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Συνοπτική 
περιγραφή 

H διδακτική παρέμβαση είναι τμήμα ενός 
ολοκληρωμένου σεναρίου το οποίο  αναπτύσσεται  
σε  τρείς 60λεπτες παρεμβάσεις (4 διδακτικές ώρες)  
για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ ξένη 
γλώσσα στη Σχολή SAHETI, ένα δίγλωσσο 
ανεξάρτητο σχολείο στο  Johannesburg, S. Africa
  Αφετηρία αποτελεί η κειμενική θεώρηση   του 

M.A.K. Halliday (1989) ότι κείμενο είναι η 
γλώσσα που επιτελεί συγκεκριμένο έργο σε 
συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο

  Υιοθετείται η παιδαγωγική των 
πολυγραμματισμών   (Cope & Kalantzis, 1999)



 Αρχές και 
μεθοδολογία της 
εξ’αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

 Υιοθετεί  τις αρχές και ασύγχρονης και 
σύγχρονης  εκπαίδευσης (Keegan, 2000, 
Λιοναράκης, 2001).   Ενσωματώνονται 
στάδια από το εκπαιδευτικό μοντέλο της 
ανεστραμμένης τάξης  (Bishop & Verleger, 
2013) καθώς  ως παιδαγωγική θεώρηση 
συνδέεται με εφαρμογή μαθητοκεντρικών 
και εποικοδομητικών προσεγγίσεων για τη 
μάθηση ( Bruner,1990, Vygotsky, 1981). 



Παιδαγωγική σύνδεση

Με το προσαρμοσμένο διδακτικό 
εγχειρίδιο για την  ελληνική ως 

δεύτερη/ξένη  γλώσσα για την Τετάρτη 
τάξη ( μαθητές 10-11 ετών, επίπεδο 

ενδιάμεσο/ προχωρημένο) και 
βασίζεται στο  Βιβλίο Μαθητή  

Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά 
στον κόσμο,  του (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) του 

Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δ.Ε.,Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Με το προσαρμοσμένο διδακτικό 
εγχειρίδιο για την για την Πέμπτη τάξη 

το οποίο  βασίζεται στο αντίστοιχο 
Βιβλίο Μαθητή  Πράγματα και 

Γράμματα- O κόσμος των Ελληνικών 
του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, Eπίπεδο: Tρίτο.  Το 

βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11
-12 ετών. 



Η ομάδα στόχος
 Αποτελείται από   12 μαθητές, 4 κορίτσια και 8 αγόρια ηλικίας 10-11 χρονών. 

Δύο από αυτούς είναι εθνικής καταγωγής άλλης εκτός από την ελλαδική, 
ένας κινεζικής  και ένας  ρουμανικής καταγωγής. Οι υπόλοιποι μαθητές 
ανήκουν στην ευρύτερη ελληνική ομογένεια του Γιοχάνεσμπουργκ. Είναι 
δίγλωσσοι, με τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, συνήθως όμως μιλούν  
αγγλικά στο σπίτι.  

 Η Σχολή Saheti αποτελεί ένα δίγλωσσο  ανεξάρτητο ( ιδιωτικό) σχολείο, 
μέλος της ISASA, Independent Schools Association of South Africa, που 
καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

 Οι σπουδές καλύπτονται από  το Αγγλικό Τμήμα  που ακολουθεί το εθνικό 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Ν. Αφρικής και  το Ελληνικό Τμήμα στο 
οποίο διδάσκεται η  ελληνική ως δεύτερη /ξένη γλώσσα  για 4 (60λεπτες)  
διδακτικές ώρες σε κάθε τάξη κάθε βαθμίδας. 

https://www.saheti.co.za/


 Στο σχολείο φοιτούν κυρίως μαθητές από οικογένειες της ελληνικής 
ομογένειας, οι οποία ακολουθούν το αγγλικό curriculum  και 
διδάσκονται ως  δεύτερη γλώσσα την ελληνική ή  και κάποια από τις 
άλλες επίσημες γλώσσες της Ν. Αφρικής. 

 Το σχολείο έχει επίσης μαθητές από οικογένειες Νοτιοαφρικανών οι 
οποίοι το  επιλέγουν  για να  μετέχουν στις αξίες του ελληνισμού που 
προωθεί το σχολείο. 

 Το κοινωνικό- οικονομικό status των περιοχών από τις οποίες 
προέρχονται οι μαθητές του Saheti είναι υψηλό. Το σχολείο 
διακρίνεται κάθε χρόνο  για τις υψηλές  ακαδημαϊκές και τις αθλητικές 
επιδόσεις των μαθητών του στη Ν. Αφρική.

 Το πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό  στοιχείο είναι αυτό που διακρίνει 
τόσο το  μαθητικό δυναμικό  όσο και  το εκπαιδευτικό  προσωπικό 
του Saheti.

 Επίπεδο γλωσσομάθειας:  κυμαίνεται στα επίπεδα του Βασικού 
χρήστη Α2- Α2+ .



Συνοπτική 
περιγραφή 

Αξιοποιείτε το μοντέλο 
των τεσσάρων πόρων  
(Luke & Freebody,1997, 
1999).  
Διαπραγματεύεται  τη   
θεματική μέσα από 
διάφορα κειμενικά  είδη 
που αναλύονται ως προς 
τα νοήματά τους, τη δομή 
και το συγκειμενικό τους 
πλαίσιο σε ένα πλαίσιο 
κριτικής αποτίμησης.  
Οι  μαθητές εμπλέκονται 
σε δραστηριότητες/ 
ρόλους  κατά τους 4 
πόρους:

αποκωδικοποιητής  

συμμέτοχος στο κείμενο 
και  κατασκευαστής 
νοήματος, 

λειτουργικός χρήστης 
κειμένων 

αναλυτής κειμένου



Το μέσο

 Για  τους σκοπούς και στόχους  της αξιοποιείται  η ψηφιακή  
εκπαιδευτική πλατφόρμα Microsoft Teams for Windows  καθώς αυτή 
χρησιμοποιείται  από τη Σχολή SAHETI από εκπαιδευτικούς και μαθητές.  
Η είσοδος   γίνεται μέσω του υπηρεσιακού λογαριασμού, ο κάθε 
εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει  τις ομάδες/τάξεις  και τα κανάλια του 
(teams and channels) και  συμμετέχει επιπλέον σε κοινές ομάδες που 
αφορούν το προσωπικό του Saheti. Η πλατφόρμα επιτρέπει 
σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και 
επικοινωνία με τα μέλη των ομάδων.



Ο γενικότερος σκοπός 

 Ο γενικότερος σκοπός του σεναρίου/διδακτικής 
πρότασης  είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 
δεύτερη/ξένη  μέσα από την προσέγγιση της   μάθησης 
περιεχομένου ( content based learning ) εδώ, μέσα από 
τον ελληνικό πολιτισμό στην αρχαιότητα, μέρος του 
οποίου αποτελούν και οι μύθοι του Αισώπου.



Ειδικότεροι μαθησιακοί στόχοι

να αναπτύξουν   όλες τις   
γλωσσικές και 
μεταγνωστικές 
δεξιότητες στην 

εκμάθηση της ελληνικής 
ως δεύτερης/ ξένης 

γλώσσας.  

να εμπλουτίσουν  το 
λεξιλόγιό τους 

να διευρύνουν τη γνώση 
τους γύρω από τη  δομή 
της γλώσσας μέσα από 

την επαφή με διαφορετικά 
κειμενικά είδη κατά την   
θεώρηση του M.A.K. 

Halliday (1989).

Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις  
τους γύρω από τον  ελληνικό 
πολιτισμό στην αρχαιότητα  
και τον  Αίσωπο μέσω της  

γλωσσικής διδακτικής  
περιεχομένου η οποία 

συνδέεται  με το  project work, 
το task-based learning  και την 

ολιστική προσέγγιση στη 
γλωσσική διδασκαλία. 

α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές αναμένεται: 



Σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας:

να  αξιοποιήσουν τον 
υπολογιστή ως μαθησιακό και 
ερευνητικό  εργαλείο με στόχο 

την αναζήτηση και επεξεργασία  
πληροφοριών και τη  σύνθεση  

νέων κειμενικών ειδών 

να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο 
για ερευνητικούς και 

μαθησιακούς σκοπούς  
(έρευνα σχετικά με τη θεματική  
και κριτική αξιολόγηση  δομής 

και  περιεχομένου - 
πολυτροπικών, ψηφιακών  και 

πολυμεσικών κειμένων). 

να αξιοποιήσουν  το βίντεο ως 
εργαλείο για 

ερευνητικούς,δημιουργικούς 
και μαθησιακούς σκοπούς . 

να αξιοποιήσουν συνεργατικά  
διαδικτυακά εργαλεία όπως το 
Google docs και το Google 
slides για συνεργατικούς  και 

μαθησιακούς σκοπούς. 

να αξιοποιήσουν διαδικτυακές 
πλατφόρμες  σύγχρονης και 

ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης  όπως την 

Microsoft Teams για 
συνεργατικούς και 

μαθησιακούς  σκοπούς  

να αξιοποιήσουν εργαλεία 
Web 2.0 όπως τα Coggle.it, 

WordArt, Canva,  MindMeister 
και το Google Forms  για  τη 
δημιουργία νέων κειμενικών 

ειδών για διαφορετικά κανάλια 
επικοινωνίας.



Σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις 
γνώσεις για τον κόσμο αναμένεται:

Να εμπλουτίσουν τη γνώση γύρω από τον ελληνικό 
πολιτισμό. Ο πολιτισμός συνδέεται εννοιολογικά με τη 

γλώσσα, καθώς και αλληλοσχετίζεται και αλληλοεξαρτάται 
με και από αυτήν. Η  γλώσσα αποτελεί φορέα πολιτισμού 
και εθνικής ταυτότητας και συμβάλλει στη διαμόρφωση 

κοινωνικοπολιτιστικών αξιών (UNESCO 2009, 12).  
Η ελληνική ιστορία και πολιτισμός στα προγράμματα  

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερη/ξένης γλώσσας 
συνδέεται  την πιστοποίηση ελληνομάθειας από το 2005. 
Τα παραπάνω όπως και  το πνεύμα του ελληνισμού που 

συνοψίζεται στη Σωκρατική φράση «γνώθι σαυτόν» 
διέπουν  την εκπαιδευτική φιλοσοφία  και διδασκαλία  της 

ελληνικής γλώσσας στη Σχολή SAHETI

Ο Αίσωπος και οι μύθοι αποτελούν  πολιτισμικό κεφάλαιο 
για την ελληνική γραμματεία και τη μυθογραφία .

 Γνωρίζοντας την  προσωπικότητα και τους μύθους του 
Αισώπου οι μικροί μαθητές αναπτύσσουν όλες τις 

γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική ως δεύτερη/ ξένη 
γλώσσα και  επιπλέον αναπτύσσονται συναισθηματικά 

και κοινωνικά μέσα από τα ηθικά μηνύματα των 
αλληγοριών.  

Επιπλέον, επιδιώκεται  η  καθιέρωση μιας ενεργής και δια 
βίου μαθησιακής κουλτούρας  στη σχολική τάξη.



1η 
Δραστηριότητα: 

« ο Αίσωπος- 
 η ζωή του» 

  

Στην πλατφόρμα Microsoft Teams  στην τάξη Αισώπου Μύθοι  
ανεβάζω υποστηρικτικό Υλικό Τάξης  ( κειμενικό , πολυμεσικό 
,διαδικτυακό) 

Περιγραφή 
 Αναρτώ το  ΚΕΙΜΕΝΟ Ι και τo  Φύλλο Εργασίας Μαθητών 1, το  
Φύλλο Εργασίας Μαθητών 2 και το  Φύλλο Εργασίας Μαθητών 3. 
Το ΚΕΙΜΕΝΟ Ι , η βιογραφία του Αισώπου είναι  προσαρμοσμένο 
από τις αρχική πηγή για το γλωσσικό επίπεδο των μικρών μαθητών. 
Στις ομάδες ανατίθεται  στη διάρκεια μιας εβδομάδας να διαβάσουν 
το κείμενο, να το κατανοήσουν, να διαπραγματευτούν το  νόημά του  
και να   κρατήσουν σημειώσεις των κύριων σημείων. Οι μαθητές για 
τους παραπάνω σκοπούς  αξιοποιούν επιπλέον, συνεργατικά 
εργαλεία του Google drive  (google docs  και google slides)   ώστε 
να διαμοιραστούν τα κείμενα, να κρατήσουν σημειώσεις από τα 
κύρια σημεία  και να δημιουργήσουν  μια συνεργατική παρουσίαση 
Google Slides ή έναν νοητικό-εννοιολογικό χάρτη, με το ΜindMeister  
για την ομάδα τους. Οι ομάδες  αναρτούν τις εργασίες τους και τις   
παρουσιάζουν  στην ολομέλεια στην επόμενη  συνάντηση.  Στην  
ηλεκτρονική τάξη Αισώπου Μύθοι διαμορφώνεται  ένας  χώρος 
συζήτησης ( forum) μέσω του οποίου υπάρχει διάδραση. ο  
εκπαιδευτικός  επικοινωνεί   και  να υποστηρίζει  τις ομάδες των 
μαθητών, όπως και οι ομάδες μεταξύ τους.



1η Δραστηριότητα: «  ο Αίσωπος- η ζωή του» 

Διάρκεια:  η   ασύγχρονη παρέμβαση διαρκεί  μια εβδομάδα. Οι   μαθητές εργάζονται  
στο δικό τους χρόνο, ατομικά και  ομαδικά. Οι ομάδες  παρουσιάζουν τις δημιουργίες 
τους  στην σύγχρονη διδασκαλία για   10 λεπτά  η καθεμία  ( σύνολο 30 λεπτών, οι  
παρουσιάσεις και ο σχολιασμός). 

Είδος δραστηριότητας /Ενέργειες εκπαιδευτικού
Κειμενική  και  διαδικτυακή/ συνεργατική . Κατανόηση κειμένου,  συζήτηση, 
διαπραγμάτευση  και κατασκευή νέου κειμενικού είδους. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού 
λόγου και διαμεσολαβητικής δεξιότητας.



1η Δραστηριότητα:   « ο Αίσωπος-  η ζωή του»

 
 

Οργάνωση τάξης: ατομική  διαδικτυακή μελέτη και συνεργατική μελέτη  στις προκαθορισμένες 
ομάδες  

Ρόλος του εκπαιδευτικού:  ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, διευκολυντικός, 
συντονιστικός, ηγετικός.

Ρόλος του μαθητή: 

• αποκωδικοποιητής,  η έμφαση  δίνεται στην γλώσσα και στη δομή της ( γραμματικές δομές, 
λεξιλόγιο, σύνταξη). 

• συμμέτοχος στο κείμενο και κατασκευαστής νοήματος, εστίαση  στα  βασικά νοήματα του 
κειμένου, συναισθηματική σύνδεση, κατασκευή  προσωπικού νοήματος. 

• αναλυτής κειμένου, τα κείμενα  «ξαναδιαβάζονται » και δημιουργούνται νέα κειμενικά είδη   
κατάλληλα για  άλλα κανάλια επικοινωνίας



2η δραστηριότητα  
- « Ο Αίσωπος με 
λέξεις»

Περιγραφή 

•Οι μαθητές στις ίδιες ομάδες ξαναπηγαίνουν στο ΚΕΙΜΕΝΟ Ι  ο Αίσωπος – Η 
ζωή του και ακολουθούν τις οδηγίες στο αναρτημένο Φύλλο Εργασίας  
Μαθητών 2. 

•Στις τρεις ομάδες ανατίθεται  να ακολουθήσουν  την ίδια μεθοδολογία με την 
1η δραστηριότητα, ατομικά και ομαδοσυνεργατικά  και να δημιουργήσουν 
από ένα   «Word Cloud» ή «Tag Cloud»  ή  «Συννεφόλεξο» δηλαδή μιας 
εικόνας (σύννεφου) στην οποία παρουσιάζονται οι λέξεις που εμφανίζονται 
σε ένα κείμενο. Μάλιστα αυτές που περιέχονται πιο συχνά στο κείμενο 
εμφανίζονται με μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς στην εικόνα σε σχέση 
με τις υπόλοιπες λέξεις. Από τις πολλές  διαδικτυακές εφαρμογές που 
υπάρχουν τους ζητώ να αξιοποιήσουν  το wordart.com. 
https://wordart.com/

•H εφαρμογή WordArt παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον για μικρούς 
μαθητές, ακόμη και για αρχάριους χρήστες . Οι επιλογές που μας δίνονται 
για τροποποιήσεις είναι πολλές. Μπορούμε να εισαγάγουμε είτε κείμενο είτε 
μεμονωμένες λέξεις, όπως επίσης να επιλέξουμε αν οι λέξεις μας θα 
γράφονται με κεφαλαία ή μικρά γράμματα ή θα ξεκινούν όλες με κεφαλαίο. 
Επιπλέον, μας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξουμε το σχήμα που θα έχει το 
«συννεφόλεξο», τη γραμματοσειρά τη διάταξη του σχεδίου μας, τα χρώματα 
των λέξεων και του φόντου.  Το «συννεφόλεξο» που ετοιμάσανε μπορούνε να 
το κοινοποιήσουν, να το εκτυπώσουν ή να το «κατεβάσουν» σε μορφή 
εικόνας PNG ή JPEG. Οι επιλογές αυτές διατίθενται δωρεάν.



2η δραστηριότητα  - « Ο Αίσωπος με λέξεις»

 Περιγραφή
 Οι μαθητές στις ίδιες ομάδες ξαναπηγαίνουν στο KEIMENO Ι   «Αίσωπος – η ζωή του» που είναι αναρτημένο στο 

Teams Αισώπου Μύθοι  και ακολουθούν τις οδηγίες στο αναρτημένο Φύλλο Εργασίας  Μαθητών 2. 
  Στις τρεις ομάδες ανατίθεται  να ακολουθήσουν  την ίδια μεθοδολογία με την 1η δραστηριότητα, ατομικά και 

ομαδοσυνεργατικά  και να δημιουργήσουν από ένα   «Word Cloud»  ή  «Συννεφόλεξο» δηλαδή μιας εικόνας 
(σύννεφου) στην οποία παρουσιάζονται οι λέξεις που εμφανίζονται σε ένα κείμενο και να  αξιοποιήσουν  το  
εργαλείο Web 2.0 Wordart. H εφαρμογή WordArt παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον για μικρούς μαθητές και  
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά τους.

 Διάρκεια:  σύγχρονης  παρέμβασης  10-15 λεπτά , ατομικά και στις ομάδες Οι ομάδες των μαθητών  
παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους και τις αναρτούν στο  Teams.

 Είδος δραστηριότητας /Ενέργειες εκπαιδευτικού
  Κειμενική  και  διαδικτυακή/ συνεργατική  δραστηριότητα. Κατανόηση κειμένου,  συζήτηση, διαπραγμάτευση  και 

κατασκευή νέου κειμενικού είδους. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, 
κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολαβητικής δεξιότητας.

https://wordart.com/
https://wordart.com/


2η δραστηριότητα  
- « Ο Αίσωπος με 
λέξεις»

Οργάνωση τάξης: ατομική   και συνεργατική  μελέτη  στις  ομάδες  

Ρόλος του εκπαιδευτικού:  ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, διευκολυντικός, 
συντονιστικός, ηγετικός.

Ρόλος του μαθητή: 
αποκωδικοποιητής,  καθώς  η έμφαση  δίνεται στην γλώσσα και στη 

δομή της ( γραμματικές δομές, λεξιλόγιο, σύνταξη).  

συμμέτοχος στο κείμενο και κατασκευαστής νοήματος, καθώς  εστιάζει 
στα νοήματα του κειμένου,  συνδέεται συναισθηματικά και  κατασκευάζει  προσωπικό νόημα, 
να κατασκευάζει το δικό του κείμενο

χρήστης  του κειμένου και αναλυτής του κειμένου καθώς  «ξαναδιαβάζει» 
το κείμενο και  το ξαναδημιουργεί  νέα κειμενικά είδη  για ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας.

Εδώ δίνεται έμφαση στη δημιουργική έκφραση μέσα από την ελληνική γλώσσα  μέσα σε ένα  
γενικότερο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης της μάθησης με μικρούς μαθητές ( Goudman, 1986, 
Myers, 1997 σε Ζαφειριάδου, 2020) Ένα τέτοιο πλαίσιο μάθησης δρα με θετικό τρόπο στην 
κινητοποίηση των παιδιών συνδέοντας την ευχαρίστηση με την επιτυχία στη μάθηση



3η δραστηριότητα – 
 « ένας μύθος σε συννεφόλεξο » 

Περιγραφή 
  Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο έναν μύθο του Αισώπου από την ιστοσελίδα ΒΙΚΙΘΗΚΗ, για παράδειγμα 

Αισώπου Μύθοι/Αιξ και όνος. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τους μύθους στα αρχαία ελληνικά και στα νέα ελληνικά, 
οπότε οι μικροί μαθητές αποκτούν μια  πρώτη συγκριτική εικόνα της ελληνικής γλώσσας στην ιστορικότητά της. 
Διαβάζουν  το νεοελληνικό κείμενο και μετά αξιοποιώντας την γνωστή εφαρμογή από την προηγούμενη 
δραστηριότητα WordArt  δημιουργούν ένα συννεφόλεξο με το μύθο που επέλεξαν. Οι  ομάδες αφηγούνται  το  
«μύθο-συννεφόλεξό» τους αξιοποιώντας  τις λέξεις-κλειδιά. 

Επέκταση της δραστηριότητας  χρησιμοποιούμε το «Συννεφόλεξο» με διαφορετικούς τρόπους :
 άσκηση για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Επιλέγουμε μερικές λέξεις και ζητάμε από τους μαθητές/να 

δημιουργήσουν με αυτές προτάσεις με κυριολεκτική ή μεταφορική σημασία των λέξεων.
 δημιουργία νέου κειμενικού είδους . Ζητάμε  να «αναγνώσουν»  εκ νέου τα κείμενα και να  δημιουργήσουν ένα  

κείμενο  για ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας. Αξιοποιώντας το Web 2 εργαλείο Canva οι μικροί μαθητές 
δημιουργούν   ένα νέο κειμενικό είδος, πχ   μια ψηφιακή αφίσα, ένα εξώφυλλο βιβλίου, ένα φυλλάδιο, μια 
πρόσκληση για μια αφήγηση μύθων του Αισώπου, κλπ.  

https://el.wikisource.org/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://www.canva.com/


3η δραστηριότητα – 
 « ένας μύθος σε 
συννεφόλεξο » 

 Είδος δραστηριότητας /Ενέργειες εκπαιδευτικού
 Κειμενική  και  διαδικτυακή/ συνεργατική  δραστηριότητα. Κατανόηση 
κειμένου,  συζήτηση, διαπραγμάτευση  και κατασκευή νέου κειμενικού 
είδους. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού 
λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και 
διαμεσολαβητικής δεξιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται εδώ στην 
ανάπτυξη προφορικού λόγου και στη δεξιότητα  αφήγησης των μικρών 
μαθητών.

 Οργάνωση τάξης:
 ατομική  και ομαδοσυνεργατική μελέτη  και εργασία στις 
προκαθορισμένες ομάδες  στο Microsoft Teams, στο διαδίκτυο και στη 
διαδικτυακή εφαρμογή WordArt 

 Ρόλος του εκπαιδευτικού:

  ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, διευκολυντικός, 
συντονιστικός, ηγετικός.

 Ρόλος του μαθητή:  
 αποκωδικοποιητής,  συμμέτοχος  στο κείμενο και κατασκευαστής  
νοήματος,  χρήστης του κειμένου  αλλά κυρίως  αναλυτής του κειμένου 
καθώς  οι ομάδες   καθοδηγούνται να  «αναγνώσουν»  εκ νέου τα 
κείμενα και να  δημιουργήσουν  ένα νέο κειμενικό είδος  κατάλληλο για 
ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας.  

https://wordart.com/


Ψηφιακό 
εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, 
εργαλεία, 
πηγές που 
αξιοποιούνται  
στο σχεδιασμό

Στην παρούσα διδακτική πρόταση 
αξιοποιήθηκαν η διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πλατφόρμα Microsoft 
Teams,  ιστοσελίδες  και ιστότοποι 
διαδικτύου, διαδικτυακά συνεργατικά 
εργαλεία όπως τα Google docs, Google 
slides και Google forms, και τα Web 2.0 
εργαλεία  WordArt , Mindmeister και 
Canva, 

https://wordart.com/
https://www.mindmeister.com/
https://canva.com/


Αποτελέσματα της 
δραστηριότητας

Με την παρούσα διδακτική παρέμβαση, τμήμα ενός ολοκληρωμένου 
σεναρίου  αφιερωμένο στον Αίσωπο και τους Μύθους του αναμένεται να 
επιτευχθούν  οι στόχοι που τέθηκαν εξ’ αρχής και αυτοί αφορούν την 
ανάπτυξη των  γλωσσικών και μεταγλωσσικών  δεξιοτήτων των 
μαθητών στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας,  ο 
εμπλουτισμός του  λεξιλογίου  και η διεύρυνση  τη γνώσης  τους γύρω 
από τη  δομή της ελληνικής γλώσσας. 

Επιπλέον, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ψηφιακού και κριτικού 
γραμματισμού μέσα από την επαφή και επεξεργασία διαφορετικών 
κειμενικών ειδών και η  δημιουργία   ψηφιακής συνεργατικής κουλτούρας 
στα πλαίσια του  μοντέλου των τεσσάρων πόρων και της παιδαγωγικής  
των πολυγραμματισμών. 

Τέλος, η  σύνδεση των μικρών μαθητών με την πολιτισμική τους 
κληρονομιά και η ολιστική τους  ανάπτυξη  μέσα από τη ζωή  και την 
αλληγορική μυθογραφία του  Αισώπου. 



Αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων 

Γίνεται  σύντομη αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων από τους 
μαθητές μέσα από φόρμα της 
Google Forms 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.
                       « Ο Αίσωπος- η ζωή του»

 

 1. Να διαβάσετε   το KEIMENO I.  για τη ζωή του του Αισώπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Να  αξιοποιήσετε τις ‘ χρήσιμες 
εκφράσεις’ για την κατανόησή του.

 2. Να συζητήσετε με την ομάδα σας  τα παρακάτω:  
 • Ποιες λέξεις από το κείμενο είναι καινούργιες;
 • Ποιες είναι γνωστές;
 • Πώς καταλαβαίνετε το νόημα των άγνωστων λέξεων; 
 • Ποιες άλλες λέξεις έχουν παρόμοια σημασία; 
 • Σας εμποδίζουν οι άγνωστες λέξεις να κατανοήσετε το νόημα του κειμένου;
Τώρα, μπορείτε να συμβουλευτείτε το κείμενο σε μετάφραση για  την επόμενη δραστηριότητα.
 3. Να διαμοιραστείτε  το κείμενο   με την ομάδα σας   και αξιοποιώντας το  συνεργατικό εργαλείο Google Slides  

https://www.google.com/slides/about/   να δημιουργήσετε  μια παρουσίαση ( 3-4 διαφάνειες)   με τίτλο « Ο 
Αίσωπος- η ζωή του» στην ελληνική γλώσσα.

 4.  Να αναρτήσετε τις παρουσιάσεις σας στο Google Teams

https://www.google.com/slides/about/


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2   
 «ο Αίσωπος με λέξεις» 

Ø Να διαβάσετε ξανά   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τo KEIMENO I.  για τη ζωή του του Αισώπου. 
Να   αξιοποιήσετε τις ‘χρήσιμες εκφράσεις’ για την κατανόησή του

Ø Να χρησιμοποιήσετε  με την ομάδα σας  το διαδικτυακό εργαλείο  Word Art 
https://wordart.com/  και να δημιουργήσετε   αντίστοιχα  από ένα συννεφόλεξο.

Ø Να  παρουσιάσετε το συννεφόλεξο στους συμμαθητές σας.  
Ø Να αναρτήσετε τη δημιουργία της ομάδα σας στο Google Teams.
Ø Ποιος ήταν ο Αίσωπος;  Μιλήστε για αυτόν μέσα από το συννεφόλεξό σας.
Ø      Παράδειγμα συννεφόλεξου 
 https://wordart.com/edit/g2ytn03cym4u

https://wordart.com/
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 3 
                     « ένας μύθος σε συννεφόλεξο»

 Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα ΒΙΚΙΘΗΚΗ  
https://el.wikisource.org/  έναν μύθο του Αισώπου  και να τον 
διαβάσετε. 

  Με την ομάδα σας να να χρησιμοποιήσετε  το διαδικτυακό εργαλείο  
Word Art https://wordart.com/  και να δημιουργήσετε   αντίστοιχα  
από ένα συννεφόλεξο.

 Να  παρουσιάσετε το συννεφόλεξο στους συμμαθητές σας. 
Προσπαθήστε να  αφηγηθείτε το μύθο με δικά σας λόγια.

 Να αναρτήσετε τη δημιουργία της ομάδα σας στο Google Teams.
 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://wordart.com/
https://wordart.com/
https://wordart.com/
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https://wordart.com/
https://wordart.com/


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 4
« Ταξίδι με ένα μύθο του Αισώπου..»

Επέκταση δρaστηριότητας

i. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα ΒΙΚΙΘΗΚΗ  
https://el.wikisource.org/  έναν μύθο του Αισώπου  και να τον διαβάσετε. 

ii. Με την ομάδα σας να να χρησιμοποιήσετε  το διαδικτυακό εργαλείο  Canva. 
https://canva.com/  και να δημιουργήσετε, μια ψηφιακή αφίσα ή ένα εξώφυλλο 
βιβλίου, ή ένα φυλλάδιο ή  μια πρόσκληση για την εκδήλωση του σχολείου σας « 
Ταξίδι με ένα μύθο του  Αισώπου..»

iii. Να παρουσιάσετε τη δημιουργία σας
iv. Να αναρτήσετε τη δημιουργία της ομάδα σας στο Google Teams.
Παράδειγμα αφίσας:
https://www.canva.com/design/DAD5Tymwlts/vKfrBidUxJ8AcTjz-KbLow/edit

https://canva.com/
https://canva.com/
https://canva.com/
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Ιστοσελίδα σεναρίου

Η ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση είναι αναρτημένη στο https://nelzafeir.sites.sch.gr/senario

https://nelzafeir.sites.sch.gr/senario
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