
 
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 

3η Ενότητα 
«Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί» 

 



Βασικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών της 
Νεοελληνικής Γλώσσας 

• Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
•  Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας 
•  Διαπολιτισμική συνεργασία 
•  Δημοκρατία και ισονομία των πολιτών 
•  Διάχυση της ιδέας της προστασίας του 
   περιβάλλοντος  
•  Προώθηση της ψηφιακής επικοινωνίας 



Γλωσσική διδασκαλία 
Καινοτομίες Προγράμματος Σπουδών 

•  Καλλιέργεια όχι μόνο των γλωσσικών αλλά και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών 
 
•  Ποικιλία επιλογών στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού 
από τον καθηγητή  
 
•  Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου 
 
•  Διδασκαλία της γλώσσας μέσω άλλων γνωστικών 
αντικειμένων  
 



Διαφορετική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας 

• Επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας σε αυθεντικές 
περιστάσεις επικοινωνίας (επικοινωνιακή 
προσέγγιση) 

• Εκμάθηση των γλωσσικών φαινομένων όπως 
παρουσιάζονται μέσα σε ολοκληρωμένα κείμενα             
( κειμενοκεντρική προσέγγιση) 

•  Παραγωγή, κατανόηση γλωσσικών και μη γλωσσικών 
κειμένων  και  αποκωδικοποίηση  του μηνύματός τους 
(παιδαγωγική των γραμματισμών- κριτικός 
γραμματισμός) 

 
 



 
Νέες διδακτικές μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας 

 

Βασική αρχή των νέων προσεγγίσεων στη διδακτική της 
γλώσσας: 

Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να τη μάθω, όχι μαθαίνω τη 
γλώσσα για να τη χρησιμοποιήσω 

 
• Εργασία σε ομάδες που αναλαμβάνουν σχέδια εργασίας 

(ομαδοσυνεργατική μέθοδος) 
• Ανακάλυψη των δομών της γλώσσας από τον ίδιο το 

μαθητή (ανακαλυπτική ή διερευνητική μάθηση) 
 



Τρόποι αξιολόγησης 

 
•  Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση 
•  Διαμορφωτική αξιολόγηση 
•  Τελική ή αθροιστική αξιολόγηση 
 
•  Φάκελος των γλωσσών (portfolio) 
•  Σχέδια εργασίας (project) 
•  Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση 



Από τη θεωρία στην πράξη 
Διδακτικό παράδειγμα 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 
Ενότητα 3η  

 
«Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί» 

                                                               σελ. 45 – 62 

 
► Διάρκεια  έξι διδακτικές ώρες ( 3 δίωρα) 
 
► Μέθοδος επικοινωνιακή-επαγωγική  
 
► Μορφή  διδασκαλίας ανακαλυπτική, ομαδοσυνεργατική  



Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 
3η Ενότητα 

 

“Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί” 
                                                               σελ. 45 - 62 



Σχεδιασμός της διδασκαλίας 

1. Στόχοι της ενότητας 
 

2. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος 
 

3. Επιλογή εκπαιδευτικού υλικού από το βιβλίο 
 

4. Αναζήτηση  πηγών στο ψηφιακό σχολείο  
 

5. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων ανά διδακτικό δίωρο 





Στόχοι της ενότητας 

• Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε τα είδη 
των ερωτηματικών προτάσεων και να διακρίνουμε τις ευθείες από 
τις πλάγιες ερωτήσεις στο λόγο το δικό μας και των άλλων, γραπτό 
και προφορικό. 

 
• Θα συνειδητοποιήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα 

στον ευθύ και τον πλάγιο λόγο και τους τρόπους με τους 
οποίους μετατρέπουμε τον ευθύ σε πλάγιο και το αντίστροφο. 

 
• Θα κατανοήσουμε τη λειτουργία της κυριολεξίας και 

της μεταφοράς στο λόγο μας και τη σχέση μεταξύ τους. 
 
• Θα δούμε ποιο ρόλο παίζουν οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα στις σχέσεις μας με τους άλλους. 
 



 
 

3η  ΕΝΟΤΗΤΑ 
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί 

 
ΣΕΛ. 

 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

 
6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

 
46-48 

 
Α. Εισαγωγικά κείμενα 

49 Β. Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και 
πλάγιος λόγος 

49-50 Β1. Ερωτηματικές προτάσεις 
51-52 Β2. Οι ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο 
52-56 Β3. Από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και 

αντίστροφα 
56 Γ1. Λεξιλόγιο. Ρήματα και εκφράσεις για 

τον πλάγιο λόγο.  
56 Γ2. Λέξεις για την ισότητα και τη 

διαφορά 
57-59 Δ. Σχήματα λόγου – Κυριολεξία και 

μεταφορά 
60-61 Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 

 
 
 
 
 
 

 

          61 Διαθεματική εργασία 

 
1. Από τα κείμενα 1 έως 7 μπορούν να επιλεγούν για διδασκαλία 
τρία έως τέσσερα κείμενα λόγω πληθώρας ύλης της ενότητας. 
2. Συνιστάται να δοθεί έμφαση στις διαφορές μεταξύ ευθειών και 
πλάγιων ερωτηματικών προτάσεων και σε εκείνες μεταξύ ευθέος 
και πλάγιου λόγου [B]. 
3. Σε ό,τι αφορά ειδικά στον πλάγιο λόγο προτείνεται: 
· να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία των ρημάτων και εκφράσεων 
που χρησιμοποιούνται στον πλάγιο λόγο (βλ. σ. 52 και 56), 
· να τονιστούν οι αλλαγές στις προτάσεις του ευθέος λόγου, όταν 
αυτές μετατρέπονται σε πλάγιο λόγο (οι κύριες αποφαντικές σε 
δευτερεύουσες ειδικές, οι προστακτικές προτάσεις σε βουλητικές 
και οι ευθείες ερωτήσεις σε πλάγιες), και  
να υποδειχτούν με παραδείγματα οι αλλαγές στα πρόσωπα του 
ρήματος, στις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες και στα τοπικά 
και χρονικά επιρρήματα. 
4. Για τη διδασκαλία της διάκρισης μεταξύ κυριολεξίας και 
μεταφοράς, προτείνεται να αξιοποιηθούν παραδείγματα από 
κείμενα ποικίλων ειδών, μεταξύ άλλων από λογοτεχνικά κείμενα [Δ] 
και να τονιστεί ότι ο μεταφορικός λόγος εξαρτάται από το κειμενικό 
είδος και την πρόθεση του ομιλητή ή του συγγραφέα. 
 

Οδηγίες διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας  



Αναζήτηση υποστηρικτικού υλικού 

Ψηφιακό σχολείο. Διαδραστικά βιβλία μαθητή 
εμπλουτισμένα html 
http://ebooks.edu.gr/2013/allcourses.php 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 
http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGYM-C107 

Ενότητα 3η. Εισαγωγικά κείμενα. Εκπαιδευτικό υλικό 
http://tinyurl.com/p6u8u27 
 

http://ebooks.edu.gr/2013/allcourses.php
http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGYM-C107
http://tinyurl.com/p6u8u27


Χρονοδιάγραμμα της διδασκαλίας 

• 1ο διδακτικό δίωρο: Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε τα 

είδη των ερωτηματικών προτάσεων και να διακρίνουμε τις ευθείες από 

τις πλάγιες ερωτήσεις στο λόγο το δικό μας και των άλλων, γραπτό και 

προφορικό. 

• 2ο διδακτικό δίωρο: Θα συνειδητοποιήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στον ευθύ και τον πλάγιο λόγο και τους τρόπους με τους 

οποίους μετατρέπουμε τον ευθύ σε πλάγιο και το αντίστροφο (λεξιλόγιο). 

• 3ο διδακτικό δίωρο: Θα κατανοήσουμε τη λειτουργία της κυριολεξίας και 

της μεταφοράς στο λόγο μας και τη σχέση μεταξύ τους. 

Το πλαίσιο της διδασκαλίας (επιλογή κειμένων και δραστηριοτήτων) ορίζεται 

από τη διερεύνηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων στις 

σχέσεις μας με τους άλλους. 

 



1ο διδακτικό δίωρο 

[από το φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εγώ, ρατσιστής;!»] 

Κείμενο 1: «Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου» , 
 αναζήτηση της λέξης «Ρατσισμός» σε έντυπο ή ηλεκτρονικό λεξικό 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,11428/extras/activities/indexf_10_ratsismos/index02_whatme_racist_el.pdf




Όλοι έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται… 

Κείμενο 2: «Στη θέση του άλλου». Είδη ερωτηματικών προτάσεων.  
Απόδοση του νοήματος (πλάγιος λόγος). 



2ο διδακτικό δίωρο 
 

 
Τι σκέφτεται ο 

καθένας; 

Κείμενο 3: « Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών». Συζήτηση.  
Από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα. Ρήματα και εκφράσεις για  

τον πλάγιο λόγο.  



Τι σας κάνει εντύπωση; Γιατί; 

Λέξεις για την ισότητα και 
 τη διαφορά (στερεότυπα, σεξισμός) 



3ο διδακτικό δίωρο 

 Κυριολεξία και 
μεταφορά 



Η μεταφορά στη 
δημοσιογραφική 

γλώσσα 



Η μεταφορά στη 
λογοτεχνία 
 
Κείμενο 9: «Ο διωγμός των Εβραίων  
της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί». 
  



Η μεταφορά στη διαφήμιση 



Ασκήσεις-δραστηριότητες 



Άσκηση 1η ( τετράδιο εργασιών): Ποιες νομίζετε ότι ήταν οι 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτού; Να τις καταγράψετε. 



Άσκηση 2η: Στην εικόνα 
παρουσιάζονται 

αποτελέσματα μιας 
έρευνας. Να σχολιάσετε τα  

ευρήματα.  



Χωρισμός σε ομάδες 

• Βιογράφοι 
• Ερευνητές 
• Καλλιτέχνες 
• Βιολόγοι 
• Κριτικοί βιβλίου 
• Κοινωνιολόγοι 



Βιογράφοι 
α) ΑΜΕΑ που διακρίθηκαν 



Βιογράφοι 
β) Αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα 



Ερευνητές 

• Κατάρτιση ερωτηματολογίου που θα 
απευθύνεται στους μαθητές του σχολείου ή της 
τάξης με αντικείμενο έρευνας τα στερεότυπα και 
τις προκαταλήψεις.  

• Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
και σχολιασμός. 





• Kείμενο 8:   «H γενετική είναι… αντιρατσίστρια» 
 

• Παιχνίδι ρόλων   
      «Έχουμε το ίδιο αίμα»   (Αυστραλία)      
• http://www.racismnoway.com.au/teaching-

resources/e_challenges/Blood%20Brothers/index.html  
 

•  Μοιράζουμε στους μαθητές «ρόλους-ταυτότητες» με το 
όνομα, την εθνικότητα και την ομάδα αίματος, για να 
κάνουν συνδυασμούς συμβατότητας ομάδων αίματος 
βάσει των πινάκων που ακολουθούν 

Βιολόγοι 

http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/e_challenges/Blood%20Brothers/index.html
http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/e_challenges/Blood%20Brothers/index.html
http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/e_challenges/Blood%20Brothers/index.html


Ποιες ομάδες αίματος ταιριάζουν σε μια χειρουργική 
επέμβαση; 
 
 
 

Ομάδα αίματος αιμοδότη 
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 “ΟΜΟΑΙΜΑΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ” : Παιχνίδι ρόλων 

Φύλλο εργασίας 
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτότητας του «ρόλου» σας. 
2. Συζητήστε με τους συμμαθητές σας για τους «ρόλους» τους και 

συμπληρώστε τον πίνακα. 
 

Το όνομά μου :  
Η εθνικότητά μου:  
 

Η ομάδα αίματός μου:    
 

 Το όνομα και η εθνικότητα των συμμαθητών 
μου με βάση το «ρόλο» τους 

Η ομάδα αίματός τους 
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Κριτικοί βιβλίου 
 
 Διακρίσεις και 
στερεότυπα στη 
λογοτεχνία  
 

Μάρκ Τουέην 

Ένας Γιάνκης του Κονέντικατ στην Αυλή του 
Βασιλιά Αρθούρου 

μετ. Αθηνά Δημητριάδη 

εκδ. Ελευθεροτυπία 2006 



Κοινωνιολόγοι  
Ισότητα των δύο 
φύλων 



Γεννηθήκαμε όλοι ελεύθεροι; 

http://www.youtube.com/watch?v=ixjACBvv2mE 

http://www.youtube.com/watch?v=ixjACBvv2mE 

http://www.youtube.com/watch?v=ixjACBvv2mE


Ειρήνη Σκούρα 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Ν. Φθιώτιδας 
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