα στην τάξη  

 (Μορφή κειμένου-πρόβλεψη) 
• 1Ο Απόσπασμα 
•  Ο αναλφαβητισμός είναι πρόβλημα κοινωνικό, 

πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό. Αναστέλλει τη 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, αποτελεί σοβαρό 
εμπόδιο για την ανάπτυξη των συμμετοχικών 
θεσμών και ακρωτηριάζει τη δυνατότητα για 
άσκηση κριτικής... (από έντυπο της Ν.Ε.Λ.Ε.)  

Ερωτήσεις 
• Τι παρατηρείς ως προς τη μορφή του κειμένου…… 
• Μέσω του κειμένου ο συγγραφέας επιχειρεί να 

τονίσει…. 
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2η Δραστηριότητα στην τάξη  
(προθετικότητα συγγραφέα-ανάδυση προσωπικής άποψης αναγνώστη) 

• 2ο Απόσπασμα 
• Ο αναλφαβητισμός δεν είναι ωστόσο μόνο ατομική αναπηρία, 

είναι τροχοπέδη, ίσως η πιο σημαντική για την κοινωνική και 
τεχνολογική χειραφέτηση των λαών στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες που 
διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα στις βιομηχανικές και στις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Είναι τέλος εμπόδιο στην 
αλληλοδιείσδυση των πολιτισμών και στον αμοιβαίο 
εμπλουτισμό τους. Να μάθεις γραφή και ανάγνωση σημαίνει 
επίσης να στερεώσεις τις πολιτιστικές σου ρίζες, αλλά και να 
γνωρίσεις άλλους πολιτισμούς...(Courrier, Απρίλιος 1984) 

Ερωτήσεις 
• Πομπός του κειμένου είναι ο ….. και δέκτης ο… 
• Σύμφωνα με τη γνώμη σου ο σκοπός του γράφοντος 

είναι να… 
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3η Δραστηριότητα στην τάξη  
(Επιχειρήματα-σύγκριση κειμένων) 

• 3ο Απόσπασμα. 
• Παρόλο που ο αναλφαβητισμός είναι περισσότερο διαδεδομένος 

στον τρίτο κόσμο, αποτελεί επίσης πρόβλημα και για μερικές από 
τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Πλήττει τα μειονεκτικά 
κοινωνικά στρώματα που αποκαλούνται «Τέταρτος κόσμος» και 
περιλαμβάνουν όσους κατοικούν στις άθλιες συνοικίες των πόλεων, 
μετανάστες, εργάτες και τις οικογένειες τους, καθώς και μερικούς 
αγροτικούς πληθυσμούς με χαμηλό εισόδημα...(Courrier, ό. π.) 

Ερωτήσεις 
• Το βασικό επιχείρημα του συγγραφέα είναι….. 
• Πόσο πειστικό βρίσκετε  το επιχείρημα του;  
• Ποια επίδραση νομίζετε πως έχει το κείμενο στον αναγνώστη. 
• Σύγκρινε το 1Ο με το 2ο κείμενο και γράψε ομοιότητες και διαφορές. 
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4η Δραστηριότητα στην τάξη 

(πολλαπλή νοημοσύνη) 
• 2. Δραστηριότητες ερμηνευτικής και κριτικής προσέγγισης των κειμένων (ιδέες, 

αντιλήψεις, προκαταλήψεις, για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο). 
Σχετικά κείμενα (σχολικό βιβλίο) 
1. Σύμφωνα με την πανελλήνια έρευνα για τον αναλφαβητισμό που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου (1998), ο μισός περίπου πληθυσμός της Ελλάδας είναι υποεκπαιδευμένος, δηλαδή δεν 
έχει ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το 12,2% των 
ερωτώμενων δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου το σχολείο ή έχει ολοκληρώσει μόνο μερικές 
τάξεις του Δημοτικού, το 26,7% έχει ολοκληρώσει μόνο το Δημοτικό, το 9,1% από τους 
τελευταίους συνέχισε για ένα δύο χρόνια σε κάποια τεχνική ή επαγγελματική σχολή, και οι 
υπόλοιποι παρακολούθησαν μία ή περισσότερες τάξεις του Γυμνασίου χωρίς να το 
ολοκληρώσουν. 
Ερωτήσεις:  

• Οργάνωσε τα δεδομένα σου σε πίνακα. 
•  Ποιες υποθέσεις κάνεις σχετικά με κάθε μια κατηγορία;  
• Τι συμπεραίνεις παρατηρώντας τα δεδομένα για τον αναλφαβητισμό και την 

υποεκπαίδευση;  
• Τι σου θυμίζει το πρόβλημα αυτό;  
• Τι σκοπεύεις να κάνεις; 
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5η Δραστηριότητα στην τάξη-

παραγωγή κειμένου   
• Αφού εντοπίσετε στα αποσπάσματα που σας 

δόθηκαν τις περιοχές και τις ομάδες που 
πλήττονται από τον αναλφαβητισμό να 
προσδιορίσετε στο τετράδιο σας τις φράσεις που 
δείχνουν τουλάχιστον τρεις  συνέπειες του 
αναλφαβητισμού.  

• Να συνεργαστείτε ανά δυο και να 
διορθώσετε οι ίδιοι τα κείμενα σας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ  

Στη ψηφιακή τάξη-ασύγχρονη διδασκαλία 
 

 

 

Ο σύνδεσμος της διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου 

Η εικόνα και το κείμενο προς επεξεργασία αναρτώνται στο e class.  

Ακολουθεί κριτική επεξεργασία εικόνας 

πέρασμα στη σύγχρονη εκπαίδευση-Προετοιμασία μαθητών 

Αποστολή κειμένων προς επεξεργασία πριν την τηλεδιάσκεψη.  

Οι μαθητές έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν σχετικά 

30 



Aσύγχρονη - Eικόνα e class 
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Διδακτική ώρα, σύγχρονη εκπαίδευση 

Συνεργατική Αξιοποίηση Εγγράφων on line  

σε ομάδες 4 ατόμων  

 

• Δραστηριότητες συγκριτικής εξέτασης κειμένων ομοιότητες και 
διαφορές μεταξύ των κειμένων ως προς τη γλώσσα, το μέσο, 
τους σημειωτικούς τρόπους, το κειμενικό είδος, ως προς τα γένη 
του λόγου, τις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, τον τρόπο 
προσέγγισης του θέματος  

• Το πρώτο κείμενο-φύλλο εργασίας:  
• « Αναλφαβητισμός: Ένα κληρονομικό πρόβλημα 
•   έχει στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας των 

μαθητών να εντοπίζουν βασικές θέσεις και 
επιχειρήματα του συγγραφέα και 

• Να αναζητούν τρόπους ανάπτυξης παραγράφου 
•  να αποδίδουν περιληπτικά μέρος του κειμένου.  
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Θέμα Α (Φιλόλογοι) 

 
• Θέμα Α (Φιλόλογοι) 

• Α1. Να καταγράψετε τον τρόπο ανάπτυξης της 
δεύτερης παραγράφου 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το 
σύνδεσμο εδώ 

• Α2. Να αποδώσετε συνοπτικά τη σύνδεση 
αναλφαβητισμού και υποεκπαίδευσης 
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Θέμα Β (Ερευνητές) 

 
• Θέμα Β (Ερευνητές) 

• Διερευνήστε που εμφανίζεται  το πρόβλημα με 
βάση τα στοιχεία του κειμένου και καταγράψτε 
τις σκέψεις σας με τη μορφή άρθρου στη 
(ηλεκτρονική) σχολική εφημερίδα. 
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Θέμα Γ (Στατιστικολόγοι) 

 
• Θέμα Γ (Στατιστικολόγοι) 

• Τι σου θυμίζει το πρόβλημα αυτό; 

•  Υπάρχει στα σχολικά βιβλία σου ανάλογος 
πίνακας; 

• Οργάνωσε τα δεδομένα σου σε πίνακα. 

•  Ποιες υποθέσεις κάνεις σχετικά με κάθε μια 
κατηγορία;  

• Τι συμπεραίνεις παρατηρώντας τα δεδομένα για 
τον αναλφαβητισμό και την υποεκπαίδευση; 
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Θέμα Δ. (Πολιτικοί) 

 
• Θέμα Δ. (Πολιτικοί) 

• Ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής 
σας προτείνετε σε ομιλία σας τρόπους 
καταπολέμησης του αναλφαβητισμού. 
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Ολομέλεια 

• Οργανώστε το κείμενο σας 
από κοινού σε μια αφίσα  
(ηλεκτρονική) έτσι ώστε να 
φαίνονται τα συμπεράσματά 
σας. 

 

• ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

• Μπορείτε να υποβάλλετε τις 
απαντήσεις σας σε αυτή τη 
φόρμα εδώ 
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Το δεύτερο κείμενο- φύλλο εργασίας 

googleslides 
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Κύρια εργαλεία 

• Το δεύτερο κείμενο- φύλλο εργασίας: 
Μπαμπινιώτη, Γ. «Μάθε παιδί μου ελληνικά».  
Έχει στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας του 
μετασχηματισμού λέξεων ή φράσεων και την 
κατανόηση του λεξιλογίου και  της σύνταξης. 
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Το τρίτο κείμενο- φύλλο εργασίας 

• ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
• Να διερευνήσουν τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αφηγηματικοί τρόποι, τα 

εκφραστικά μέσα., η δομή και οι χαρακτήρες καθώς  και τα λογοτεχνικά 
ρεύματα στην αναπαράσταση της πραγματικότητας μέσα από τη 
λογοτεχνία 

• Nα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών κειμένων, 
ανάλογα με την εποχή που γράφτηκαν (παραλογές, κρητική λογοτεχνία, 
επτανησιακή σχολή, νέα αθηναϊκή σχολή, μεταπολεμική και σύγχρονη 
λογοτεχνία) 

• Να ασκηθούν στη γραφή  ερμηνευτικού σχολίου με την επιλογή 
διαφορετικών κειμενικών ειδών (αφίσα, επιστολή, ημερολόγιο, άρθρο), 
χρησιμοποιώντας το ανάλογο ύφος και επικοινωνιακό πλαίσιο και κάνοντας 
τις κατάλληλες λεκτικές επιλογές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάδυση 
του εγώ και ο μαθητής να μη περιορίζεται στο τί λεει το κείμενο, αλλά να  
επεκτείνεται στο τι σημαίνει για τον ίδιο. 

• Λογοτεχνικό κείμενο: Γαλανάκη Ρέα, Η μεταμφίεση: 
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Αξιοποίηση εκπαιδευτικού εργαλείου 

φωτόδεντρο 
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Επιστροφή στη σχολική αίθουσα 

• Δραστηριότητες παραγωγής λόγου:  
Δραστηριότητα Μεταγραφής προφορικού σε γραπτό λόγο . 
• Απόσπασμα  
• «... Όταν δεν γνωρίζεις ανάγνωση ή γραφή, δεν μπορείς 
να δουλέψεις, είσαι φτωχός, δεν μπορείς να συμμετέχεις σε 
καμιά δραστηριότητα και μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις 
τι σου λένε οι άλλοι. Δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω σου». Τζανις 
Τέιλορ, Καναδάς, βλ. Courrier, ό. π. 
• Να καταγράψεις τη μαρτυρία αναλφάβητου του 
αποσπάσματος  στα πλαίσια υποθετικής συνέντευξης ως 
άντρας/γυναίκα  (Προφορικός, απροσχεδίαστος λόγος 
(δισταγμοί, διορθώσεις, ενεργητική σύνταξη, φατικά 
στοιχεία επαναλήψεις),   
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Επιστροφή στη σχολική αίθουσα 

Επέκταση σεναρίου 
• Απόσπασμα 2. 

• Δραστηριότητα επιλογής κειμενικού είδους 

• Με βάση το απόσπασμα να μεταγράψεις σε  
γραπτό λόγο που πρόκειται να δημοσιευθεί σε 
άρθρο εφημερίδας (υπόταξη, παθητική 
σύνταξη) τις σκέψεις σου  όπου αναφέρεσαι στις 
συνέπειες του αναλφαβητισμού σε σχέση με το 
φύλο σου. 
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https://www.thinglink.com/scene/1385317975640244225 

Διαδραστική εικόνα 
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Τελική μορφή 

•  Να καταγράψεις τις σκέψεις που έκανες με 
βάση  όλα όσα διάβασες σε ένα προσχέδιο και 
στη συνέχεια να επεξεργαστείς το κείμενο σου 
έτσι ώστε να πάρει την τελική του μορφή και 
ανάρτηση  

• στην ιστοσελίδα του σχολείου σου 

• Στο padlet της τάξης σας 
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Δραστηριότητες αναστοχασμού και 

ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
(Σχολική αίθουσα,  8η ώρα). 

• Διατήρηση ημερολογίου: καταγραφή γεγονότων 
και συναισθημάτων 

• Αναστοχασμός ως προς τη διαδικασία και τη 
συμμετοχή όλων των ομάδων 

• Αναστοχασμός ως προς το κλίμα τάξης- 
ερωτηματολόγιο ανάπτυξης στρατηγικών   

• Αναστοχασμός ως προς την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας  
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