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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου 

Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί µια δεξιότητα κατά την οποία 

αναµειγνύονται τόσο φυσικές/σωµατικές όσο και διανοητικές ψυχολογικές 

διαδικασίες, η ακρόαση και η κατανόηση (Turner, 1995). Το µέσο έκφρασης του 

προφορικού λόγου είναι η φωνολογία (McDonough, 1995), εποµένως ο ακροατής 

πρέπει να προσλαµβάνει και να κατανοεί τα φωνήµατα, τους ήχους της γλώσσας, τα 

οποία, παρόλο που δεν φέρουν καµία σηµασία/νόηµα, συνδυάζονται µε τρόπο που 

σχηµατίζουν τις λέξεις και τις φράσεις. Ο ακροατής πρέπει δηλαδή να κατανοεί 

µεγαλύτερες ενότητες λόγου από τους απλούς φθόγγους, καθώς επίσης κι ένα σύνολο 

υπερτεµαχιακών και παραγλωσσικών στοιχείων όπως η προφορά, ο επιτονισµός, οι 

χειρονοµίες, η έκφραση του οµιλητή, κτλ (Harmer, 2001). Τέλος, όπως και η 

κατανόηση γραπτού λόγου, η κατανόηση προφορικού λόγου βασίζεται κι εξαρτάται 

από στοιχεία που σχετίζονται τόσο µε το ίδιο το κείµενο όσο και µε πολιτιστικά-

πολιτισµικά στοιχεία µιας συγκεκριµένης κοινότητας. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την κατανόηση του προφορικού λόγου είναι 

απαραίτητη τόσο η ικανότητα της ακοής όσο και η απαιτούµενη προσοχή, η 

αποκωδικοποίηση και η ερµηνεία του µεταδιδόµενου µηνύµατος (Turner, 1995). 

Ο προφορικός λόγος µπορεί να είναι είτε συνεχής (οµιλία, ραδιόφωνο ειδήσεις, 

ανακοινώσεις σε σταθµούς κτλ.) είτε όχι (διάλογος). Σε κάθε περίπτωση ο ακροατής 

οφείλει να παρακολουθεί λόγο µε συγκεκριµένη ροή η οποία εξαρτάται από τον 

οµιλητή που αποφασίζει πόσο γρήγορα και πόσο αναλυτικά θα παρουσιάσει τις 

πληροφορίες που µεταδίδει. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο στόχος του δέκτη είναι 

κυρίως η άντληση πληροφοριών. Χαρακτηριστικό, µάλιστα, των καθηµερινών 

περιστάσεων προφορικής συνοµιλίας είναι ότι ο ακροατής οφείλει να κατανοήσει το 

λόγο του συνοµιλητή του και να ανταποκριθεί άµεσα στο µεταδιδόµενο ακουστικό 

µήνυµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συµµετοχή στον προφορικό λόγο χαρακτηρίζεται 

από ενεργητικότητα αφού ο ακροατής πρέπει να δηλώσει το βαθµό κατανόησης του 

µηνύµατος που έλαβε µε την απάντηση που θα κληθεί να δώσει άµεσα.  

2. Χαρακτηριστικά περιστάσεων που αφορούν τη δεξιότητα κατανόησης 

προφορικού λόγου 

Στις περιστάσεις επικοινωνίας στις οποίες εµπλέκεται η δεξιότητα κατανόησης 

προφορικού λόγου, το κείµενο το οποίο είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε 
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προκειµένου να επικοινωνήσουµε επιτυχώς µε τους συνοµιλητές µας έχει είτε 

επίσηµο είτε καθηµερινό, απλό ύφος.  

Παρόλο που τα δύο αυτά είδη λόγου διαφέρουν τόσο ως προς την προφορά, το 

λεξιλόγιο και τη γραµµατική και στις δύο περιπτώσεις οι ακροατές συνήθως έχουν 

κάποια γνώση του θέµατος για το οποίο γίνεται λόγος. Επίσης ο ακροατής σχεδόν 

πάντα γνωρίζει εκ των προτέρων αρκετές πληροφορίες σχετικά µε την περίσταση 

επικοινωνίας µέσα στην οποία καλείται να κατανοήσει το λόγο του συνοµιλητή του, 

γνωρίζει δηλαδή ποιος, για ποιο λόγο καθώς και το θέµα για το οποίο µιλάει. Τέλος, 

κάθε ακροατής προσπαθεί να κατανοήσει ένα προφορικό κείµενο για κάποιο 

συγκεκριµένο σκοπό από τον οποίο εξαρτάται το είδος των πληροφοριών στις οποίες 

εστιάζει την προσοχή του και συνεπώς το βαθµό στον οποίο κατανοεί το λόγο που 

ακούει.  

Σε περιπτώσεις καθηµερινού διαλόγου, εκτός από τις πληροφορίες που δέχεται ο 

ακροατής µέσω του λόγου του συνοµιλητή του, αντλεί σηµαντικές πληροφορίες από 

οπτικά ερεθίσµατα που δέχεται, όπως π.χ. τα παραγλωσσικά στοιχεία. Ο ακροατής 

δίνει πληροφορίες στο συνοµιλητή του σε τακτά διαστήµατα (µε το βλέµµα ή µε 

κινήσεις) σχετικά µε το αν κατανοεί τα όσα ακούει. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει οποιεσδήποτε διευκρινήσεις (επανάληψη της φράσης, αργότερο ρυθµό κτλ) 

προκειµένου να αντιµετωπίσει πιθανές δυσκολίες κατανόησης. ∆εν είναι 

συνηθισµένο φαινόµενο κάποιος ακροατής να αντιδρά µόνο στο τέλος της οµιλίας 

του συνοµιλητή του (Ur, 1996). 

Η πρόσληψη και η ερµηνεία του µεταδιδόµενου µηνύµατος διευκολύνεται επίσης 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ακροατής είναι απαραίτητο να κατανοήσει συνεχή 

λόγο (ανακοινώσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, διαλέξεις) στον οποίο 

δεν έχει τη δυνατότητα να επέµβει για να ζητήσει διευκρινήσεις ή επανάληψη 

κάποιας φράσης που δεν κατανόησε. Σηµαντικό ρόλο έχουν οι πληροφορίες που 

µεταδίδονται από παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία όταν υπάρχει η οπτική 

επαφή, η γνώση του θέµατος καθώς και η γνώση των πολιτισµικών στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν το λόγο του οµιλητή.  

Ακόµη και στην τηλεφωνική επικοινωνία η οποία δε διευκολύνεται από οπτική 

επαφή, υπάρχουν στοιχεία, όπως ο επιτονισµός, τα οποία βοηθούν τον ακροατή να 

κατανοήσει το λόγο του συνοµιλητή του. Επιπλέον, ο ακροατής µε µικρές φράσεις 

δηλώνει ότι παρακολουθεί και κατανοεί τα λεγόµενα του συνοµιλητή του.  
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3. ∆υσκολίες των µαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου: Προβλήµατα και 

λύσεις 

Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου 

(ενεργητικότητα, αµεσότητα) καθώς και αυτά των δεξιοτήτων (ακοή, βραχύχρονη 

µνήµη) που την αφορούν, µπορούµε να κατανοήσουµε τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει ο χρήστης της γλώσσας, κυρίως βέβαια ο µαθητής της ξένης γλώσσας 

στο ρόλο του ακροατή.  

Η πρώτη δυσκολία αφορά το ρυθµό και την προφορά της οµιλίας των φυσικών 

οµιλητών οι οποίοι µιλούν γρήγορα και προκαλούν προβλήµατα στην κατανόηση των 

µαθητών της ξένης γλώσσας. Οι µαθητές µιας ξένης γλώσσας χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο από τους φυσικούς οµιλητές για να κωδικοποιήσουν και να 

ερµηνεύσουν το λόγο που προσλαµβάνουν προφορικά και εποµένως ο ρυθµός των 

φυσικών οµιλητών τους προκαλεί δυσκολίες σε αυτό το επίπεδο.  

Επίσης, οι περισσότεροι µαθητές εξαρτούν την κατανόηση του λόγου από την 

προσήλωση σε κάθε λέξη και φράση του οµιλητή. Αυτή η τακτική καθιστά 

απαραίτητη τη γνώση της σηµασίας όλων των λέξεων και φράσεων και η ύπαρξη 

άγνωστων λέξεων µπλοκάρει τους ακροατές και µειώνει την κατανόηση του 

µηνύµατος. Επιπλέον, η ελλιπής σύνδεση ανάµεσα στο σηµασιολογικό και στο 

φωνολογικό επίπεδο της λεκτικής πληροφορίας τους δηµιουργεί σοβαρές δυσκολίες. 

∆ηλαδή ένα άτοµο είναι δυνατό να έχει άριστη γνώση σε σηµασιολογικό επίπεδο, 

κατέχει τη σηµασία της λέξης αλλά να βρίσκεται σε σύγχυση στο φωνολογικό–

αρθρωτικό επίπεδο.  

Μια άλλη δυσκολία για τους µαθητές οφείλεται στην προσωπική διαφορετική 

αντίληψη των πολιτιστικών αναφορών και της δοµής του λόγου από αυτή που 

αντανακλάται και εκφράζεται στα κείµενα, γραπτά ή προφορικά, της γλώσσας που 

µαθαίνουν. Έτσι, ενώ κατανοούν το σηµασιολογικό νόηµα κάθε µεµονωµένης λέξης 

του µηνύµατος που προσλαµβάνουν, δεν κατανοούν τη σηµασία του συνόλου του 

µηνύµατος.  

Πολύ συχνά οι µαθητές της ξένης γλώσσας δυσκολεύονται κατά την κατανόηση 

του προφορικού λόγου επειδή θα πρέπει να ανταποκριθούν άµεσα στο γλωσσικό 

ερέθισµα που λαµβάνουν παράγοντας προφορικό λόγο οι ίδιοι, δεξιότητα που επίσης 

παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στους χρήστες της ξένης γλώσσας.   

Τέλος, όταν είναι απαραίτητο να κρατήσουν σηµειώσεις στη ξένη γλώσσα, συχνά 

παρουσιάζεται κάποια αδυναµία της βραχυπρόθεσµης µνήµης να συγκρατήσει την 

πληροφορία που παίρνει και να την αναπαραγάγει αµέσως σε γραπτό λόγο. Επιπλέον, 
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δεν µπορούν να συγκρατήσουν τις πληροφορίες που λαµβάνουν στην ξένη γλώσσα. 

Προσηλώνουν την προσοχή τους στο να κατανοήσουν τη κάθε λέξη ξεχωριστά και 

δεν εστιάζουν στην κατανόηση του γενικού νοήµατος που θα τους βοηθήσει να 

επικοινωνήσουν µε το συνοµιλητή τους.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που κάνουν ένα 

κείµενο δύσκολο στην κατανόηση του. Ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε σε προφορικό 

λόγο, σηµαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα του ακροατή να αξιοποιεί άµεσα τις 

πληροφορίες που λαµβάνει για να κατανοήσει στοιχεία που ειπώθηκαν και δεν έγιναν 

πλήρως αντιληπτά.  

Το ξενόγλωσσο µάθηµα πρέπει να προετοιµάσει τους µαθητές προς αυτή την 

κατεύθυνση, της άµεσης αξιοποίησης όλων των πληροφοριών για να αντιµετωπίζουν 

επιτυχώς δυσνόητα κείµενα ή λόγο και να κατανοούν µεγάλο µέρος των 

πληροφοριών που προσλαµβάνουν ακόµη και σε δύσκολες συνθήκες όπου η 

κατανόηση είναι προβληµατική.  

Η συνεχής επαφή των µαθητών µε τη γλώσσα που µαθαίνουν ασφαλώς αποτελεί 

έναν τρόπο εξοικείωσής τους µε αυτή. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα µέσα µε τα 

οποία ο καθηγητής µπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική εξάσκηση των 

µαθητών του στην κατανόηση του προφορικού λόγου.  

Προ-διδασκαλία λεξιλογίου: διδάσκοντας τις άγνωστες λέξεις στους µαθητές ο 

καθηγητής µπορεί να εξασφαλίσει σε υψηλό βαθµό την κατανόηση των κειµένων που 

ακούνε προφορικά µέσα στην τάξη. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό οι µαθητές να 

µάθουν να αντιµετωπίζουν δυσνόητα κείµενα σε αυθεντικές περιστάσεις όπου δεν θα 

υπάρχει η δυνατότητα να έχουν τη βοήθεια κάποιου που γνωρίζει περισσότερο την 

ξένη γλώσσα από ό,τι αυτοί. Ένας τρόπος προετοιµασίας των µαθητών για αυτές τις 

περιπτώσεις είναι να µην εξηγούνται όλες οι άγνωστες λέξεις εκ των προτέρων έτσι 

ώστε οι µαθητές να µπαίνουν στη διαδικασία να συνάγουν την ερµηνεία τους 

χρησιµοποιώντας άλλα στοιχεία του κειµένου όπως τα συµφραζόµενα ή τα 

παραγλωσσικά στοιχεία (χρήση συµφραζοµένων για την κατανόηση του µηνύµατος). 

Ακρόαση εκτός µαθήµατος για ευχαρίστηση (extensive listening): αυτού του είδους η 

ακρόαση γίνεται κυρίως για λόγους ευχαρίστησης όταν οι µαθητές είναι µόνοι τους. 

∆ιαφέρει από την επικεντρωµένη (intensive listening) ακρόαση που χαρακτηρίζεται 

από το γεγονός ότι οι µαθητές είναι πιο συγκεντρωµένοι και προσέχουν περισσότερο 

τις πληροφορίες που δέχονται ενώ έχουν περισσότερο άγχος για την κατανόησή τους.  
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Αυθεντικότητα των κειµένων που επιλέγονται: Τα αυθεντικά κείµενα ενδείκνυνται για 

να φέρουν τους µαθητές σε µια άµεση και ρεαλιστική επαφή µε κείµενα της γλώσσας 

που µαθαίνουν. Το αυθεντικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και σε µαθητές 

πρώτων επιπέδων. Στην περίπτωση αυτή βέβαια είναι απαραίτητο οι δραστηριότητες 

που θα εξετάζουν το βαθµό κατανόησης των κειµένων αυτών να είναι απλές και οι 

πληροφορίες που θα ζητώνται από τους µαθητές να είναι ανάλογες του επιπέδου τους, 

έτσι ώστε να µην αποθαρρύνονται εξαιτίας των δυσκολιών κατανόησης που θα 

παρουσιάζει το κείµενο (Harmer, 2001). 

Ενδιαφέρον: Πολλές από τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται από τον καθηγητή µε 

στόχο την ανάπτυξη της δεξιότητας της κατανόησης προφορικού λόγου δεν είναι 

αποτελεσµατικές γιατί τα θέµατα των κειµένων που επιλέγονται δεν εντάσσονται στο 

πλαίσιο των ενδιαφερόντων των µαθητών. Έτσι, οι µαθητές, χωρίς ενδιαφέρον να 

κατανοήσουν το περιεχόµενο των κειµένων, δεν καταβάλλουν την απαιτούµενη 

προσπάθεια να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε αποτέλεσµα να µην 

κατανοούν τελικά το περιεχόµενό τους και να αποθαρρύνονται, γεγονός που έχει 

ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στη γενικότερη διαδικασία εκµάθησης της ξένης 

γλώσσας. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόµενα θα πρέπει ο δάσκαλος της 

ξένης γλώσσας να γνωρίζει τους τρόπους µε τους οποίους θα επιλέγει τα θέµατα των 

κειµένων µε τα οποία θα ασχολείται η τάξη του. Κυρίως, όταν ο δάσκαλος γνωρίζει 

τα ενδιαφέροντα των  µαθητών µπορεί να επιλέξει κείµενα των οποίων το 

περιεχόµενο θα επιθυµούν να κατανοήσουν. 

Αν δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι η επιλογή του θέµατος του κειµένου είναι 

σωστή µπορεί ο καθηγητής να προκαλέσει ο ίδιος ενδιαφέρον στους µαθητές του. Με 

ερωτήσεις για το θέµα, µε δραστηριότητες που θα καλούν τους µαθητές να 

προβλέψουν το περιεχόµενό του στηριζόµενοι στις εικόνες ή τις λεζάντες που το 

συνοδεύουν τους προκαλεί να προσπαθήσουν να το κατανοήσουν για να 

διαπιστώσουν κατά πόσο οι προβλέψεις τους είναι έγκυρες. 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι µαθητές στην καθηµερινή τους ζωή θα κληθούν να 

κατανοήσουν ποικίλες µορφές προφορικού λόγου, ο καθηγητής θα πρέπει να τους 

εξοικειώσει µε κάθε µια από αυτές έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους 

βοηθήσουν στην κατανόησή τους όταν προκύψει ανάλογη ανάγκη (Harmer, 2001). 

Τέλος ο καθηγητής θα πρέπει συνεχώς να έχει υπόψη του ότι η δυσκολία των 

κειµένων θα πρέπει να είναι ανάλογη µε το επίπεδο γνώσης της γλώσσας των 

µαθητών του. Ένα δύσκολο κείµενο αποθαρρύνει τους µαθητές, ενώ ένα πολύ εύκολο 

δεν προάγει τη γνώση τους και παράλληλα δεν τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.  
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4. Σκοπός της διδασκαλίας της κατανόησης προφορικού λόγου 

Οι δραστηριότητες της κατανόησης του προφορικού λόγου θα πρέπει να έχουν στόχο: 

α) να αποκτήσουν οι µαθητές την ικανότητα να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις 

καθηµερινές περιστάσεις επικοινωνίας που εµπλέκεται η συγκεκριµένη δεξιότητα 

(Ur, 1996). 

β) να αποκτήσουν οι µαθητές επίγνωση των προβληµάτων που έχουν σε αυτή τη 

δεξιότητα και να αναπτύξουν τις στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν 

τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

γ) να αποκτήσουν οι µαθητές ενεργητική συµµετοχή και να µην είναι παθητικοί 

ακροατές  

δ) να υπάρχει ουσιαστική σύνδεση µεταξύ των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο 

µάθηµα αφού στην καθηµερινή ζωή η δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου 

συνδέεται άµεσα µε άλλες, κυρίως παραγωγικές, δεξιότητες.  

ε) τέλος, µέσω της ανάπτυξης της δεξιότητας της κατανόησης προφορικού λόγου 

είναι απαραίτητο οι µαθητές να αναπτύξουν κριτική επίγνωση της γλώσσας, να είναι 

ικανοί να διακρίνουν και να κατανοήσουν τη στάση και τη θέση του οµιλητή 

απέναντι στο θέµα για το οποίο αυτός εκφράζεται.  

Το µάθηµα της ξένης γλώσσας είναι ένα γλωσσικό µάθηµα, εποµένως θα πρέπει ο 

εκπαιδευτικός µέσα από αυτό να επιδιώξει έναν γενικότερο εκπαιδευτικό στόχο της 

δηµιουργίας αυτόνοµων, σκεπτόµενων και υποψιασµένων οµιλητών-πολιτών.  

5. Στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου 

Η κύρια δυσκολία του προφορικού λόγου είναι το γεγονός της συνεχούς ροής του. Ο 

ακροατής δεν έχει την ευκαιρία, όπως συµβαίνει µε τα γραπτά κείµενα, να ανατρέξει 

σε προηγούµενες πληροφορίες για να αξιοποιήσει στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να 

ξεπεράσει πιθανές δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Έτσι, στους στόχους του 

ξενόγλωσσου µαθήµατος θα πρέπει να συµπεριληφθεί και η απόκτηση στρατηγικών 

που θα διευκολύνουν την κατανόηση του προφορικού λόγου ακόµη και σε 

περιπτώσεις που πρόκειται για κείµενο µε δυσκολίες. Οι µαθητές στο µάθηµα της 

ξένης γλώσσας θα πρέπει να µάθουν πώς να αντιδρούν σε περιπτώσεις που θα 

χρειάζεται να κατανοήσουν µια δύσκολη προφορική συζήτηση σε περιστάσεις 

επικοινωνίας όπου δεν θα έχουν τη βοήθεια του καθηγητή ή κάποιου που γνωρίζει τη 

γλώσσα. 

Μερικές από τις πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές είναι (Oxford, 1990): 
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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.  

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης: Με ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα του 

κειµένου, ο καθηγητής µπορεί να ενεργοποιήσει τις παλαιότερες γνώσεις των 

µαθητών ώστε να δηµιουργήσουν συνειρµούς που θα τους βοηθήσουν στην 

κατανόησή του. 

Προκειµένου να εξασφαλίσει ο δάσκαλος ότι οι µαθητές του έχουν κάποια γνώση 

σχετικά µε το θέµα που θα τους απασχολήσει στην κατανόηση του προφορικού 

λόγου, µπορεί να τους το αναφέρει από το προηγούµενο µάθηµα έτσι ώστε αυτοί να 

έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν σχετικά είτε συζητώντας µε τους συµµαθητές 

τους, είτε ανατρέχοντας σε γραπτές ή άλλες πηγές. Ο δάσκαλος µπορεί ακόµη να τους 

προτείνει πηγές στην ξένη γλώσσα που µαθαίνουν, και σε αυτή την περίπτωση η 

δραστηριότητα εµπλέκει εκτός από την κατανόηση του προφορικού και την 

κατανόηση του γραπτού λόγου. Ωστόσο, αν το επίπεδό τους στα ελληνικά δεν είναι 

ακόµη ιδιαίτερα ικανοποιητικό µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε το θέµα που θα 

τους απασχολήσει στη µητρική τους γλώσσα. Επίσης όταν ο δάσκαλος επιλέγει 

ιστορίες που έχουν σχέση µε τη χώρα καταγωγής των µαθητών ή όταν τους λέει στην 

ελληνική γλώσσα ιστορίες που είναι γνωστές σε όλες τις χώρες όπως π.χ η 

Σταχτοπούτα, εξασφαλίζει ότι οι µαθητές του γνωρίζουν σχετικά µε το θέµα του 

κειµένου της κατανόησης προφορικού λόγου. 

Προβλέψεις: Αυτή η στρατηγική σχετίζεται µε τις υποθέσεις που µπορεί να κάνει ο 

µαθητής σχετικά µε το κείµενο που θα ακούσει. Όταν οι µαθητές, πριν την ακρόαση 

του προφορικού κειµένου, προβλέπουν το περιεχόµενό του αποκτούν κίνητρο για την 

κατανόησή του αφού έχουν στόχο να ελέγξουν το βαθµό στον οποίο οι προβλέψεις 

τους είναι σωστές. Στις υποθέσεις που θα κάνουν θα τους βοηθήσουν πολύ οι γνώσεις 

που έχουν γενικά για το θέµα του προφορικού κειµένου (βλ. προηγούµενη 

στρατηγική). 
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Χρήση παραγλωσσικών στοιχείων των οµιλητών: ο τονισµός, οι χειρονοµίες και 

κυρίως οι εκφράσεις του προσώπου των οµιλητών µπορούν να βοηθήσουν πολύ 

αποτελεσµατικά τον ακροατή να συµπεράνει την άποψη που εκφράζει ο συνοµιλητής 

του. Οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα παραγλωσσικά στοιχεία όταν 

στο µάθηµα χρησιµοποιείται το βίντεο στο οποίο συνδυάζεται η εικόνα µε τον ήχο. 

Έτσι, αν ο δάσκαλος έχει στη διάθεσή του τον ανάλογο εξοπλισµό, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ποικίλο αυθεντικό υλικό στο µάθηµά του, όπως διαφηµίσεις, ταινίες 

κτλ. Αν ο δάσκαλος αφήσει τους µαθητές του να δουν µια φορά το υλικό που έφερε 

στην τάξη χρησιµοποιώντας µόνο την εικόνα (χωρίς ήχο) και µια φορά χωρίς εικόνα 

(µόνο µε ήχο) θα συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι ο συνδυασµός ήχου-εικόνας 

µπορεί να τους διευκολύνει κατά την προσπάθειά τους να κατανοήσουν ένα κείµενο 

στη γλώσσα που µαθαίνουν. 

Χρήση των συµφραζοµένων για την κατανόηση του µηνύµατος: παρόλο που ο 

δάσκαλος θα πρέπει να διδάξει κάποιο λεξιλόγιο για να διευκολύνει την κατανόηση 

των κειµένων από τους µαθητές, θα πρέπει να επιµείνει και να ενθαρρύνει την τάξη 

του να αξιοποιεί τα συµφραζόµενα για να κατανοήσει άγνωστα µέρη του µηνύµατος.  

Αναγνώριση της δοµής του λόγου: λέξεις όπως κατ’ αρχήν, στη συνέχεια, τελικά, 

όµως, αλλά, έτσι, προσφέρουν πολύτιµη βοήθεια στον ακροατή για το νόηµα του 

µηνύµατος που θα εκφράσει ο οµιλητής στη συνέχεια. Ιδιαίτερα χρήσιµη 

αποδεικνύεται αυτή η στρατηγική στην κατανόηση της εξιστόρησης ενός γεγονότος, 

την αφήγηση µιας ιστορίας. 

Αξιοποίηση της γνώσης σχετικά µε τα µοντέλα λόγου (patterns): στον προφορικό 

λόγο επαναλαµβάνονται συχνά, στις ίδιες περιστάσεις επικοινωνίας, ίδια εκφραστικά 

µοντέλα τα οποία µπορούν να παράσχουν σηµαντική πληροφορία στους µαθητές 

σχετικά µε την επικοινωνιακή περίσταση την οποία θα πρέπει να κατανοήσουν π.χ. 

βοηθούν τους µαθητές να καταλάβουν ότι πρόκειται για παραγγελία σε εστιατόριο, 

τηλεφωνική επικοινωνία, κτλ (Oxford, 1990). 

Προσοχή: διακρίνεται στη γενική (directed) και επιλεκτική (selective) προσοχή για 

την κατανόηση πληροφοριών. Η συγκεκριµένη στρατηγική βοηθά τους µαθητές να 

εστιάσουν την προσοχή τους ή σε γενικές πληροφορίες ή σε πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν χωρίς να ασχοληθούν µε τα στοιχεία του κειµένου που δεν τους 

αφορούν. Έτσι ξεχωρίζουµε την ακρόαση του κειµένου µε στόχο την αναζήτηση των 

γενικών πληροφοριών/κεντρικών ιδεών (skimming) και την ακρόαση του κειµένου 

όπου ο µαθητής ενδιαφέρεται και για επιµέρους λεπτοµέρειες που µεταδίδονται από 
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αυτό (scanning). Με προκαταρκτικές ερωτήσεις (preview questions) ο δάσκαλος 

µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές και στις δύο παραπάνω υποστρατηγικές. Για τους 

αρχάριους µαθητές οι ερωτήσεις αυτές πολύ συχνά δίνουν πολλές πληροφορίες για το 

κείµενο διευκολύνοντάς τους ταυτόχρονα να κατανοήσουν το κείµενο που θα 

ακούσουν. Είναι σηµαντικό οι απαντήσεις που αναµένεται να δώσουν οι µαθητές να 

είναι απλές (σωστό/λάθος, ναι/όχι). Στους πιο προχωρηµένους µαθητές αυτές οι 

ερωτήσεις δεν είναι απαραίτητο να δίνουν πολλές πληροφορίες για το κείµενο. Με 

γενικές ερωτήσεις, όπως «ποιες είναι οι 3 κύριες ιδέες του κειµένου», ο δάσκαλος 

µπορεί να καθοδηγήσει τους µαθητές να εντοπίσουν το γενικό νόηµα του κειµένου 

(skimming). Οι ερωτήσεις γενικού περιεχοµένου µπορούν να γίνονται στη µητρική 

γλώσσα των µαθητών ή ακόµη και στην ξένη γλώσσα αν το επιτρέπει το επίπεδό τους 

σε αυτή. Ερωτήσεις µε αντικείµενο λεπτοµέρειες του κειµένου βοηθούν τους µαθητές 

να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριµένες πληροφορίες. Η χρήση της 

γλώσσας στόχου για τις συγκεκριµένες ερωτήσεις παρέχει στους µαθητές λεξιλόγιο-

κλειδί το οποίο αποτελεί σηµαντική βοήθεια για να εντοπίσουν τις απαντήσεις που 

χρειάζονται. Ωστόσο, µε αυτή τη τακτική είναι δυνατό οι µαθητές να βρίσκουν την 

απάντηση αναζητώντας στο κείµενο που ακούν το συγκεκριµένο λεξιλόγιο χωρίς να 

κατανοήσουν πλήρως την ερώτηση. Τονίζεται ότι οι συγκεκριµένες τακτικές, παρόλο 

που είναι πολύ συχνές και βοηθητικές για τους µαθητές της ξένης γλώσσας δεν είναι 

κατάλληλες για όλους τους τύπους των κειµένων. Κείµενα που ως βασικά στοιχεία 

έχουν την ειρωνεία, το χιούµορ δεν προσφέρονται για αυτές.  

Μετάφραση: Οι µαθητές των πρώτων κυρίως επιπέδων προστρέχουν στη πιστή 

µετάφραση του προσλαµβανόµενου κειµένου. Αυτό που θα πρέπει να κάνει ο 

δάσκαλος είναι να αποθαρρύνει τους µαθητές από αυτή την τεχνική η οποία πολύ 

συχνά µπορεί να τους παραπλανήσει και να τους οδηγήσει στη µη κατανόηση του 

κειµένου. Σε ό,τι αφορά τη σηµασία των λέξεων, οι µαθητές θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη των ψευδόφιλων λέξεων (εµπάθεια-empathy) οι 

οποίες είναι δυνατό να τους παραπλανήσουν σε ό,τι αφορά τη σηµασία του κειµένου.  

Σηµειώσεις: Παρόλο που η στρατηγική αυτή είναι πολύ σηµαντική για την 

κατανόηση του προφορικού λόγου, συνήθως δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε στο 

µάθηµα της ξένης γλώσσας. Οι µαθητές είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ότι 

το σηµαντικό στις σηµειώσεις είναι η κατανόηση και όχι η παραγωγή γραπτού 

κειµένου. Ακόµα και για τα πρώτα στάδια της εκµάθησης µιας γλώσσας είναι 

κατάλληλη η συγκεκριµένη άσκηση. Στα πρώτα στάδια οι µαθητές µπορούν να 

κρατούν σηµειώσεις στην µητρική τους γλώσσα. Στη συνέχεια είναι δυνατό να 
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χρησιµοποιούνται και οι δύο κώδικες. Σε προχωρηµένα επίπεδα οι σηµειώσεις 

µπορούν να είναι στη γλώσσα στόχο. Οι τρόποι µε τους οποίους είναι δυνατό οι 

µαθητές να κρατήσουν σηµειώσεις είναι πολλοί. Π.χ. οι ακατέργαστες σηµειώσεις 

στις οποίες όµως είναι απαραίτητο πολύ γρήγορα µετά την ακρόαση του κειµένου να 

επιστρέψουν σε αυτές για να οργανώσουν τη δοµή τους. Επιπλέον, ο καθηγητής 

µπορεί να τους δώσει στοιχεία για τις πληροφορίες που θα πρέπει να κρατήσουν σε 

σηµειώσεις. Σχεδιαγράµµατα, χάρτες κτλ. είναι καλοί τύποι ασκήσεων µε τις οποίες 

µπορούν να κάνουν εξάσκηση οι µαθητές στην ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής.  

Επανάληψη: προκειµένου οι µαθητές να εξοικειωθούν µε συγκεκριµένα είδη λόγου 

ο δάσκαλος θα πρέπει να τους ενθαρρύνει να έρχονται συνεχώς σε επαφή µε αυτά. 

Μπορεί π.χ. να αναθέσει σε κάποιους από τους µαθητές, οι οποίοι θα εναλλάσσονται 

κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, να ακούν καθηµερινά το δελτίο καιρού και να 

ενηµερώνουν τους συµµαθητές τους σχετικά µε αυτό (διαµεσολάβηση). Έτσι όλοι οι 

µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε το λόγο των φυσικών οµιλητών 

σε αυτό το είδος, ενώ παράλληλα µε την κατανόηση του προφορικού λόγου, οι 

µαθητές οι οποίοι θα πρέπει να ενηµερώσουν για τον καιρό της ηµέρας την τάξη θα 

εξασκούνται στην παραγωγή του προφορικού λόγου.  

Χρήση αισθήσεων ή κίνησης: στους µικρούς κυρίως µαθητές αρέσει να 

χρωµατίζουν σκίτσα, να ζωγραφίζουν, καθώς και να κάνουν διάφορες κατασκευές 

από χαρτί, µανταλάκια κτλ. Εποµένως ο δάσκαλος της ξένης γλώσσας µπορεί να 

αξιοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον των µαθητών του και κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος δίνοντας οδηγίες στην ξένη γλώσσα να τους επιτρέψει να διασκεδάσουν 

ασκούµενοι ταυτόχρονα στην προφορική κατανόηση των οδηγιών. Ιδιαίτερα σε 

διάφορες γιορτές που ετοιµάζει το σχολείο οι µαθητές της ξένης γλώσσας µπορούν να 

συµµετέχουν µε διάφορες εύκολες κατασκευές ή µε τη διακόσµηση του χώρου την 

οποία θα ετοιµάσουν µε τη βοήθεια των οδηγιών του δασκάλου τους.  

Επίσης, στα πρώτα επίπεδα της ξένης γλώσσας οι µαθητές εξοικειώνονται µε 

αυτή παίρνοντας οδηγίες από το δάσκαλο για να προχωρήσουν σε κάποια 

συγκεκριµένη ενέργεια. π.χ. όταν ο δάσκαλος χρησιµοποιεί την ξένη γλώσσα για να 

ζητήσει από τους µαθητές να κλείσουν το παράθυρο, να ανοίξουν την πόρτα, να 

µεταφέρουν ένα αντικείµενο από µια θέση σε µια άλλη έχει α) τη δυνατότητα να 

διαπιστώσει κατά πόσο γνωρίζει η τάξη συγκεκριµένα ρήµατα, προθέσεις κτλ. και β) 

της δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί µε την Κατανόηση Προφορικού Λόγου. 
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Συνεργασία: Η στρατηγική αυτή αφορά δραστηριότητες που ευνοούν τόσο τη 

συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους όσο και µε πιο έµπειρους χρήστες της 

γλώσσας-στόχου (όπως π.χ. ο δάσκαλος). Για την ανάπτυξη της συνεργασίας των 

µαθητών είναι χρήσιµο να χωρίζεται η τάξη σε οµάδες τα µέλη των οποίων έχουν ένα 

κοινό στόχο. Έτσι, πριν ξεκινήσει η ακρόαση του κειµένου, ο δάσκαλος µπορεί να 

χωρίσει την τάξη του σε οµάδες. Μια οµάδα έχει σκοπό να βρει τις ερωτήσεις που θα 

απαντήσουν στη συνέχεια τα µέλη των άλλων οµάδων. Με αυτόν τον τρόπο η οµάδα 

που βγάζει τις ερωτήσεις αποκτά σκοπό και ενδιαφέρον για να ακούσει προσεκτικά 

ενώ οι άλλες οµάδες θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ανταποκρίνονται 

στο επίπεδό τους αφού τις επέλεξαν άτοµα του ίδιου επιπέδου στη ξένη γλώσσα µε 

αυτούς.  

∆ιαµεσολάβηση: Ο δάσκαλος ζητάει από τους µαθητές, αφού ακούσουν ένα κείµενο 

στην ελληνική γλώσσα να το µεταφέρουν προφορικά στη µητρική τους γλώσσα σε 

κάποιον από τους µαθητές που δεν το έχει κατανοήσει, κάνοντας το διαµεσολαβητή. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακή, ωστόσο, απαιτείται 

όλοι οι µαθητές της τάξης να έχουν την ίδια µητρική γλώσσα και βέβαια ο δάσκαλος 

να τη γνωρίζει πολύ καλά. Είναι δυνατόν, όµως, να λειτουργήσει και αντίστροφα, 

δηλαδή, ο µαθητής να διαβάσει κάτι στη µητρική του γλώσσα και να το παρουσιάσει 

προφορικά (ή γραπτά) στους συµµαθητές του στην τάξη, µεταφέροντας τις 

πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, χωρίς όµως να κάνει κατά λέξη µετάφραση.  

Περίληψη: Ο δάσκαλος ζητάει από τους µαθητές να ακούσουν ένα κείµενο που έχει 

επιλέξει ο ίδιος στην ελληνική γλώσσα και ζητάει στη συνέχεια σε έναν από αυτούς 

να το παρουσιάσει περιληπτικά και σε απλή γλώσσα σε κάποιον από τους 

συµµαθητές που δεν το έχει κατανοήσει. Η συγκεκριµένη άσκηση έχει οµοιότητες µε 

την άσκηση της διαµεσολάβησης. Απευθύνεται σε µαθητές που χειρίζονται καλά και 

την παραγωγή προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα, ενώ µπορεί να εφαρµοστεί 

και σε πολυπολιτισµικές τάξεις όπου οι µαθητές δεν έχουν όλοι τον ίδιοι πρώτο 

κώδικα επικοινωνίας.  

Μεταφορά: Με αυτή τη στρατηγική ο µαθητής µπορεί να µεταφέρει γνώση που ήδη 

έχει προκειµένου να κατανοήσει νέα δεδοµένα που προσλαµβάνει στη ξένη γλώσσα. 

Τέτοια στοιχεία µπορεί να είναι γλωσσικά στοιχεία της µητρικής του γλώσσας στην 

νέα γλώσσα που µαθαίνει ή στοιχεία της ξένης γλώσσας που γνωρίζει σε στοιχεία 

νέα. Πολύ συχνά βέβαια µε τη µεταφορά οι µαθητές µπορεί να παραπλανηθούν. Π.χ 
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αν κάποιος µαθητής συσχετίσει τις λέξεις εµπάθεια και empathy είναι προφανές ότι 

θα οδηγηθεί σε παρανόηση της µεταδιδόµενης πληροφορίας.  

Αυτοέλεγχος: µε τη στρατηγική αυτή οι µαθητές αξιολογούν την επίδοσή τους και 

αναζητούν τις αιτίες για τις οποίες έχουν κάνει λανθασµένες επιλογές στην ξένη 

γλώσσα. Μέσα από την προσπάθεια να ερµηνεύσουν τα λάθη τους, οι µαθητές 

συνειδητοποιούν περισσότερο το είδος των αδυναµιών που έχουν και ξεκαθαρίζουν 

τις πιθανές παρερµηνείες που έχουν κάνει ξεπερνώντας τελικά τις αδυναµίες τους 

στην ξένη γλώσσα.  

Επιβράβευση: Πολύ συχνά οι µαθητές έχουν ανάγκη για επιβράβευση της 

προσπάθειάς τους. Εκτός από την επιβράβευση που παίρνουν από το δάσκαλο έχουν 

επίσης ανάγκη οι ίδιοι να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν τις προσπάθειες που 

κάνουν. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει ο κάθε µαθητής να µάθει να διακρίνει πότε οι 

προσπάθειές του έχουν αποτέλεσµα και να επιβραβεύει τον εαυτό του γι΄ αυτές.  

Ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης: η γνώση του πολιτισµού της χώρας όπου 

µιλιέται η γλώσσα-στόχος των µαθητών είναι απαραίτητο στοιχείο που διευκολύνει 

την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας. Πολύ συχνά αυτή η γνώση είναι καθοριστικό 

στοιχείο για την κατανόηση και την αποφυγή παρεξηγήσεων στην ξένη γλώσσα.  

Κατανόηση της σκέψης και των συναισθηµάτων των άλλων: οι µαθητές, 

παρατηρώντας τους οµιλητές καθώς µιλούν, µπορούν να κατανοήσουν τις σκέψεις 

και τα συναισθήµατα που εκφράζουν. Εποµένως είναι σκόπιµο να κατανοήσουν ποια 

στοιχεία της οµιλίας θα πρέπει να προσέχουν έτσι ώστε να διευκολύνουν την 

κατανόησή τους.  

Ερωτήσεις: ο κάθε χρήστης της γλώσσας σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας 

ζητάει διευκρινήσεις, επαναλήψεις, παραδείγµατα, εξηγήσεις προκειµένου να 

κατανοήσει το λόγο του συνοµιλητή του και επεµβαίνει σε κάθε διάλογο µε στόχο να 

διευκρινιστούν στοιχεία που πιθανόν οδηγήσουν σε παρερµηνεία του µεταδιδόµενου 

µηνύµατος.  

Χρήση µουσικής/αστείου για χαλάρωση: µε τη µουσική και το γέλιο είναι 

διαπιστωµένο ότι οι µαθητές χαλαρώνουν, απαλλάσσονται από το άγχος που 

δυσκολεύει την προσπάθειά τους και µπορούν καλύτερα να κατανοήσουν τα νέα 

στοιχεία που διδάσκονται στη ξένη γλώσσα.  

6. ∆ραστηριότητες για την ανάπτυξη των στρατηγικών 
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Ένα από τα πιο δύσκολα τµήµατα της διδασκαλίας των δεξιοτήτων κατανόησης είναι 

οι δραστηριότητες που επιλέγει ο καθηγητής. Για την εξασφάλιση µιας επιτυχηµένης 

διδασκαλίας είναι απαραίτητο η δυσκολία των δραστηριοτήτων να είναι ανάλογη του 

επιπέδου των µαθητών. Οι εύκολες δραστηριότητες δεν διεγείρουν το ενδιαφέρον ενώ 

οι δύσκολες δραστηριότητες αποθαρρύνουν το µαθητικό κοινό. Και στις δυο 

περιπτώσεις είναι πολύ πιθανό οι µαθητές να µην καταβάλουν την απαραίτητη 

προσπάθεια και να µην κατανοήσουν το περιεχόµενο του κειµένου. Η αποτυχία των 

µαθητών µπορεί να οδηγήσει στην αρνητική ανατροφοδότησή τους µε αποτέλεσµα να 

θεωρήσουν ότι δεν µπορούν να κατανοήσουν µεταδιδόµενα µηνύµατα της ξένης 

γλώσσας που µαθαίνουν και να µειωθούν τα κίνητρα εκµάθησής της.  

Οι καλύτερες δραστηριότητες είναι αυτές που οδηγούν τους µαθητές να 

καλλιεργήσουν διάφορες στρατηγικές κατανόησης έτσι ώστε να τους καταστήσουν 

ικανούς αναγνώστες και ακροατές σε περιστάσεις που δεν περιορίζονται στις ανάγκες 

της τάξης (Harmer, 2001). 

6.1 Είδη κειµένων που προσφέρονται για την ανάπτυξη της δεξιότητας της κατανόησης 

του προφορικού λόγου 

Μεταξύ των στόχων της διδασκαλίας της κατανόησης του προφορικού λόγου 

περιλαµβάνεται η απόκτηση της ικανότητας των µαθητών να ανταποκρίνονται 

επιτυχώς στις καθηµερινές περιστάσεις επικοινωνίας που εµπλέκεται η συγκεκριµένη 

δεξιότητα. Εποµένως ο δάσκαλος θα πρέπει να φέρει µέσα στην τάξη του υλικό το 

οποίο να εξοικειώνει τους µαθητές του µε τον καθηµερινό αυθόρµητο λόγο όπως και 

στην καθηµερινή τους ζωή. Τέτοια κείµενα είναι οι διαφηµίσεις, τα τραγούδια, τα 

ποιήµατα, τα παραµύθια, οι εκποµπές (διάλογοι), το θέατρο, τα κινούµενα σχέδια, οι 

ταινίες (Ur, 1996). 

∆εν αρκεί η απλή χρήση αυθεντικών κειµένων, είναι επίσης απαραίτητη η ένταξή 

τους στο µάθηµα και η αξιοποίησή τους να έχουν αναλογίες µε την καθηµερινή ζωή. 

Από το γεγονός ότι στις περισσότερες περιστάσεις επικοινωνίας ο οµιλητής έχει 

οπτική επαφή µε τον ακροατή προκύπτει ότι η αποκλειστική χρήση του κασετόφωνου 

δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική κατά την ανάπτυξη της κατανόησης προφορικού 

λόγου. Εποµένως είναι σκόπιµο ο δάσκαλος ή ακόµα και οι µαθητές να είναι οι 

οµιλητές των κειµένων της κατανόησης του προφορικού λόγου. Αν ο δάσκαλος είναι 

ο οµιλητής τον οποίο πρέπει να κατανοήσουν είναι δυνατό να τον ρωτάνε ό,τι 

πληροφορίες δεν έχουν κατανοήσει όπως άλλωστε συµβαίνει και στην καθηµερινή 

ζωή. Μαγνητοφωνηµένα κείµενα µπορούν βέβαια να ενταχθούν στο µάθηµα. 

Ραδιοφωνικές εκποµπές, διαφηµίσεις καθώς επίσης και τραγούδια αποτελούν 
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απαραίτητα κειµενικά είδη µε τα οποία θα πρέπει να εξοικειωθεί ο µαθητής της ξένης 

γλώσσας (Ur, 1996). 

6.2 Τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων για την κατανόηση του προφορικού λόγου 

Προκειµένου οι µαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν 

αποτελεσµατικά σε διαφορετικές καθηµερινές περιστάσεις είναι απαραίτητο να 

έρθουν σε επαφή µε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας καθώς µαθαίνουν τη ξένη 

γλώσσα. Εποµένως, ο δάσκαλος οφείλει να επιλέγει δραστηριότητες 

προσανατολισµένες προς αυτή την κατεύθυνση.  

Είναι σηµαντικό, καταρχήν, ο δάσκαλος, πριν ξεκινήσει η ακρόαση του 

προφορικού κειµένου, να προσανατολίζει τους µαθητές τόσο ως προς το θέµα του 

κειµένου όσο και ως προς τη δραστηριότητα που θα κάνουν. Στις πραγµατικές 

περιστάσεις επικοινωνίας ο ακροατής είναι πάντα γνώστης για το περιεχόµενο της 

συνοµιλίας. Αποκτώντας, πριν την ακρόαση, οι µαθητές γνώση του θέµατος του 

κειµένου δραστηριοποιούν γνωστικά τους σχήµατα και έτσι διευκολύνεται η 

κατανόησή τους.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να κατευθύνει την προσοχή των µαθητών 

σε συγκεκριµένες πληροφορίες που θα πρέπει να κατανοήσουν και να συγκρατήσουν 

από το κείµενο που θα ακούσουν. Κατευθύνοντας την προσοχή των µαθητών και 

δίνοντας συγκεκριµένο ρόλο, από τον οποίο απορρέει ο στόχος της ακρόασης, ο 

δάσκαλος µιµείται τις καθηµερινές περιστάσεις επικοινωνίας, κατά τις οποίες ο κάθε 

ακροατής ακούει µε συγκεκριµένο στόχο και συγκρατεί πάντα τις πληροφορίες που 

τον ενδιαφέρουν και όχι το σύνολο των πληροφοριών που δέχεται.  

Τέλος, όπως και στην πραγµατική επικοινωνία, θα πρέπει µέσα στην τάξη, κατά 

τη διάρκεια της ακρόασης των προφορικών κειµένων και όχι στο τέλος τους, να 

υπάρχει δυνατότητα να δείχνουν οι µαθητές ότι κατάλαβαν την πληροφορία που 

άκουσαν. Είναι σηµαντικό να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επανάληψη της 

πληροφορίας και περισσότερες διευκρινήσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

κατανόηση του κειµένου και να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους για τις δυνατότητές 

τους στη συγκεκριµένη δεξιότητα (Ur, 1996). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, για να αποκτήσει η κατανόηση του 

προφορικού λόγου αυθεντικό και ρεαλιστικό χαρακτήρα, θα πρέπει να συνδυάζεται 

µε τις υπόλοιπες δεξιότητες. Στις περισσότερες περιστάσεις επικοινωνίας η 

κατανόηση του προφορικού λόγου συνδυάζεται µε την παραγωγή προφορικού λόγου 

αφού οι ακροατές αποτελούν µέλη της συνοµιλίας στην οποία εναλλάσσονται οι 

ρόλοι ακροατή και οµιλητή. Πολύ συχνά επίσης η κατανόηση του προφορικού λόγου 
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συνδυάζεται µε την παραγωγή γραπτού κειµένου κυρίως όταν πρόκειται για την 

κατανόηση ανακοινώσεων, διαλέξεων κατά την ακρόαση των οποίων οι ακροατές 

πολύ συχνά κρατούν σηµειώσεις για να συγκρατήσουν τις πληροφορίες που 

προσλαµβάνουν. Λιγότερο συχνά προηγείται της κατανόησης προφορικού λόγου, η 

κατανόηση γραπτού λόγου. Αυτό συµβαίνει κυρίως πριν από διαλέξεις όπου κάποιες 

φορές οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν περιλήψεις των εισηγήσεων 

που θα ακούσουν, ή σε τηλεοπτικά, θεατρικά προγράµµατα όπου οι θεατές επίσης 

έχουν την ευκαιρία πριν παρακολουθήσουν το αντίστοιχο πρόγραµµα να διαβάσουν 

περιληπτικά την υπόθεσή του.  

Τα είδη των ασκήσεων που έχει τη δυνατότητα να συµπεριλάβει ο δάσκαλος στις 

δραστηριότητες που θα επιλέξει µπορεί να είναι είτε κλειστού τύπου συµπλήρωση 

κενών, ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σηµειώσεις, αντιστοιχίσεις είτε βέβαια 

ανοιχτού τύπου όπως ερωτήσεις µε τις οποίες οι µαθητές θα καλλιεργήσουν τις 

παραγωγικές δεξιότητες, την παραγωγή γραπτού λόγου αν η απάντηση είναι γραπτή, 

και την παραγωγή προφορικού λόγου αν είναι προφορική.  

6.3 Παραδοσιακή πορεία διδασκαλίας (ενδεικτική) 

Σύµφωνα µε τη διδασκαλία που βασίζεται σε συγκεκριµένα στάδια, ο δάσκαλος 

µπορεί να ακολουθήσει την παρακάτω πορεία διδασκαλίας. Στα στάδια που 

αναφέρονται παρακάτω, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να συµπεριλάβει 

δραστηριότητες που αναλύονται στη συνέχεια, έτσι ώστε να κάνει το µάθηµά του πιο 

ενδιαφέρον.  

• προ-διδασκαλία λεξιλογίου  

• προσδιορισµός του θέµατος 

• πρόβλεψη του µεταδιδόµενου µηνύµατος 

• γενική κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου 

• κατανόηση συγκεκριµένων πληροφοριών 

• λεπτοµερής κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, ερµηνεία του λόγου που 

παράγεται 
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7. ∆ιδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη της κατανόησης προφορικού λόγου 

7.1 Επίπεδο Α΄ (αρχάριο)  

α) Πρώτη διδακτική πρόταση – Χρωµατίζοντας ένα σκίτσο 

Ενδεικτική διάρκεια: 1- 2 διδακτικές ώρες 

Οµάδα-στόχος: παιδιά και ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση οδηγιών 

Στρατηγικές: ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, σηµειώσεις, χρήση 

αισθήσεων ή κίνησης, συνεργασία, µεταφορά 

Υλικό: 2 φωτοτυπίες ανά µαθητή  

Ενσωµάτωση 

δεξιοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου 

 

 

 

Πορεία διδασκαλίας 

Για παιδιά 

Α΄ φάση Κατανόησης Προφορικού Λόγου 

Ο δάσκαλος µοιράζει στους µαθητές του ένα ασπρόµαυρο σκίτσο από µια αγορά 

όπως αυτό που υπάρχει στο φύλλο δραστηριοτήτων για το µαθητή. Στο σκίτσο αυτό 

απεικονίζονται διάφορα µαγαζιά µε τα εµπορεύµατά τους. π.χ. το µανάβικο µε 

τελάρα από διάφορα φρούτα. Στη συνέχεια ο δάσκαλος, αξιοποιώντας τη στρατηγική 

της χρήσης αισθήσεων ή κίνησης (Χρήση αισθήσεων ή κίνησης), ζητάει από τους 

µαθητές του να χρωµατίσουν την εικόνα σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα τους δώσει 

προφορικά. Η άσκηση αυτή παράλληλα µε το διασκεδαστικό της χαρακτήρα, 

προσφέρεται για την εδραίωση ή τη διδασκαλία του λεξιλογίου και αποτελεί άσκηση 

κατανόησης προφορικού λόγου στην οποία οι µαθητές ενεργοποιούν τις γενικές τους 

γνώσεις (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης) προκειµένου να βοηθηθούν και 

να χρωµατίσουν σωστά την εικόνα. Π.χ. οι µαθητές γνωρίζουν τα χρώµατα που έχουν 

τα φρούτα κι έτσι δε θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοήσουν το λόγο του 

δασκάλου τους. Αν ο δάσκαλος θέλει να δυσκολέψει την άσκηση µπορεί να µη δώσει 

οδηγίες για το χρωµατισµό όλων των αντικειµένων του σκίτσου κι εποµένως µε τον 

τρόπο αυτό να καταλάβει αν οι µαθητές του όντως έχουν κατανοήσει τις οδηγίες του 

ή αν µηχανικά χρωµατίζουν το σκίτσο. Επίσης µπορεί οι οδηγίες του να είναι λίγο 

παραπλανητικές. Π.χ στα µήλα αντί να πει στους µαθητές του να τα βάψουν κόκκινα, 

µπορεί να τους πει να τα βάψουν πράσινα.  
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Β΄ φάση κατανόησης προφορικού λόγου 

Στη δεύτερη φάση της δραστηριότητας οι µαθητές θα ασκήσουν ταυτόχρονα τη 

δεξιότητα της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού λόγου. Για να τους 

βοηθήσει ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα τις εκφράσεις «Θα ήθελα, 1 κιλό, µισό 

κιλό, 1 λίτρο, 1 πακέτο». Οι εκφράσεις αυτές είναι ήδη γνωστές στους περισσότερους 

µαθητές γιατί µοιάζουν µε τις αγγλικές που πιθανότατα θα γνωρίζουν.  

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παιχνίδι ρόλων όπου όλοι οι µαθητές είναι οι ταµίες 

ενός σούπερ µάρκετ και ο δάσκαλος είναι ο πελάτης (Συνεργασία). Ο πελάτης-

δάσκαλος µπορεί να πηγαίνει σε κάθε ταµία-µαθητή να του λέει τι αγόρασε και στη 

συνέχεια ο ταµίας να υπολογίζει τι θα πρέπει να πληρώσει ο πελάτης. Εποµένως οι 

µαθητές θα πρέπει να κρατούν σηµειώσεις (Σηµειώσεις) και στη συνέχεια να κάνουν 

κάποιες αριθµητικές πράξεις.  

Εναλλακτικά ο δάσκαλος µπορεί να παίξει µε τους µαθητές του ένα παιχνίδι 

ρόλων, όπου ο ίδιος τηλεφωνεί και παραγγέλνει κάποια προϊόντα και ο µαθητής που 

θα υποδύεται τον υπάλληλο κάποιου καταστήµατος θα πρέπει να τα πηγαίνει στο 

σπίτι του (έδρα) (Συνεργασία). Λόγω του ότι τα προϊόντα που θα ζητάει ο δάσκαλος 

δε θα υπάρχουν µέσα στην τάξη, θα πρέπει δάσκαλος και µαθητές να συµφωνήσουν 

σε έναν τρόπο κωδικοποίησης τους, π.χ. το τετράδιο θα είναι για το παιχνίδι µήλο, τα 

µολύβια θα είναι οι µπανάνες κτλ. Αλλιώς θα είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να 

παραγγέλνει προϊόντα από αυτά που υπάρχουν µέσα στην τάξη. π.χ. τετράδια, 

µολύβια κτλ 

Γ΄ Φάση Κατανόησης Προφορικού Λόγου 

Στην επόµενη φάση της διδασκαλίας ο δάσκαλος µπορεί να επιµείνει στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου. Μοιράζει στους µαθητές του µια λίστα µε προϊόντα, µεταξύ των 

οποίων θα είναι και κάποια που είναι γνωστά σε όλους (κρέµα, µπιφτέκι, τσιγάρα, 

µπύρα, στυλό, καφές, κασέτα, κάρτα, τηλέφωνο, κτλ.). Έτσι οι µαθητές θα 

διαπιστώσουν ότι παρόλο που βρίσκονται στα πρώτα τους βήµατα στην εκµάθηση 

της ελληνικής γλώσσας γνωρίζουν κάποιες λέξεις (Μεταφορά). Η λίστα µπορεί να 

έχει και άλλα προϊόντα ενώ παράλληλα ο δάσκαλος µπορεί να δώσει στους µαθητές 

του εικόνες για να τις αντιστοιχίσουν µε τη σηµασία τους.  

Για να διδάξει ή και να ελέγξει ο δάσκαλος τη γνώση του σχετικού λεξιλογίου µπορεί 

να αξιοποιήσει διάφορα αινίγµατα. Λέει στους µαθητές του το µισό αίνιγµα 

(ερώτηµα) και αυτοί έχοντας έναν πίνακα µε τις απαντήσεις (βλ. φύλλο 

δραστηριοτήτων µαθητή) συµπληρώνουν το αίνιγµα. Σε αυτή την άσκηση οι µαθητές 

θα πρέπει να κατανοούν τη φράση του δασκάλου τους και να επιλέγουν από τον 



 18

πίνακα τη σωστή απάντηση. Η άσκηση αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί για εξέταση του 

λεξιλογίου.  

 

Για ενήλικες 

Η δραστηριότητα µπορεί να είναι ίδια µε αυτή που περιγράφηκε για τους µικρούς 

µαθητές. Αν η τάξη είναι µε ενήλικες οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη λεξιλογίου 

µπορούν να είναι σχετικές µε υπηρεσίες όπως π.χ. τράπεζα, ταχυδροµείο, ΟΤΕ, ΕΟΤ, 

χωρίς βέβαια να αποκλειστεί η περίπτωση να χρησιµοποιηθεί στη δραστηριότητα η 

αγορά όπως και στους µικρούς µαθητές (Συνεργασία). Σε αυτή την περίπτωση στην 

τελευταία φάση της διδασκαλίας ο δάσκαλος µπορεί να αναφέρει στους µαθητές 

κάποιες συνταγές από τις οποίες θα πρέπει να κρατήσουν σηµειώσεις για να τις 

µεταφέρουν στη συνέχεια στους συµµαθητές τους (Σηµειώσεις). Για το επόµενο 

µάθηµα οι µαθητές θα πρέπει να πουν στους συµµαθητές τους διάφορες 

παραδοσιακές συνταγές από τον τόπο τους.  

Τέλος, για να διασκεδάσουν οι µαθητές του ο δάσκαλος µπορεί να τους πάει στην 

τάξη και να παίξουν όλοι µαζί µονόπολη (Συνεργασία) και να εξασκήσουν 

διασκεδάζοντας το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δοµές που διδάχτηκαν από τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα.  
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Φύλλο δραστηριοτήτων για το µαθητή 

Άσκηση 1 

Χρωµατίστε το παρακάτω σκίτσο σύµφωνα µε τι οδηγίες που θα σας δώσει ο 

δάσκαλός σας.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 
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Άσκηση 2 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι απαντήσεις σε κάποια αινίγµατα που θα σας πει 

ο δάσκαλός σας. Μπορείτε καθώς τον ακούτε να συµπληρώσετε δίπλα σε κάθε 

φράση τον αριθµό της ερώτησης στην οποία ταιριάζει;  

 

 Το Αχ-λάδι 

 Το κουλούρι 

 Το καρπούζι  

 Το κρεµµύδι 

 Η ντοµάτα 

 Το αλάτι  
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Φύλλο εκπαιδευτικού 

 

1. ∆ώσετε στους µαθητές σας οδηγίες να χρωµατίσουν το σκίτσο που υπάρχει 

στο φύλλο δραστηριοτήτων του µαθητή.  

 

2. ∆ιαβάστε στους µαθητές σας τα παρακάτω αινίγµατα. Στον πίνακα που τους 

έχετε µοιράσει (βλ. Φύλλο δραστηριοτήτων µαθητή) έχουν τις απαντήσεις. 

Καθώς σας ακούν θα πρέπει να συµπληρώσουν δίπλα σε κάθε φράση τον αριθµό 

της ερώτησης στην οποία αυτή ταιριάζει. 

 

1 Ποιο φρούτο αναστενάζει για λάδι; 

2 Σε κήπο δε φυτεύεται, σε περιβόλι όχι κι ο βασιλιάς το γεύεται και όλος ο 

κόσµος το έχει. Τι είναι; 

3 Η καλή νοικοκυρά συχνά για µένα κλαίει. Τι είναι; 

4 Μια κοντούλα παχουλή πάντα κόκκινα φορεί, έχει πράσινα µαλλιά και 

σποράκια στην κοιλιά, τι είναι; 

5 Στρογγυλό µηδενικό, καθαρά ελληνικό, θεραπεύει φίνα, τη µικρή µας 

πείνα. Τι είναι; 

6 Πράσινος πύργος, κόκκινα σπιτάκια µέσα κατοικούνε µαύρα παιδάκια. 

Τι είναι;  
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Λύσεις 

1 Το Αχ-λάδι 

5 Το κουλούρι 

6 Το καρπούζι  

3 Το κρεµµύδι 

4 Η ντοµάτα 

2 Το αλάτι  
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β) ∆εύτερη διδακτική πρόταση –Ανέκδοτα-Αινίγµατα 

Ενδεικτική 

διάρκεια: 

1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα 

στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο της διδακτικής ώρας για 

χαλάρωση από την κυρίως εκπαιδευτική διαδικασία) 

Οµάδα-στόχος: παιδιά 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση ανέκδοτων, αινιγµάτων 

Στρατηγικές: Αξιοποίηση συµφραζοµένων, ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης 

Υλικό: 2 φωτοτυπίες ανά µαθητή µε δραστηριότητες αντιστοίχισης  

Ενσωµάτωση 

δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου 

 

 

 

   Πορεία διδασκαλίας 

Τα ανέκδοτα που επιλέχθηκαν δεν είναι φυσικά τα µόνα που είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη της δεξιότητας του προφορικού λόγου. Τα 

ανέκδοτα ακούγονται πολύ συχνά στις παρέες ενώ το χιούµορ είναι χαρακτηριστικό 

γνώρισµα του κάθε λαού. Έτσι µε τα ανέκδοτα οι µαθητές, από το πρώτο ακόµη 

επίπεδο, µπορούν να έρθουν σε επαφή µε το χιούµορ των Ελλήνων (Ανάπτυξη 

πολιτισµικής αντίληψης) και µε ευχάριστο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο να 

αναπτύξουν την κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου.  

Μερικές από τις ασκήσεις/δραστηριότητες µε τις οποίες µπορεί ο δάσκαλος να 

αξιοποιήσει τα ανέκδοτα ως υλικό στην τάξη του είναι οι παρακάτω:  

1. Ο δάσκαλος λέει στους µαθητές του ένα-ένα τα ανέκδοτα που έχει επιλέξει για το 

µάθηµά του. Στη συνέχεια µπορεί να εξηγήσει τις άγνωστες λέξεις που έχουν οι 

µαθητές του και στην περίπτωση που αυτές είναι εµπόδιο για την κατανόηση του 

αστείου ξαναλέει στους µαθητές του το ανέκδοτο (παράρτηµα).  

2. Εναλλακτικά µπορεί, κατά την πρώτη ακρόαση, αυτή της ερµηνείας των άγνωστων 

λέξεων, να διακόψει την ακρόαση πριν από το αστείο µέρος του ανέκδοτου και στη 

συνέχεια, αφού οι µαθητές του κατανοήσουν όλες τις άγνωστες λέξεις, να τους 

αφήσει να το ακούσουν ολοκληρωµένο.  

3. Επίσης, µπορεί να αφαιρέσει όλες τις τελευταίες φράσεις των ανέκδοτων να τις 

προσθέσει σε έναν πίνακα και να τους ζητήσει να αντιστοιχίσουν τις φράσεις µε τα 

ανέκδοτα µε τα οποία ταιριάζουν (Αξιοποίηση συµφραζοµένων) (παράρτηµα). 
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Είναι πιθανό κάποια από τα ανέκδοτα να µη φανούν αστεία στους µαθητές του εξ 

αιτίας των ελλειµµάτων που ίσως έχουν σε πολιτισµικά στοιχεία τα οποία είναι 

απαραίτητα προκειµένου να κατανοήσουν το λόγο που η κάθε ιστορία είναι αστεία. 

Π.χ το ανέκδοτο µε το ΝΟΥΝΟΥ στηρίζεται στη γνωστή διαφήµιση την οποία αν δε 

γνωρίζουν οι µαθητές δε θα µπορέσουν να το καταλάβουν και να γελάσουν µε αυτό. 

Σε µια τέτοια περίπτωση ο δάσκαλος µπορεί να εξηγήσει στους µαθητές του τις 

πληροφορίες που χρειάζονται κι έτσι να έρθουν σε επαφή και µε άλλα στοιχεία της 

σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας (Ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης).  

 

Αινίγµατα 

Παρόµοια µε τα ανέκδοτα, στην κατανόηση προφορικού λόγου, µπορούν να 

αξιοποιηθούν και τα αινίγµατα. Ο δάσκαλος λέει στους µαθητές του το µισό αίνιγµα  

(ερώτηµα) και αυτοί έχοντας έναν πίνακα µε τις απαντήσεις (βλ. φύλλο 

δραστηριοτήτων µαθητή) συµπληρώνουν το αίνιγµα. Σε αυτή την άσκηση οι µαθητές 

θα πρέπει να κατανοούν τη φράση του δασκάλου τους και να επιλέγουν από τον 

πίνακα τη σωστή απάντηση. Η άσκηση αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί για εξέταση του 

λεξιλογίου.  
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Φύλλο δραστηριοτήτων για το µαθητή 

Ανέκδοτα 

Μπροστά σας έχετε έναν πίνακα µε τις τελευταίες προτάσεις που λείπουν από τα 

ανέκδοτα που σας είπε ο δάσκαλός σας. Μπορείτε, αφού ακούσετε προσεκτικά τα 

ανέκδοτα να βρείτε ποια είναι η φράση που ταιριάζει στο καθένα;  

 

Στη συνέχεια αναφέρετε ποιο είναι το ανέκδοτο που σας άρεσε περισσότερο και 

πείτε αν υπάρχει κάποιο από τα ανέκδοτα που δε σας φάνηκε καθόλου αστείο.  

 

 

 -Τότε, σε παρακαλώ, µπορείς να τα φορέσεις, πριν όµως µου δώσεις το 

δικό µου κοµµάτι τούρτα; 

 -Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συµπυκνωµένο...! 

 -Όχι κυρία, απλά αυτό είναι το όνειρό µου . Να είµαι πλούσιος και να µην 

κάνω τίποτα. 

 -∆εν πειράζει, µε πληρώνετε αύριο.... 

 -Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισµα της Γεωγραφίας! 

 -50-50. Ή θα τον συναντήσω ή δε θα τον συναντήσω! 

 -Πες του να µε πάρει αργότερα! 

 -Μαµά πήγα µα από έξω το super market έγραφε : Γάλατα υπάρχουν 

πολλά ΝΟΥΝΟΥ όµως ένα! 

 κοτοσεείπα 
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Αινίγµατα 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι απαντήσεις σε κάποια αινίγµατα που θα σας πει 

ο δάσκαλός σας. Μπορείτε καθώς τον ακούτε να συµπληρώσετε δίπλα σε κάθε 

φράση τον αριθµό της ερώτησης στην οποία ταιριάζει; 

 

 Το Αχ-λάδι 

 Το χιόνι 

 Το όνοµα 

 Ο κόκορας 

 Το κουλούρι 

 Τα παπούτσια 

 Το καρπούζι  

 Η νοσοκόµα 

 Το κρεµµύδι 

 Το χελιδόνι 

 Η ντοµάτα 

 Το όνειρο 

 Το αλάτι  
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Φύλλο εκπαιδευτικού 

∆ιαβάστε τα παρακάτω ανέκδοτα στους µαθητές σας. Από αυτά λείπει η 

τελευταία φράση την οποία θα πρέπει να βρουν οι µαθητές σας από τον πίνακα 

που τους έχετε µοιράσει.  

1. Η µικρή Ελένη δεν τα πάει καλά µε την αριθµητική και η µαµά της αποφασίζει να 

τη βοηθήσει:  

-Ας πούµε, της λέει, ότι είσαι µανάβισσα κι εγώ πελάτισσα. Αγοράζω ένα κιλό 

πατάτες που κάνουν 2 ευρώ κι ένα κιλό ντοµάτες που κάνουν 3 ευρώ το κιλό. 

Πόσα πρέπει να σου δώσω;  

-Κι η µικρή δειλά απαντά:  
 
2. Μια φορά η µαµά του Τοτού λέει στο γιο της, τον Τοτο: 

-Τοτό πήγαινε να πάρεις 8 ΝΟΥΝΟΥ από το super market. 

O Toτός γυρνάει σπίτι µετά από ένα τέταρτο, και λέει στη µαµά του: 
 

3. Η γιαγιά του Μανώλη ετοιµάζεται να κόψει ένα κοµµάτι τούρτα στον εγγονό της 

ο οποίος παίζει µε τα γυαλιά της. Καθώς τα φοράει ρωτάει στη γιαγιά του.  

-Γιαγιά, τα γυαλιά σου µεγαλώνουν τα πράγµατα;  

-Βέβαια, λεέι η γιαγιά.  

Και απαντάει ο µικρός:  
 
4. Ο δάσκαλος στον µαθητή:  

-Γιατί η έκθεσή σου µε θέµα το "γάλα" είναι τόσο µικρή; ∆εν είχες τίποτε άλλο να 

γράψεις; 
 
5. Ο µικρός Νικόλας προσεύχεται.  

-Αχ ας είναι η Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα της Ελλάδας!  

-Γιατί χρυσό µου; ρωτά η µαµά του.  
 
6. Λέει το κολιτήρι στο πατέρα του:  

-Μπαµπάκο σε πήρε ο ύπνος!  

-Και ο καραγκιόζης απαντά:  
 
7. Στο σχολείο, η δασκάλα λέει στους µαθητές να γράψουν έκθεση µε τίτλο « Τι θα 

έκανα αν ήµουν πολύ πλούσιος ». Στο τέλος του µαθήµατος µαζεύει τις κόλλες 

και ο µικρός Κωστάκης δίνει λευκή κόλλα. Απορριµµένη η δασκάλα, τον ρωτάει:  

-Κωστάκη, γιατί έδωσες λευκή κόλλα Ήταν τόσο δύσκολο το θέµα και δεν ήξερες 

τι να γράψεις; (από την ιστοσελίδα www.anecdota.gr ) 
 

8. Ένας δηµοσιογράφος συναντάει στο δρόµο µια ξανθιά και τη ρωτάει. 
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-Καληµέρα σας! Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να συναντήσετε στην πλατεία 

Αριστοτέλους έναν κροκόδειλο; 

Και η ξανθιά του απαντάει: 

 

9. πως λένε την κοτόσουπα οι Θεσσαλονικείς;  

 

∆ιαβάστε τα παρακάτω αινίγµατα στους µαθητές σας. Από αυτά λείπει η 

τελευταία φράση/η απάντηση την οποία θα πρέπει να βρουν οι µαθητές σας από 

τον πίνακα που τους έχετε µοιράσει.  

1 Ποιο φρούτο αναστενάζει για λάδι; 

2 Εγώ το έχεις, εσύ το έχεις, και αν δεν το πω δε µπορείς να το βρείς. Τι 

είναι; 

3 Τι περπατάει αλλά δεν έχει πόδια 

4 Ποια πηγαίνει στο γιατρό όταν είναι πολύ καλά η υγεία της; 

5 Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σας µπαµπάκι, από πίσω σαν ψαλίδι, τι 

είναι; 

6 Σε κήπο δε φυτεύεται, σε περιβόλι όχι κι ο βασιλιάς το γεύεται και όλος ο 

κόσµος το έχει. Τι είναι; 

7 Ένα πλατύ, παχύ σεντόνι σκεπάζει κάµπους και βουνά µα ποτέ του τα 

νερά. 

8 Βασιλιάς δεν είµαι, κορώνα φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες µετρώ, τι 

είναι; 

9 Η καλή νοικοκυρά συχνά για µένα κλαίει. Τι είναι; 

10 Όταν βλέπω δεν το βλέπω, και το βλέπω όταν δε βλέπω. Τι είναι; 

11 Μια κοντούλα παχουλή πάντα κόκκινα φορεί, έχει πράσινα µαλλιά και 

σποράκια στην κοιλιά, τι είναι; 

12 Στρογγυλό µηδενικό, καθαρά ελληνικό, θεραπεύει φίνα, τη µικρή µας 

πείνα. Τι είναι; 

13 Πράσινος πύργος, κόκκινα σπιτάκια µέσα κατοικούνε µαύρα παιδάκια. 

Τι είναι;  
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Λύσεις 

Ανέκδοτα 

3 -Τότε, σε παρακαλώ, µπορείς να τα φορέσεις, πριν όµως µου δώσεις το 

δικό µου κοµµάτι τούρτα; 

4 -Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συµπυκνωµένο...! 

7 -Όχι κυρία, απλά αυτό είναι το όνειρό µου . Να είµαι πλούσιος και να µην 

κάνω τίποτα..  

1 -∆εν πειράζει, µε πληρώνετε αύριο.... 

5 -Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισµα της Γεωγραφίας! 

8 - 50-50Ή θα τον συναντήσω ή δε θα τον συναντήσω! 

6 -Πες του να µε πάρει αργότερα! 

2 -Μαµά πήγα µα από έξω το super market έγραφε : Γάλατα υπάρχουν 

πολλά ΝΟΥΝΟΥ όµως ένα! 

 

 

Αινίγµατα 

1 Το Αχ-λάδι 

7 Το χιόνι 

2 Το όνοµα 

8 Ο κόκορας 

12 Το κουλούρι 

3 Τα παπούτσια 

13 Το καρπούζι  

4 Η νοσοκόµα 

9 Το κρεµµύδι 

5 Το χελιδόνι 

11 Η ντοµάτα 

10 Το όνειρο 

6 Το αλάτι  
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Κείµενα  

 

Ανέκδοτα 

1. Η µικρή Ελένη δεν τα πάει καλά µε την αριθµητική και η µάνα της 

αποφασίζει να τη βοηθήσει:  

-Ας πούµε, της λέει, ότι είσαι µανάβισσα κι εγώ πελάτισσα. Αγοράζω ένα κιλό 

πατάτες που κάνουν 2 ευρώ κι ένα κιλό ντοµάτες που κάνουν 3 ευρώ το κιλό. 

Πόσα πρέπει να σου δώσω;  

-Κι η µικρή δειλά απαντά:  

-∆εν πειράζει, µε πληρώνετε αύριο.... 
 

2. Μια φορά η µαµά του Τοτού λέει στο γιο της, τον Τοτο: 

-Τοτό πήγαινε να πάρεις 8 ΝΟΥΝΟΥ από το super market. 

O Toτός γυρνάει σπίτι µετά από ένα τέταρτο, και λέει στη µαµά του: 

-Μαµά πήγα µα από έξω το super market έγραφε : Γάλατα υπάρχουν πολλά 

ΝΟΥΝΟΥ όµως ένα! 
 
3. Η γιαγιά του Μανώλη ετοιµάζεται να κόψει ένα κοµµάτι τούρτα στον εγγονό 

της ο οποίος παίζει µε τα γυαλιά της. Καθώς τα φοράει ρωτάει στη γιαγιά του.  

-Γιαγιά, τα γυαλιά σου µεγαλώνουν τα πράγµατα;  

-Βέβαια, λεέι η γιαγιά.  

Και απαντάει ο µικρός:  

-Τότε, σε παρακαλώ, µπορείς να τα φορέσεις, πριν όµως µου δώσεις το δικό µου 

κοµµάτι τούρτα; 
 

4. Ο δάσκαλος στον µαθητή:  

-Γιατί η έκθεσή σου µε θέµα το "γάλα" είναι τόσο µικρή; ∆εν είχες τίποτε άλλο να 

γράψεις; 

-Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συµπυκνωµένο...! 
 

5. Ο µικρός Νικόλας προσεύχεται.  

-Θεέ µου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα της Ελλάδας!  

-Γιατί χρυσό µου; ρωτά η µαµά του.  

-Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισµα της Γεωγραφίας! 
 

6. Λέει το κολιτήρι στο πατέρα του:  

-Μπαµπάκο σε πήρε ο ύπνος!  

-Και ο καραγκιόζης απαντά:  

-Πες του να µε πάρει αργότερα! 
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7. Στο σχολείο, η δασκάλα λέει στους µαθητές να γράψουν έκθεση µε τίτλο « Τι 

θα έκανα αν ήµουν πολύ πλούσιος ». Στο τέλος του µαθήµατος µαζεύει τις 

κόλλες και ο µικρός Κωστάκης δίνει λευκή κόλλα. Απορριµµένη η δασκάλα, 

τον ρωτάει:  

-Κωστάκη, γιατί έδωσες λευκή κόλλα Ήταν τόσο δύσκολο το θέµα και δεν 

ήξερες τι να γράψεις;  

-Όχι κυρία, απλά αυτό είναι το όνειρό µου . Να είµαι πλούσιος και να µην 

κάνω τίποτα. 
 
8. Ένας δηµοσιογράφος συναντάει στο δρόµο µια ξανθιά και τη ρωτάει. 

-Καληµέρα σας! Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να συναντήσετε στην πλατεία 

Αριστοτέλους έναν κροκόδειλο; 

Και η ξανθιά του απαντάει: 

-50-50. Ή θα τον συναντήσω ή δε θα τον συναντήσω! 
 
Πως λένε οι Θεσσαλονικείς την κοτόσουπα; 

Κοτοσεείπα! 

 

 

Αινίγµατα 

1. Ποιο φρούτο αναστενάζει για λάδι; 

Το Αχ-λάδι 

2. Εγώ το έχεις, εσύ το έχεις, και αν δεν το πω δε µπορείς να το βρείς. Τι είναι; 

Το όνοµα 

3. Τι περπατάει αλλά δεν έχει πόδια 

Τα παπούτσια 

4. Ποια πηγαίνει στο γιατρό όταν είναι πολύ καλά η υγεία της; 

Η νοσοκόµα 

5. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σας µπαµπάκι, από πίσω σαν ψαλίδι, τι είναι; 

Το χελιδόνι 

6. Σε κήπο δε φυτεύεται, σε περιβόλι όχι κι ο βασιλιάς το γεύεται και όλος ο 

κόσµος το έχει. Τι είναι; 

Το αλάτι 

7. Ένα πλατύ, παχύ σεντόνι σκεπάζει κάµπους και βουνά µα ποτέ του τα νερά. 

Το χιόνι 

8. Βασιλιάς δεν είµαι, κορώνα φορώ, ρολόι δεν έχω, τις ώρες µετρώ, τι είναι; 
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Ο κόκορας 

9. Η καλή νοικοκυρά συχνά για µένα κλαίει. Τι είναι; 

Το κρεµµύδι 

10. Όταν βλέπω δεν το βλέπω, και το βλέπω όταν δε βλέπω. Τι είναι; 

Το όνειρο 

11. Μια κοντούλα παχουλή πάντα κόκκινα φορεί, έχει πράσινα µαλλιά και 

σποράκια στην κοιλιά, τι είναι; 

Η ντοµάτα 

12. Στρογγυλό µηδενικό, καθαρά ελληνικό, θεραπεύει φίνα, τη µικρή µας πείνα. 

Τι είναι; 

Το κουλούρι 

13. Πράσινος πύργος, κόκκινα σπιτάκια µέσα κατοικούνε µαύρα παιδάκια. Τι 

είναι;  

Το καρπούζι 
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γ) Τρίτη διδακτική πρόταση –Συνέντευξη στο δρόµο 

Ενδεικτική διάρκεια: 1-2 διδακτικές ώρες 

Οµάδα-στόχος: παιδιά ή ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση διαλόγου, συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 

Στρατηγικές: χρήση συµφραζοµένων για την κατανόηση του νοήµατος, 

καταιγισµός ιδεών, προβλέψεις, προσοχή 

(γενική+επιλεκτική), συνεργασία 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε το ερωτηµατολόγιο 

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου 

 

Πορεία ∆ιδασκαλίας 

Πριν την ακρόαση του κειµένου ο δάσκαλος, προκειµένου να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των µαθητών για το θέµα του µαθήµατος, µπορεί να τους κάνει κάποιες 

ερωτήσεις σχετικά µε το πώς περνούν οι ίδιοι τον ελεύθερό τους χρόνο (Καταιγισµός 

ιδεών). Από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και από την προσπάθεια που θα 

κάνουν οι µαθητές να εκφράσουν τις προτιµήσεις τους για τις ασχολίες που αγαπούν, 

θα προκύψουν οι άγνωστες λέξεις που πιθανόν να έχουν σχετικά µε αυτό το θέµα.  

Ο δάσκαλος τους βοηθάει να παράγουν λόγο σχετικά µε το θέµα αυτό δίνοντας 

κάποιες βασικές λέξεις. Στη συνέχεια τους εξηγεί ότι θα ακούσουν στην κασέτα ένα 

κείµενο σχετικά µε αυτό το θέµα και ότι θα πρέπει να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο που τους έχει ήδη µοιράσει (Προσοχή επιλεκτική).  

Μπορεί να τους εξηγήσει ότι στο κείµενο µιλάει µια εργαζόµενη παντρεµένη 

κυρία και να τους ζητήσει να προβλέψουν (Προβλέψεις) τις απαντήσεις που θα 

δώσει στο δηµοσιογράφο. Με τον τρόπο αυτό θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

µαθητών (Προσοχή γενική) να ακούσουν και να κατανοήσουν το κείµενο 

προκειµένου να διαπιστώσουν αν πρόβλεψαν τις σωστές απαντήσεις (Προσοχή 

επιλεκτική). Στη συνέχεια αφήνει τους µαθητές να ακούσουν το µαγνητοφωνηµένο 

κείµενο και να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο διορθώνοντας πιθανώς τις 

λανθασµένες προβλέψεις τους. Μετά την πρώτη ακρόαση ακολουθεί µια δεύτερη, πιο 

αναλυτική, κατά την οποία εξηγούνται οποιεσδήποτε άγνωστες λέξεις έχουν οι 

µαθητές. Είναι σκόπιµο να λύσουν την άσκηση πριν τους εξηγήσει ο δάσκαλος το 

λεξιλόγιο έτσι ώστε να αξιοποιήσουν, όσο µπορούν, τα συµφραζόµενα για να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις (Αξιοποίηση συµφραζόµενων). Αφού κατανοήσουν 
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πλήρως το κείµενο µπορούν να πουν τις απαντήσεις που έδωσαν και να διορθώσουν 

τα πιθανά λάθη τους.   

∆ραστηριότητες µετά την κατανόηση του κειµένου 

Μετά τη δεύτερη ακρόαση ο δάσκαλος µπορεί να αναθέσει σε κάποιους µαθητές να 

συµµετέχουν σε παιχνίδι ρόλων (Συνεργασία) όπου θα υποδύονται την κυρία που 

απαντάει στις ερωτήσεις και το φοιτητή που κάνει το δηµοσιογράφο. Μπορούν 

µάλιστα για το επόµενο µάθηµα να ετοιµάσουν οι ίδιοι κάποιο ερωτηµατολόγιο 

συνέντευξης σχετικά µε ένα θέµα της αρεσκείας τους και ανά οµάδες να ετοιµάσουν 

τη συνέντευξη βάσει της οποίας οι συµµαθητές τους θα απαντήσουν στις ερωτήσεις 

του ερωτηµατολογίου που ετοιµάζουν (Συνεργασία). Με αυτόν τον τρόπο θα 

καλλιεργήσουν τις υπόλοιπες δεξιότητες, την παραγωγή γραπτού λόγου µε τη 

σύνταξη του ερωτηµατολογίου, την παραγωγή προφορικού λόγου µε το παιχνίδι 

ρόλων της συνέντευξης και την κατανόηση γραπτού λόγου εξαιτίας της ανάγκης να 

κατανοήσουν το ερωτηµατολόγιο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.  
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Φύλλο δραστηριοτήτων για το µαθητή 

 

Α΄ επίπεδο 

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Πρώτο µέρος  

Είστε φοιτήτρια της δηµοσιογραφίας και ετοιµάσατε ένα ερωτηµατολόγιο για να 

κάνετε µια έρευνα για τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. Ζητήσατε από κάποια 

κυρία στο δρόµο να απαντήσει στις ερωτήσεις. Γράψατε στο κασετόφωνο τις 

απαντήσεις της και τώρα τις ακούτε δύο (2) φορές και συµπληρώνετε το 

ερωτηµατολόγιο µε σταυρό (+) και δυο τρεις λέξεις, όπου χρειάζεται, όπως στο 

παράδειγµα. 

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι απαντήσεις που πρέπει να δώσετε είναι ∆ΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) χωρίς το 

παράδειγµα. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ερωτήσεις Oµιλητής/τρια 

1. Έρευνα: 

2. Φύλο: 

Άντρας: 

 

Γυναίκα: 

Ελεύθερος χρόνος 

 

 

   

(Να γίνουν όλα +)                           ⌧ 

 

Ηλικία: 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Παντρεµένος/η 

Ανύπαντρος/η 

Χωρισµένος/η 

Ανύπαντρη µητέρα 

 

Ελεύθερος χρόνος: 

Λιγότερο από 1 ώρα την ηµέρα 

1-2 ώρες την ηµέρα 

2-4 ώρες την ηµέρα 

Πάνω από τέσσερις ώρες την 

ηµέρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσική: 

Πολύ 

Λίγο 

Καθόλου 

Αγαπηµένοι σταθµοί: 

Είδος Μουσικής: 

Αγαπηµένοι τραγουδιστές: 
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Τηλεόραση: 

Πολύ 

Λίγο 

Καθόλου 

Αγαπηµένες εκποµπές: 

 

 

 

 

 

α)  

β)  

 

 

Βιβλία: 

Πολλά 

Λίγα 

Καθόλου 

Αγαπηµένα βιβλία: 

 

 

 

 

α) 

β)  
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Κείµενο κασέτας 

 

Η ∆ηµοσιογράφος: Καληµέρα σας. Είµαι φοιτήτρια της δηµοσιογραφίας και κάνω µια έρευνα. 

Μπορώ να σας κάνω µερικές ερωτήσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας;  

Οµιλήτρια  Ευχαρίστως. Σας ακούω. 

∆ηµοσιογράφος Ας ξεκινήσουµε από την ηλικία. Πόσω χρονών είστε; 

Οµιλήτρια Τριάντα πέντε. 

∆ηµοσιογράφος Μάλιστα. Και ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; Είστε 

παντρεµένη, ανύπαντρη...; 

Οµιλήτρια. Παντρεµένη µε δύο παιδιά. 

∆ηµοσιογράφος: Ωραία! Ας περάσουµε τώρα στις κυρίως ερωτήσεις. Πόσο ελεύθερο χρόνο 

έχετε κάθε µέρα; 

Οµιλήτρια  Με τις δουλειές και τα παιδιά..., τα δροµολόγια µε λεωφορεία..., σχεδόν 

καθόλου θα έλεγα. Ούτε δυο ώρες δε µένουν ελεύθερες. 

∆ηµοσιογράφος: Ακούτε µουσική; 

Οµιλήτρια  Ναι, βέβαια, σχεδόν συνέχεια. Έχω ένα ραδιοφωνάκι µαζί µου στη δουλειά 

και το έχω συνεχώς ανοιχτό. Και όταν επιστρέφω στο σπίτι, ακούω τις 

αγαπηµένες µου κασέτες.  

∆ηµοσιογράφος: Ποιες ώρες ακούτε µουσική; 

Οµιλήτρια  Συνέχεια. Μόνο το βράδυ στον ύπνο µου δεν ακούω. 

∆ηµοσιογράφος: Ποιους σταθµούς ακούτε; 

Οµιλήτρια  Ακούω πιο πολύ το ραδιόφωνο της πόλης µας.  

∆ηµοσιογράφος. Όπως καταλαβαίνω προτιµάτε κυρίως την ελληνική µουσική. Υπάρχει 

κάποιος τραγουδιστής που σας αρέσει πιο πολύ;  

Οµιλήτρια Ναι, βέβαια. Μου αρέσει πολύ η Αλεξίου. Θέλετε να σας πω και άλλους; 
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∆ηµοσιογράφος Όχι, όχι. ∆ε χρειάζεται. Ας πούµε κάτι και για την τηλεόραση. Πόσες ώρες 

την ηµέρα βλέπετε τηλεόραση;  

Οµιλήτρια  Ώρες; Μα τι λέτε, δεσποινίς µου! Τηλεόραση δε βλέπω σχεδόν καθόλου ή 

βλέπω πολύ λίγο. 

∆ηµοσιογράφος: Και όταν βλέπετε, ποιες εκποµπές προτιµάτε; 

Οµιλήτρια  Ειδήσεις µερικές φορές και το πολύ πολύ καµιά ταινία που θα τη δούµε 

οικογενειακώς. 

∆ηµοσιογράφος: Πολύ καλά. Και η τελευταία ερώτηση. ∆ιαβάζετε καθόλου; 

Οµιλήτρια  Ναι, διαβάζω, όταν βρίσκω λίγο χρόνο. 

∆ηµοσιογράφος: Τι είδους βιβλία;  

Οµιλήτρια  Αυτά που έχουν δράση και αγωνία, δηλαδή αστυνοµικά πιο πολύ. Αλλά 

µου αρέσουν και οι ροµαντικές ιστορίες. 

∆ηµοσιογράφος: Σας ευχαριστώ πολύ.  Αντίο σας. 

Οµιλήτρια Γεια σας. 

 

 

Από τα θέµατα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας 

Επίπεδο Α 
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Λύσεις  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ερωτήσεις Oµιλητής/τρια 

1. Έρευνα: 

2. Φύλο: 

Άντρας: 

 

Γυναίκα: 

Ελεύθερος χρόνος 

 

 

 

 ⌧  

(Να γίνουν όλα +) 

Ηλικία: 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

 

 

⌧ 

 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Παντρεµένος/η 

Ανύπαντρος/η 

Χωρισµένος/η 

Ανύπαντρη µητέρα 

 

 ⌧ 

Ελεύθερος χρόνος: 

Λιγότερο από 1 ώρα την ηµέρα 

1-2 ώρες την ηµέρα 

2-4 ώρες την ηµέρα 

Πάνω από τέσσερις ώρες την ηµέρα 

 

 

   ⌧ 

 

 

 

Μουσική: 

Πολύ 

Λίγο 

Καθόλου 

Αγαπηµένοι σταθµοί: 

 

 ⌧ 

 

 

 

το ραδιόφωνο (ράδιο) της πόλης 
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ελληνική 

Αλεξίου 

Είδος Μουσικής: 

Αγαπηµένοι τραγουδιστές: 

 

Τηλεόραση: 

Πολύ 

Λίγο 

Καθόλου 

Αγαπηµένες εκποµπές: 

 

 

 

 ⌧ 

 

α) ειδήσεις 

β) ταινίες 

 

 

Βιβλία: 

Πολλά 

Λίγα 

Καθόλου 

Αγαπηµένα βιβλία: 

 

 

 ⌧ 

 

α) αστυνοµικά 

β) ροµαντικές 

ιστορίες/αισθηµατικά 
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7.2 Επίπεδο Β΄  

α) Πρώτη διδακτική πρόταση – ∆ιάλεξη 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: νεαροί ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση διάλεξης (η παιδική ηλικία) 

Στρατηγικές: προβλέψεις, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, 

καταιγισµός ιδεών, προσοχή (γενική+επιλεκτική), χρήση 

συµφραζοµένων για την κατανόηση του νοήµατος, συνεργασία 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε τα διαγράµµατα 

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, 

κατανόηση γραπτού λόγου 

 

 

 

Πορεία ∆ιδασκαλίας 

Προετοιµασία για τη δραστηριότητα 

Πριν ακούσουν οι µαθητές το κείµενο, ο δάσκαλος τους γνωστοποιεί το θέµα που 

αυτό πραγµατεύεται. Τους εξηγεί, λοιπόν, ότι πρόκειται για µια διάλεξη που 

ασχολείται µε την παιδική ηλικία, τις φιλίες που αναπτύσσουν τα παιδιά και τις 

ασχολίες του ελεύθερου χρόνου τους (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Σε 

αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, αν το θεωρεί σκόπιµο, να διδάξει 

στους µαθητές του το βασικό λεξιλόγιο του κειµένου το οποίο µπορεί να σχετίζεται 

µε την εξωτερική εµφάνιση, µε το χαρακτήρα των ανθρώπων και µε τις ασχολίες του 

ελεύθερου χρόνου (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης).  

∆ραστηριότητα πριν από την ακρόαση 

Στη συνέχεια ο δάσκαλος ζητάει από τους µαθητές του, οι οποίοι µπορεί να είναι 

έφηβοι, να αναφέρουν τους λόγους που οδηγούν τα παιδιά να διαλέξουν τους φίλους 

τους (Καταιγισµός ιδεών) και να προβλέψουν µε το τρόπο αυτό το περιεχόµενο του 

κειµένου (Προβλέψεις). Μπορεί επίσης να τους δώσει την άσκηση 1 (βλ. Φύλλο 

δραστηριοτήτων µαθητή) όπου θα πρέπει να προβλέψουν αν είναι σωστές ή λάθος 

κάποιες προτάσεις που αναφέρονται στο συγκεκριµένο θέµα.  

∆ραστηριότητες κατά την ακρόαση του κειµένου 

Στη συνέχεια ο δάσκαλος διαβάζει το κείµενο στους µαθητές και τους ζητάει 

παράλληλα να κάνουν την άσκηση 2, στην οποία είναι απαραίτητο να συµπληρώσουν 
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τα διαγράµµατα σύµφωνα µε τις πληροφορίες που θα ακούσουν από τον οµιλητή 

(Προσοχή επιλεκτική) (βλ. Φύλλο δραστηριοτήτων µαθητή). Σε αυτό το στάδιο, 

όπως θα συνέβαινε και σε µια αυθεντική περίσταση παρακολούθησης µιας διάλεξης 

οι µαθητές µπορούν να ζητήσουν οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινήσεις προκειµένου 

να ξεπεράσουν πιθανές δυσκολίες κατανόησης. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να 

διδαχτούν και τις άγνωστες λέξεις. Κατά τη δεύτερη ακρόαση οι µαθητές 

ανταλλάσσουν τις απαντήσεις τους και προσπαθούν να διορθώσουν πιθανά λάθη των 

συµµαθητών τους (Συνεργασία). Στη συνέχεια αναφέρουν τις απαντήσεις που 

έδωσαν και όλοι µαζί αποφασίζουν για το ποιες είναι οι σωστές τις οποίες τελικά 

επιβεβαιώνει ο δάσκαλος.  

∆ραστηριότητες µετά την ακρόαση του κειµένου 

Μετά την ακρόαση του κειµένου, αφού πλέον είναι βέβαιο ότι οι µαθητές γνωρίζουν 

καλά το περιεχόµενό του, ο δάσκαλος τους ζητάει να παρουσιάσουν οι ίδιοι το 

κείµενο που άκουσαν στους συµµαθητές τους (ανάπτυξη παραγωγής προφορικού 

λόγου) αλλά ζητείται οι µαθητές να προσθέσουν δικές τους απόψεις και γνώµες για 

να µην έχουµε επανάληψη ήδη γνωστών πληροφοριών. Έτσι δηµιουργείται το 

«πληροφοριακό κενό» το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο για να υπάρξει 

επικοινωνία. Οι υπόλοιποι µαθητές θα πρέπει να ακούσουν προσεκτικά (Προσοχή 

επιλεκτική γενική) τις παρουσιάσεις των συµµαθητών τους και να επισηµαίνουν τις 

διαφορές που υπάρχουν µε το κείµενο που τους διάβασε ο δάσκαλος.  

Τέλος, επειδή στο λεξιλόγιο που παρουσιάστηκε στην τάξη έχει να κάνει µε 

περιγραφές προσώπων, µπορούν να παίξουν όλοι µαζί στην τάξη το «Μάντεψε 

ποιος» ή το «τι θα ήταν αν....» όπου ένας µαθητής περιγράφει κάποιον συµµαθητή 

του ή ένα διάσηµο πρόσωπο και οι υπόλοιποι µαθητές κάνοντας κάποιες ερωτήσεις 

θα πρέπει να µαντέψουν το πρόσωπο που περιγράφεται κάθε φορά (Συνεργασία). 
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Φύλλο δραστηριοτήτων για το µαθητή 

Άσκηση 1  

Καθώς ακούτε τη διάλεξη συµπληρώστε στον παρακάτω πίνακα ένα σταυρό (+) 

κάτω από τη Στήλη Σωστό σε όσες προτάσεις συµφωνούν µε όσα ακούτε και 

κάτω από το λάθος για τις προτάσεις που δε συµφωνούν µε όσα ακούτε.  

 Σωστό Λάθος 

Τα µικρά παιδιά δεν έχουν κανένα κριτήριο για να κάνουν 

φίλους.  

  

Άλλα είναι τα κριτήρια που έχουν τα αγόρια και άλλα τα 

κορίτσια. 

  

Όλα τα παιδιά κάνουν παρέα κυρίως µε τα αδέρφια τους   

Τα παιδιά έχουν τους φίλους τους µόνο για να τους λένε τα 

µυστικά τους.  

  

Τα περισσότερα παιδιά όταν έχουν ελεύθερο χρόνο βλέπουν 

τηλεόραση 
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Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Βρίσκεστε σε µια οµιλία σχετικά µε έρευνες που έγιναν για την παιδική φιλία και τις 

ασχολίες των µικρών παιδιών. Ο οµιλητής σας έδωσε τα διαγράµµατα που έχετε 

µπροστά σας για να παρακολουθήσετε πιο εύκολα την οµιλία. Ξέχασε όµως να 

γράψει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Καθώς ακούτε την οµιλία κρατήστε τις 

σηµειώσεις που είναι απαραίτητες, όπως στο παράδειγµα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι σηµειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 12 χωρίς το παράδειγµα.  
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Τι κάνει τα παιδιά αγαπητά; 

Είδος: 
____________________

Ποσοστό: 

Είδος: εξωτερική εµφάνιση

Ποσοστό: 65%
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Φύλλο εκπαιδευτικού 

∆ιαβάστε στους µαθητές σας το παρακάτω σύµφωνα µε την προτεινόµενη πορεία 

διδασκαλίας και ζητήστε τους να κάνουν τις ασκήσεις που υπάρχουν στο φύλλο 

δραστηριοτήτων των µαθητών.  

 

Σήµερα θα σας παρουσιάσουµε κάποιες έρευνες που έγιναν σχετικά µε τη παιδική 

φιλία και τις ασχολίες των µικρών παιδιών. Όπως όλοι γνωρίζετε τα µικρά παιδιά 

χρειάζονται παρέα και γι’ αυτό προσπαθούν να κάνουν καινούριους φίλους όταν 

πηγαίνουν στο σχολείο. Με ποιον τρόπο όµως τα παιδιά διαλέγουν του φίλους τους; 

Όπως βλέπετε στο πρώτο διάγραµµα, την πίτα, δύο είναι οι κύριοι λόγοι που τα 

παιδιά είναι αγαπητά. Ο πιο ισχυρός λόγος, µε ποσοστό 65% είναι η εξωτερική 

εµφάνιση. Όσο πιο όµορφο και χαµογελαστό είναι ένα παιδί τόσο πιο εύκολα κάνει 

φίλους. Ένας άλλος λόγος, µε ποσοστό 35%, είναι οι καλοί βαθµοί στο σχολείο. Οι 

καλοί µαθητές κάνουν συνήθως πιο πολλούς φίλους.  

Η δεύτερη έρευνα δείχνει πώς περνούν το χρόνο τους τα παιδιά µε την παρέα τους. 

Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δεν κάνουν τα ίδια 

πράγµατα όταν είναι µε τους φίλους τους. Στο δεύτερο διάγραµµα βλέπουµε ότι τα 

αγόρια, όπως φαίνεται στη µπλε στήλη, µε τους καλύτερούς τους φίλους κάνουν 

διάφορα αθλήµατα, όπως µπάσκετ, ποδόσφαιρο ενώ τα κορίτσια όπως φαίνεται στην 

κόκκινη στήλη, συζητούν µε τις φίλες τους και έτσι γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό 

τους.  

Στο τρίτο διάγραµµα παρουσιάζονται οι αγαπηµένες ασχολίες αγοριών και 

κοριτσιών. Έτσι λοιπόν αγόρια και κορίτσια, όταν δεν είναι στο σχολείο βλέπουν 

τηλεόραση σε ποσοστό 50%. Οι αγαπηµένες τους εκποµπές είναι κυρίως οι παιδικές, 

ενώ τους αρέσουν πολύ και τα διάφορα τηλεπαιχνίδια. Επίσης, στον ελεύθερό τους 

χρόνο οι µαθητές ακούν µουσική σε ποσοστό 25%. Τα µικρά παιδιά ακούν κυρίως 

ελληνική µουσική, ενώ τα µεγαλύτερα προτιµούν τους ξένους τραγουδιστές.  Άλλες 

αγαπηµένες ασχολίες των παιδιών είναι να  πηγαίνουν βόλτες σε ποσοστό 15%, και 

να πηγαίνουν σινεµά σε ποσοστό 10%. Οι αγαπηµένες ταινίες  τους είναι τα 

κινούµενα σχέδια και οι περιπέτειες.  
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ΛΥΣΕΙΣ 

 Σωστό Λάθος 

Τα µικρά παιδιά δεν έχουν κανένα κριτήριο για να κάνουν 

φίλους.  

 + 

Άλλα είναι τα κριτήρια που έχουν τα αγόρια και άλλα τα 

κορίτσια. 

+  

Όλα τα παιδιά κάνουν παρέα κυρίως µε τα αδέρφια τους  + 

Τα παιδιά έχουν τους φίλους τους µόνο για να τους λένε τα 

µυστικά τους.  

 + 

Τα περισσότερα παιδιά όταν έχουν ελεύθερο χρόνο βλέπουν 

τηλεόραση 

+  
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β) ∆εύτερη διδακτική πρόταση –Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: µικρά παιδιά και ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση διαλόγου (έλεγχος επίδοσης) 

Στρατηγικές: προσοχή (επιλεκτική), καταιγισµός ιδεών, συνεργασία 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε τον έλεγχο 

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου 

 

 

Πορεία διδασκαλίας 

Προετοιµασία για τη δραστηριότητα 

Ο δάσκαλος µπορεί να εφαρµόσει τη συγκεκριµένη πρόταση σε εποχή που οι µαθητές 

του παίρνουν ελέγχους, έτσι ώστε το θέµα να είναι επίκαιρο και να ενδιαφέρει τη 

τάξη. Πριν από την πρώτη ακρόαση µπορεί να γίνει κάποια συζήτηση στην τάξη 

(Καταιγισµός ιδεών) σχετικά µε τους βαθµούς που περιµένουν οι µαθητές και την 

πρόοδο που νοµίζουν ότι έκαναν στο µάθηµα.  

∆ραστηριότητες κατανόησης του προφορικού κειµένου 

Στη συνέχεια ακολουθεί η πρώτη ακρόαση του κειµένου κατά την οποία οι µαθητές 

συµπληρώνουν τον µαθητικό έλεγχο ανάλογα µε τις πληροφορίες που ακούν από το 

µαγνητοφωνηµένο κείµενο (Προσοχή επιλεκτική). Ακολουθεί η δεύτερη ακρόαση 

του κειµένου όπου εξηγούνται οι πιθανές άγνωστες λέξεις και οι µαθητές έχουν την 

ευκαιρία να ελέγξουν κατά πόσο οι απαντήσεις τους ήταν σωστές.  

Στη συνέχεια ο δάσκαλος, αν θέλει, µπορεί να κάνει κάποιες επιπλέον ερωτήσεις 

κατανόησης στους µαθητές του, όπως αυτές που αναφέρονται στην άσκηση 2 (βλ. 

Φύλλο δραστηριοτήτων µαθητή).  

∆ραστηριότητες µετά την ακρόαση και κατανόηση του κειµένου 

Τέλος ο δάσκαλος µπορεί να δώσει οδηγίες στους µαθητές του για να παίξουν ένα 

παιχνίδι ρόλων (Συνεργασία) έτσι ώστε να παραγάγουν προφορικό λόγο σχετικό µε 

αυτό το θέµα για να αφοµοιώσουν το λεξιλόγιο.  
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Φύλλο δραστηριοτήτων για το µαθητή 

 

Άσκηση 1 

Στην κασέτα θα ακούσετε (2) δύο φορές µία συζήτηση ανάµεσα σ’ ένα δάσκαλο και 

τη µητέρα ενός µαθητή. Στον πίνακα που έχετε µπροστά σας, καθώς ακούτε την 

κασέτα, σηµειώνετε µε ένα σταυρό (+) και δύο τρεις λέξεις την επίδοση του µαθητή 

σε κάθε µάθηµα, όπως στο παράδειγµα. 

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι σταυροί και οι σηµειώσεις που πρέπει να κρατήσετε πρέπει να 

είναι συνολικά ∆Ω∆ΕΚΑ (12) χωρίς το παράδειγµα. 

 

 

 

 Αδύνατος Καλός Άριστος Παρατηρήσεις 

Πληροφορική   + κανένα πρόβληµα 

   παράδειγµα 

Ελληνική 

Γλώσσα 

    

Μαθηµατικά     

Φυσική     

Ιστορία     

Γεωγραφία     

Γυµναστική     

 

 

Άσκηση 2 

1. Ποια είναι η γνώµη του δασκάλου για το µαθητή του;  

2. Η µητέρα του ∆ηµήτρη περίµενε να ακούσει αυτά τα σχόλια για την πρόοδο 

του γιου της; 

3. Ποια θα είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνει η µητέρα του ∆ηµήτρη για να 

βελτιωθεί η επίδοση του;  

4. Ποιες συµβουλές της δίνει ο δάσκαλος στη µητέρα για να γίνει καλύτερος ο 

γιος της στα µαθήµατα;  

5. Η συµπεριφορά του ∆ηµήτρη είναι αυτή που ήταν πάντα ή έχει αλλάξει τη 

φετινή χρονιά; Ποια είναι τα σηµάδια της αλλαγής; 



 52

 

Παιχνίδι ρόλων 

1. Είστε δάσκαλος και δίνετε βαθµούς στο σχολείο σας. Έρχεται η µητέρα 

κάποιου µαθητή σας για να σας ρωτήσει πως τα πηγαίνει για τα µαθήµατά του 

στο σχολείο. Της εξηγείτε για κάθε µάθηµα ξεχωριστά.  

2. Ο γιος σας παίρνει βαθµούς στο σχολείο. Πηγαίνετε στο δάσκαλο της τάξης 

και τον ρωτάτε πως τα πηγαίνει ο γιος σας σε όλα τα µαθήµατα. Εκείνος σας 

εξηγεί για κάθε µάθηµα ξεχωριστά.  
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Κείµενο κασέτας  

 

Μητέρα: Καληµέρα. Είµαι η µητέρα του ∆ηµήτρη του Οικονόµου και θα ήθελα 

να σας ρωτήσω πώς τα πάει ο γιος µου στα µαθήµατα.  

∆άσκαλος: Γεια σας. Χαίροµαι που σας γνωρίζω! Η αλήθεια είναι ότι έχουµε 

κάποια προβλήµατα, αλλά θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι ο ∆ηµήτρης 

είναι πολύ καλό παιδί. 

Μητέρα: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίροµαι που ακούω ότι η συµπεριφορά του 

∆ηµήτρη είναι καλή. Με τα µαθήµατα όµως τι γίνεται; 

∆άσκαλος: Στην Πληροφορική δεν έχει κανένα πρόβληµα! Τα πάει πάρα πολύ 

καλά. Επίσης είναι γενικά αρκετά καλός στα θεωρητικά µαθήµατα. 

Όµως θα πρέπει να αγοράσετε ένα λεξικό για τη Γλώσσα, γιατί µερικές 

φορές δυσκολεύεται στην ορθογραφία. 

Μητέρα: Το ξέρω ότι ο ∆ηµήτρης είναι καλός σ’ αυτά τα µαθήµατα. Η αγωνία 

µου είναι κυρίως µε τα Μαθηµατικά, τη Φυσική και τη Χηµεία. Τα 

φοβάται λίγο αυτά τα µαθήµατα και δε θέλει να τα διαβάζει. 

∆άσκαλος: Ναι, έχετε δίκιο. Σε αυτά τα µαθήµατα είναι κυρίως το πρόβληµα. Στα 

Μαθηµατικά το πρόβληµα είναι αρκετά σοβαρό. Στα διαγωνίσµατά του 

δεν πήγε καθόλου καλά. Νοµίζω ότι χρειάζεται πιο πολλή εξάσκηση.  

Μητέρα: Μπορεί να του κάνει καλό, αν διαβάζουµε µαζί; 

∆άσκαλος: Ναι, ίσως. Και ξέρετε τα Μαθηµατικά χρειάζονται πολύ και στη 

Φυσική και στη Χηµεία. Στη Φυσική, για παράδειγµα, ενώ ο ∆ηµήτρης 

είναι καλός, φαίνεται ότι έχει δυσκολίες στις αριθµητικές πράξεις. Αν 

όµως πάει πιο καλά στα Μαθηµατικά, σίγουρα θα γίνει πιο καλός και 

στη Φυσική. 

Μητέρα: Σας ευχαριστώ πολύ για τις συµβουλές σας. Έχετε κάποιο άλλο 

πρόβληµα µε το ∆ηµήτρη; 

∆άσκαλος: Για να είµαι ειλικρινής φέτος είναι γενικά πιο αδύνατος στα µαθήµατα. 

Ας πούµε στην Ιστορία, που πέρσι ήταν από τους άριστους της τάξης, 

φέτος έρχεται αδιάβαστος. Όσες φορές τον έχω ρωτήσει κάτι δεν 

µπορεί να απαντήσει. Η Γεωγραφία φαίνεται ότι του αρέσει πάρα πολύ 

και είναι πάντα διαβασµένος. Μου δίνει σωστές απαντήσεις και έχει 

πολύ µεγάλο βαθµό, αλλά, ειδικά σ’ αυτό το µάθηµα, µιλάει συνεχώς 

µε το διπλανό του!  

Μητέρα: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα συζητήσω και µε τον πατέρα του για να 
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δούµε γιατί συµβαίνουν όλα αυτά. Φέτος, όπως καταλαβαίνω, υπάρχει 

πρόβληµα µε αρκετά µαθήµατα. 

∆άσκαλος: Ναι, ακόµη και στη Γυµναστική πάντα λέει ότι είναι άρρωστος για να 

µην κάνει τις ασκήσεις. Καλός είναι, δεν µπορώ να πω, αλλά δεν 

καταλαβαίνω γιατί λέει ψέµατα. ∆εν του έχω πει τίποτα, αλλά το λέω 

σε σας, γιατί πραγµατικά µου φαίνεται παράξενο.  

Μητέρα: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για άλλη µια φορά και για την κατανόηση που 

δείχνετε. Έχει δίκιο ο ∆ηµήτρης που λέει ότι ο δάσκαλός του είναι 

πολύ καλός. 

∆άσκαλος: Ααα! Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 

 

Από τα θέµατα της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας 

Επίπεδο Β 
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ΛΥΣΕΙΣ 

 

 Αδύνατος Καλός Άριστος Παρατηρήσεις 

Πληροφορική   + κανένα πρόβληµα 

   παράδειγµα 

Ελληνικά  +  Πρόβληµα στην 

ορθογραφία / (χρειάζεται) 

λεξικό 

Μαθηµατικά +   πιο πολλή εξάσκηση 

Φυσική  +  δυσκολίες στις 

(αριθµητικές) πράξεις 

Ιστορία +   Αδιάβαστος (δεν απαντά 

στις ερωτήσεις) 

Γεωγραφία   + µιλάει πολύ µε το 

διπλανό του 

Γυµναστική  +  όλο άρρωστος (λέει 

ψέµατα) 
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γ) Τρίτη διδακτική πρόταση –θεατρική παράσταση 

Ενδεικτική διάρκεια: αρκετές διδακτικές ώρες 

Οµάδα-στόχος: µαθητές Β’ επιπέδου 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση θεατρικού έργου (ο βασιλιάς των ζώων) 

Στρατηγικές: προβλέψεις, προσοχή (γενική+επιλεκτική), συνεργασία, 

αξιοποίηση συµφραζοµένων, χρήση παραγλωσσικών 

στοιχείων (µιµητική, χειρονοµίες), χρήση αισθήσεων ή 

κίνησης, σηµειώσεις, περίληψη, διαµεσολάβηση 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε τη δραστηριότητα  ΝΑΙ-ΟΧΙ 

1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε το κείµενο 

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, 

κατανόηση γραπτού λόγου 

 

 

Πορεία διδασκαλίας  

Προετοιµασία για τη δραστηριότητα 

Ο δάσκαλος δίνει σε έξι µαθητές το κείµενο (βλ. φύλλο δραστηριοτήτων) και τους 

ζητάει να παίξουν ένα µικρό σκετσάκι στην τάξη µετά από κάποιο διάστηµα. Οι έξι 

µαθητές που αναλαµβάνουν να υποδυθούν κάποιο ρόλο κάνουν εξάσκηση στην 

παραγωγή προφορικού λόγου (Συνεργασία).  

Λόγω του ότι µάλλον δεν θα είναι εύκολο να µάθουν τα παιδιά το ρόλο τους από 

έξω είναι δυνατό να τον διαβάσουν. Είναι σηµαντικό ωστόσο ακόµα και στην 

περίπτωση της ανάγνωσης ο δάσκαλος να τους δώσει λεπτοµέρειες σχετικά µε το 

ύφος/κινήσεις/χειρονοµίες (Αξιοποίηση παραγλωσσικών στοιχείων) που θα πρέπει 

να χρησιµοποιήσουν.  

Η υπόλοιπη τάξη θα είναι το ακροατήριο. Προκειµένου να φαίνεται ποιο ζώο 

υποδύεται ο κάθε µαθητής, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάλογης ενδυµασίας, ο 

δάσκαλος µπορεί να γράψει σε χαρτί τα ζώα που συµµετέχουν και να το έχουν οι 

µαθητές πάνω τους έτσι ώστε οι συµµαθητές τους να βλέπουν το ρόλο που 

υποδύονται (Χρήση αισθήσεων ή κίνησης).  

∆ραστηριότητα πριν από την ακρόαση 

Πριν την έναρξη του θεατρικού που έχουν ετοιµάσει οι 6 µαθητές ο δάσκαλος ή 

κάποιος από τους µικρούς ηθοποιούς εξηγεί στους υπόλοιπους µαθητές ότι πρόκειται 

να δουν ένα απόσπασµα από ένα θεατρικό έργο. Αναφέρουν τη γενική υπόθεση του 
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έργου και αφηγούνται σε γενικές γραµµές τι συµβαίνει στο απόσπασµα που πρόκειται 

να δραµατοποιήσουν όπου τα ζώα συγκεντρώθηκαν για να εκλέξουν βασιλιά. Αυτός 

που αναλαµβάνει να αφηγηθεί την ιστορία ενηµερώνει το ακροατήριο ότι θα 

αναφέρει κάποια σηµεία λανθασµένα µε στόχο οι µαθητές στη συνέχεια να 

εντοπίσουν αυτά τα σηµεία κατά την ακρόαση του κειµένου (Προσοχή γενική-

επιλεκτική). Αναφέρονται τα ζώα που παίρνουν µέρος στο θεατρικό και ο δάσκαλος 

ζητάει από τους µαθητές της τάξης να περιγράψουν το χαρακτήρα του κάθε ζώου που 

συµµετέχει. (Ακόµα και αν αναφερθούν χαρακτήρες που δε συµµετέχουν στο έργο 

στο πλαίσιο της παραπλάνησης των µαθητών, οι µαθητές θα πρέπει να περιγράψουν 

όπως φαντάζονται όλους τους χαρακτήρες του έργου που αναφέρονται-(Προβλέψεις) 

Η περιγραφή µπορεί να γίνει είτε προφορικά, οπότε οι µαθητές θα ασκηθούν στην 

παραγωγή προφορικού λόγου, είτε γραπτά όποτε θα ασκηθούν στην παραγωγή 

γραπτού λόγου.  

Εναλλακτικά οι µαθητές που ανέλαβαν να παρουσιάσουν την υπόθεση του έργου 

στην τάξη µπορούν, αντί να την εξηγήσουν στους συµµαθητές τους προφορικά, να το 

κάνουν γραπτά δίνοντάς τους µια περίληψη (Περίληψη), όπως συµβαίνει και στην 

πραγµατικότητα στα θεατρικά έργα. Πολύ συχνά υπάρχει πρόγραµµα που αναφέρει 

την περίληψη και άλλες πληροφορίες για το έργο.  

∆ραστηριότητες κατά την ακρόαση του κειµένου 

Ακολουθεί το σκετς. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι µαθητές που είναι το κοινό 

προσέχουν την πλοκή του έργου µε στόχο (Προσοχή) α) να εντοπίσουν τα λάθη της 

ιστορία που αναφέρθηκαν (επιλεκτική προσοχή) και β) να κατανοήσουν τα γενικά 

σηµεία της ιστορίας (γενική προσοχή) και να εξακριβώσουν κατά πόσο οι 

προβλέψεις (Προβλέψεις) που είχαν κάνει σχετικά µε τους χαρακτήρες των ζώων 

πριν την ακρόαση του κειµένου είναι σωστές. 

Ξαναπαίζεται το σκετσάκι, ενώ η τάξη έχει χωριστεί σε δύο οµάδες. Κάθε 

µαθητής της πρώτης οµάδας θα αναλάβει να παρακολουθεί ένα χαρακτήρα ζώου και 

να καταγράψει από ποια στοιχεία της οµιλίας του (γλωσσικά ή όχι) προκύπτει ο 

χαρακτήρας του (Σηµειώσεις). Μ’ αυτή την άσκηση θα διαπιστώσουν επίσης και τη 

σηµασία των παραγλωσσικών στοιχείων (Αξιοποίηση παραγλωσσικών στοιχείων). 

Ακολουθεί σχετική συζήτηση (παραγωγή προφορικού λόγου).  

Οι µαθητές της δεύτερης οµάδας αναλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που θα 

τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σηµασία λέξεων που τους έχει δώσει ο 

δάσκαλος. Έτσι θα ασκηθούν στη στρατηγική της χρήσης των συµφραζοµένων 

(Αξιοποίηση συµφραζοµένων). Στη συνέχεια θα προσπαθήσουν, όσες κατάφεραν να 
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κατανοήσουν, να τις εξηγήσουν στους µαθητές τους (∆ιαµεσολάβηση) (παραγωγή 

προφορικού λόγου) 

Στη συνέχεια ο δάσκαλος, αν έχει το χρόνο, µπορεί να τους δώσει µια άσκηση για 

να σηµειώσουν σε πίνακα αν είναι σωστές ή λάθος κάποιες προτάσεις σύµφωνα µε 

την πλοκή του θεατρικού που παρακολούθησαν (Προσοχή επιλεκτική) (φύλλο 

δραστηριοτήτων µαθητή). 

Μετά τη διόρθωση της άσκησης, ακολουθεί συζήτηση για τη συνέχιση του έργου. 

Ο δάσκαλος αναθέτει σε κάποιους από τους µαθητές να γράψουν τη συνέχεια 

(παραγωγή γραπτού λόγου) και σε κάποιους άλλους να παίξουν (Συνεργασία). Έτσι 

µπορεί να οργανωθεί ακόµα και project και να γίνει θεατρικό στο τέλος της χρονιάς 

που θα παιχτεί.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας διδασκαλίας της κατανόησης προφορικού 

λόγου, οι µαθητές έχουν την ευκαιρία κυκλικά να αναπτύξουν και τις τέσσερις 

γλωσσικές δεξιότητες αναλαµβάνοντας διαφορετικούς ρόλους. Πιο συγκεκριµένα, 

αναπτύσσεται η παραγωγή προφορικού λόγου από τους ηθοποιούς, η παραγωγή 

γραπτού λόγου από τους σεναριογράφους, η κατανόηση προφορικού λόγου από το 

κοινό και η κατανόηση γραπτού λόγου από τους ηθοποιούς που θα πρέπει να 

διαβάσουν το σενάριο.   
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Φύλλο δραστηριοτήτων για το µαθητή 

Άσκηση 1 

Μπορείτε να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε έναν σταυρό κάτω από ΝΑΙ 

δίπλα στις προτάσεις που συµφωνούν µε την πλοκή του έργου που µόλις 

παρακολουθήσατε και κάτω από το ΟΧΙ δίπλα στις προτάσεις που δε συµφωνούν; 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Οι σταυροί που πρέπει να βάλετε είναι 9.  

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Το λιοντάρι πιστεύει ότι είναι ο καταλληλότερος βασιλιάς 

γιατί είναι ο δυνατότερος από όλους.  

  

Ο λαγός θεωρεί τον εαυτό του τον καταλληλότερο βασιλιά 

επειδή είναι ο πιο έξυπνος και καταφέρνει να επιβιώσει 

παρόλο που είναι ο πιο αδύνατος 

  

Η αλεπού κοροϊδεύει το λαγό επειδή είναι αδύνατος   

Ο σκύλος συµφωνεί ότι βασιλιάς πρέπει να είναι ο πιο 

έξυπνος και γι’ αυτό υποστηρίζει την υποψηφιότητά του 

λαγού 

  

Ο σκύλος πιστεύει ότι ο άνθρωπος τον επέλεξε για φύλακά 

του επειδή είναι το πιο έξυπνο ζώο. 

  

Ο λύκος ρωτάει τον σκύλο γιατί έχει το λουρί στο λαιµό του 

επειδή τον βλέπει για πρώτη φορά 

  

Η αλεπού προβάλλει τον εαυτό της για βασίλισσα επειδή 

είναι το πιο όµορφο ζώο από όλα 

  

Ο γάτος καταγγέλλει τη στάση της αλεπούς να υποστηρίζει 

την υποψηφιότητα του λιονταριού για βασιλιά 

  

Ο γάτος επιµένει ότι ο ίδιος είναι ο καταλληλότερος 

βασιλιάς 

  

Ο ελέφαντας αποφασίζει ότι βασιλιάς πρέπει να γίνει το 

λιοντάρι 
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Κείµενο  

 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ Περιµένουµε κανέναν άλλον κυρά Αλεπού; 

ΑΛΕΠΟΥ Εγώ µια φορά όσους βρήκα τους ειδοποίησα. Α να και ο 

ελέφαντας. 

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Καληµέρα σε όλους σας.  

ΟΛΟΙ Καληµέρα, κύριε Ελέφαντα! 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τώρα, σίγουρα µπορούµε να αρχίσουµε. Λοιπόν! Ο λόγος, που 

σας κάλεσε όλους εδώ η κυρία Μάρω σας είναι γνωστός. Πρέπει 

να εκλέξουµε έναν από όλους µας για βασιλιά. Προτείνω να 

διαλέξουµε τον δυνατότερο... 

ΛΑΓΟΣ Και, γιατί παρακαλώ, τον δυνατότερο; ∆ιαφωνώ! Ένας βασιλιάς 

χρειάζεται να είναι δίκαιος και έξυπνος.  

ΑΛΕΠΟΥ Τι λες βρε λαγέ. Και θα µας αποδείξεις ότι εσύ είσαι ο 

εξυπνότερος; 

ΛΑΓΟΣ Βεβαίως και αµέσως µάλιστα! Είµαι ή δεν είµαι το πιο αδύνατο 

ζώο από όλους σας; 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ Αυτό δε χρειάζεται απάντηση κυρ λαγέ! 

ΛΑΓΟΣ Αφού λοιπόν είµαι το πιο αδύνατο ζωάκι πώς καταφέρνω και είµαι 

ακόµα ζωντανός; Θα απαντήσω εγώ! Επειδή σας ξεφεύγω µε την 

εξυπνάδα µου. (ακούγεται δυνατό γάβγισµα σκύλου) 

ΛΑΓΟΣ ∆ιαµαρτύροµαι εντόνως! Ο σκύλος µε γάβγισε. 

ΣΚΥΛΟΣ Σκύλος είµαι και γαβγίζω. ∆ικαίωµά µου. 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ Συνέχισε σε παρακαλώ.  

ΛΑΓΟΣ:  

Με φόβο ενώ 

ακούγεται το 

δυνατό 

γάβγισµα του 

σκύλου 

Να συνεχίσω.... ∆εύτερον, αυτό που έλεγα περί δικαίου.... ποιος 

άλλος..... ποιος άλλος λέω! Εκτός από µένα..... Εκτός από µένα 

που ζω την αδικία! 

ΣΚΥΛΟΣ Γαβ, γαβ, γαβ 

ΛΑΓΟΣ Μα µε γγγγγαβγίζει! 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ Συνέχισε και σταµάτα να τραυλίζεις. 

ΛΑΓΟΣ Άµα φοβάσαι, τρτρτρ-τραυλίζεις 
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ΑΛΕΠΟΥ Και θέλεις βρε χαµένε, να κάνουµε έναν τραυλό για βασιλιά; 

ΛΑΓΟΣ Εγώ διαµαρτύροµαι και αποχωρώ. 

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ∆εν έπρεπε να τον τροµάξεις, τον κακοµοίρη, βρε σκύλε. 

ΣΚΥΛΟΣ Εγώ φταίω; Κουνήθηκα εγώ απ’ τη θέση µου; Εγώ µόνο γαβ γαβ 

έκανα. Παρόλα αυτά εγώ συµφωνώ µαζί του πως πρέπει να 

διαλέξουµε τον πιο έξυπνο. Και βάσει αυτού, θέτω υποψηφιότητα! 

Ως γνωστόν, είµαι ο µόνος από όλους σας, που κάνω παρέα µε τον 

άνθρωπο, κι αυτό επειδή µε θεωρεί το πιο έξυπνο ζώο και µε βάζει 

να φυλάω τις κότες του, απ’ την κυρά Μάρω από δω, και τα 

πρόβατά του, απ΄ τον κύρΛύκο από κει! Έχω δίκιο, κυρ λύκο;  

ΛΥΚΟΣ Αυτό το λουρί, γιατί το φοράς στο λαιµό σου;  

ΣΚΥΛΟΣ Ε; 

ΑΛΕΠΟΥ Ε; 

ΣΚΥΛΟΣ Για να µε δένει το αφεντικό µου, λύκε. 

ΛΥΚΟΣ Και θέλεις βρε άθλιε, να κάνουµε βασιλιά έναν, που πουλήθηκε 

δούλος στον άνθρωπο, για ένα ξεροκόµµατο; Ξέρεις βρε ποιος 

είναι ο µεγάλος εχθρός όλων µας; Ο άνθρωπος! Και τολµάς να 

µιλάς ξεπουληµένε; Εδώ δεν τολµάω να βάλω υποψηφιότητα εγώ, 

που φυλάς ή δε φυλάς τα αρνιά, εγώ στα αρπάζω! Και τόλµησες 

εσύ;  

ΑΛΕΠΟΥ Για βασιλιά µιλάµε εδώ, δεν µιλάµε για δούλο και συνεργάτη του 

εχθρού! Εγώ αγαπητά συνζώα, δεν θα µιλήσω για τον εαυτό µου, 

ούτε θα εκθέσω τα χαρίσµατά µου, όπως η ωραία µου ουρά, η 

ωραιότατη γούνα µου, η πασίγνωστη εξυπνάδα µου και άλλα 

πολλά. ∆ιότι, παραιτούµαι υπέρ του Λέοντα! Τα χαρίσµατά του τα 

ξέρετε όλοι σας. ∆ιαθέτει καταρχήν την σπάνιας οµορφιάς χαίτη, 

φουντωτή, φουντωτή! ∆ιαθέτει επιπλέον, µια καταπληκτική ουρά 

µε µια κοµψή φουντίτσα, που ανασηκώνεται µε χάρη βασιλική. Η 

ευαισθησία του στους αδύνατους γνωστή, θα έλεγα πάλι, 

βασιλική, άρα µας ταιριάζει για βασιλιάς!  

ΓΑΤΟΣ Μια στιγµή παρακαλώ! Τι γίνεται εδώ πέρα; Κυρά Μάρω, το 

θεωρώ απολύτως ύποπτο να παίρνεις το λόγο και να µας λες τις 

χάρες του Λιονταριού. «Έχει µια ουρίτσα µε µια κοµψή 

φουντίτσα»! Στο κάτω, κάτω αν ο λόγος γίνεται για ουρές, κανείς 

δεν έχει πιο παιχνιδιάρικη ουρά απ’ τη δική µου! 
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ΣΚΥΛΟΣ Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ 

ΓΑΤΟΣ Μη γαβγίζεις σε µένα, γιατί σου ξεσκίζω τη µούρη µέχρι να πεις 

κύµινο! 

ΕΛΕΛΦΑΝΤΑΣ Ησυχάστε παρακαλώ, και µην τσακώνεστε! 

ΓΑΤΟΣ Μα να κάνει γαβ σε µένα κύριε, Ελέφαντα; Με προσβάλλει, πως 

να το κάνουµε! Θίγεται το γατιλίκι µου.  

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Παρακαλώ! Μην εκτρέπετε την κατάσταση. Επιτρέψτε µου, να 

πάρω το λόγο.... Είναι προφανές πως ο βασιλιάς πρέπει να είναι 

γενναίος, έξυπνος και να διαθέτει κύρος. Αυτά τα προσόντα 

φαίνεται να τα διαθέτει ο ΛΕΩΝ . Αν δεν έχετε αντίρρηση 

προτείνω να ψηφίσουµε αυτόν για βασιλιά.  

 

∆ιασκευασµένο απόσπασµα από το έργο Λέων Α΄ Βασιλιάς της ζούγκλα.  

Βασίλης Μπουντούρης 

σ.σ.27-30
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ΛΥΣΕΙΣ 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Το λιοντάρι πιστεύει ότι είναι ο καταλληλότερος βασιλιάς 

γιατί είναι ο δυνατότερος από όλους.  

+  

Ο λαγός θεωρεί τον εαυτό του τον καταλληλότερο βασιλιά 

επειδή είναι ο πιο έξυπνος και καταφέρνει να επιβιώσει 

παρόλο που είναι ο πιο αδύνατος 

+  

Η αλεπού κοροϊδεύει το λαγό επειδή είναι αδύνατος  + 

Ο σκύλος συµφωνεί ότι βασιλιάς πρέπει να είναι ο πιο 

έξυπνος και γι’ αυτό υποστηρίζει την υποψηφιότητά του 

λαγού 

 + 

Ο σκύλος πιστεύει ότι ο άνθρωπος τον επέλεξε για φύλακά 

του επειδή είναι το πιο έξυπνο ζώο. 

+  

Ο λύκος ρωτάει στο σκύλο γιατί έχει το λουρί στο λαιµό του 

επειδή το βλέπει για πρώτη φορά 

 + 

Η αλεπού προβάλλει τον εαυτό της για βασίλισσα επειδή 

είναι το πιο όµορφο ζώο από όλα 

 + 

Ο γάτος καταγγέλλει τη στάση της αλεπούς να υποστηρίζει 

την υποψηφιότητα του λιονταριού για βασιλιά 

+  

Ο γάτος επιµένει ότι ο ίδιος είναι ο καταλληλότερος 

βασιλιάς 

 + 

Ο ελέφαντας αποφασίζει ότι βασιλιάς πρέπει να γίνει το 

λιοντάρι 

 + 
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7.3 Επίπεδο Γ΄ 

α) Πρώτη διδακτική πρόταση -ΠΡΟΠΟ 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: ενήλικοι µαθητές Γ’ επιπέδου 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση αθλητικής εκποµπής (τυχερά παιχνίδια και 

ποδόσφαιρο) 

Στρατηγικές: προβλέψεις, καταιγισµός ιδεών, προσοχή (επιλεκτική), 

επιβράβευση, ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε το ΠΡΟΠΟ 

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου 

 

 

Πορεία διδασκαλίας 

∆ραστηριότητες πριν την ανάγνωση του κειµένου 

Πριν ακούσουν οι µαθητές το κείµενο, ο δάσκαλος τους εισάγει στη γενικότερη 

θεµατική που αυτό εντάσσεται και είναι τα τυχερά παιχνίδια και ο αθλητισµός 

(Ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης). Στο σηµείο αυτό µπορεί να διδάξει το σχετικό 

λεξιλόγιο που θα φανεί χρήσιµο και απαραίτητο στους µαθητές του, προκειµένου 

αυτοί να εκφραστούν σχετικά µε το θέµα και να µπορέσουν να κατανοήσουν το 

προφορικό κείµενο. Τους ρωτάει αν παίζουν γενικά τυχερά παιχνίδια και αν στις 

χώρες από τις οποίες προέρχονται υπάρχει το συγκεκριµένο παιχνίδι (ΠΡΟΠΟ) 

(Καταιγισµός ιδεών). Εξηγεί σε όσους δε ξέρουν πως παίζεται αυτό το παιχνίδι και 

στη συνέχεια τους ζητάει να παίξουν ένα δελτίο ΠΡΟΠΟ. Τους µοιράζει το δελτίο και 

παίζουν όλοι µαζί ένα δελτίο ανάλογα µε το ποια οµάδα είναι η καλύτερη 

(Προβλέψεις) 

∆ραστηριότητες κατά την ανάγνωση του κειµένου 

Στη συνέχεια τους ζητάει να ελέγξουν το σκορ που πέτυχαν ακούγοντας την εκποµπή 

που ανακοινώνει στους ακροατές και τους φίλαθλους τα αποτελέσµατα του ΠΡΟΠΟ. 

Κατά τη δεύτερη ακρόαση του κειµένου ο δάσκαλος µοιράζει στους µαθητές ένα 

έτοιµο δελτίο ΠΡΟΠΟ, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή αναφορά, και τους ζητάει να το 

διορθώσουν. Αφού ακούσουν το κείµενο και σηµειώσουν τα σωστά αποτελέσµατα 
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ανακοινώνεται το σκορ του καθενός. ΑΝ υπάρχει κάποιος µαθητής που πέτυχε 13, 

12, 11 παίρνει ένα βραβείο που το έχουν συµφωνήσει εξαρχής στην τάξη 

(Επιβράβευση). Οι δεκατριάρηδες π.χ. µπορούν να απαλλαγούν από τις ασκήσεις τις 

επόµενης διδακτικής ώρας οι δωδεκάρηδες από κάποιες και οι ενδεκάρηδες από 

ακόµα λιγότερες.  

∆ραστηριότητες µετά την ανάγνωση του κειµένου.  

Οι µαθητές αναλαµβάνουν για την επόµενη φορά να παρουσιάσουν ένα από τα 

τυχερά παιχνίδια που έχουν στις χώρες τους και αν είναι εύκολο να ετοιµάσουν µια 

παρόµοια άσκηση µε το ΠΡΟΠΟ για να την κάνουν οι συµµαθητές τους (Ανάπτυξη 

πολιτισµικής αντίληψης) 

 

Στο τέλος της διδακτικής ώρας ο δάσκαλος µπορεί να αξιοποιήσει διάφορα 

συνθήµατα που ακούγονται σε αθλητικούς χώρους. Μπορεί να δώσει στους µαθητές 

του σε φωτοτυπία κάποια συνθήµατα (π.χ. Ωέ! Ελλάς ολέ, ολέ! ∆ε σταµατώ να 

τραγουδώ ποτέ! Ωε, Ελλάς……) που θα επιλέξει ο ίδιος και να συζητήσουν για την 

περίσταση µέσα στην οποία χρησιµοποιήθηκαν (νίκη, ήττα, διαµαρτυρία οπαδών 

κτλ). Επίσης οι µαθητές µπορούν να αναφέρουν συνθήµατα που ακούγονται στη 

χώρα τους. Τα συνθήµατα είναι ιδιαίτερα ζωντανό είδος λόγου, ανανεώνονται πολύ 

συχνά και ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία µέσω αυτών να χρησιµοποιήσει πολύ 

ζωντανό και επίκαιρο λόγο στην τάξη του (Ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης). 
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Φύλλο δραστηριοτήτων του µαθητή. 

Άσκηση  

Στον πίνακα που έχετε µπροστά σας είναι ένα δελτίο ΠΡΟΠΟ που παίξατε για να 

αποκτήσετε πολλά κέρδη! Στην πρώτη στήλη βρίσκονται οι οµάδες που 

αγωνίστηκαν. Στις στήλες (1, 2, Χ) σηµειώσατε τα αποτελέσµατα που πιστεύετε ότι 

θα έχουν οι αγώνες. Έχετε σηµειώσει + κάτω από τη στήλη 1 όταν πιστεύατε ότι 

νικήτρια στον αγώνα θα ήταν η πρώτη οµάδα, κάτω από το 2 όταν θεωρούσατε ότι θα 

νικήσει η δεύτερη οµάδα και κάτω από Χ όταν πιστεύατε ότι το αποτέλεσµα θα ήταν 

ισοπαλία. Στην τελευταία στήλη, καθώς ακούτε τα αποτελέσµατα στο ραδιόφωνο, 

σηµειώνετε µε √ τα αποτελέσµατα που πιάσατε σωστά και µε Χ τα αποτελέσµατα 

που πιάσατε λάθος.  

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: πρέπει να βάλετε √ ή - σε όλα τα κουτάκια της τελευταίας στήλης.  

 

 

 1 2 Χ    

ΑΕΚ -ΑΡΗΣ +     √ 

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   +    

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ  +     

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  +     

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΦΗ +      

ΠΑΟΚ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ   +    

ΗΑΡΑΚΛΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ   +    

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ +      

∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΑΣΕΡΑΪΚΟΣ +      

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ  +     

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΠΑΝΑ∆ΡΑΜΑΪΚΟΣ   +    

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α +      

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ    +    
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Φύλλο εκπαιδευτικού 

∆ιαβάστε το παρακάτω κείµενο στους µαθητές σας και ζητήστε τους να κάνουν 

την άσκηση που υπάρχει στο φύλλο δραστηριοτήτων που τους έχετε µοιράσεις 

 

Η πρώτη αγωνιστική περίοδος τέλειωσε και είµαστε έτοιµοι να ανακοινώσουµε τα 

αποτελέσµατα. Ο πρώτος αγώνας ΑΕΚ-ΑΡΗΣ βρήκε νικήτρια την ΑΕΚ µε σκορ 1-0.  

Στο γήπεδό του ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε µε άνεση (3-0) τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ο 

οποίος προσπαθούσε µέχρι το τελευταίο λεπτό να πετύχει έστω και ένα γκολ για να 

µειώσει τη διαφορά.  

∆εν έγινε το ίδιο µε τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ, ο οποίος, αν και έπαιξε στην έδρα του, 

δεν κατάφερε να νικήσει τη ΧΑΛΚΙ∆ΟΝΑ σε έναν µέτριο αγώνα, ο οποίος δεν 

πρόσφερε καθόλου θέαµα. Το αποτέλεσµα είναι 0-3 υπέρ της ΧΑΛΚΙ∆ΟΝΑΣ. 

Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ απέναντι στο ΑΙΓΑΛΕΩ, µετά από έναν δύσκολο αγώνα, 

κατάφερε να πάρει το παιχνίδι βάζοντας γκολ στο τελευταίο λεπτό.  

Η έκπληξη της αγωνιστικής σηµειώθηκε στον αγώνα ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΟΦΗ, 

όπου όλοι περιµέναµε τον ΟΦΗ νικητή. Κι όµως, η ΚΑΛΛΙΘΕΑ, µε τη βοήθεια των 

οπαδών της και πολλή προσπάθεια, δεν άφησε τον ΟΦΗ να φύγει νικητής από το 

γήπεδό της. Με σκορ 1-1 ο αγώνας έληξε ισόπαλος.  

Στη Θεσσαλονίκη τώρα και µέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

έφυγε θριαµβεύτρια χαρίζοντας στους θεατές υπέροχες στιγµές.  

Στον επόµενο αγώνα, ΗΡΑΚΛΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ σηµειώθηκαν επεισόδια, όταν ο 

διαιτητής δέχτηκε γκολ που σηµείωσε παίχτης της ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ισοφάρισε τον 

ΗΡΑΚΛΗ µε σκορ 2-2-στο τελευταίο λεπτό. Οι φίλαθλοι του ΗΡΑΚΛΗ είχαν ήδη 

αρχίσει να πανηγυρίζουν γιατί νόµιζαν ότι κέρδισαν. Πάγωσε το γήπεδο για λίγα 

λεπτά, ενώ, αµέσως µετά, ξέσπασαν έντονα επεισόδια.  

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αν και χειρότερος από τη ΞΑΝΘΗ, κράτησε το 

παιχνίδι στα µέτρα του, πήρε τον αγώνα αφήνοντας τους φιλοξενούµενους µε την 

πικρή αίσθηση ήττας.  

∆ε συνέβη το ίδιο στον επόµενο αγώνα ∆ΟΞΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΟΥ, όπου µε 

ευκολία η οµάδα της ∆ΟΞΑΣ προηγήθηκε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα µε 1-0 και 

κράτησε αυτό το αποτέλεσµα µέχρι το τέλος. 

Μέτριο το παιχνίδι ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΥ όπου δε σηµειώθηκε 

ούτε ένα γκολ κι έφυγαν απογοητευµένοι οι οπαδοί και των δύο οµάδων.  
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Καλή εµφάνιση έκανε ο ΠΑΝ∆ΡΑΜΑΙΚΟΣ στην Ελευσίνα. Πολλές 

ευκαιρίες για γκολ και στα δύο ηµίχρονα, αλλά δεν κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη 

κι έφυγε ισόπαλος από το γήπεδο. 

Η ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α δε φοβήθηκε τον ΑΤΡΟΜΗΤΟ παρόλο που έπαιζε στο 

γήπεδό του και φάνηκε από την αρχή ότι ήταν πολύ καλύτερη. Με συνεργασία των 

παιχτών κατάφερε να κερδίσει 3-0!  

Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ επίσης είχε πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι. Ευκαιρίες, 

συνεργασία, ενθουσιασµός των παιχτών και των οπαδών για την πολυπόθητη νίκη 

αλλά τελικά δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Τουλάχιστο δεν άφησε ούτε την 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ να σκοράρει!  

Καλή επιτυχία σε όλους όσους παίξατε ΠΡΟΠΟ και καλά κέρδη. Μαζί θα 

είµαστε και πάλι την επόµενη εβδοµάδα.  
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ΛΥΣΕΙΣ 

 

 1 2 Χ    

ΑΕΚ -ΑΡΗΣ + +    √ 

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ +  +   Χ 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ  +    √ 

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  +    √ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΦΗ +  +   Χ 

ΠΑΟΚ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  + +   Χ 

ΗΑΡΑΚΛΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ   +   √ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ +     √ 

∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΑΣΕΡΑΪΚΟΣ +     √ 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ  + +   Χ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΠΑΝΑ∆ΡΑΜΑΪΚΟΣ   +   √ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α + +    Χ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ    +   √ 

 



 70

 β) ∆εύτερη διδακτική πρόταση -Μυθολογία 

 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: έφηβοι και ενήλικοι µαθητές  

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση αφηγηµατικού κειµένου (µυθολογία) 

Στρατηγικές: προβλέψεις, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, προσοχή 

(γενική+επιλεκτική), αξιοποίηση συµφραζοµένων, ανάπτυξη 

πολιτισµικής αντίληψης, συνεργασία, περίληψη, κατανόηση της 

σκέψης και των συναισθηµάτων των άλλων.  

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε τις ασκήσεις 

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, 

κατανόηση γραπτού λόγου 

 

 

Πορεία διδασκαλίας 

∆ραστηριότητες πριν την ακρόαση του κειµένου 

Ο δάσκαλος πριν την αφήγηση εξηγεί στους µαθητές του ότι θα τους αφηγηθεί µια 

ιστορία από την αρχαία µυθολογία. Τους αναφέρει ότι πρόκειται για ένα µύθο που 

έχει πρωταγωνιστές την Πανδώρα, τον ∆ία, τον Ήφαιστο, τον Προµηθέα και τον 

Επιµηθέα. Ρωτάει τους µαθητές του αν ξέρουν κάποιες πληροφορίες σχετικά µε αυτά 

τα πρόσωπα της µυθολογίας και προσπαθεί να τους εξηγήσει περιληπτικά ποιοι είναι 

οι συγκεκριµένοι ήρωες. Με αυτή την τακτική ενεργοποιεί τις πιθανές γνώσεις που 

έχουν οι µαθητές του σχετικά µε το θέµα (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης), 

ή τους φέρνει σε µια πρώτη επαφή µε αυτό προϊδεάζοντας τους για την πλοκή του 

µύθου (Ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης). Στη συνέχεια επιλέγει κάποιες από τις 

βασικές λέξεις που θεωρεί ότι θα προκαλέσουν δυσκολίες στην κατανόηση του 

κειµένου και τις εξηγεί στους µαθητές του. Ξεκινάει η αφήγηση του κειµένου.  

∆ραστηριότητες κατά την ακρόαση του κειµένου 

Ο δάσκαλος αφηγείται ένα µέρος της ιστορίας και ζητάει από τους µαθητές του να 

προβλέψουν τη συνέχειά του (Προβλέψεις) προκειµένου να τους κεντρίσει το 

ενδιαφέρον για να προσέξουν την εξέλιξη της πλοκής. Με αυτή τη δραστηριότητα ο 

µαθητές συνειδητοποιούν ότι περιµένουν συγκεκριµένες πληροφορίες από το κείµενο 
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και δεν αναλώνονται µε την προσκόλληση σε όλες τις πληροφορίες που ακούν 

(Προσοχή επιλεκτική) 

Κατά την ακρόαση της ιστορίας ο δάσκαλος ζητάει από τους µαθητές του να 

κάνουν την άσκηση 1 (βλ. φύλλο δραστηριοτήτων µαθητή), να αριθµήσουν δηλαδή 

τους επιγραµµατικούς τίτλους ανάλογα µε τη σειρά τους έτσι ώστε να έχουν στη 

συνέχεια το σχεδιάγραµµα της ιστορίας (Προσοχή γενική). Στη συνέχεια συζητάει 

όλη η τάξη τις απαντήσεις και διορθώνουν τα πιθανά λάθη που έχουν κάνει.  

Ακολουθεί η δεύτερη ακρόαση του κειµένου. Στη συνέχεια ο δάσκαλος κάνει τις 

ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας, που βρίσκονται στην άσκηση 2 (Προσοχή 

επιλεκτική). Καθώς οι µαθητές απαντούν στις ερωτήσεις προκύπτουν τα πιθανά 

σηµεία που τους δυσκόλεψαν στην κατανόησή τους εξαιτίας ελλείψεων στο 

λεξιλόγιο. Στο σηµείο αυτό ο δάσκαλος µπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να τους 

εξηγήσει τις άγνωστες λέξεις.  

∆ραστηριότητες µετά την κατανόηση του κειµένου 

Αφού οι µαθητές έχουν κατανοήσει πλήρως το µύθο, ο δάσκαλος µπορεί να τους 

ζητήσει να αφηγηθούν οι ίδιοι την ιστορία. Μπορεί επίσης, να χωρίσει την τάξη σε 

οµάδες και να ζητήσει από κάθε οµάδα να κάνει περίληψη αλλάζοντας κάποια 

στοιχεία στην πλοκή του µύθου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει ότι όλοι οι µαθητές 

θα έχουν κίνητρο να ακούσουν τις περιλήψεις και να εντοπίσουν τα διαφορετικά 

στοιχεία (Περίληψη, Συνεργασία). 

Επίσης, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους µαθητές να 

δραµατοποιήσουν την ιστορία και να την παρουσιάσουν στην τάξη. Στόχος αυτής της 

δραστηριότητας θα είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τη θέση κάθε πρωταγωνιστή 

στην εξέλιξη του µύθου και στη συνέχεια να µπορέσουν να γράψουν ένα σχόλιο εκ 

µέρους του πρωταγωνιστή που υποδύθηκαν. Καθώς εκφράζεται η άποψη του κάθε 

πρωταγωνιστή, θα προκύψει από τα σχόλια η ξεχωριστή θέση και το γεγονός ότι η 

γλώσσα, εκτός από µέσο επικοινωνίας, είναι και εργαλείο σκέψης και φορέας 

σηµασίας, πολιτισµού και ιδεολογίας (Κατανόηση της σκέψης και των 

συναισθηµάτων των άλλων, Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης).  
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Φύλλο δραστηριοτήτων του µαθητή. 

Άσκηση 1 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι βασικοί τίτλοι της ιστορίας. Καθώς ακούτε το 

µύθο προσπαθήστε να βάλετε αριθµό δίπλα σε κάθε πρόταση του πίνακα σύµφωνα µε 

τη σειρά των γεγονότων. Οι αριθµοί που πρέπει να βάλετε είναι από το 1 µέχρι το 7.  

 

 Ο ∆ίας θέλει να τιµωρήσει τους ανθρώπους 

 Η Πανδώρα συναντάει τον Επιµηθέα και τον παντρεύεται 

 Ο Προµηθέας βοηθάει την Πανδώρα να ανοίξει το κουτί 

 Ο ∆ίας δηµιουργεί µια πολύ όµορφη γυναίκα 

 Η Πανδώρα, όταν ανοίγει το κουτί βλέπει µέσα έναν πολύ µεγάλο 

θησαυρό.  

 Το κουτί έχει µέσα πολλά βάσανα και στεναχώριες.  

 Ο ∆ίας δίνει ένα κουτί στην Πανδώρα και της απαγορεύει να το ανοίξει 

 Ο Επιµηθέας αµέσως τρέχει και κλείνει το κουτί γιατί φοβάται τον ∆ία.  

 Ευτυχώς το κουτί έχει µέσα την ελπίδα 

 Η Πανδώρα θέλει να ανοίξει το κουτί επειδή είναι πολύ περίεργη. 

 

 

Άσκηση 2 

Γιατί ο ∆ίας θύµωσε µε τους ανθρώπους; 

Ποιος ήταν ο Ήφαιστος; 

Γιατί η Πανδώρα πήρε αυτό το όνοµα; 

Τι έδωσε ο ∆ίας στην Πανδώρα, όταν την έστειλε να ζήσει µε τους ανθρώπους; 

Ποιος είναι ο Επιµηθέας; 

Πότε η Πανδώρα άρχισε να θέλει να ανοίξει το κουτί που της έδωσε ο ∆ίας; 

Γιατί η Πανδώρα ήθελε τόσο πολύ να ανοίξει το κουτί που της έδωσε ο ∆ίας; 

Ποια ήταν η εκδίκηση του ∆ία; 

Όλα όσα είχε µέσα το κουτί ήταν µόνο συµφορές; 
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Φύλλο εκπαιδευτικού 

Αφηγηθείτε το παρακάτω κείµενο στους µαθητές σας και ζητήστε τους να κάνουν τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στην πορεία διδασκαλίας και τις ασκήσεις που 

περιέχονται στο φύλλο δραστηριοτήτων που τους έχετε µοιράσει.  

 

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ 

 

Όταν ο ∆ίας έµαθε ότι οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν τη φωτιά, µε τη βοήθεια 

του Προµηθέα, αποφάσισε να τους τιµωρήσει. Και να τί σκέφτηκε. Είπε στον 

Ήφαιστο που ήταν ο σιδηρουργός των θεών, να φτιάξει µια πολύ όµορφη γυναίκα.  

Ο Ήφαιστος έβαλε όλη του την τέχνη κι έφτιαξε µια γυναίκα µε θεϊκή οµορφιά. Ο 

∆ίας της έδωσε τη ζωή και οι άλλοι θεοί της πρόσφεραν ο καθένας και από ένα δώρο, 

από ένα χάρισµα. Γι’ αυτό και την ονόµασαν Πανδώρα. ∆ηλαδή, είχε πάνω της όλα 

τα δώρα.  

Και τώρα, της είπε ο ∆ίας, πήγαινε να ζήσεις µε τους ανθρώπους. Πάρε µαζί σου κι 

αυτό το κουτί. Πρόσεχε όµως να µην το ανοίξεις. Αυτή τη συµβουλή σου δίνω για το 

καλό σου και για το καλό των ανθρώπων. Πήγαινε να παρουσιαστείς στον Επιµηθέα, 

που είναι ο βασιλιάς των ανθρώπων και να του πεις ότι είσαι δώρο των Θεών.  

Ξεκίνησε η Πανδώρα, λοιπόν και πήγε να βρει τον Προµηθέα. Ο Επιµηθέας όταν είδε 

την Πανδώρα την αγάπησε και την παντρεύτηκε αµέσως. Ξέχασε ότι ο Προµηθέας 

τον είχε συµβουλέψει να µη δεχτεί κανένα δώρο των θεών.  

Μια µέρα, ο Επιµηθέας, είδε το κλειστό κουτί που είχε φέρει η Πανδώρα και τη 

ρώτησε τί ήταν.  

Αυτό το κουτί µου το χάρισε ο ∆ίας, του απάντησε εκείνη, αλλά µε συµβούλεψε να 

µην το ανοίξω για το καλό το δικό µου και των ανθρώπων.  

Τότε... µην το ανοίξεις, τη συµβούλεψε ο Επιµηθέας.  

Η Πανδώρα, όµως, άρχισε να βασανίζεται από την περιέργεια και να αναρωτιέται τί 

µπορεί να έκρυβε µέσα του αυτό το κουτί. Μήπως είχε κάποιο πολύτιµο δώρο το ∆ία; 

Και για ποιο λόγο δεν την άφηνε να το ανοίξει;  

Η Πανδώρα είχε πάρει πολλά από τα χαρίσµατα των θεών, µα είχε κι ένα ελάττωµα, 

που της είχε δώσει ο Ερµής. Την περιέργεια. Έτσι, µια µέρα που έλειπε ο Επιιµηθέας, 

αποφάσισε να ανοίξει αυτό το παράξενο κουτί για να δει, επιτέλους τί είχε µέσα.  

Και το άνοιξε, ξεχνώντας τη συµβουλή του ∆ία... 

Μέσα σε αυτό το κουτί, ο πατέρας των θεών, είχε κλεισµένα πολλά βάσανα, πολλούς 

καηµούς, αρρώστιες, ελαττώµατα, δάκρυα και πόνους..... Κι όλα αυτά, µε το άνοιγµα 



 74

του κουτιού, πετάχτηκαν, ξεχύθηκαν και πήγαν να ζήσουν µαζί µε τους ανθρώπους. 

Έτσι, από την ηµέρα εκείνη, οι άνθρωποι θα ζούσαν συντροφιά µε τα βάσανα, µε 

τους καηµούς, µε τις αρρώστιες και µε τους πόνους. Ο ∆ίας είχε πάρει την εκδίκησή 

του...... 

Όµως µέσα στο κουτί είχε κλείσει και κάτι καλό. Είχε κλείσει την ελπίδα. Και οι 

άνθρωποι όσο κι αν υποφέρουν, ελπίζουν πάντα πως θα έρθουν καλύτερες µέρες. Η 

ελπίδα τους οµορφαίνει τη ζωή και τους δίνει θάρρος να ξεπερνούν όλες τις 

δυσκολίες.  

 

 

Το κουτί της Πανδώρας.  

Ελληνική Μυθολογία Τόµος Α΄ Εκδόσεις ΣΤΡΑΤΙΚΗ 
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Λύσεις 

Άσκηση 1 

1 Ο ∆ίας θέλει να τιµωρήσει τους ανθρώπους 

4 Η Πανδώρα συναντάει τον Επιµηθέα και τον παντρεύεται 

 Ο Προµηθέας βοηθάει την Πανδώρα να ανοίξει το κουτί 

2 Ο ∆ίας δηµιουργεί µια πολύ όµορφη γυναίκα 

 Η Πανδώρα, όταν ανοίγει το κουτί βλέπει µέσα έναν πολύ µεγάλο 

θησαυρό.  

6 Το κουτί έχει µέσα πολλά βάσανα και στεναχώριες.  

3 Ο ∆ίας δίνει ένα κουτί στην Πανδώρα και της απαγορεύει να το ανοίξει 

 Ο Επιµηθέας αµέσως τρέχει και κλείνει το κουτί γιατί φοβάται τον ∆ία.  

7 Ευτυχώς το κουτί έχει µέσα την ελπίδα 

5 Η Πανδώρα θέλει να ανοίξει το κουτί επειδή είναι πολύ περίεργη. 
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γ) Τρίτη διδακτική πρόταση -Τραγούδι 

Ενδεικτική 

διάρκεια: 

1 διδακτική ώρα 

Οµάδα-στόχος: έφηβοι και ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση τραγουδιού  

Στρατηγικές: προβλέψεις, ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης, προσοχή 

(γενική+επιλεκτική), καταιγισµός ιδεών, χρήση συµφραζοµένων, 

συνεργασία, χρήση µουσικής για χαλάρωση, διαµεσολάβηση 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή µε το τραγούδι 

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου 

 

 

Πορεία διδασκαλίας 

∆ραστηριότητες πριν την ακρόαση του τραγουδιού 

Πριν αφήσει τους µαθητές του να ακούσουν το τραγούδι και να κάνουν την άσκηση, 

ο δάσκαλος τους εξηγεί το θέµα του τραγουδιού.  

∆ραστηριότητες κατανόησης του τραγουδιού  

Στη συνέχεια αφήνει τους µαθητές σε µια πρώτη ακρόαση του τραγουδιού, χωρίς να 

τους αναθέτει καµία συγκεκριµένη εργασία. Τους αφήνει να χαρούν τη µουσική 

χωρίς να είναι αναγκαίο να εξηγήσουν στη συνέχεια τι σηµαίνει το τραγούδι (Χρήση 

µουσικής για χαλάρωση) 

Μετά την πρώτη ακρόαση του τραγουδιού, ο δάσκαλος ρωτάει στους µαθητές του 

αν τους άρεσε το τραγούδι, αν γνωρίζουν το είδος µουσικής στο οποίο αυτό ανήκει, 

αν γνωρίζουν παρόµοια τραγούδια, τον τραγουδιστή, αν τους θυµίζει κάποιο άλλο 

τραγούδι που γνωρίζουν κτλ (Καταιγισµός ιδεών). 

Στη συνέχεια και πριν προχωρήσουν στην επόµενη ακρόαση οι µαθητές παίρνουν 

τη φωτοτυπία µε τα λόγια του τραγουδιού. Στη φωτοτυπία υπάρχουν κενά σε 

ορισµένα σηµεία τα οποία προσπαθούν να συµπληρώσουν χωρίς να ακούσουν το 

τραγούδι. Οι λέξεις που λείπουν είναι είτε αυτές που κάνουν οµοιοκαταληξία µε το 

προηγούµενο στίχο είτε κάποιες που συµπληρώνουν το νόηµά του (Αξιοποίηση των 

συµφραζοµένων, Προβλέψεις). Ο δάσκαλος εξηγεί αυτή τη λογική στους µαθητές 

του και στη συνέχεια τους αφήνει κάποιο χρόνο για να κάνουν την άσκηση. Αφού 
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διαβάσουν το τραγούδι όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τις προβλέψεις των µαθητών 

(είναι πολύ πιθανό να προκύψουν πολύ ενδιαφέρουσες εκδοχές του) προχωράνε όλοι 

µαζί στη δεύτερη ακρόαση του τραγουδιού. Οι µαθητές ακούν δύο φορές το τραγούδι 

µε στόχο να κάνουν την εργασία που τους έχει αναθέσει ο δάσκαλος (Προσοχή 

επιλεκτική). 

Στη συνέχεια λένε τις απαντήσεις τους, διορθώνουν πιθανά λάθη που έχουν και 

κάνουν ό,τι ερωτήσεις έχουν σχετικά µε άγνωστες λέξεις που τους δυσκολεύουν στο 

να κατανοήσουν το κείµενο κτλ.. Αφού γίνει κατανοητό σε όλη την τάξη το τραγούδι, 

ο δάσκαλος ζητάει από τους µαθητές να εκφράσουν την άποψή τους για το τραγούδι 

συνολικά ενώ ακολουθεί µια τελευταία ακρόαση του τραγουδιού, όπου τώρα πια 

έχοντας τα λόγια µπροστά τους οι µαθητές διασκεδάζουν µε τη µουσική και τους 

στίχους του (Χρήση µουσικής για χαλάρωση). 

Στο τέλος της ώρας, ο δάσκαλος µπορεί να προτείνει στους µαθητές του να 

διοργανώσουν ένα διαγωνισµό στιχογραφίας, όπου δηλαδή κάθε µαθητής ή οµάδες 

µαθητών θα γράψουν ένα τραγούδι θα το παρουσιάσουν στο σχολείο και θα 

βραβευτεί το καλύτερο από αυτά παίρνοντας ένα βραβείο που θα το ορίσουν όλοι 

µαζί (Συνεργασία). Μπορούν, ακόµη, να παρουσιάσουν στους συµµαθητές τους ένα 

τραγούδι (ηχογραφηµένο) από την πατρίδα τους, το οποίο, αφού το ακούσουν όλοι 

µαζί στην τάξη (Χρήση µουσικής για χαλάρωση, Ανάπτυξη πολιτισµικής 

αντίληψης), θα το εξηγήσουν µεταφέροντας το νόηµα των στίχων στην ελληνική 

γλώσσα (∆ιαµεσολάβηση) 
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7.4 Επίπεδο ∆΄ 

α) Πρώτη διδακτική πρόταση –∆ιάλεξη για τον έρωτα 

Ενδεικτική διάρκεια: 1-2 διδακτικές ώρες 

Οµάδα-στόχος: ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση διάλεξης  

Στρατηγικές: προβλέψεις, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, 

καταιγισµός ιδεών, προσοχή (επιλεκτική), χρήση 

συµφραζοµένων, συνεργασία, ερωτήσεις, σηµειώσεις, ανάπτυξη 

πολιτισµικής αντίληψης 

Υλικό: 1 φωτοτυπία ανά µαθητή  

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, 

κατανόηση γραπτού λόγου 

 

Πορεία διδασκαλίας 

∆ραστηριότητες πριν την ακρόαση του κειµένου 

Ο δάσκαλος ενηµερώνει τους µαθητές για το θέµα του κειµένου της κατανόησης 

προφορικού λόγου. Αναφέρει δηλαδή ότι η τάξη θα ακούσει µια διάλεξη µε θέµα τα 

νέα επιστηµονικά πορίσµατα σχετικά µε τη σηµασία της αίσθησης της όσφρησης  

στον έρωτα (Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Στη συνέχεια χωρίζει την 

τάξη σε οµάδες (Συνεργασία). Κάθε οµάδα παίρνει ένα ρόλο. Τα µέλη κάθε οµάδας 

είναι α) δηµοσιογράφοι σε κάποιο επιστηµονικό περιοδικό, β) δηµοσιογράφοι σε 

περιοδικό για γυναίκες/ποικίλης ύλης, γ) δηµοσιογράφοι σε πρωινή εκποµπή, δ) 

δηµοσιογράφοι που παρουσιάζουν µια επιστηµονική εκποµπή στην τηλεόραση, και ε) 

απλοί θεατές που τους ενδιαφέρει το θέµα.  

Ακολουθεί συζήτηση των µαθητών σχετικά µε τη συµπεριφορά των 

ανθρώπων όταν είναι ερωτευµένοι και τη σηµασία των αισθήσεων (Καταιγισµός 

ιδεών). Επιπλέον, οι µαθητές αναλαµβάνουν τους ρόλους τους και κάνουν 

προβλέψεις (Προβλέψεις), αναπτύσσοντας την σχετική στρατηγική, για το τι 

περιµένουν να ακούσουν ανάλογα µε αυτούς. Εστιάζεται εποµένως η προσοχή τους 

σε συγκεκριµένα σηµεία (Προσοχή επιλεκτική).  

∆ραστηριότητες κατά την ακρόαση του κειµένου 

Οι µαθητές ακούν το κείµενο και ανάλογα µε το ρόλο τους κρατούν σηµειώσεις 

(Σηµειώσεις), και εξασκούνται σε αυτή τη στρατηγική. ∆εν τους δίνονται οδηγίες 

σχετικά µε το ποιες σηµειώσεις πρέπει να κρατήσουν, όµως ο δάσκαλος τους 



 79

υπενθυµίζει ότι µε βάση αυτές τις σηµειώσεις θα πρέπει στη συνέχεια να ετοιµάσουν 

την άσκηση ανάλογα µε το ρόλο που έχουν αναλάβει.  

Αµέσως µετά την ακρόαση του κειµένου θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

κάποιες ερωτήσεις (Ερωτήσεις) στον εισηγητή της διάλεξης (δάσκαλο) σχετικά µε 

το περιεχόµενό της. Στη συνέχεια ετοιµάζουν την εργασία που τους ανέθεσε ο 

δάσκαλος. Πιθανότατα τα τελικά προϊόντα των εργασιών θα διαφέρουν τόσο ως προς 

το ύφος όσο και ως προς το περιεχόµενο τα οποία θα καθοριστούν µε βάση το κοινό 

στα οποία αυτά απευθύνονται. Παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη και τις 

συζητούν όλοι µαζί (Συνεργασία).  

Ακούν άλλη µια φορά το κείµενο µε στόχο να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις 

άγνωστες λέξεις δίνοντας έµφαση στη στρατηγική της εστίασης της προσοχής σε 

συγκεκριµένα σηµεία (Προσοχή επιλεκτική). Προσπαθούν να καταλάβουν το νόηµά 

τους από τα συµφραζόµενα (Αξιοποίηση συµφραζοµένων) και στη συνέχεια 

προσπαθούν, όσοι κατανόησαν τη σηµασία τους να την εξηγήσουν στους υπόλοιπους 

(Συνεργασία)  

 

Επειδή ο έρωτας έχει απασχολήσει πολύ όχι µόνο την επιστήµη αλλά και όλους τους 

ανθρώπους ο δάσκαλος µπορεί να αξιοποιήσει αυτό το στοιχείο στην τάξη του. 

Κυρίως οι διαφορές των αντρών και των γυναικών στον έρωτα έχουν εκφραστεί από 

πολλούς λαούς και σε πολλές εποχές. Ο δάσκαλος µπορεί να ζητήσει από τους 

µαθητές του να αναφέρουν αν γνωρίζουν σχετικές παροιµίες ή αποφθέγµατα το λαού 

τους (Ανάπτυξη πολιτισµικής αντίληψης). Επιπλέον ο δάσκαλος µπορεί να έχει 

συγκεντρώσει ο ίδιος παροιµίες σχετικά µε αυτό το θέµα. (βλ. φύλλο 

δραστηριοτήτων) 
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Φύλλο δραστηριοτήτων του µαθητή 

 

∆ραστηριότητες πριν την πρώτη ακρόαση του κειµένου 

Πιστεύετε ότι οι αισθήσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο για να ερωτευτεί κανείς;  

 

Το κείµενο που θα ακούσετε αποτελεί µια διάλεξη µε θέµα τη σηµασία της όσφρησης 

για την ανάπτυξη του έρωτα µεταξύ των ανθρώπων. Μπορείτε να κάνετε κάποιες 

προβλέψεις σχετικά µε το περιεχόµενό του; Ανάλογα µε το ρόλο που έχετε αναλάβει 

κρατήστε σύντοµες σηµειώσεις σε τίτλους σχετικά µε τις πληροφορίες που αναµένετε 

και σας ενδιαφέρουν να συγκρατήσετε από το κείµενο.  

 

∆ραστηριότητες κατά τη πρώτη ακρόαση του κειµένου 

1α. Είστε δηµοσιογράφοι σε ένα επιστηµονικό περιοδικό. Παρακολουθείτε τη 

διάλεξη µε θέµα τον έρωτα και κρατάτε σύντοµες σηµειώσεις µε στόχο, να γράψετε 

στη συνέχεια ένα άρθρο που να ενηµερώνετε τους αναγνώστες του περιοδικού σας 

σχετικά µε το περιεχόµενο της διάλεξης.  

 

1β. Είστε δηµοσιογράφοι σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης. Παρακολουθείτε τη 

διάλεξη µε θέµα τον έρωτα και κρατάτε σύντοµες σηµειώσεις µε στόχο, να γράψετε 

στη συνέχεια ένα άρθρο που να ενηµερώνετε τους αναγνώστες του περιοδικού σας 

σχετικά µε το περιεχόµενο της διάλεξης.  

 

1γ. Είστε δηµοσιογράφοι σε πρωινή εκποµπή που απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες. 

Παρακολουθείτε τη διάλεξη µε θέµα τον έρωτα και κρατάτε σύντοµες σηµειώσεις µε 

στόχο, να ενηµερώσετε στη συνέχεια τους τηλεθεατές σας σχετικά µε το περιεχόµενο 

της διάλεξης.  

 

1δ. Είστε δηµοσιογράφοι σε επιστηµονική τηλεοπτική εκποµπή. Παρακολουθείτε τη 

διάλεξη µε θέµα τον έρωτα και κρατάτε σύντοµες σηµειώσεις µε στόχο, να γράψετε 

στη συνέχεια ένα άρθρο που να ενηµερώνετε τηλεθεατές της εκποµπής σας σχετικά 

µε το περιεχόµενο της διάλεξης.  

 

1ε. Παρακολουθείτε τη διάλεξη µε θέµα τον έρωτα και κρατάτε σύντοµες σηµειώσεις 

για το συγκεκριµένο επειδή σας ενδιαφέρει προσωπικά και επειδή θέλετε να 
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µεταφέρετε το περιεχόµενο σε µια φίλη σα που δεν τα κατάφερε να έρθει µαζί σας, αν 

και ήθελε πολύ να την παρακολουθήσει.  

 

Μετά την ακρόαση θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποιες ερωτήσεις για 

διευκρινήσεις σχετικά µε περιεχόµενο της διάλεξης.  

 

∆ραστηριότητες µετά την πρώτη ακρόαση του κειµένου 

1. Παρουσιάστε στο κοινό σας το περιεχόµενο της διάλεξης.  

2. Καθώς ακούτε τις παρουσιάσεις των συµµαθητών σας προσπαθήστε να εντοπίσετε 

αν υπάρχουν κάποιες διαφορές στην παρουσίαση και στις πληροφορίες που 

συγκράτησαν.  

 

∆ραστηριότητες κατά τη δεύτερη ακρόαση του κειµένου 

Καθώς ακούτε για δεύτερη φορά τη διάλεξη προσπαθήστε να καταγράψετε τις 

άγνωστες λέξεις που έχετε και αν µπορείτε να κατανοήσετε τη σηµασία τους από τα 

συµφραζόµενα.  

 

Φύλλο δραστηριοτήτων 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες φράσεις και αποφθέγµατα που διατυπώθηκαν από 

διαφορετικούς λαούς και αφορούν τις διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβάνονται οι άντρες και οι γυναίκες τον έρωτα. Μπορείτε να τις διαβάσετε 

προσεκτικά και να εξηγήσετε τη σηµασία τους; 

 

 

Ελληνικά: Η γυναίκα υποφέρει περισσότερο από ό,τι ο άντρας από τα δεινά του 

έρωτα όµως ξέρει καλύτερα να κρύβει τα συναισθήµατά της.  

Γερµανικά: ο έρωτας εξασθενίζει τις αναστολές στις γυναίκες µα τις αυξάνει στους 

άντρες.  

Γαλλία: ο άντρας ερωτεύεται όταν θέλει, η γυναίκα όταν µπορεί.  

Οι άντρες πεθαίνουν από έρωτα, οι γυναίκες ζουν από αυτόν 

Οι γυναίκες προσκολλώνται στους άντρες από τις αρετές που τους προσδίδουν οι 

ίδιες, ενώ οι άντρες θεραπεύονται από αυτές.  
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Φύλλο Εκπαιδευτικού 

∆ιαβάστε το παρακάτω κείµενο στους µαθητές σας και ζητήστε τους να κάνουν τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στην πορεία διδασκαλίας και τις ασκήσεις που 

υπάρχουν στο φύλλο δραστηριοτήτων του µαθητή.  

 

Ο έρωτας περνάει και από τη µύτη 
O έρωτας περνάει όχι από το στοµάχι αλλά από τη µύτη. Aυτό τουλάχιστον 

υποστηρίζουν Aµερικανοί ερευνητές, οι οποίοι εντόπισαν νέα στοιχεία, σύµφωνα µε 

το οποίο ο άνθρωπος, όπως και εκατοντάδες άλλα είδη, «µυρίζει» τα µηνύµατα της 

ερωτικής έλξης. 

Eιδικότερα, οµάδα Aµερικανών ερευνητών ανακάλυψε µια νέα κατηγορία 

υποδοχέων που χρησιµοποιούνται από τα ποντίκια για να εντοπίσουν τις ορµόνες του 

έρωτα που απελευθερώνει το δυνάµει ταίρι τους. Tο γονίδιο που ευθύνεται για τη 

δηµιουργία αυτών των υποδοχέων έχει εντοπισθεί και στον άνθρωπο, υποδεικνύοντας 

ότι ίσως και εµείς να είµαστε επιρρεπείς σε ανάλογα χηµικά κελεύσµατα. Tα 

ευρήµατα της αµερικανικής µελέτης δηµοσιεύονται στην ηλεκτρονική έκδοση του 

περιοδικού Nature. 

Tα ποντίκια, όπως και κάθε άλλο θηλαστικό, µπορούν να αναγνωρίζουν πάρα 

πολλές διαφορετικές µυρωδιές, χρησιµοποιώντας υποδοχείς που συνδέονται σε ειδικά 

κύτταρα στο ενδοθήλιο της µύτης. Oταν µια οσµή εντοπισθεί ή, καλύτερα, όταν 

«κλειδώσει» στον υποδοχέα, αποστέλλεται σήµα στο ειδικό κέντρο του εγκεφάλου 

που επεξεργάζεται τις µυρωδιές και έτσι η οσµή αναγνωρίζεται. 

Tα θηλαστικά, λένε οι ερευνητές, διαθέτουν µέχρι και χίλιους διαφορετικούς 

υποδοχείς οσµών µε αποτέλεσµα να έχουν την ικανότητα εντοπισµού αναγνώρισης 

και κατηγοριοποίησης ενός ευρύτατου φάσµατος µυρωδιών. 

Tώρα οι ερευνητές ανακάλυψαν µια νέα οµάδα υποδοχέων που βρίσκονται στο 

ρινικό ενδοθήλιο του ποντικού. Aυτοί οι υποδοχείς ανταποκρίνονται στις αµίνες, µια 

οµάδα πτητικών φυσικών χηµικών, που είναι παράγωγα της αµµωνίας. 

Aυτοί ακριβώς οι υποδοχείς ανιχνεύουν κάποια χηµικά που βρίσκονται στα ούρα 

των ποντικών. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται ένα που συνδέεται µε το άγχος, καθώς 

και ένα που θεωρείται ως µήνυµα-πρόκληση για το ζευγάρωµα. Tο γονίδιο που 

ευθύνεται για την ύπαρξη του συγκεκριµένου υποδοχέα βρίσκεται στο γονιδίωµα των 

ψαριών αλλά και του ανθρώπου, γεγονός που κατά τους ερευνητές υποδεικνύει ότι η 

συµπεριφορά µια µεγάλης οµάδας πλασµάτων επηρεάζεται από τις φεροµόνες. 
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Oι νέοι υποδοχείς εντοπίστηκαν από τη δρα Λίντα Mπακ και τον δρα Στίβεν 

Λίµπερλς του αντικαρκινικού κέντρου Φρεντ Xάτσινσον στο Σιατλ. 

Πριν από µερικές ηµέρες, εξάλλου, Iσπανοί ερευνητές διαπίστωσαν πως κάποια 

συστατικά, όπως είναι οι βιταµίνες, µπορούν να δράσουν σαν φεροµόνες κάνοντάς 

σας πιο ελκυστικό στο αντίθετο φύλο. 

Προτού, όµως, το ρίξετε στα βιταµινούχα συµπληρώµατα διατροφής µάθετε 

πως αυτή η προσέγγιση έχει ένα προβληµατάκι εφαρµογής: για να αυξήσετε µε τον 

σαφώς υγιή αυτό τρόπο την ελκυστικότητά σας θα πρέπει να είσαστε σαύρα! 

 

Καθηµερινή  
1 Αυγούστου 2006 
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β) ∆εύτερη διδακτική πρόταση – παράλληλη ακρόαση 

Ενδεικτική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Οµάδα-στόχος: ενήλικες 

∆ιδακτικός στόχος: κατανόηση διαλόγου µε παρεµβολή ήχων (γνωρίζοντας τις 

οµορφιές της Ελλάδας) 

Στρατηγικές: ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, προσοχή 

(γενική+επιλεκτική), σηµειώσεις, συνεργασία (σε οµάδες), 

περίληψη, αυτοέλεγχος 

Υλικό: 3 φωτοτυπίες ανά µαθητή  

Ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων: 

παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, 

κατανόηση γραπτού λόγου 

 

 

Πορεία διδασκαλίας 

Πριν την ακρόαση των δύο κειµένων ο δάσκαλος εξηγεί στους µαθητές του ότι θα 

χωριστούν σε δύο οµάδες (Συνεργασία) κάθε µια από τις οποίες θα ακούσει 

ταυτόχρονα µε την άλλη ένα µαγνητοφωνηµένο κείµενο διαφορετικό από την άλλη 

οµάδα. Εξηγεί ότι στόχος αυτής της δραστηριότητας, η οποία είναι από τις 

δυσκολότερες που θα µπορούσαν να κάνουν οι µαθητές στο µάθηµα της ξένης 

γλώσσας, είναι να προσπαθήσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στην κατανόηση 

των βασικών σηµείων ενός διαλόγου µε την παρεµβολή ήχων, κατάσταση που πολύ 

συχνά συµβαίνει στην καθηµερινή ζωή. (Προσοχή) 

Ο δάσκαλος εξηγεί στην κάθε οµάδα το θέµα του κειµένου που θα ακούσει 

(Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Στη συνέχεια αφήνει τους µαθητές να 

ακούσουν για πρώτη φορά το µαγνητοφωνηµένο κείµενο και τους συµβουλεύει να 

κρατήσουν ό,τι σηµειώσεις µπορούν σχετικά µε αυτό (Σηµειώσεις). Μετά την πρώτη 

ακρόαση η κάθε οµάδα συνεδριάζει και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν 

σηµειώσει τα µέλη της καταλήγει σε µια περίληψη του κειµένου και τον παρουσιάζει 

στους συµµαθητές της άλλης οµάδας (Περίληψη, Συνεργασία).  

Στη συνέχεια οι µαθητές ακούνε το κείµενο που είχε ακούσει κατά την 

προηγούµενη ακρόαση η άλλη οµάδα και ακολουθεί η ίδια διαδικασία κατά την 

οποία οι µαθητές έχοντας πια µια ιδέα για το περιεχόµενο του κειµένου προσπαθούν 

να προσθέσουν στις περιλήψεις των συµµαθητών τους επιπλέον λεπτοµέρειες 
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σχετικές µε το διάλογο (Προσοχή επιλεκτική). Παρουσιάζονται τα νέα στοιχεία στις 

οµάδες.  

Στη συνέχεια ο δάσκαλος τους µοιράζει τις φωτοτυπίες µε τις ασκήσεις και τους 

ζητάει να τις συµπληρώσουν µε τις πληροφορίες που θυµούνται. Ακολουθεί η 

τελευταία διαδοχική ακρόαση των κειµένων από όλη την τάξη. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της ακρόασης οι µαθητές θα πρέπει να ελέγξουν την απόδοσή τους στις 

ασκήσεις και να διορθώσουν τα λάθη που πιθανόν έχουν (Αυτοέλεγχος).   
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Φύλλο δραστηριοτήτων για τους µαθητές 

1. Ακούστε προσεκτικά το κείµενο και προσπαθήστε να κρατήσετε σηµειώσεις 

σχετικά µε τα βασικά σηµεία του.  

 

2. Προσπαθήστε όλα τα µέλη της οµάδας µαζί, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που 

κατανοήσατε να ετοιµάσετε µια περίληψη του κειµένου και να τον παρουσιάσετε στη 

συνέχεια στους συµµαθητές σας της άλλης οµάδας.  

 

3. Ακούστε προσεκτικά άλλη µια φορά το κείµενο και προσπαθήστε να 

συµπληρώσετε την παρουσίαση των συµµαθητών µε επιπλέον λεπτοµέρειες για το 

διάλογο που ακούτε. Παρουσιάζετε την τελική περίληψη του διαλόγου στους 

συµµαθητές σας.  

 

4α. Μπροστά σας έχετε έναν πίνακα. ∆είτε τον προσεκτικά και, καθώς ακούτε την 

κασέτα, σηµειώστε ένα σταυρό (+) κάτω από το ΝΑΙ σε ό,τι συµφωνεί µε τις 

απαντήσεις του δασάρχη και κάτω από το ΟΧΙ σε ό,τι δε συµφωνεί.  

 

 ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι σωστές απαντήσεις είναι ΕΝΝΕΑ (9).  

 

Γνωρίζοντας τη Βάλια Κάλντα 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Η Βάλια Κάλντα κρίνεται ο κατάλληλος χώρος για όποιον 

θέλει να βρει δείγµατα της ελληνικής χλωρίδας. 
  

Το παιχνίδι επιτρέπεται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους.   

Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών προς πώληση.   

Η δύση του ήλιου σηµαίνει την αποχώρηση από το χώρο.   

Η επίσκεψη κατά το χρονικό διάστηµα από το φθινόπωρο ως 

την άνοιξη δεν ενδείκνυται. 
  

Προτείνεται η νυχτερινή κατασκήνωση, αλλά απαγορεύεται 

η κυκλοφορία µηχανοκίνητων µέσων. 
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Συνιστάται η πεζοπορία κατά οµάδες µε έναν τουλάχιστον 

ενήλικα στα ειδικά διαµορφωµένα οδικά δίκτυα. 
  

Ειδικοί χώροι είναι κατάλληλοι για το άναµµα φωτιάς.    

Επιτρέπεται η αποκόλληση πετρωµάτων..   

 

 

 

4β. Θα ακούσετε στην κασέτα δύο (2) φορές µια ραδιοφωνική εκποµπή µε θέµα τη 
διαφήµιση στην Ελλάδα. Μπροστά σας έχετε έναν πίνακα. ∆είτε τον προσεκτικά και, 
καθώς ακούτε την κασέτα, σηµειώστε ένα σταυρό (+) κάτω από το ΝΑΙ για τις 
προτάσεις που συµφωνούν µε ό,τι ακούτε, κάτω από το ΟΧΙ για αυτές που δε 
συµφωνούν και κάτω από το ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ για όσες δεν αναφέρονται καθόλου 
στην εκποµπή. 
 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι σωστές απαντήσεις είναι ΕΝΝΕΑ (9). 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ

Το µήνυµα της διαφήµισης για την «Οικολούξ» 
είχε στόχο τους µικρούς σε ηλικία καταναλωτές. 

   

Οι διαφηµίσεις των τεχνολογικών προϊόντων 
είναι πιο απλές από τις διαφηµίσεις των 
τροφίµων. 

   

Η κοπέλα στη διαφήµιση για τα «Σοκολατίνια» 
είναι ιδιαίτερα όµορφη. 

   

Η διαφήµιση για τα «Σοκολατίνια» βραβεύτηκε, 
γιατί ήταν πρωτότυπη. 

   

Οι διαφηµίσεις που περιέχουν βία περνούν από 
ειδική επιτροπή για να εγκριθούν. 

   

Το επίπεδο των ελληνικών διαφηµίσεων έχει 
βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. 

   

Από το 1970 η διαφήµιση αποτελεί µια µορφή 
τέχνης. 

   

Ο στόχος των διαφηµίσεων έχει αλλάξει τα 
τελευταία 30 χρόνια. 

   

Το χιούµορ και η τεχνική αρτιότητα είναι 
συστατικά της σύγχρονης διαφήµισης. 
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Κείµενα κασέτας 

 

Γνωρίζοντας τη Βάλια Κάλντα 

 

Οµιλητής: Αρχές Μάη πήραµε το δρόµο για την περίφηµη κοιλάδα της Βάλια Κάλντα. 

Εκεί, ενώ περιπλανιόµασταν στα µονοπάτια, ο Γιάννης Τζατζάνης, ο 

δασάρχης, µας είπε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τον εθνικό δρυµό. Ας 

τον ακούσουµε. 

∆ασάρχης: Ο εθνικός δρυµός της Πίνδου ιδρύθηκε το 1966 και υπόκειται σε ειδικό 

καθεστώς προστασίας. Οι άριστες εδαφικές συνθήκες καθώς και το µεγάλο 

βροχοµετρικό ύψος δηµιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη 

µιας µεγάλης ποικιλίας χλωρίδας. Ξέρετε ... εδώ έχουν καταµετρηθεί πάνω 

από τριάντα είδη δέντρων και θάµνων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε 

γύρω σας. Τα αγριολούλουδα είναι άφθονα και πανέµορφα. και ξέρετε, έχουν 

αναγνωριστεί πάνω από εκατόν είκοσι είδη. Για να προστατευτούν, 

απαγορεύεται να τα κόβουµε.  

Οµιλήτρια: Είναι πραγµατικά πολύ όµορφα!  

 

Οµιλητής: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνουµε εδώ, κύριε δασάρχα; 

 

∆ασάρχης: Φυσικά επιτρέπεται ο περίπατος αλλά και το ελεύθερο παιχνίδι στους 

ειδικούς χώρους που έχουν διαµορφωθεί για το σκοπό αυτό. Βρίσκονται όµως 

µακριά από δέντρα, κυρίως σε ανοιχτούς χώρους.  

Επιτρέπεται η φωτογράφιση της φύσης, όχι όµως η φωτογράφιση από 

επαγγελµατίες φωτογράφους για εµπορικούς σκοπούς.  

 

Οµιλητής: Μπορεί κανείς να κατασκηνώσει στο δάσος; 

 

∆ασάρχης: Όχι, δεν µπορεί. Μπορεί να µείνει κανείς µέσα στο δρυµό από την ανατολή 

µέχρι τη δύση του ηλίου και η πιο καλή εποχή για επίσκεψη είναι το χρονικό 

διάστηµα από 1 Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου. Απαγορεύεται όµως να µείνει 

κάποιος και να κατασκηνώσει µέσα στο δάσος. Απαγορεύεται ακόµη και η 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων και κάθε είδους τροχοφόρου. Το άναµµα  

φωτιάς επιτρέπεται στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους και ύστερα από 
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συνεννόηση µε την αστυνοµία. 

 

Οµιλήτρια: Το κυνήγι επιτρέπεται; 

∆ασάρχης: Όχι, βέβαια. Απαγορεύεται και τιµωρείται αυστηρά. 

 

Οµιλήτρια: Πολύ καλό αυτό! Βλέπω ότι υπάρχουν σπάνια πετρώµατα εδώ και 

φαντάζοµαι ότι οι επισκέπτες θα θέλουν να πάρουν ένα ενθύµιο. 

 

∆ασάρχης: Μπορεί  να θέλουν, αλλά τιµωρείται πολύ αυστηρά η απόσπαση πετρωµάτων. 

 

Οµιλητής: Κύριε δασάρχα, πείτε µας ποια είναι γενικά η στάση των επισκεπτών; 

 

∆ασάρχης: Γενικά, συµπεριφέρονται καλά και οι παραβάσεις που διαπιστώνονται δεν 

είναι και από τις  πλέον σοβαρές. Συνήθως συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις 

µας και ακολουθούν τους κανόνες. 

 

Οµιλήτρια: Η µέρα έσβηνε γοργά στη Βάλια Κάλντα. Ο ήλιος παρέµεινε για λίγη ώρα 

ακόµα στις κορυφές των υψηλών δέντρων κι ύστερα χάθηκε. Ψύχρα έπεσε 

στο δάσος και υγρασία, λίγα πουλιά ακούγονταν πια. Ήµασταν έτοιµοι να 

πάρουµε το δρόµο του γυρισµού. Μια γλυκιά κούραση µας είχε κυριεύσει. 

Φεύγαµε γεµάτοι από τις πανέµορφες εικόνες και τις θεσπέσιες µυρωδιές της 

Βάλια Κάλντα. 

 

∆ιασκευή του διαλόγου του Γ. Τζατζάνη µε το Θ. Μπασγιουράκη 

στο άρθρο «Βάλια Κάλντα-Εθνικό ∆ρυµός της Πίνδου» 

στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Μάρτιος 1998. 

Από τα θέµατα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας 

Επίπεδο ∆΄  
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Κείµενο 
Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, στη σύγχρονη εποχή οι διαφηµίσεις είναι 

ένας τοµέας που συνδυάζει και εκµεταλλεύεται την τεχνολογία και τις επιστηµονικές 

γνώσεις. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισα να κάνουµε µαζί µια σύντοµη αναδροµή στην 

πορεία και την εξέλιξη της διαφήµισης στην Ελλάδα. 

1979, ΕΡΤ: 9.18 το βράδυ. Στους δέκτες της ασπρόµαυρης µικρής οθόνης 

µεταφέρεται η κουζίνα της χαρούµενης ελληνίδας νοικοκυράς, όπου δεσπόζει η 

περίφηµη «Οικολούξ». Το οµοιοκατάληκτο σποτάκι διαρκεί µόλις λίγα 

δευτερόλεπτα. Είναι όµως αρκετά για να εντυπωθεί ακόµη και στο µυαλό του πιο 

νεαρού καταναλωτή. Στην κουζίνα «Οικολούξ...».  

1998, 27 Ιουνίου, Κάννες: Στο µοντέρνο και εντυπωσιακό σκηνικό προβάλλει ένας 

ακίνητος και καθ’ όλα σοβαροφανής φρουρός, τον οποίο πλησιάζει µε «απειλητικές 

διαθέσεις» µια σαγηνευτική παρουσία. Κρατά στα χέρια της τον «υπέρτατο» 

πειρασµό, που δεν είναι άλλος από τα «Σοκολατίνια». Η τρελή λαχτάρα τον κάνει 

άκρως διεκδικητικό και επιθετικό. Στο δεύτερο πλάνο η κοπέλα έχει βρεθεί στο 

έδαφος (προφανώς από το χτύπηµα του φρουρού, το οποίο δεν προβάλλεται, αλλά 

υπονοείται), ενώ ο περιχαρής πλέον ένστολος προδίδεται από το ίχνος της σοκολάτας 

που υπάρχει ακόµα στα χείλη του... Το διαφηµιστικό µήνυµα αυτή τη φορά διεισδύει 

στο υποσυνείδητο ακόµα και του πιο υποψιασµένου και καχύποπτου καταναλωτή. 

Το ευρηµατικό σενάριο έχει τιµηθεί µε το Χάλκινο Λέοντα στο φεστιβάλ διαφήµισης 

των Καννών. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δαιµόνιο δικαιώνεται και 

διακρίνεται στοv κορυφαίο διαφηµιστικό παγκόσµιο διαγωνισµό. Από τη δεκαετία 

του 70 στο 2000. Από το απλό και καταφανές στιχάκι που αφοµοιώνεται και 

καταγράφεται στη συνείδηση ενός µικρού παιδιού, σε µια εικόνα που βρίθει από 

υπονοούµενα και χιουµοριστικές προεκτάσεις. Σπιρτάδα, αισθητική, τεχνική 

αρτιότητα, πνευµατώδες έως και φλεγµατικό σενάριο είναι απλώς µερικά από τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εντυπωσιακό άλµα που έχει επιτευχθεί στο χώρο της 

ελληνικής διαφήµισης.  

Η ιστορία της ελληνικής διαφήµισης συνοψίζεται στα εξής: 1950: Γεννιέται ως 

εµπορική ανάγκη. 1970: Αναπτύσσεται ως επιστηµονικός κλάδος. 1990: Φιλοδοξεί 

να γίνει τέχνη. Είναι προφανές πλέον ότι η σύλληψη και η υλοποίηση της διαφήµισης 

συµπορεύεται µε την αναζήτηση της επικοινωνιακής αρτιότητας. Έπειτα από 

σαράντα χρόνια ο στόχος παραµένει ίδιος. Ενηµέρωση και προσέλκυση του 

καταναλωτικού κοινού. Ωστόσο, το σποτάκι µεγάλωσε και έγινε ταινία. Ανατράφηκε 
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µε φαντασία, λεκτικά τερτίπια και ερεθιστικές δόσεις εγκεφαλικού χιούµορ. 

Ενισχύθηκε µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και επισφραγίστηκε µε πρωτοποριακές 

επικοινωνιακές τακτικές, θυµίζοντάς µας την αστείρευτη ευρηµατικότητα του 

Έλληνα στην επινόηση µεθόδων πειθούς.  

 
(378 λέξεις) 

Προσαρµογή από άρθρο των Ε. Καρανάτση και Ε. Καραµανώλη 
Εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24-10-99 

 
Από τα θέµατα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας 

Επίπεδο ∆΄  
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ΛΥΣΕΙΣ 

Λύσεις 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Η Βάλια Κάλντα κρίνεται ο κατάλληλος χώρος για όποιον 
θέλει να βρει δείγµατα της ελληνικής χλωρίδας.  + 

Το παιχνίδι επιτρέπεται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. +  

Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών προς πώληση. +  

Η δύση του ήλιου σηµαίνει την αποχώρηση από το χώρο. +  

Η επίσκεψη κατά το χρονικό διάστηµα από το φθινόπωρο ως 
την άνοιξη δεν ενδείκνυται. +  

Προτείνεται η νυχτερινή κατασκήνωση, αλλά απαγορεύεται 
η κυκλοφορία µηχανοκίνητων µέσων.  + 

Συνιστάται η πεζοπορία στα ειδικά διαµορφωµένα οδικά 
δίκτυα. +  

Ειδικοί χώροι είναι κατάλληλοι για το άναµµα φωτιάς.  +  

Επιτρέπεται η αποκόλληση πετρωµάτων.  + 
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ΛΥΣΕΙΣ 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ

Το µήνυµα της διαφήµισης για την «Οικολούξ» 
είχε στόχο τους µικρούς σε ηλικία καταναλωτές. 

 +  

Οι διαφηµίσεις των τεχνολογικών προϊόντων 
είναι πιο απλές από τις διαφηµίσεις των 
τροφίµων. 

   

+ 

Η κοπέλα στη διαφήµιση για τα «Σοκολατίνια» 
είναι ιδιαίτερα όµορφη. 

+   

Η διαφήµιση για τα «Σοκολατίνια» βραβεύτηκε, 
γιατί ήταν πρωτότυπη. 

+   

Οι διαφηµίσεις που περιέχουν βία περνούν από 
ειδική επιτροπή για να εγκριθούν. 

  + 

Το επίπεδο των ελληνικών διαφηµίσεων έχει 
βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. 

+   

Από το 1970 η διαφήµιση αποτελεί µια µορφή 
τέχνης. 

 +  

Ο στόχος των διαφηµίσεων έχει αλλάξει τα 
τελευταία 30 χρόνια. 

 +  

Το χιούµορ και η τεχνική αρτιότητα είναι 
συστατικά της σύγχρονης διαφήµισης. 

+   

 


