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 Θέμα: Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 

 

Συντάκτες: Γιώβος Χρήστος ΠΕ01, Καλαμπούκα Χάιντι ΠΕ02 

 

 

 

1. Ταυτότητα μ-σεναρίου 

 

Τίτλος: «Η πολυσύνθετη διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας: Από το 

παρελθόν στην οικουμενικότητα και από την οικουμενικότητα στο 

σήμερα» 

Δημιουργός-δημιουργοί: Γιώβος Χρήστος ΠΕ01 (Θεολόγος), 

Καλαμπούκα Χάιντι ΠΕ02 (Φιλόλογος) 

Αν το μ-σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη ή αποτελεί πρόταση για 

διδασκαλία:  

Το παρόν μ-σενάριο έχει εφαρμοστεί ως το σχολικόν έτος 2019-2020, ως 

αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και παρατίθεται 

με κάποιες τροποποιήσεις. https://blogs.sch.gr/gymdonou/2020/02/15/afieroma-stin-pagkosmia-imera-ellinikis-glossas/. 

Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα (αν πρόκειται 

για διαθεματική προσέγγιση ή για τη διδασκαλία μιας επιμέρους 

ενότητας): 

Το μ-σενάριο αποτελεί πρόταση στο αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα 

Ελληνικής Γλώσσας. Έχει επεκταθεί από δύο ώρες σε τέσσερις, δίνοντας 

έμφαση στη διαδικασία μάθησης. Θα μπορούσε να συνδεθεί με τη 

Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, τα Αρχαία, Αγγλικά και τα Θρησκευτικά από τα 

γνωστικά αντικείμενα. 

Τάξη ή ηλικίες στις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί: Απευθύνεται 

σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Χρονική διάρκεια που απαιτείται: 4 διδακτικές ώρες 

https://blogs.sch.gr/gymdonou/2020/02/15/afieroma-stin-pagkosmia-imera-ellinikis-glossas/
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2. Σύντομη περιγραφή 

(περίληψη) 

 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή (π.χ. βαθμός 

εξοικείωσης με κάποιο λογισμικό, βαθμός εξοικείωσης με τρόπους 

εργασίας –π.χ. ομαδοσυνεργατική): 

Το παρόν μ-σενάριο απαιτεί τη συνεργασία με κάποιον συγγραφέα, την 

προετοιμασία των μαθητών και του χώρου για τη ζωντανή επικοινωνία 

μαζί του. Επιπλέον, στο θέμα των πολυσύνθετων λέξεων στην αρχαία 

κωμωδία απαιτούνται σχετικές γνώσεις από τον εκπαιδευτικό. Οι 

μαθητές, επίσης, καλό θα ήταν να είναι εξοικειωμένοι με την ελληνική 

stand up comedy σκηνή.  

Ως προς τα Ψηφιακά Μέσα (ΨΜ), απαιτείται μία εξοικείωση με τη χρήση 

του διαδραστικού πίνακα. Επίσης απαιτείται η εξοικείωση με τα 

συνεργατικά έγγραφα ΠΕΚ (Google Docs). 

 

 

 

Η Ελληνική Γλώσσα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο όχι μόνο από τα 

δομικά στοιχεία που την απαρτίζουν αλλά λόγω της χρήσης της και των 

ιδεολογιών που έχουν αναπτυχθεί γύρω της. Η διερεύνηση αυτών των 

πτυχών μέσω μίας διαδραστικής διαδικασίας δίνει άλλη διάσταση στις 

σχολικές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. 

 

 

 

Τι επιδιώκεται να καλύψει η πρόταση και γιατί προτείνεται: Η 

πρόταση αρχικώς αναφέρεται στις σχέσεις της Ελληνικής με την Αγγλική 

γλώσσα. Έπειτα εξετάζει τη χρήση της στην αρχαία και τη σύγχρονη 

κωμωδία. Ολοκληρώνεται με τη σποραδική διερεύνηση του γλωσσικού 

ζητήματος το οποίο είναι ιστορικά αλληλένδετο με την Ελληνική. 

Προτείνεται ως ένα εναλλακτικό αφιέρωμα την Παγκόσμια Ημέρα 

Ελληνικής Γλώσσας, όπου με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων οι μαθητές 

δεν θα ακούσουν κάτι για τη γλώσσα αλλά θα εμπλακούν ενεργά στο 

ζήτημα. 

3. Στόχοι – σκεπτικό 
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Ποιες δεξιότητες επιδιώκεται να καλλιεργήσουν τα παιδιά: Κριτικής 

σκέψης, τόσο διευρύνοντας βιώματα και εμπειρίες, όσο και αξιολογώντας 

«μόδες» της εποχής μας, παίρνοντας θέση στις ιδεολογίες γύρω από τη 

γλώσσα. Επικοινωνίας-συνεργασίας, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν και 

δουλεύουν σε ομάδες. Ψηφιακές δεξιότητες, με τη δημιουργία κόμικς και 

συνεργατικού εγγράφου ΠΕΚ. Γλωσσικές, με τη δημιουργία του 

«αλφαβηταρίου του έρωτα».  

Γνώσεις για τον κόσμο και στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις:  

 Υπάρχει άνοιγμα προς τον κόσμο, καθώς η διαθεματική 

προσέγγιση και η επικοινωνία με τον/την συγγραφέα μεταφέρουν 

ευρύτερες εμπειρίες για τη γλώσσα. 

 Ανάδειξη ποικίλων εκδοχών της πολυσύνθετης διάστασης της 

Ελληνικής μέσω της ποικιλίας των διαθεματικών δραστηριοτήτων.  

 Η διερεύνηση του γλωσσικού ζητήματος και η αποσαφήνιση των 

ιδεολογιών που κρύβονται πίσω από αυτό παραπέμπει στην 

πολυπλοκότητα του κόσμου. 

 Σε αρκετές δραστηριότητες δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα και 

τις εμπειρίες των μαθητών, διευρύνοντάς τα. 

 Ο ρόλος των ΨΜ και η επικοινωνιακή τους χρήση διευρύνονται με 

τη δραστηριότητα για τους stand up comedy. 

Γνώσεις για τη Γλώσσα:  

 Το μ-σενάριο στηρίζεται σε επικοινωνιακές διδακτικές αντιλήψεις, 

που εστιάζουν στις γνώσεις για το επικοινωνιακό συγκείμενο 

(επιρροή Ελληνικής στην Αγγλική, πολυσύνθετες λέξεις στην 

κωμωδία).  

  Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοούν όχι μόνο τη δομή αλλά και τη 

χρήση και την ιδεολογία γύρω από την Ελληνική. 

 Επίσης χρησιμοποιείται η κριτική προσέγγιση των ιδεολογιών της 

γλώσσας με στόχο την κατανόηση του διαχωρισμού της χώρας 

λόγω του γλωσσικού ζητήματος. 
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4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης  

 

Γραμματισμοί:  

 

 Κριτικός γραμματισμός: Η διαθεματικότητα και η ποικιλία των 

δραστηριοτήτων οδηγούν τους μαθητές στην κριτική θεώρηση 

διαφορετικών οπτικών για τη γλώσσα και τη χρήση της. 

 

 Λειτουργικός γραμματισμός: Η επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σχολιάσουν και να 

προβληματιστούν για την ιδεολογία που κρύβεται πίσω από αυτήν.  

 

 Επικοινωνιακός γραμματισμός: Το επικοινωνιακό πλαίσιο 

παραγωγής κειμένου τονίζεται ιδιαίτερα με τη δημιουργία 

πολυτροπικών κειμένων μέσω των ΨΜ. 

 

 Ψηφιακός γραμματισμός: Τα ΨΜ χρησιμοποιούνται ως χώρος 

διερεύνησης και ανακάλυψης της γνώσης από τους μαθητές. Ως 

μέσα ψηφιακού πρακτικού γραμματισμού, με τη δημιουργία 

πολυτροπικών κειμένων, τα οποία εκφράζουν τη βιωματικότητα 

και τη δημιουργική φαντασία των μαθητών. Τέλος, ως μέσα 

ψηφιακού κριτικού γραμματισμού, καθώς οι μαθητές διερευνούν 

την ιδεολογία που κρύβεται πίσω από το γλωσσικό ζήτημα. 

 

 

 

Αφετηρία, το πρόβλημα-θέμα που θα διερευνηθεί:  

Πολλές φορές ακούμε για την Ελληνική ότι δίδαξε την οικουμένη! 

Μπορούμε να αρκεστούμε μόνο σ’ αυτό; Ή μήπως αξίζει να δούμε και τη 

σημασία της γλώσσας, όπως και τις ιδεολογίες της, για να την 

κατανοήσουμε καλύτερα; 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν: 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας ή προτζέκτορας, 

διαδίκτυο, αίθουσα υπολογιστών, Skype, Pixton, Google Docs. 
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Η μεθοδολογία της διδασκαλίας (πώς): 

Η μεθοδολογία βασίζεται σε τρεις άξονες, διερεύνηση, αλληλεπίδραση 

και ομαδοσυνεργασία. Πρόκειται για μαθητοκεντρική προσέγγιση όπου 

ένα τμήμα της πραγματοποιείται στην τάξη και ένα άλλο στο εργαστήριο 

πληροφορικής. Ως μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιούνται, το διαδίκτυο, ο 

διαδραστικός πίνακας  το skype και τα λογισμικά (Pixton και Google Docs). 

Η χρήση των ΨΜ γίνεται ελεύθερα από τους μαθητές και ο εκπαιδευτικός 

συνδράμει προφορικά όπου χρειαστούν οι μαθητές. 

Ενδεικτική κατανομή του χρόνου και πώς γίνεται αυτό κατά την 

εξέλιξη της διδασκαλίας: 

Το σενάριο εφαρμόζεται σε τέσσερις διδακτικές ώρες. Οι δύο πρώτες καλό 

θα ήταν να εφαρμοστούν σε δίωρο συνεχόμενο. Κυρίως το «αλφαβητάρι 

του έρωτα» πρέπει να γίνει μετά τη συνομιλία με τον/την συγγραφέα. Οι 

υπόλοιπες δυο ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής χωρισμένες ανά μία 

ώρα. 

Οργάνωση της τάξης: 

Οι μαθητές χωρίζονται σε έξι ομάδες των τριών ατόμων. Οι ρόλοι που 

αναλαμβάνουν και εναλλάσσονται όλα τα μέλη ανά διδακτική ώρα είναι: 

του αναγνώστη, του γραμματέα και του παρουσιαστή. Η ίδια διάταξη 

ακολουθείται και στο εργαστήριο πληροφορικής.  

Ο ρόλος των διδασκόντων:  

Είναι κυρίως κατευθυντήριος και σχεδιαστικός σε μία μαθητοκεντρική 

διδασκαλία. Η παρεμβατικότητά του, κυρίως ως προς τον πρακτικό 

ψηφιακό γραμματισμό, αφορά προφορική ενίσχυση στη χρήση των 

μέσων. Δεν καθορίζει αυτός την παραγωγή των πολυτροπικών κειμένων 

αλλά οι μαθητές. Συντονίζει τη συζήτηση με τον/την συγγραφέα. Τέλος 

προσπαθεί να ενθαρρύνει και να ανατροφοδοτεί τους μαθητές όπου 

χρειάζεται.  

Ο ρόλος των μαθητών: 

Οι μαθητές είναι οι πρωταγωνιστές της διδασκαλίας. Αυτενεργούν και 

αφήνονται ελεύθεροι να επιλέξουν και να δημιουργήσουν τα 

πολυτροπικά κείμενα της αρεσκείας τους. Αλληλεπιδρούν και 



 
 

6 

συνεργάζονται μεταξύ τους ανακαλύπτοντας τη μάθηση. Είναι ενεργά 

υποκείμενα που τα ενδιαφέροντά τους συνδέονται με τη μάθηση. 

Οι τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις:   

Γενικότερα οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της 

γλώσσας στο stand up comedy, γεγονός δύσκολο για τους μικρότερους 

μαθητές. Απαιτείται μία σχετική ενημέρωση για το γλωσσικό ζήτημα. Για 

την εφαρμογή Pixton απαιτείται η χρήση gmail. 

Εργαλεία-πηγές που θα χρησιμοποιηθούν: 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, διαδίκτυο, αίθουσα 

υπολογιστών, Skype, Pixton, Google Docs, ιστότοποι με αγγλικές λέξεις, 

βίντεο με το γλωσσικό ζήτημα, βίντεο από την κωμική σειρά της 

ελληνικής τηλεόρασης «Κωνσταντίνου και Ελένης». 

Τα αναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν, οι δραστηριότητες που 

θα αναπτύξουν οι μαθητές:  

Ως προς τα κείμενα, οι μαθητές αναμένεται να δημιουργήσουν ένα 

ψηφιακό κόμικς με βάση κάποιο λογοπαίγνιο και ελεύθερο θέμα και ένα 

πολυτροπικό κείμενο με θέμα το «αλφαβητάρι του έρωτα». Πρόκειται για 

πολυτροπικά κείμενα και στις δύο περιπτώσεις. Ως προς τις 

δραστηριότητες, οι μαθητές αναμένεται να διερευνήσουν και να 

συγκρίνουν εμπειρίες και πηγές με αγγλικές λέξεις που προέρχονται από 

την Ελληνική. Ταυτόχρονα, να αισθανθούν τη χρήση των πολυσύνθετων 

λέξεων στην κωμωδία. Τέλος, να κρίνουν ιδεολογίες πίσω από τη γλώσσα 

παίρνοντας θέση στο γλωσσικό ζήτημα.  

Αναλυτικά οι φάσεις υλοποίησης του σεναρίου:  

Α΄ φάση (1η διδακτική ώρα): Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει τους 

μαθητές σε προηγούμενο μάθημα για τη διαδικτυακή συνάντηση μέσω 

skype με τον/την συγγραφέα. Ο/η τελευταίος/α κάνει μια μικρή εισήγηση 

στους μαθητές που τον/την παρακολουθούν, μέσω προβολής στον 

διαδραστικό ή από προτζέκτορα, με θέμα τη σημασία του λόγου στη ζωή 

μας, αλλά και του πώς ο λόγος ‘’σχηματοποιείται’’ και “χρωματίζεται’’ 

μέσα από τις λέξεις.  
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Έπειτα ο/η συγγραφέας αναφέρεται στις αγγλικές λέξεις με ελληνική 

ρίζα. Στόχος δεν είναι να προβληθεί ο σοβινισμός της Ελληνικής αλλά οι 

σχέσεις των γλωσσών μέσα στην ιστορία. Ο/Η συγγραφέας ζητάει από 

τους μαθητές να κάνουν ένα διαδραστικό παιχνίδι. Θα τους δίνει κάποιες 

αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα και αυτοί ανά ομάδες θα πρέπει να 

κάνουν στο τετράδιό τους ένα μικτό κείμενο αγγλικών με ελληνικά. Ως 

παράδειγμα τους αναφέρει: «Για paradigme η diarchia του Eros έχει 

biochemical base, αρχίζει me thermodynamic stomach pain και poetic 

psychology και σβήνει στην τελευταία praxis με somatic και cardiac pain 

από hemoragy λόγω character diaphonia, monotony ή tyranny». 

Μόλις ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάσει την εργασία τους, ο/η 

συγγραφέας ανατροφοδοτεί τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός τέλος δίνει 

τον λόγο στους μαθητές να ρωτήσουν τον/την συγγραφέα ό,τι θέλουν. 

«Γιατί επιλέξατε να γίνετε συγγραφέας;» ή «Πώς μπορεί να γίνει κάποιος 

συγγραφέας και πόσο εφικτό είναι αυτό;» κ.λπ. Στο κλείσιμο της 

συνάντησης ο/η συγγραφέας ζητάει από τους μαθητές με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού να δημιουργήσουν το «αλφαβητάρι του έρωτα» με 

αγγλικές λέξεις που έχουν ελληνική ρίζα και να το κοινοποιήσουν και 

στον/ην ίδιο/α. Επιλέγει το θέμα του «έρωτα» ο/η συγγραφέας γιατί η 9η 

Φεβρουαρίου (Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας) είναι πολύ κοντά 

στη 14η Φεβρουαρίου.  

Β΄ φάση (2η διδακτική ώρα): Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές 

επισκέπτονται την αίθουσα υπολογιστών όπου οι μαθητές δουλεύουν στις 

ίδιες ομάδες των τριών μελών. Οι μαθητές ανοίγουν το ψηφιακό φύλλο 

εργασίας1 που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. 

Ασχολούνται με τη δραστηριότητα, η οποία αναφέρεται στη δημιουργία 

«αλφαβηταρίου του έρωτα» με αγγλικές λέξεις που έχουν ελληνική ρίζα. 

Οι μαθητές γνωρίζουν ότι το αλφαβητάρι θα δημοσιευθεί και στο blog του 

σχολείου. Μόλις ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα, ο εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί τους μαθητές συζητώντας 

μαζί τους. Τέλος, γίνεται η κοινοποίηση της δημιουργίας από τους 

μαθητές στο blog του σχολείου και στον/ην συγγραφέα. 

Γ΄ φάση (3η διδακτική ώρα): Σε επόμενη συνάντηση στην αίθουσα 

υπολογιστών, στις ίδιες ομάδες, ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στο 

ζήτημα της χρήσης της γλώσσας. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι 

πολυσύνθετες λέξεις στην αρχαία και σύγχρονη κωμωδία. Ο 
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εκπαιδευτικός προβάλλει σε διαδραστικό πίνακα πρόγραμμα 

παρουσίασης (power point) και συζητά με τους μαθητές τον ρόλο των 

πολυσυνθέτων λέξεων στον Αριστοφάνη. Στη συνέχεια εξετάζεται ο 

ρόλος των πολυσύνθετων λέξεων (λογοπαίγνια) στη σύγχρονη κωμωδία 

(stand up comedy). Ο εκπαιδευτικός παραπέμπει σε ψηφιακό φύλλο 

εργασία2 και ζητάει από τους μαθητές, αφού βρουν το αγαπημένο τους 

λογοπαίγνιο, να δημιουργήσουν ένα σύντομο ψηφιακό κόμικς με αυτό. 

Όταν ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα, ο 

εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί όπου χρειάζεται και ζητάει από τους 

μαθητές να προβούν σε αλληλοαξιολόγηση των κόμικς. Τέλος, με τις 

ερωτήσεις της δεύτερης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας2 γίνεται 

συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη κωμωδία. 

Δ΄ φάση (4η διδακτική ώρα): Σε επόμενη φάση στο εργαστήριο 

πληροφορικής, στις ίδιες ομάδες, παρουσιάζονται στον διαδραστικό 

πίνακα δύο βίντεο, βίντεο1 (6:30’ λεπτά) και βίντεο2 (3:15’ λεπτά), και 

ακολουθεί συζήτηση γύρω από το γλωσσικό ζήτημα. Τα γεγονότα των 

«Ευαγγελικών» δίνουν τη δυνατότητα για σύντομη αντιγνωμία με θέμα: 

«Είστε υπέρ ή κατά της μετάφρασης στη λατρεία των Ευαγγελίων στη 

δημοτική;». 

Ακολουθεί μελέτη περίπτωσης με θέμα τον ελιτίστικο-διαχωριστικό 

χαρακτήρα της γλώσσας. Η περίπτωση προέρχεται από την τηλεοπτική 

σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», όπου οι μαθητές διερευνούν τις 

ιδεολογίες πίσω από τη γλώσσα του μορφωμένου Κωνσταντίνου και της 

αμόρφωτης Ελένης. Αφού ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον διαδραστικό 

πίνακα βίντεο3 (απόσπασμα επ. 29 από το 10:38’ μέχρι το 13:28’ λεπτό), 

παραπέμπει στο ψηφιακό φύλλο εργασίας3, το οποίο υπάρχει στην 

επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών, στο οποίο διερευνάται η ιδεολογία 

πίσω από τη γλώσσα. Όταν εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν τις 

απαντήσεις τους, ο εκπαιδευτικός συζητάει και προεκτείνει τον 

προβληματισμό στην ολομέλεια. 

Τέλος, ως γενικότερος αναστοχασμός τίθεται η δεύτερη δραστηριότητα 

από το ψηφιακό φύλλο εργασίας3, όπου οι μαθητές καλούνται να 

αποφασίσουν αν η γλώσσα είναι μέσο ενότητας ή διαχωρισμού.   

 

https://drive.google.com/file/d/10EZhVqOgtqWRsifVofHv9vXRRJggCJqe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10EZhVqOgtqWRsifVofHv9vXRRJggCJqe/view?usp=sharing
https://archive.ert.gr/10366/
https://www.youtube.com/watch?v=6HX_j-MAdCE
https://www.youtube.com/watch?v=HjoXCohJ-ww
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5. Φύλλα εργασίας 

Αξιολόγηση: 

Ο εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών συναντήσεων 

ενθαρρύνει τους μαθητές, προκειμένου να δείξουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, συμμετοχή στις δράσεις, πρωτοτυπία και δημιουργική 

φαντασία στα παραδοτέα, συνεργασία στις ομάδες και ποιότητα στις 

παρουσιάσεις. Πρόκειται για ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης και όχι 

ποσοτικά. Σημειώνει τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και 

αναστοχάζεται πάνω σ’ αυτές. 

 

 

 

2η ώρα 

Φύλλο εργασίας1 (κοινό για όλες τις ομάδες)  

 

Να μεταβείτε στο συνεργατικό έγγραφο που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://docs.google.com/document/d/1Ba-7qwFDgySpDLDXQeBQkTKJRvTlrqipvMxTjTOdfm0/edit?usp=sharing 

και να προσθέσετε τη συνεισφορά σας στη δημιουργία του «αλφαβηταριού του 

έρωτα». Κάθε ομάδα θα αναλάβει μόνο τέσσερα γράμματα, τα οποία θα της τα 

υποδείξει προφορικά ο εκπαιδευτικός.  

Εκτός από τις λέξεις, θα πρέπει να προσθέσετε μία σύντομη πρόταση που να 

δικαιολογεί την επιλογή σας και να σχετίζεται με τον έρωτα. Επίσης θα πρέπει 

να προσθέσετε και μία μικρή εικόνα σχετική. 

Για να βοηθηθείτε στην επιλογή των λέξεων μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα 

παρακάτω λινκς: 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%

CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%C

E%B9%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%

B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85

%CF%83%CE%B7%CF%82   

https://ethernews.com/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-

%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-

%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB/    

https://docs.google.com/document/d/1Ba-7qwFDgySpDLDXQeBQkTKJRvTlrqipvMxTjTOdfm0/edit?usp=sharing
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://ethernews.com/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB/
https://ethernews.com/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB/
https://ethernews.com/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB/
https://ethernews.com/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB/
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http://2gymxylok.kor.sch.gr/grasep/greek_comeniuslife/greek_international%20_words.htm   

 https://www.in2life.gr/features/notes/article/596875/50-ellhnikes-lexeis-poy-daneisame-sta-agglika-

.html   

http://www.pontos-news.gr/article/9857/xerate-poses-xenes-lexeis-ehoyn-riza-elliniki 

   https://ellinopedia.com/anglika/anglikes-lexis-me-elliniki-proelefsi.   

Για να βοηθηθείτε στην επιλογή των εικόνων μπορείτε να κάνετε σύνθετη 

αναζήτηση στο google επιλέγοντας πρώτα «εικόνες», έπειτα «εργαλεία», μετά 

«τύποι» και τέλος «τον τύπο». 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία των Google Docs θα σας δοθούν 

προφορικά από τον εκπαιδευτικό. 

Η τελική μορφοποίηση θα πρέπει να είναι κάπως έτσι: 

 

 

 

 

 

 

3η ώρα 

Φύλλο εργασίας2 (κοινό για όλες τις ομάδες)  

 

1) Να μεταβείτε στο youtube και να κάνετε αναζήτηση λογοπαιγνίων στο 

stand up comedy. Π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=L2fJ2a7vFV8. Να 

επιλέξετε όποιο σας εκφράζει και να το σημειώσετε εδώ: 

………………………………………………………………………………………… 

Έπειτα να μπείτε στην εφαρμογή Pixton και να συνδεθείτε στην 

εφαρμογή με τον gmail λογαριασμό σας, αφού πρώτα επιλέξετε «pixton 

για διασκέδαση». Να δημιουργήσετε ένα κόμικς (μέχρι 5 σκηνές) σχετικό 

με το λογοπαίγνιο που επιλέξατε. Το θέμα είναι ελεύθερο και απαιτείται 

http://2gymxylok.kor.sch.gr/grasep/greek_comeniuslife/greek_international%20_words.htm
https://www.in2life.gr/features/notes/article/596875/50-ellhnikes-lexeis-poy-daneisame-sta-agglika-.html
https://www.in2life.gr/features/notes/article/596875/50-ellhnikes-lexeis-poy-daneisame-sta-agglika-.html
http://www.pontos-news.gr/article/9857/xerate-poses-xenes-lexeis-ehoyn-riza-elliniki
https://ellinopedia.com/anglika/anglikes-lexis-me-elliniki-proelefsi
https://www.youtube.com/watch?v=L2fJ2a7vFV8
https://www.pixton.com/gr/
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η δημιουργική σας φαντασία. Ως τίτλο του κόμικς να βάλετε το 

λογοπαίγνιό σας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Pixton 

θα σας δοθούν προφορικά από τον εκπαιδευτικό.  

2) Πώς κρίνετε τη χρήση της γλώσσας στο stand up; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Πώς βλέπετε το επάγγελμα του σύγχρονου κωμικού (stand up comedy); 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4η ώρα 

Φύλλο εργασίας3 (κοινό για όλες τις ομάδες)  

1) Πώς η γλώσσα συμπεριφέρεται διαχωριστικά στο απόσπασμα αυτό; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Τελικά ποιος είναι ο πραγματικά μορφωμένος, αυτός που κατέχει τη γλώσσα ή 

αυτός που συμπεριφέρεται σωστά; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Εάν αναστοχαστούμε από την αρχή τις δραστηριότητες, η γλώσσα ενώνει ή 

διαχωρίζει; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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6. Άλλες εκδοχές 

7. Κριτική 

 

 

Οι δραστηριότητες που αφορούν την κωμωδία, θα μπορούσαν 

αξιοποιηθούν στο μάθημα των Αρχαίων επεκτείνοντάς τες στην ανάλυση 

της αρχαίας κωμωδίας. Επίσης, στο μάθημα των Αγγλικών θα μπορούσαν 

οι αγγλικές λέξεις με ελληνικές ρίζες να αντικατασταθούν από 

συνώνυμες καθεαυτό αγγλικές. Τέλος, στη «Ν.Ε. Γλώσσα» θα μπορούσαν 

ορισμένες δραστηριότητες να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα χρήσης 

της γλώσσας.  

  

 

 

Στο κομμάτι των δραστηριοτήτων που έχουν εφαρμοστεί στην τάξη οι 

εμπειρίες είναι ικανοποιητικές. Περισσότερα εδώ: 

https://blogs.sch.gr/gymdonou/2020/02/15/afieroma-stin-pagkosmia-imera-ellinikis-glossas/. 

Ως προς τη διδακτική επέκταση θεωρείται αρκετά πλουραλιστική και 

επίπονη. Απευθύνεται σε μαθητές με αρκετά υψηλά κριτήρια μάθησης. 

Ειδικότερα στις μικρότερες τάξεις, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει 

βάρος στη διαδικασία μάθησης και συνεχώς να βοηθάει και να 

ενθαρρύνει τους μαθητές στα ΨΜ. Καλό θα ήταν, όπου χρειαστεί, να 

αφιερώνεται επιπλέον χρόνος. 

 

 

 

https://blogs.sch.gr/gymdonou/2020/02/15/afieroma-stin-pagkosmia-imera-ellinikis-glossas/

