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[ΕΝΟΣΘΣΑ V]: Αξιολόγθςθ και προςαρμογι 

εκπαιδευτικϊν ςεναρίων και δραςτθριοτιτων  

Σφνδεςθ με το  Ειδικό Μζροσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) : 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να επεξεργαςτοφν, να παρουςιάςουν και να αξιολογιςουν 
ενδεικτικά, για κάκε φιλολογικό διδακτικό αντικείμενο, υπάρχοντα διδακτικά ςενάρια διδαςκα-
λίασ με τισ ΤΡΕ, που τουσ δίδονται από τουσ εκπαιδευτζσ. Θ παρουςίαςθ αυτι αποβλζπει: 
 

 Στθν εξοικείωςθ με βαςικά ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και οργά-
νωςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ και τθσ διδαςκαλίασ, που υπαγορεφονται από τθν παιδαγωγικι 
αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτο πλαίςιο των ςφγχρονων αντιλιψεων για τθ μάκθςθ και τθ διδας-
καλία. 

 Στθν εξοικείωςθ με τθν υπάρχουςα εργαςία. 

 Στθν εξοικείωςθ με το είδοσ του λογιςμικοφ που αξιοποιικθκε και τθ μορφι των ςεναρίων 
που προκρίκθκαν. 

 Στο να αποκτιςουν οι εκπαιδευτικοί τθν ικανότθτα δθμιουργικισ ανάγνωςθσ άλλων ςενα-
ρίων και διδακτικϊν εφαρμογϊν. Να προτείνουν αιτιολογθμζνα αλλαγζσ, βελτιϊςεισ και 
επεκτάςεισ ςε ιδθ ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και ςενάρια. 

 Να οδθγθκοφν ςτθν με επαγωγικό τρόπο διαμόρφωςθ των κφριων χαρακτθριςτικϊν που 
πρζπει να ζχει ζνα διδακτικό ςενάριο.   

 
Με βάςθ τισ προθγοφμενεσ διαπιςτϊςεισ οι εκπαιδευτικοί ςε ςυνεργαςία με του επιμορφωτζσ 
αναπροςαρμόηουν ενδεικτικά, υπάρχοντα ςενάρια ςτα φιλολογικά μακιματα. Θ από κοινοφ 
διαμόρφωςθ διαφορετικϊν εκδοχϊν ενόσ ςεναρίου κα ενςωματϊνει τισ περιςςότερεσ από τισ 
κεωρθτικζσ αρχζσ που αναπτφχκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ. 
 
Δθλαδι: 
-Βαςικζσ αρχζσ τθσ εποικοδομθτικισ και ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 
-Βαςικζσ αρχζσ τθσ ειδικισ διδακτικισ κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου με τισ ΤΡΕ 
-Βαςικά ςτοιχεία του νζου γραμματιςμοφ. 

-Καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ. 

-Δυνατότθτα δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ του ςχολικοφ χϊρου και χρόνου. 
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1. Ειςαγωγι 

 

Στθν παροφςα ενότθτα περιλαμβάνονται κεωρθτικά κείμενα που μασ ειςάγουν ςτον 

προβλθματιςμό γφρω από τθν εκπόνθςθ διδακτικϊν ςεναρίων και προτείνουν κριτιρια αξι-

ολόγθςθσ με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο του Νζου Γραμματιςμοφ, όπωσ ζχει εκτεκεί ςτισ 

προθγοφμενεσ ενότθτεσ. Τα υπόλοιπα κείμενα ςυνιςτοφν προτάςεισ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ 

ςτα φιλολογικά μακιματα που φιλοδοξοφν να αποτελζςουν όχι ζτοιμεσ ςυνταγζσ αλλά 

ερζκιςμα για τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των εργαλείων των νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαι-

δευτικι  πράξθ. 

Ζνα ςθμαντικό ηιτθμα που πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ είναι το ςχολικό πλαί-

ςιο εντόσ του οποίου κα αξιοποιθκοφν οι ΤΡΕ. Στθν Ενότθτα Ι (2.3 «Σχολικόσ γραμματιςμόσ 

και φιλολογικζσ πρακτικζσ: Κεωρθτικό πλαίςιο για τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ 

ηϊνθ των φιλολογικϊν μακθμάτων») αναφερκικαμε ςτα είδθ του ςχολικοφ γραμματιςμοφ 

(τυπικό, θμιτυπικό, άτυπο) και υποςτθρίξαμε ότι θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ πρζπει να γίνεται 

εντόσ μια ευρφτερθσ ανάγνωςθσ του ςχολείου ωσ χϊρου επαναλαμβανόμενων πρακτικϊν 

γραμματιςμοφ. Στισ επόμενεσ ενότθτεσ κα δϊςουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα 

εφαρμογϊν και ςεναρίων. 

Σε κάκε περίπτωςθ αυτό που προτείνεται είναι μια ςυνολικότερθ 

προςζγγιςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν ςτισ οποίεσ εμπλζκονται οι 

φιλόλογοι και μια δθμιουργικι ανάγνωςι τουσ, ςτο πλαίςιο των 

κεωρθτικϊν παραμζτρων του νζου γραμματιςμοφ.  

Η εκπόνθςθ ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ςεναρίων δεν πρζπει να 

αποτελεί μια μθχανικι διαδικαςία, αλλά να εντάςςεται ςε ζνα εγ-

χείρθμα κριτικισ δραςτθριοποίθςθσ ςτον χϊρο του ςχολείου. 
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2. ενάρια: δομι και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν 

ςεναρίων  

Δθμιτρθσ Κουτςογιάννθσ  

2.1 Θ δομι ενόσ ςεναρίου  

ελάξην ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ε πιήξεο θαηαγξαθή κηαο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο ζε φια ηεο ηα κέξε, απφ ηελ ηαπηφηεηα ησλ δεκηνπξγνχ κέρξη ηε ιεπην-

κεξή πεξηγξαθή ηεο νινθιήξσζήο ηεο. Απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζε δηδάζθνληεο, ελψ 

κέξνο ηνπ ζελαξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θχιιν εξγαζίαο απεπζχλεηαη ζηνπο καζε-

ηέο. 

Ο φξνο θαζηεξψζεθε ζηε ρψξα καο απφ ηελ πεξίνδν ησλ επηκνξθψζεσλ ηεο 

«Οδχζζεηαο» (1999 – 2001) θαη ζπλνδεχεη έθηνηε θάζε ζρεδφλ απφπεηξα αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. πσο θάζε φξνο πνπ αμηνπνηείηαη εθηελψο (βι. π.ρ. ην πε-

ξηερφκελν ηνπ φξνπ επηθνηλσληαθή αληίιεςε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε θηι.), έηζη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πεξηερφκελφ ηνπ θαζίζηα-

ηαη αζαθέο. Ζ ινγηθή ηνπ ζελαξίνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην 

ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ σο ηψξα, ηείλεη λα θηλείηαη αλάκεζα ζηε ιν-

γηθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (lesson plan) –πεξηγξάθεηαη έλα ζχληνκν ζε δηάξθεηα 

κάζεκα, ζε ζηελή ζχλδεζε κε ηε ζρνιηθή χιε θαη ηελ ηζρχνπζα ζρνιηθή ινγηθή– θαη 

αλάκεζα ζηε ινγηθή ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) (πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο χιεο 

κε επξχηεηα, κεγαιχηεξε πξσηνβνπιία ζηελ θίλεζε ησλ καζεηψλ, πηνζέηεζε αξρψλ 

ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, δηεξεπλεηηθή ινγηθή θηι.).  

Σν πην εχθνιν είλαη λα ζπκθσλήζνπκε ζηε δνκή θαη ηα πεξηερφκελα πνπ ζα 

έρεη έλα ζελάξην. Σν πην δχζθνιν είλαη λα αληηιεθζνχκε θαη λα ζπκθσλήζνπκε ζην 

βαζχηεξα πνιηηηθφ πεξηερφκελν πνπ απνθηάεη ε θάζε πξφηαζή καο γηα δηδαθηηθή αμη-

νπνίεζε ησλ ΣΠΔ (ή γεληθφηεξα ε θάζε πξφηαζε) απφ ηε ζηηγκή πνπ θαιιηεξγεί 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δεμηφηεηεο –επνκέλσο θαη ππνθεηκεληθφηεηεο–, αλαδεηθλχεη ή 

απνζησπά ζέκαηα, πξνηείλεη ηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη επνκέλσο ζπλεηζθέξεη ζην πψο αληηιακβαλφκαζηε ηνλ 
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ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ ζηελ επνρή καο. Δπεηδή ε ζπκθσλία ζην δεχηεξν ζθέινο είλαη 

δχζθνιε θαη ζπλαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζα μεθηλήζνπκε απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα ζελάξην, αμηνπνηψληαο θαη άιιεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί σο 

ηψξα. 

Ζ δηαηχπσζε κηαο εληαίαο δνκήο έρεη θαη απηή ηε ζεκαζία ηεο. Πξσηίζησο 

γηαηί κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή κπνξεί λα βνεζάεη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν δηαθαλέο θαη 

ην (πνιηηηθφ) πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο. Γεπηεξεπφλησο, γηαηί ζπλεηζθέξεη ζηελ θα-

ζηέξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απαηηεηηθνχ θεηκεληθνχ είδνπο, απαξαίηεην γηα 

πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πξνεγνχ-

κελν, γηαηί πνιιά απφ ηα ζελάξηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην πιηθφ ζην νπνίν ζα ζηε-

ξηρζεί κεγάιν κέξνο ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

1. Ταυτότητα  

Η ενότητα αυτή και η επόμενη αποβλέπει στο να διευκολύνει τον αναγνώστη να 

αντιληφθεί πολύ σύντομα αν η συγκεκριμένη πρόταση τον ενδιαφέρει ή όχι, γι’ αυτόν 

τον λόγο η περιγραφή εδώ είναι εξαιρετικά συνοπτική έως επιγραμματική. 

Καλό είναι να αποτυπώνονται εδώ τα κάτωθι: 

-Κάποιος τίτλος.  

-Δημιουργός-δημιουργοί. 

-Αν το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη ή αποτελεί πρόταση για διδασκαλία. 

-Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα (αν πρόκειται για διαθεματική 

προσέγγιση ή για τη διδασκαλία μιας επιμέρους ενότητας). 

-Τάξη ή ηλικίες στις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. 

-Χρονική διάρκεια που απαιτείται. 

-Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή (π.χ. βαθμός εξοικείωσης με 

κάποιο λογισμικό, βαθμός εξοικείωσης με τρόπους εργασίας –π.χ. ομαδοσυνεργατική). 

 

2. Σύντομη περιγραφή (περίληψη) 

Εδώ αποτυπώνονται πολύ επιγραμματικά (όχι περισσότερο από 4-5 σειρές) το 

περιεχόμενο και οι στόχοι της πρότασης. 

   

3. Στόχοι – σκεπτικό 

Διατυπώνονται και εδώ (με λιτό τρόπο): 

-Τι επιδιώκεται να καλύψει η πρόταση και γιατί προτείνεται. 

-Ποιες δεξιότητες επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στα παιδιά. 

-Ειδικότεροι στόχοι σε σχέση με τις ΤΠΕ και τον νέο γραμματισμό. 
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-Για τη γλώσσα (κυρίως): μορφές γραμματισμού που καλλιεργούνται (κλασικός 

γραμματισμός, νέος γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός). 

 

4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Η ενότητα αυτή θα διαβαστεί από όσους διαπίστωσαν ότι η πρόταση τους ενδιαφέρει. 

Είναι, επομένως, το εκτενέστερο μέρος του σεναρίου και εμπεριέχει πολλά από τα 

στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Ενσωματώνονται οπωσδήποτε στην περιγραφή της ροής 

της διδασκαλίας: 

-Αφετηρία, το πρόβλημα-θέμα που θα διερευνηθεί. 

-Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση. 

-Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο. 

-Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν. 

-Η μεθοδολογία της διδασκαλίας (πώς). 

-Ενδεικτική κατανομή του χρόνου και πώς γίνεται αυτό κατά την εξέλιξη της 

διδασκαλίας. 

-Ο ρόλος των διδασκόντων. 

-Ο ρόλος των μαθητών: έκταση πρωτοβουλιών, περιγραφή σε περίπτωση συνεργασίας. 

-Οι τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις. 

-Εργαλεία-πηγές που θα χρησιμοποιηθούν. 

-Τα αναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν, οι δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι 

μαθητές.   

 

5. Φύλλο εργασίας 

Είναι το μόνο το οποίο απευθύνεται στους μαθητές. Εμπεριέχει, επομένως, τα 

απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σενάριο: 

- Αποτελεί οδηγό για την πορεία υλοποίησης του σεναρίου. Εδώ χρειάζεται προσοχή, 

ώστε να δίνεται αφενός σημαντική πρωτοβουλία και ευχέρεια κινήσεων στους μαθητές 

και να μην οδηγούνται μηχανιστικά στην κάθε τους ενέργεια. Μας ενδιαφέρει η 

ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, της αναζήτησης που θα μπορεί να υλοποιηθεί με 

βάση τις γνώσεις, τα βοηθήματα που θα έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών.  

- Καλό είναι να δίνεται έτσι το πρόβλημα, ώστε οι πορείες υλοποίησης να μπορεί να 

είναι διαφορετικές και η βοήθεια που θα δίνεται (στο πλαίσιο του φύλλου εργασίας 

αλλά και από τους διδάσκοντες) να ευνοεί αυτή την προοπτική. 

- Δίνονται τυχόν απαραίτητες πληροφορίες (ή τεχνολογικές γνώσεις-περιγραφές), για να 

ολοκληρωθεί το σενάριο.  

- Περιγράφονται με λεπτομέρεια (με όρους κειμενικού είδους) τα προϊόντα που 

αναμένουμε να προκύψουν από την εμπλοκή αυτή. Για παράδειγμα: παρουσίαση στην 

τάξη μιας προφορικής ανακοίνωσης με τη χρήση του προγράμματος παρουσίασης, 
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γραπτή εργασία σε ερευνητική μορφή που θα αναρτηθεί στη σελίδα του σχολείου κτλ. 

Στην προηγούμενη ενότητα του σεναρίου (4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης) 

εξειδικεύονται τα αναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν και η υποστήριξη των 

διδασκόντων προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

6. Άλλες εκδοχές 

Δίνονται πιθανές άλλες εκδοχές του σεναρίου και τονίζονται οι διαφορές από την 

προηγούμενη εκδοχή. 

 

7. Κριτική  

Αν πρόκειται για πρόταση διδασκαλίας, δίνονται πολύ σύντομα οι περιορισμοί: τι είναι 

δύσκολο να γίνει, ποια μέρη μπορεί να δυσκολέψουν, συσχέτιση με το ισχύον 

πρόγραμμα στο σχολείο κτλ. 

Αν πρόκειται για σενάριο που έχει υλοποιηθεί, καταγράφεται η εμπειρία, τυχόν 

δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, τεκμήρια από την εφαρμογή (π.χ. κείμενα παιδιών) κτλ. 

 

8. Βιβλιογραφία 

Καταγράφονται οι βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν.  

2.2 Θ ωσ τϊρα εμπειρία. Σα χαρακτθριςτικά ενόσ καλοφ ςεναρίου  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα κπνξεί λα βξεη εχθνια αξθεηά ζελάξηα 

δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ΣΠΔ ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πνιιέο απφ απηέο 

ηηο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο είλαη αμηφινγεο, ζε θάπνηεο φκσο πεξηπηψζεηο 

παξνπζηάδνληαη θαη πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΣΠΔ σο παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ θαη ζπαλίσο 

σο κέζσλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, παξάιιεια (αλαθέξνκαη ζην 

κάζεκα ηεο γιψζζαο, αιιά ηζρχεη γεληθφηεξα γηα ηα θηινινγηθά 

καζήκαηα). Σν γεγνλφο απηφ είηε νδεγεί ηελ αμηνπνίεζε μεπεξαζκέλεο 

ινγηθήο ινγηζκηθνχ είηε ζε ξερή πξνζέγγηζε, φηαλ έρνπκε 

παξαδείγκαηα κε αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Απηή ε δηαπίζησζε ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί σο αθεηεξία, πξνθεηκέλνπ ζε θάζε αλάπηπμε λένπ 

ζελαξίνπ λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην γηαηί αμηνπνηείηαη ην θάζε 

ινγηζκηθφ θαη λα ζπλδέεηαη απηφ πνιχ ζηελά κε ηε ζεσξία.  
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 ηε ζηαηηθή αληίιεςε σο πξνο ηε δηδαζθαιία. Σα ζελάξηα έρνπλ 

ζπλήζσο έλαλ απζηεξά θαζνδεγεηηθφ, ζρεδφλ αζθπθηηθφ, ραξαθηήξα 

θαη ζπκίδνπλ αξθεηά ηε ινγηθή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηε ξνή 

κηαο ζπλήζνπο δηδαθηηθήο ψξαο κε ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. εκαληηθφ 

ξφιν ζε απηφ παίδεη ε ινγηθή κε ηελ νπνία εθαξκφζηεθαλ σο ηψξα ηα 

θχιια εξγαζίαο. ην πιαίζην απηήο ηεο ινγηθήο νη καζεηέο δελ έρνπλ 

παξά λα θάλνπλ θάπνηα θιηθ ζην δηαδίθηπν θαη λα ζπκπιεξψλνπλ 

κεραληζηηθά θάπνηεο έηνηκεο θφξκεο εξγαζίαο, ε δε ζπλεξγαζία πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη πξνζρεκαηηθή θαη ρσξίο βάζνο. Λείπνπλ νη 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο, νη ελαιιαθηηθέο πνξείεο θαη ε ππνζηήξημε 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε απνηέιεζκα λα κελ θαιιηεξγνχληαη 

ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο, φπσο: ε πξσηνβνπιία, ε ζπλδπαζηηθή 

αλαδήηεζε, ε νπζηψδεο ζπλεξγαζία, ε αμηνπνίεζε πνηθίισλ 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ.   

 ηελ εζηίαζε, θπξίσο, ζην κάζεκα θαη ιηγφηεξν ζε φιν ην εχξνο ηεο 

θηινινγηθήο δψλεο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο. Δίλαη πξάγκαηη πνιχ ιίγα 

ηα ζελάξηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν ζε φιν ηνπ ην εχξνο θαη 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ επξχηεξνπο απφ απηνχο ηνπ 

καζήκαηνο. Αιιά θαη ην κάζεκα αληηκεησπίδεηαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κε ηε ινγηθή ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη 

φρη ηεο δεκηνπξγηθήο αλάγλσζήο ηεο. 

 

πρλά επίζεο ζεσξνχληαη σο απηνλφεηα δεηήκαηα πνπ είλαη εμαηξεηηθά 

ζχλζεηα. Γελ αξθεί π.ρ. λα ιέκε φηη απιψο βάδνπκε ηα παηδηά λα δνπιεχνπλ ζε 

νκάδεο ή φηη ν εθπαηδεπηηθφο βνεζάεη ηηο νκάδεο. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε 

εμεηδίθεπζε (ε νπνία θαιφ είλαη λα ελζσκαηψλεηαη ζην ζελάξην) σο πξνο ην ηη 

ζεκαίλεη δνπιεχνπλ καδί θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ δάζθαιν (γηα ην δήηεκα απηφ 

βι. θαη ελφηεηα 2.2 ηνπ Γεληθνχ Μέξνπο). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα πάξεη κηα 

ζεηξά απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο: σο πξνο ηε 

δνκή ηεο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ξφισλ εληφο ηεο 

νκάδαο θαη ηε ζχλζεζε (νκνηνγελή ή εηεξνγελή) ηεο νκάδαο, ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 

ιεηηνπξγίαο, ηα θίλεηξα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο θηι. 
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Θα πξέπεη λα ιεθζεί, βέβαηα, ππφςε ην γεγνλφο φηη φζν πην πξνρσξεκέλν 

είλαη έλα ζελάξην ηφζν πην πνιχ απέρεη απφ ηηο ζπλήζεηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

φζν πην ζηαηηθφ είλαη ηφζν πην εχθνια εθαξκφζηκν. θνπφο ησλ επηκνξθψζεσλ δελ 

πξέπεη λα είλαη ε εθπφλεζε ζελαξίσλ πνπ δε ζα εθαξκφζεη ηειηθά θαλέλαο ή ζα 

εθαξκφζνπλ θάπνηνη ιίγνη κία ή δχν θνξέο. θνπφο είλαη λα δηεπξπλζεί ην «yet to be 

thought» (Bernstein 1996), ηα φξηα δειαδή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απνθηήζνπλ κηα ελεκεξφηεηα (=απνθπζηθνπνίεζε) γχξσ απφ 

ηηο δηάθνξεο επηινγέο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δηεπξχλεηαη ην ξεπεξηφξην ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ.    

Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, ε αλάγθε γηα θαιιηέξγεηα ηεο δπλαηφηεηαο 

αλάπηπμεο ζελαξίσλ πνηθίισλ επηπέδσλ. Δίλαη γλσζηφ φηη νη ζπλζήθεο ζηα ζρνιεία 

δελ είλαη νκνηφκνξθεο, φπσο επίζεο δελ είλαη εληαίεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, θξίλεηαη απαξαίηεην νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα 

θιηκαθψλνπλ ζε πνιιά επίπεδα ηελ ίδηα ηε ινγηθή ελφο ζελαξίνπ: π.ρ. ζελάξηα πην 

θνληά ζην ζρνιηθφ βηβιίν, ζελάξηα πνπ αμηνπνηνχλ ην ζρνιηθφ βηβιίν αιιά κε πην 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ζελάξηα πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Π.., 

αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ηερλνινγίεο.  

Ζ εθπφλεζε, επνκέλσο, ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ 

έλαλ επξχηεξν πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζελάξηα πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο: 

 Έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε αλνηρηψλ πεξηβαιιφλησλ (π.ρ. 

ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ, ζσκάησλ θεηκέλσλ, δηαδηθηχνπ γηα ην κάζεκα 

ηεο γιψζζαο). 

 Έκθαζε ζηε λέα θεηκεληθφηεηα (δεκηνπξγία θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην δηαδίθηπν θαη κε ηνλ ππνινγηζηή σο κέζν επηθνηλσλίαο) 

(Computer Mediated Communication). 

 Έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο 

πεξηβαιιφλησλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (αμηνπνίεζε ησλ 

επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, ησλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάζεσλ – φπσο 

PowerPoint θηι.). 

 Έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηφηεηαο γηα θξηηηθή αλάγλσζε-

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο. 
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 Παξάιιειε θαιιηέξγεηα θιαζηθνχ γξακκαηηζκνχ κε λέν 

γξακκαηηζκφ. 

 

Πην αλαιπηηθά θαη εηδηθά γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα έλα θαιφ ζελάξην 

δηαθξίλεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θέζπηζε ελφο ζαθνχο πιαηζίνπ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ελδηαθέξνλ 

θαη λφεκα γηα ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηελ εξγαζία 

πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Σέηνηνπ είδνπο πιαίζην εμαζθαιίδεηαη ζπλήζσο 

κε ηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ 

εξγαζίαο (project).  

 Σν πιαίζην απηφ λα εμαζθαιίδεη θαη ηελ θαηά ιεηηνπξγηθφ ή θξηηηθφ 

ηξφπν αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, αμηνπνίεζε ησλ ζσκά-

ησλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηα-

ιήμνπλ ηα παηδηά ζε δηαπηζηψζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο 

ηνπ εθέξε, ή ζηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο, πξν-

θεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ επαγσγηθά ζηε δηαπίζησζε ζπληαθηηθψλ ή 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, θαη ηέινο, ζηε δηδαζθαιία ηεο λ.ε. γιψζζαο, 

πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε δνκψλ ή ιεμηινγίνπ ηεο 

λέαο ειιεληθήο. Απηή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ε παηδαγσ-

γηθή δηάζηαζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ.  

 Γφκεζε ηνπ ζελαξίνπ ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ςεθηαθά πεξηβάιινληα 

πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ λέν γξακκαηηζκφ ζηα παηδηά. Μέζα απφ ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα, πνπ έρνπλ λα νινθιεξψζνπλ νη καζεηέο, 

εθπαηδεχνληαη παξάιιεια ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ επε-

μεξγαζίαο θεηκέλνπ ή ησλ πξνγξακκάησλ παξνπζίαζεο (PowerPoint) 

σο κέζσλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ην 

δηαδίθηπν θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηελ αλαδήηεζε γισζζηθνχ πιη-

θνχ θηι.  

 Καιιηέξγεηα ηεο πξσηνβνπιίαο θαη απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ. Έλα 

θαιφ ζελάξην ζέηεη πξνβιήκαηα θαη δελ θαζνδεγεί ζηελά, ζρεδφλ κε-

ραληζηηθά, ηηο θηλήζεηο ησλ παηδηψλ. ην πιαίζην απηφ αθήλνπκε ρψξν 

γηα αλαδήηεζε, πξνβιεκαηηζκφ, ρξήζε άιισλ κέζσλ (ςεθηαθψλ ή 

κε), γηα ζπλεξγαζία κε δάζθαιν θαη ζπκκαζεηέο, γηα ελαιιαθηηθνχο 

δξφκνπο πινπνίεζεο. 
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 Παξνρή πνιιψλ επθαηξηψλ γηα πξφζιεςε θαη παξαγσγή πνηθίισλ 

θεηκέλσλ: πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη πνιπηξνπηθψλ. 

 Απνθπγή ηεο παγίδαο «ην άξκα ζέξλεη ην άινγν». ε θάπνηεο πεξηπηψ-

ζεηο ζηα ζελάξηα εθβηάδνληαη ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ 

νπσζδήπνηε θαη απνθιεηζηηθά νη ΣΠΔ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ζε 

θάζε ζελάξην κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη φιεο νη ηερλνινγίεο πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ, αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή πνπ δηεθπεξαηψλεηαη.  

 Παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε ηεο γλψζεο.  

 Δλίζρπζε ηεο ινγηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ (design), πνπ ζεκαίλεη φηη αμην-

πνηνχληαη πνηθίια πεξηβάιινληα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ θαη ζεκεησ-

ηηθά ζπζηήκαηα γηα ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ ηνπο. 

 Δμαζθάιηζε δεκηνπξγηθνχ ξφινπ, επίζεο, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Πνπ ζε-

καίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο κάζεζεο –θαη φρη ζηελ παξνρή έηνηκεο γλψζεο–, ζηε δεκηνπξγία 

δειαδή ηεο «δψλεο γηα ηελ επηθείκελε εμέιημε» (Vygotsky 1978). 

 

ην Παξάξηεκα Γ θαηαγξάθνληαη έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο δηδαθηηθψλ ζελα-

ξίσλ, ελψ ζην ηξίην κέξνο απηήο ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο δηδαθηηθήο αμην-

πνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα, νη νπνίεο δχλαληαη λα πξνζεγγηζηνχλ θξηηηθά.  

Πξνεγείηαη φκσο αθφκα έλα θείκελν πνπ επηρεηξεί λα δψζεη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα αμην-

πνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

2.3 H διδακτικι αξιοποίθςθ των ςωμάτων κειμζνων ωσ διαδικαςία 

διαμόρφωςθσ εγγράμματων υποκειμζνων ι θ ιδεολογικι διάςταςθ των 

ςεναρίων  

2.3.1 Ειςαγωγι 

ηελ Δλφηεηα Η θεθ. 2.4. Ζ δηδαζθαιία σο δηαδηθαζία δηακφξθσζεο εγγξάκκαησλ 

ηαπηνηήησλ είδακε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην είδνο ηνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ (Bernstein 

1996) ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα αμηνπνηεζνχλ νη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία, θαζψο δηα-

θξίλακε δηδαθηηθέο παξαδφζεηο θαη εθδνρέο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κε-

ηαμχ ηνπο θαη πνπ ε πηνζέηεζή ηνπο νδεγεί ζηε ζπγθξφηεζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εγ-

γξάκκαησλ ππνθεηκέλσλ. 


