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Απηφ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη ην θείκελν/ηα θείκελα, ε δπλαηφηεηα αλαδή-

ηεζεο θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θεηκεληθή θαηεγνξία θαη θάπνηα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο.  

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε, επίζεο, φηη ην πξσηνγελέο δεκνζηνγξαθηθφ θαη εθ-

παηδεπηηθφ πιηθφ αλαπιαηζηψζεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ζψκαηνο θεηκέλσλ θαηά 

ηξφπν απξφβιεπην γηα ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο: δεκνζηνγξαθηθά θείκελα εκθαλίδνληαη 

δίπια ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη παξέρνληαη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο παξάιιειεο έξεπ-

λαο θαη ζηα δχν, ελψ παξάιιεια ην φιν πιηθφ ηαμηλνκείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θεηκε-

ληθά είδε θαη θεηκεληθνχο ηχπνπο. Παξ‘ φηη ε αλαπιαηζίσζε απηή έγηλε κε απζηεξά 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα, δελ είλαη νπδέηεξε.  

Κξίζηκν, επνκέλσο, δήηεκα ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ φπνηνπ γισζζηθνχ ή 

πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ πιηθνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζψκα θεηκέλσλ, είλαη ην ζελάξην δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζή-

ζνπκε.  

Πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηηο πνηθίιεο πηπρέο πνπ είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνπκε ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζελαξίνπ, ζα επηρεηξήζνπκε ζηε ζπλέ-

ρεηα λα αλαπηχμνπκε έλα ελδεηθηηθφ ζελάξην ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. Ζ πξψηε 

ζα είλαη πην θνληά ζηελ ηζρχνπζα ζρνιηθή ινγηθή θαη ε ηειεπηαία ζα απέρεη ζεακα-

ηηθά απφ απηή. ηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη λα αλαδεηρζεί ε κε νπδεηεξφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο ήδε επηζεκάλακε.  

2.3.3 Διδαςκαλία τθσ ενότθτασ «Παρουςίαςθ –Κριτικι» (Βϋ Λυκείου). Σρία παρα-

δείγματα αξιοποίθςθσ των ςωμάτων κειμζνων  

Έζησ φηη κία εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα δηδάμεη ζηε Β΄ Λπθείνπ απφ ηελ ελφηεηα «Πα-

ξνπζίαζε-Κξηηηθή» ηελ ππνελφηεηα Η: «Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ελφο βηβιίνπ».  

Πνηεο επηπιένλ δπλαηφηεηεο έρεη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζσ-

κάησλ θεηκέλσλ;  

α) Διδαςκαλία με βάςθ το ιςχφον διδακτικό πρότυπο  

Αο ππνζέζνπκε φηη ζεβφκαζηε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο ζρνιηθέο ζπκβάζεηο (ζρν-

ιηθφ ρξφλν, παξερφκελα θείκελα θηι.). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα αθνινπζή-

ζνπκε ηε ζπλήζε ηαθηηθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ απφζπαζκα (απφ ζπλέ-

ληεπμε εθπαηδεπηηθνχ):  
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«Μια ενότθτα *των ςχολικϊν εγχειριδίων+ αποτελείται από πολλά μζρθ. Κακζνα ζχει ζνα ειςαγωγικό 

κείμενο, το οποίο διαβάηουν τα παιδιά.  Στθ ςυνζχεια, εντοπίηουμε τισ λζξεισ που δεν ξζρουν, φρά-

ςεισ, νοθματικζσ παρατθριςεισ, και αυτό το παίρνουμε ςαν αφορμι, για να προχωριςουμε ςτα 

γλωςςικά ςτοιχεία…».  

Παξ‘ φηη ην απφζπαζκα απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη 

ζην Γπκλάζην, ε πξαθηηθή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ είλαη παξαπιήζηα θαη γηα 

ην ιχθεην. Σν πξψην θείκελν γηα (ινγνηερληθή) θξηηηθή βηβιίνπ πνπ βξίζθεη ε εθπαη-

δεπηηθφο θαη πξέπεη λα ζπδεηήζεη κε ηα παηδηά είλαη κηα θξηηηθή ηνπ Β. Βαξίθα γηα ην 

κπζηζηφξεκα ηνπ Κνζκά Πνιίηε, ηνπ Υαηδεθξάγθνπ. Πνηεο δπλαηφηεηεο ηεο παξέ-

ρνπλ νη ΣΠΔ γηα θαιχηεξε γισζζηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ απηνχ; 

ηελ «Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα» δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη 

θαη λα δεη αλ ππάξρνπλ άιια παξαδείγκαηα απφ θξηηηθέο βηβιίσλ ζηα ζρνιηθά εγρεη-

ξίδηα. Απφ ηελ ελφηεηα «Νέα Διιεληθή» επηιέγεη ηα «ψκαηα Κεηκέλσλ» θαη ζπγθε-

θξηκέλα ην ζψκα θεηκέλσλ κε ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

(εηθφλα 57). 

 

 

Εικόνα 57 

 

Απφ εθεί, επηιέγνληαο ην «ψκα Κεηκέλσλ» (απφ ηελ αξηζηεξή ζηήιε), έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην θεηκεληθφ είδνο «Κξηηηθή βηβιίνπ» (εηθφλα 58). 
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Εικόνα 58 

 

Θα δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ κφλν δχν ηέηνηα θείκελα ζηα ζρνιηθά βηβιία 

πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θεηκεληθή θαηεγνξία, απηά αθξηβψο πνπ ππάξρνπλ ζην 
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θεθάιαην πνπ δηδάζθεη. Ζ αλαδήηεζε απηή ζα ηεο δψζεη επνκέλσο δχν κφλν 

απνηειέζκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην πξνο δηεξεχλεζε θείκελν (εηθφλα 59). 

 

Εικόνα 59 

 

ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ δηαβάδνπκε ηα εμήο:  

«Τθ "βιογραφία" μιασ εποχισ και μιασ κοινωνίασ βαςιςμζνθσ ςτθν πραγματικότθτα και ςτολιςμζνθ 

με φανταςτικά επειςόδια επιχειρεί ςτο νζο του μυκιςτόρθμα "Στου Χατηθφράγκου" ο Κ. Ρολίτθσ. Η 

πολιτεία που υπαινίςςεται είναι θ οριςτικά χαμζνθ, εδϊ και ςαράντα χρόνια, για τον ελλθνιςμό 

πρωτεφουςα τθσ Ιωνίασ, μια από τισ λαϊκζσ ςυνοικίεσ τθσ οποίασ -όπου και διαδραματίηονται τα 

ςθμαντικότερα ςυμβεβθκότα του βιβλίου- ονοματίηει και ο τίτλοσ του μυκιςτοριματοσ.»  

Ο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά παηδηά πνπ ζα 

δπζθνιεπηνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ «ππαηλίζζεηαη» θαη «δηαδξακαηίδνληαη». 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

παξφληνο θεηκέλνπ, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζεη ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ, πξνηξέπεη 

ηα παηδηά λα επηζθεθηνχλ ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο Πχιεο θαη λα αλαδεηήζνπλ 

παξαδείγκαηα πνπ λα εκπεξηέρνπλ ηηο δχν απηέο ιέμεηο αιιά θαη άιιεο ιέμεηο πνπ 

ηνπο είλαη άγλσζηεο. Κάπνηα παξαδείγκαηα κπνξεί λα ηα ζπδεηήζεη ζηελ ηάμε θαη 

θάπνηα κπνξεί λα ηα δψζεη γηα εμάζθεζε ζην ζπίηη.  
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Ζ κνξθή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ζηα παηδηά ζα ήηαλ πεξίπνπ ε εμήο (πινπνηείηαη ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην): 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

1. Υσξηζηείηε ζε ηξηάδεο. Οη πξψηεο ηξεηο ηξηάδεο είλαη ην Α, νη επφκελεο ηξεηο 

είλαη ην Β θαη νη ηειεπηαίεο ηξεηο ην Γ (ππνζέηνπκε φηη έρεη 27 παηδηά).  

2. Πιεθηξνινγήζηε ηε ζειίδα http://www.greek-language.gr 

3. Δθεί ζα βξείηε ηα ζψκαηα θεηκέλσλ:  

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

4. Ζ νκάδα Α ζα επηζθεθζεί ην ζψκα ηεο εθεκεξίδαο Σα Νέα: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/index.html 

5. ε νκάδα Β ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ζρνιηθνχ ιφγνπ: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html 

6. θαη ε νκάδα Γ ην ζψκα θεηκέλσλ ηεο εθεκεξίδαο Μαθεδνλία: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/index.html 

7. Αλαδεηήζηε παξαδείγκαηα πνπ λα εκπεξηέρνπλ ηα ξήκαηα ή θαη άιιεο ιέμεηο 

πνπ ζαο δπζθνιεχνπλ. 

8. Γξάςηε πνηεο νη ζεκαζίεο ησλ ξεκάησλ θαη πνηα απφ απηέο ηζρχεη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν. 

9. Αλνίμηε ην ιεμηθφ Σξηαληαθπιιίδε θαη δείηε αλ θαηαλνήζαηε θαιά ηε ζεκα-

ζία ησλ ξεκάησλ.  

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

 

ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο, πξνθεηκέλνπ λα εκπεδψζεη ζηα παηδηά ηε 

γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ή θείκελα, δεκηνπξγεί απφ ηα ίδηα 

ζψκαηα θεηκέλσλ αζθήζεηο ηηο νπνίεο δίλεη ηα παηδηά σο άζθεζε γηα ην ζπίηη. 

Πιεθηξνινγεί π.ρ. ηε ιέμε «ππαηλίζζνκαη», επηιέγεη ηα παξαδείγκαηα λα δίλνληαη ζε 

επίπεδν πξφηαζεο θαη έρεη ηα εμήο απνηειέζκαηα (παξάδεηγκα απφ ην ζψκα θεηκέλσλ 

ηεο εθεκεξίδαο Μαθεδνλία): 

 

ππαηλίζζεηαη (1) [ππαηλίζζνκαη - V+P:P3s:D3s:T3s] 

M0999 P005 L012   Αζθαιψο δελ θαληάδνκαη φηη απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο 

ππαηλίζζεηαη ν θχξηνο χξξεο κε ηελ έθθξαζίλ ηνπ, φηη ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ δελ ρηππά 

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/search.html?lq=υπαινίσσομαι
javascript:mT('1,999',%20'62390',%20'22270');
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"βαξχγδνππεο πφξηεο κεγαινπαξαγφλησλ" φπσο άιισζηε κε δηαβεβαίσζε πξνζσπηθψο εηο 

ηειεθψλεκά ηνπ. 

ππαηλίζζνκαη (2) [ππαηλίζζνκαη - V+P:W:P1s:D1s:T1s] 

M2053 P005 L005   Ξεθηλψληαο πάιη κεηά απφ έμη ρξφληα, δέθα κήλεο θαη δέθα 

κέξεο (γηα ψξεο δε ζπκάκαη) απηή ηε ζηήιε κε ηνλ ίδην ηίηιν, ζεσξψ ζαλ θαζαξφαηκνο 

γξαθεηνθξάηεο (κε ηελ θαιή φκσο έλλνηα) λα δηεπθξηλίζσ γηα ηνπο αλαγλψζηεο καο ηη… 

πεξίπνπ ππαηλίζζνκαη κε ην "Οθιαδφλ" θαη ην επέιεμα ζαλ "ζηέγε", γηα λα θσιηάζνπλ 

πξνζσξηλά κεξηθέο ζθέςεηο κνπ. 

M3375 P005 L008   Αληηιακβάλεζηε φηη ππαηλίζζνκαη ηε δχλακε ηεο ηειενπηηθήο 

εηθφλαο. 

ππαηλίζζνληαη (3) [ππαηλίζζνκαη - V+P:P3p:D3p:T3p] 

M1242 P069 L118   Άιινηε ππαηλίζζνληαη ηελ πφιε θαη άιινηε ηελ θαηνλνκάδνπλ. 

M2510 P007 L011   Ζ εμαθάληζε ζην επίζεο καγηθφ Παξίζη, ε παξαθνινχζεζε, ε 

ζχιιεςε, νη θφβνη πσο θη απηή πξέπεη λα θξαηήζεη ην ζηφκα ηεο θιεηζηφ, γηαηί θηλδπλεχεη ε 

δσή ηεο απφ έλα αφξαην παξαθξάηνο πνπ φινη ππαηλίζζνληαη αιιά θαλέλαο δελ θαηνλνκάδεη. 

M5592 P006 L006   Σα γλσζηά γεσκεηξηθά κνηίβα ηεο καο ηαμηδεχνπλ ζε 

αξρηηεθηνληθά αλνίγκαηα, πνπ πιαηζηψλνπλ πεξηβάιινληα απφ κεηαθπζηθά ηνπία, δάπεδα 

ραξαγκέλα κε πιαθάθηα απφ ηα νπνία αλαδχνληαη θχβνη, θίνλεο ή άιια ζηεξεά ζρήκαηα, 

θιίκαθεο πνπ ππαηλίζζνληαη αλαβάζεηο. 

ππαηλίρζεθαλ (1) [ππαηλίζζνκαη - V+P:J3p] 

M0094 P031 L042   Σελ ίδηα ψξα, παξακέλεη ην εξσηεκαηηθφ θαηά πφζνλ ππάξρεη 

νξγαλσκέλν ζρέδην εκπξεζηψλ, φπσο ππαηλίρζεθαλ νη Αιέθνο Παπαδφπνπινο θαη Γηψξγνο 

Ρσκαίνο. 

ππαηλίρζεθε (2) [ππαηλίζζνκαη - V+P:J3s] 

M2833 P002 L003   Ο ζχλδεζκνο ησλ αζιεηηθψλ ζπληαθηψλ θαιεί ηνλ αξρεγφ ηνπ 

Παλαζελατθνχ λα πξνβεί άκεζα ζηελ απνθάιπςε ησλ φζησλ ππαηλίρζεθε ηνλίδνληαο, φηη ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξνζθχγεη αξκνδίσο. 

M2833 P003 L011   Δπεηδή, πάλησο, δελ ζα επηηξέςνπκε λα καο ρξεζηκνπνηήζεη ν 

θχξηνο Γθνχκαο ζην επηθνηλσληαθφ ηνπ παηρλίδη πξνο ηνπο νπαδνχο ηνπ Παλαζελατθνχ, 

αλακέλνπκε ηάρηζηα ηα ζηνηρεία, πνπ ππαηλίρζεθε φηη έρεη θαη ηνλ θαινχκε λα πξνβεί ζε 

απνθαιχςεηο γηα λα ιάκςεη ε αιήζεηα. 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, δηακνξθψλεη ηελ εμήο άζθεζε σο θαη‘ νίθνλ 

εξγαζία: 

πκπιεξψζηε ηα  θελά κε ηνλ νξζφ ηχπν ηνπ ξήκαηνο ππαηλίζζνκαη: 

Αζθαιψο δελ θαληάδνκαη φηη απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο …….ν θχξηνο χξξεο κε ηελ έθθξαζίλ 

ηνπ, φηη ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ δελ ρηππά "βαξχγδνππεο πφξηεο κεγαινπαξαγφλησλ" φπσο άιισζηε κε 

δηαβεβαίσζε πξνζσπηθψο εηο ηειεθψλεκά ηνπ. 

Άιινηε …….ηελ πφιε θαη άιινηε ηελ θαηνλνκάδνπλ. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/search.html?lq=υπαινίσσομαι
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 Σελ ίδηα ψξα, παξακέλεη ην εξσηεκαηηθφ θαηά πφζνλ ππάξρεη νξγαλσκέλν ζρέδην 

εκπξεζηψλ, φπσο ……. (παζεηηθφο αφξηζηνο) νη Αιέθνο Παπαδφπνπινο θαη Γηψξγνο Ρσκαίνο.  

 Ο ζχλδεζκνο ησλ αζιεηηθψλ ζπληαθηψλ θαιεί ηνλ αξρεγφ ηνπ Παλαζελατθνχ λα πξνβεί 

άκεζα ζηελ απνθάιπςε ησλ φζσλ ……. (παζ. αφξηζηνο) ηνλίδνληαο, φηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

πξνζθχγεη αξκνδίσο. 

 

Πξνζηηζέκελε αμία από ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη θξηηηθή πξνζέγγηζή ηεο 

 

Αο δνχκε πνην είλαη ην φθεινο πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο, 

εκπινπηίδνληαο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ην κάζεκά ηεο: 

 Κάλεη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα. Δίλαη βέβαην φηη ηα παηδηά, θπξίσο θαηά 

ηα πξψηα καζήκαηα, ζα δείμνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία, 

αθνχ ζα αμηνπνηνχληαη ελ κέξεη ηα λέα κέζα. 

 Αμηνπνηεί απζεληηθφ πιηθφ γηα αζθήζεηο, αθνχ νη ιέμεηο πνπ αλαδεηνχλ ηα 

παηδηά εκθαλίδνληαη ζε απζεληηθά θείκελα δεκνζηνγξαθηθνχ θαη ζρνιηθνχ 

ιφγνπ. 

 Δμνηθεηψλνληαη ηα παηδηά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ γισζζηθψλ εξγαιείσλ. 

Σα παηδηά κπνξνχλ λα ςάρλνπλ ζε θάζε κάζεκα ηφζν ζηα ζψκαηα 

θεηκέλσλ φζν θαη ζηα ειεθηξνληθά ιεμηθά ηεο Πχιεο, αλ έρνπλ πεξαηηέξσ 

δπζθνιίεο κε ηελ θαηαλφεζε θάπνησλ ζεκαζηψλ. 

 Κηλείηαη ζην πιαίζην ηνπ βηβιίνπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ. Ζ φιε 

δηαδηθαζία δελ είλαη ρξνλνβφξα θαη δελ αλαηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ.  

 

Καηά βάζνο φκσο ην φθεινο ησλ καζεηψλ είλαη κηθξφ θαη επηθαλεηαθφ, αθνχ 

εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Ζ 

πξσηνβνπιία ησλ παηδηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απζηεξά θαζνδεγνχκελε, ε 

ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηε ζχλζεζε ηεο γλψζεο θηλείηαη ζε έλα 

πξψην επίπεδν. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηά ηνπο λα καζαίλνπλ θαη λα θηλνχληαη 

δεκηνπξγηθά θαη αλεμάξηεηα δελ θαιιηεξγείηαη. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε, αμηνπνηψληαο ηε ινγηθή ηεο αλαπιαηζίσζεο πνπ 

ζπδεηήζακε, φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο αλαπιαηζηψλεη ηα ζψκαηα θεηκέλσλ 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην κάζεκά ηεο: αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν βεκαηηζκφ σο 

πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπλ ηα παηδηά, παξέρεη ζπγθεθξηκέλα φξηα 

Ρλεονεκτιματα 

Μειονεκτιματα 
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πξσηνβνπιηψλ, νξίδεη ηη ζα θάλνπλ κε ηα θείκελα θαη ηηο ιέμεηο, νξίδεη ηα φξηα ησλ 

αληαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηα φξηα ηεο ζπλεξγαζίαο θηι. πλεηζθέξεη, κε άιια 

ιφγηα, ζηελ θαηαζθεπή κηαο εγγξάκκαηεο καζεηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ θηλείηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη κε απηή ηελ έλλνηα ε δηδαζθαιία ηεο έρεη θαζαξά πνιηηηθή 

δηάζηαζε. Γηαβάδνληαο ην ζέκα καο απφ ηελ νπηηθή ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία, δελ είλαη δχζθνιν λα πνχκε φηη θηλείηαη ζηε ινγηθή απηνχ πνπ έρεη 

απνθιεζεί «ςεχηηθα λέν» (Lankshear & Knobel 2003). 

Αιιά θαη νη γλψζεηο πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά γηα ηε γιψζζα είλαη 

απνζπαζκαηηθέο. Δθιακβάλνπλ ηε γιψζζα σο έλα άζξνηζκα ζηνηρείσλ ηα νπνία 

έρνπλ λα κάζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, θαη δελ θαηαλννχλ ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη ππνινγηζηέο ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

κπνξεί λα ζψζνπλ ηα πξνζρήκαηα, δελ αλαηξέπνπλ φκσο απηή ηελ νπηηθή, ηελ 

εμππεξεηνχλ.   

β) Εκδοχι Βϋ του ίδιου ςεναρίου: Θ ενδιάμεςθ λογικι  

Μηα άιιε εθπαηδεπηηθφο, αμηνπνηψληαο ην ίδην πεξηβάιινλ, θηλείηαη θάπσο 

δηαθνξεηηθά. Γλσξίδεη απφ ηελ εκπεηξία ηεο φηη ηα παηδηά είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ 

ιεμηινγηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ ηεο ελφηεηαο «Παξνπζίαζε θαη 

θξηηηθή ελφο βηβιίνπ» θαη απνθαζίδεη λα αληηκεησπίζεη ζπλνιηθά ην δήηεκα, 

αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ θαη ηα ζψκαηα θεηκέλσλ.  

Ζ κνξθή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ζηα παηδηά ζα ήηαλ πεξίπνπ ε εμήο (πινπνηείηαη ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην): 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

Α. Πξψην παξάδεηγκα: ιεμηινγηθή εμνκάιπλζε δηεξεπλεηηθνχ ηχπνπ 

1. Οκάδεο Α, Β θαη Γ. Γηαβάζηε ηα θείκελα ……(αλαθέξεη πνηα θείκελα) ηεο 

ελφηεηαο Η θαη ππνγξακκίζηε ηηο ιέμεηο πνπ ζαο δπζθνιεχνπλ.  

2. Πιεθηξνινγήζηε ηε ζειίδα http://www.greek-language.gr θαη επηιέμηε ηελ 

ελφηεηα «Νέα Διιεληθή»→ «Δξγαιεία». Δθεί ζα βξείηε ηα ζψκαηα θεηκέλσλ 

ηνπ ΚΔΓ. 

3. Οη νκάδεο Α θαη Β ζα επηζθεθζνχλ ηα ζψκαηα θεηκέλσλ δεκνζηνγξαθηθνχ 

ιφγνπ (Σα Νέα θαη Μαθεδνλία, αληίζηνηρα) θαη ε νκάδα Γ ηα ζψκαηα 

θεηκέλσλ ζρνιηθνχ ιφγνπ. Αλαδεηήζηε παξαδείγκαηα πνπ λα εκπεξηέρνπλ ηηο 

ιέμεηο απηέο. 

http://www.greek-language.gr/
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4. Δπηιέμηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηηο πνηθίιεο 

ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ απηψλ. Αμηνπνηήζηε παξάιιεια θαη ηα ειεθηξνληθά 

ιεμηθά.  

5. Παξνπζηάζηε ζηελ ηάμε καο ην απνηέιεζκα. Αμηνπνηήζηε ην πξφγξακκα 

παξνπζίαζεο (PowerPoint). Ο ζηφρνο ηεο παξνπζίαζήο ζαο είλαη δηπιφο: λα 

ελεκεξψζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε ζηα 

θείκελα απηά αιιά θαη λα παξνπζηάζεηε ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ πνπ 

δηεξεπλήζαηε κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απζεληηθνχ ιφγνπ.  

 

Β. Γεχηεξν παξάδεηγκα: δηεξεχλεζε ηεο θεηκεληθήο ηδηνκνξθίαο ησλ δχν 

θεηκεληθψλ εηδψλ, θξηηηθήο βηβιίνπ θαη βηβιηνπαξνπζίαζεο 

Γίλνπκε ζηε ζπλέρεηα θαη κηα άιιε εθδνρή, ζπγγελή κε ηελ πξνεγνχκελε, 

πνπ δελ θηλείηαη φκσο ζε επίπεδν ιέμεο αιιά ζε επίπεδν θεηκέλνπ. 

1. Δπηζθεθηείηε ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 

2. Αλαδεηήζηε, ε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο νκάδεο, ηξία ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

απφ ηα θεηκεληθά είδε «Κξηηηθή βηβιίνπ» θαη «Παξνπζίαζε βηβιίνπ» (γηα ηελ 

θξηηηθή βηβιίνπ ππάξρνπλ κφλν δχν, γηα ηελ παξνπζίαζε βηβιίνπ δέθα. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα νξίζεη λα επηζθεθηνχλ δηαθνξεηηθά θείκελα ε θάζε 

νκάδα). 

3. Γηαβάζηε ηα θείκελα πξνζερηηθά θαη πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν είδε: πνζνηηθέο (π.ρ. έθηαζε) θαη πνηνηηθέο. 

4. Γνπιεχνληαο νκαδηθά θαηαγξάςηε ηηο δηαθνξέο θαη ζηεξίμηε ηεο ζε 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. 

5. Ζ θάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο κε πξφγξακκα 

παξνπζίαζεο ζηελ ηάμε.   

 

Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε ηάμε σο φιν θαηαιήγεη ζηα απαξαίηεηα 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην ιεμηιφγην θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δχν θεηκεληθψλ εηδψλ. 

Μπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα δηαζηαπξψζεη ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο κε απηέο ηνπ βηβιίνπ 

(π.ρ. βι. ζρνιηθφ βηβιίν ζει. 146). 

 

Πξνζηηζέκελε αμία από ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη θξηηηθή πξνζέγγηζή ηεο 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ απηήο έρεη δηαθνξέο αιιά θαη νκνηφηεηεο κε απηή 

ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ νκνηφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζέβεηαη θαη απηή θαη αθν-
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ινπζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ χιε ηνπ βηβιίνπ. Αμηνπνηεί επίζεο ηα λέα κέζα 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηε δηδαζθαιία ηεο πην ελδηαθέξνπζα. 

Έρεη φκσο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αθνχ βιέπεη θαη πξνζεγγίδεη ηελ ελφηεηα 

σο φιν, δίλεη ξφιν ζηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ κφλα ηνπο δπζθνιίεο θαη 

δηαθνξέο θαη λα βξνπλ ιχζεηο. Γίλεη, επίζεο, ζεκαληηθφ ρξφλν γηα ηελ παξνπζίαζε 

ησλ δηαπηζηψζεσλ, νη νπνίεο δελ εληνπίδνληαη κφλν ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν αιιά θαη 

ζε επίπεδν θεηκεληθψλ εηδψλ.  

 

Σα πιενλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο παξαθάησ ην-

κείο:  

Γισζζηθφο γξακκαηηζκφο: 

 Καιχηεξε θαηάθηεζε ηεο «χιεο». Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ξφινπο ζηα 

παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα δηαβάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα θείκελα, λα 

εληνπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη λα θαηαθηήζνπλ κέζσ ηεο δηθήο ηνπο 

έξεπλαο ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο σο θεηκεληθά είδε.  

Νένο γξακκαηηζκφο: 

 Παξάιιεια κε ηνλ θιαζηθφ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ, ηα παηδηά 

επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο, δηεξεπλνχλ γισζζηθφ πιηθφ πνπ είλαη απν-

ζεθεπκέλν ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, αλαγθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ θαη 

λα βξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα δηεξεπλήζνπλ. Πξφθεηηαη 

γηα γισζζηθέο δεμηφηεηεο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο ζηελ απνθαινχκελε 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Παξάιιεια, ηα παηδηά νξγαλψλνπλ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ δηαπηζηψζεψλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

ινγηζκηθφ (πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ), ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα λέα 

κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. 

Αζθνχληαη επνκέλσο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, 

θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο.  

Κξηηηθφο γξακκαηηζκφο: 

 Με βάζε θάπνηεο απφ ηηο επηζηεκνληθέο παξαδφζεηο, ε θξηηηθή 

δηάζηαζε είλαη ππαξθηή θαη εληνπίδεηαη ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

ησλ θνηλψλ ζεκείσλ θαη ησλ δηαθνξψλ ζηα δχν είδε θεηκέλσλ. Ζ φιε 

δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ζχκθσλα κε νξηζκέλεο επηζηεκνληθέο παξαδφζεηο (Mitsiko-

poulou & Koutsogiannis 2005). 

Ρλεονεκτιματα 
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Δίλαη πξνθαλέο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο ηα 

παηδηά αμηνπνηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα λέα κέζα ζε ζρέζε κε απηά ηνπ πξνε-

γνχκελνπ παξαδείγκαηνο, θηλνχληαη κε δηαθνξεηηθφ βεκαηηζκφ θαηά ηε δηδαζθαιία, 

αζθνχληαη ζην λα εξεπλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα νδεγνχληαη ζε δηαπηζηψζεηο. Ζ 

δηδαζθαιία, δειαδή, θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πην ελεξ-

γψλ καζεηψλ, παξ‘ φηη αμηνπνίεζε ην ίδην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ.  

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ε νπηηθή απηή είλαη επίζεο εκθαλή κε βάζε ηα 

ηζρχνληα ζηα ζρνιεία καο. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκά ηεο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ην γεγνλφο φηη δε ζέβεηαη ην ζρνιηθφ ρξφλν, αθνχ ζα «ράζεη» ε 

εθπαηδεπηηθφο ζαθψο πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα νινθιεξψζεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα. Αλ κάιηζηα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα ινγηθή γηα φιεο ηηο ελφηεηεο, είλαη 

πξνθαλέο φηη ζα δπζθνιεπηεί αξθεηά λα θαιχςεη «ηε δηδαθηέα χιε».  

γ)  Εκδοχι Γϋ του ίδιου ςεναρίου: Κοινωνικοπολιτιςμικι και κριτικι οπτικι  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα δεη ηα πξάγκαηα επξχηεξα θαη λα κελ πξν-

ζεγγίζεη ην κάζεκα ηεο γιψζζαο σο χιε πνπ πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά. Αληίζεηα, 

ζέιεη λα ζπλδέζεη ηε γιψζζα θαη ηα θεηκεληθά είδε πνπ έρεη λα δηδάμεη κε ηνλ ζχλ-

ζεην πιηθφ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ κφλν είλαη θαηαλνεηά 

ηα θείκελα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αθνινπζεί ηελ πξνηξνπή ηνπ Freire, λα δί-

λνπκε έκθαζε ζηελ αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ θαη φρη ηεο ιέμεο («reading the world not 

the word»). 

Έηζη, δελ εθιακβάλεη ηα πξάγκαηα σο δεδνκέλα αιιά σο δεηνχκελα. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πνηθίια πεξηνδηθά θαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ππάξρνπλ 

θεηκεληθά είδε πνπ ραξαθηεξίδνληαη «θξηηηθή βηβιίνπ» απφ ηε κηα πιεπξά θαη «πα-

ξνπζίαζε βηβιίνπ» απφ ηελ άιιε.  

 Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο; Πνχ βξίζθνληαη νη δηαθνξέο απηέο; ηελ 

έθηαζε, ζηε δνκή, ζηε ιεμηθνγξακκαηηθή; 

 Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην πψο παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

δχν ππφ ζπδήηεζε θεηκεληθψλ εηδψλ, ηεο βηβιηνθξηηηθήο θαη ηεο βηβιηνπα-

ξνπζίαζεο, ζηα ζρνιηθά βηβιία ζε ζρέζε κε ην πψο πξάγκαηη είλαη ζηνλ εκε-

ξήζην (π.ρ.) ηχπν;  

 Μήπσο είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα θαη αλ λαη γηαηί;  

 Μήπσο πνηθίιινπλ ηα φξηα απφ έληππν ζε έληππν θαη γηαηί; 

Μειονεκτιματα 
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Αο δνχκε κηα ελδεηθηηθή εθδνρή πνπ κπνξεί λα έρεη έλα θχιιν εξγαζίαο πνπ 

θηλείηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

Φύιιν εξγαζίαο 

1. Καηαγξάςηε ζε έλαλ πίλαθα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε βηβιηνπαξνπζίαζε θαη ζηελ 

θξηηηθή βηβιίνπ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην νηθείν θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.  

 

Μπνξνχκε λα δψζνπκε έηνηκε ηελ πξψηε ζηήιε, αλ ζέινπκε λα βνεζήζνπκε 

πεξηζζφηεξν ή αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα ίδηα πξνζέγγηζε απφ φια ηα παηδηά. Μπνξνχκε 

επίζεο λα έρνπκε ηε θφξκα έηνηκε θαη λα ηε δψζνπκε φπνηε θξίλνπκε φηη είλαη 

απαξαίηεηε ζε νκάδεο πνπ πηζαλψο δπζθνιεχνληαη πνιχ. Θα πξνθχςεη κηα εηθφλα, 

πεξίπνπ ζαλ θαη απηή πνπ βιέπνπκε παξαθάησ:  

 

 Παξνπζίαζε βηβιίνπ 

(βηβιηνπαξνπζίαζε) 

Κξηηηθή βηβιίνπ 

Πνύ απαληάηαη (ζ. 163) Οπηζζφθπιια, πεξηνδηθφ θαη εκεξήζην 

ηχπν 

 

Ση θάλεη (ζ. 163) Παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά, ζρνιηάδνπλ 

αθξνζηγψο ην βηβιίν. 

 

Πνύ απνβιέπεη (ζ. 163) ηελ ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηψλ θαη 

ζηελ πξνβνιή ηνπ βηβιίνπ. 

 

Τπάξρνπλ δηαθνξέο (από 

ηελ άζθεζε ζηε ζ. 163). 

 

 

Ναη, σο πξνο ηελ έθηαζε (θάπνηεο 

βηβιηνπαξνπζηάζεηο είλαη εθηελέζηεξεο, 

ζε θάπνηεο ππάξρνπλ έκκεζεο θξίζεηο) 

 

Άιια ζηνηρεία (δελ 

ππάξρνπλ ζην βηβιίν) 

 

-Οπηζζφθπιιν: γξάθεηαη ζπλήζσο απφ 

ηνλ ζπγγξαθέα.  

-Γηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα μέλα έληππα 

(παξάζεζε απφςεσλ, επηζήκαλζε ησλ 

ζεηηθψλ θαη φρη πεξηγξαθή). 

 

 

2. Παξνπζηάδνληαη απφ κία νκάδα νη δηαπηζηψζεηο. 

3. ην βηβιίν ηνπ Λπθείνπ επηζεκαίλεηαη εχζηνρα ην εμήο: «Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο 

φηη ηα φξηα αλάκεζα ζηε βηβιηνθξηηηθή θαη ζηε βηβιηνπαξνπζίαζε δελ είλαη πάληνηε 
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επδηάθξηηα, ηδηαίηεξα φηαλ ε βηβιηνπαξνπζίαζε έρεη σο ζηφρν λα επεξεάζεη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηνπο αλαγλψζηεο ζρεηηθά κε ην βηβιίν, νπφηε πεξηέρεη αξθεηά ζρφιηα» (ζ. 165).  

Με αθνξκή ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε νη νκάδεο ζα πξνρσξήζνπλ ζε κηα έξεπλα 

ζηα ζψκαηα θεηκέλσλ. 

Έξεπλα: εξεπλήζηε κε βάζε ηα ζψκαηα θεηκέλσλ ηεο «Πχιεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα»,  

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεηε ηα φξηα αλάκεζα ζηα δχν θεηκεληθά είδε. 

Οκάδα Α: Αλαδεηήζηε ηελ απάληεζε δηεξεπλψληαο ην ζψκα ζρνιηθνχ ιφγνπ: Δίλαη 

επθξηλή ηα φξηα εθεί; Ηζρχνπλ νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζαηε; Καηαγξάςηε ηηο δηαπηζηψζεηο ζαο 

ζε έλα θείκελν ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ ζην ΠΔΚ (πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ). 

ηεξίμηε ηηο δηαπηζηψζεηο ζαο κε παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζηα θείκελα πνπ εξεπλήζαηε.  

Οκάδα Β: Αλαδεηήζηε ηελ απάληεζε δηεξεπλψληαο ην ζψκα ηεο εθεκεξίδαο Σα Νέα: 

Δίλαη επθξηλή ηα φξηα εθεί; Ηζρχνπλ νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζαηε; Καηαγξάςηε ηηο 

δηαπηζηψζεηο ζαο ζε έλα θείκελν ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ ζην ΠΔΚ. ηεξίμηε ηηο δηαπηζηψζεηο 

ζαο κε παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζηα θείκελα πνπ εξεπλήζαηε. 

Οκάδα Γ: Αλαδεηήζηε ηελ απάληεζε δηεξεπλψληαο ην ζψκα θεηκέλσλ ηεο εθεκεξίδα 

Μαθεδνλία: Δίλαη επθξηλή ηα φξηα εθεί; Ηζρχνπλ νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζαηε; Καηαγξάςηε ηηο 

δηαπηζηψζεηο ζαο ζε έλα θείκελν ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ ζην ΠΔΚ. ηεξίμηε ηηο δηαπηζηψζεηο 

ζαο κε παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζηα θείκελα πνπ εξεπλήζαηε. 

Αλακέλεηαη ε νκάδα Α λα νδεγεζεί ζηε δηαπίζησζε φηη φλησο ζηα ζρνιηθά βηβιία νη 

δηαθνξέο είλαη επθξηλείο. Ζ νκάδα Β ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζα νδεγεζεί ζε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. Ζ νκάδα Γ ζα δηαπηζηψζεη φηη ηα είδε δελ είλαη επθξηλή ηφζν πνζνηηθά φζν 

θαη πνηνηηθά. Αλαθέξσ θάπνηα παξαδείγκαηα: ζην ζρνιηθφ βηβιίν ε θξηηηθή βηβιίνπ είλαη 

736 ιέμεηο. ηε Μαθεδνλία έρνπκε ηα εμήο δεδνκέλα: «Μηα αμηφινγε πξνζθνξά ζηνλ ηαηξηθφ 

θφζκν»: 663 ιέμεηο, «Αιέμαλδξνο ή ε πξνηξνπή ζηνπο εγέηεο λα ππεξβνχλ ηα φξηα»: 322 

ιέμεηο, «Σεθκήξηα δαπαλψλ δηαβίσζεο θαη πφζελ έζρεο»: 238 ιέμεηο, «Ση λα θάλνπκε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο»: 269 ιέμεηο. 

4. Αλαζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ. πγθξνηνχληαη λέεο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη έλα 

ηνπιάρηζηνλ παηδί απφ ηηο παιηέο νκάδεο. Σν θάζε παηδί κεηαθέξεη ηελ έξεπλα θαη ηηο 

δηαπηζηψζεηο ηεο νκάδαο ηνπ ζηελ λέα νκάδα, φπνπ γίλεηαη ε ζχλζεζε. 

 

Απφ ηελ ηειηθή ζχλζεζε πνπ ζα επηρεηξήζνπλ ηα παηδηά είλαη εχθνιν λα δηα-

πηζηψζνπλ φηη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηα φξηα, φπσο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν 

ζπγγελψλ θεηκεληθψλ εηδψλ, είλαη ζαθή: ε θξηηηθή βηβιίνπ είλαη θείκελν κεγαιχηεξεο 

έθηαζεο, εκπεξηέρεη θξίζεηο γηα ην βηβιίν θαη ζπρλά ην ζπγθξίλεη κε άιια (δηαθεηκε-

ληθφηεηα). Δίλαη εχθνιν επίζεο λα δηαπηζηψζνπλ φηη ζηελ πξάμε ηα πξάγκαηα δελ 
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είλαη απνιχησο έηζη, αθνχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα φξηα γίλνληαη εμαηξεηηθά 

αζαθή.  

Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην επφκελν εξψηεκα: είλαη πξάγκαηη έηζη θαη πνχ 

νθείιεηαη απηφ; Ζ απάληεζε απηή δελ κπνξεί λα δνζεί, αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

λέα κηθξή έξεπλα πνπ δε ζα πεξηνξίδεηαη απηή ηε θνξά ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιιν-

ληα, αιιά ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή νληφηεηα ηνπ θάζε εληχπνπ: είδνο εληχ-

πνπ θαη απνδέθηεο, πνχ εκθαλίδεηαη ε θξηηηθή ή ε βηβιηνπαξνπζίαζε, επαγγεικαηίεο 

θξηηηθνί ή φρη θηι.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην θεηκεληθφ είδνο δελ είλαη κηα λεθξή θφξκα, 

έλα θεθάιαην ζε έλα βηβιίν πνπ έρνπκε λα κάζνπκε, θάπνηεο ζειίδεο πνπ ζα γξά-

ςνπκε ζην βηβιίν χιεο. Έρεη άκεζε θαη ζηελή ζρέζε κε ηνλ πιηθφ θφζκν: ην είδνο 

ηνπ εληχπνπ, ην αθξναηήξηφ ηνπ θαη πηζαλψο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επξσζηία. Έρεη επί-

ζεο άκεζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία, αθνχ είλαη πνιχ πηζαλφ γηα ηνπο παξα-

πάλσ ή θαη άιινπο ιφγνπο λα ππάξρεη ε ηάζε απνξξφθεζεο ηεο βηβιηνθξηηηθήο απφ 

ηε βηβιηνπαξνπζίαζε. 

 

Πξνζηηζέκελε αμία από ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη θξηηηθή πξνζέγγηζή ηεο 

 

Σν φθεινο γηα ηα παηδηά είλαη πξνθαλέο θαη πνιιαπιφ:  

 

Γισζζηθφο γξακκαηηζκφο: 

 Πξνζεγγίδνπλ ηε γιψζζα νιηζηηθά σο νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο ζχλζεηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ πξνζεγγίδνπλ ηα θεηκεληθά είδε σο δηδαθηέα 

χιε θαη σο θφξκεο ακεηάβιεηεο, αιιά σο δσληαλνχο νξγαληζκνχο πνπ 

κπνξεί λα πνηθίιινπλ ή λα κεηαβάιινληαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε ηελ 

πιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Νένο γξακκαηηζκφο: 

 Αμηνπνηνχλ φια ηα κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (έληππα, ειεθηξν-

ληθά) κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, αθνχ ηα αμηνπνηνχλ παξάιιεια γηα ηελ 

απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ ηνπο. Καη ην θπξηφηεξν: δε ζηέθνληαη 

ελενί απέλαληη ζην λέν ησλ ΣΠΔ, αιιά καζαίλνπλ λα ηηο πξνζεγγίδνπλ 

θξηηηθά θαη λα κελ αξθνχληαη ζηηο απαληήζεηο πνπ απηέο ηνπο παξέ-

ρνπλ.  

Ρλεονεκτιματα 



Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε                               Δηδηθφ Μέξνο ΠΔ02  355 
 

Επιμορθωηικό σλικό για ηην επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών – Τεύτος 3 (Κλάδος ΠΕ02) 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

 Παξάιιεια καζαίλνπλ λα αμηνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά φιεο ηηο δπλαηφηε-

ηεο ησλ ΣΠΔ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε δεχηεξε εθδνρή.  

Κξηηηθφο γξακκαηηζκφο: 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη κε ηελ πξφηαζε απηή ε θξηηηθή δηάζηαζε παίξλεη 

λέν πεξηερφκελν. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζρνιηθνχ ηχπνπ ζχγθξηζε γηα 

ηελ αλεχξεζε  ησλ θνηλψλ ζεκείσλ θαη ησλ δηαθνξψλ ζηα δχν είδε 

θεηκέλσλ θαη δελ εθιακβάλεη ηε ζρνιηθή γλψζε σο δεδνκέλε. Αληί-

ζεηα, ε γλψζε ζεσξείηαη απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θαη είλαη αιιε-

ιέλδεηε κε ηε ζχλζεηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Με κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε απνθεχγνπκε επίζεο κηα θαηερεηηθνχ ραξαθηήξα 

ηξνπή πνπ έρεη πάξεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε θξηηηθή πξνζέγγηζε δη-

εζλψο (Mitsikopoulou & Koutsogiannis 2005).    

 

Γελ πξέπεη λα ππνηηκήζνπκε, ηέινο, ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξη-

κέλεο πξφηαζεο ηα παηδηά αμηνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ην ζρνιηθφ ρξφλν, ρψξν θαη ηα 

ζρνιηθά έληππα, πνπ ζεκαίλεη φηη δηακνξθψλνπλ κηα δηαθνξεηηθή εγγξάκκαηε ππν-

θεηκεληθφηεηα.  

Οη επηθπιάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ είλαη επίζεο πνιιέο, 

φπσο: δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα λα γίλνπλ φια απηά, δελ είλαη ζηε δηδαθηέα χιε, δε 

δεηνχλ ηέηνηα πξάγκαηα ζηηο εμεηάζεηο θηι. 

2.3.4 Επίλογοσ 

Αλαθέξακε ήδε ζην θεθ. 1.4 Ζ ειιεληθή εκπεηξία. πλήζεηο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Δλφηεηαο Η φηη ηα πην ζπρλά εξσηήκαηα 

πνπ αθνχεη θαλείο, φηαλ αζρνιείηαη κε επηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, είλαη: «κε καο 

ιέηε ζεσξίεο, ζέινπκε πξάμε» ή «πεο καο ηη ζα θάλνπκε κε ηα βηβιία θαη φρη ζεσ-

ξίεο». Μία παξαπιήζηαο θαηεχζπλζεο επηζήκαλζε πνπ γίλεηαη πνιχ ζπρλά θαηά ηηο 

επηκνξθψζεηο γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη λα κελ αλαισζνχκε ζε 

ζεσξίεο, αιιά λα παξνπζηάζνπκε ηα ινγηζκηθά πνπ θπθινθνξνχλ θαη λα δνχκε πψο 

ζα ηα αμηνπνηήζνπκε. Πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε κε ηηο παξαπάλσ ελδεηθηηθέο δηδα-

θηηθέο εθδνρέο φηη θάζε δηδαθηηθή πξαθηηθή έρεη θαη ηε ζεσξία ηεο, φηη ε δηδαζθαιία 

καο δελ είλαη πνηέ νπδέηεξε θαη πσο ζεκαζία δελ έρεη ηφζν ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζη-

κνπνηνχκε φζν ε ζεσξεηηθή καο ζθεπή πνπ ην ππνδέρεηαη. 
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Ο Gee (1996) παξαηεξεί εχζηνρα φηη «θάζε δάζθαινο κπαίλνληαο ζηελ ηάμε 

έρεη έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπ, πνπ φζν θαη αλ ζέιεη είλαη αδχλαην λα ην πεηάμεη». 

Πξψηηζηεο πξνηεξαηφηεηαο δήηεκα είλαη, επνκέλσο, ε ζπλεηδεηή θαηεχζπλζε πξνο 

ηελ νπνία ζηξέθεη ην φπιν απηφ, αθνχ νπδεηεξφηεηα δελ ππάξρεη. ε κηα ηέηνηα ζπ-

λεηδεηή επηινγή, αθφκε θαη αλ ηα ζρνιηθά δεδνκέλα δελ επηηξέπνπλ λα πινπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηηο πξνζέζεηο ηνπ, ζα έρεη ζαθή επίγλσζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ πξαθηη-

θψλ θαη ησλ ζπλέπεηψλ ηνπο σο πξνο ην είδνο ηεο καζεηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ 

θαιιηεξγνχλ. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ βήκα, αθνχ εκπεξηέρεη ηε δπλακηθή ηεο αιια-

γήο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. 


