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Μια αντίφαση

H Γλώσσα είναι ίσως το μόνο μάθημα του
σχολικού προγράμματος που έχει ως
αντικείμενο μελέτης κάτι το οποίο το παιδί
ήδη γνωρίζει.

Ωστόσο
Είναι το μάθημα, στο οποίο οι μαθητές μας

συναντούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες
έκφρασης, διατύπωσης, κατανόησης



Ερωτήματα και απορίες
■ Τι φταίει και ο μαθητής δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει

τη γλώσσα με την ίδια άνεση, με την οποία τη
χρησιμοποιούσε πριν έρθει στο σχολείο; Πώς
διορθώνουμε τα λάθη των μαθητών;

■ Πώς θα αποκαταστήσουμε τη φυσική ανάγκη για
επικοινωνία που ωθούσε τους μαθητές μας να μιλήσουν
και να γράψουν, όταν γνώριζαν πολύ λιγότερα για τους
μηχανισμούς της Γλώσσας; 

■ Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να βρει ισορροπία ανάμεσα
στις απαιτήσεις των εξετάσεων, στα περιεχόμενα του
αναλυτικού προγράμματος και στις ανάγκες των παιδιών; 

■ Υπάρχει, τελικά, χώρος για ευχαρίστηση και δημιουργική
μάθηση στο μάθημα της Γλώσσας στο σημερινό σχολείο;



Το «τι;» και το «πώς;» της διδασκαλίας

Τι διδάσκω;

Τα κείμενα, οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες ταιριάζουν
στους μαθητές μου; Ανταποκρίνονται στα βιώματα, τα
ενδιαφέροντα, τις δυνατότητές τους; Αν ναι, κάνω
επιλογή από την ύλη του βιβλίου. Αν όχι, επινοώ δικές
μου ασκήσεις και δραστηριότητες, επιλέγω κάποιο
κείμενο από άλλη πηγή (στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων
στόχων).

Προσαρμόζω το Πρόγραμμα και το βιβλίο στους μαθητές
μου ή προσαρμόζω τους μαθητές μου στο Πρόγραμμα;

Αναμφισβήτητα επιλέγω το πρώτο. Οι ανάγκες και το
μαθησιακό προφίλ των μαθητών μου είναι οι καταλύτες
αυτής της προσαρμογής. 



Το «τι» και το «πώς» της διδασκαλίας

Πώς διδάσκω;
● Δίνω ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για επικοινωνιακή χρήση της

γλώσσας σκηνοθετώντας αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας
(επικοινωνιακή προσέγγιση)

● Προσεγγίζω την εκμάθηση των γλωσσικών φαινομένων, όπως
παρουσιάζονται μέσα σε ολοκληρωμένα κείμενα δομημένα για
συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένο αποδέκτη
( κειμενοκεντρική προσέγγιση)

● Μαθαίνω τους μαθητές μου να παράγουν και να κατανοούν
γλωσσικά και μη γλωσσικά κείμενα για να μπορούν να
αποκωδικοποιούν με κριτικό τρόπο το κρυφό τους μήνυμα
(παιδαγωγική των γραμματισμών- κριτικός γραμματισμός)



Από τη θεωρία στην πράξη
Διδακτικό παράδειγμα

Ταξίδι στον κόσμο της φύσης
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Ενότητα 3η σελ. 40-58

Διδασκαλία των τριών βασικών κειμενικών τύπων
και της περίληψης

► Διάρκεια οκτώ διδακτικές ώρες ( 4 δίωρα)

► Μέθοδος επικοινωνιακή-επαγωγική

► Μορφή διδασκαλίας ανακαλυπτική, ομαδοσυνεργατική





Πρόγραμμα Σπουδών
Στόχοι της ενότητας

Ο μαθητής αναμένεται :



Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου

για το σχολ. έτος 2012-2013
(Οι επισημάνσεις είναι δικές μου)

Διαθεματική εργασία58

Ε. Πολυτροπικότητα56-57

Δ2. Λεξιλόγιο επιχειρηματολογίας55

Δ1. Στοιχεία επιχειρήματος και μελέτη επιχειρημάτων52-55

Δ. Επιχειρηματολογία52

Γ3. Λεξιλόγιο αφηγηματικών κειμένων50

Γ2. Είδη αφήγησης49-50

Γ1. Περίληψη48

Γ1. Στοιχεία αφήγησης47-48

Γ. Αφήγηση47

Β3. Λεξιλόγιο περιγραφής46

Β2. Είδη περιγραφής44-45

Β1. Στοιχεία περιγραφής43

Β. Περιγραφή43

1. Τα κείμενα της ενότητας και οι ερωτήσεις κατανόησης των
κειμένων μπορούν να αξιοποιηθούν κατ’ επιλογήν από το
διδάσκοντα λόγω πληθώρας ύλης της ενότητας.

2. Προτείνεται στην ενότητα αυτή ο διδάσκων να παρουσιάσει με
οικονομία χρόνου και περιληπτικά τα βασικότερα από τα
χαρακτηριστικά των κειμενικών τύπων με αντιπροσωπευτικά
κειμενικά παραδείγματα από το βιβλίο ή άλλες πηγές.
Σημειώνεται ότι καθένας από τους κειμενικούς τύπους
παρουσιάζεται εκτενώς και σε άλλες ενότητες των σχολικών
εγχειριδίων.

3. Να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία της περίληψης κειμένου, σ. 48 
[Γ1].

4. Συνιστάται να προσεχτεί η διδασκαλία της έννοιας της
πολυτροπικότητας [E], εφόσον οι μαθητές γενικότερα δεν
είναι εξοικειωμένοι με αυτή.

5. Από τις δραστηριότητες του «Διαβάζω και γράφω» (σ. 55) 
προτείνεται να γίνει επιλογή μεταξύ των 1, 3 και 4 [Δ1].

Α. Εισαγωγικά κείμενα40-42

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣΣΕΛ.



Το πλαίσιο της διδασκαλίας
♦ Προσαρμόζω τη διδασκαλία μου στις εμπειρίες και τα βιώματα

των μαθητών μου
(π.χ. περιγραφή της Λαμίας αντί της Σαλαμίνας)

♦ Διδάσκω την περίληψη σταδιακά και με πολλούς τρόπους
(εστιάζω στην αφήγηση)

♦ Αξιοποιώ το κείμενο Ιστορία μιας φώκιας, που αρέσει στα
παιδιά, ως συνδετικό κρίκο όλης της ενότητας.

♦ Φροντίζω η νέα γνώση να στηρίζεται στην παλιά και τροποποιώ
την παρουσίαση του βιβλίου, όπου απαιτείται, ώστε να υπάρχει
αλληλουχία.



Α. Περιγραφή (1ο δίωρο)
Δείτε προσεκτικά τις φωτογραφίες που ακολουθούν και κάνετε μια

σύντομη περιγραφή τους

Πηγή: Ν.Ταξ. Δαβανέλος, Λαμία, το χρονικό μιας πόλης, Αθήνα 1994,σ. 178



Πηγή: Ν.Ταξ. Δαβανέλος, Λαμία, το χρονικό μιας πόλης, Αθήνα 1994,σ.208



Πηγή: Ν.Ταξ. Δαβανέλος, Λαμία, το χρονικό μιας πόλης, Αθήνα 1994,σ.199



`

Πηγή: Ν.Τ.Δαβανέλος-Γ.Π.Σταυρόπουλος, Λαμία, με τη γραφίδα των περιηγητών (1159-1940), εκδ. 
Οιωνός, Λαμία 2005, σελ. 196.



Ακούω και μιλώ

Περιγραφή της Λαμίας
1. Πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα αλλαγές στην πόλη; 
2. Από ποιο σημείο περιγράφει την πόλη ο συγγραφέας;
3. Εντοπίστε τη θεματική πρόταση και τις λεπτομέρειες της

πρώτης παραγράφου.
4. Στην ίδια παράγραφο υπογραμμίστε τα επίθετα. Αν

διαβάσετε τώρα το κείμενο χωρίς επίθετα, αλλάζει κάτι; 
Ποια εκδοχή προτιμάτε και γιατί;

5. Πώς καταφέρνει ο συγγραφέας να δώσει ζωντάνια και
παραστατικότητα στην περιγραφή του;



Διαβάζω και γράφω
1. Αφού ξαναδιαβάσετε προσεκτικά το κείμενο, να παρουσιάστε

σε 2-3 γραμμές το θέμα του.
2. Διαπιστώνετε ότι ο συγγραφέας ξέχασε να δώσει τίτλο στο

κείμενό του. Μπορείτε να του δώσετε εσείς έναν;

Πηγή: Ν.Ταξ. Δαβανέλος, Λαμία, το χρονικό μιας πόλης, Αθήνα 1994,σ.134





► Περιγράφω σε μια παράγραφο το ζώο που βλέπω στην εικόνα. Από τις πληροφορίες
που δίνονται στο παρακάτω κείμενο, κρατώ τις πιο χρήσιμες για την περιγραφή μου.

Η φώκια Μοναχός της Μεσογείου (Monachus monachus)
Η φώκια είναι ένα από τα λίγα μεγάλα θηλαστικά που ζουν στην Ελλάδα. Πίσω από τα δύο

εκφραστικά ματάκια του προσώπου της κρύβεται ένα πανέξυπνο ζώο. Η νοημοσύνη της είναι
παρόμοια με αυτήν του σκύλου, ζώου που είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Στο κορμί
της έχει τρίχωμα με μήκος περίπου 8 mm. Το χρώμα της φώκιας ποικίλλει από μια απόχρωση
του ασημί μέχρι το μαύρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των αποχρώσεων του γκρι και του
καφέ. Η ράχη τους είναι συνήθως σκουρότερη από την κοιλιά, ενώ πολλά ζώα έχουν στην
κοιλιά μεγάλα ανοιχτόχρωμα μπαλώματα. Τα φωκάκια είναι πάντα μαύρα ή πολύ σκούρα καφέ. 
Το πρόσωπό τους μοιάζει λίγο με πρόσωπο σκύλου, είναι όμως χωρίς αυτιά, έχει απαλό
τρίχωμα, ενώ κάτω από τη μύτη υπάρχουν μουστάκια. Τα μπροστινά πτερύγιά τους έχουν
νύχια σχήματος (υ) και είναι πιο κοντά από τα νύχια της αρκτικής φώκιας, που τα χρειάζεται για
να αποφύγει το γλίστρημα στους πάγους. Τα πίσω πτερύγια έχουν πολύ κοντά νύχια. Το
μέγεθος μιας ενήλικης φώκιας από το ρύγχος ως την ουρά είναι περίπου 2,5 μέτρα, όμως
υπάρχουν και φώκιες, γέρικες συνήθως, με μήκος γύρω στα 3 μέτρα. Το μέγεθος των
νεογέννητων είναι 1 μέτρο περίπου.Οι φώκιες τρέφονται με ψάρια διαφόρων ειδών, χταπόδια
και μερικές φορές και με φύκια.Η φώκια Μοναχός μπορεί να ζήσει πάνω από 20 χρόνια
ελεύθερη στη φύση. Οι φυσικοί εχθροί της φώκιας Μοναχός είναι οι καρχαρίες και οι φάλαινες
Orca. Στη Μεσόγειο σήμερα και οι φάλαινες αλλά και οι μεγάλοι καρχαρίες είναι σπάνιοι. Έτσι
μένουμε εμείς οι άνθρωποι ο μεγάλος και προαιώνιος εχθρός όλων των ζώων. 

Πηγή: http://www.xanthi.ilsp.gr/schools/data/text/P52-69.htm
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Παράρτημα Θράκης



Β. Αφήγηση (2ο δίωρο)
• Διαβάζουμε στην τάξη το κείμενο 2: Ιστορία μιας φώκιας

και κάνουμε ερωτήσεις κατανόησης
• Ζητούμε από τα παιδιά να εντοπίσουν τις διαφορές

ανάμεσα στο περιγραφικό και στο αφηγηματικό κείμενο
(δομή, περιεχόμενο, λεξιλόγιο)





Ακούω και μιλώ

1.Σε ποιους χρόνους βρίσκονται κυρίως τα ρήματα της ιστορίας;
2.Υπογραμμίστε λέξεις και φράσεις που δείχνουν χρόνο (π.χ. ύστερα, 
στη συνέχεια κτλ) και αιτιολόγηση κάποιων πράξεων (π.χ. επειδή, 
καθώς, αφού κλπ.).
3. Αξιοποιώντας κάποιες από τις υπογραμμισμένες λέξεις να αφηγηθείτε
με λίγα λόγια μια δική σας ιστορία με ήρωες ανθρώπους ή ζώα.

Διαβάζω και γράφω ► Ιστορία μιας φώκιας

2. 2. ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια ξαναγράψτεξαναγράψτε τηντην ιστορίαιστορία μεμε δικάδικά σαςσας λόγιαλόγια σεσε δέκαδέκα
γραμμέςγραμμές ακολουθώνταςακολουθώντας τατα 5 5 βασικάβασικά βήματαβήματα γιαγια τηντην περίληψηπερίληψη ((βλβλ. . 
θεωρίαθεωρία). ). ΤέλοςΤέλος συζητήστεσυζητήστε τιςτις περιλήψειςπεριλήψεις σαςσας στηνστην τάξητάξη..





Βασικές μορφές αφήγησης
(βιβλίο του καθηγητή)

α) Η μυθοπλαστική αφήγηση, στην οποία κυριαρχεί ο κόσμος της φαντασίας και του
μύθου (λογοτεχνία)

[Κείμενο 2: Ζεράρ Ντε Νερβάλ, Ιστορία μιας φώκιας ]
β) Η ιστορική αφήγηση, η οποία συνδέεται με την παρουσίαση γεγονότων του

πρόσφατου ή απώτερου παρελθόντος και συναντάται κυρίως στην ιστορία
[Αρχαία Ιστορία Α΄Γυμνασίου, κεφ 4 ,Μάχη των Θερμοπυλών, σελ. 60 ] 
γ) Η ρεαλιστική αφήγηση, η οποία συνδέεται με την παρουσίαση με σαφή και πειστικό

τρόπο γεγονότων του παρόντος, γι΄ αυτό συναντάται στις καθημερινές συζητήσεις
στα ρεπορτάζ των ειδήσεων κ.ά.  

[ LamiaReport : ρεπορτάζ της Tετάρτης, 28 Νοεμβρίου 2012, 08:55
http://tinyurl.com/bu5b3lc ]

Ακούω και μιλώ
1. Η Ιστορία μιας φώκιας και η είδηση που ακολουθεί έχουν ομοιότητες και διαφορές. 

Ποιες είναι αυτές και πού οφείλονται κατά τη γνώμη σας;
2. Ποια αφήγηση από όλες σας άρεσε περισσότερο και γιατί;

α) Η μυθοπλαστική αφήγηση, στην οποία κυριαρχεί ο κόσμος της φαντασίας και του
μύθου (λογοτεχνία)

[Κείμενο 2: Ζεράρ Ντε Νερβάλ, Ιστορία μιας φώκιας ]
β) Η ιστορική αφήγηση, η οποία συνδέεται με την παρουσίαση γεγονότων του

πρόσφατου ή απώτερου παρελθόντος και συναντάται κυρίως στην ιστορία
[Αρχαία Ιστορία Α΄Γυμνασίου, κεφ 4 ,Μάχη των Θερμοπυλών, σελ. 60 ] 

γ) Η ρεαλιστική αφήγηση, η οποία συνδέεται με την παρουσίαση με σαφή και πειστικό
τρόπο γεγονότων του παρόντος, γι΄ αυτό συναντάται στις καθημερινές συζητήσεις
στα ρεπορτάζ των ειδήσεων κ.ά.  

[ LamiaReport : ρεπορτάζ της Tετάρτης, 28 Νοεμβρίου 2012, 08:55
http://tinyurl.com/bu5b3lc ]

Ακούω και μιλώ
1. Η Ιστορία μιας φώκιας και η είδηση που ακολουθεί έχουν ομοιότητες και διαφορές. 

Ποιες είναι αυτές και πού οφείλονται κατά τη γνώμη σας;
2. Ποια αφήγηση από τις δύο σας άρεσε περισσότερο και γιατί;



Η "δεσποινίς" έκανε βόλτες και αναστάτωσε την παραλία στο Αχλάδι
Tετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012, 08:55

Κάνει βόλτες στο λιμανάκι στο Αχλάδι Στυλίδας και έχει κλέψει τις καρδιές όλων
Οι πρώτοι που ξαφνιάστηκαν ευχάριστα νωρίς χθες το πρωί, από την παρουσία μιας μεσογειακής

φώκιας Monachus monachus στο αλιευτικό καταφύγιο Αχλαδιού, ήταν οι ντόπιοι αλιείς. 
Αμέσως ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Στυλίδας καθώς και το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας. Όπως είπε στο LamiaReport, o Προϊστάμενος του Τμήματος Αλιείας κ. Τσάμης
Ευάγγελος, οι πρώτες παρατηρήσεις και εκτιμήσεις δείχνουν ότι η φώκια δεν είναι τραυματισμένη, σε
εμφανή τουλάχιστον σημείο, είναι σχετικά νεαρής ηλικίας και μικρού μεγέθους, ενώ δείχνει να είναι
σχετικά ήρεμη και εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία (προσεγγίστηκε με βάρκα σε λιγότερο
από ένα μέτρο απόσταση και δεν αντέδρασε με φόβο....). Η φώκια για όσο χρονικό διάστημα θα
βρίσκεται μέσα στο αλιευτικό καταφύγιο Αχλαδίου θα τελεί υπό συνεχή παρακολούθηση από το Τμήμα
Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο έχει ήδη έρθει σε επαφή και έχει ενημερώσει
την Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (MOM) για το γεγονός, 
έτσι ώστε αυτή να αναλάβει δράση , αν κριθεί αναγκαίο.

http://tinyurl.com/bu5b3lc



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ
Πηγή: http://www.mom.gr/ObservationForm.asp?ITMID=162

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ
Συμπληρώστε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα

Πότε την είδατε; Τι ώρα; Σε ποια περιοχή-τοποθεσία; Πόσα ζώα; 

     
Πού ήταν η φώκια; 

Στη θάλασσα Στη στεριά Σε σπηλιά 
Απόσταση από 
ακτή (μ.*)  
Απόσταση από 
παρατηρητή 
(μ.*) 

 

Βάθος (μ.*)  
Σε λιμάνι  
   

Σε βράχια / ξέρες  
Σε ανοιχτή παραλία  
Σε ανοιχτή σπηλιά  
Σε ανθρώπινες 
εγκαταστάσεις  
   

Στην 
παραλία  
Στο νερό  
Στην είσοδο  
  
   

 
Τι έκανε η φώκια; Προσέγγισε αλιευτικά εργαλεία; ΝΕΚΡΗ 

Πώς ήταν η φώκια; 
Κολυμπούσε  
Έτρωγε (Τι;*)  
Ξεκουραζόταν  
Κοιμόταν  
Ζευγάρωνε  
Θήλαζε  
Φώναζε  
   

Έτρωγε από δίχτυα  
Έτρωγε από παραγάδια  
Έτρωγε σε ιχθυοκλωβούς  
Εγκλωβίστηκε σε δίχτυα  
Εγκλωβίστηκε σε παραγάδια  
Εγκλωβίστηκε σε ιχθυοκλωβούς  
Προσέγγισε ψαροντουφεκά  
   

Πρόσφατα νεκρή  
Σε αποσύνθεση  
Έφερε τραύματα  
Τυλιγμένη σε δίχτυα  
Πληγή από όπλο  
  
  
  
 
 
 
 



Κάποιοι αγρυπνούν για την
προστασία του περιβάλλοντος

• Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της
Μεσογειακής Φώκιας (MOM)

• Greenpeace (αφηγηματικό κείμενο7,σελ.49)
Συζητούμε για το έργο αυτών των οργανώσεων



Γ. Επιχειρηματολογία (3ο δίωρο)

Εισαγωγή
στην υποενότητα

Ακούω και μιλώ
(σελ. 51 σχολ. βιβλίου)

Δείτε προσεκτικά την
ιστορία στη διπλανή
εικόνα.

Μπορείτε να
αφηγηθείτε με λόγια
όσα δείχνουν οι
εικόνες;

(οπτικός γραμματισμός)



Σε ποιο μέρος προτιμώ να ζω και γιατί;



Ώρα για συζήτηση στην τάξη:
►Χωριό ή πόλη;◄

• Χωριστείτε σε δύο ομάδες.

• Η μία ομάδα θα αποτελείται από τους φίλους της
πόλης και η άλλοι από τους φίλους του χωριού. 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να πείσει την άλλη ότι
έχει κάνει τη σωστή επιλογή αιτιολογώντας τη.

• Αφού συζητήσετε μεταξύ σας, καταγράψτε στον
πίνακα τα υπέρ και τα κατά της προτίμησής σας.







Ενδεικτική δομή ενός επιχειρηματολογικού
κειμένου

( Βιβλίο του καθηγητή)

• Α. Εισαγωγή →παρουσιάζω τη θέση μου
πάνω σε ένα θέμα

• Β. Δεδομένα →χρησιμοποιώ επιχειρήματα και
τεκμήρια για τη στήριξη της θέσης μου

• Γ. Ανασκευή →αντικρούω αντίθετες θέσεις-
επιχειρήματα

• Δ. Κατάληξη →εκφράζω την τελική άποψη-
συμπέρασμα -προϋποθέσεις για να ισχύσει η
θέση αυτή



Γλώσσα επιχειρηματολογικών
κειμένων

• Αξίζει να επισημανθεί:
• η χρήση ρητορικών ερωτήσεων
• η επανάληψη στοιχείων της δομής ή του

περιεχομένου
• η χρήση συνδετικών λέξεων- φράσεων

– που δηλώνουν ανάλογη σημασία: επίσης , συνεπώς, 
φυσικά, βέβαια...

– που εκφράζουν πιθανότητα: μπορεί, ενδέχεται, είναι
δυνατόν, πιστεύω, υποθέτω...

– που εκφράζουν δεοντολογία: πρέπει, χρειάζεται, 
επιτρέπεται, κρίνεται απαραίτητο...



Γραπτή άσκηση

Αφού άκουσα τις απόψεις όλων, γράφω και
αιτιολογώ με επιχειρήματα τη δική μου
άποψη σε μια παράγραφο με θεματική
πρόταση:

• Α επιλογή
«Μου αρέσει να κατοικώ σε πόλη».
• Β επιλογή
«Μου αρέσει να κατοικώ σε χωριό».



Δ. Πολυτροπικό κείμενο (4ο δίωρο)
Διδακτικές οδηγίες
(Βιβλίο του καθηγητή)

Επιδιώκουμε ο μαθητής:
• να καταλάβει ότι μερικές φορές μπορεί η εικόνα

να αποτελεί τον κύριο φορέα του μηνύματος και
ο λόγος τον επικουρικό

• να συνειδητοποιήσει ότι η οπτικοποποίηση του
κειμένου κάνει το μήνυμα πολλές φορές πιο
εύληπτο από τον αναγνώστη

• να συλλάβει πόσο η εικόνα μπορεί να ενισχύσει
το μήνυμα του κειμένου επηρεάζοντας, κυρίως
συναισθηματικά, τον αναγνώστη



Πολυτροπικά κείμενα
Μελέτη και μετασχηματισμός

Ακούω και μιλώ
Παρατηρώ διαφορετικά πολυτροπικά κείμενα και τα σχολιάζω

(ομοιότητες, διαφορές, στόχος, αποδέκτες).
Διαβάζω και γράφω (τρεις ομάδες)
▲ Μετατρέπω μια ιστοσελίδα με θέμα την προστασία των ζώων

σε εικονογραφημένο παραμύθι (λ.χ. με αφορμή την ιστοσελίδα
του «Αρκτούρου», σελ. 56,κάνω ένα παραμύθι για έναν «καλό
λύκο» ή για έναν «λύκο που φοβάται» αποδομώντας το γνωστό
στερεότυπο του «κακού λύκου»).

▲ Μετατρέπω μια ταχυδρομική κάρτα σε έναν τουριστικό οδηγό
με περιγραφές για τον τόπο μου και προτάσεις για εναλλακτικές
διακοπές.

▲ Μετατρέπω μια αφίσα ή ένα σκίτσο σε κείμενο επιχειρημάτων
για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρουσιάζουμε την εργασία μας στο σχολείο σε ημερίδα με τίτλο: 
«Να αγαπήσουμε το περιβάλλον όπως το σπίτι μας»



Μια φορά κι έναν καιρό….











Κινούμαι με λεωφορείο, 
δεν επιβαρύνω το περιβάλλον





Τι πρέπει να κάνουμε και γιατί;





Σας ευχαριστώ πολύ!
Καλές γιορτές!


