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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΤΕΚ) 

Σν ζέκα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ρξσκαηηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ δελ είλαη, βέβαηα, θάηη άγλσζην. Ο πνιηηηζκηθφο θαη γισζ-

ζηθφο απηφο ρξσκαηηζκφο είλαη εχθνια νξαηφο ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο (ε αλάγλσζε ησλ ειιεληθψλ ζην δηαδίθηπν θαη ε ρξήζε πνιπηνληθψλ γξακκαην-

ζεηξψλ  δελ είλαη πάληα κηα απιή θαη εχθνιε ππφζεζε, ε άλσ ηειεία δελ ππάξρεη ζηα 

«ειιεληθά» πιεθηξνιφγηα, ζηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

κεγάιε έθηαζε νη ιαηηληθνί ραξαθηήξεο, ηα γλσζηά σο Greeklish), αιιά απνδίδεηαη 

ζε ηερληθέο αδπλακίεο, ηηο νπνίεο έξρνληαη λα ζεξαπεχζνπλ νη πην ζχγρξνλεο εθδφζεηο 

ινγηζκηθνχ. Δπηρεηξήζακε λα δείμνπκε φηη ην ζέκα δελ είλαη ηερληθφ, αιιά πνιχ πην 

ζχλζεην θαη κε κεγαιχηεξν βάζνο.  

 

Γξαζηεξηφηεηα 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνινπζεί είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο δελ πξέπεη λα ρξε-

ζηκνπνηνχλ άθξηηα ηα θεηκεληθά πξφηππα πνπ δίλνληαη κέζα ζηα ΠΔΚ, θαζψο δελ απνηεινχλ «καγηθέο 

ζπληαγέο» επηηπρίαο ησλ θεηκέλσλ ηνπο. Ηδηαίηεξα ρξήζηκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα 

είλαη ηα πξφηππα γηα ηε δεκηνπξγία βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. Σέηνηνπ είδνπο θείκελα βξίζθνληαη ζηε 

«δηδαθηέα χιε» θαη ζηε Γ‘ Γπκλαζίνπ (Νενειιεληθή Γιψζζα - Σεηξάδην εξγαζηψλ, ζ. 71-72) αιιά θαη 

ζηε Β΄ Λπθείνπ (Έθθξαζε-Έθζεζε ζ. 89-93). Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη κηα άζθεζε απφ ην βηβιίν ηεο 

Β΄ Λπθείνπ (εηθφλα 22). 
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Εεηείηαη, ινηπφλ, απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζχκθσλα κε φζα 

έρνπλ δηδαρζεί ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

ΠΔΚ θαη ηα πξφηππα πνπ δίλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ θεηκέλσλ. ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ 

Microsoft Word δίλνληαη ηα παξαθάησ πξφηππα: 
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Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλνίμνπλ ηα πξφηππα θαη αθνχ αλαιχζνπλ κε θξηηηθή νπηηθή ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δνκήο, ηεο ιεμηθνγξακκαηηθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, λα ηα ζπγθξίλνπλ ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ πξφηππε δνκή πνπ γλψξηζαλ θαηά ην γισζζηθφ κάζεκα. ηε ζπλέρεηα, ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπλ θάπνην πξφηππν αηηηνινγψληαο γηαηί επέιεμαλ κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή γηα ην 

θείκελφ ηνπο θαη γηαηί απέξξηςαλ άιιεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγγειίαο πνπ ηνπο δφζεθε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο ηθαλνπνηεί θαλέλα απφ ηα πξφηππα πνπ παξέρνληαη ζην ινγηζκηθφ, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο πξφηππν θαη λα ην ελζσκαηψζνπλ ζηα ήδε 

ππάξρνληα, δηθαηνινγψληαο θαη πάιη ηηο επηινγέο ηνπο. 

 

β) Ηιεθηξνληθά γισζζηθά βνεζήκαηα  

Μηα αμηνζεκείσηε εμέιημε είλαη ε ηάζε λα ελζσκαηψλνληαη ζηα ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα παξαγσγήο ιφγνπ δηάθνξα γισζζηθά εξγαιεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

παξνρή ππνζηήξημεο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Σα πην ζπλήζε 

είλαη ηα πξνγξάκκαηα νξζνγξαθηθνχ θαη γξακκαηηθνχ ειέγρνπ (δελ ππάξρεη αθφκε γηα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα) θαη ην ιεμηθφ ζπλσλχκσλ, ν γλσζηφο σο ζεζαπξφο.  


