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∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου 

Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που 

εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη. Το κείµενο περιέχει πληροφορίες 

που πρέπει να γίνουν κατανοητές από τον αναγνώστη ο οποίος χρησιµοποιώντας τις 

δεξιότητες και την εµπειρία του, καλείται να αλληλεπιδράσει µε το κείµενο. Η 

κατανόηση γραπτού λόγου είναι κάτι πολύ περισσότερο από µια απλή 

αποκωδικοποίηση γραµµάτων σε µια σελίδα: είναι µια αναζήτηση για νόηµα που 

απαιτεί από τον αναγνώστη να συµµετάσχει ενεργά στη δεξιότητα αυτή (Browne, 

2002: 7). 

Η κατανόηση γραπτού λόγου βασίζεται στην ανάγνωση και κατανόηση των 

λέξεων που απαρτίζουν ένα κείµενο. Οι ικανοί αναγνώστες είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν γρήγορα τις λέξεις χωρίς να χρειάζεται να σκεφτούν ιδιαίτερα και 

αυτόµατα ενεργοποιούν το νόηµα των λέξεων που διαβάζουν συνθέτοντας έτσι το 

νόηµα των προτάσεων και των παραγράφων του κειµένου. Οι λιγότερο ικανοί 

αναγνώστες έχουν δυσκολίες στην κατανόηση οι οποίες αυξάνονται καθώς οι λέξεις 

και οι προτάσεις γίνονται πιο πολύπλοκες και όταν το θέµα των κειµένων γίνεται πιο 

εξειδικευµένο. 

Η ανάγνωση κάποιου κειµένου µπορεί να γίνεται είτε από ενδιαφέρον είτε από 

αναγκαιότητα. Για παράδειγµα, ο αναγνώστης διαβάζει ένα βιβλίο ή ένα άρθρο σε µια 

εφηµερίδα  επειδή το θέµα κεντρίζει το ενδιαφέρον του και πιστεύει ότι η ανάγνωσή 

του θα τον ψυχαγωγήσει ή θα τον ενηµερώσει. Αντίθετα, διαβάζει τις οδηγίες χρήσης 

κάποιας συσκευής από αναγκαιότητα, για καθαρά χρηστικούς λόγους και όχι από 

ενδιαφέρον για το περιεχόµενο. Φυσικά, σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να υπάρχει 

συνδυασµός των δύο κινήτρων, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του µαθητή 

που διαβάζει κάποιο κείµενο που τον ενδιαφέρει και που παράλληλα µπορεί να το 

χρησιµοποιήσει και σε κάποια εργασία για την τάξη (Harmer, 1991: 182). Εξάλλου, η 

κριτική και αναλυτική ανάγνωση ενός κειµένου εµπλουτίζει το µορφωτικό επίπεδο 

του αναγνώστη και τον βοηθά να έρθει σε επαφή µε νέες ιδέες.  

Προκειµένου να λειτουργήσει κάποιος αποτελεσµατικά στην κοινωνία πρέπει να 

είναι ικανός να διαβάζει και να κατανοεί κάθε είδος κειµένου σε ένα ευρύ φάσµα 

θεµάτων και να µπορεί να ανταποκρίνεται ανάλογα. Πράγµατι, στην καθηµερινή ζωή 
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σπάνια χρησιµοποιούµε γλωσσικές δεξιότητες µεµονωµένα αλλά σε συνδυασµό 

(McDonough and Shaw, 1993:  201). Για παράδειγµα, αφού διαβάσουµε ένα άρθρο 

σε εφηµερίδα ίσως να χρειαστεί να ενηµερώσουµε κάποιον άλλον για το περιεχόµενό 

του, κάνοντας δηλαδή χρήση της δεξιότητας της παραγωγής προφορικού λόγου 

(διαµεσολάβηση) ή αφού διαβάσουµε κάποια επαγγελµατική αλληλογραφία να 

χρειαστεί να απαντήσουµε κάνοντας χρήση της δεξιότητας της παραγωγής γραπτού 

λόγου. 

 
2. Χαρακτηριστικά περιστάσεων που αφορούν τη δεξιότητα της κατανόησης   
    γραπτού λόγου 
Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι µια δεξιότητα την οποία οι περισσότεροι 

καλούµαστε να εφαρµόσουµε καθηµερινά. Γραπτά κείµενα βρίσκονται παντού, σε 

οποιονδήποτε χώρο κι αν βρεθούµε και µε οποιαδήποτε µορφή. Για παράδειγµα, ένα 

βιβλίο µαγειρικής στο σπίτι, ένας χάρτης στο σχολείο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία 

στην εργασία µας, ένα µήνυµα στο κινητό µας τηλέφωνο ή το µενού λειτουργιών του 

που εµφανίζεται στην οθόνη, µια επιγραφή στο δρόµο ή ο πίνακας ανακοινώσεων σε 

ένα αεροδρόµιο αποτελούν ελάχιστα µόνο δείγµατα γραπτού λόγου µε τα οποία 

ερχόµαστε σε επαφή καθηµερινά.   

Είναι σηµαντικό οι διδάσκοντες να έχουν µια πλήρη εικόνα των διάφορων τύπων 

γραπτών κειµένων και των περιστάσεων στις οποίες οι µαθητές θα χρειαστεί να 

χρησιµοποιήσουν τη δεξιότητα αυτή και να συλλέγουν τέτοια κείµενα για την τάξη 

τους. Τέτοιες περιστάσεις µπορεί να είναι: 

• η άντληση πληροφοριών για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό ή λόγω απλής   

περιέργειας για κάποιο θέµα, 

• η επικοινωνία µε φίλους, γνωστούς, συνεργάτες µέσω αλληλογραφίας  

          (συµβατικής ή ηλεκτρονικής), 

• η ενηµέρωση για γεγονότα (εφηµερίδες, περιοδικά, αναφορές, κ.ά.), 

• η ψυχαγωγία (Rivers και Temperley, 1978: 187), κ.ά.  

 
3. ∆υσκολίες µαθητών/χρηστών στην κατανόηση του γραπτού λόγου:  
    προβλήµατα και λύσεις 
Με µια πρώτη µατιά, η κατανόηση γραπτού λόγου φαίνεται να είναι µια δεξιότητα 

που προκαλεί λιγότερο άγχος στους µαθητές σε σχέση µε τις υπόλοιπες δεξιότητες. Ο 

λόγος είναι ότι το κείµενο βρίσκεται µπροστά στο µαθητή ο οποίος µπορεί ανά πάσα 

στιγµή –µέσα στα χρονικά πλαίσια που του έχουν δοθεί από τον διδάσκοντα– να 
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ανατρέξει σε δυσνόητα σηµεία του κειµένου, να αναθεωρήσει τις απαντήσεις του και 

να βοηθηθεί από τα συµφραζόµενα. Αντίθετα, όσον αφορά στις υπόλοιπες δεξιότητες, 

υπάρχει µεγαλύτερος βαθµός πίεσης. Στην κατανόηση προφορικού λόγου πρέπει µε 

το πρώτο ή δεύτερο άκουσµα να κατανοήσει τα µηνύµατα του κειµένου, στην 

παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου να εκφραστεί (προφορικά ή γραπτά) σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς ή µε λίγα λάθη. 

Παρ’ όλα αυτά, η κατανόηση γραπτού λόγου είναι µια δεξιότητα που παρουσιάζει 

ορισµένες δυσκολίες για διάφορους λόγους. Πίσω από τις δυσκολίες αυτές µπορεί 

πάντα να κρύβονται κάποια ιδιαίτερα προβλήµατα όπως δυσλεξία ή 

υπερκινητικότητα που συνοδεύεται από διάφορες διαταραχές στην ικανότητα 

προσήλωσης του µαθητή στη δραστηριότητα που έχει αναλάβει. Πέρα από τα ειδικά 

αυτά προβλήµατα που χρήζουν αντιµετώπισης από ειδικούς, υπάρχουν µικρότερης 

έντασης και σοβαρότητας προβλήµατα τα οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να λύσει 

στην τάξη. Τέτοια προβλήµατα είναι τα εξής: 

α)  Κάποιοι µαθητές διαβάζουν µε αργό ρυθµό επειδή επικεντρώνουν την προσοχή 

τους σε κάθε λέξη ξεχωριστά και αν τυχόν δεν κατανοούν κάποια λέξη 

καθυστερούν στην ανάγνωση του υπόλοιπου κειµένου (ανάγνωση από τη βάση-

προς-την κορυφή). Το αποτέλεσµα είναι ότι µέχρι να φτάσουν στην τελευταία 

λέξη µιας νοηµατικής ενότητας (πρόταση, παράγραφος) έχουν ξεχάσει το νόηµα 

όσων προηγήθηκαν. Αυτό συµβαίνει γιατί η βραχυπρόθεσµη µνήµη µπορεί να 

συγκρατήσει πληροφορίες µόνο για περίπου δέκα δευτερόλεπτα και µετά φθίνει 

µε αποτέλεσµα οι µαθητές που χρειάζονται πάνω από δέκα δευτερόλεπτα για να 

φτάσουν στο τέλος µιας νοηµατικής ενότητας να χάνουν τις πληροφορίες που 

προηγήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, οι µαθητές πρέπει να πάνε πίσω στην αρχή 

της νοηµατικής ενότητας και να την ξαναδιαβάσουν για να την κατανοήσουν και 

να καταχωρήσουν το νόηµα στην µακροπρόθεσµη µνήµη τους. 

β)  Ένα άλλο πρόβληµα είναι η τάση που έχουν οι µαθητές να διαβάζουν επιφανειακά 

χωρίς να εµβαθύνουν στο νόηµα του κειµένου. Η ανάγνωση στην περίπτωση αυτή 

γίνεται µηχανικά και είναι διαχωρισµένη από τη διαδικασία κατανόησης µε 

αποτέλεσµα οι µαθητές να αποκωδικοποιούν απλώς τα γράµµατα χωρίς να 

καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το είδος προβλήµατος 

πρέπει οι µαθητές να διδαχθούν από τον καθηγητή ότι η κατανόηση είναι µια 
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ενέργεια γνωστική και αποτέλεσµα µιας πνευµατικής δράσης που πρέπει να 

γίνεται µε ενεργητικό τρόπο (Curto, Morillo and Teixido, 1995:  52). 

γ)  Πολύ συχνά οι µαθητές έχουν να αντιµετωπίσουν κείµενα µε άγνωστο λεξιλόγιο 

που τους δυσκολεύει στην ανάγνωση και στην κατανόηση του νοήµατος. Σε 

άλλες περιπτώσεις, το ίδιο το θέµα του κειµένου µπορεί να είναι πολύ 

εξειδικευµένο και καθόλου οικείο για τον µαθητή ο οποίος από την αρχή 

αισθάνεται ότι δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κειµένου. 

Τέλος, το κείµενο µπορεί να αναφέρεται σε κοινωνικά ή πολιτιστικά στοιχεία για 

τα οποία ο µαθητής, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω διαφορετικής κουλτούρας, δεν 

έχει τα ανάλογα βιώµατα και τις κατάλληλες εµπειρίες για να τα κατανοήσει.  

Η αντιµετώπιση όλων των παραπάνω προβληµάτων είναι απαραίτητη 

προκειµένου οι µαθητές να είναι σε θέση να εµπλακούν µε επιτυχία σε µια ποικιλία 

κειµένων και να προετοιµαστούν κατάλληλα για χρήση της γλώσσας σε αυθεντικές 

περιστάσεις, αν χρειαστεί. Είναι έργο του εκπαιδευτικού να επινοήσει και να 

εφαρµόσει τρόπους που µπορούν να συµβάλουν στην επίλυση τέτοιου είδους 

προβληµάτων. Τέτοιοι τρόποι είναι οι εξής: 

α)  Οι µαθητές πρέπει να διδαχθούν στρατηγικές ανάγνωσης που θα τους βοηθήσουν 

να απεµπλακούν από την προσπάθεια για κατανόηση της κάθε λέξης ξεχωριστά. 

Με τις τεχνικές αυτές, οι µαθητές θα µπορέσουν να ξεφύγουν από τα στενά όρια 

της κάθε λέξης και να επιτύχουν µια ουσιαστική κατανόηση του κειµένου όπως 

να συµπεραίνουν το νόηµα από τα συµφραζόµενα, να κατανοούν το γενικό νόηµα 

του κειµένου, να επιστρατεύουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις που έχουν και άλλες 

(Oxford, 1990: 152), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια (ανάγνωση 

από την κορυφή-προς-τη βάση).  

β)  Οι εκπαιδευτικοί (αλλά και οι γονείς των µαθητών στην περίπτωση που οι 

µαθητές είναι παιδιά) πρέπει να παροτρύνουν τους µαθητές να διαβάζουν 

περισσότερο στον ελεύθερο χρόνο τους και όχι µόνο για τις ανάγκες του 

µαθήµατος. Προτιµότερο είναι τα κείµενα που διαβάζουν να ανήκουν σε διάφορα 

είδη γραπτού λόγου όπως λογοτεχνία, εφηµερίδες, περιοδικά, κ.ά. Με τον τρόπο 

αυτό οι µαθητές εξασκούν την ικανότητά τους για κατανόηση του γραπτού λόγου, 

βελτιώνουν το γλωσσικό και µορφωτικό τους επίπεδο, αποκτούν γνώσεις που 

ενδεχοµένως θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν µε µεγαλύτερη ευκολία 
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κείµενα που θα συναντήσουν στην τάξη (προϋπάρχουσα σχηµατική γνώση) και 

εξοικειώνονται µε διάφορα είδη γραπτού λόγου (Wringe, 1988: 46).  

γ)    Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει κίνητρα στους µαθητές για να εµπλακούν σε µια 

ανάγνωση του κειµένου που θα είναι ουσιαστική και κριτική και όχι επιφανειακή. 

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει οι δραστηριότητες που συνοδεύουν το κείµενο να 

είναι επικοινωνιακές και να στοχεύουν στη βαθιά κατανόηση των πληροφοριών 

που περιέχει το κείµενο. Για παράδειγµα, οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να 

περιορίζονται σε απλές ερωτήσεις εντοπισµού πληροφοριών σε ένα κείµενο αλλά 

να δίνουν τη δυνατότητα στο µαθητή να χρησιµοποιεί την κριτική σκέψη όπως να 

βγάζει συµπεράσµατα βασισµένος στα στοιχεία του κειµένου, να συνοψίζει, να 

εκφράζει απόψεις, να διορθώνει λάθη και άλλες δραστηριότητες που θα 

κρατήσουν αµείωτο το ενδιαφέρον του (Curto, Morillo and Teixido, 1995: 77). 

δ) Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω 

παράγραφο είναι η σωστή επιλογή κειµένου από τον εκπαιδευτικό. Το  κείµενο 

πρέπει να ταιριάζει στο µαθησιακό και ηλικιακό επίπεδο του µαθητή. Πρέπει να 

είναι κατάλληλα επιλεγµένο ώστε να ταιριάζει, όσο είναι δυνατόν, στα 

ενδιαφέροντα των µαθητών και να ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές τους 

ανάγκες. Σε αντίθετη περίπτωση οι µαθητές βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα 

κείµενο που µπορεί να είναι πολύ εύκολο ή πολύ δύσκολο για το γλωσσικό τους 

επίπεδο µε αποτέλεσµα να χάνουν το ενδιαφέρον τους ή να αποθαρρύνονται 

αντίστοιχα. Επίσης, ένα κείµενο που δεν ταιριάζει στην ηλικιακή τους ωριµότητα 

µπορεί να τους κάνει να αισθανθούν άβολα ή ανεπαρκείς καθώς δεν θα έχουν τις 

απαραίτητες προϋπάρχουσες γνώσεις για να κατανοήσουν την επικοινωνιακή 

περίσταση.  

4. Σκοπός της διδασκαλίας της κατανόησης του γραπτού λόγου 

Ο εκπαιδευτικός, µέσω της  διδασκαλίας της κατανόησης γραπτού λόγου, έχει σα 
στόχο: 

    α) να προετοιµάσει κατάλληλα τους µαθητές ώστε να µπορέσουν να 

ανταποκριθούν κατάλληλα σε αυθεντικές περιστάσεις κατανόησης γραπτού 

λόγου στην ξένη γλώσσα, όπου αυτό χρειαστεί. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

είναι να φέρει τους µαθητές σε επαφή µε µια ποικιλία κειµένων και 

περιστάσεων και να τους προετοιµάσει κατάλληλα.  
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    β) να εκπαιδεύσει τους µαθητές σε τεχνικές και στρατηγικές που θα τους 

βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν µε αποτελεσµατικότητα στην κατανόηση 

γραπτών κειµένων. 

    γ)   να εµφυσήσει στους µαθητές του τη συνήθεια να διαβάζουν γενικά όχι µόνο 

για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του γλωσσικού µαθήµατος αλλά για να 

έρθουν σε επαφή µε διάφορες ιδέες και να διευρύνουν τον πνευµατικό τους 

ορίζοντα. 

5. Στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη της κατανόησης του 
γραπτού λόγου 

Οι διδάσκοντες µπορούν να ενθαρρύνουν τους µαθητές τους να συµµετάσχουν 

ενεργά στη διαδικασία κατανόησης χρησιµοποιώντας µια σειρά από στρατηγικές και 

µεθόδους ανάλογα µε τις ανάγκες τους.  Ο στρατηγικές µάθησης χρησιµοποιούνται 

σε µεγάλο βαθµό υποσυνείδητα από τους µαθητές στην µητρική τους γλώσσα. Όµως 

στην ξένη γλώσσα για διάφορους λόγους (έλλειψη αυτοπεποίθησης, φόβος 

αποτυχίας) οι µαθητές δυσκολεύονται να τις χρησιµοποιήσουν αυθόρµητα και είναι 

απαραίτητη η συµβολή του διδάσκοντα προκειµένου να τις ενσωµατώσουν στη 

διαδικασία κατανόησης ενός κειµένου (Weaver and Cohen, 1997: 69). 

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι πιο ικανοί µαθητές έχουν επίγνωση των στρατηγικών 

που χρησιµοποιούν και για πιο λόγο τις χρησιµοποιούν (Green and Oxford, 1995: 

262) και ότι γενικά προσαρµόζουν τις στρατηγικές αυτές στις µαθησιακές ανάγκες 

τους (Wenden, 1991: 13). Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν ποικίλουν ανάλογα µε 

το µαθησιακό τους επίπεδο, την προσωπικότητά τους, την ηλικία τους, τον σκοπό για 

τον οποίο µαθαίνουν τη γλώσσα και το φύλο τους. Επίσης, έχουν µαθησιακή ευελιξία 

και επιλέγουν κατάλληλες στρατηγικές ανάλογα µε το συγκεκριµένο κείµενο που 

καλούνται να διαβάσουν (McDonough and Shaw, 1993). Αντίθετα, οι λιγότερο ικανοί 

µαθητές-αναγνώστες µπορεί να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις στρατηγικές που τους 

ταιριάζουν αλλά δεν γνωρίζουν πώς να επιλέξουν τις κατάλληλες στρατηγικές για 

κάποιο κείµενο ή πώς να τις συνδέσουν µεταξύ τους (Vann and Abraham, 1990).  

Αρκετοί συγγραφείς έχουν κάνει λεπτοµερή καταγραφή και κατηγοριοποίηση των 

στρατηγικών (Bialystok 1981, Cohen 1998, Wenden 1987, Oxford 1990). Στη 

συνέχεια ακολουθούν παραδείγµατα στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου 

(Harmer, 1991: 183-184):  
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Γρήγορη ανάγνωση: Ο µαθητής κάνει µια πρώτη, γρήγορη ανάγνωση του κειµένου 

µε σκοπό είτε να εντοπίσει τη γενική ιδέα του κειµένου είτε κάποια συγκεκριµένα 

στοιχεία του (βλ. αντίστοιχες στρατηγικές). Με την πρώτη ανάγνωση ο µαθητής 

εξοικειώνεται µε το θέµα και το περιεχόµενο του κειµένου πριν να εµβαθύνει 

περισσότερο σε αυτό µέσω µιας δεύτερης ή ίσως και τρίτης ανάγνωσης.  

Εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό της γενικής ιδέας του κειµένου (γενική 

προσοχή): Με µια πρώτη, γρήγορη ανάγνωση του κειµένου ο µαθητής είναι σε θέση 

να αντιληφθεί το γενικό νόηµά του παραβλέποντας τυχόν άγνωστες λέξεις και 

λεπτοµέρειες τις οποίες χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κατανοήσει. Με τη 

στρατηγική αυτή ο µαθητής είναι σε θέση να εντοπίζει και να εστιάζει την προσοχή 

του µόνο στα κύρια σηµεία του κειµένου και να παραβλέπει τα λιγότερο ουσιώδη. 

Εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών 

(επιλεκτική προσοχή): Εκτός από τη γενική ιδέα του κειµένου που αποκτάται µε µια 

πρώτη ανάγνωση, ο µαθητής πρέπει να είναι σε θέση, µε µια δεύτερη ανάγνωση, να 

εντοπίζει συγκεκριµένες πληροφορίες στο κείµενο οι οποίες µπορεί να του έχουν 

ζητηθεί από κάποιες ερωτήσεις κατανόησης ή κάποια άλλη δραστηριότητα (Harmer, 

1991: 193). Ο µαθητής διαβάζει πρώτα τις ερωτήσεις ή τη δραστηριότητα ώστε να 

ξέρει για ποια πληροφορία πρέπει να ψάξει στο κείµενο και εντοπίζει ακριβώς το 

σηµείο που περιέχει την πληροφορία που θέλει χωρίς να παραπλανάται από άλλα 

στοιχεία του κειµένου. 

Προβλέψεις: Ο µαθητής, βασιζόµενος σε διάφορα στοιχεία του κειµένου (τίτλος 

κειµένου, τίτλοι παραγράφων, πίνακες, κάποιες λέξεις ή κάποιο µικρό τµήµα του 

κειµένου που του δίνονται από το διδάσκοντα, εισαγωγικές ερωτήσεις, κ. ά.), µπορεί 

να προβλέψει τι θα επακολουθήσει στο κείµενο. Μια δραστηριότητα που µπορεί να 

ακολουθήσει και η οποία αυξάνει το ενδιαφέρον για ανάγνωση είναι η εξακρίβωση 

της ορθότητας της πρόβλεψης από τον ίδιο τον µαθητή ύστερα από την ανάγνωση του 

κειµένου. 

Αξιοποίηση συµφραζοµένων για την κατανόηση του νοήµατος: Με την 

στρατηγική αυτή ο µαθητής αναπτύσσει την ικανότητά του να µαντεύει το νόηµα 

άγνωστων λέξεων από τα συµφραζόµενα. Έτσι ξεπερνά το εµπόδιο του άγνωστου 

λεξιλογίου, µε την προϋπόθεση φυσικά ότι το λεξιλόγιο αυτό δεν ξεπερνά σε 
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ποσότητα το γνωστό. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αυτό θα πρέπει ο διδάσκων 

να επιλέξει κείµενο κατάλληλο για το επίπεδο του µαθητή.  

Αναγνώριση δοµικών στοιχείων του γραπτού λόγου: Ο γραπτός λόγος περιέχει 

πληθώρα λέξεων, φράσεων και άλλων στοιχείων που βοηθούν το µαθητή να 

κατανοήσει ευκολότερα το κείµενο που διαβάζει. Ο χωρισµός των παραγράφων δίνει 

έναν προσανατολισµό στο µαθητή για τη δοµή του κειµένου και λέξεις όπως 

«καταρχήν», «στη συνέχεια», «τέλος» δίνουν µια ιδέα στον µαθητή για τη διάρθρωση 

του κειµένου (Harmer, 1991: 184). Επίσης, ο µαθητής δίνοντας προσοχή σε 

ορισµένες λέξεις και εκφράσεις µπορεί να αποκτήσει µια καλύτερη εικόνα του 

περιεχοµένου του κειµένου. Για παράδειγµα, αν δει τη λέξη «δηλαδή» µπορεί να 

συµπεράνει ότι θα ακολουθήσει κάποια επεξήγηση για ό,τι αναφέρθηκε πριν. 

Λεπτοµερής ανάγνωση: Προκειµένου να κατανοήσει σε βάθος το κείµενο, ο 

µαθητής πρέπει να κάνει µια ουσιαστική και λεπτοµερή ανάγνωση κατά την οποία θα 

πρέπει να είναι απόλυτα προσηλωµένος στο κείµενο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

ανάγνωσης ο µαθητής πρέπει να αποκτήσει µια ξεκάθαρη εικόνα του κειµένου και 

των πληροφοριών που περιέχει. Εκτός όµως από τα εµφανή στοιχεία του κειµένου ο 

µαθητής (ιδιαίτερα στα προχωρηµένα επίπεδα) θα πρέπει να αντιληφθεί και άλλα 

στοιχεία που δεν είναι εµφανή όπως για παράδειγµα την άποψη του συγγραφέα για το 

θέµα που παρουσιάζει, συναισθήµατα των προσώπων που αναφέρονται στο κείµενο, 

κ.ά. Στο πλαίσιο αυτής της ανάγνωσης ο µαθητής µπορεί να κάνει χρήση πηγών όπως 

λεξικά.  

Χρήση πηγών: Η στρατηγική αυτή αφορά τη χρήση πηγών που µπορούν να 

βοηθήσουν το µαθητή να κατανοήσει άγνωστο λεξιλόγιο, εκφράσεις ή άγνωστα 

νοήµατα γενικότερα. Τέτοιου είδους πηγές µπορεί να είναι λεξικά, βιβλία 

γραµµατικής, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία σχετικά µε την ιστορία και τον πολιτισµό, το 

διαδίκτυο, κ.ά. (Oxford, 1990: 81). Η στρατηγική αυτή συνήθως εφαρµόζεται από 

τους µαθητές  αφού έχουν ήδη χρησιµοποιήσει τη στρατηγική της χρήσης 

συµφραζοµένων για την κατανόηση του νοήµατος χωρίς όµως την αναµενόµενη 

επιτυχία. Η χρήση πηγών µπορεί να γίνεται είτε µε πρωτοβουλία του ίδιου του 

µαθητή είτε ύστερα από παραίνεση του καθηγητή.  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης: Μέσω της στρατηγικής αυτής ο µαθητής 

ανατρέχει σε προαποκτηθείσες γνώσεις οι οποίες συνδέονται µε το κείµενο και 
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µπορούν να τον βοηθήσουν να το κατανοήσει ευκολότερα σε επίπεδο λεξιλογικό, 

γραµµατικό ή νοηµατικό (Oxford, 1990: 152). Ο τρόπος χρήσης της στρατηγικής 

αυτής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το επίπεδο γλωσσοµάθειας των µαθητών. Οι 

πιο προχωρηµένοι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη στρατηγική αυτή 

αυθόρµητα χωρίς να χρειάζονται καθοδήγηση από τον καθηγητή. Σε λιγότερο 

προχωρηµένους µαθητές ο καθηγητής µπορεί µε κάποιες ερωτήσεις ή δραστηριότητες 

στο στάδιο της προ-ανάγνωσης να ενεργοποιήσει τις γνώσεις των µαθητών και να 

τους κατευθύνει έµµεσα προς τις κατάλληλες νοητικές συνδέσεις.  

Καταιγισµός ιδεών: Ο καταιγισµός ιδεών είναι µια στρατηγική κατά την οποία οι 

µαθητές ενθαρρύνονται να συµβάλουν µε όποια ιδέα έχουν στο ερώτηµα ή στα 

ερωτήµατα που τους θέτει ο καθηγητής. Η διαδικασία αυτή γίνεται µέσα σε ένα 

φιλικό κλίµα έτσι ώστε οι µαθητές να µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή 

τους χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι θα κριθούν αρνητικά αν πουν κάτι που δεν 

ισχύει. Επίσης, ο καθηγητής πρέπει να προσπαθήσει να ενθαρρύνει τους πιο 

ντροπαλούς µαθητές να συµµετάσχουν στη διαδικασία αυτή χωρίς να έχουν 

αναστολές.  

Συνεργασία: Η στρατηγική αυτή δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να 

συνεργαστούν είτε σε ζευγάρια είτε σε οµάδες έχοντας έναν κοινό στόχο. Κατά τη 

διάρκεια της δραστηριότητας µέσω συνεργασίας, οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και γνώσεις για το θέµα µε το οποίο ασχολούνται 

(Oxford, 1990: 171). Μέσω της συνεργασίας αυτής ο ένας µαθητής συµπληρώνει τον 

άλλον µε τις ιδέες που έχει και έτσι η δραστηριότητα εξελίσσεται οµαλότερα. Οι 

δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν σε συνεργασία είναι πάρα πολλές όπως λ.χ. 

ερωτήσεις πρόβλεψης, ερωτήσεις κατανόησης, συµπλήρωση πινάκων, αντιστοιχίσεις, 

κ.ά.  

Σηµειώσεις: Η συγγραφή σηµειώσεων είναι µια στρατηγική που χρησιµεύει στο να 

καταγράφουν γρήγορα και σύντοµα οι µαθητές κάποιες ιδέες που έχουν ή κάποια 

σηµεία που εντοπίζουν σε ένα κείµενο. Η έµφαση στη στρατηγική αυτή πρέπει να 

είναι στην κατανόηση και όχι στην άρτια συγγραφή των σηµειώσεων. Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι συγγραφής σηµειώσεων –από τον πολύ απλό και συνηθισµένο που 

είναι οι σύντοµες και ακατέργαστες σηµειώσεις ως τον πιο οργανωµένο όπως η 

συµπλήρωση κάποιου διαγράµµατος που δίνεται (Oxford, 1990: 86).  



 107 

Ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης: Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειµένου 

ο µαθητής έρχεται σε επαφή, είτε έµµεσα είτε άµεσα, µε τα πολιτισµικά στοιχεία της 

χώρας στην οποία αναφέρεται το κείµενο. Η χρήση αυθεντικών πηγών διευκολύνει 

πολύ τη µετάδοση των στοιχείων αυτών. Τέτοιες πηγές στη δεξιότητα της 

κατανόησης γραπτού λόγου µπορεί να είναι περιοδικά, εφηµερίδες, ιστοσελίδες, 

ταξιδιωτικοί οδηγοί, λογοτεχνικά κείµενα κ.ά. Το υλικό αυτό µπορεί να 

προσαρµοστεί για να ταιριάζει περισσότερο στην ηλικία και στο γλωσσικό επίπεδο 

των µαθητών. Πέρα από τις άµεσες πολιτισµικές αναφορές που µπορεί να αφορούν 

στοιχεία όπως γιορτές, έθιµα, συνήθειες, ενδυµασία, κ.ά., οι µαθητές πρέπει να 

αποκτήσουν µια βαθύτερη γλωσσική αντίληψη που να ανταποκρίνεται στις 

επικοινωνιακές ανάγκες της ξένης/δεύτερης γλώσσας, όπως είναι η χρήση των 

κατάλληλων τύπων ευγενείας, οι εκφράσεις χαιρετισµού/αποχαιρετισµού/ 

ευχαριστιών/κοπλιµέντων, κ.ά.  

Αντίληψη της σκέψης και των αισθηµάτων των άλλων: Μέσω της στρατηγικής 

αυτής ο µαθητής έρχεται σε επαφή µε τις σκέψεις, τις απόψεις και τα συναισθήµατα 

που έχουν οι συµµαθητές του για το κείµενο που διαβάζουν. Η συνειδητοποίηση αυτή 

επιτυγχάνεται είτε µέσω της συνεργασίας του µε τους υπόλοιπους µαθητές (σε 

ζευγάρια ή σε οµάδες) είτε µέσω της στρατηγικής του καταιγισµού ιδεών όπου ο 

καθηγητής συλλέγει διάφορες ιδέες που µπορεί να έχουν οι µαθητές για το θέµα του 

κειµένου.  

Ανασυνδυασµός1: Η στρατηγική αυτή αφορά την ικανότητα του µαθητή/χρήστη να 

παίρνει γνωστές δοµές και να τις αναπροσαρµόζει κατασκευάζοντας µεγαλύτερες σε 

έκταση προτάσεις ακόµη κι αν κάνει λάθη. Για παράδειγµα, ο µαθητής διαβάζει 

κάποιο κείµενο και στη συνέχεια παράγει γραπτό ή προφορικό λόγο χρησιµοποιώντας 

λεξιλόγιο ή φράσεις που έµαθε από το κείµενο αυτό. 

 

6. ∆ραστηριότητες για την ανάπτυξη των στρατηγικών  

Οι δραστηριότητες αποτελούν το κίνητρο για να ασχοληθεί ο µαθητής ενεργά µε το 

κείµενο που του δίνεται από τον διδάσκοντα έτσι ώστε να έχει µια κατεύθυνση και 

έναν σκοπό για την ανάγνωσή του. Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να αποβλέπουν 

µόνο στον έλεγχο της κατανόησης του κειµένου –στόχος τους πρέπει να είναι η 
                                                 
1 Παρ΄όλο που η στρατηγική αυτή χρησιµοποιείται κυρίως κατά την παραγωγή λόγου (γραπτού ή 
προφορικού) συµπεριλαµβάνεται κι εδώ διότι συχνά µετά την κατανόηση ενός γραπτού κειµένου οι 
µαθητές καλούνται να παραγάγουν λόγο στη γλώσσα-στόχο. 
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δηµιουργία ενδιαφέροντος στο µαθητή για το κείµενο και η κινητοποίησή του για 

χρήση στρατηγικών που θα τον οδηγήσουν σε µια ουσιαστική κατανόηση του 

κειµένου.  Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη του µαθητή 

και να είναι κατάλληλα σχεδιασµένες για το γλωσσικό και ηλικιακό του επίπεδο.  

6.1 Είδη κειµένων που προσφέρονται για την ανάπτυξη της κατανόησης γραπτού    

      λόγου 

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2, ο εκπαιδευτικός πρέπει να φέρει τους 

µαθητές σε επαφή µε µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ποικιλία κειµένων που θα 

µπορούσαν ίσως να συναντήσουν και σε αυθεντικές περιστάσεις. Εξάλλου, αυτός 

ακριβώς είναι ο στόχος του ξενόγλωσσου µαθήµατος –να προετοιµάσει τους µαθητές 

έτσι ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη χρήση της ξένης γλώσσας όταν 

χρειαστεί.  

Τα κείµενα που καλούµαστε να διαβάσουµε στην καθηµερινή µας ζωή 

παρουσιάζουν ένα µεγάλο εύρος και ποικίλουν εξαιρετικά ως προς το θέµα, το ύφος, 

την έκταση και την σκοπιµότητά τους. Λόγω της εξαιρετικά µεγάλης ποικιλίας τους 

είναι δύσκολο να γίνει µια ακριβής καταγραφή των τύπων των κειµένων που 

συναντάµε καθηµερινά. Μια αρκετά κατατοπιστική ταξινόµηση έχει γίνει από τους 

Curto, Morillo και Teixido (1995: 18) οι οποίοι διακρίνουν πέντε τύπους κειµένων 

ανάλογα µε τον σκοπό για την ανάγνωση του κάθε τύπου:  

i.  Απαριθµητικά κείµενα  

Στον τύπο αυτό ανήκουν κείµενα  όπως λίστες αγορών, προγράµµατα 

(τηλεόρασης, κινηµατογράφου, συγκοινωνιών, κ.ά.), αιτήσεις, τιµοκατάλογοι 

και ο σκοπός της ανάγνωσής τους αφορά την κατανόηση και τον χειρισµό των 

στοιχείων που περιέχουν.  

ii. Ενηµερωτικά κείµενα 

Τέτοια κείµενα είναι άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά, ειδησεογραφία, 

αγγελίες, διαφηµίσεις και ο στόχος τους είναι η πληροφόρηση. 

iii. Λογοτεχνικά κείµενα 

Στον τύπο αυτό ανήκουν τα παραµύθια, οι αφηγήσεις, η ποίηση, το θέατρο, οι 

παροιµίες, τα ανέκδοτα, τα κόµιξ, κ.ά. και σαν στόχο έχουν την διασκέδαση ή 

ψυχαγωγία. 

iv. Κείµενα παρουσίασης  
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Τα κείµενα αυτά αφορούν εκθέσεις, διαλέξεις, βιογραφίες, θεµατικά άρθρα, 

επιστηµονικές αναφορές και η ανάγνωσή τους έχει σαν στόχο την µελέτη.  

v. Κείµενα µε οδηγίες χρήσης 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει κείµενα όπως οδηγίες χειρισµού µηχανηµάτων, 

κανονισµούς, συνταγές µαγειρικής µε στόχο την εφαρµογή των οδηγιών σε 

πράξη.  

Στα προχωρηµένα επίπεδα είναι προτιµότερο τα παραπάνω κείµενα να είναι 

αυθεντικά. Τα αυθεντικά κείµενα περιέχουν «φυσική» γλώσσα, ακριβώς όπως θα 

χρειαστεί να τη χρησιµοποιήσουν οι µαθητές σε µια ενδεχόµενη αυθεντική περίσταση 

στην ξένη γλώσσα. Φυσικά είναι αναµενόµενο να υπάρχει άγνωστο λεξιλόγιο αλλά οι 

µαθητές των προχωρηµένων επιπέδων θα πρέπει να έχουν ήδη αποκτήσει ένα 

επαρκές επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και να είναι σε θέση να 

χρησιµοποιήσουν στρατηγικές που θα αντισταθµίσουν τυχόν ελλείψεις στις γνώσεις 

τους όπως κατανόηση από τα συµφραζόµενα ή χρήση προϋπάρχουσας σχετικής 

γνώσης.  

Αυθεντικά κείµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε χαµηλά επίπεδα µε την 

προϋπόθεση να µην έχουν πολύ δύσκολο λεξιλόγιο ή δυσνόητο θέµα ή περιεχόµενο, 

καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αποθάρρυνση των µαθητών. Επειδή είναι 

συνήθως δύσκολο να βρεθούν τέτοια κείµενα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

καταφύγει στη λύση του ηµι-αυθεντικού κειµένου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 

να βρει ένα αυθεντικό κείµενο µε θέµα κατάλληλο για το επίπεδο και την ηλικία των 

µαθητών και να το προσαρµόσει γλωσσικά στο επίπεδο των µαθητών κάνοντας τις 

απαραίτητες αλλαγές. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η γλώσσα 

που θα περιέχεται τελικά στο κείµενο να µην είναι αφύσικη και τεχνητή γιατί κάτι 

τέτοιο αφενός µεν δεν προσφέρει πραγµατική εξάσκηση στους µαθητές, αφετέρου δε 

µπορεί να παρεµποδίσει και την κατανόηση του κειµένου.  

6.2  Είδη ασκήσεων/δραστηριοτήτων 

Οι ασκήσεις/δραστηριότητες που σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από ποικιλία και να είναι όσο το δυνατόν πιο επικοινωνιακές. Καλό 

είναι να εµπλέκουν συνεργασία µεταξύ των µαθητών της τάξης έτσι ώστε να υπάρχει 

ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και έτσι για περαιτέρω χρήση της γλώσσας.  

Επίσης, κάποιες από τις δραστηριότητες είναι πιο αποτελεσµατικές και 

ολοκληρωµένες αν συνδυάζονται µε δραστηριότητες που αφορούν άλλες δεξιότητες. 
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Για παράδειγµα, ύστερα από την ανάγνωση του κειµένου µπορεί να υπάρχει µια 

δραστηριότητα που να απαιτεί συγγραφή µιας σχετικής εργασίας από τον µαθητή 

(συνδυασµός κατανόησης γραπτού µε παραγωγή γραπτού) ή δραστηριότητα που να 

απαιτεί προφορική παρουσίαση του µαθητή (συνδυασµός κατανόησης γραπτού µε 

παραγωγή προφορικού). Ένας τέτοιος συνδυασµός έχει σηµαντικά οφέλη για τον 

µαθητή καθώς ενεργοποιεί και άλλες δεξιότητες και επιπλέον αποτελεί µια χρήσιµη 

εξάσκηση για την καθηµερινή ζωή όπου έτσι κι αλλιώς οι δεξιότητες δεν είναι 

αποκοµµένες αλλά συνήθως συνδυάζονται. Για παράδειγµα, διαβάζουµε ένα βιβλίο 

και στη συνέχεια λέµε την περίληψή του σε κάποιον φίλο µας ή διαβάζουµε ένα 

άρθρο στην εφηµερίδα και µετά στέλνουµε µια επιστολή στον εκδότη µε την άποψή 

µας για το θέµα.  

Σε γενικές γραµµές οι ασκήσεις/δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα αφορούν τρία 

στάδια: i) πριν την ανάγνωση ii) κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης iii) µετά την 

ανάγνωση.  

1. Κατανόηση πριν την ανάγνωση (προ-ανάγνωση) 

Κατά το στάδιο της προ-ανάγνωσης οι διδάσκοντες µπορούν να βοηθήσουν τους 

διδασκόµενους: 

• να ενεργοποιήσουν τι ξέρουν ήδη για τις καταστάσεις, τα γεγονότα, τους 

χαρακτήρες και τις ιδέες στο κείµενο (ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και 

καταιγισµός ιδεών), 

• να επεκτείνουν τις γνώσεις τους µε την παροχή σηµαντικών βασικών 

πληροφοριών σχετικά µε το κείµενο, 

• να κατανοήσουν τυχόν συµβάσεις, τεχνικές και λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται 

από το συγγραφέα (ενηµέρωση από τον διδάσκοντα), 

• να καθορίσουν στόχους για την ανάγνωση. 

Η προ-ανάγνωση αρχίζει πριν να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε το κείµενο. Οι 

δραστηριότητες προ-ανάγνωσης βοηθούν τους µαθητές  να ενεργοποιήσουν τι ξέρουν 

ήδη για το θέµα που πρόκειται να διαβάσουν, τους εισάγουν στο κείµενο, τους δίνουν 

το υπόβαθρο που χρειάζονται και ξυπνούν το ενδιαφέρον τους. Επίσης τους βοηθούν 

να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα πιο σηµαντικά σηµεία στην ανάγνωση. Οι 

δραστηριότητες που µπορούν να εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της προ-ανάγνωσης 

εφαρµόζουν κυρίως στρατηγικές πρόβλεψης όπως ήδη περιγράφηκαν στη σελίδα 7.  
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Οι εκπαιδευτικοί µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν το στάδιο αυτό για να 

επισηµάνουν πώς οργανώνεται ένα κείµενο, για να διδάξουν άγνωστο λεξιλόγιο ή 

έννοιες και για να δώσουν στους σπουδαστές ένα σκοπό για την ανάγνωση. 

Η προ-ανάγνωση µπορεί να είναι δύο ειδών: 

α. Προ-ανάγνωση µε επίκεντρο το διδάσκοντα 

Ο δάσκαλος εξηγεί άµεσα πληροφορίες που θα χρειαστούν οι µαθητές όπως 

βασικές έννοιες, σηµαντικό λεξιλόγιο και κατάλληλα εννοιολογικά πλαίσια.  

β. Προ-ανάγνωση µε διαδραστική προσέγγιση 

Ο δάσκαλος ξεκινά µια συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας βοηθά τους µαθητές 

να φέρουν στην επιφάνεια πληροφορίες που ήδη έχουν σχετικά µε το θέµα του 

κειµένου και δίνει πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του 

κειµένου που διαβάζεται. Κατά τη διάρκεια της φάσης προ-ανάγνωσης, οι µαθητές 

µπορεί να χρειαστούν βοήθεια για να ενεργοποιήσουν όσα ήδη ξέρουν. 

Παραδείγµατος χάριν, για κάποιο κείµενο που ασχολείται µε το θέµα του 

«θάρρους» οι µαθητές µπορούν, πριν ασχοληθούν µε το κείµενο,:  

• να περιγράψουν κάποιον που θεωρείται θαρραλέος 

• να απαριθµήσουν διάφορες περιστάσεις όπου χρειάστηκε να δείξουν θάρρος 

οι ίδιοι οι µαθητές 

• να σκεφτούν εικόνες που συνδέονται µε τη λέξη "θάρρος" 

• να απαντήσουν σε ερωτήσεις καθοδήγησης. 

Στο είδος αυτό της προσέγγισης ιδιαίτερο ρόλο παίζουν οι στρατηγικές του 

καταιγισµού ιδεών και της ενεργοποίησης προϋπάρχουσας γνώσης. 

Το στάδιο της προ-ανάγνωσης περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως:  

α.  Συζήτηση για το θέµα, για το συγγραφέα ή για το είδος του κειµένου 

Ο εκπαιδευτικός ξεκινά µια γενική συζήτηση για το θέµα του κειµένου και 

προσπαθεί να ενεργοποιήσει τυχόν προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα των 

µαθητών και προσωπικές εµπειρίες τους (ενεργοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης). Επίσης µπορεί να ξεκινήσει µια συζήτηση είτε για τον συγγραφέα, 

αν τυχόν είναι γνωστός, και να ρωτήσει τους µαθητές αν γνωρίζουν άλλα 

κείµενά του είτε για το είδος του κειµένου, διαπιστώνοντας αν έχουν έρθει σε 

επαφή µε το συγκεκριµένο είδος (ποίηµα, άρθρο, κτλ), αν τους αρέσει, αν το 

βρίσκουν δύσκολο/εύκολο, κ.ά. 

β.   Συλλογή διάφορων ιδεών (καταιγισµός ιδεών) από τους µαθητές 
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Ο καθηγητής κάνει πιο λεπτοµερείς ερωτήσεις που συνδέονται µε το 

περιεχόµενο του κειµένου και προσπαθεί να εκµαιεύσει διάφορες ιδέες από 

τους µαθητές τις οποίες µπορεί να καταγράψει επιγραµµατικά στον πίνακα. 

Εναλλακτικά µπορεί να τους δώσει κάποιο στοιχείο από το κείµενο όπως 

κάποιον πίνακα ή διάγραµµα για να τα σχολιάσουν ή να γράψει τον τίτλο του 

κειµένου στον πίνακα και να τους ζητήσει να βρουν όσες περισσότερες λέξεις 

µπορούν που να σχετίζονται µε το θέµα και να εξηγεί τις λέξεις που ίσως είναι 

άγνωστες σε κάποιους µαθητές.   

γ.   Ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µαθητών 

Ο καθηγητής δίνει στους µαθητές κάποια στοιχεία από το κείµενο όπως 

λέξεις, φράσεις ή τίτλους παραγράφων και τους προτρέπει να συνεργαστούν 

σε ζευγάρια ή οµάδες για να ανταλλάξουν πληροφορίες. Εφόσον η 

δραστηριότητα αυτή γίνεται στην ξένη γλώσσα µπορεί να βοηθήσει τους 

µαθητές να αναπτύξουν και τη δεξιότητα της παραγωγής προφορικού λόγου 

και να ενθαρρύνει τη κριτική σκέψη και τον διάλογο των µαθητών. 

2. Κατανόηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης οι µαθητές ενεργοποιούν µια σειρά από 

στρατηγικές µάθησης προκειµένου να κατανοήσουν καλύτερα το κείµενο και να 

ανταποκριθούν πιο αποτελεσµατικά στις δραστηριότητες που τους αναθέτουν οι 

διδάσκοντες. Υπάρχουν δραστηριότητες που γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης 

ανάγνωσης και άλλες κατά τη διάρκεια της δεύτερης η οποία γίνεται πιο αργά και 

προσεκτικά. Οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: 

α.  ∆ραστηριότητες κατανόησης του γενικού νοήµατος 

Οι δραστηριότητες αυτές ακολουθούν την πρώτη ανάγνωση του κειµένου και 

µπορεί να αφορούν γενικές ερωτήσεις πάνω στο κείµενο, τη συµπλήρωση 

κάποιου διαγράµµατος µε τους κυριότερους τίτλους του κειµένου ή τον 

έλεγχο τυχόν ασκήσεων πρόβλεψης που έγιναν στο στάδιο της προ-

ανάγνωσης.  

β.   ∆ραστηριότητες λεπτοµερούς κατανόησης περιεχοµένου 

      Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σαν σκοπό να παροτρύνουν τον µαθητή να 

διαβάσει πιο προσεκτικά το κείµενο προκειµένου να εντοπίσει συγκεκριµένες 

πληροφορίες. Οι ασκήσεις αυτές µπορεί να έχουν τη µορφή ερωτήσεων 
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ανοικτού τύπου ή πολλαπλής επιλογής και προτάσεων µε απάντηση σωστό-

λάθος ή ναι-όχι.  

Εναλλακτικά οι δραστηριότητες µπορεί να αφορούν αντιστοιχήσεις τίτλων µε 

παραγράφους, τοποθέτηση µπερδεµένων παραγράφων στη σωστή σειρά ή 

συµπλήρωση κενών µε προτάσεις που έχουν αφαιρεθεί από το κείµενο. 

γ.   ∆ραστηριότητες για εξάσκηση στο λεξιλόγιο 

Αυτού του είδους οι δραστηριότητες αφορούν τη συµπλήρωση κενών που 

υπάρχουν στο κείµενο µε λέξεις από µια λίστα που δίνεται στους µαθητές. 

Έτσι οι µαθητές πρέπει να συµπεράνουν από τα συµφραζόµενα το νόηµα 

λέξεων που ίσως δεν γνωρίζουν, να διακρίνουν διαφορές µεταξύ τους και τις 

βάλουν στην κατάλληλη θέση. 

3. ∆ραστηριότητες για µετά την ανάγνωση  

Μετά την ανάγνωση οι διδάσκοντες αναθέτουν στους µαθητές δραστηριότητες που 

θα τους βοηθήσουν να εµβαθύνουν στο θέµα του κειµένου και να αναπτύξουν και 

άλλες δεξιότητες που να σχετίζονται µε όσα διάβασαν.  

Συνήθως η κατανόηση γραπτού λόγου συνδέεται µε την παραγωγή γραπτού λόγου 

καθώς οι µαθητές µπορούν να γράψουν µια περίληψη όσων διάβασαν ή να γράψουν 

µία εργασία µε παρόµοιο θέµα. Η εργασία αυτή µπορεί να γίνει συλλογικά σε 

ζευγάρια ή οµάδες οπότε αναπτύσσεται η συνεργασία µεταξύ των µαθητών και 

γίνεται κάποια εξάσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου. 

Επίσης, πριν να γράψουν οι ίδιοι κάποιο κείµενο, µπορούν να επεκτείνουν όσα 

έµαθαν ψάχνοντας για περισσότερες πληροφορίες σε άλλες πηγές όπως σε άρθρα, σε 

εγκυκλοπαίδειες ή στο διαδίκτυο αναπτύσσοντας έτσι τη δεξιότητα της κατανόησης 

γραπτού λόγου.  
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7. ∆ιδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη της κατανόησης γραπτού λόγου:  

7.1 Επίπεδο Α (αρχάριο) 

α) Πρώτη διδακτική πρόταση 

    Τίτλος: «Υγιεινή διατροφή» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαµηλού επιπέδου 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση ερωτηµατολογίου 

Στρατηγικές: ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, συνεργασία µεταξύ 
µαθητών, ανασυνδυασµός, χρήση πηγών 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας 

 
Πορεία διδασκαλίας:  

• Επειδή το επίπεδο είναι χαµηλό, ο καθηγητής µπορεί να ξεκινήσει το µάθηµα 

εξηγώντας κάποιες λέξεις από το κείµενο που µπορεί να είναι δύσκολες ή 

άγνωστες στους µαθητές. Γράφει στον πίνακα λέξεις όπως διατροφή, υγιεινός,  

µερίδες και µερικά επιρρήµατα συχνότητας όπως συχνά, σπάνια, καθηµερινά, 

κ.ά. και τα εξηγεί. Στη συνέχεια,  ο καθηγητής γράφει κάποιες τροφές στον 

πίνακα και ρωτά τους µαθητές πόσο συχνά τις τρώνε. Έτσι οι µαθητές 

αξιοποιώντας τις εµπειρίες τους (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης) 

αποκτούν µία πρώτη επαφή µε το περιεχόµενο του κειµένου που θα 

διαβάσουν.  

• Οι µαθητές µοιράζονται σε δυάδες και ο καθηγητής µοιράζει σε κάθε δυάδα 

από ένα ερωτηµατολόγιο. Τους εξηγεί ότι ο κάθε µαθητής πρέπει να κάνει 

στον άλλον τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και να σηµειώσει τις 

απαντήσεις. Τυχόν προβλήµατα στην κατανόηση του ερωτηµατολογίου 

µπορούν να αντιµετωπιστούν µέσω της εργασίας σε ζεύγη (Συνεργασία). 

Αφού τελειώσουν όλοι την άσκηση, ο καθηγητής τους δίνει το φύλλο µε τα 

αποτέσµατα για να διαπιστώσουν αν έχουν ή όχι σωστή διατροφή.  

• Στη συνέχεια, οι µαθητές αναφέρουν στην τάξη (ενσωµάτωση προφορικού 

λόγου) τα αποτελέσµατα των συµµαθητών τους φτιάχνοντας ολοκληρωµένες 

προτάσεις (Ανασυνδυασµός) όπως π.χ. Ο Πέτρος κάνει υγιεινή διατροφή γιατί 

τρώει πολλά λαχανικά και φρούτα, δεν πίνει καφέ και δεν τρώει συχνά γλυκά. 
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Πρέπει, όµως, να τρώει λιγότερα αυγά την εβδοµάδα.  Επειδή µπορεί οι 

µαθητές να δυσκολευτούν στην αρχή, καλό είναι ο καθηγητής να δώσει ένα-

δύο παραδείγµατα ο ίδιος πριν να ξεκινήσουν οι µαθητές.  

• Σαν περαιτέρω δραστηριότητα ο καθηγητής µπορεί να αναθέσει στους 

µαθητές να ψάξουν στο διαδίκτυο (Χρήση πηγών) για πληροφορίες σχετικά 

µε τροφές που πρέπει να καταναλώνουµε συχνά για να είµαστε υγιείς και να 

φτιάξουν ένα µικρό ερωτηµατολόγιο που να περιέχει ερωτήσεις και για άλλες 

τροφές, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο φύλλο εργασίας, π.χ. γάλα, 

ψωµί, κ.ά.  
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1ο φύλλο εργασίας 

Κείµενο 
Πόσο υγιεινή διατροφή κάνετε; Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για να το 
µάθετε! Πείτε όµως την αλήθεια! 
1. Πόσα φλυτζάνια τσάι ή καφέ πίνετε κάθε µέρα; 

Α. Περισσότερα από οκτώ 
Β. Από τέσσερα ως επτά 
Γ. Λιγότερα από τέσσερα 

 2. Πόσα αυγά τρώτε την εβδοµάδα; 
 Α. Πάνω από τέσσερα 
 Β. Τρία ή τέσσερα 
 Γ. Ένα ή δύο 

3. Πόσο συχνά τρώτε κόκκινο κρέας; 
 Α. ∆ύο φορές την εβδοµάδα 
 Β. Μία φορά την εβδοµάδα 
 Γ. ∆ύο ως τρεις φορές το µήνα 

4. Πόσο συχνά τρώτε ψάρι; 
 Α. Σπάνια  
 Β. ∆ύο φορές το µήνα 
 Γ. Μια φορά την εβδοµάδα 

5. Πόσες µερίδες λαχανικών και φρούτων τρώτε καθηµερινά; 
 A. Μία  
 Β. ∆ύο ως τρεις 
 Γ. Τέσσερις ή περισσότερες 

6. Πόσα ποτήρια νερό πίνετε καθηµερινά; 
 Α. ∆ύο ή τρία 
 Β. Τέσσερα ως επτά 
 Γ. Από οκτώ και πάνω 

7. Πόσο συχνά τρώτε γλυκά;  
 Α. Κάθε µέρα  
 Β. Τέσσερις ως έξι φορές την εβδοµάδα 
 Γ. ∆ύο-τρεις φορές την εβδοµάδα 

8. Πόσο συχνά τρώτε πατατάκια, γαριδάκια, κτλ.; 
 A. Κάθε µέρα 
 Β. ∆ύο-τρεις φορές την εβδοµάδα 
 Γ. Το πολύ µία φορά την εβδοµάδα 
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2ο φύλλο εργασίας  
 
Αποτελέσµατα 
 
Μετρήστε πόσα Α, Β και Γ έχετε διαλέξει και διαβάστε τα αποτελέσµατα: 
 
Περισσότερα Α: ∆υστυχώς δεν προσέχετε τη διατροφή σας. Αν δεν την αλλάξετε  

   σύντοµα, µπορεί να βάλετε βάρος και να έχετε προβλήµατα υγείας. 
 

Περισσότερα Β: Η διατροφή σας δεν είναι κακή αλλά πρέπει να την βελτιώσετε. 
 
Περισσότερα  Γ: Μπράβο σας! Ακολουθείτε τους περισσότερους κανόνες καλής  

  διατροφής. Προσπαθείστε να βελτιώσετε όσα Α και Β έχετε.  
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β) ∆εύτερη διδακτική πρόταση 

   Τίτλος: «Ξενοδοχεία» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: προγραµµατισµός διακοπών 

Στρατηγικές: συνεργασία, σηµειώσεις, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης, πρόβλεψη, γρήγορης ανάγνωση, λεπτοµερής 
ανάγνωση, επιλεκτική προσοχή 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας  

 
Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής εξηγεί στους µαθητές του ότι πρόκειται να διαβάσουν µικρά, 

απλοποιηµένα αποσπάσµατα από διαφηµιστικά φυλλάδια ξενοδοχείων/ 

καταλυµµάτων. Πριν διαβάσουν τα κείµενα, τους δίνει το 1ο φύλλο εργασίας 

στο οποίο η πρώτη δραστηριότητα περιέχει ερωτήσεις που έχουν σχέση µε το 

θέµα. Ζητά από τους µαθητές του να χωριστούν σε ζευγάρια (Συνεργασία), 

να κάνουν ο ένας στον άλλον τις ερωτήσεις αυτές καταγράφοντας σύντοµα 

(Σηµειώσεις) τις προτιµήσεις του συµµαθητή τους. Στη συνέχεια, 

ανακοινώνονται οι προτιµήσεις και ο καθηγητής γράφει στον πίνακα τις 

κοινές προτιµήσεις κατά οµάδες.  Με τη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές  

επιστρατεύουν γνώσεις και λεξιλόγιο που ήδη έχουν και που θα τους 

χρειαστούν στη συνέχεια (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Αφού 

τελειώσει η πρώτη δραστηριότητα, ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές του 

να προχωρήσουν στη δεύτερη, όπου αναφέρονται µόνο οι ονοµασίες των 

πέντε καταλυµµάτων για τα οποία θα διαβάσουν και, σε συνεργασία µε το 

συµµαθητή τους, να µαντέψουν και να σηµειώσουν κάποια στοιχεία για το 

καθένα από αυτά (π.χ. τι προσφέρουν, τιµή, θέση, κ.ά.). Μέσω της 

δραστηριότητας αυτής οι µαθητές προβλέπουν τις πληροφορίες που θα 

διαβάσουν στο κείµενο (Προβλέψεις).  

• Στη συνέχεια, ο καθηγητής µοιράζει στους µαθητές το 2ο φύλλο εργασίας το 

οποίο περιέχει αποσπάσµατα από διαφηµιστικά φυλλάδια ξενοδοχείων/ 

καταλυµµάτων και τους ζητά να τα διαβάσουν γρήγορα για να διαπιστώσουν 

κατά πόσο οι προβλέψεις που έκαναν στην προηγούµενη δραστηριότητα ήταν 
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σωστές (Γρήγορη ανάγνωση). Ύστερα από τη γρήγορη ανάγνωση οι µαθητές 

πρέπει να διαβάσουν το κείµενο µε προσοχή (Λεπτοµερής ανάγνωση) και να 

σηµειώσουν σταυρούς όπου ταιριάζει στον πίνακα που τους δίνεται (Εστίαση 

της προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών).  

• Ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές να γράψουν ένα κείµενο όπου θα 

αναφέρουν σε ποιο από τα καταλύµµατα για τα οποία διάβασαν προτιµούν να 

µείνουν για διακοπές και για ποιους λόγους.  
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1ο φύλλο εργασίας 
 
 
1. Θα διαβάσετε µικρά κείµενα από διαφηµιστικά φυλλάδια ξενοδοχείων/  
καταλυµµάτων. Πριν διαβάσετε τα κείµενα, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις  
σε συνεργασία µε τον συµµαθητή σας και πείτε τις απαντήσεις σας στην τάξη: 
 
α)   Πού σας αρέσει να πηγαίνετε διακοπές; 
 
       
_________________________________________________________________ 
 
β)   Πού προτιµάτε να µένετε όταν πηγαίνετε διακοπές; 
 
       
_________________________________________________________________ 
 
 
γ)   Με τι σας αρέσει να ασχολείστε στις διακοπές σας; 
 
       
__________________________________________________________________ 
 

 
 
2.  Παρακάτω βλέπετε τις ονοµασίες των πέντε καταλυµµάτων για τα οποία θα  

διαβάσετε. Τι είδους κατάλυµµα νοµίζετε ότι είναι το καθένα και τι µπορεί να   
προσφέρει; ∆ουλέψτε σε ζευγάρια.  

 
     α)  Αρχοντικό»:_____________________________________________________ 
     β) «Στέλλα»: _______________________________________________________ 
     γ) «Χωριάτικο Σπίτι»: ________________________________________________ 
     δ)  «Περιπέτεια»: ____________________________________________________ 
     ε)   «Φιλοξενία»: ____________________________________________________ 
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2ο φύλλο εργασίας 

 
1. ∆ιαβάστε γρήγορα τα παρακάτω κείµενα και σε συνεργασία µε το συµµαθητή 

σας ελέγξτε τις απαντήσεις που δώσατε στην προηγούµενη άσκηση. 
 
2. ∆ιαβάστε µε µεγαλύτερη προσοχή τα παρακάτω κείµενα και βάλτε στον 

πίνακα που ακολουθεί σταυρούς για να ταιριάξετε το κάθε κατάλυµµα µε ό,τι 
προσφέρει.  

 
Κείµενα 

 
Αν τα χρήµατα δεν είναι πρόβληµα για σας, τότε ελάτε στο ξενοδοχείο «Αρχοντικό». 
Πενήντα µεγάλα δωµάτια µε πολλές ανέσεις και υπέροχη θέα στη θάλασσα σας 
περιµένουν. Για όσους θέλουν να γυµναστούν υπάρχει γυµναστήριο και πισίνα. Η 
κουζίνα επίσης είναι εξαιρετική! Συνήθως υπάρχουν ελεύθερα δωµάτια.  
 
Για ήσυχες, οικογενειακές διακοπές, τα δωµάτια «Στέλλα» είναι η καλύτερη λύση. 
∆εν έχουν πολυτέλειες αλλά είναι πολύ καθαρά. Επίσης, έχουν δική τους κουζίνα για 
όσους έχουν τα παιδιά τους µαζί και θέλουν να µαγειρέψουν κάτι.  
 
Αν σας αρέσουν οι εκδροµές στο βουνό, τότε προτιµείστε το «Χωριάτικο Σπίτι», ένα 
µικρό ξενοδοχείο µέσα στο δάσος. Έχει υπέροχη θέα στα γύρω βουνά και είναι πολύ 
κοντά στο χιονοδροµικό κέντρο. Εκεί κοντά υπάρχει και µια λίµνη όπου µπορείτε να 
πάτε βόλτα µε βάρκα.  
 
Αν θέλετε να είστε πιο κοντά στη φύση και δε σας πειράζει αν δεν έχετε πολλές 
ανέσεις, διαλέξτε το κάµπινγκ «Περιπέτεια». Βρίσκεται σε καταπληκτική θέση µέσα 
στα πεύκα και δίπλα στη θάλασσα. Μπορείτε να κάνετε θαλάσσια σπορ ή να πάτε για 
περπάτηµα στο δάσος. 
 
Εάν είστε έως 25 ετών και θέλετε ένα απλό αλλά καθαρό δωµάτιο, τότε θα πάτε στο 
ξενώνα νέων «Φιλοξενία». Συνήθως έρχονται πολλοί νέοι από διάφορες χώρες. Ίσως, 
όµως, να χρειαστεί να µείνετε µε άλλα δύο άτοµα στο ίδιο δωµάτιο. Πρέπει, όµως, να 
κλείσετε δωµάτιο από νωρίς γιατί, λόγω της χαµηλής τιµής, είναι συνήθως γεµάτο.  
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Πίνακας 
 

 «Α
ρχ
ον
τι
κό

» 

«Σ
τέ
λλ
α»

 

«Χ
ω
ρι
άτ
ικ
ο 

Σπ
ίτ
ι»

 

«Π
ερ
ιπ
έτ
ει
α

«Φ
ιλ
οξ
εν
ία

» 

Θέα      

Γυµναστική      

Κουζίνα στα δωµάτια      

Πολύ χαµηλές τιµές      

∆άσος και θάλασσα      

Μόνο για νέους      

Σκι      

Πολύ καλό φαγητό      
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Πίνακας - Λύσεις 

 
 «Α

ρχ
ον
τι
κό

» 

«Σ
τέ
λλ
α»

 

«Χ
ω
ρι
άτ
ικ
ο 

Σπ
ίτ
ι»

 

«Π
ερ
ιπ
έτ
ει
α»

 

«Φ
ιλ
οξ
εν
ία

» 

Θέα +  +   

Γυµναστική +     

Κουζίνα στα δωµάτια  +    

Πολύ χαµηλές τιµές     + 

∆άσος και θάλασσα    +  

Μόνο για νέους     + 

Σκι   +   

Πολύ καλό φαγητό +     
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γ) Τρίτη διδακτική πρόταση 

    Τίτλος: «Μικρές Αγγελίες» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαµηλού επιπέδου 

∆ιδακτικός στόχος: Αναζήτηση πληροφοριών µέσα από «Μικρές Αγγελίες» 

Στρατηγικές: συνεργασία, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, 
καταιγισµός ιδεών, γρήγορη ανάγνωση, εστίαση της 
προσοχής για τον εντοπισµό της γενικής ιδέας του 
κειµένου, πρόβλεψη, λεπτοµερής ανάγνωση, εστίαση της 
προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας  

 
Πορεία διδασκαλίας:  
 

• Ο καθηγητής εξηγεί στους µαθητές ότι πρόκειται να διαβάσουν απλοποιηµένα 

κοµµάτια από µικρές αγγελίες σε εφηµερίδα και τους ζητά πριν την ανάγνωση 

να σκεφτούν και να σηµειώσουν µαζί µε το συµµαθητή τους (Συνεργασία), 

πέντε πράγµατα ή υπηρεσίες που µπορούν να βρουν σε µικρές αγγελίες. Με τη 

διαδικασία αυτή οι µαθητές φέρνουν στην επιφάνεια γνώσεις  που ήδη έχουν 

(Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης) καθώς πρέπει να σκεφτούν τι 

έχουν πιθανώς ήδη δει στις αγγελίες της εφηµερίδας και να το καταγράψουν. 

Στη συνέχεια, το κάθε ζευγάρι λέει στον καθηγητή ό,τι σκέφτηκε και εκείνος 

το σηµειώνει στον πίνακα (Καταιγισµός ιδεών).  

• Ο καθηγητής µοιράζει στους µαθητές του το 1ο φύλλο εργασίας µε τον πίνακα 

«Οµάδα Β». Τους εξηγεί ότι ο πίνακας αυτός περιέχει αγγελίες από τις οποίες 

λείπουν οι πρώτες φράσεις. Τους ζητά να τις διαβάσουν γρήγορα (Γρήγορη 

ανάγνωση) και σε συνεργασία µε κάποιον συµµαθητή τους να σηµειώσουν τι 

νοµίζουν ότι διαφηµίζεται στην κάθε αγγελία. Με τη δραστηριότητα αυτή οι 

µαθητές πρέπει µε µια γρήγορη µατιά να καταλάβουν τι διαφηµίζει το κάθε 

κείµενο (Εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό της γενικής ιδέας του 

κειµένου). Επίσης, οι µαθητές καλούνται να µαντέψουν κάτι που θα 

ανακαλύψουν µόλις διαβάσουν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα µέρη των 

κειµένων (Προβλέψεις). 
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• Ο καθηγητής µοιράζει στους µαθητές του το 2ο φύλλο εργασίας µε τον πίνακα 

µε τίτλο «Οµάδα Α» ο οποίος περιέχει την αρχή της κάθε αγγελίας που 

διάβασαν λίγο πριν. Η δραστηριότητα που πρέπει να κάνουν είναι να 

ταιριάξουν τα κοµµάτια από την «Οµάδα Α» µε τα κοµµάτια από την «Οµάδα 

Β», σηµειώνοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κουτάκι στην 

άσκηση που ακολουθεί. Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί προσοχή καθώς οι 

µαθητές πρέπει διαβάσουν µε προσοχή τα κείµενα (Λεπτοµερής 

ανάγνωση)και να τα κατανοήσουν σε βάθος προκειµένου να εντοπίσουν 

κοινά σηµεία στα αποσπάσµατα (Εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό 

συγκεκριµένων πληροφοριών).    

• Αφού ολοκληρωθεί και ελεγχθεί η άσκηση, ο καθηγητής αναθέτει στους 

µαθητές του  να συνεργαστούν µε το συµµαθητή τους και να γράψουν πέντε 

αγγελίες για κάποια εφηµερίδα.  
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     Είναι ελεύθερη κάθε
µέρα από τις 9 το πρωί ως
τις 2 το µεσηµέρι. 

8

     Σίγουρα θα βρείτε
το κατάλληλο για το
δικό σας σπίτι.

7 

     Όµως υπάρχουν 
λίγες θέσεις, γι΄ 
αυτό µην αργείτε! 

3 

     Μπορείτε να διαλέξετε 
ανάµεσα σε πολλά µοντέρνα 
σχέδια που ταιριάζουν µε 
κάθε ντύσιµο. 

9 

       Έχει τρία υπνοδωµάτια 
και βρίσκεται στον πέµπτο 
όροφο. 

4

    Πρέπει να ξέρει καλά 
γραφοµηχανή και δύο ξένες 
γλώσσες. 

     Έχει µόνο ένα 
υπνοδωµάτιο. 
6 

 
Έχει πολύ λίγα χιλιόµετρα. 
1

     Είναι µόνο έξι  
     µηνών και πολύ 
καλής ράτσας.  

2 

     Είναι σχεδόν  
καινούργια και δεν 
έχουν χαλάσει ποτέ. 

10
     Αν σας    
     αρέσει το   
     διάβασµα, τότε 
πρέπει να έρθετε 
στο βιβλιοπωλείο 
µας. 

11 

1ο φύλλο εργασίας 

∆ιαβάστε γρήγορα τα παρακάτω κοµµάτια από µικρές αγγελίες και µαζί µε το 

συµµαθητή σας σηµειώστε τι νοµίζετε ότι διαφηµίζεται στην κάθε αγγελία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 
6. ________________________ 
7. ________________________ 
8. ________________________ 
9. ________________________ 
10. ________________________ 
11. ________________________ 
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2ο φύλλο εργασίας 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω αποσπάσµατα αγγελιών και ταιριάξτε τα 
κοµµάτια της οµάδας Α µε τα κοµµάτια της οµάδα Β σηµειώνοντας τον κατάλληλο 
αριθµό στα κουτάκια που ακολουθούν. Υπάρχουν δύο αποσπάσµατα από την οµάδα 
Β που δεν ταιριάζουν σε καµία αγγελία. 
Οι αριθµοί που πρέπει να σηµειώσετε είναι ΟΚΤΩ (8), χωρίς το παράδειγµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

      Χαρίζουµε σκυλάκι 
σε οικογένεια µε παιδιά. 
Η 

     Σε εµάς θα βρείτε 
χαλιά σε πολλά 
σχέδια. 

Ζ

     Είναι ελεύθερη κάθε 
µέρα από τις 9 το πρωί ως 
τις 2 το µεσηµέρι. 

8

     Σίγουρα θα βρείτε 
το κατάλληλο για το 
δικό σας σπίτι.

7

     Όµως υπάρχουν 
λίγες θέσεις, γι΄ 
αυτό µην αργείτε! 

3 

     Κυρία ζητά εργασία σαν 
καθαρίστρια σε σπίτια.  
Ε        Εδώ θα βρείτε πολλές 

τσάντες και ζώνες.  
 

Β

          Ενοικιάζεται µεγάλο 
διαµέρισµα µε υπέροχη θέα! 
Γ 

        
       Καινούργιο αυτοκίνητο σε 
πολύ χαµηλή τιµή. Πραγµατική 
ευκαιρία! 

Α 

     Μπορείτε να διαλέξετε 
ανάµεσα σε πολλά µοντέρνα 
σχέδια που ταιριάζουν µε 
κάθε ντύσιµο. 

9 

       Έχει τρία υπνοδωµάτια 
και βρίσκεται στον πέµπτο 
όροφο. 

4

    Πρέπει να ξέρει καλά 
γραφοµηχανή και δύο ξένες 
γλώσσες. 

5 

     Έχει µόνο ένα 
υπνοδωµάτιο. 
6 

 
Έχει πολύ λίγα χιλιόµετρα. 
1

       Μεγάλη εταιρία   
        ζητά υπάλληλο γραφείου. 
ΣΤ

        ∆ωρεάν µαθήµατα         
         υπολογιστών στο δήµο µας.  
∆

     Είναι µόνο έξι  
     µηνών και πολύ 
καλής ράτσας.  

2 

ΟΜΑ∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β

      Ψυγείο και 
πλυντήριο 
πωλούνται µαζί.  

Θ 

     Είναι σχεδόν  
καινούργια και δεν 
έχουν χαλάσει ποτέ.  

10
     Αν σας    
     αρέσει το   
     διάβασµα, τότε 
πρέπει να έρθετε 
στο βιβλιοπωλείο 
µας. 

11 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
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1. Α     1 

2. Β  

3. Γ  

4. ∆  

5. Ε  

6. ΣΤ  

7. Ζ  

8. Η  

9. Θ  
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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ΛΥΣΕΙΣ 
 

1. Α     1 

2. Β 9 

3. Γ 4 

4. ∆ 3 

5. Ε 8 

6. ΣΤ 5 

7. Ζ 7 

8. Η 2 

9. Θ 10 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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7.2 Επίπεδο B 

α) Πρώτη διδακτική πρόταση 

    Τίτλος: «Φίλοι δι’ αλληλογραφίας» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαµηλού επιπέδου 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση γραπτών µηνυµάτων  

Στρατηγικές: εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό της γενικής ιδέας 
του κειµένου (γρήγορη ανάγνωση), καταιγισµός ιδεών, 
εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων 
πληροφοριών (λεπτοµερής ανάγνωση), χρήση 
συµφραζοµένων για την κατανόηση του νοήµατος, 
συνεργασία µεταξύ µαθητών (συζήτηση, ανταλλαγή 
απόψεων) 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου 

Υλικό: 1 φύλλο εργασίας  

 
Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής δίνει στους µαθητές τα κείµενα µε τον πίνακα και τους ζητά να 

τα διαβάσουν γρήγορα προκειµένου να καταλάβουν για το τι είδους κείµενα 

πρόκειται και πού µπορούν να τα βρουν (Εστίαση της προσοχής για τον 

εντοπισµό της γενικής ιδέας του κειµένου). Στη συνέχεια, συλλέγει ιδέες 

από τους µαθητές και τις γράφει στον πίνακα (Καταιγισµός ιδεών). Εξηγεί 

την έννοια «φίλος δι’ αλληλογραφίας» και ρωτά αν κάποιοι από την τάξη 

έχουν ή είχαν ποτέ τέτοιου είδους αλληλογραφία.  

• Ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές να χωριστούν σε δυάδες και να 

διαβάσουν µε προσοχή τα κείµενα (Λεπτοµερής ανάγνωση) προκειµένου να 

συµπληρώσουν τα στοιχεία που λείπουν από τον πίνακα. Καθώς δουλεύουν σε 

ζευγάρια µπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον (Συνεργασία) για να 

ολοκληρώσουν πιο εύκολα την άσκηση. Κατά τη διάρκεια της λεπτοµερούς 

ανάγνωσης οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν κάποιο άγνωστο λεξιλόγιο 

από τα συµφραζόµενα του κειµένου (Αξιοποίηση συµφραζοµένων για την 

κατανόηση του νοήµατος) Αφού συµπληρώσουν τον πίνακα, ο καθηγητής 

ελέγχει τις απαντήσεις κάνοντας ερωτήσεις (ενσωµάτωση κατανόησης 

προφορικού λόγου) όπως «Πόσων χρονών είναι η Μαρία;», «Από ποια χώρα 
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είναι ο Τζιοβάνι;», «Τι δουλειά κάνει ο Ιβάν;», «Τι αρέσει στον Παύλο να 

κάνει στον ελεύθερο χρόνο του;». Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι µαθητές 

µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις ερωτήσεις γνωριµίας και να δίνουν 

απαντήσεις. Ο καθηγητής µπορεί να γράψει αυτές τις ερωτήσεις στον πίνακα 

δίνοντας και την αρχή των απαντήσεων έτσι ώστε οι µαθητές να εξοικειωθούν 

καλύτερα µε τη δοµή τους.  

• Ο καθηγητής ζητά πάλι από τους µαθητές να δουλέψουν σε δυάδες και να 

αποφασίσουν ποια από τα άτοµα που αναφέρονται στο κείµενο θα ταίριαζαν 

µεταξύ τους (Συνεργασία). Στο τέλος κάθε δυάδα παρουσιάζει στην τάξη την 

επιλογή της και αναφέρει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή 

(ενσωµάτωση παραγωγής προφορικού λόγου). Ο καθηγητής µπορεί, 

προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές στη σωστότερη διατύπωση των 

απόψεών τους, να γράψει στον πίνακα βοηθητικές φράσεις όπως «Πιστεύουµε 

ότι ο/η ......... ταιριάζει περισσότερο µε τον/την ............. επειδή ........... (και 

στους δύο αρέσει το ...................)/(έχουν παρόµοια ηλικία), κτλ.».  

• Ύστερα από την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων ο καθηγητής 

ζητά από τους µαθητές να γράψουν µια περιγραφή του εαυτού τους ζητώντας 

φίλο δια αλληλογραφίας (ενσωµάτωση παραγωγής γραπτού λόγου). 
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Φύλλο εργασίας 

 
Κείµενο 
 
Γειά σας! Με λένε Παύλο και είµαι από την Ελλάδα. Είµαι δεκαεπτά ετών και είµαι 
µαθητής λυκείου. ∆ιαβάζω πολλές ώρες κάθε µέρα για το σχολείο αλλά στον 
ελεύθερο χρόνο µου κάνω σπορ. Μου αρέσει το τένις και το ποδόσφαιρο. Επίσης, 
µου αρέσει να πηγαίνω εκδροµές.  
 
Είµαι η Μαρία και είµαι από την Ισπανία. Μένω στην Βαρκελώνη και είµαι είκοσι 
ετών. Είµαι φοιτήτρια στο πανεπιστήµιο της πόλης µου. Σπουδάζω φιλολογία. Μου 
αρέσει πολύ να πηγαίνω εκδροµές σε αρχαιολογικούς τόπους Επίσης, µου αρέσει να 
πηγαίνω για µπάνιο στη θάλασσα όταν έχει καλό καιρό.  
 
Με λένε Ιβάν και είµαι από τη Ρωσία. Είµαι είκοσι έξι ετών. Μένω στη Μόσχα και  
εργάζοµαι σε ένα τουριστικό γραφείο. Ξέρω λίγα ελληνικά αλλά θέλω να τα µάθω 
καλύτερα. Όταν δεν δουλεύω, περνάω την ώρα µου στο διαδίκτυο. Επίσης, πηγαίνω 
συχνά στον κινηµατογράφο.  
 
Λέγοµαι Τζιοβάνι και είµαι από την Ιταλία. Είµαι υπάλληλος σε ένα ξενοδοχείο στη 
Ρώµη. Έρχονται συχνά Έλληνες στο ξενοδοχείο µας. Μου αρέσει πολύ ο χορός και η 
µουσική. Είµαι είκοσι επτά ετών. Α, επίσης µου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. 
 
Με λένε Άννα και είµαι από το Παρίσι. ∆εν εργάζοµαι. Είµαι δεκαοκτώ χρονών. 
Μόλις τελείωσα το σχολείο και αποφάσισα, πριν πάω στο Πανεπιστήµιο, να κάνω για 
τρεις µήνες διακοπές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Θα ήθελα πολύ να έρθω και 
στην Ελλάδα. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, η µουσική και το διάβασµα.  
 
Με λένε Έλενα και είµαι από την Αγγλία. Έµεινα πέρσι στην Ελλάδα για ένα χρόνο 
και µου άρεσε πολύ. Εκεί εργαζόµουν σαν καθηγήτρια αγγλικών. Τώρα δουλεύω σε 
µία εταιρία στο Λονδίνο. Στον ελεύθερο χρόνο µου πηγαίνω στο θέατρο και σε 
µουσεία. Α, ξέχασα να σας πω ότι είµαι είκοσι πέντε ετών.  
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∆ραστηριότητα 
∆ιαβάστε µε προσοχή τα παραπάνω κείµενα και σε συνεργασία µε το συµµαθητή σας  
συµπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί µε τα στοιχεία που λείπουν. ∆εν χρειάζεται να 
συµπληρωθούν όλα τα κουτάκια. 
 
Όνοµα       

Ηλικία 25      

Χώρα  Γαλλία     

Πόλη   Βαρκελώνη    

Απασχόληση    Υπάλληλος 
σε 
ξενοδοχείο 

 Μαθητής 

Ενδιαφέροντα     ∆ιαδίκτυο, 
κινηµατογράφος 
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Λύσεις 

 
Όνοµα Έλενα Άννα Μαρία Τζιοβάνι Ιβάν Παύλος 

Ηλικία 25 18 20 27 26 18 

Χώρα Αγγλία Γαλλία Ισπανία Ιταλία Ρωσία Ελλάδα 

Πόλη Λονδίνο Παρίσι Βαρκελώνη Ρώµη Μόσχα --------- 

Απασχόληση Καθηγήτρια -------- Φοιτήτρια Υπάλληλος 
σε 
ξενοδοχείο 

Υπάλληλος σε 
τουριστικό 
γραφείο 

Μαθητής 

Ενδιαφέροντα Θέατρο, 
µουσεία 

Ταξίδια, 
µουσική, 
διάβασµα 

Εκδροµές, 
µπάνια 

 ∆ιαδίκτυο, 
κινηµατογράφος 

Τένις, 
ποδόσφαιρο 
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β) ∆εύτερη ∆ιδακτική πρόταση 

    Τίτλος: «Ηµερολόγια» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαµηλού επιπέδου 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση πληροφοριών που βρίσκουµε σε ηµερολόγια 

Στρατηγικές: ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, συνεργασία µεταξύ 
µαθητών, πρόβλεψη, λεπτοµερής ανάγνωση για εντοπισµό 
συγκεκριµένων πληροφοριών 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας 

 
Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής ξεκινά το µάθηµα µε µια άσκηση προθέρµανσης µε την οποία 

κάνει διάφορες ερωτήσεις στους µαθητές  (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης). Συγκεκριµένα, κάνει στους µαθητές τους ερωτήσεις όπως «Τι 

κάνατε χθες;», «Πήγατε στον κινηµατογράφο το περασµένο 

Σαββατοκύριακο;», «Πότε φάγατε για τελευταία φορά σε εστιατόριο;» κ.ά.  µε 

τις οποίες ενθαρρύνει τους µαθητές τους να χρησιµοποιήσουν τον αόριστο για 

να περιγράψουν τι έκαναν πρόσφατα. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

εισαγωγή στο θέµα που θα ακολουθήσει.  

• Ο καθηγητής χωρίζει τους µαθητές του σε µικρές οµάδες των τριών ατόµων 

και τους δίνει το πρώτο φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει µόνο την πρώτη 

φράση από κάθε κείµενο. Τους ζητά να συζητήσουν µεταξύ τους 

(Συνεργασία) και να µαντέψουν τι θα µπορούσε να ακολουθήσει στο κάθε 

κείµενο και πού θα έβρισκαν τέτοιου είδους κείµενα (Προβλέψεις). Στη 

συνέχεια, αφού εξηγήσει ότι πρόκειται για προσωπικά ηµερολόγια, τους 

µοιράζει το δεύτερο φύλλο εργασίας και τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν στην 

άσκηση. Επειδή πρέπει να εντοπίσουν αρκετές πληροφορίες οι τρείς µαθητές 

σε κάθε οµάδα διαβάζουν από ένα ηµερολόγιο ο καθένας και οι τρεις µαζί 

συµπληρώνουν τον πίνακα. Για να βρουν και να σηµειώσουν ποιος έκανε την 

κάθε δραστηριότητα κάθε µέρα οι µαθητές πρέπει να διαβάσουν µε προσοχή 

το κείµενο (Εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων 

πληροφοριών). Στο διάστηµα που οι µαθητές κάνουν την άσκηση ο 

καθηγητής σχεδιάζει τον πίνακα.  
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• Ύστερα από την ολοκλήρωση της άσκησης ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις για 

να εξακριβώσει την κατανόηση του κειµένου και να δώσει τη δυνατότητα 

στους µαθητές να εξασκήσουν τη χρήση του αόριστου. Συγκεκριµένα, κάνει 

ερωτήσεις όπως «Τι έκανε η Σοφία τη ∆ευτέρα;», «Ποια µέρα πήγε 

κινηµατογράφο ο Μάρκος;», «Πού πήγε η Εύη το Σάββατο;» στις οποίες οι 

µαθητές πρέπει να απαντήσουν µε φυσικό τρόπο (ενσωµάτωση κατανόησης 

και παραγωγής προφορικού λόγου). Αφού συµπληρωθούν κάποια κουτάκια, 

ζητά από τους µαθητές να συνεχίσουν αυτοί τις ερωτήσεις ενώ ο καθηγητής 

συνεχίζει να σηµειώνει τις απαντήσεις στον πίνακα και επεµβαίνει µόνο για να 

διορθώσει τυχόν λάθη. 

• Ύστερα από την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων ο καθηγητής 

ζητά από τους µαθητές να γράψουν ένα ηµερολόγιο όπου θα περιγράφουν τι 

έκαναν οι ίδιοι την περασµένη εβδοµάδα (ενσωµάτωση παραγωγής γραπτού 

λόγου). 



 137 

 
 
1ο φύλλο εργασίας 

 
Σοφία 

∆ευτέρα 
Το βράδυ βγήκα για φαγητό µε τον Πέτρο. Πήγαµε σε ένα ινδικό εστιατόριο αλλά δεν µου 
άρεσε πολύ. 
 
Μάρκος 

∆ευτέρα 
Ήρθαν οι φίλοι µου στο σπίτι για να δούµε ποδόσφαιρο. Ευτυχώς η οµάδα µου κέρδισε! 
 
Εύη 

∆ευτέρα 
Το πρωί δεν είχα δουλειά κι έτσι πήγα να αγοράσω ρούχα µε τη µητέρα µου. 
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2ο φύλλο εργασίας 
 
Κείµενο 
 
Σοφία 

∆ευτέρα 
Το βράδυ βγήκα για φαγητό µε τον Πέτρο. Πήγαµε σε ένα ινδικό εστιατόριο αλλά δεν µου 
άρεσε πολύ. 

Τρίτη 
Πήγα για ψώνια µε τη φίλη µου τη Χριστίνα. Κουράστηκα πολύ γιατί περπατήσαµε για 
πολλές ώρες αλλά αγοράσαµε φανταστικά ρούχα! 
 

Τετάρτη 
Ξεκίνησα τα µαθήµατα χορού. Ήταν πολύ ευχάριστα και όχι τόσο δύσκολα όσο περίµενα. Θα 
τα συνεχίσω σίγουρα. 

Πέµπτη 
Πήγα για κολύµβηση όπως κάθε Πέµπτη. Όµως κουράστηκα πολύ γιατί έκανα κολύµπι για 
µία ώρα. 

Παρασκευή 
Πέρασα υπέροχα! Μαζί µε όλη την παρέα πήγαµε για φαγητό και µετά για χορό. Γύρισα στις 
πέντε το πρωί. 

Σάββατο 
Πήγα στο θέατρο µε την Άννα. Είδαµε µια κωµωδία αλλά δεν µου άρεσε γιατί δεν ήταν 
καθόλου αστεία. 

Κυριακή 
Επιτέλους ξεκούραση! Όλη µέρα κάθησα στο σπίτι και δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Μόνο 
φαγητό, ταινίες και λίγο διάβασµα. 
 
Μάρκος 

∆ευτέρα 
Ήρθαν οι φίλοι µου στο σπίτι για να δούµε ποδόσφαιρο. Ευτυχώς η οµάδα µου κέρδισε! 

Τρίτη 
Πήγα στον κινηµατογράφο µε τον Χρήστο. Είδαµε µια πολεµική ταινία που ήθελα να δω από 
καιρό. Μου άρεσε πολύ. 

Τετάρτη 
Πήγα στο γυµναστήριο ύστερα από αρκετό καιρό. Ξεκίνησα ένα καινούργιο πρόγραµµα 
γυµναστικής. 

Πέµπτη 
Το βράδυ πήγα για φαγητό µε την Ελένη σε ένα ιταλικό εστιατόριο και µετά για ένα ποτό.  

Παρασκευή 
∆εν αισθανόµουν καλά όλη την ηµέρα. Το βράδυ πήγα στο γιατρό αλλά ευτυχώς δεν είχα 
τίποτα σοβαρό. Μόνο ένα κρύωµα. 

Σάββατο 
Έµεινα σπίτι όλη την ηµέρα και ξεκουράστηκα. Το βράδυ ήρθε ο Χρήστος µαζί µε την Ελένη 
για να δούµε όλοι µαζί ταινία στο βίντεο. 

Κυριακή 
Ήµουν πολύ καλύτερα. Το πρωί πήγα σε µια έκθεση βιβλίου και αγόρασα µερικά βιβλία που 
ήθελα να διαβάσω από καιρό. 
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Εύη 
∆ευτέρα 

Το πρωί δεν είχα δουλειά κι έτσι πήγα να αγοράσω ρούχα µε τη µητέρα µου. 
Τρίτη 

Ύστερα από τη δουλειά πήγα στον κινηµατογράφο µε τη συνάδελφό µου την Ελένη. 
∆υστυχώς η ταινία που είδαµε ήταν πολυ βαρετή. ∆εν µου άρεσε καθόλου. 

Τετάρτη 
Βγήκα για ένα ποτό µε τον φίλο µου τον Αντώνη. Περάσαµε πολύ ωραία.  

Πέµπτη 
Πήγα για φαγητό σε ένα κινέζικο εστιατόριο µε τη φίλη µου την Άννα. Όλα τα φαγητά ήταν 
πολύ νόστιµα.  

Παρασκευή 
Βγήκαµε µε όλη την παρέα για ποτό και µετά πήγαµε για χορό µέχρι αργά. 

Σάββατο 
Πήγα µε την Όλγα στο θέατρο. Ήθελα από καιρό να δω αυτήν την παράσταση και τελικά 
άξιζε τον κόπο. 

Κυριακή 
Έλειπα όλη την ηµέρα από το σπίτι. Πήγαµε µε όλη την παρέα εκδροµή στο βουνό και 
γυρίσαµε αργά. Περάσαµε υπέροχα. 
 
 
∆ραστηριότητα 
∆ιαβάστε µε προσοχή τα παραπάνω κείµενα και σε συνεργασία µε τους συµµαθητές σας  
συµπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί µε τα ονόµατα των ατόµων που έκαναν την 
κάθε δραστηριότητα. Σε κάποια κουτάκια πρέπει να σηµειώσετε πάνω από ένα ονόµατα 
ενώ σε άλλα κανένα όνοµα.  
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∆ευτέρα 
(παράδειγµα) 

   Σοφία     Εύη Μάρκος 

Τρίτη           

Τετάρτη            

Πέµπτη           

Παρασκευή           

Σάββατο           

Κυριακή           
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γ) Τρίτη διδακτική πρόταση  

    Τίτλος: «Κατοικίδια ζώα» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαµηλού επιπέδου 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση κειµένου µε απαρίθµηση στοιχείων 

Στρατηγικές: ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, συνεργασία µεταξύ 
µαθητών, πρόβλεψη, λεπτοµερής ανάγνωση για εντοπισµό 
συγκεκριµένων πληροφοριών, χρήση συµφραζοµένων για 
την κατανόηση του νοήµατος 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας 

 
Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής ξεκινά το µάθηµα µε µια άσκηση εξοικείωσης µε το θέµα του 

κειµένου. Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες και σε δυάδες απαντούν 

στις ερωτήσεις που περιέχονται στο 1ο φύλλο εργασίας (Συνεργασία) 

ανταλλάσσοντας προσωπικές απόψεις και εµπειρίες (Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης). Στη συνέχεια, η κάθε οµάδα αναφέρει τις 

απαντήσεις στην τάξη και ο καθηγητής σηµειώνει σύντοµα τις απαντήσεις 

στον πίνακα. 

• Ο καθηγητής µοιράζει το 2ο φύλλο εργασίας  το οποίο οι µαθητές διαβάζουν 

χωρισµένοι σε δυάδες. Ενώ διαβάζουν το κείµενο, επιβεβαιώνουν τις 

απαντήσεις που έδωσαν στην προηγούµενη δραστηριότητα. Με µια δεύτερη 

πιο λεπτοµερή ανάγνωση οι µαθητές κάνουν την άσκηση εντοπίζοντας στον 

πίνακα την πρόταση που ταιριάζει στην κάθε οδηγία του κειµένου (Εστίαση 

της προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών). Τυχόν 

άγνωστο λεξιλόγιο αντιµετωπίζεται µέσω της κατανόησης των υπόλοιπων 

στοιχείων του κειµένου (Αξιοποίηση συµφραζοµένων για την κατανόηση 

του νοήµατος). Ο καθηγητής ελέγχει προφορικά τις απαντήσεις.   

• Ύστερα από την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων ο καθηγητής 

ζητά από τους µαθητές να γράψουν ένα κείµενο όπου, παίρνοντας ιδέες από 

όσα διάβασαν και άκουσαν από τους συµµαθητές τους, θα περιγράφουν τα 

πλεονεκτήµατα και τα προβλήµατα του να έχει κάποιος ένα κατοικίδιο ζώο 

(ενσωµάτωση παραγωγής γραπτού λόγου). 
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1ο φύλλο εργασίας 

Σε συνεργασία µε τους συµµαθητές σας απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Είχατε ποτέ ή έχετε κάποιο κατοικίδιο; Τι είδους; 

2. Αν έχετε κατοικίδιο, σας αρέσει να ασχολήστε µε αυτό;  

3. Ποια προβλήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν τα κατοικίδια στους ιδιοκτήτες 
τους; Έχετε αντιµετωπίσει ποτέ τέτοια προβλήµατα; Πώς τα αντιµετωπίσατε; 

4. Τι νοµίζετε ότι χρειάζεται να έχει ένα κατοικίδιο για να περνάει καλά; 

5. Πιστεύετε ότι στη χώρα σας τα ζώα έχουν την προσοχή που χρειάζονται; 
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2ο φύλλο εργασίας 
 

Κείµενο 

Μπορεί να γίνει ένα ζωάκι ... δώρο; 
 
Ονοµαστικές γιορτές, γενέθλια, Χριστούγεννα και φυσικά ανάγκη για αγορά δώρου. 

Πώς όµως θα ξεχωρίσουµε; Πώς θα ξεφύγουµε από τα γνωστά «ρούχα, κοσµήµατα, 

κ.λπ.»; Μήπως το «δώρο» να είναι ζωντανό; Αλήθεια, είναι απλά ένα «δώρο» το 

κουτάβι ή το γατάκι; ∆ιαβάζοντας τα παρακάτω θα καταλάβουµε ότι το έχει κανείς 

ζωάκι σίγουρα δεν είναι παιχνίδι. Πριν λοιπόν αποφασίσουµε να πάρουµε ένα 

«ζωντανό δώρο» στον εαυτό µας ή σε κάποιον που αγαπάµε, καλό θα είναι πρώτα να 

σκεφτούµε τις παρακάτω οδηγίες: 

 1.Το ζωάκι θα είναι µέλος της οικογένειάς µας για 15 περίπου χρόνια. 

 2. Πρέπει να ξοδεύουµε αρκετά χρήµατα για να του δίνουµε αυτά που χρειάζεται.   

 3. Όταν πάµε διακοπές δεν πρέπει να το αφήνουµε µόνο του.   

 4. Ο ιδιοκτήτης του διαµερίσµατός µας µπορεί να µας δηµιουργήσει πρόβληµα και  

     να µη θέλει να  έχουµε κανένα ζώο. 

 5. Είναι  πολύ πιθανό το κατοικίδιό µας να κάνει την «ανάγκη» του πάνω στο  

     ακριβό χαλί µας ή στον καναπέ αν δεν προσέξουµε. 

 6. Ειδικά στα γατάκια αρέσει πολύ να ξύνουν τα νύχια τους σε µοκέτες, χαλιά,  

     καναπέδες, κουρτίνες και ξύλινα έπιπλα. 

 7. ∆υστυχώς οι τρίχες από τα ζωάκια πέφτουν περισσότερο από τους ανθρώπους. 

 8.Ενώ µας αρέσει κάποιο σκυλάκι, µπορεί όταν µεγαλώσει να παραείναι µεγάλο  

     για το διαµέρισµα ή τα γούστα µας. 

9. Πρέπει να του προσφέρουµε την ευκαιρία να µάθει καλούς τρόπους και να µην  

    καταλήξει στο δρόµο.  

Πηγή: http://eportal.gr/portal/technology/peribalon/6370oz_200512276370.php3 
 

∆ραστηριότητα 
 
∆ιαβάστε µε προσοχή το παραπάνω κείµενο το οποίο περιέχει χρήσιµες συµβουλές που 
πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη πριν πάρουµε κάποιο κατοικίδιο. Σε συνεργασία µε τους 
συµµαθητές σας συµπληρώστε τις οδηγίες αυτές µε τις προτάσεις του πίνακα που 
ακολουθεί γράφοντας τον αριθµό της κάθε οδηγίας δίπλα στην πρόταση που ταιριάζει.  
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Πρέπει λοιπόν να είµαστε έτοιµοι να το κρατήσουµε για πολύ 
καιρό.     Παράδειγµα 1 

Είναι καλύτερα ή να το παίρνουµε µαζί µας ή να το αφήνουµε σε 
ένα ξενοδοχείο.  

Έχουµε την αγάπη και την υποµονή που χρειάζεται για να µην 
αντιδράσουµε βίαια όταν αυτό συµβεί;  

Ένας καλός τρόπος είναι να το πάµε σε έναν σωστό εκπαιδευτή, ή 
έστω να τον ρωτήσουµε κάποια βασικά πράγµατα που θα κάνουν 
και τη δική µας αλλά και του σκύλου µας τη ζωή καλύτερη και 
ευκολότερη. 

 

Για παράδειγµα, είναι απαραίτητο να έχει καλή τροφή, ιατρικές 
εξετάσεις και σωστή συµπεριφορά χωρίς νεύρα και ξύλο.  

∆υστυχώς οι περισσότερες γάτες έχουν αυτήν την ενοχλητική 
συνήθεια.  

Πριν να πάρουµε ζωάκι πρέπει πρώτα να τον ρωτήσουµε για να 
ελέγξουµε αν συµφωνεί.  

Θα χρειάζεται λοιπόν να σκουπίζουµε συχνότερα.  
Θα πρέπει να ενηµερωθούµε πριν πάρουµε κάποιο σκυλάκι για το 
πώς αναπτύσσεται η ράτσα αυτή.  
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Λύσεις 
 

Πρέπει λοιπόν να είµαστε έτοιµοι να το κρατήσουµε για πολύ 
καιρό. 

1 

Είναι καλύτερα ή να το παίρνουµε µαζί µας ή να το αφήνουµε σε 
ένα ξενοδοχείο. 

3 

Έχουµε την αγάπη και την υποµονή που χρειάζεται για να µην 
αντιδράσουµε βίαια όταν αυτό συµβεί; 

5 

Ένας καλός τρόπος είναι να το πάµε σε έναν σωστό εκπαιδευτή, ή 
έστω να τον ρωτήσουµε κάποια βασικά πράγµατα που θα κάνουν 
και τη δική µας αλλά και του σκύλου µας τη ζωή καλύτερη και 
ευκολότερη. 

9 

Για παράδειγµα, είναι απαραίτητο να έχει καλή τροφή, ιατρικές 
εξετάσεις και σωστή συµπεριφορά χωρίς νεύρα και ξύλο. 

2 

∆υστυχώς οι περισσότερες γάτες έχουν αυτήν την ενοχλητική 
συνήθεια. 

6 

Πριν να πάρουµε ζωάκι πρέπει πρώτα να τον ρωτήσουµε για να 
ελέγξουµε αν συµφωνεί. 

4 

Θα χρειάζεται λοιπόν να σκουπίζουµε συχνότερα. 7 
Θα πρέπει να ενηµερωθούµε πριν πάρουµε κάποιο σκυλάκι για το 
πώς αναπτύσσεται η ράτσα αυτή. 

8 
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7.3 Επίπεδο Γ 

α) Πρώτη διδακτική πρόταση 

    Τίτλος: «Η έκτη αίσθηση των ζώων!» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση αφηγηµατικού κειµένου 

Στρατηγικές: συνεργασία µεταξύ µαθητών, ενεργοποίηση 
προϋπάρχουσας γνώσης, γρήγορη ανάγνωση για τον 
εντοπισµό της γενικής ιδέας του κειµένου (γενική 
προσοχή), πρόβλεψη, εστίαση προσοχής για τον εντοπισµό 
συγκεκριµένων πληροφοριών, χρήση συµφραζοµένων για 
την κατανόηση του νοήµατος, χρήση πηγών 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας 

 
Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής ξεκινά το µάθηµα µε µια δραστηριότητα  εξοικείωσης µε το 

θέµα. Χωρίζει τους µαθητές του σε δυάδες, µοιράζει σε κάθε δυάδα το πρώτο 

φύλλο εργασίας µε τις ερωτήσεις προ-ανάγνωσης και τους ζητά να 

απαντήσουν (Συνεργασία)κρατώντας σύντοµες σηµειώσεις (Σηµειώσεις). 

Έτσι οι µαθητές έχουν την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών 

για το θέµα (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης).  

• Ο καθηγητής µοιράζει στους µαθητές το δεύτερο φύλλο εργασίας µε το 

κείµενο και τον πίνακα και τους ζητά να κάνουν µια πολύ γρήγορη ανάγνωση 

για να διαπιστώσουν αν όσα αναφέρει το κείµενο συµφωνούν µε τις 

απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις προ-ανάγνωσης (Εστίαση της 

προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών).  

• Στη συνέχεια οι µαθητές, συνεχίζοντας να  εργάζονται σε δυάδες, διαβάζουν 

το κείµενο µε µεγαλύτερη προσοχή προκειµένου να το κατανοήσουν σε βάθος 

και να συµπληρώσουν τα κενά µε τις φράσεις που τους δίνονται. Οι µαθητές 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στη συµπλήρωση των κενών (Εστίαση της 

προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών). Η ορθή 

συµπλήρωση των κενών προϋποθέτει την όσο το δυνατόν πληρέστερη 

κατανόηση του κειµένου. Τυχόν άγνωστο λεξιλόγιο γίνεται κατανοητό είτε 



 146 

µέσω των συµφραζοµένων (Αξιοποίηση συµφραζοµένων για την 

κατανόηση του νοήµατος) είτε µέσω λεξικού (Χρήση πηγών). Ύστερα από 

την ολοκλήρωση της άσκησης ο καθηγητής ελέγχει προφορικά την ορθότητα 

των απαντήσεων σηµειώνοντας τη σωστή σειρά των αριθµών στον πίνακα.  

• Τέλος ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές να ψάξουν στο διαδίκτυο (Χρήση 

πηγών) για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών πριν από τις οποίες τα ζώα 

είχαν δείξει σηµάδια φόβου και ανησυχίας, να τα καταγράψουν και στη 

συνέχεια να τα παρουσιάσουν στην τάξη (ενσωµάτωση κατανόησης γραπτού, 

παραγωγής γραπτού και παραγωγής προφορικού λόγου).  
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1ο φύλλο εργασίας 
 
Ερωτήσεις προ-ανάγνωσης 

1. Έχετε ζώα στο σπίτι; 

2. Αν ναι, έχετε παρατηρήσει πώς συµπεριφέρονται πριν από κάποιο έντονο 

καιρικό φαινόµενο (καταιγίδα, κεραυνός, δυνατός αέρας) ή σεισµό; 

3. Έχετε ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις πριν από µεγάλες καταστροφές; 

4. Πιστεύετε ότι τα ζώα διαθέτουν ικανότητες αντίληψης που δεν έχουν οι 

άνθρωποι; Αν ναι, πού νοµίζετε ότι οφείλονται; 
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2ο φύλλο εργασίας 
 
Κείµενο 
 
Η έκτη αίσθηση των ζώων! 
 
Στον πρόσφατο σεισµό στην Ασία παρατηρήθηκε πόσο εξαιρετικά ασήµαντος 
αριθµός ζώων... τραυµατίστηκε, ενώ θα έπρεπε να είχαν πνιγεί υπεραρκετά ζώα, 
καθώς οι εθνικοί ζωολογικοί κήποι σ' αυτά τα µέρη βρίσκονται στις παραλίες. Το 
πρωί της 26ης ∆εκεµβρίου 2004 στο εθνικό πάρκο της Yama στη Sri Lanka τα ζώα 
ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα και έφευγαν µακριά από τις παράκτιες περιοχές για να ---1---. 
Οι µαϊµούδες που αφθονούν σ' αυτά τα µέρη, είχαν εξαφανιστεί... 
  
 Οι φύλακες αντιλήφθηκαν ότι τα ζώα είχαν φύγει και υπέθεσαν ότι κάτι τα είχε 
τροµοκρατήσει. ∆εν µπόρεσαν όµως να ---2---. Το  αποτέλεσµα ήταν να πνιγούν 60 
φύλακες στο εθνικό πάρκο. Όσοι σώθηκαν, σκαρφάλωσαν στα δέντρα και απόρησαν 
που δεν είδαν να ----3----. 
  
 Ένας φύλακας άγριων ζώων λέει ότι από τις µακρόχρονες παρατηρήσεις του, είναι 
σίγουρος ότι τα ζώα έχουν µια έκτη αίσθηση την οποία ακολουθούν. 
 Στην Ταϊλάνδη οι τουρίστες που είχαν ανέβει για περίπατο στην πλάτη των 
ελεφάντων, είδαν ξαφνικά αρκετή ώρα πριν φτάσει το καταστροφικό τσουνάµι στο 
µέρος τους, τους ελέφαντες να βγάζουν έντονους βρυχηθµούς και να ---4---, µε 
αποτέλεσµα να σωθούν ελέφαντες και τουρίστες. 
  
 Στο εθνικό πάρκο της Ινδίας τα φλαµένγκος που ήταν άφθονα, περίπου µια ώρα πριν 
από το τσουνάµι άρχισαν να ---5---. Πριν από πολλά χρόνια, το 1929, όταν έγινε ο 
καταστροφικός σεισµός στην Κόρινθο, υπήρχαν κάποιοι βοσκοί µε αρκετά κοπάδια 
πρόβατα. Εκείνη την ηµέρα, διηγούνται ότι τα τσοπανόσκυλά τους αλυχτούσαν 
ανήσυχα. Ύστερα από αρκετή ώρα κατάλαβαν ότι κάτι θα συνέβαινε και αποφάσισαν 
να ---6---. Μετά από µερικές ώρες έγινε σεισµός και ένα παλιρροϊακό κύµα σάρωσε 
τα µέρη όπου βρίσκονταν οι στάνες τους. 
  
 Ένας γέρος µελισσοκόµος είχε διηγηθεί κάποτε ότι όταν επρόκειτο να ----7-----, οι 
µέλισσες έβγαιναν από τις κυψέλες τους ανήσυχες και δεν έµπαιναν µέσα τη νύχτα. 
Αφού είχε αψηφήσει το γεγονός δύο φορές και είχε χάσει µερικά µελίσσια από νερά 
που συγκεντρώνονταν σ' αυτό το πεδινό µέρος, τις µετέφερε όταν παρατηρούσε αυτό 
το φαινόµενο σε κάποια πλαγιά χωρίς να ----8----.  
 
Πολλοί πιστεύουν ότι τους ίδιους ήχους ακούνε και οι άνθρωποι αλλά δεν δίνουν 
σηµασία παρ' ότι υπάρχουν αποδείξεις. Για παράδειγµα, όταν σε κάποια αίθουσα που 
παίζουν κονσέρτο υπάρχει φλογέρα ανάµεσα στα όργανα, κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν 
να ---9---- λόγω των ηχητικών της κυµάτων. 
  
 Τέλος, πολλοί άνθρωποι καθώς και ορισµένοι επιστήµονες πιστεύουν ότι πράγµατι 
τα ζώα έχουν µια έκτη αίσθηση που τα κάνει να ----10----τον επικείµενο κίνδυνο.  
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Άσκηση 
Από το κείµενο λείπουν οι παρακάτω φράσεις. Βρείτε σε ποιο κενό ταιριάζει η καθεµία 
και σηµειώστε το σωστό αριθµό στο διπλανό κουτάκι. 
 
σωθούν                                                                             παράδειγµα 1 
νιώθουν φόβο  
τρέχουν προς το εσωτερικό της χώρας  
φαντασθούν την επερχόµενη καταστροφή  
αποµακρύνουν τα ζώα προς το βουνό  
έχει απώλειες  
έρθουν καταρρακτώδεις βροχές  
πετούν έντροµα  
υπάρχει ούτε ένας πίθηκος  
προαισθάνονται  
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Λύσεις 
 
σωθούν 1 
νιώθουν φόβο 9 
τρέχουν προς το εσωτερικό της χώρας 4 
φαντασθούν την επερχόµενη καταστροφή 2 
αποµακρύνουν τα ζώα προς το βουνό 6 
έχει απώλειες 8 
έρθουν καταρρακτώδεις βροχές 7 
πετούν έντροµα 5 
υπάρχει ούτε ένας πίθηκος 3 
προαισθάνονται 10 
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β) ∆εύτερη διδακτική πρόταση 

    Τίτλος: «Λαχτάρα για φαγητό» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση γραπτών συµβουλών 

Στρατηγικές: ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, συνεργασία µεταξύ 
µαθητών, γρήγορη ανάγνωση για τον εντοπισµό 
πληροφοριών, εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό 
συγκεκριµένων πληροφοριών, χρήση συµφραζοµένων για 
την κατανόηση του νοήµατος, χρήση πηγών 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας  

 

Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής εξηγεί στους µαθητές του ότι πρόκειται να διαβάσουν ένα 

κείµενο σχετικό µε την υγιεινή διατροφή και ξεκινά µε µερικές ερωτήσεις 

εισαγωγής (1ο φύλλο) στο θέµα (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Οι 

µαθητές συζητούν για λίγο µεταξύ τους σε οµάδες (Συνεργασία), 

ανταλλάσσουν απόψεις και καταγράφουν σύντοµα τις απαντήσεις τους. Στη 

συνέχεια, η κάθε οµάδα αναφέρει τις απαντήσεις της στην τάξη και ο 

καθηγητής εντοπίζει οµοιότητες και διαφορές στις απαντήσεις. 

• Ο καθηγητής χωρίζει τους µαθητές του σε δυάδες, µοιράζει σε κάθε δυάδα το 

δεύτερο φύλλο εργασίας µε το κείµενο και τους ζητά να το διαβάσουν 

γρήγορα για να ελέγξουν αν υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στις απαντήσεις 

που έδωσαν πριν και το περιεχόµενο του κειµένου (Εστίαση της προσοχής 

για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών). Στη συνέχεια, οι µαθητές 

διαβάζουν µε µεγαλύτερη προσοχή το κείµενο µε στόχο να κάνουν την 

άσκηση. ∆ιαβάζουν µε προσοχή την κάθε παράγραφο έτσι ώστε να 

καταλάβουν το περιεχόµενό της όσο το δυνατόν καλύτερα και να επιλέξουν 

τον πιο ταιριαστό τίτλο από τον πίνακα που ακολουθεί.  

• Τέλος ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές να συνεργαστούν σε οµάδες για να 

φτιάξουν ένα πρόγραµµα υγιεινής διατροφής για µία εβδοµάδα. Θα πρέπει να 

καταγράψουν ποιες τροφές πρέπει να καταναλώνονται κάθε µέρα, έτσι ώστε 

να καλυφθούν όλες οι οµάδες τροφών σε µία εβδοµάδα. Οι µαθητές θα 
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χρειαστούν εκτεταµένο λεξιλόγιο που αφορά τα διάφορα είδη τροφών καθώς 

και µονάδες µέτρησής τους. Προκειµένου να βρουν αρκετές πληροφορίες οι 

µαθητές θα πρέπει να ψάξουν στο διαδίκτυο, σε εγκυκλοπαίδειες ή περιοδικά 

(Χρήση πηγών). Αφού ολοκληρώσουν το πρόγραµµα διατροφής θα πρέπει να 

το παρουσιάσουν προφορικά στην τάξη και να δεχθούν σχόλια από τους 

συµµαθητές τους.  
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1ο φύλλο εργασίας 
 
Σε συνεργασία µε τους συµµαθητές σας απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι κανόνες της υγιεινής διατροφής; 
2. Εσείς πιστεύετε ότι τρέφεστε υγιεινά; Αν όχι, τι θεωρείτε ότι καταναλώνετε 

που δεν είναι υγιεινό; 
3. Τρώτε µόνο όταν πεινάτε; Μήπως καταφεύγετε στο φαγητό και σε άλλες 

περιπτώσεις; Ποιες είναι αυτές; 
4. Ποιες δραστηριότητες µπορούν να αποσπάσουν την προσοχή µας από το 

φαγητό; 
5. Ποια είναι η γνώµη σας για τις δίαιτες; Έχετε κάνει ποτέ; 

 
2o φύλλο εργασίας 
 
Κείµενο 
 
Πώς να ελέγξετε τη λαχτάρα για φαγητό 
 
1. _______________________ 
Μάθετε να αναγνωρίζετε την αληθινή πείνα. Η λαχτάρα για φαγητό που νιώθετε είναι 
σωµατική ή συναισθηµατική; Αν έχετε φάει προ µιας-δύο ωρών και δεν γουργουρίζει 
το στοµάχι σας, πιθανότατα δεν πεινάτε στ' αλήθεια. Πριν ορµήσετε, λοιπόν, στο 
ψυγείο, αφήστε να περάσουν µερικά λεπτά, µήπως σας περάσει η λιγούρα. 
 
2. _______________________ 
Αναζητήστε αλλού παρηγοριά. Οταν αισθάνεστε άσχηµα, αντί να τρώτε τούρτα να 
πηγαίνετε µία βόλτα ή στον κινηµατογράφο, να ακούτε µουσική, να διαβάζετε το 
αγαπηµένο σας βιβλίο ή απλώς να τηλεφωνείτε σε έναν φίλο. Εάν νοµίζετε ότι το 
στρες ενός συγκεκριµένου γεγονότος είναι αυτό που σας «σπρώχνει» στο ψυγείο, 
µιλήστε σε κάποιον γι' αυτό ώστε να αποσπάσετε την προσοχή σας από το φαγητό ή 
προγραµµατίστε µια ευχάριστη δραστηριότητα. Να ασκείστε τακτικά και να κοιµάστε 
αρκετά. Θα µπορείτε να θέσετε καλύτερα υπό έλεγχο την ψυχική σας διάθεση, εάν 
εκτονώνεστε συστηµατικά µε τη βοήθεια της άσκησης και είστε ξεκούραστοι. 
 
3. ______________________ 
Μάθετε πότε τρώτε. Τις επόµενες ηµέρες -µία εβδοµάδα ή περισσότερο, αν 
χρειάζεται- να καταγράφετε τι, πόσο και πότε τρώτε, πώς αισθάνεστε όταν τρώτε και 
πόσο πεινούσατε όταν καθίσατε για φαγητό. Με το πέρασµα των ηµερών δείτε αν 
προκύπτουν κάποιες συνήθειες, οι οποίες θα σας αποκαλύψουν εάν έχετε το φαγητό 
για παρηγοριά αλλά και ποιες είναι οι αιτίες που σας στρέφουν σε αυτό. 
  
4. _______________________ 
Μη γεµίζετε τα ντουλάπια µε ανθυγιεινά τρόφιµα. Να αποφεύγετε να έχετε στο σπίτι 
αφθονία νόστιµων φαγητών, πλούσιων σε θερµίδες, λίπη, ζάχαρη και αλάτι. Και όταν 
νιώθετε µελαγχολικοί και θέλετε οπωσδήποτε να φάτε κάτι νόστιµο, αντισταθείτε για 
λίγη ώρα στην ανάγκη να πάτε στο πλησιέστερο ζαχαροπλαστείο ή σουπερµάρκετ, 
ώστε τουλάχιστον να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παραφάτε λόγω κακής ψυχικής 
διάθεσης. 
  
5. _______________________ 



 154 

Να τρώτε υγιεινά σνακ. Εάν η επιθυµία για φαγητό είθισται να εκδηλώνεται µεταξύ 
των γευµάτων, φροντίστε να έχετε πρόχειρα στο σπίτι και στη δουλειά υγιεινά σνακ 
όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κριτσίνια ολικής αλέσεως ή ποπκόρν χωρίς 
βούτυρο και αλάτι. Μπορείτε επίσης να δοκιµάσετε τις λάιτ εκδοχές των αγαπηµένων 
σας τροφίµων, για να διαπιστώσετε εάν και µε αυτές µπορείτε να ικανοποιήσετε τη 
λαχτάρα σας για φαγητό. Καλό είναι να δίνετε έµφαση στα δηµητριακά ολικής 
αλέσεως, τα λαχανικά και τα φρούτα, στις άπαχες πρωτεΐνες και στα λίγων λιπαρών 
γαλακτοκοµικά προϊόντα. 
  
6. _______________________ 
Να τρώτε ισορροπηµένα. Εάν δεν φροντίζετε να ικανοποιείτε την ανάγκη του 
οργανισµού σας για ενέργεια, συνεπώς φαγητό, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, είναι 
πιθανότερο να υπερκαταναλώσετε παχυντικά φαγητά όταν θα νιώθετε κακοδιάθετοι. 
Φροντίστε να τρώτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα, καταναλώνοντας τρόφιµα από 
όλες τις οµάδες θρεπτικών συστατικών.  
  
7. ________________________ 
Μην «αυτοµαστιγώνεστε». Εάν, παρά τις προσπάθειές σας καταφύγετε στο 
«συναισθηµατικό φαγητό», µην αφήσετε τις ενοχές να σας πνίξουν. Συγχωρέστε τον 
εαυτό σας και συνεχίστε την προσπάθεια από την επόµενη ηµέρα, προσπαθώντας να 
πάρετε ένα µάθηµα από την αδυναµία σας. 
 
http://eportal.gr/portal/health/diaites/11738oz_2006070411738.php3 
 
 
∆ραστηριότητα 
Το παραπάνω κείµενο έχει τίτλους πριν από κάθε παράγραφο οι οποίοι όµως έχουν 
σβηστεί. Ταιριάζετε τους τίτλους µε τις παραγράφους σηµειώνοντας τον κατάλληλο 
αριθµό παραγράφου µπροστά από τον τίτλο που ταιριάζει στον πίνακα που 
ακολουθεί.  
 
Αριθµοί 
παραγράφων 

Τίτλοι παραγράφων 

1 Πεινάτε άραγε πραγµατικά;                                 Παράδειγµα 
 Εντοπίστε τις συνήθειές σας 
 Τι µπορείτε να τρώτε 
 Χρήσιµες δραστηριότητες 
 Τροφές προς αποφυγή 
 Αν όµως υποκύψετε; 
 Πόσο συχνά πρέπει να τρώτε 
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Λύσεις 
 
Αριθµοί 
παραγράφων 

Τίτλοι παραγράφων 

1 Πεινάτε άραγε πραγµατικά;                               Παράδειγµα 
3 Εντοπίστε τις συνήθειές σας 
5 Τι µπορείτε να τρώτε 
2 Χρήσιµες δραστηριότητες 
4 Τροφές προς αποφυγή 
7 Αν όµως υποκύψετε; 
6 Πόσο συχνά πρέπει να τρώτε 
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γ) Τρίτη διδακτική πρόταση  

    Τίτλος: «Πονοκέφαλος και θυµός» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση της δοµής του κειµένου και δείκτες συνάφειας  

Στρατηγικές: πρόβλεψη, καταιγισµός ιδεών, αναγνώριση των δοµικών 
στοιχείων του γραπτού λόγου, λεπτοµερής ανάγνωση, 
χρήση συµφραζοµένων για την κατανόηση του νοήµατος, 
χρήση πηγών, εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό της 
γενικής ιδέας του κειµένου 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, 
παραγωγή γραπτού λόγου 

Υλικό: 1 φύλλο εργασίας 

 
Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα τον τίτλο του κειµένου και ζητά από τους  

µαθητές του να µαντέψουν το περιεχόµενό του (Προβλέψεις). Ο καθηγητής 

µπορεί, επίσης, να κάνει κάποιες ερωτήσεις για να δώσει κίνητρο στους 

µαθητές του να σκεφτούν περισσότερο για το θέµα και για να κατευθύνει τη 

συζήτηση στα σηµεία που θίγονται στο κείµενο. Οι µαθητές συµβάλλουν µε 

διάφορες ιδέες (Καταιγισµός ιδεών) τις οποίες οι καθηγητής σηµειώνει 

επιγραµµατικά στον πίνακα.  

• Ο καθηγητής µοιράζει το φύλλο εργασίας στους µαθητές οι οποίοι ανά δυάδες 

κάνουν την άσκηση. Οι παράγραφοι του κειµένου είναι ανακατεµένες και οι 

µαθητές πρέπει να τις βάλουν στη σωστή σειρά. Ο τρόπος εισαγωγής και 

διάρθρωσης των παραγράφων βοηθά πολύ στον εντοπισµό της σωστής σειράς 

τους ώστε να προκύψει ένα κείµενο µε συνοχή (Αναγνώριση δοµικών 

στοιχείων του γραπτού λόγου). Επίσης, αυτονόητο είναι ότι πρέπει να γίνει 

προσεκτική ανάγνωση για λεπτοµερή κατανόηση του περιεχοµένου των 

παραγράφων (Λεπτοµερής ανάγνωση). Επειδή το κείµενο είναι κάπως 

δύσκολο όσον αφορά στο λεξιλόγιο και στις δοµές του, οι µαθητές µπορούν 

να συµπεράνουν το νόηµα από τα υπόλοιπα στοιχεία του κειµένου 

(Αξιοποίηση συµφραζοµένων για την κατανόηση νοήµατος) καθώς και µε 

τη βοήθεια λεξικών (Χρήση πηγών). 
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• Αφού ελεγχθεί η ορθότητα της άσκησης, ο καθηγητής αναθέτει στους µαθητές 

να γράψουν µια περίληψη του κειµένου έκτασης περίπου 80 λέξεων. Για να 

κάνουν τη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές πρέπει να εντοπίσουν το/τα 

κύριο/α σηµείο/α  της κάθε παραγράφου και να συνθέσουν µία περίληψη. 
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Φύλλο εργασίας 

∆ιαβάζετε ένα κείµενο αλλά οι παράγραφοί του είναι ανακατεµένες. Μαζί µε τον 
συµµαθητή σας προσπαθήστε να τις βάλετε στη σωστή σειρά σηµειώνοντας το 
κατάλληλο αριθµό στο κουτάκι «Αριθµός παραγράφου». 

  
Πονοκέφαλος και θυµός 

 

Αριθµός 
παραγράφου 

Παράγραφοι 

1 

 

 

Τα άτοµα τα οποία εσωτερικεύουν και συγκρατούν το θυµό τους, 
κινδυνεύουν να υποφέρουν περισσότερο...από πονοκέφαλους. Η 
συγκράτηση του θυµού προκαλεί µάλιστα περισσότερους 
πονοκέφαλους σε σύγκριση µε άλλες ψυχικές καταστάσεις που είναι 
αιτία πονοκεφάλων όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος. 

Παράδειγµα 

 Πρώτον, εάν νοιώθετε ότι θυµώνετε, πάρτε τρεις βαθιές αναπνοές. 
Αυτό µειώνει τα επίπεδα εσωτερικής νευρικότητας και παράλληλα 
µειώνει και τον κίνδυνο να εκφράσετε προς τα έξω το θυµό σας. 

 Τέλος, εκείνο που µπορείτε να ελέγξετε και που µπορεί να αλλάξει 
ουσιαστικά την κατάσταση είναι το πώς εσείς συµπεριφέρεστε και 
ανταποκρίνεστε προς τους άλλους. Με το να θυµώνετε δεν διορθώνετε 
τίποτα - απλά θα νοιώθετε πιο άσχηµα µετά. Η συγχώρεση είναι µια 
από τις πιο χρήσιµες και ωφέλιµες στρατηγικές. Είναι όµως για 
πολλούς δύσκολο να µάθουν να εφαρµόζουν τη µέθοδο αυτή. Εάν 
κάποιος σας έχει κάνει κακό ή εάν εσείς οι ίδιοι µε τη συµπεριφορά σας 
κάνατε κακό στο εαυτό σας, τότε πρέπει να µπορείτε να συγχωρείτε 
τους άλλους όπως και τον εαυτό σας. Φυσικά αυτό δεν θα αλλάξει το τι 
έχει γίνει.  

 Όµως, τα ξεσπάσµατα θυµού δεν είναι η λύση για την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων αυτών. Οι εκρήξεις θυµού εναντίον συναδέλφων στη 
δουλειά ή εναντίον του προϊσταµένου µπορεί να έχουν πολύ σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες. Επίσης ο θυµός στο δρόµο κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης, µπορεί να έχει µια σειρά από δυσάρεστες και ίσως 
επικίνδυνες εξελίξεις. 

 ∆εύτερον, προσπαθήστε να ανιχνεύετε και να αναγνωρίζετε ανθρώπους 
και καταστάσεις που πιθανόν να σας δηµιουργούν νευρικότητα και 
αυξάνουν τον κίνδυνο θυµού σας. Εάν νιώθετε θυµωµένοι προτιµήστε 
να αλλάξετε περιβάλλον, πηγαίνετε για ένα περίπατο µερικών λεπτών, 
βάλτε το ραδιόφωνο εάν είστε στο αυτοκίνητο, ακούστε µουσική. Αυτά 
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µπορούν να σας κατευνάσουν και έτσι να αποφύγετε µια έκρηξη θυµού 
µε πιθανές αρνητικές συνέπειες. 

 Οι πιο πάνω σηµαντικές συνδέσεις µεταξύ πονοκεφάλων και θυµού 
προκύπτουν από έρευνα που έγινε σε 422 ενήλικες εκ των οποίων οι 
171 υπέφεραν από πονοκέφαλο. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
αξιολογήθηκαν για τα επίπεδα θυµού τους, για το κατά πόσο 
µπορούσαν να εσωτερικεύουν και να συγκρατούν το θυµό τους και 
τέλος πόσο σοβαροί και συχνοί ήταν οι πονοκέφαλοι που παρουσίαζαν. 
Οι γιατροί στο πανεπιστήµιο Saint Louis των Ηνωµένων Πολιτειών που 
έκαναν την έρευνα, σηµειώνουν ότι είναι σηµαντικό για τον κάθε 
άνθρωπο να προσπαθήσει να ενισχύσει την αντίστασή του σε γεγονότα 
που του προκαλούν θυµό για να µην θυµώνει και να µην εξάπτεται 
εύκολα. Συστήνουν διάφορους τρόπους που µπορούν να βοηθήσουν: 

 Συµπερασµατικά, θα τονίσουµε το γεγονός ότι ο θυµός είναι πράγµατι 
αιτία πονοκεφάλων. Ο θυµός και οι εκνευρισµοί δεν βοηθούν 
τουναντίον είναι λόγοι για πολλές αρνητικές εξελίξεις σε πολλά 
επίπεδα. Ας τονίσουµε και ας θυµόµαστε το γεγονός ότι ο θυµός είναι 
ένδειξη αδυναµίας. Είναι πολύ σηµαντικό ο καθένας µας, να βρει 
τρόπους που να µην επιτρέπουν στο θυµό να µας κυριεύει. Σίγουρα µια 
τέτοια στρατηγική έχει πολλά να µας προσφέρει και µπορεί να 
βελτιώσει την ποιότητα της ζωής µας. 

 Κάτι άλλο που µπορεί να σας βοηθήσει είναι να λέτε στους άλλους µε 
θετικό τρόπο χωρίς πνεύµα αντιπαράθεσης αυτό που έχουν κάνει και 
σας έχει ενοχλήσει. Αυτό µπορεί να σας κάνει να νοιώσετε καλύτερα. 
Εάν όµως το να µιλήσετε µε τους άλλους εµπεριέχει τον κίνδυνο  να 
ξεσπάσετε µε θυµό, κερδίστε χρόνο και προτιµήστε να συζητήσετε  το 
θέµα µε κάποιο στενό σας φίλο προτού προχωρήσετε σε κάποια 
κίνηση. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι δεν µπορείτε να τα 
ελέγχετε όλα. Κάποια πράγµατα πρέπει να τα αφήνετε όπως έρχονται.  
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Λύσεις 

Αριθµός 
παραγράφου 

Παράγραφοι 

1 Τα άτοµα τα οποία εσωτερικεύουν και συγκρατούν το θυµό τους, 
κινδυνεύουν να υποφέρουν περισσότερο...από πονοκέφαλους. Η 
συγκράτηση του θυµού προκαλεί µάλιστα περισσότερους 
πονοκέφαλους σε σύγκριση µε άλλες ψυχικές καταστάσεις που είναι 
αιτία πονοκεφάλων όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος. 

4 Πρώτον, εάν νοιώθετε ότι θυµώνετε, πάρτε τρεις βαθιές αναπνοές. 
Αυτό µειώνει τα επίπεδα εσωτερικής νευρικότητας και παράλληλα 
µειώνει και τον κίνδυνο να εκφράσετε προς τα έξω το θυµό σας. 

7 Τέλος, εκείνο που µπορείτε να ελέγξετε και που µπορεί να αλλάξει 
ουσιαστικά την κατάσταση είναι το πώς εσείς συµπεριφέρεστε και 
ανταποκρίνεστε προς τους άλλους. Με το να θυµώνετε δεν διορθώνετε 
τίποτα - απλά θα νοιώθετε πιο άσχηµα µετά. Η συγχώρεση είναι µια 
από τις πιο χρήσιµες και ωφέλιµες στρατηγικές. Είναι όµως για 
πολλούς δύσκολο να µάθουν να εφαρµόζουν τη µέθοδο αυτή. Εάν 
κάποιος σας έχει κάνει κακό ή εάν εσείς οι ίδιοι µε τη συµπεριφορά σας 
κάνατε κακό στο εαυτό σας, τότε πρέπει να µπορείτε να συγχωρείτε 
τους άλλους όπως και τον εαυτό σας. Φυσικά αυτό δεν θα αλλάξει το τι 
έχει γίνει.  

2 Όµως, τα ξεσπάσµατα θυµού δεν είναι η λύση για την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων αυτών. Οι εκρήξεις θυµού εναντίον συναδέλφων στη 
δουλειά ή εναντίον του προϊσταµένου µπορεί να έχουν πολύ σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες. Επίσης ο θυµός στο δρόµο κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης, µπορεί να έχει µια σειρά από δυσάρεστες και ίσως 
επικίνδυνες εξελίξεις. 

5 ∆εύτερον, προσπαθήστε να ανιχνεύετε και να αναγνωρίζετε ανθρώπους 
και καταστάσεις που πιθανόν να σας δηµιουργούν νευρικότητα και 
αυξάνουν τον κίνδυνο θυµού σας. Εάν νιώθετε θυµωµένοι προτιµήστε 
να αλλάξετε περιβάλλον, πηγαίνετε για ένα περίπατο µερικών λεπτών, 
βάλτε το ραδιόφωνο εάν είστε στο αυτοκίνητο, ακούστε µουσική. Αυτά 
µπορούν να σας κατευνάσουν και έτσι να αποφύγετε µια έκρηξη θυµού 
µε πιθανές αρνητικές συνέπειες. 

3 Οι πιο πάνω σηµαντικές συνδέσεις µεταξύ πονοκεφάλων και θυµού 
προκύπτουν από έρευνα που έγινε σε 422 ενήλικες εκ των οποίων οι 
171 υπέφεραν από πονοκέφαλο. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 
αξιολογήθηκαν για τα επίπεδα θυµού τους, για το κατά πόσο 
µπορούσαν να εσωτερικεύουν και να συγκρατούν το θυµό τους και 
τέλος πόσο σοβαροί και συχνοί ήταν οι πονοκέφαλοι που παρουσίαζαν. 
Οι γιατροί στο πανεπιστήµιο Saint Louis των Ηνωµένων Πολιτειών που 
έκαναν την έρευνα, σηµειώνουν ότι είναι σηµαντικό για τον κάθε 
άνθρωπο να προσπαθήσει να ενισχύσει την αντίστασή του σε γεγονότα 
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που του προκαλούν θυµό για να µην θυµώνει και να µην εξάπτεται 
εύκολα. Συστήνουν διάφορους τρόπους που µπορούν να βοηθήσουν: 

8 Συµπερασµατικά, θα τονίσουµε το γεγονός ότι ο θυµός είναι πράγµατι 
αιτία πονοκεφάλων. Ο θυµός και οι εκνευρισµοί δεν βοηθούν 
τουναντίον είναι λόγοι για πολλές αρνητικές εξελίξεις σε πολλά 
επίπεδα. Ας τονίσουµε και ας θυµόµαστε το γεγονός ότι ο θυµός είναι 
ένδειξη αδυναµίας. Είναι πολύ σηµαντικό ο καθένας µας, να βρει 
τρόπους που να µην επιτρέπουν στο θυµό να µας κυριεύει. Σίγουρα µια 
τέτοια στρατηγική έχει πολλά να µας προσφέρει και µπορεί να 
βελτιώσει την ποιότητα της ζωής µας. 

6 Κάτι άλλο που µπορεί να σας βοηθήσει είναι να λέτε στους άλλους µε 
θετικό τρόπο χωρίς πνεύµα αντιπαράθεσης αυτό που έχουν κάνει και 
σας έχει ενοχλήσει. Αυτό µπορεί να σας κάνει να νοιώσετε καλύτερα. 
Εάν όµως το να µιλήσετε µε τους άλλους εµπεριέχει τον κίνδυνο  να 
ξεσπάσετε µε θυµό, κερδίστε χρόνο και προτιµήστε να συζητήσετε  το 
θέµα µε κάποιο στενό σας φίλο προτού προχωρήσετε σε κάποια 
κίνηση. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι δεν µπορείτε να τα 
ελέγχετε όλα. Κάποια πράγµατα πρέπει να τα αφήνετε όπως έρχονται.  
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Κείµενο 

Πονοκέφαλος και θυµός 
Τα άτοµα τα οποία εσωτερικεύουν και συγκρατούν το θυµό τους, κινδυνεύουν να 
υποφέρουν περισσότερο...από πονοκέφαλους. Η συγκράτηση του θυµού προκαλεί 
µάλιστα περισσότερους πονοκέφαλους σε σύγκριση µε άλλες ψυχικές καταστάσεις 
που είναι αιτία πονοκεφάλων όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος. 

Όµως, τα ξεσπάσµατα θυµού δεν είναι η λύση για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων αυτών. Οι εκρήξεις θυµού εναντίον συναδέλφων στη δουλειά ή 
εναντίον του προϊσταµένου µπορεί να έχουν πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες. 
Επίσης ο θυµός στο δρόµο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, µπορεί να έχει µια σειρά 
από δυσάρεστες και ίσως επικίνδυνες εξελίξεις. 

Οι πιο πάνω σηµαντικές συνδέσεις µεταξύ πονοκεφάλων και θυµού προκύπτουν από 
έρευνα που έγινε σε 422 ενήλικες εκ των οποίων οι 171 υπέφεραν από πονοκέφαλο. 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα αξιολογήθηκαν για τα επίπεδα θυµού τους, για το 
κατά πόσο µπορούσαν να εσωτερικεύουν και να συγκρατούν το θυµό τους και τέλος 
πόσο σοβαροί και συχνοί ήταν οι πονοκέφαλοι που παρουσίαζαν. Οι γιατροί στο 
πανεπιστήµιο Saint Louis των Ηνωµένων Πολιτειών που έκαναν την έρευνα, 
σηµειώνουν ότι είναι σηµαντικό για τον κάθε άνθρωπο να προσπαθήσει να ενισχύσει 
την αντίστασή του σε γεγονότα που του προκαλούν θυµό για να µην θυµώνει και να 
µην εξάπτεται εύκολα. Συστήνουν διάφορους τρόπους που µπορούν να βοηθήσουν: 

Πρώτον, εάν νοιώθετε ότι θυµώνετε, πάρτε τρεις βαθιές αναπνοές. Αυτό µειώνει τα 
επίπεδα εσωτερικής νευρικότητας και παράλληλα µειώνει και τον κίνδυνο να 
εκφράσετε προς τα έξω το θυµό σας. 

∆εύτερον, προσπαθήστε να ανιχνεύετε και να αναγνωρίζετε ανθρώπους και 
καταστάσεις που πιθανόν να σας δηµιουργούν νευρικότητα και αυξάνουν τον κίνδυνο 
θυµού σας. Εάν νιώθετε θυµωµένοι προτιµήστε να αλλάξετε περιβάλλον, πηγαίνετε 
για ένα περίπατο µερικών λεπτών, βάλτε το ραδιόφωνο εάν είστε στο αυτοκίνητο, 
ακούστε µουσική. Αυτά µπορούν να σας κατευνάσουν και έτσι να αποφύγετε µια 
έκρηξη θυµού µε πιθανές αρνητικές συνέπειες. 

Κάτι άλλο που µπορεί να σας βοηθήσει είναι να λέτε στους άλλους µε θετικό τρόπο 
χωρίς πνεύµα αντιπαράθεσης αυτό που έχουν κάνει και σας έχει ενοχλήσει. Αυτό 
µπορεί να σας κάνει να νοιώσετε καλύτερα. Εάν όµως το να µιλήσετε µε τους άλλους 
εµπεριέχει τον κίνδυνο  να ξεσπάσετε µε θυµό, κερδίστε χρόνο και προτιµήστε να 
συζητήσετε  το θέµα µε κάποιο στενό σας φίλο προτού προχωρήσετε σε κάποια 
κίνηση. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι δεν µπορείτε να τα ελέγχετε όλα. 
Κάποια πράγµατα πρέπει να τα αφήνετε όπως έρχονται.  

Τέλος, εκείνο που µπορείτε να ελέγξετε και που µπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την 
κατάσταση είναι το πώς εσείς συµπεριφέρεστε και ανταποκρίνεστε προς τους άλλους. 
Με το να θυµώνετε δεν διορθώνετε τίποτα - απλά θα νοιώθετε πιο άσχηµα µετά. Η 
συγχώρεση είναι µια από τις πιο χρήσιµες και ωφέλιµες στρατηγικές. Είναι όµως για 
πολλούς δύσκολο να µάθουν να εφαρµόζουν τη µέθοδο αυτή. Εάν κάποιος σας έχει 
κάνει κακό ή εάν εσείς οι ίδιοι µε τη συµπεριφορά σας κάνατε κακό στο εαυτό σας, 
τότε πρέπει να µπορείτε να συγχωρείτε τους άλλους όπως και τον εαυτό σας. Φυσικά 
αυτό δεν θα αλλάξει το τι έχει γίνει.  
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Συµπερασµατικά, θα τονίσουµε το γεγονός ότι ο θυµός είναι πράγµατι αιτία 
πονοκεφάλων. Ο θυµός και οι εκνευρισµοί δεν βοηθούν τουναντίον είναι λόγοι για 
πολλές αρνητικές εξελίξεις σε πολλά επίπεδα. Ας τονίσουµε και ας θυµόµαστε το 
γεγονός ότι ο θυµός είναι ένδειξη αδυναµίας. Είναι πολύ σηµαντικό ο καθένας µας, 
να βρει τρόπους που να µην επιτρέπουν στο θυµό να µας κυριεύει. Σίγουρα µια τέτοια 
στρατηγική έχει πολλά να µας προσφέρει και µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της 
ζωής µας. 

 

Πηγή: http://eportal.gr/portal/health/hmikrania/14040oz_2006092814040.php3 
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7.4 Επίπεδο ∆΄ (προχωρηµένο)  

α) Πρώτη διδακτική πρόταση 

     Τίτλος: «Το θηλυκό µυαλό των επιχειρήσεων» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα στόχος: ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού κειµένου (άρθρο από περιοδικό) 

Στρατηγικές: πρόβλεψη, κράτηση σηµειώσεων, συνεργασία µεταξύ 
µαθητών, γρήγορη ανάγνωση του κειµένου, προσεκτική 
ανάγνωση για τον εντοπισµό πληροφοριών (επιλεκτική 
προσοχή), χρήση συµφραζοµένων για την κατανόηση του 
νοήµατος, χρήση πηγών 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, κατανόηση 
γραπτού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας 

 

Πορεία διδασκαλίας: 

• Ο καθηγητής εξηγεί στους µαθητές του ότι πρόκειται να διαβάσουν ένα άρθρο 

περιοδικού. Εξηγεί ότι το άρθρο ασχολείται µε το θέµα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας των γυναικών και έχει τίτλο «Το θηλυκό µυαλό των 

επιχειρήσεων». Ζητά από τους µαθητές του να χωριστούν σε ζευγάρια 

(Συνεργασία) και να ανταλλάξουν απόψεις για τις ερωτήσεις που περιέχονται 

στο 1ο φύλλο εργασίας σηµειώνοντας µε συντοµία τις απαντήσεις τους 

(Σηµειώσεις). Αφού τελειώσουν, αναφέρουν ό,τι σηµείωσαν στην υπόλοιπη 

τάξη και ο καθηγητής κρατά σύντοµες σηµειώσεις στον πίνακα. Στη συνέχεια, 

ο καθηγητής δίνει στους µαθητές του τους τίτλους των παραγράφων του 

άρθρου που θα διαβάσουν και τους ζητά να κρατήσουν σύντοµες σηµειώσεις 

για το τι νοµίζουν ότι µπορεί να αναφέρεται στην κάθε παράγραφο 

(Προβλέψεις).  

• Ο καθηγητής µοιράζει στους µαθητές του το 2ο φύλλο εργασίας µε το άρθρο 

για να του ρίξουν αρχικά µια γρήγορη µατιά (Γρήγορη ανάγνωση). Ενώ 

διαβάζουν, τους ζητά να ελέγξουν σε ζευγάρια τις απαντήσεις που έδωσαν 

στην προηγούµενη άσκηση για να διαπιστώσουν αν έκαναν σωστές 

προβλέψεις.  Ενθαρρύνει τους µαθητές να µαντέψουν τυχόν άγνωστες λέξεις 

από τις υπόλοιπες γνωστές λέξεις του κειµένου (Αξιοποίηση 
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συµφραζοµένων για την κατανόηση του νοήµατος) ή, αν υπάρχουν κάποια 

λεξικά, µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν οι ίδιοι οι µαθητές (Χρήση πηγών).  

• Έπειτα ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές του να διαβάσουν ξανά το άρθρο 

µε µεγαλύτερη προσοχή (Εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό 

συγκεκριµένων πληροφοριών) και να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν. Τους εξηγεί ότι είναι προτιµότερο να 

διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν το άρθρο για να γνωρίζουν ποιες  πληροφορίες 

πρέπει να εντοπίσουν στο κείµενο. Στη συνέχεια ελέγχονται οι απαντήσεις 

στην τάξη. 

• Ο καθηγητής δίνει στους µαθητές του µια σειρά από ορισµούς κάποιων 

λέξεων που βρίσκονται στο κείµενο και τους ζητά να εντοπίσουν την κάθε 

λέξη στην παράγραφο πους τους υποδεικνύει και να τη γράψουν κάτω από 

κάθε ορισµό (Αξιοποίηση συµφραζοµένων για την κατανόηση του 

νοήµατος).  

• Τέλος, αναθέτει στους µαθητές του να ψάξουν στο διαδίκτυο (Χρήση πηγών) 

για στοιχεία που αφορούν τη  γυναικεία επιχειρηµατικότητα στη χώρα τους 

καθώς και για περιπτώσεις γυναικών που έχουν δηµιουργήσει επιτυχηµένες 

επιχειρήσεις και να γράψουν µια εργασία περίπου 300 λέξεων. 
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1ο φύλλο εργασίας 

1. Σε συνεργασία µε το συµµαθητή σας απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και 

σηµειώστε µε συντοµία τις απαντήσεις σας:  

Ερωτήσεις: 

α) Πιστεύετε ότι οι γυναίκες µπορούν να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση µε   

    την ίδια επιτυχία µε τους άνδρες; Γιατί ναι; Γιατί όχι; 

β) Γνωρίζετε γυναίκες που έχουν δική τους επιχείρηση; Ποιο είναι το αντικείµενο της                              

επιχείρησής τους; 

γ) Σε ποια ηλικία νοµίζετε ότι οι γυναίκες αποφασίζουν να ανοίξουν τη δική τους                              

επιχείρηση και για ποιο λόγο; 

  2. Στη συνέχεια βλέπετε µόνο τους τίτλους των παραγράφων του άρθρου που θα 

διαβάσετε. ∆ιαβάστε τους γρήγορα και κρατήστε σύντοµες σηµειώσεις για το τι 

νοµίζετε ότι µπορεί να αναφέρεται σε κάθε παράγραφο. 

Τίτλοι παραγράφων: 

α) Ποιες τολµούν  

_______________________________________________________________ 

β) Το είδος των επιχειρήσεων 

_______________________________________________________________ 

γ) Πώς θα βοηθηθούν 

_______________________________________________________________ 

δ) Ποιοι οργανισµοί επιδοτούν επιχειρήσεις 

_______________________________________________________________ 
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2ο φύλλο εργασίας 

1. Κάντε µια γρήγορα ανάγνωση του άρθρου που ακολουθεί και ελέγξτε τις 

απαντήσεις που δώσατε στην προηγούµενη άσκηση για να δείτε αν προβλέψατε 

σωστά.  

Άρθρο  

Το θηλυκό µυαλό των επιχειρήσεων 

Την τελευταία 10ετία οι γυναίκες που άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση έχουν αυξηθεί 

κατά 15-20%. Εµπόριο ή παροχή υπηρεσιών είναι οι τοµείς όπου δραστηριοποιούνται 

περισσότερο.  

Ποιες τολµούν 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΚΕΘΙ (Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας υπό την 

εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του υπουργείου Εσωτερικών), οι 

γυναίκες που αποφασίζουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση είναι µέσου 

µορφωτικού επιπέδου (αρκετές έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση, συχνότερα όµως 

µεταλυκειακή) και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) σε αυτές που είναι  

άνω των 40 χρόνων, έχουν µακροχρόνια πείρα στην αγορά εργασίας και εξειδίκευση, 

αλλά βρίσκονται αντιµέτωπες µε την ανεργία -συχνά, µάλιστα, για λόγους ηλικιακού 

ρατσισµού, επειδή δηλαδή ο εργοδότης προτιµά µια νεότερη γυναίκα µε τα ίδια 

προσόντα παρά µια 40 ετών που, λόγω προϋπηρεσίας, θα στοιχίζει περισσότερο και  

β) σε αυτές που είναι κοντά στα 30, µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο, που αποφασίζουν 

να εκµεταλλευτούν µόνες τους τις δεξιότητες και τις ικανότητες που διαθέτουν. 

Το είδος των επιχειρήσεων 

Το λιανικό εµπόριο και η παροχή υπηρεσιών είναι πρώτα στις προτιµήσεις των 

γυναικών, αφού πολύ δύσκολα θα ασχοληθούν µε χοντρική πώληση ή θα ξεκινήσουν 

επιχειρήσεις µε τεχνικό ή τεχνολογικό αντικείµενο, π.χ. κοµπιούτερ. Επίσης, δύσκολα 

τολµούν οικονοµικά ρίσκα ή απασχολούν πολύ εργατικό δυναµικό (υπάρχουν, 

βέβαια, και γυναίκες που επιδοτήθηκαν και ξεκίνησαν γραφεία ταξιδίων ή studio 

επεξεργασίας ήχου και εικόνας). Γενικά, πάντως, προτιµούν επιχειρήσεις 

αυτοαπασχόλησης και συνήθως επωφελούνται από δεξιότητες που κατά παράδοση 

διαθέτουν. Έτσι ανοίγουν καταστήµατα µε ρούχα, µίνι µάρκετ, εταιρείες catering, 
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ινστιτούτα αισθητικής, συνεταιρίζονται και οργανώνουν επιχειρήσεις καθαρισµού 

κτιρίων ή κάνουν το χόµπι τους επάγγελµα (αγιογραφία, χαλκογραφία, µπατίκ, 

µικροχειροτεχνία κ.λπ.). 

Πώς θα βοηθηθούν 

Το Κέντρο Συµβουλευτικής και Πληροφόρησης Γυναικών του ΚΕΘΙ παρέχει 

ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες ενδιαφέρονται να ανοίξουν δική 

τους επιχείρηση. Η Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Αυτοαπασχόλησης 

απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν κάποια επιχειρηµατική ιδέα και αναζητούν 

πληροφορίες για επιδοτήσεις, καθώς και για τον τρόπο υλοποίησης της ιδέας αυτής. 

Ειδικοί σύµβουλοι διερευνούν αν η ιδέα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, στις 

ικανότητες, τις οικονοµικές δυνατότητες και στους στόχους της ενδιαφερόµενης, τη 

βοηθούν να καταρτίσει το επιχειρηµατικό και χρηµατοοικονοµικό της πλάνο και την 

υποστηρίζουν µε νοµικές συµβουλές. 

Ποιοι οργανισµοί επιδοτούν 

Ο ΟΑΕ∆ και ο ΕΟΜΜΕΧ είναι οι φορείς που χρηµατοδοτούν επιδοτούµενα 

προγράµµατα για την επιχειρηµατικότητα των γυναικών. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιδότηση από τον ΟΑΕ∆ είναι η κάρτα ανεργίας, ενώ να σηµειωθεί πως ο 

Οργανισµός δεν απαιτεί οικονοµική συµµετοχή από την ενδιαφερόµενη. Για τον 

ΕΟΜΜΕΧ δεν είναι αναγκαίο η γυναίκα να είναι άνεργη, µπορεί να εργάζεται, αλλά 

όχι να έχει δική της επιχείρηση. Εδώ, το ύψος της επιδότησης είναι πολύ υψηλότερο 

από εκείνο του ΟΑΕ∆, ο ΕΟΜΜΕΧ, όµως, καλύπτει µόνο το 50% των εξόδων για 

την έναρξη µιας νέας επιχείρησης. Ο Οργανισµός επιδοτεί κυρίως βιοτεχνίες, µονάδες 

παραγωγής ή µεταποίησης και λιγότερο υπηρεσίες. Τέλος, οι απαιτήσεις του είναι 

αρκετά πιο σύνθετες. Ο ΕΟΜΜΕΧ θα εξαγγείλει τα νέα προγράµµατα γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας το αργότερο µέχρι το τέλος του χρόνου. 

Λέξεις: 472 
Πηγή: ηλεκτρονική σελίδα περιοδικού «Είναι»: 
http://www.eone.gr/4dcgi/_w_articles_womsxeseis_100105_18/11/2004_115110 
Πρόσβαση: 30-11-2005 
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2. ∆ιαβάστε  το άρθρο µε µεγαλύτερη προσοχή και απαντήστε  στις παρακάτω 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

Ερωτήσεις: 

  α) Οι γυναίκες άνω των 40 ετών συνήθως ανοίγουν δική τους επιχείρηση      
      επειδή  

              δε θέλουν να είναι πια υπάλληλοι 

              οι εργοδότες δεν τις προσλαµβάνουν εύκολα 

             δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 

β)  Οι γυναίκες συνήθως ανοίγουν επιχειρήσεις οι οποίες 

              έχουν χαµηλό κόστος 

               πωλούν µηχανήµατα 

               έχουν πολλούς υπαλλήλους 

 γ) Το ΚΕΘΙ µπορεί να προσφέρει  

               επιδοτήσεις για νέες επιχειρήσεις 

               τεχνική υποδοµή 

                     ενηµέρωση για χρηµατοδοτήσεις 

       δ) Για να πάρει χρήµατα µια γυναίκα από τον Ο.Α.Ε.∆. πρέπει να  

                    είναι άνεργη 

                    απασχολεί προσωπικό 

                    καταβάλει η ίδια το 50% των εξόδων 

       ε) Ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. δε δίνει χρηµατοδότηση σε γυναίκες που είναι 

                     επιχειρηµατίες      

         άνεργες  

                     εργαζόµενες 
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3. Παρακάτω σας δίνονται οι ορισµοί κάποιων λέξεων από το άρθρο. Μπορείτε 

να βρείτε ποιες είναι; Για να διευκολυνθείτε σας δίνεται ο τίτλος της 

παραγράφου όπου βρίσκεται η κάθε λέξη.  

Παράγραφος µε τίτλο «Ποιες τολµούν»: 

α) Γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριµένο τοµέα:  
 
 
β) Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία: 
 
 
Παράγραφος µε τίτλο «Το είδος των επιχειρήσεων»: 
 
γ)  Παροχή προϊόντων από µια επιχείρηση σε άλλη συνήθως σε µεγάλη   

                 ποσότητα:  
 
 
δ) Εκµεταλλεύονται, χρησιµοποιούν: 
 
  
Παράγραφος µε τίτλο «Πώς θα βοηθηθούν»: 
 
ε) Πλήρεις, που έχουν τελειώσει: 
      
 
Παράγραφος µε τίτλο «Ποιοι οργανισµοί επιδοτούν» 
 
στ) Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση: 
 
 
ζ) Αρχή, ξεκίνηµα: 
 
 
 

 
4. Αναζητήστε στο διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές στοιχεία που αφορούν τη  γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα στη χώρα σας καθώς και για περιπτώσεις γυναικών που έχουν 

δηµιουργήσει επιτυχηµένες επιχειρήσεις και γράψτε µια εργασία για το θέµα αυτό 

έκτασης περίπου 300 λέξεων. 

 
β) ∆εύτερη διδακτική πρόταση 
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    Τίτλος: «Έγκληµα στο ∆ιαδίκτυο» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα –στόχος: ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση διασκευασµένου κειµένου (άρθρου από 
εφηµερίδα) 

Στρατηγικές: πρόβλεψη, συνεργασία µεταξύ µαθητών, ενεργοποίηση 
προϋπάρχουσας γνώσης, κράτηση σηµειώσεων, γρήγορη 
ανάγνωση, προσεκτική ανάγνωση, χρήση συµφραζοµένων 
για την κατανόηση του νοήµατος 

Ενσωµάτωση 
δεξιοτήτων: 

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, κατανόηση 
γραπτού λόγου 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε τις δραστηριότητες προ-
ανάγνωσης  

1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε το κείµενο και τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες 

 

 Πορεία διδασκαλίας: 

• Ο καθηγητής δίνει στους µαθητές του το 1ο φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει  

µια σειρά από λέξεις και τους εξηγεί ότι πρόκειται να διαβάσουν ένα άρθρο 

που τις περιέχει. Τους ζητά να χωριστούν σε ζευγάρια (Συνεργασία) και να 

µαντέψουν ποιο µπορεί να είναι το περιεχόµενο του κειµένου κρίνοντας από 

τις λέξεις (Προβλέψεις). Αν δεν γνωρίζουν τις λέξεις αυτές, µπορούν να 

συµβουλευτούν λεξικά (Χρήση πηγών). Στη συνέχεια, τους δίνει τον τίτλο 

του άρθρου και τους ενηµερώνει για το θέµα του. 

• Ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές του πάλι να χωριστούν σε ζευγάρια και 

να καταγράψουν: α) κάποιους από τους κινδύνους του διαδικτύου είτε από 

προσωπική τους εµπειρία είτε από ό,τι έχουν ακούσει και β) τρόπους µε τους 

οποίους µπορούµε να προφυλαχτούµε (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας 

γνώσης). 

• Ο καθηγητής δίνει στους µαθητές του το 2ο φύλλο εργασίας που περιέχει τις 

παραγράφους του άρθρου και τους ζητά, σε συνεργασία µε το συµµαθητή 

τους, να τις βάλουν στη σωστή σειρά . Αφού ελεγχθεί η σωστή σειρά, τους 

ζητά να διαβάσουν γρήγορα το άρθρο (Γρήγορη ανάγνωση) και να ελέγξουν 

αν αναφέρει όσα κατέγραψαν στην άσκηση 2.  
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• Το κείµενο περιέχει κάποια κενά. Ο καθηγητής δίνει στους µαθητές του µια 

σειρά από λέξεις και τους ζητά να συµπληρώσουν  τα κενά του κειµένου 

επιλέγοντας τη σωστή λέξη ανάµεσα σε τέσσερις. 

• Στη συνέχεια, ζητά από τους µαθητές του να διαβάσουν ξανά το κείµενο και 

να σηµειώσουν ένα σταυρό κάτω από το ΝΑΙ για όσες προτάσεις συµφωνούν 

µε το κείµενο και κάτω από το ΟΧΙ για όσες δε συµφωνούν.   

• Τέλος, ζητά από τους µαθητές του να γράψουν ένα δοκίµιο έκτασης 250 

λέξεων µε τίτλο «Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του διαδικτύου». 
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1ο φύλλο εργασίας 

1. Θα διαβάσετε ένα άρθρο το οποίο περιέχει τις παρακάτω λέξεις. Πριν το 

διαβάσετε και σε συνεργασία µε το συµµαθητή σας προσπαθήστε να 

µαντέψετε το θέµα του άρθρου.  

Λέξεις: 

• ηλεκτρονικό υποκατάστηµα 

• κωδικός πρόσβασης 

• απάτες 

• κυβερνοχώρος 

• συναλλαγές 

 

2. Σε συνεργασία µε το συµµαθητή σας καταγράψτε:  

      α) κάποιους από τους κινδύνους του διαδικτύου είτε από προσωπική σας  

εµπειρία είτε από ό,τι έχετε ακούσει  

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

       β) τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να προφυλαχτούµε 

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2ο φύλλο εργασίας 

1. Θα διαβάσετε ένα άρθρο στο οποίο οι παράγραφοι έχουν µπει σε λάθος σειρά.   
Σε συνεργασία µε το συµµαθητή σας βάλτε τις στη σωστή γράφοντας τον 
αντίστοιχο αριθµό στο διπλανό κουτάκι. 

 
           Τίτλος: «Έγκληµα στο ∆ιαδίκτυο» 

 Εκεί τα δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία αυτόµατα από άλλα προγράµµατα, που όταν 
συναντούν λέξεις-κλειδιά, όπως «τράπεζα» στα αγγλικά, καταχωρίζουν ό,τι πληκτρολογηθεί 
τα επόµενα πέντε λεπτά σε ειδικά αρχεία. Ο δράστης δεν έχει παρά να δει αυτά τα αρχεία, 
ώστε να βγάλει το λαβράκι του: ένα λογαριασµό τράπεζας και τους κωδικούς για την 
___________ σε  αυτόν. Από εκεί και πέρα µπορεί να κάνει ό,τι και ο νόµιµος κάτοχος του 
λογαριασµού, δηλαδή µεταφορές χρηµάτων και αναλήψεις. 
 

 Ο διευθυντής της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος δίνει µια συµβουλή σε όσους 
χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Να µην ανοίγουν ηλεκτρονικά 
µηνύµατα από άγνωστες πηγές και, αν έχουν µεγάλες συναλλαγές, να έχουν έναν υπολογιστή 
αφιερωµένο σε αυτή τη δουλειά, ο οποίος να µη ___________ καθόλου µηνύµατα. Για την 
υπόθεση αυτή, έχουν συλληφθεί ήδη δύο άντρες και δύο γυναίκες και αναζητούνται οι 
συνεργάτες τους στο εξωτερικό. Πώς, όµως, φτάνουν οι αστυνοµικοί στους δράστες; Μέσω 
της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου  που είναι µοναδική για κάθε υπολογιστή στο 
δίκτυο. 
 

 Έτσι, οι δράστες, έχοντας την ασφάλεια της απόστασης, συνήθως από άλλες χώρες και 
καθισµένοι αναπαυτικά µπροστά στις οθόνες τους, άδειασαν τραπεζικούς λογαριασµούς ή 
___________ αφελείς που δεν αντιλήφθηκαν πως οι οικονοµικές συναλλαγές στο διαδίκτυο 
µπορεί να είναι εύκολες και γρήγορες, αλλά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή σε κανόνες 
ασφαλείας.  
 

 Όπως µας είπαν από την υπηρεσία αυτή, όλες σχεδόν οι εγκληµατικές πράξεις, εκτός από τους 
φόνους, έχουν ___________ και στο διαδίκτυο. Αλλοεθνείς απατεώνες, διεθνής αστυνοµική 
συνεργασία, ένα κουβάρι χωρίς σύνορα. Εκατοµµύρια ηλεκτρονικά µηνύµατα ταξιδεύουν 
καθηµερινά, κουβαλώντας ύποπτο περιεχόµενο.  
 

 Όπως έντονα προειδοποιεί και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στη δική της ιστοσελίδα, «η 
τράπεζα δεν σας ζητά ποτέ εµπιστευτικά προσωπικά δεδοµένα, όπως όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης ή αριθµούς λογαριασµών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ούτε σας 
στέλνει εµπιστευτικές πληροφορίες µέσω αυτού».  
 

 Η εποχή που οι ληστές έµπαιναν µε καραµπίνες στις τράπεζες φαίνεται πως παρέρχεται. 
Πρόσφατα, µέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων, κάποιοι δοκίµασαν να µπουν 
και στο ηλεκτρονικό υποκατάστηµα γνωστής τράπεζας. Οι πελάτες της έλαβαν 
παραπλανητικά µηνύµατα µε τα οποία τους ζητούσαν, ___________ εκ µέρους της τράπεζας, 
να δώσουν τους κωδικούς πρόσβασης στους λογαριασµούς τους.  
 

 Τέλος, µια νέα «µόδα» είναι οι οι απάτες µέσω δηµοπρασιών. Στις ιστοσελίδες τους µπορεί 
ένας πωλητής να έχει πολύ καλό προφίλ, αλλά µετά να αποσπάσει χρήµατα από  
___________, χωρίς να τους αποστείλει τα προϊόντα που αγόρασαν. Η υπηρεσία δίωξης 
συµβουλεύει να αγοράζουµε µόνο από γνωστές, δοκιµασµένες ιστοσελίδες, από τις οποίες 
γνωρίζουµε ότι κάποιος γνωστός µας έχει παραλάβει προϊόν. Ακόµη να χρησιµοποιούµε 
πιστωτικές κάρτες µιας χρήσεως, τις λεγόµενες κάρτες δώρου, ώστε το πολύ πολύ να χάσουµε 
την αξία τους και όχι το υπόλοιπο της κανονικής µας κάρτας. Τελικά, οι τρόποι που 
σκαρφίζονται οι απατεώνες για να µας αποσπάσουν χρήµατα µέσω διαδικτύου γίνονται όλο 
και πιο ευφάνταστοι και αποτελεσµατικοί. Γι’ αυτό, προσοχή! 
 

 Όµως, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασµούς γίνεται 
εν αγνοία του χρήστη. Μια τέτοια µέθοδο χρησιµοποίησε πρόσφατα σπείρα που χτυπούσε 
τραπεζικούς λογαριασµούς µέσω διαδικτύου, η οποία εντοπίστηκε και ___________. 
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Χρησιµοποίησαν µια πολύ επικίνδυνη µέθοδο που συνδυάζει υψηλή τεχνολογία και ελάχιστες 
δυνατότητες άµυνας από το χρήστη. Οι δράστες στέλνουν ηλεκτρονικό µήνυµα µε δελεαστικό 
περιεχόµενο που κουβαλάει ένα «δούρειο ίππο», ένα προγραµµατάκι που ___________ στον 
υπολογιστή του χρήστη και µπορεί να εκτελέσει ανεπιθύµητες λειτουργίες. Μοιάζει µε ιό, 
αλλά δεν καταστρέφει κάτι. Το συγκεκριµένο είδος καταγράφει κάθε πλήκτρο που πατάει ο 
χρήστης και στέλνει τα δεδοµένα αυτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του δράστη.  
 

 Η υπηρεσία που ασχολείται µε αυτού του είδους τα εγκλήµατα λέγεται υπηρεσία δίωξης 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος και αποτελείται από µια οµάδα αστυνοµικών διαφορετικών από 
τους άλλους. Έχουν µέσον όρο ηλικίας τα 26 χρόνια και οι δικές τους περιπολίες γίνονται 
στον κυβερνοχώρο. Το τµήµα τρέχει και δε φτάνει, καθώς πολλαπλασιάζονται µε γεωµετρική 
πρόοδο οι υποθέσεις που το απασχολούν.  
 

 
Λέξεις: 598 (∆ιασκευή άρθρου του Γ. Μπογιόπουλου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,                              

Ένθετο «Έψιλον», 06-11-2005) 
 

2. Κάντε µια γρήγορη ανάγνωση του κειµένου για να ελέγξετε αν αναφέρει όσα 

καταγράψατε στην άσκηση Α2. 

3. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου επιλέγοντας τη σωστή λέξη ανάµεσα σε   

τέσσερις κάθε φορά.  

1. α)  ανατίθεται   β)   διατίθεται      γ)   προτίθεται      δ)   υποτίθεται 

2. α)  εξαπάτησαν β)  καταπάτησαν  γ)  κατακράτησαν  δ)   παραπάτησαν  

3. α)  διαρθρώθηκε β)  αρθρώθηκε γ)  καταστρώθηκε δ)    εξαρθρώθηκε 

4. α)  καθίσταται β)  εγκαθίσταται  γ)   προΐσταται       δ)    παρίσταται 

5. α)  µετάβαση     β)  ανάβαση          γ)   πρόσβαση     δ)   κατάβαση 

6. α)  καταδέχεται  β)  παραδέχεται    γ)  δέχεται           δ)    ενδέχεται 

7. α)  άπιστους      β)  παραδόπιστους    γ)  πιστούς       δ)   εύπιστους    

     4. ∆ιαβάστε ξανά το κείµενο και σηµειώστε ένα σταυρό κάτω από το ΝΑΙ για 

όσες προτάσεις συµφωνούν µε το κείµενο και κάτω από το ΟΧΙ για όσες δε 

συµφωνούν.   

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Οι δράστες του ηλεκτρονικού εγκλήµατος µπορεί να 

βρίσκονται σε κάποια πολύ µακρινή χώρα. 

  

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι τράπεζες ζητούν προσωπικά 

δεδοµένα από τους πελάτες τους µέσω διαδικτύου. 

  

Ο «δούρειος ίππος» που στέλνουν οι δράστες µπορεί να 

αλλοιώσει τα αρχεία του υπολογιστή. 
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Η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος κάνει συχνές 

περιπολίες στους δρόµους της πόλης. 

  

∆εν υπάρχει εγκληµατική πράξη µπορεί να µη µπορεί να γίνει 

από το διαδίκτυο. 

  

Η συµβουλή που δίνει ο διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος είναι να µην ανοίγουµε ποτέ ηλεκτρονικά 

µηνύµατα. 

  

Ακόµα και πολύ καλά σχεδιασµένες ιστοσελίδες µπορεί να 

κρύβουν κινδύνους. 

  

Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε ιστοσελίδες από τις 

οποίες έχουν αγοράσει προϊόντα άνθρωποι που γνωρίζουµε.  

  

 

5. Γράψτε ένα δοκίµιο έκτασης 250 λέξεων µε τίτλο «Τα πλεονεκτήµατα και τα   

    µειονεκτήµατα του διαδικτύου». 
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Λύσεις 

           Τίτλος: «Έγκληµα στο ∆ιαδίκτυο» 
5 Εκεί τα δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία αυτόµατα από άλλα προγράµµατα, που όταν 

συναντούν λέξεις-κλειδιά, όπως «τράπεζα» στα αγγλικά, καταχωρίζουν ό,τι πληκτρολογηθεί 
τα επόµενα πέντε λεπτά σε ειδικά αρχεία. Ο δράστης δεν έχει παρά να δει αυτά τα αρχεία, 
ώστε να βγάλει το λαβράκι του: ένα λογαριασµό τράπεζας και τους κωδικούς για την 
___________ σε  αυτόν. Από εκεί και πέρα µπορεί να κάνει ό,τι και ο νόµιµος κάτοχος του 
λογαριασµού, δηλαδή µεταφορές χρηµάτων και αναλήψεις. 
 

8 Ο διευθυντής της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος δίνει µια συµβουλή σε όσους 
χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Να µην ανοίγουν ηλεκτρονικά 
µηνύµατα από άγνωστες πηγές και, αν έχουν µεγάλες συναλλαγές, να έχουν έναν υπολογιστή 
αφιερωµένο σε αυτή τη δουλειά, ο οποίος να µη ___________ καθόλου µηνύµατα. Για την 
υπόθεση αυτή, έχουν συλληφθεί ήδη δύο άντρες και δύο γυναίκες και αναζητούνται οι 
συνεργάτες τους στο εξωτερικό. Πώς, όµως, φτάνουν οι αστυνοµικοί στους δράστες; Μέσω 
της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου  που είναι µοναδική για κάθε υπολογιστή στο 
δίκτυο. 
 

2 Έτσι, οι δράστες, έχοντας την ασφάλεια της απόστασης, συνήθως από άλλες χώρες και 
καθισµένοι αναπαυτικά µπροστά στις οθόνες τους, άδειασαν τραπεζικούς λογαριασµούς ή 
___________ αφελείς που δεν αντιλήφθηκαν πως οι οικονοµικές συναλλαγές στο διαδίκτυο 
µπορεί να είναι εύκολες και γρήγορες, αλλά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή σε κανόνες 
ασφαλείας.  
 

7 Όπως µας είπαν από την υπηρεσία αυτή, όλες σχεδόν οι εγκληµατικές πράξεις, εκτός από τους 
φόνους, έχουν ___________ και στο διαδίκτυο. Αλλοεθνείς απατεώνες, διεθνής αστυνοµική 
συνεργασία, ένα κουβάρι χωρίς σύνορα. Εκατοµµύρια ηλεκτρονικά µηνύµατα ταξιδεύουν 
καθηµερινά, κουβαλώντας ύποπτο περιεχόµενο.  
 

3 Όπως έντονα προειδοποιεί και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στη δική της ιστοσελίδα, «η 
τράπεζα δεν σας ζητά ποτέ εµπιστευτικά προσωπικά δεδοµένα, όπως όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης ή αριθµούς λογαριασµών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ούτε σας 
στέλνει εµπιστευτικές πληροφορίες µέσω αυτού».  
 

1 Η εποχή που οι ληστές έµπαιναν µε καραµπίνες στις τράπεζες φαίνεται πως παρέρχεται. 
Πρόσφατα, µέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων, κάποιοι δοκίµασαν να µπουν 
και στο ηλεκτρονικό υποκατάστηµα γνωστής τράπεζας. Οι πελάτες της έλαβαν 
παραπλανητικά µηνύµατα µε τα οποία τους ζητούσαν, ___________ εκ µέρους της τράπεζας, 
να δώσουν τους κωδικούς πρόσβασης στους λογαριασµούς τους.  
 

9 Τέλος, µια νέα «µόδα» είναι οι οι απάτες µέσω δηµοπρασιών. Στις ιστοσελίδες τους µπορεί 
ένας πωλητής να έχει πολύ καλό προφίλ, αλλά µετά να αποσπάσει χρήµατα από  
___________, χωρίς να τους αποστείλει τα προϊόντα που αγόρασαν. Η υπηρεσία δίωξης 
συµβουλεύει να αγοράζουµε µόνο από γνωστές, δοκιµασµένες ιστοσελίδες, από τις οποίες 
γνωρίζουµε ότι κάποιος γνωστός µας έχει παραλάβει προϊόν. Ακόµη να χρησιµοποιούµε 
πιστωτικές κάρτες µιας χρήσεως, τις λεγόµενες κάρτες δώρου, ώστε το πολύ πολύ να χάσουµε 
την αξία τους και όχι το υπόλοιπο της κανονικής µας κάρτας. Τελικά, οι τρόποι που 
σκαρφίζονται οι απατεώνες για να µας αποσπάσουν χρήµατα µέσω διαδικτύου γίνονται όλο 
και πιο ευφάνταστοι και αποτελεσµατικοί. Γι’ αυτό, προσοχή! 
 

4 Όµως, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασµούς γίνεται 
εν αγνοία του χρήστη. Μια τέτοια µέθοδο χρησιµοποίησε πρόσφατα σπείρα που χτυπούσε 
τραπεζικούς λογαριασµούς µέσω διαδικτύου, η οποία εντοπίστηκε και ___________. 
Χρησιµοποίησαν µια πολύ επικίνδυνη µέθοδο που συνδυάζει υψηλή τεχνολογία και ελάχιστες 
δυνατότητες άµυνας από το χρήστη. Οι δράστες στέλνουν ηλεκτρονικό µήνυµα µε δελεαστικό 
περιεχόµενο που κουβαλάει ένα «δούρειο ίππο», ένα προγραµµατάκι που ___________ στον 
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υπολογιστή του χρήστη και µπορεί να εκτελέσει ανεπιθύµητες λειτουργίες. Μοιάζει µε ιό, 
αλλά δεν καταστρέφει κάτι. Το συγκεκριµένο είδος καταγράφει κάθε πλήκτρο που πατάει ο 
χρήστης και στέλνει τα δεδοµένα αυτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του δράστη.  
 

6 Η υπηρεσία που ασχολείται µε αυτού του είδους τα εγκλήµατα λέγεται υπηρεσία δίωξης 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος και αποτελείται από µια οµάδα αστυνοµικών διαφορετικών από 
τους άλλους. Έχουν µέσον όρο ηλικίας τα 26 χρόνια και οι δικές τους περιπολίες γίνονται 
στον κυβερνοχώρο. Το τµήµα τρέχει και δε φτάνει, καθώς πολλαπλασιάζονται µε γεωµετρική 
πρόοδο οι υποθέσεις που το απασχολούν.  
 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Οι δράστες του ηλεκτρονικού εγκλήµατος µπορεί να 

βρίσκονται σε κάποια πολύ µακρινή χώρα. 

+  

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι τράπεζες ζητούν προσωπικά 

δεδοµένα από τους πελάτες τους µέσω διαδικτύου. 

 + 

Ο «δούρειος ίππος» που στέλνουν οι δράστες µπορεί να 

αλλοιώσει τα αρχεία του υπολογιστή. 

 + 

Η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος κάνει συχνές 

περιπολίες στους δρόµους της πόλης. 

 + 

∆εν υπάρχει εγκληµατική πράξη µπορεί να µη µπορεί να γίνει 

από το διαδίκτυο. 

 + 

Η συµβουλή που δίνει ο διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος είναι να µην ανοίγουµε ποτέ ηλεκτρονικά 

µηνύµατα. 

 + 

Ακόµα και πολύ καλά σχεδιασµένες ιστοσελίδες µπορεί να 

κρύβουν κινδύνους. 

+  

Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε ιστοσελίδες από τις 

οποίες έχουν αγοράσει προϊόντα άνθρωποι που γνωρίζουµε.  

+  
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Έγκληµα στο ∆ιαδίκτυο 

Η εποχή που οι ληστές έµπαιναν µε καραµπίνες στις τράπεζες φαίνεται πως 
παρέρχεται. Πρόσφατα, µέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων, κάποιοι 
δοκίµασαν να µπουν και στο ηλεκτρονικό υποκατάστηµα γνωστής τράπεζας. Οι 
πελάτες της έλαβαν παραπλανητικά µηνύµατα µε τα οποία τους ζητούσαν, (1) 
___________ εκ µέρους της τράπεζας, να δώσουν τους κωδικούς πρόσβασης στους 
λογαριασµούς τους.  

Έτσι, οι δράστες, έχοντας την ασφάλεια της απόστασης, συνήθως από άλλες 
χώρες και καθισµένοι αναπαυτικά µπροστά στις οθόνες τους, άδειασαν τραπεζικούς 
λογαριασµούς ή (2) ___________ αφελείς που δεν αντιλήφθηκαν πως οι οικονοµικές 
συναλλαγές στο διαδίκτυο µπορεί να είναι εύκολες και γρήγορες, αλλά απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή σε κανόνες ασφαλείας.  

Όπως έντονα προειδοποιεί και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στη δική της 
ιστοσελίδα, «η τράπεζα δεν σας ζητά ποτέ εµπιστευτικά προσωπικά δεδοµένα, όπως 
όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή αριθµούς λογαριασµών µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ούτε σας στέλνει εµπιστευτικές πληροφορίες µέσω αυτού».  

Όµως, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στους τραπεζικούς 
λογαριασµούς γίνεται εν αγνοία του χρήστη. Μια τέτοια µέθοδο χρησιµοποίησε 
πρόσφατα σπείρα που χτυπούσε τραπεζικούς λογαριασµούς µέσω διαδικτύου, η 
οποία εντοπίστηκε και (3) ___________. Χρησιµοποίησαν µια πολύ επικίνδυνη 
µέθοδο που συνδυάζει υψηλή τεχνολογία και ελάχιστες δυνατότητες άµυνας από το 
χρήστη. Οι δράστες στέλνουν ηλεκτρονικό µήνυµα µε δελεαστικό περιεχόµενο που 
κουβαλάει ένα «δούρειο ίππο», ένα προγραµµατάκι που (4) ___________ στον 
υπολογιστή του χρήστη και µπορεί να εκτελέσει ανεπιθύµητες λειτουργίες. Μοιάζει 
µε ιό, αλλά δεν καταστρέφει κάτι. Το συγκεκριµένο είδος καταγράφει κάθε πλήκτρο 
που πατάει ο χρήστης και στέλνει τα δεδοµένα αυτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του δράστη.  

Εκεί τα δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία αυτόµατα από άλλα προγράµµατα, που 
όταν συναντούν λέξεις-κλειδιά, όπως «τράπεζα» στα αγγλικά, καταχωρίζουν ό,τι 
πληκτρολογηθεί τα επόµενα πέντε λεπτά σε ειδικά αρχεία. Ο δράστης δεν έχει παρά 
να δει αυτά τα αρχεία, ώστε να βγάλει το λαβράκι του: ένα λογαριασµό τράπεζας και 
τους κωδικούς για την (5) ___________ σε  αυτόν. Από εκεί και πέρα µπορεί να 
κάνει ό,τι και ο νόµιµος κάτοχος του λογαριασµού, δηλαδή µεταφορές χρηµάτων και 
αναλήψεις. 

Η υπηρεσία που ασχολείται µε αυτού του είδους τα εγκλήµατα λέγεται υπηρεσία 
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος και αποτελείται από µια οµάδα αστυνοµικών 
διαφορετικών από τους άλλους. Έχουν µέσον όρο ηλικίας τα 26 χρόνια και οι δικές 
τους περιπολίες γίνονται στον κυβερνοχώρο. Το τµήµα τρέχει και δε φτάνει, καθώς 
πολλαπλασιάζονται µε γεωµετρική πρόοδο οι υποθέσεις που το απασχολούν.  

Όπως µας είπαν από την υπηρεσία αυτή, όλες σχεδόν οι εγκληµατικές πράξεις, 
εκτός από τους φόνους, έχουν (6) ___________ και στο διαδίκτυο. Αλλοεθνείς 
απατεώνες, διεθνής αστυνοµική συνεργασία, ένα κουβάρι χωρίς σύνορα. 
Εκατοµµύρια ηλεκτρονικά µηνύµατα ταξιδεύουν καθηµερινά, κουβαλώντας ύποπτο 
περιεχόµενο.  

Ο διευθυντής της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος δίνει µια 
συµβουλή σε όσους χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Να µην 
ανοίγουν ηλεκτρονικά µηνύµατα από άγνωστες πηγές και, αν έχουν µεγάλες 
συναλλαγές, να έχουν έναν υπολογιστή αφιερωµένο σε αυτή τη δουλειά, ο οποίος να 
µη (7) ___________ καθόλου µηνύµατα. Για την υπόθεση αυτή, έχουν συλληφθεί 
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ήδη δύο άντρες και δύο γυναίκες και αναζητούνται οι συνεργάτες τους στο 
εξωτερικό. Πώς, όµως, φτάνουν οι αστυνοµικοί στους δράστες; Μέσω της διεύθυνσης 
διαδικτυακού πρωτοκόλλου  που είναι µοναδική για κάθε υπολογιστή στο δίκτυο. 

Τέλος, µια νέα «µόδα» είναι οι απάτες µέσω δηµοπρασιών. Στις ιστοσελίδες τους 
µπορεί ένας πωλητής να έχει πολύ καλό προφίλ, αλλά µετά να αποσπάσει χρήµατα 
από (8) ___________, χωρίς να τους αποστείλει τα προϊόντα που αγόρασαν. Η 
υπηρεσία δίωξης συµβουλεύει να αγοράζουµε µόνο από γνωστές, δοκιµασµένες 
ιστοσελίδες, από τις οποίες γνωρίζουµε ότι κάποιος γνωστός µας έχει παραλάβει 
προϊόν. Ακόµη να χρησιµοποιούµε πιστωτικές κάρτες µιας χρήσεως, τις λεγόµενες 
κάρτες δώρου, ώστε το πολύ πολύ να χάσουµε την αξία τους και όχι το υπόλοιπο της 
κανονικής µας κάρτας. Τελικά, οι τρόποι που σκαρφίζονται οι απατεώνες για να µας 
αποσπάσουν χρήµατα µέσω διαδικτύου γίνονται όλο και πιο ευφάνταστοι και 
αποτελεσµατικοί. Γι’ αυτό, προσοχή! 

Λέξεις: 598 
∆ιασκευή άρθρου του Γ. Μπογιόπουλου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Ένθετο 

«Έψιλον», 06-11-2005 
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γ) Τρίτη διδακτική πρόταση 

    Τίτλος: «Παρουσιάσεις βιβλίων» 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: µαθητές τέταρτου επιπέδου άνω των 16 ετών 

∆ιδακτικός στόχος: Κατανόηση κειµένου βιβλιοπαρουσίασης 

Στρατηγικές: καταιγισµός ιδεών, πρόβλεψη, γρήγορη ανάγνωση, 
συνεργασία µεταξύ µαθητών, ενεργοποίηση 
προϋπάρχουσας γνώσης, εστίαση της προσοχής για 
τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών, 
αναγνώριση των δοµικών στοιχείων του λόγου, χρήση 
συµφραζοµένων για την εξαγωγή νοήµατος, χρήση 
πηγών 

Ενσωµάτωση δεξιοτήτων: κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή 
και κατανόηση προφορικού λόγου 

Υλικό: 2 φύλλα εργασίας  

 

Πορεία διδασκαλίας:  

• Ο καθηγητής ξεκινά το µάθηµα γράφοντας στον πίνακα κάποιες φράσεις από 

το κείµενο που πρόκειται να διδάξει και ζητά από τους µαθητές του να 

µαντέψουν το είδος του κειµένου. Οι µαθητές λένε διάφορες ιδέες που έχουν 

(Καταιγισµός ιδεών) και ο καθηγητής τις σηµειώνει σύντοµα στον πίνακα. 

Στη συνέχεια, τους παρουσιάζει το 2ο φύλλο εργασίας και τους ζητά µε µια 

πρώτη µατιά (Γρήγορη ανάγνωση) να του πουν τι αφορούν τα κείµενα αυτά 

και πού µπορούν να τα συναντήσουν. Στη συνέχεια, ζητά από τους µαθητές να 

καταγράψουν µαζί µε κάποιον συµµαθητή τους (Συνεργασία) όσα 

περισσότερα είδη βιβλίων µπορούν να θυµηθούν και ο καθηγητής τα γράφει 

στον πίνακα (π.χ. περιπέτειες, αστυνοµικά µυθιστορήµατα, επιστηµονικής 

φαντασίας, ιστορικά, κ.ά.). Οι µαθητές µπορούν να αναφέρουν στην τάξη 

κάποιους τίτλους βιβλίων που έχουν διαβάσει από το κάθε είδος  

(Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης).  

• Ο καθηγητής εξηγεί στους µαθητές τι πρέπει να κάνουν στην άσκηση. Οι 

µαθητές ασχολούνται µόνοι τους µε την αντιστοίχιση των κειµένων 

εστιάζοντας την προσοχή τους τόσο στο περιεχόµενο των κειµένων (Εστίαση 

της προσοχής για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριών) όσο και 



 182 

στα δοµικά στοιχεία τους (Αναγνώριση των δοµικών στοιχείων του 

γραπτού λόγου) για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία την 

αντιστοίχιση. Τα κείµενα είναι αυθεντικά και κατά συνέπεια περιέχουν 

αρκετά δύσκολο λεξιλόγιο ακόµα και για το επίπεδο αυτό. Οι µαθητές 

µπορούν είτε να συµπεράνουν το νόηµα κάποιων λέξεων από τα 

συµφραζόµενα (Αξιοποίηση συµφραζοµένων για την κατανόηση του 

νοήµατος), είτε να χρησιµοποιήσουν λεξικό (Χρήση πηγών) είτε να 

βοηθηθούν από τον καθηγητή ο οποίος µπορεί να τους δώσει συνώνυµα των 

πολύ δύσκολων λέξεων όπως εξιχνιάζω=βρίσκω τη λύση σε ή 

επικυρήσσω=δίνω αµοιβή. 

• Τέλος, ο καθηγητής αναθέτει στους µαθητές του να περιγράψουν µε παρόµοιο 

τρόπο πέντε βιβλία που έχουν διαβάσει και να τα παρουσιάσουν προφορικά 

στην τάξη.  
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1ο φύλλο εργασίας 
 
∆ιαβάστε τις παρακάτω φράσεις και σε συνεργασία µε τον συµµαθητή σας σκεφτείτε σε 
τι είδους κείµενα  µπορεί να τις  δείτε:  
 

• Ύποπτοι είναι ένα σωρό άνθρωποι... 
• Ο ήρωας επισκέπτεται... 
• Κάπου στο µακρινό µέλλον... 
• ∆ύο γάλλοι αιγυπτιολόγοι... 
• Χωρίς να προσφέρουν έτοιµες συνταγές... 
• Η πληροφορία και η πειρατεία απέκτησαν νέο νόηµα... 
• Η κατανόηση των µηνυµάτων που εκπέµπουν...
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2ο φύλλο εργασίας 
 
∆ραστηριότητα 
∆ιαβάζετε επτά σύντοµες παρουσιάσεις βιβλίων που κόψατε από µια εφηµερίδα. Όµως κατά λάθος τις κόψατε στη µέση. Προσπαθείτε να ταιριάξετε 
τα κείµενα από τον πρώτο πίνακα µε τα κείµενα από τον δεύτερο σηµειώνοντας δίπλα στον κάθε αριθµό του πρώτου πίνακα το γράµµα που 
ταιριάζει από τον δεύτερο.   
 
Κείµενο 
1ος πίνακας 
1 – Α    Παράδειγµα 2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  
Έγκληµα στο Da 
Capo 
Γιώργος Λακόπουλος 
 
Στο Κολωνάκι, σε 
γνωστό στέκι 
πολιτικών και 
καλλιτεχνών, 
βρίσκεται 
δολοφονηµένος ο 
υπουργός Εθνικής 
Οικονοµίας ο οποίος 
ερευνά το παλαιό 
σκάνδαλο του 
Χρηµατιστηρίου. 
Ποιος τον σκότωσε 
και γιατί;  

Το επικηρυγµένο 
πρόβληµα 
Αργύρης Παυλιώτης 
 
Άλλο ένα 
µυθιστόρηµα 
θεσσαλονικιού 
συγγραφέα µε χώρο 
δράσης τη Νύµφω του 
Θερµαϊκού. Είναι µια 
περιπέτεια του 
Ανδρέα Αναγνώστου, 
γνωστού 
ποινικολόγου της, ο 
οποίος εξιχνιάζει 
σκοτεινά εγκλήµατα. 
Ο ήρωας επισκέπτεται 
µια πελάτισσα που 
του αναθέτει να βρει 
τον Λουκά 
Αθανασίου, φοιτητή 
Μαθηµατικών στο 
Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο.  

Γκλοµπάλια 
Ζαν-Κριστόφ Ρουφέν 
 
Κάπου στο µακρινό 
µελλον η µόνη χώρα 
στον πλανήτη Γη είναι 
η Γκλοµπάλια, 
κλεισµένη µέσα σε 
µια τεράστια γυάλινη 
σφαίρα. Οι άνθρωποι 
ζουν πολλά χρόνια 
ευτυχισµένοι 
απολαµβάνοντας µια 
αφθονία από 
προϊόντα.  
 

Ακενατόν, ο 
καταραµένος θεός 
Ζιλµπέρ Σινουέ 
 
∆ύο γάλλοι 
αιγυπτιολόγοι 
ανακαλύπτουν την 
αλληλογραφία δύο 
πρόσώπων που 
έζησαν στην αυλή του 
Ακενατόν. Μέσα από 
εκεί θα 
προσπαθήσουν να 
αποκρυπτογραφήσουν 
το αίνιγµα του 
καταραµένου θεού.  
 

Αναστατωµένοι 
έφηβοι... 
Αναστατωµένοι 
γονείς 
Ντανιέλ Μαρσελλί – 
Γκυγµέτ ντε Λα 
Μπορί 
 
Χωρίς να προσφέρουν 
έτοιµες συνταγές, οι 
συγγραφείς 
παρουσιάζουν 
παραδείγµατα, 
πρακτικές και 
εύχρηστες λύσεις σε 
προβλήµατα όπως: Να 
αντιδρούµε όταν τον 
βλέπουµε να καβαλάει 
το µηχανάκι χωρίς το 
κράνος του; και αν 
αυτός καπνίζει, τι 
πρέπει να κάνουµε;  
 

Ένα µανιφέστο των 
χάκερ 
McKenzie Wark 
 
Η πληροφορία και η 
πειρατεία απέκτησαν 
νέο νόηµα στην εποχή 
µας. Οι «χάκερ» 
θεωρούνται ικανοί 
«κλέφτες», αλλά από 
τη δική τους οπτική τα 
πράγµατα είναι 
ακριβώς αντίθετα. Η 
«ηθική» των χάκερ 
απλώς «έχει έρθει 
αντιµέτωπη µε τις 
δυνάµεις της 
εµπορευµατοποιηµένη
ς εκπαίδευσης και 
επικοινωνίας».  
 

Τα µηνύµατα της 
τέχνης 
Laurie Schneider 
Adams 
 
Η κατανόηση των 
µηνυµάτων που 
εκπέµπουν οι εικόνες 
έχει σηµασία όχι µόνο 
για να τις απολαύσει 
κάποιος, αλλά και για 
να αποκωδικοποιήσει 
τις προθέσεις πίσω 
από κάθε έργο.  
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2ος πίνακας 
 

Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ 
Ύποπτοι είναι ένα 
σωρό άνθρωποι: 
υπουργοί, βουλευτές, 
κοµµατικά στελέχη, 
επιχειρηµατίες, 
παράγοντες του 
δηµόσιου βίου. Αλλά 
και δηµοσιογράφοι, οι 
οποίοι προσπαθούν να 
ξεδιαλύνουν ένα 
µυστυριώδες κουβάρι 
συµφερόντων, 
σκοτεινών 
δραστηριοτήτων, 
διαπλοκής και 
συµβιβασµών. 
Πρόκειται για 
πολιτικό θρίλερ µε 
ήρωες άτοµα υπεράνω 
υποψίας. 

Ένας ύπουλος εχθρός 
όµως απειλεί την 
ιδανική αυτή 
κοινωνία: η 
τροµοκρατία. Ο 
Μπάικαλ, θέλοντας 
να γνωρίσει τις 
περιοχές «εκτός 
ζώνης», θα 
περιπλανηθεί µε την 
αγαπηµένη του Κέιτ 
σε έναν κόσµο 
αφιλόξενο, γεµάτο 
εκπλήξεις που θα τους 
απειλήσει µε 
αφανισµό, καθώς οι 
αρχές της Γκλοµπάλια 
τους έχουν στήσει 
θανάσιµη παγίδα. 
 

Και αν εκείνη γυρίζει 
σπίτι ό,τι ώρα της 
κατέβει; Και ως ποια 
ηλικία πρέπει να τους 
βοηθούµε στο 
διάβασµα; Τελικά, 
πρόκειται για σοβαρή 
ασθένεια; 

Η εξαφάνισή του 
συνδέεται µε ένα από 
τα άλυτα 
προβλήµατα, τις 
εξισώσεις Navier-
Stocks, που η λύση 
του έχει επικυρηχθεί 
µε το ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου 
δολαρίων. ∆ράση, 
µυστήριο και 
µαθηµατικά. 

Σε 130 αντίγραφα 
σηµαντικών έργων 
τέχνης, η συγγραφέας 
δίνει τις διάφορες 
θεωρητικές 
προσεγγίσεις που 
ισχύουν και στη 
σύχρονη προώθηση 
της οικονοµικής 
δραστηριότητας µε τη 
διαφήµιση, τις 
συσκευασίες, τη 
διαρρύθµιση των 
επαγγελµατικών 
χώρων. 

Ποιος ήταν αλήθεια; 
Οραµατιστής και 
εφευρέτης του 
µονοθεϊσµού ή απλά 
ένας παράφρων; 
Έπεσε πράγµατι θύµα 
δολοφονίας; Και ήταν 
όντως έρµαιο της 
συζύγου του, 
Νεφερτίτης; 
Βασιζόµενος σε 
πρόσφατες µελέτες ο 
συγγραφέας 
ακολουθεί 
αστυνοµικά µοτίβα 
στην προσπάθειά του 
να αναστήσει µια από 
τις πιο αµφιλεγόµενες 
προσωπικότητες της 
αρχαίας Αιγύπτου. 

Από το βιβλίο 
αντιγράφουµε: «Η 
εκπαίδευση είναι 
σκλαβιά» και «Η 
πληροφορία θέλει να 
είναι ελεύθερη, αλλά 
βρίσκεται παντού 
αλυσοδεµένη». 

 
Από άρθρα της εφηµερίδας «Καθηµερινή», 9 Ιουλίου 2006, σελ. 6, 11, 12
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