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4 Παιδαγωγικοί πυλώνες της Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης

1.Διερεύνηση
(προϋπάρχουσες γνώσεις,  

ανάγκες)

2. Συνεργατικότητα

3. Οικοδόμηση

4. Ανακάλυψη



Διερεύνηση 

• Διερεύνηση απόψεων με:
π.χ. με Kahoot
 Διάλογο (προφορικό με τους μαθητές)
 chat (webex) Κάνω μία ερώτηση και ζητώ από όλους να μου 

καταθέσουν σύντομες απαντήσεις στο chat
Δημοσκόπηση Προετοιμάζω μία δημοσκόπηση επί του θέματος 

που θέλω να επεξεργαστώ.



Συνεργατικότητα

Ομάδες (webex)

Ερωτήσεις – απαντήσεις
Αnnotate
Share
Εργασίες (ασύγχρονα -προαιρετικά συνεργατικές)



Οικοδόμηση

• Βασική προϋπόθεση (όπως και στη φυσική τάξη) η συνδιαμόρφωση 
κανόνων μέσω παιδαγωγικού συμβολαίου

• Με βάση το αντικείμενο που διδάσκω και το θέμα που επεξεργάζομαι 
αξιοποιώ μεθόδους που βοηθούν σε μία πιο σφαιρική θέαση 
εκμεταλλευόμενη/ος το ψηφιακό περιβάλλον π.χ  προβολή 
εικονικών περιηγήσεων σχετικών με τα διδασκόμενα  (π.χ στην 
ιστορία, στο κομμάτι της τέχνης / αρχιτεκτονικής «επισκέπτομαι» ένα 
μουσείο / αρχαιολογικό χώρο), σύντομα επεξηγηματικά βίντεο, 
σύνδεση με τέχνη κ.λπ



Ανακάλυψη

• Όχι απλή «μετάδοση» της γνώσης

• Ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής, συνοδοιπόρος, καθοδηγητής

• Πώς;;;

• (αξιοποιώντας εργαλεία webex και συμμετοχικές ενεργητικές  
εκπαιδευτικές τεχνικές
Share content (βλέπουν υλικό που έφτιαξαν οι ίδιοι οι μαθητές ή  ο/η 

εκπαιδευτικός) + ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση.

Ανακάλυψη με συνεργασία (υλικό που βλέπουν + ομάδες)



• Η τηλεδιάσκεψη δεν αντικαθιστά τη διδασκαλία στην τάξη

• Έμφαση στην κατά το δυνατόν κοινωνικοποίηση / συμμετοχή 

των παιδιών

• Πώς;

• Με βάση τα προαναφερόμενα, με  πρωτοβουλία και φαντασία, κατά  

περίπτωση εφαρμόζουμε καλές  πρακτικές ενεργού συμμετοχής,  

αξιοποιώντας όπου χρειάζεται και τα  εργαλεία της πλατφόρμας ή 

και  συμπληρωματικά ψηφιακά εργαλεία.



Καλές πρακτικές – αξιοποίηση εργαλείων για
ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και συμμετοχής

• Μουσική/τραγούδι σε συνδυασμό με θέμα συζήτησης/μαθήματος (share file 
//ή share content  (ppt), αλλά πριν: optimize for motion and video)

• Δημοσκόπηση για γνώμες μαθητών πριν την έναρξη συζήτησης επί θέματος του 
μαθήματος  (π.χ. ΝΕΓ-Λ): π.χ Ποια είναι η γνώμη σας για τα παιδικά παιχνίδια ή τις 
διαφημίσεις; Πιστεύετε ότι επηρεάζουν π.χ τον τρόπο που σκεφτόμαστε ή καθορίζουν 
ακόμη και το επάγγελμα που μπορεί να ασκήσουμε στο μέλλον; 

• Τα αποτελέσματα που προκύπτουν λειτουργούν ως αφόρμηση-βάση συζήτησης (webex
polling. 1ον ενεργοποίηση από viewpanelsmanage panels (add στα ενεργά εργαλεία, δεξιά), 
εμφάνιση του polling δεξιά, άνοιγμα έτοιμης δημοσκόπησης (ερωτηματολογίου που έχουμε ήδη 
αποθηκεύσει στον Η/Υ μας), από  το «φακελάκι» πάνω δεξιά της οθόνης.

• Ομάδες εργασίας σε «δωμάτιο συνεργασίας» (breakouts), επεξεργασία θέματος σε  
συνεργατικό έγγραφο (google doc ή google ppt κ.ά., με σύνδεσμο κοινής χρήσης)



Καλές πρακτικές – αξιοποίηση εργαλείων για  
ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και συμμετοχής
 Γρήγορη «ανατροφοδότηση» εκπαιδευτικού με απαντήσεις μαθητών ώστε να 

διαβεβαιώνεται η - έστω μικρή - συμμετοχή όλων.

στο chat (π.χ. απορία; Συμφωνείτε; Έτοιμοι; // ναι ή όχι; κ.ά.)

 «χεράκι» για συμμετοχή

 χρήση «εικονιδίου αντίδρασης»

• Στο τέλος του μαθήματος: «τεστ»/ερωτήσεις-απαντήσεις κλειστού 
τύπου ή σύντομης απάντησης  για ανασύνθεση μαθήματος και 
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού (συνοπτική αξιολόγηση: τι  
έμαθαν; Επίτευξη στόχου;) χρήση polling (άνοιγμα έτοιμου, αποθηκευμένου 
–προετοιμασμένου πριν το  μάθημα)



Καλές πρακτικές – αξιοποίηση εργαλείων για  
ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και συμμετοχής
Αξιοποίηση όλων των παραμέτρων «προφορικής αξιολόγησης» 

(ερωτήσεις, απαντήσεις, συμμετοχή  σε συζήτηση, αποστολή 
εργασιών/ασκήσεων/κριτηρίων εξάσκησης, συμβολή στην ποιότητα
της διαδικτυακής επικοινωνίας κ.λπ)
Συχνές αναφορές στο «παιδαγωγικό  συμβόλαιο» της ΕξΑΕ
Υπενθύμιση των κανόνων του διαδικτυακού μαθήματος.



Καλές πρακτικές – αξιοποίηση εργαλείων για  
ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και συμμετοχής
Εργασίες/ασκήσεις («ασύγχρονα»): Οι ζητούμενες εργασίες με 

προσοχή και παιδαγωγικό μέτρο  αποφυγή «εξάντλησης» 
μαθητών και εκπαιδευτικών.
 Έγκαιρη επιστροφή/αποστολή των διορθωμένων εργασιών.
Εποικοδομητικά και ενθαρρυντικά σχόλια (επιβράβευση 

ανταπόκρισης μέσα στις τρέχουσες  συνθήκες, εμψύχωση-
υποστήριξη για το μέλλον κ.ά.
Εργασίες χειρόγραφες (αποφυγή επιπλέον κόπου δακτυλογράφησης 

από μαθητές, όταν πρόκειται για απλές εργασίες ή εκθέσεις, όπως 
στο «τετράδιο») αποστολή στον εκπαιδευτικό ως  φωτογραφίες 
(.jpg κ.ά.)  μετατροπή σε pdf και αποθήκευση ως pdf
σχολιασμός από τον  εκπαιδευτικό με «σχόλια πάνω στο σημείο» 
[εισαγωγή σχολίου σε pdf ]



Μετατροπή φωτογραφίας χειρογράφου σε 

pdf

• Μπορούν οι μαθητές να στέλνουν τα γραπτά τους σε μορφή jpg.

• Μπορείτε να μετατρέπετε τα αρχεία σε pdf μέσω μιας δωρεάν 

εφαρμογής όπως https://www.ilovepdf.com/el/jpg_to_pdf

https://www.ilovepdf.com/el/jpg_to_pdf


Μετατροπή jpg σε pdf



• Μόλις ανοίξουμε το αρχείο 

σε μορφή pdf μπορούμε 

να σημειώσουμε επάνω 

και να κάνουμε 

διορθώσεις και σχολιασμό





Συνδυασμός μαθησιακών διαδικασιών

• Ασύγχρονη

• Σύγχρονη

• Μικτό μοντέλο (blended)



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ

• Ενδεικτικά:

• Α) Προετοιμασία μαθήματος με αποστολή υλικού (e-mail)  π.χ. 
θέμα ΝΕΓ-ΝΕΛ, δημιουργική δραστηριότητα σε  Ιστορία 
(ανακαλυπτική μάθηση) κ. ά.

• Β) Σχεδιασμός σε 3 φάσεις:

1. Σύγχρονη σύντομη συνάντηση, υποκίνησης  
ενδιαφέροντος και εξηγήσεων-ανάθεσης έργου

2. Ασύγχρονη ΕξΑΕ: οι μαθητές εργάζονται σε δικό τους  χρόνο, 
σε καθορισμένο διάστημα, με γνωστό  πρόγραμμα επόμενου
τηλε-μαθήματος

3. Σύγχρονη ΕξΑΕ: παρουσιάσεις, ανατροφοδότηση



Προτάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής  

καλές πρακτικές
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΥΧΡΟΝΗΣ (ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ή και
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ)

•Προσοχή στη χρήση του υλικού της ασύγχρονης  αποστολή  
οδηγιών χρήσης στους μαθητές! Όχι απλή ανάρτηση όγκου  αρχείων 
[αντιπαιδαγωγικό, επιζήμιο – αποθαρρύνει χωρίς  οδηγίες χρήσης και 
σχεδιασμό συγκεκριμένης αξιοποίησης]  

•Διορθώνουμε και αποστέλλουμε εξατομικευμένα σχόλια στις  
δραστηριότητες –ασκήσεις που ζητήσαμε και λάβαμε από τους  
μαθητές! 



Πώς αξιολογώ τους μαθητές

• Συμμετοχή στο μάθημα (προσοχή! Πολλά 
παιδιά χρειάζονται παρακίνηση ώστε να 
μιλήσουν. Σηκώνουμε κάθε φορά 
συγκεκριμένα παιδιά και τα παρακινούμε να 
εκφράσουν τη γνώμη τους)

• Ασκήσεις (αναθέτουμε κάθε φορά μικρές 
ασκήσεις τις οποίες διορθώνουμε και 
ενημερώνουμε σχετικά με τα όποια λάθη, αλλά 
και τα σωστά τους σημεία). Οι ασκήσεις 
προτείνεται να «σώζονται» σε ηλεκτρονικό 
Portfolio για τον κάθε μαθητή.

• Εργασίες (ατομικές / Ομαδικές) 

• Σύντομες δοκιμασίες (polling, WEBEX, 
ασκήσεις, εργασίες e-class)

• Διαγώνισμα (;) 



Διαγώνισμα τετραμήνου (σε περίπτωση που 

επιλέξω να βάλω διαγώνισμα εξ αποστάσεως)

• Τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις», της 
ηλεκτρονικής τάξης (e-class):

• α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,

• β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και 

• γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και 
θεμάτων ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου). 

• Οι οδηγίες για τους τρόπους αξιολόγησης δίνονται 
στην Εγκύκλιο για την εξ αποστάσεως υλοποίηση 
της (ισχύουσας) αξιολόγησης των μαθητών/τριών 
Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021

• https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/1676
03_GD4_09_12_20_%CE%91%CE%9E%CE%99%C
E%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A
3%CE%97_%CE%9C%CE%91%CE%98_%CE%93%
CE%95%CE%9B_%CE%A4%CE%95%CE%A4%CE
%A1.pdf

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/167603_GD4_09_12_20_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%91%CE%98_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%A4%CE%95%CE%A4%CE%A1.pdf


Προκειμένου να αποφύγουμε την 

αντιγραφή
• Τροποποιούμε τις ερωτήσεις, παραφράζουμε

και αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε
αυτούσιες πληροφορίες του βιβλίου (ιστορία ή
σε ερωτήσεις που αφορούν γραμματική,
συντακτικό)

• Μπορούμε να χωρίζουμε ομάδες στις οποίες
να δίνουμε ασκήσεις ελαφρώς τροποποιημένες

• Βάζουμε χρονικό περιθώριο συμπλήρωσης

• Στις ερωτήσεις ανάπτυξης θέτουμε ζητήματα
που προϋποθέτουν την κατάθεση κρίσης /
γνώμης για θέμα που συζητήθηκε.

• Θέτουμε χρονικό περιθώριο και μας
αποστέλλουν τα αρχεία σε φωτογραφία.



• Δεν ξεχνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε
ειδοποιήσει τους/τις μαθητές/τριες
(παιδαγωγικό συμβόλαιο) ότι ο βαθμός
τους είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης
και όχι αποτύπωση ενός διαγωνίσματος.

• Η βαθμολογία προτείνεται να συναχθεί
από το portfolio που έχει συγκροτηθεί για
τον κάθε μαθητή.

• Αυτό θα βοηθήσει στη συγκρότηση μιας
αξιολογικής εικόνας, ιδίως για τα παιδιά
που φοιτούν στην Α ΄τάξη και δεν τα
έχουμε γνωρίσει καλά.



Ενδεικτική διδασκαλία ενότητας με τα 

εργαλεία της ΕξΑΕ

• Ταυτότητα Σεναρίου

• Διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ 

Γυμνασίου, Ενότητα 3η «Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι 

διαφορετικοί»  Μέρος Ε΄ Δραστηριότητες παραγωγής λόγου.

• Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες (2 εβδομάδες)

• Προϋποθέσεις υλοποίησης: Υπολογιστές, Φύλλα εργασίας.



Στόχοι

• Οι μαθητές/ τριες: να αντιληφθούν την πρόσθετη αξία των ποικίλων 
σημειωτικών πόρων καθώς και τον τρόπο που αξιοποιούνται για να 
καθορίσουν τις απόψεις μας δημιουργώντας στερεότυπα. 

• Να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές –κοινωνικές δεξιότητες  
(συνεργατικότητα, αλληλεπίδραση, αυτενέργεια, αυτοέκφραση, 
υπευθυνότητα) με τη συνεργασία στην ομάδα και στην ολομέλεια που είναι 
βασικές δεξιότητες του πολίτη του 21ου αιώνα. 

• Να γίνουν οι ίδιοι ικανοί  αναγνώστες πολυτροπικών κειμένων αλλά 
και παραγωγοί κειμένων και να καλλιεργήσουν τον κριτικό 

γραμματισμό.

• Μέθοδος οργάνωσης στόχων  Ρόμβου (Κουτσογιάννης 2012)





Η θεωρία των πολυγραμματισμών 

(Kress G. & Τ. van Leeuwen, 2010)

Σήμερα η παγκοσμιοποίηση απομακρύνει το νόημα από το γραπτό κείμενο προς 
την κατεύθυνση εικονικών νοημάτων. Τα πολυτροπικά κείμενα αποτελούν 
πλέον τον κανόνα.

Επιδιώκεται  έτσι ο μαθητής να καλλιεργήσει  τις μετασημειωτικές λειτουργίες,  
που θα τον καταστήσουν επαρκή και κριτικό αναγνώστη νέων κειμενικών 
μορφών σε ένα κόσμο όπου οι Νέες Τεχνολογίες. γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. 

• Οπτικοακουστικός εγγραμματισμός : η ικανότητα όχι μόνο χρήσης και κριτικής 
αποτίμησης οπτικών κειμένων  αλλά και δημιουργίας οπτικών μηνυμάτων. 

Ζητείται ο μαθητής να αναλάβει ένα ρόλο σε 3 κατευθύνσεις :

• 1) θεατής, 2) κριτικός 3) παραγωγός εικόνων  (Kress & Van Leeuwen, 2001) 



ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (design)

με κοινωνικό  προσανατολισμό 

Cope, B., & Kalantzis, M. (2009). 

• Εφαρμογή μέσα από τέσσερις τομείς στη διδασκαλία

• η τοποθετημένη πρακτική (situated practice/experiencing) αφορά την αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών/τριών 
από κείμενα του ευρύτερου κοινωνικού χώρου, που εξασφαλίζουν το ενδιαφέρον και κατ επέκταση τη συμμετοχή τους 
στη μάθηση 

• η ανοιχτή διδασκαλία (overt instruction/conceptualising) αφορά την προσπάθεια μέσα από τις δραστηριότητες να 
εξηγηθεί και να γίνει κατανοητή η λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και μηχανισμών που συμβάλλουν στην 
οργάνωση, στη σύσταση και την κατανόηση ενός κειμενικού είδους με χρήση μεταγλώσσας

• η κριτική πλαισίωση (critical framing/analysing) αφορά την προσπάθεια κριτικής θεώρησης-ερμηνείας ενός κειμένου 
με βάση την ένταξή του στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγεται και λειτουργεί 

• η μετασχηματισμένη πρακτική (transformed practice/applying) ενθαρρύνεται κατά την παραγωγή λόγου, προφορικού 
και γραπτού, η μεταφορά, προσαρμογή και ένταξη του παραγόμενου κειμένου σε ανάλογο ή διαφορετικό -από 
εκείνο του αρχικού προς επεξεργασία κειμένου που προηγήθηκε- επικοινωνιακό, άρα και κοινωνικοπολιτισμικό, 
πλαίσιο ( Χατζησαββίδης, Φτερνιάτη 2015) 



Παιχνίδια και στερεότυπα φύλου

• Το θέμα προσφέρεται για κριτική
ανάλυση γιατί μπορεί να λειτουργήσει
ως αφορμή γόνιμου αναστοχασμού
για κοινωνικά προσδιορισμένες και
παγιωμένες απόψεις που έχουν οι
μαθητές. .

• Η συζήτηση και ανάλυση σκοπεύει να
εισαγάγει στη σκέψη τους μία
διαφορετική- συγκρουσιακή με τα
δεδομένα τους - οπτική που μπορεί να
οδηγήσει σε μία νέα θέαση του
θέματος.



Α΄ Μέρος: Κριτική ανάλυση κειμένου

• Πριν τη διδακτική εφαρμογή επιλέγεται ένα κείμενο για

παρουσίαση και ανάλυση στην τάξη το οποίο προσφέρεται για

κριτικές επισημάνσεις.

• Το πρώτο μέρος αφορά την ανάλυση του κειμένου εκ μέρους

του εκπαιδευτικού  Στόχος είναι η επισήμανση του

επικοινωνιακού πλαισίου, των γλωσσικών μηχανισμών του

και της σύνδεσής τους με το νόημα.

• Τα στοιχεία που επισημαίνονται στην ανάλυση σχετίζονται με

τους στόχους που θα συμπεριληφθούν στα φύλλα εργασίας.



Ανάλυση Κειμένου

• Πομπός: Γυναίκα δημοσιογράφος (Μάχη 
Μαργαρίτη)

• Μέσο δημοσίευσης: Διαδίκτυο

• Δημοσίευση: 2015 

• Ιδεολογική στόχευση: Σύνδεση του 
«φύλου» των παιχνιδιών με τη δημιουργία 
έμφυλων στερεοτύπων με σκοπό την 
αναπαραγωγή συγκεκριμένων κοινωνικών 
ρόλων. 

• Σχέση με τον αποδέκτη: Ανωτερότητα 
πομπού που στοιχειοθετείται μέσα από 
αναφορά / προσφυγή σε ποικίλα 
διεπιστημονικά επιχειρήματα.



• Προθετικότητα: Ενημέρωση,

• Αφήγηση σε γ΄ πρόσωπο που διακόπτεται από
συχνές παρεμβολές δηλώσεων σε
εισαγωγικά που μεταφέρουν φωνές
επιστημόνων, ειδικών στον κλάδο τους

• Αυθεντία που στοιχειοθετείται από την
κοινωνική θέση και την επιστημονική
εγκυρότητα και επικυρώνει την αλήθεια των
περιγραφομένων, εκθέτει την επιστημονική
δύναμη των λόγων και περιορίζει τη
δυνατότητα έκφρασης αντίθετης άποψης

•  πομπός σε ανώτερη θέση από τον
αποδέκτη.

• Συμβατικό κείμενο πλαισιωμένο από εικόνες
(πολυτροπικότητα) που επικυρώνουν τα
νοήματά του, απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων,
κυρίως γονιών και σε δεύτερο επίπεδο
παιδιών.



Ως γλωσσική και νοηματική δομή

• Συνοχή και Συνεκτικότητα:
Παραγραφοποίηση, γ΄ πρόσωπο,
τυπική γραμματοσειρά που διακόπτεται
από σημεία τονισμένα από τον
συγγραφέα του άρθρου, απλό λεξιλόγιο,
σύντομες προτάσεις, ύφος απλό, αλλά
πλαισιωμένο από απόψεις «ειδικών»,
ώστε να καταστεί πιο επιστημονικό, άρα
υψηλού κύρους και αποδοχής, συχνή
παρουσία εισαγωγικών που
μεταφέρουν αυτούσιες τις απόψεις
επιστημόνων, αποσιωπητικών που
υπονοούν αμφισβήτηση.



• Πληροφορητικότητα: Αντιπαρατιθέμενη
έκθεση των νέων απόψεων – τάσεων για
τη θέση των παιχνιδιών σε σχέση με τις
καθιερωμένες απόψεις.

• Οι παρεμβαλλόμενες εικόνες εκθέτουν τις
δύο αντιτιθέμενες απόψεις προβάλλοντας
τον σεξιστικό/στερεοτυπικό διαχωρισμό
(αγόρι – αυτοκίνητα, κορίτσι – κούκλα) ως
αντίθετο προς τον δημιουργικό
συγκερασμό (εικόνα ομαδικού –
δημιουργικού παιχνιδιού που μοιράζονται
εξίσου τα δύο φύλα).



• Περιστασιακότητα: Επίκαιρο, θέμα,
εισάγει μία ανατροπή κυρίαρχων
στερεοτύπων φύλου που πολλές φορές
δεν συνειδητοποιούνται ούτε από τους
γονείς, ούτε από τα παιδιά.

• Αποδεκτότητα: Πιθανότητα δημιουργίας
αντιπαραθέσεων καθώς το περιεχόμενο
συγκρούεται με κυρίαρχα στερεότυπα.

• Διακειμενικότητα: Συχνές αναφορές σε
απόψεις που στηρίζουν το κύριο
επιχείρημα του άρθρου και βρίσκονται σε
εφημερίδες εγνωσμένου κύρους, ή έχουν
εκφραστεί από έγκριτους παιδαγωγούς,
ψυχολόγους και φορείς του επιστημονικού
κόσμου.



• Υψηλό κύρος των θέσεων του άρθρου λόγω των
επιστημονικών του αναφορών (και αποστασιοποίηση
του συντάκτη).

• Η δύναμη της άποψης η οποία φέρεται να στηρίζεται
στην επιστημονική ορθότητα, περιορίζει τη δυνατότητα
έκφρασης της αντίθετης γνώμης εκ μέρους του
αναγνώστη, καθώς σε περίπτωση διαφωνίας, θα
έπρεπε να στηρίξει και αυτός/η την άποψή του/της σε
ατράνταχτα επιστημονικά τεκμήρια.

• Εστίαση στην ευθύνη των εταιριών και των γονιών για
την άρση της διαιώνισης στερεοτύπων φύλου, απόδοση
ευθυνών στους γονείς για τους λάθος ρόλους που
επιτρέπουν να υιοθετήσουν τα παιδιά λόγω των
προκαθορισμένων κοινωνικά οριοθετημένων
στερεοτύπων.

• Η εικόνα του τέλους οδηγεί στην αντιστροφή των
κοινωνικών στερεοτύπων και την αποδοχή των θέσεων
του άρθρου



• Αλλαγή στάσης των

πολιτών (μαθητών και

γονιών),

• προβολή επιχειρημάτων

που προωθούν τον

διάλογο,

• παρατήρηση επιλεγμένων

διαφημίσεων και ανάλυση

των στερεοτύπων που

προσδίδουν στα φύλα,



Διδακτική Προσέγγιση



Αφόρμηση: (τοποθετημένη πρακτική (1 

ώρα)
• Διερεύνηση της θέσης που έχουν οι μαθητές

απέναντι στα φυλετικά στερεότυπα που
προάγουν τα παιχνίδια (μέσω polling ¨ή chat)

• Ερωτήσεις που βοηθούν τα παιδιά αρχίσουν
να αμφισβητούν ή να ξανασκέφτονται τις
«βεβαιότητές» τους

• Χρησιμοποιούνται πληροφορίες που είχαν
συζητηθεί κατά τη διάρκεια του κεφαλαίου και
στηρίζονται στις έννοιες των στερεοτύπων και
των ειδών ρατσισμού. (κεκτημένη γνώση)

• Προϋπόθεση: να μπορούν να προσδιορίσουν
τις έννοιες «στερεότυπο», «βιολογικό»,
«κοινωνικό» φύλο πριν αρχίσουν να
εμπλέκονται στις δραστηριότητες που θα
ακολουθήσουν.



Συζήτηση - Brainstorming

• Γίνεται συζήτηση για τα παιχνίδια: Πριν το μάθημα
έχει ζητηθεί από τους μαθητές να φέρουν μία
φωτογραφία του αγαπημένου τους παιχνιδιού και να την
αναρτήσουν σε ένα κοινόχρηστο. Έγγραφο

• https://docs.google.com/presentation/d/1_uS6UNgAP_F
0G45DyU5kbLrjhmZjiuBLDym0oMp3TFY/edit?usp=shar
ing

• Αρχίζει μία συζήτηση με θέμα: Ποια είναι τα αγαπημένα
τους παιχνίδια τώρα και ποια όταν ήταν μικρότερης
ηλικίας, τι νομίζουν ότι τους προσφέρει το παιχνίδι, αν
νομίζουν ότι βοηθά να είναι πιο κοινωνικοί και αν έχουν
σκεφτεί μήπως η επιλογή των παιχνιδιών προσδιορίζει
π.χ τις προτιμήσεις τους για ένα μελλοντικό επάγγελμα.
(οι ερωτήσεις μπορεί να βρίσκονται στο polling)

• Ερωτώνται επίσης αν πιστεύουν ότι τα παιχνίδια που
τους αρέσουν είναι πραγματικά δικές τους επιλογές ή
επιλογές κάποιων άλλων. Σε περίπτωση που
απαντήσουν και τα δύο, τους ζητείται να εξηγήσουν
φέρνοντας παραδείγματα



Καταγραφή απόψεων - Παρατήρηση 

• Οι διαφορετικές απόψεις καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό σε κοινόχρηστο έγγραφο
το οποίο διαμοιράζεται μέσω του share content

• Προβάλλονται μέσω της επιλογής share multimedia σύντομα βίντεο διαφημίσεων
παιχνιδιών και τους ζητείται να τα παρατηρήσουν και να σημειώσουν σε φύλλο
εργασίας (file, open and share) αν αυτά απευθύνονται σε κάποιο συγκεκριμένο φύλο και
σε ποια στοιχεία της διαφήμισης στηρίζουν τις απαντήσεις τους (π.χ. ποια χρώματα
επιλέγονται, ποιο φύλο προβάλλεται στη διαφήμιση, η φωνή του αφηγητή ταιριάζει με το
διαφημιζόμενο προϊόν και γιατί).

• Οι παρατηρήσεις τους καταγράφονται στα φύλλα και στη συνέχεια δημιουργείται μία λίστα
των καταγραφών στο κοινόχρηστο έγγραφο

• Διαφήμιση hot wheels https://www.youtube.com/watch?v=WCYeV-74Scs

• Μωρουλίνι https://www.youtube.com/watch?v=-zPKSXQnSPs

• Lego friends https://www.youtube.com/watch?v=Vv8gA9FUQvg

https://www.youtube.com/watch?v=WCYeV-74Scs
https://www.youtube.com/watch?v=-zPKSXQnSPs
https://www.youtube.com/watch?v=Vv8gA9FUQvg


Προβληματισμός βάσει των 

προβαλλόμενων βίντεο 

• Ερωτώνται αν τα παιχνίδια τελικά έχουν φύλο και από ποια
χαρακτηριστικά προσδιορίζεται αυτό.

• Επίσης τους ζητείται να εξηγήσουν αν οι ίδιοι θα ήθελαν, αν είναι αγόρια,
να παίζουν π.χ με κουζινικά, ή αν είναι κορίτσια να δεχθούν ως δώρο ένα
ρομπότ που θα πρέπει να συναρμολογήσουν μόνες τους.

• (Στο τέλος της 1ης ώρας έχουν ήδη εκφραστεί αντικρουόμενες απόψεις,
αρχίζουν να φαίνονται οι εμπλοκές ανάμεσα στο βιολογικό και κοινωνικό
φύλο, φαίνεται πώς η διαφήμιση αξιοποιεί τα κοινωνικά στερεότυπα ώστε
να προωθήσει τις πωλήσεις, συζητείται η «επιβολή» των προτύπων μέσα
από τα παιχνίδια  Οι μαθητές έχουν προετοιμαστεί για την ανάγνωση -
ανάλυση του κειμένου).



Μέρος 2ο : Ανοιχτή Διδασκαλία (1 ώρα)

• Ανάγνωση του κειμένου: 
Διαμοιράζεται το άρθρο σε όλους 
τους μαθητές οι οποίοι δουλεύουν 
σε ομάδες των 4 ατόμων. 
(Breakout sessions)

• Ο καθηγητής μοιράζει και φύλλο 
εργασίας με ερωτήσεις που 
στοχεύουν στην παρατήρηση –
επισήμανση γλωσσικών 
στοιχείων του κειμένου που 
ενισχύουν τα μηνύματα που 
παράγει. 



Τι ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνει 

το φύλλο εργασίας;
• Να εντοπίσουν ποιος μιλάει, αν αυτός/ ή που μιλά φαίνεται στο κείμενο ή όχι και γιατί,

• ποιο πρόσωπο χρησιμοποιείται,

• αν χρησιμοποιούνται εισαγωγικά και πόσες φορές,

• για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται εισαγωγικά,

• αν χρησιμοποιούνται άλλα σημεία στίξης που είναι σημαντικά για το πώς θα καταλάβουμε
το κείμενο,

• τι χρόνοι χρησιμοποιούνται και γιατί,

• αν υπάρχουν αναφορές σε άλλα πρόσωπα, τι θέση φαίνεται να έχουν αυτά τα πρόσωπα,

• αν νομίζουν ότι παίζει σημαντικό ρόλο η αναφορά σε αυτά και γιατί.



Τι ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνει 

το φύλλο εργασίας;

• να παρατηρήσουν αν το κείμενο είναι γραμμένο με απλό λεξιλόγιο,

• αν έχει πολλές δευτερεύουσες προτάσεις ή όχι,

• αν χρησιμοποιείται απλός ή μακροπερίοδος λόγος,

• αν οι επιλογές αυτές διευκολύνουν ή όχι στο να γίνει κατανοητό το νόημά του,

• αν επιλέγεται να τονιστεί κάποιο μέρος του και με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται
αυτό

ποιο πιστεύουν ότι είναι το νόημα που θέλει να περάσει στον αναγνώστη και αν
επιτυγχάνει τον στόχο του.

• ποια στοιχεία αξιολόγησης υπάρχουν (επιλογή επιθέτων, π.χ.);

• Ποια είναι η σχέση που διαμορφώνεται με τον αποδέκτη;

• Πώς αυτή εκφράζεται γλωσσικά;



Τι ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνει 

το φύλλο εργασίας;

• να παρατηρήσουν το ρόλο των παρεμβαλλόμενων

φωτογραφιών

• να εξηγήσουν αν υπάρχει μία λογική στην επιλογή της σειράς

με την οποία παρατίθενται,

• αν στηρίζουν το μήνυμα του κειμένου ή όχι.

• να σχολιάσουν τις αναπαριστώμενες οντότητες,

• τη γωνία λήψης,

• την κειμενική οργάνωση.



Μέρος 3ο: Κριτική Πλαισίωση (1 ώρα): 

• Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων παρουσιάζονται από τις ομάδες

στην ολομέλεια. Κάθε ερώτηση συζητείται χωριστά με εκπρόσωπο

από την κάθε ομάδα που την παραθέτει.

• Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σημειώνονται όλες οι κριτικές

παρατηρήσεις που έχουν εντοπιστεί έτσι ώστε να γίνουν κατανοητοί

οι γλωσσικοί μηχανισμοί και ο τρόπος που συμβάλλουν στη

δημιουργία νοήματος. Ανταλλάσσονται απόψεις σχετικά με το θέμα,

σχολιάζονται οι τρόποι με τους οποίους ο/η συγγραφέας του άρθρου

προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη για την ορθότητα των απόψεών

του.



Μέρος 3ο: Κριτική Πλαισίωση (1 ώρα)

• Προτεινόμενες ερωτήσεις: Ποια κυρίαρχα στερεότυπα

προβάλλονται στο κείμενο;

• Ποια σημεία του κειμένου δείχνουν την ιδεολογική κατεύθυνση

που υιοθετεί ο δημοσιογράφος;

• Ποια είναι η δράση του πομπού; Πώς αυτή ανιχνεύεται στο

κείμενο που μελετήσαμε;

• Συζήτηση στην τάξη για το αν το κείμενο επιτυγχάνει τον στόχο

του και αν συμφωνούν με τα μηνύματα που φέρει και γιατί.



Μέρος 4ο: Μετασχηματισμένη πρακτική 

(1 ώρα) 
• Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν από μία λίστα δραστηριοτήτων που ώστε να

συνθέσουν:

α) Μία αφίσα (ψηφιακή ή αναλογική) όπου θα συμφωνούν ή θα διαφωνούν με το μήνυμα
του κειμένου

β) Μία ψηφιακή αφήγηση 2 λεπτών στο Moviemaker όπου θα προβάλλουν την ανάγκη για
παύση προώθησης των στερεοτύπων φύλου μέσω των παιδικών παιχνιδιών

γ) Μία έρευνα που θα βασίζεται στη σύνθεση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (google
forms) σχετικά με τα στερεότυπα που προάγουν τα παιδικά παιχνίδια. Το ερωτηματολόγιο
θα μοιραστεί σε δείγμα μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου, αλλά και σε ενήλικες
(καθηγητές και γονείς). Τα αποτελέσματα θα σχολιαστούν από τις ομάδες και θα
συγγραφεί ένα άρθρο με τα αποτελέσματα της έρευνας που θα δημοσιευτεί στην τοπική
εφημερίδα.

• Όλες οι εργασίες θα πρέπει μετά την ολοκλήρωσή τους να παρουσιαστούν στην
ολομέλεια και να σχολιαστούν ως προς τον βαθμό επίτευξης του στόχου τους
(αυτοαξιολόγηση - ετεροαξιολόγηση).



Τι πέτυχα με τη συγκεκριμένη διδασκαλία;

• Επίτευξη στόχων «ρόμβου γλωσσικής εκπαίδευσης»

• Α) Γνώσεις για τη γλώσσα

• Β) Γνώσεις για τον κόσμο

• Γ) Γραμματισμοί (κλασικός, ψηφιακός, κριτικός)

• Δ) Διδακτικές πρακτικές (συνεργασία, συμμετοχή, ενεργοποίηση 

μαθητών)




