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Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ω 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ 

ΕΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ 

 

 

Η διδακτική διαδικασία κινείται  -συνειδητά ή 

ασυνείδητα- στο πλαίσιο κάποιας ή κάποιων 

διδακτικών παραδόσεων με συγκεκριμένες συνέπειες 

ως προς το «τι» και «πως» και «πότε» της διδασκαλίας. 

Ποιο είναι το είδος των διδακτικών πρακτικών στο 

πλαίσιο των οποίων θα αξιοποιηθούν οι ΣΠΕ στη 

διδασκαλία και ποια η συνεισφορά μας προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας νέου τύπου μαθητών που 

θα είναι πιο κοντά στη νέα εξωσχολική 

πραγματικότητα και στις νέες απαιτήσεις της 

κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

"Στη θέση του γραμματισμού χρησιμοποιείται συχνά και ο όρος εγγραμματισμός. 

Οι όροι αυτοί αποδίδουν στα ελληνικά τον αγγλικό όρο literacy. Στα αγγλικά ο 

όρος χρησιμοποιείται με διπλό περιεχόμενο: με αυτό που αποκαλούμε στα 

ελληνικά αλφαβητισμός και με το περιεχόμενο που αποδίδουμε στον όρο 

γραμματισμός. Ο αλφαβητισμός είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο 

παρελθόν και έδινε βαρύτητα στην καλλιέργεια της ικανότητας για ανάγνωση και 

γραφή. Ο όρος γραμματισμός περιλαμβάνει την έννοια του αλφαβητισμού αλλά 

είναι πιο δυναμικός. Η δεύτερη έννοια σχετίζεται με τη δυνατότητα του 

εγγράμματου ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες καθημερινές 

κοινωνικές πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν ανάγνωση και γραφή (και όχι μόνο) 

στις ποικίλες εκδοχές τους". 

Εννοιολογικός χάρτης που επιχειρεί να αποδώσει τη σημασία του όρου 

Γραμματισμός
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ΣΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

Σα σύνθετα του άγω  

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τρεις εκπαιδευτικούς, οι οποίες δεν μένουν 

ικανοποιημένες από τη διδασκαλία τους και εξετάζουν αν θα μπορούσαν να 

βοηθηθούν από τη χρήση των ΤΠΕ. Και οι τρεις εντοπίζουν και θέλουν να 

αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα: Τη σύγχυση που παρατηρείται σε πολλά 

παιδιά όταν επιχειρούν να αντιμετωπίσουν κάποιους λόγιους ρηματικούς 

τύπους.  
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Εκπαιδευτικός 1 
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Εκπαιδευτικός 2 

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα  

(http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html) 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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Εκπαιδευτικός 3 

 

Παραγάγω ή παράξω;  

 

http://mundusphilologiae.blogspot.com/2009/03/blog-post_31.html
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Αναδεικνύεται ότι το σχολείο και η διδασκαλία δεν είναι κάτι στατικό και 

δεδομένο αλλά ότι κατασκευάζεται κάθε φορά διαφορετικά ανάλογα με τις 

θεωρίες που υιοθετούμε και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. 

 

(Το παράδειγμα προέρχεται από το επιμορφωτικό υλικό των φιλολόγων). 


