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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Σθνπόο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα
γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ηεο Πύιεο γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα (ηνπ Κέληξνπ Ειιεληθήο Γιώζζαο).
Θα επηρεηξεζεί ε γλσξηκία κε ηα αλνηρηά δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα ησλ ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ θαη
ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ θαη ηνπο ηξόπνπο ρξήζεο ηνπο θαη δηδαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Θα εθπνλεζεί
επηπιένλ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε (κε θύιια εξγαζίαο), εηδηθόηεξα γηα ην κάζεκα ηεο
Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζην Γπκλάζην, ζηεξηγκέλε ζε ζύγρξνλεο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο ηεο επηζηήκεο
ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο γιώζζαο.

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ειεθηξνληθά ιεμηθά, ζώκαηα θεηκέλσλ, γισζζηθή δηδαζθαιία,
θεηκεληθά είδε, Πύιε γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα
ΔΙΑΓΩΓΗ
Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε κηα δηαδηθηπαθή πύιε γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο κειέηεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Έλαο από ηνπο
ζηόρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Πύιεο γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα (http://www.greeklanguage.gr) είλαη ε ιεηηνπξγηθή έληαμε θαη γόληκε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. ηελ πύιε ελζσκαηώζεθε έλα εληαίν
θαη νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ κε εξγαιεία γισζζηθήο ηερλνινγίαο, ηα νπνία
ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη δηαηίζεληαη ειεύζεξα ζηνπο ρξήζηεο. Πξόθεηηαη γηα
ηέζζεξα ιεμηθά θαη έλα ζώκα θεηκέλσλ πνπ απνηειείηαη από θείκελα δεκνζηνγξαθηθνύ θαη
εθπαηδεπηηθνύ ιόγνπ.
ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Η δηάζεζε πξσηόηππσλ γισζζηθώλ εξγαιείσλ (ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ζώκαηα
θεηκέλσλ) πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ δεκηνπξγηθά ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη ηεο ζεώξεζεο ηνπ
ππνινγηζηή όρη σο απινύ κέζνπ δηδαζθαιίαο αιιά σο κέζνπ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ
(κέζνπ γηα δηάβαζκα, γξάςηκν θαη επηθνηλσλία) (Κνπηζνγηάλλεο, 2008β).
Η δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ Πύιε γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα
απνβιέπεη: α) ζηελ εύθνιε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ιεμηθώλ θαη
ζσκάησλ θεηκέλσλ σο εξγαιείσλ αλαθνξάο θαη έξεπλαο από δαζθάινπο, καζεηέο,
εξεπλεηέο θαη θάζε ελδηαθεξόκελν, β) ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο πεξηβαιιόλησλ
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ιεηηνπξγηθνύ ηερλνινγηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη ηέινο γ) ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο
γισζζνδηδαθηηθώλ πεξηβαιιόλησλ (Κνπηζνγηάλλεο, 2008α).
Οη γλσζηηθνί ζηόρνη ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνθύπηνπλ από ηηο
λέεο ζεσξήζεηο γηα ηνλ ζθνπό ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο «επεθηείλεηαη πέξα
από ηελ απόθηεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο θαη δίλεη
έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο επηινγήο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ αλάινγνπ
θεηκεληθνύ είδνπο, ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη θνηλσληθνί ζθνπνί πνπ ζέηνπλ νη καζεηέο ζε
θάζε ηνκέα δξάζεο», θάηη πνπ θέξλεη «ζην θέληξν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηελ έλλνηα
ηνπ γξακκαηηζκνύ» (Υαηδεζαββίδεο, 2005). Σν νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ησλ ζσκάησλ
θεηκέλσλ ηεο Πύιεο γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα «πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο κηα κεγάιε
δεμακελή κε θαηαζθεπαζκέλνπ γισζζηθνύ πιηθνύ, ηαμηλνκεκέλνπ ζε ‘ιόγνπο’, θεηκεληθά
είδε θαη θεηκεληθνύο ηύπνπο»· κε ηε ζπλδξνκή θαη ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ
ε λέα ειιεληθή κπνξεί λα κειεηεζεί «σο γισζζηθό ζύζηεκα (κνξθνινγία, ζύληαμε,
ιεμηιόγην θ.ά.) θαη σο ζύζηεκα ρξήζεσλ κέζα από απζεληηθά δείγκαηα ιόγνπ θαη κέζα ζηα
πξαγκαηηθά ζπκθξαδόκελα παξαγσγήο ηνπ» (Πνιίηεο, 2007).

Εικόνα 1: Τα ςεθηαθά εξγαιεία ηεο ελόηεηαο «Νέα Ειιεληθή Γιώζζα»

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
θνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ αλνηρηώλ
δηεξεπλεηηθώλ γισζζηθώλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ε Πύιε γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα θαη
ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο γηα ηε
γισζζηθή δηδαζθαιία ζην γπκλάζην.
Γιάπκεια, γνωζηική πεπιοχή, οπγάνωζη, μέζα και πποαπαιηούμενερ γνώζειρ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ (πξνβιεπόκελεο δηάξθεηαο 1,5 ώξαο), κεηά ηελ
παξνπζίαζε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ, ζα εθπνλεζνύλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο
δξαζηεξηόηεηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο επηιεγκέλσλ
ελνηήησλ από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην λενειιεληθήο γιώζζαο. Η πξνηεηλόκελε κέζνδνο
εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία (αλ θαη θάπνηεο
δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζε κηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο
κάζεζεο) ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηώλ, ελώ ε δηδαθηηθή πξόηαζε ζηελ νπνία ζα
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εληάζζνληαη ζα έρεη ηε κνξθή project. Η γλσζηηθή πεξηνρή ζα είλαη θπζηθά απηή ηεο
λενειιεληθήο γιώζζαο, κε δπλαηόηεηα όκσο δηαζεκαηηθώλ πξνεθηάζεσλ.
Πξναπαηηνύκελε γλώζε από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπόκελσλ (αιιά θαη ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα είλαη νη ηειηθνί απνδέθηεο ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο) είλαη ε
εμνηθείσζή ηνπο κε ηε βαζηθή ρξήζε ππνινγηζηή, ελώ από άπνςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
απηό πνπ απαηηείηαη είλαη ε ύπαξμε εμνπιηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηώλ θαη ε
γξήγνξε ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν.
ηόχοι
Βαζηθνί γλσζηηθνί ζηόρνη ησλ πξνηεηλόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε θξηηηθή
γισζζηθή επίγλσζε (νη καζεηέο/ηξηεο νδεγνύληαη επαγσγηθά κέζα από δξαζηεξηόηεηεο
ζηα ειεθηξνληθά ιεμηθά ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κνξθνινγία θαη ηελ παξαγσγή ησλ
ιέμεσλ, ελώ παξάιιεια αλαπηύζζνπλ ηε ιεμηινγηθή ηθαλόηεηά ηνπο) θαη ε αλάπηπμε ηνπ
γξακκαηηζκνύ ζηα θεηκεληθά είδε.
Η αμία ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ δελ έγθεηηαη ζηνλ απιό εκπινπηηζκό ηεο παξαδνζηαθήο
δηδαζθαιίαο. ηόρνο είλαη αθελόο ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηα λέα ςεθηαθά
κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνύ, αθεηέξνπ ε αμηνπνίεζε θαηλνηόκσλ γισζζνδηδαθηηθώλ
πεξηβαιιόλησλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ηθαλόηεηαο γηα θξηηηθή επεμεξγαζία δηαθόξσλ εηδώλ θεηκέλσλ θαη ηελ απόθηεζε
κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ.
ηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ αμία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ θξηηηθνύ ηερλνγξακκαηηζκνύ είλαη θαη ηα αλακελόκελα παηδαγσγηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαζώο ην
γισζζνδηδαθηηθό πεξηβάιινλ ηεο Πύιεο, σο θαηεμνρήλ αλνηρηό πεξηβάιινλ δηεξεύλεζεο,
επηηξέπεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ επλννύλ ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ απηελέξγεηα.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ύκθσλα κε ην ΓΔΠΠ αλάκεζα ζηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
γιώζζαο ζην γπκλάζην είλαη νη καζεηέο/ηξηεο «λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα
θεηκεληθά είδε, λα εληνπίδνπλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ην ύθνο ηνπο θαη λα αμηνινγνύλ
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο», «λα
αληηιακβάλνληαη ην αμηαθό πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ, αλάινγα κε ηηο πξαγκαηνινγηθέο
θαη ζεκαζηαθέο απνρξώζεηο ηνπο» θαη «λα εκπινπηίδνπλ ην ιόγν ηνπο κε πξαγκαηνινγηθέο
θαη ζεκαζηαθέο απνρξώζεηο (θπξηνιεμία, κεηαθνξά, ρηνύκνξ, εηξσλεία, ππαηληγκόο θ.ιπ.)».
Γηα ην ζθνπό απηό ην ζρνιηθό εγρεηξίδην πξνβιέπεη ζε θάζε ελόηεηα δξαζηεξηόηεηεο
εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε πνηθίια θεηκεληθά είδε θαζώο θαη δξαζηεξηόηεηεο
δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ θαη κνξθνινγίαο ηεο γιώζζαο.
Γηα παξάδεηγκα, ελόηεηεο όπσο νη 3 & 5 ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ ηεο Α΄ γπκλαζίνπ
πξνβιέπνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο αθήγεζεο (αιιά
θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο), ηε δηδαζθαιία εηδηθνύ ιεμηινγίνπ, ηε δηδαζθαιία ηνπ ξόινπ
ηνπ ξήκαηνο ζηελ αθήγεζε αιιά θαη ησλ γξακκαηηθώλ ξεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ θιπ. Καηά
ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα εθπνλεζνύλ δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ
ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ θαη ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε παξόκνησλ ζηόρσλ. Σν
εξγαζηήξην ζα πξνηείλεη έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο, πέξα
από ηε γξακκηθή νξγάλσζε θαη ηελ θαηάηκεζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ,
αθνινπζώληαο κηα πνξεία από ηε ιέμε ζην θείκελν. ηόρνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ
επηκέξνπο ππν-ελνηήησλ λα πάξεη ηε κνξθή ελόο εληαίνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο.
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Αξιοποίηζη ηων ηλεκηπονικών λεξικών
Η αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ δε ζα πεξηνξηζηεί ζηελ ηππηθή αλαδήηεζε
ηνπ νξηζκνύ ελόο ιήκκαηνο. Αληίζεηα, ε πξνζηηζέκελε αμία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε (κε ηηο δπλαηόηεηεο ζύλζεηεο θαη παξάιιειεο αλαδήηεζεο) εληάζζεη ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ζην πιαίζην ηεο θξηηηθήο γισζζηθήο επίγλσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηόζν
δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ όζν θαη κνξθνινγηθή επίγλσζε (π.ρ. κπνξνύλ επαγσγηθά λα
νδεγεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κνξθή θαη ηελ παξαγσγή ηνπ
ξήκαηνο, όπσο πξνβιέπεη ε ελόηεηα 5 ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ), επίγλσζε
ζεκαζηαθήο εμέιημεο ησλ ιέμεσλ ζηε δηαρξνλία ηνπο θαη εμνηθείσζε κε ην θαηλόκελν ηνπ
δαλεηζκνύ (π.ρ. γηα ηελ ίδηα ελόηεηα ζα κπνξνύζε λα δηεξεπλεζνύλ ηα γισζζηθά δάλεηα
γύξσ από ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ), δηεξεύλεζε ηεο εμέιημεο ηνπ λενειιεληθνύ
ιεμηινγίνπ (ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο επαθέο θαη ην ηζηνξηθό πιαίζην)
(Κνπηζνγηάλλεο, 2008α).

Εικόνα 2: Η θόξκα ζύλζεηεο αλαδήηεζεο ηνπ ΛΚΝ

Αξιοποίηζη ηων ζωμάηων κειμένων
ην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ νη εθπαηδεπόκελνη ζα ελζαξξπλζνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε
ιεηηνπξγηθή ζύλδεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ιεμηθώλ κε ηα ζώκαηα θεηκέλσλ, ε νπνία
επηηξέπεη ηε ζεκαζηαθή δηεξεύλεζε κηαο ιέμεο ζε απζεληηθό γισζζηθό πιηθό. Γηα
παξάδεηγκα, αθνύ ζπγθεληξσζεί κε ρξήζε ησλ ιεμηθώλ έλα πξνηεηλόκελν εηδηθό ιεμηιόγην
γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ απζεληηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο.
Δλζαξξύλεηαη έηζη, παξάιιεια, ε απηελέξγεηα ηνπ καζεηή θαη ε απόθηεζε θξηηηθώλ
δεμηνηήησλ κέζα από δξαζηεξηόηεηεο αλαδήηεζεο, θξηηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ζύλζεζεο.
Δπηπιένλ, ε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζα ζπλδπαζηεί κε ηε δηδαζθαιία ησλ
θεηκεληθώλ εηδώλ. Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα νδεγεζνύλ από ηα επηκέξνπο
παξαδείγκαηα ζηα απζεληηθά θείκελα ζηα νπνία εληάζζνληαη, λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
ηαμηλόκεζή ηνπο ζε θεηκεληθά είδε, λα αλαδεηήζνπλ άιια θείκελα ηνπ ίδηνπ είδνπο θιπ. ε
απηό ζπκβάιιεη ε νξγάλσζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ: ηα
θείκελα ησλ εθεκεξίδσλ είλαη νκαδνπνηεκέλα θαηά ζεκαηηθή ελόηεηα θαη θεηκεληθό είδνο
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θαη ηα θείκελα ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ θαηά ζεκαηηθή
ελόηεηα, θεηκεληθό είδνο θαη θεηκεληθό ηύπν. Απηό επηηξέπεη ηε δηεξεύλεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθώλ εηδώλ (π.ρ. θξηηηθή ηαηλίαο). πγρξόλσο ε
επαθή κε απζεληηθά θείκελα επηηξέπεη ηε ζύλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο κε
ηελ επηθνηλσληαθή θαη θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηα θείκελα είλαη ζπλήζσο πβξηδηθά, ελζσκαηώλνπλ, δειαδή, ζηνηρεία από
δηαθνξεηηθνύο θεηκεληθνύο ηύπνπο (Kress, 2000). Έηζη νη καζεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε
λα επεμεξγαζηνύλ θξηηηθά ηελ πξνηεηλόκελε από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην απόιπηε έλλνηα ηνπ
παγησκέλνπ θαη ζηαζεξνύ θεηκεληθνύ είδνπο (Κνπηζνγηάλλεο, 2009).
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Με ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
εξγαζηεξίνπ
ζα
αλαξηεζνύλ
ζην
ηζηνιόγην
ηνπ
εξγαζηεξίνπ
(http://synedriosyroufilologoi.blogspot.com/). Ωο πξνο ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα,
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ε πξνηεηλόκελε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή
δηδαζθαιία ζπληζηά θαη κηα πξόηαζε αλαλέσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο:
απνκάθξπλζε από ηελ απζηεξή νξγάλσζε ηεο ύιεο θαη ηελ θαηάηκεζή ηεο ζην ζρνιηθό
εγρεηξίδην θαη έκθαζε ζε αλνηρηά ζρέδηα εξγαζίαο (project) (Κνπηζνγηάλλεο, 2008β). Σν
ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ζα θηλεζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.
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