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Διαβάσαμε τα κείμενα που υπάρχουν στις σελίδες 
80 - 81 – 82 του βιβλίου:

 «Αυτόχθονες λαοί»

 «Σπίτι μας είναι η γη»

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 
Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους

Πώς ξεκινήσαμε



Πώς συνεχίσαμε: Εργασία σε ομάδες
για κριτική επεξεργασία και κατανόηση των κειμένων



1ο βήμα
Ανοίγουμε το breakout sessions και δημιουργούμε τις ομάδες που θέλουμε. 

 Εμείς δημιουργήσαμε 4 ομάδες. Η κάθε ομάδα είχε 6 μαθητές. 
 Επιλέξαμε να δημιουργηθούν οι ομάδες χειροκίνητα για να τοποθετήσουμε τα μέλη 

ανά ομάδα έτσι ώστε να βοηθηθούν και μαθητές που είναι αδύναμοι 



2ο Βήμα
 Επιλέγουμε τους μαθητές με τικ και πατώντας το κουμπί move to τους μοιράζουμε 

στις ομάδες. 
 Αφού γίνει αυτό, πατάμε: start breakout sessions για να ξεκινήσει η διαδικασία



 Σε κάθε ομάδα βάζουμε έναν υπεύθυνο για να μπορεί 
να συντονίζει τη συζήτηση



1η ομάδα
Στην πρώτη ομάδα ανατέθηκε ο σχολιασμός και η έκφραση απόψεων σχετικά με 
1ο ερώτημα του βιβλίου στη σελίδα 81:



2η ομάδα
Στη δεύτερη ομάδα ανατέθηκε ο σχολιασμός και η έκφραση απόψεων σχετικά με το 
2ο ερώτημα του βιβλίου στη σελίδα 81:



3η ομάδα
Στην τρίτη ομάδα ανατέθηκε ο σχολιασμός και η έκφραση απόψεων σχετικά με την 
εικόνα που υπάρχει στη σελίδα 80 του βιβλίου (με την προσθήκη: Ταιριάζει 
με/διαφέρει ο δικός τους τρόπος ζωής από τον δικό μας και γιατί):



4η ομάδα
Στην τέταρτη ομάδα ανατέθηκε ο  σχολιασμός των απόψεων  των Ινδιάνων και του 
‘μεγάλου αρχηγού’ της Ουάσιγκτον, όπως αποκαλούν τον πρόεδρο της Αμερικής:



 Σε κάθε ομάδα ο υπεύθυνος- cohost
συντόνιζε τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη

 Εγώ έμπαινα στα δωμάτια των 
(υπο)ομάδων για να βλέπω πώς 
προχωρούσε η δουλειά τους και να 
βοηθάω όπου χρειαζόταν. 
Επεσήμανα τον σκοπό του απαντητικού
κειμένου (να πείσει) και τη  δυνατότητά
τους να ανατρέχουν στη Γραμματική/Κεί-
μενα επιχειρημάτων για να βοηθιούνται

 Δόθηκε επιπλέον χρόνος στις ομάδες για 
να ολοκληρώσουν το γράψιμο των 
απόψεών τους στο τετράδιο γλωσσικών 
δραστηριοτήτων (σύνολο: 20’)

 Η παρότρυνσή μας ήταν να γράφουν όλοι 
το κείμενο της απάντησης που 
συνδιαμόρφωναν και να συναποφασίσουν
για την τελική εκδοχή του

Πώς δούλευε η κάθε ομάδα και τι έκανα εγώ ως Δ



 Στο τέλος της διαδικασίας, οι 
ομάδες επέστρεψαν στην 
ολομέλεια για να ανακοινώσουν 
τις απαντήσεις τους στα 
ερωτήματα που τους είχαν τεθεί 
(σύντομα γραπτά επιχειρήματα) 

 Για να γίνει ο διαμοιρασμός των 
ομαδικών εργασιών, μιας και 
βρισκόμαστε σε τηλεδιάσκεψη, 
αποφασίσαμε να 
πληκτρολογήσει η κάθε ομάδα -
μέσω του γραμματέα της- τις 
απαντήσεις της στο chat (όπως 
βλέπετε δίπλα),
αλλά και να τις ανακοινώσει
προφορικά για τα παιδιά που
δεν θα μπορούσαν να τις δουν

Πώς έγινε η παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια



 Στο τέλος του μαθήματος, ζήτησα από τα παιδιά να 
αντιγράψουν το κείμενο από το chat με τις απαντήσεις των 
ομάδων και να το αποθηκεύσει ο καθένας σε ένα word στον 
υπολογιστή του (ή να το τραβήξει φωτογραφία ή να το δει 
μετά στο wiki της τάξης)

 Εναλλακτικά μπορούμε εμείς ως δάσκαλοι: 
Να αποθηκεύσουμε το chat σε ένα word και το στείλουμε 
επί τόπου σε όλην την τάξη ακολουθώντας τη διαδρομή: 
File: Transfer: Επιλογή αρχείου και αποστολή σε όλους

Πώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία: 
Αποθήκευση chat και ανάθεση ασύγχρονης/κατ’ οίκον εργασίας Ι 



Η δουλειά που ανατέθηκε για το σπίτι ήταν:

 Οι ομάδες να αντιγράψουν τις απαντήσεις/θέσεις των υπολοίπων στα τετράδιά τους και να 
τις επεξεργαστούν/εμπλουτίσουν, αν μπορούν, και με δικές τους απόψεις,  ώστε να είναι 
περισσότερο πειστικές ως προς την επιχειρηματολογία που τις υποστηρίζει (βοήθεια από 
γραμματική και λεξικό)

 Οι νέες αυτές επεξεργασίες και η εξαγωγή των συμπερασμάτων που θα προκύψουν  θα 
είναι το αντικείμενο του επόμενου μαθήματος Γλώσσας, το οποίο θα συνδεθεί με την 
εργασία που προηγήθηκε και θα εστιαστεί εκ νέου στη διατύπωση επιχειρημάτων με 
συνδυαστική χρήση αιτιολογικών προτάσεων και λοιπών λεξικογραμματικών στοιχείων, 
έτσι ώστε αυτά να επιτυγχάνουν καλύτερα τον στόχο τους στο κάθε πλαίσιο χρήσης τους 
(πχ γιατί η φύση πρέπει να είναι το σπίτι όλων μας, άρθρο για παιδιά σε σχ.εφημερίδα)

 Η ενότητα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με την παραγωγή συναφών 
επιχειρηματολογικών κειμένων ομαδικά ή και ατομικά με [υπο]θέμα της επιλογής των 
παιδιών [ή του βιβλίου] και με καθορισμό συγκεκριμένου στόχου και συγκεκριμένου 
αποδέκτη ανά περίσταση (για άσκηση επιρροής σχετικά με ένα τρέχον κοινωνικό θέμα σε 
συμμαθητές, γονείς, πολίτες δήμου κλπ) 

Πώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία: 
Αποθήκευση chat και ανάθεση ασύγχρονης κατ’ οίκον εργασίας ΙΙ 



Στο επόμενο μάθημα προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα 
συνεργατικό κείμενο. 
 Δημιούργησα 4 ίδια google docks ένα για κάθε ομάδα. Έκανα τα έγγραφα κοινόχρηστα. Οι 

ομάδες πήραν το link για το έγγραφό τους και συνεργατικά άρχισαν να γράφουν το 
κείμενο. Σε πραγματικό χρόνο μπορούσα να δω τι πληκτρολογούν οι ομάδες, έμπαινα στην 
τάξη τους και έδινα οδηγίες αν έπρεπε να προσέξουν κάτι στο κείμενό τους. 

 Οι ομάδες τελείωσαν την εργασία τους και στην ολομέλεια τώρα ανακοινώθηκαν τα 
κείμενα των ομάδων. Η εργασία που ανατέθηκε για το σπίτι ήταν η καλύτερη 
διαμόρφωση του κειμένου αν ήθελαν να αξιοποιήσουν ιδέες των συμμαθητών τους. 
Έμφαση δόθηκε στις αιτιολογικές προτάσεις που έπρεπε να υπάρχουν στο κείμενό τους.

 Επίσης έπρεπε τα επιχειρήματά τους να είναι ισχυρά και τεκμηριωμένα

Συνεργατικό κείμενο με τη χρήση google docs 



Συνεργατικό κείμενο με τη χρήση google docs 



Πώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία: 
Συνεργατικό κείμενο με τη χρήση google docs 


