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Περίληψη 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η προσέγγιση της έννοιας της διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας μέσω μιας πρακτικής εφαρμογής σε ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ 

Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες αναμένεται αρχικά μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες 

να διασαφηνίσουν τι είναι και τι δεν είναι διαφοροποίηση διδασκαλίας και, ακολούθως, να 

εφαρμόσουν βασικές αρχές διαφοροποίησης (περιεχομένου, διαδικασίας ή/και 

αποτελέσματος, ως προς την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον ή/και το μαθησιακό προφίλ του 

κάθε μαθητή) με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δεικτών επάρκειας και την 

αξιολόγηση των αντίστοιχων δεικτών επιτυχίας του γλωσσικού μαθήματος.  
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Τι είναι και τι δεν είναι διαφοροποίηση 

Συζητήστε με την ομάδα σας και σημειώστε  

σε ποια παραδείγματα προάγεται η  διαφοροποίηση διδασκαλίας  

και σε ποια όχι. Να είστε έτοιμοι να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 

  

 Παράδειγμα   

1 

Ο κύριος Δημοσθένους εφαρμόζει κάθε μέρα διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας: κάποιες 
φορές εφαρμόζει μετωπική διδασκαλία, άλλες φορές χρησιμοποιεί τη συνεργατική 
μέθοδο. Επίσης, χρησιμοποιεί ποικιλία υλικών: το βιβλίο των μαθητών, την αναζήτηση 
στο διαδίκτυο, τη μελέτη στατιστικών, το πείραμα στην τάξη κ.ά.  

  

2 

Η κυρία Ζωγράφου χωρίζει τους μαθητές της σε ομάδες ανάλογα με τον τρόπο που 
σκέφτονται και που προτιμούν να εργάζονται. Για παράδειγμα, βάζει στην ίδια ομάδα 
μαθητές στους οποίους αρέσουν οι εικόνες και οι κατασκευές.  

  

3 

Ο κύριος Ανδρέου εφαρμόζει συνεργατική μέθοδο χωρίζοντας τους μαθητές του σε 
ομάδες ανάλογα με τους περσινούς τους βαθμούς: βάζει όλους τους μαθητές που είχαν Ε 
και Δ στην ίδια ομάδα, όλους όσους είχαν Γ σε άλλη ομάδα κ.ο.κ.  

  

4 
Η κυρία Αριστοτέλους εφαρμόζει ξεχωριστό σχέδιο μαθήματος για κάθε μαθητή της, 
έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα του καθενός.  

  

5 

Η κυρία Αντωνιάδου χρησιμοποιεί διαβάθμιση στις ερωτήσεις της. Για παράδειγμα,  
από κάποιους μαθητές ζητά να εντοπίσουν ποιος είναι ο αφηγητής στο κείμενο και να 
υπογραμμίσουν στοιχεία που το υποστηρίζουν, από άλλους μαθητές ζητά να εξηγήσουν 
γιατί ο συγγραφέας επέλεξε αυτό τον τύπο αφηγητή και από άλλους να σκεφτούν ποια 
πλεονεκτήματα έχει αυτός ο τύπος αφηγητή και πώς θα ήταν η αφήγηση αν ο 
συγγραφέας επέλεγε άλλον τύπο αφηγητή.  

  

6 

Ο κύριος Θεοδοσίου μετά την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας δίνει στους μαθητές το 
δικαίωμα επιλογής της κατ’ οίκον εργασίας. Για παράδειγμα, να φτιάξουν έναν πίνακα 
ή μια γραφική παράσταση, να ηχογραφήσουν κάτι, να δημιουργήσουν ένα κολάζ, να 
μπουν στη θέση του ήρωα κ.τ.λ.  

  

7 

Η κυρία Σοφοκλέους βάζει πιο εύκολες ασκήσεις στους αδύνατους μαθητές, 
απλοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ύλη για εκείνους. Κατά συνέπεια, έχει και 
διαφορετικές προσδοκίες από τους αδύνατους μαθητές όσον αφορά στο αποτέλεσμα της 
μάθησής τους.  

  

8 

H κυρία Κυριάκου πρόσεξε ότι ο Γιάννης είναι εσωστρεφής αλλά πολύ καλός στο 
γράψιμο, ενώ η Άντρη είναι εξωστρεφής, έχει πολύ καλές ιδέες, αλλά δυσκολεύεται στο 
γράψιμο. Τους ζήτησε να δουλέψουν μαζί και παρακολουθούσε στενά τη συνεργασία 
τους.  
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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Διαφοροποίηση: Η τεχνική των ερωτήσεων στην ολομέλεια 

Να μελετήσετε τους Δείκτες Επάρκειας που σας έχουν δοθεί και να καταγράψετε τις 

διαφοροποιημένες ερωτήσεις που θα θέτατε στην τάξη, ώστε να υλοποιήσετε 

τουλάχιστον δύο από τους δείκτες αυτούς. Μπορείτε να επεξεργαστείτε όποια 

κείμενα θέλετε και να αξιοποιήσετε τις αρχές διαφοροποίησης με βάση την 

ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή.  

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Διαφοροποίηση: Συνεργατική μάθηση 

Να μελετήσετε τους Δείκτες Επάρκειας που σας έχουν δοθεί και να καταγράψετε 

διαφοροποιημένες δραστηριότητες που να υλοποιούν τουλάχιστον δύο από τους 

δείκτες αυτούς μέσα από την εργασία των μαθητών σε ομάδες. Μπορείτε να 

επεξεργαστείτε όποια κείμενα θέλετε και να αξιοποιήσετε τις αρχές διαφοροποίησης 

με βάση την ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

Διαφοροποίηση: Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

Να μελετήσετε τους Δείκτες Επιτυχίας που σας έχουν δοθεί και να καταγράψετε 

διαφοροποιημένες δραστηριότητες που θα αναθέτατε για το σπίτι, ώστε να 

εξετάζετε τουλάχιστον δύο από τους δείκτες αυτούς. Μπορείτε να στηριχτείτε σε 

όποια κείμενα θέλετε και να αξιοποιήσετε τις αρχές διαφοροποίησης με βάση την 

ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ορισμός διαφοροποίησης 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι «η ακαδημαϊκή διαδικασία κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους, διδακτικά μέσα και ρυθμό διδασκαλίας 

για διαφορετικούς μαθητές» (Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου, 2009, σ. 1). Στόχος είναι η μέγιστη 

ανάπτυξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά από το σημείο από το οποίο ο καθένας ξεκινά (όποιο κι 

αν είναι αυτό) και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του (Tomlinson & Allan, 2004; Tomlinson & 

Eidson, 2006).  

Διαφοροποίηση και Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας 

Σύμφωνα με τις Tomlinson και Allan, «η εφαρμογή ποιοτικής διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας έχει ως προϋπόθεση βαθιά γνώση του τι είναι σημαντικό να διδαχθεί» (2004, σ. 

17). Επομένως, η ξεκάθαρη διάρθρωση των διδακτέων σε δείκτες επάρκειας αποτελεί 

σημαντικό στήριγμα στην προσπάθειά μας για διαφοροποίηση της διδασκαλίας μας στην 

τάξη. Παράλληλα, η διαφοροποίηση στηρίζεται σε μια «ισχυρή σύνδεση μεταξύ αξιολόγησης 

και διδασκαλίας» (Tomlinson & Eidson, 2006, σ. 25), κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της 

διάρθρωσης των αξιολογητέων σε δείκτες επιτυχίας. Ο εκπαιδευτικός διενεργεί 

προκαταρκτική αξιολόγηση, για να διαπιστώσει το επίπεδο των μαθητών του (δηλ. εξετάζει 

ποιους δείκτες επιτυχίας είναι σε θέση να υλοποιήσουν οι μαθητές του), οργανώνει το 

μάθημά του βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής του αξιολόγησης, προβαίνει σε συνεχείς 

προσαρμογές κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ανάλογα με την κατάκτηση των δεικτών 

επάρκειας από τους μαθητές) και προβαίνει σε τελική αξιολόγηση με ποικίλους τρόπους. 

Συνεπώς, οι δείκτες επιτυχίας και επάρκειας αποτελούν τους οδοδείκτες στην πορεία μας για 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας μας στην τάξη.  

Τι μπορούμε να διαφοροποιήσουμε 

α. Το περιεχόμενο 

Περιλαμβάνει αφενός τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες και αφετέρου τον τρόπο με τον 

οποίο οι μαθητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Το πρώτο σε πολλές περιπτώσεις 

1 

1 1 1 

3 



2 
 

παραμένει σταθερό, αλλά αλλάζει π.χ. το αναγνωστικό επίπεδο ή το είδος των μέσων που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

β. Τη διαδικασία 

Είναι οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται. Αυτές είναι εστιασμένες σε έναν μαθησιακό 

στόχο. Π.χ. διαφορετικές επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας ή ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Βάση για τη δόμηση των δραστηριοτήτων μας αποτελεί η διατύπωση των ερωτήσεων. Οι 

σωστές ερωτήσεις πρέπει να δίνουν την ευκαιρία για ικανοποίηση του συναισθηματικού 

κόσμου των μαθητών και πρέπει να είναι ανάλογη με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά 

τους (Θεοφιλίδης, 1988).  

Ειδικότερα οι ερωτήσεις μας είναι δυνατόν να παίρνουν τις πιο κάτω μορφές: 

 Πραγματολογικές-περιγραφικές ερωτήσεις: Αρχίζουν συνήθως με: ποιος, τι, πότε, πού και 

πώς και απαιτούν χρήση της μνήμης και κάποτε εκτενή περιγραφή. 

 Διερευνητικές ερωτήσεις 

α) Ο εκπαιδευτικός ζητά περισσότερες επεξηγήσεις από το μαθητή του, π.χ. τι εννοείς 

ακριβώς; 

β) Προβληματίζει τον μαθητή του, π.χ. ποια δεδομένα υποστηρίζουν αυτό που 

αναφέρεις; 

γ)  Επαναφορά της ερώτησης, για να την διερευνήσουμε περισσότερο ή για να   

συνεχίσουμε με κάτι άλλο, π.χ. Πώς σχετίζεται η απάντηση του Γιάννη με… ή Ας 

αναλύσουμε αυτή την απάντηση! 

δ) Παρότρυνση μαθητών: Ο εκπαιδευτικός κάνει νύξεις, για να βοηθηθεί ο μαθητής 

να βρει την απάντηση.  

ε) Εμπλοκή άλλου μαθητή: Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί αλληλεπίδραση ρωτώντας 

τους μαθητές κατά πόσο συμφωνούν με την απάντηση του συμμαθητή τους, αν έχουν 

να προσθέσουν κάτι κ.τ.ό. 

 Ερωτήσεις που καλλιεργούν την κρίση: Ο μαθητής πρέπει να συσχετίσει γεγονότα      και 

ιδέες, έτσι ώστε να τους δίνει νόημα. Πρέπει να συγκρίνει, να αντιπαραβάλει, να 

συμπεράνει, να αντιληφθεί αιτίες και αποτελέσματα, πρέπει να δημιουργήσει απάντηση 

και όχι να την αναπλάσει. 

α) Ερωτήσεις που σχετίζονται με αξιολόγηση: Ο εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή να 
κρίνει γεγονότα και ιδέες και να κάνει μια επιλογή. Π.χ. Ποια από τις δυο εκθέσεις 
θεωρείς καλύτερη; 

β) Ερωτήσεις που σχετίζονται με εξαγωγή συμπερασμάτων: Ο εκπαιδευτικός δίνει τον 
κανόνα και ζητά την εφαρμογή του σε παραδείγματα, π.χ. η μακρόχρονη παραλήγουσα 
περισπάται, όταν η λήγουσα είναι βραχύχρονη. Να εξηγήσετε τους τόνους στα πιο κάτω 
παραδείγματα. Εναλλακτικά, ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τους τόνους των 
λέξεων και να καταλήξουν οι ίδιοι στον κανόνα.  

γ)  Ερωτήσεις που σχετίζονται με σύγκριση: Ο εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή του να 
συσχετίσει ιδέες και να αποφασίσει τα κριτήρια σύγκρισης, π.χ. Ποια σχέση υπάρχει 
ανάμεσα στις ταραχές στην Κύπρο το 1963-1964 και την τουρκική εισβολή του 1974; 
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δ) Ερωτήσεις που σχετίζονται με εφαρμογή εννοιών και αρχών: π.χ. Επινοήστε ένα δικό 
σας παράδειγμα, με το οποίο θα αποδεικνύετε ότι τα μέταλλα διαστέλλονται όταν 
θερμανθούν.  

ε) Ερωτήσεις που σχετίζονται με τη λύση προβλήματος: Ο μαθητής καλείται να 
χρησιμοποιήσει γνωστές έννοιες, για να λύσει ένα νέο πρόβλημα. Π.χ. Μελετήστε τις 
πληροφορίες που παρουσιάζουν οι χάρτες και αποφασίστε πού είναι λογικό να 
δημιουργηθεί μια οινοβιομηχανία.  

στ) Ερωτήσεις που σχετίζονται με αίτια και αποτελέσματα: Οι ερωτήσεις αυτές ζητούν 
από τον μαθητή να επισημάνει ουσιώδεις σχέσεις μεταξύ στοιχείων. Π.χ. Ποιες τροφές 
θα εκλείψουν, αν αποτύχει η καλλιέργεια του σιταριού παγκοσμίως για ορισμένα χρόνια; 

 Ερωτήσεις με αποκλίνουσα σκέψη: Καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και ζητούν από το 
μαθητή να αξιοποιήσει γνωστές έννοιες, για να φτάσει σε μια απάντηση που θα την 
χαρακτηρίζει πρωτοτυπία και ολοκλήρωση. Π.χ. Πώς θα επηρέαζε την Κύπρο η ανακάλυψη 
πετρελαίου στην περιοχή της Λευκωσίας; 

γ. Τα αποτελέσματα 

Είναι τα τεκμήρια για αυτά που ο μαθητής έχει κατανοήσει ή μπορεί να παραγάγει ως 

αποτέλεσμα της ενασχόλησής του με ένα θέμα, π.χ. εργασία, διαγώνισμα, φάκελος 

επιτευγμάτων. Ενθαρρύνονται οι μαθητές να παράγουν ποικίλα αποτελέσματα, με ποικίλους 

τρόπους εργασίας (ατομικά ή ομαδικά), με ποικιλία πηγών... Όπως, επισημαίνει η Tomlinson 

(Tomlinson, 2008), σημαντικό είναι επίσης να παρωθήσουμε τους μαθητές να αξιολογούν οι 

ίδιοι τις εργασίες είτε τις δικές τους (αναστοχαζόμενοι) είτε των άλλων (παρέχοντας 

ανατροφοδότηση).  

Με ποιον τρόπο μπορούμε να διαφοροποιήσουμε 

α. Με βάση την ετοιμότητα του κάθε μαθητή 

Προσφέρονται επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ώστε η εργασία να αποτελεί 

πρόκληση για κάθε μαθητή (Tomlinson, 2008). Χρησιμοποιείται η βοήθεια του εκπαιδευτικού 

ως «σκαλωσιά»1, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο, και αποσύρεται η βοήθεια, όταν δεν 

κρίνεται αναγκαία. Όπως υποστηρίζει ο Θεοφιλίδης (2009, σ. 266), «το επίπεδο 

προϋπαρχουσών γνώσεων -και επομένως η ζώνη εγγύτατης ανάπτυξης- είναι διαφορετικό για 

διαφορετικούς μανθάνοντες». Γι’ αυτό τον λόγο, «η εποικοδόμηση της γνώσης είναι ατομική 

υπόθεση του μανθάνοντα».  

Παράδειγμα σε ενότητα σχετική με τα φυτά (Tomlinson & Eidson, 2006, σ. 65): 

 1η εργασία (για μαθητές που δυσκολεύονται): συγκεκριμένη και δομημένη, στόχος η 

επαναδιατύπωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τα πειράματα.  

                                                           
1 Η «σκαλωσιά» (από τον αγγλικό όρο scaffolding) ή αλλιώς η «φθίνουσα υποστήριξη της μάθησης», 
αποτελεί την παροχή στήριξης σε έναν μαθητή στη διάρκεια των πρώιμων σταδίων επίλυσης ενός 
προβλήματος ή επίτευξης ενός στόχου, τη μείωση της στήριξης στη συνέχεια και τη βαθμιαία 
μεταβίβαση της ευθύνης στον μαθητή (Puntambekar & Hubscher, 2005; Slavin, 2007). 



4 
 

Ετοιμάστε έναν κατάλογο, ο οποίος να περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνει 

ένα άτομο που δεν έχει ασχοληθεί με φυτά στο παρελθόν, για να μεγαλώσει ένα υγιές φυτό. 

 2η εργασία (για μαθητές στο επίπεδο της τάξης): πιο ανοιχτή, απαιτεί δημιουργική 

σκέψη.  

Υπάρχει κάτι που χρειάζονται τα φυτά και το οποίο δεν εξετάσαμε; Γράψτε τι μπορεί να είναι 

αυτό και στη συνέχεια γράψτε πώς θα μπορούσατε να ανακαλύψετε αν τα φυτά πραγματικά 

το χρειάζονται ή όχι.  

 3η εργασία (για μαθητές πάνω από το  επίπεδο της τάξης): πιο αφηρημένη, απαιτεί 

αναλυτική και πρακτική σκέψη.  

Βρήκατε ένα φυτό που δεν είναι υγιές και θέλετε να το βελτιώσετε. Γράψτε πώς θα 

ανακαλύψετε τι χρειάζεται και τι θα κάνετε για να το κάνετε υγιέστερο.  

β. Με βάση το ενδιαφέρον του κάθε μαθητή 

Επιλέγονται θέματα ή εργασίες που ενδιαφέρουν τους μαθητές. Χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά υλικά, μέσα και τεχνολογίες και υπάρχει δυνατότητα επιλογής του τρόπου 

προσέγγισης ενός θέματος από τους ίδιους τους μαθητές. Εφόσον η γνώση δεν είναι 

κατακερματισμένη, αλλά οι διάφοροι τομείς βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, υπάρχουν 

πολλοί τρόποι διασύνδεσης αυτού που δυσκολεύει τον μαθητή με έναν τομέα που τον 

ενδιαφέρει (Tomlinson & Eidson, 2006). Σημαντικό είναι να βγαίνουμε έξω από τα τετριμμένα, 

με στόχο να εξυπηρετήσουμε τους δείκτες.   

γ. Με βάση το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή 

Αφορά στο μαθησιακό στιλ, το ταλέντο ή τον τύπο νοημοσύνης του κάθε μαθητή. Ο Gardner 

(1999) αναγνωρίζει οκτώ βασικά είδη νοημοσύνης: 

Λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη: Ικανότητα για χειρισμό της γλώσσας, έμφαση στον γραπτό 

λόγο, τη συζήτηση, το χιούμορ. Ενδεικτικές δραστηριότητες: ανάγνωση κειμένων, 

δημιουργία λεξικών ή καταλόγων με παροιμίες και αποφθέγματα, συγγραφή ποιημάτων ή 

διηγημάτων, δημιουργία εφημερίδων, συγγραφή ομιλίας ή επιστολής, παραγωγή 

ενημερωτικών φυλλαδίων, κατάθεση εισηγήσεων για λήψη μέτρων κ.ά.  

Λογική/μαθηματική νοημοσύνη: Ικανότητα χρήσης αριθμών και επιστημονικής σκέψης. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: ταξινόμηση, μαθηματική ανάλυση, γραφικές παραστάσεις, 

διαγράμματα, πίνακες, μετρήσεις, βάσεις δεδομένων, συγκρίσεις, έρευνες κ.ά.  

Μουσική/ρυθμική νοημοσύνη: Ικανότητα να απολαμβάνει κανείς και να δημιουργεί 

μουσική. Ενδεικτικές δραστηριότητες: μελοποίηση ποιημάτων, αναζήτηση της κατάλληλης 

μουσικής υπόκρουσης, δημιουργία μουσικής υπόκρουσης, ηχογράφηση, διάκριση 

διαφορετικών ήχων κ.ά.  

Οπτική/χωρική νοημοσύνη: Ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον περιβάλλοντα χώρο.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, δημιουργία ή ερμηνεία ενός χάρτη, δημιουργία 

σχεδίων, γραφημάτων ή εννοιολογικών χαρτών, σύνθεση/επεξεργασία/ερμηνεία εικόνων, 

δημιουργία κολάζ, φωτογράφιση, συναρμολόγηση κ.ά. 
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Σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη: Ικανότητα ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων 

του σώματος. Ενδεικτικές δραστηριότητες: παιχνίδια με κίνηση – δραματοποίηση, χορός, 

εκτέλεση πειραμάτων κ.ά.  

Διαπροσωπική νοημοσύνη: Ικανότητα «αντίληψης των συναισθημάτων, των διαθέσεων, 

των κινήτρων και των προθέσεων άλλων ατόμων» (Καζταρίδου, 2012, σ. 3). Ενδεικτικές 

δραστηριότητες: συνεργασία σε ομάδα, ομαδική συγγραφή κειμένων, ανάληψη ηγετικών 

ρόλων, δραστηριότητες ενσυναίσθησης (δηλ. να παρουσιάσουν πώς θα ένιωθε κάποιος 

συνάνθρωπός τους, αν του συνέβαινε κάτι). 

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη: «Ικανότητα για κατανόηση των βαθύτερων αισθημάτων, 

επιθυμιών και ιδεών του εαυτού» (Καζταρίδου, 2012, σ. 3). Στους μαθητές με 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη αρέσει να εργάζονται συνήθως ατομικά. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες: αναστοχασμός, παρουσίαση προσωπικών απόψεων, κατάθεση 

προτάσεων για λήψη μέτρων, ερωτήσεις τύπου «Να υποθέσετε ότι είστε ο/η ... Πώς 

αισθάνεστε;...» κ.ά.  

Φυσιοκρατική (ή νατουραλιστική) νοημοσύνη: Ικανότητα στην κατανόηση του τρόπου με 

τον οποίο λειτουργεί η φύση. Ενδεικτικές δραστηριότητες: αξιολόγηση σημασίας κάποιου 

φυσικού φαινομένου, παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων, ανάληψη δράσης (σε 

συνεργασία με αρμόδιους φορείς) για τη βελτίωση μιας κατάστασης σχετικά τη φύση.  
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Βιωματικό Εργαστήριο: Νέα Ελληνική Γλώσσα 

Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο  

(και το Λύκειο) 

Εισηγήτριες: 

Φωτεινή Θεοδούλου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων 

Ευτυχία Πιπονίδου, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κυπρούλα Γεωργίου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων 

Συντονίστρια: Δρ. Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων 

Επιλογή Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας για τη Γ΄ Γυμνασίου 

 
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Ειδικοί Δείκτες Επιτυχίας 
(Μαθησιακά αποτελέσματα) 

Δείκτες Επάρκειας  
(Αντίστοιχα διδακτέα) 

A.Ι.1.  Ακροάζονται /  
    Διαβάζουν σιωπηρά ή  
   μεγαλόφωνα, με ευχέρεια  
   και εκφραστικότητα. 

Α.Ι.1.1.  Ενεργητική ακρόαση, ανάλογα με το κειμενικό είδος (π.χ.   
               τήρηση  σημειώσεων) 
Α.Ι.1.2.  Άρθρωση φθόγγων,  λέξεων, φράσεων και τονισμός 
Α.Ι.1.3.  Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, ανάλογα με το 

κειμενικό είδος, βλέπε Α.Ι.7.5. 
Α.Ι.1.4.  Στοιχεία προφορικότητας: επανεκκίνηση με 

επαναδιατύπωση, διακοπές, επικαλύψεις, χασμωδίες, 
στερεότυπες εκφράσεις κ.ά. 

Α.Ι.1.5.  Η γνώση της σημασίας των λέξεων ως βοηθητικό στοιχείο 
για αναγνωστική ευχέρεια 

Α.Ι.1.6.  Λειτουργία των σημείων στίξης 
Α.Ι.1.7.  Τόνος, ένταση, διακύμανση φωνής, ρυθμός ανάγνωσης , 

ανάλογα με το κειμενικό είδος 
Α.Ι.1.8.  «Ανάγνωση»  πολυτροπικού/ασυνεχούς κειμένου (χάρτες, 

εικόνες, γελοιογραφίες κ.ά.) 
Α.Ι.1.9.  Πιθανός σκοπός ακρόασης/ανάγνωσης: ενημέρωση, 

ψυχαγωγία κ.ά. 
 

Α.Ι.2.  Επισημαίνουν το γενικό 

θέμα του κειμένου, 

διασυνδέοντας  κειμενικά 

και εξωκειμενικά στοιχεία. 

Α.Ι.2.1. Τοποθέτηση της συγκεκριμένης πτυχής του θέματος του 
κειμένου στην ευρύτερη θεματολογία που ανήκει, ενδεικτικά: 
Ελληνική Γλώσσα και Γλώσσες του κόσμου, Ελλάδα – Κύπρος – 
Αλύτρωτος Ελληνισμός, Ρατσισμός, Ειρήνη – Πόλεμος, Οικουμενικές 
Αξίες – Εθελοντισμός – Ενεργός πολίτης, Ενωμένη Ευρώπη – 
Ευρωπαίος πολίτης, Τέχνη - Θέατρο, Επικαιρότητα 
Α.Ι.2.2.  Κειμενικά στοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδος, 
ενδεικτικά:  

 Τίτλος:  κυριολεκτικός, μεταφορικός, συμβολικός  

 Υπότιτλος: συμπλήρωση/διασαφήνιση του τίτλου 

 Μη γλωσσικά στοιχεία, βλέπε Α.Ι.7.1. - 5. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά στοιχεία, βλέπε Α.Ι.5.2. - 3. 

Α.Ι.5. Εντοπίζουν το 

επικοινωνιακό και 

κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο 

και επισημαίνουν 

πληροφορίες που έχουν 

Α.Ι.5.1.  Κειμενικό είδος – βασικά χαρακτηριστικά, βλέπε Α.Ι.4.1. 
Α.Ι.5.2.  Επικοινωνιακό πλαίσιο 

 Παράγοντες επικοινωνίας: πομπός - δέκτης, μήνυμα, μέσο, 
επικοινωνιακή περίσταση, συνθήκες επικοινωνίας, πολιτισμικές 
σχέσεις 
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σχέση με την ιστορικότητα 

του κειμένου. 

 Σχέση συνομιλητών/πομπού - δέκτη: 
- Άξονας ισοτιμίας - αλληλεγγύης: καθημερινή, άτυπη συνομιλία 

μεταξύ  
     οικείων ή φίλων (αυθόρμητος λόγος) 
- Άξονας εξουσίας - ανοικειότητα συνομιλητών  εξαιτίας 

κοινωνικής απόστασης: σοβαρή, τυπική συνομιλία 
(προσχεδιασμένος - τυπικός λόγος)  

 Διάδραση πομπού - δέκτη 
 
Α.Ι.5.3.  Ιστορικότητα του κειμένου: Πληροφορίες για τον δημιουργό, 
το  ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο 
δημιουργίας του, πραγματολογικές αναφορές για τον χώρο και τον 
χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται το 
κείμενο.  

Α.Ι.6. Εντοπίζουν τις 
πληροφορίες, τις αξιολογούν 
και προσλαμβάνουν το 
κεντρικό νόημα, 
εφαρμόζοντας και 
στρατηγικές κατανόησης 
κειμένου και 
συνειδητοποιούν την αξία 
της αντικειμενικής 
τεκμηρίωσης θέσης/ 
άποψης. 

 

Α.Ι.6.1.  Στρατηγικές κατανόησης για διάκριση βασικών - 
δευτερευουσών πληροφοριών, ενδεικτικά: 

 Σημειώσεις, υπογραμμίσεις (κατά τη διάρκεια της 
ενεργητικής ακρόασης)  

 Πολλαπλές ακροάσεις/αναγνώσεις (σιωπηρή/ μεγαλόφωνη 
ανάγνωση, επιλεκτική/ δεύτερη ακρόαση/ανάγνωση κ.ά.) 

 Ερωτήσεις ανοικτού/κλειστού τύπου 

 Προφορική αναδιήγηση  περιεχομένου 

 Εννοιολογικοί χάρτες και νοητικές εικόνες (παραδείγματα - 
δημιουργία) 

 
Α.Ι.6.2.  Σημεία εστίασης στη διάκριση βασικών  - δευτερευουσών 

πληροφοριών, ενδεικτικά: 

 Κειμενικοί τύποι που πιθανόν να (συν)υπάρχουν στο 
κείμενο.  

 Θεματικό λεξιλόγιο ή/και εξειδικευμένη ορολογία, λέξεις 
/φράσεις -κλειδιά   

 Νοηματικές ενότητες, θεματικοί άξονες ενοτήτων, τίτλοι 
ενοτήτων 

 Παράγραφοι κάθε ενότητας, θεματικά κέντρα παραγράφων, 
δομικά στοιχεία παραγράφων, πλαγιότιτλοι 
 

Α.Ι.6.3.  Στρατηγικές  για γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου, 
ενδεικτικά:  

 Συμφραζόμενα 

 Ετυμολογία 

 Συνώνυμα – Αντώνυμα 

 Λίστες λέξεων (επιλογή της σωστής λέξης από ομάδα 
λέξεων) 

 Χρήση λεξικών  
 

Α.Ι.6.4.  Σχέση  πληροφοριών με στόχο την αποτίμηση του 
κεντρικού νοήματος      (συμφωνία/ αντιφατικότητα, 
τεκμηρίωση, αιτιολόγηση, αποδεκτικότητα) 

Α.Ι.6.5.  Τρόποι και μέσα πειθούς, ενδεικτικά:  

  Επίκληση στη λογική (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.)  

 Επίκληση στο συναίσθημα (αφήγηση/περιγραφή γεγονότων/    
καταστάσεων κ.ά.)  

  Επίκληση στην αυθεντία (ρήσεις προσωπικοτήτων, 
αποφθέγματα κ.ά.)  



3 
 

 Επίκληση στο ήθος του ομιλητή/συντάκτη (προβολή των 
αρετών του)  

 Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου (προβολή των αρνητικών 
στοιχείων της προσωπικότητας του αντιπάλου) 

Α.Ι.6.6.  Ορισμός, δομή, ορθότητα, εγκυρότητα  επιχειρήματος και 
άλλου αποδεικτικού υλικού 

Α.Ι.6.7.  Διασύνδεση - Διαφοροποίηση εννοιών: γεγονός, σχόλιο, 
άποψη, επιχείρημα 

Α.Ι.6.8.  Πληροφορίες χρήσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες 
(κείμενα Οδηγιών) 
Α.Ι.6.9.   Έννοιες: επιχείρημα, oρθότητα, εγκυρότητa, εννοιολογικός 

χάρτης, νοητική εικόνα κ.ά. 

Α.Ι.7.  Αξιοποιούν τα μη 
γλωσσικά στοιχεία, για να 
προσλάβουν το κεντρικό 
νόημα του κειμένου.  

Α.Ι.7.1.  Πολυτροπικότητα – οπτικοποίηση κειμένου, ενδεικτικά: 
εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, σχήματα,  ποικίλα 
γραφήματα και το πληροφοριακό/ 
συναισθηματικό/ιδεολογικό τους φορτίο, αλλά και αριθμοί, 
βέλη, σημεία (bullets), για ενίσχυση της λειτουργικότητας 
του κειμένου.  

Α.Ι.7.2.  Μουσική, ηχητικά εφέ κ.ά.  
Α.Ι.7.3.  Χρώματα, μέγεθος και είδος της γραμματοσειράς  
Α.Ι.7.4.  Διάταξη και σχέση γλωσσικών και μη γλωσσικών στοιχείων 

στον χώρο 
Α.Ι.7.5.  Μη γλωσσικά στοιχεία 

 Παραγλωσσικά: επιτονισμός - διακύμανση της φωνής και 
χρωματισμός της - παύσεις, προφορά, ένταση, ρυθμός στον 
λόγο (χωρίς παύσεις, επαναλήψεις, χασμωδίες)  

 Εξωγλωσσικά: χειρονομίες, κινήσεις, στάση του σώματος, 
βηματισμός,  
έκφραση του προσώπου, βλέμμα, μορφασμοί   

Α.Ι.7.6.  Έννοιες: πολυτροπικότητα, πρώτο πλάνο, φόντο, επιτονισμός 
κ.ά. 

Α.Ι.8.  Εξάγουν συμπεράσματα 
για το κεντρικό νόημα του 
κειμένου, με αναφορά στον 
σκοπό και το ύφος  

 
 
 
 
 

Α.Ι.8.1.  Σκοπός, ενδεικτικά: πληροφόρηση, διαμαρτυρία, πειθώ (να 
οδηγηθεί ο  

              αναγνώστης σε ορισμένη ενέργεια, συμπεριφορά ή 
αντίληψη)  

Α.Ι.8.2.  Μέσα ανίχνευσης του σκοπού: ο τίτλος, ο τόπος και ο 
χρόνος, το μέσο δημοσίευσης, η άποψη που υποστηρίζεται/ 
εκφράζεται, το λεξιλόγιο, η σύνταξη, το ύφος,  τα 
εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία, πιθανές ρητές 
δηλώσεις στο κείμενο 

Α.Ι.8.3.  Προθετικότητα (συν)ομιλητών, κοινωνική ταυτότητά τους με 
βάση το περιεχόμενο, τις γραμματικές και λεξιλογικές 
επιλογές τους 

Α.Ι.8.4.  Ύφος και κειμενικό είδος, σχέση επικοινωνούντων, θέμα, 
περίσταση επικοινωνίας 

Α.Ι.8.5.  Τρόποι ανίχνευσης  του ύφους: λεξιλόγιο, σχήματα λόγου, 
σύνταξη, εγκλίσεις, χρήση συγκεκριμένου ρηματικού 
προσώπου, μη γλωσσικές επιλογές 

Α.Ι.8.6.  Γενικές διαπιστώσεις που προκύπτουν με συσχέτιση: 

 Στοιχείων του κειμένου μεταξύ τους 

 Ύφους, σκοπού, θέματος, επικοινωνιακού πλαισίου 
Α.Ι.8.7.  Έννοιες: ύφος, τυπικό, ουδέτερο, προθετικότητα κ.ά. 

Α.Ι.9.  Αναπτύσσουν 
προσωπική/κριτική 
τοποθέτηση επί των 

Α.Ι.9.1.  Θέσεις – αντιθέσεις  που προβάλλονται ή υπονοούνται στο 
κείμενο ή σε συνεξεταζόμενα (πολυφωνικά) κείμενα 



4 
 

απόψεων (θέσεων και 
αντιθέσεων) που 
προβάλλονται ή 
υπονοούνται στο κείμενο και 
καλλιεργούν 
κριτική/δημιουργική σκέψη 

Α.Ι.9.2.  Θέσεις – αντιθέσεις  κειμένου – ακροατή/αναγνώστη – 
προσωπική  

 
               ερμηνεία ακροατή/αναγνώστη 
Α.Ι.9.3.  Οπτική γωνία – προθετικότητα ομιλητή/συντάκτη 

 

Β.    ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Β.Ι.  Παράγουν   
προφορικό/ γραπτό 
κείμενο Επιχειρη-
ματολογίας,  
τοποθετώντας το σε 
επικοινωνιακό και  

κοινωνιοπολιτισμικό  
πλαίσιο. 

Β.Ι.α.  Ανάγκη για επικοινωνία και δράση εντός ευρύτερων μαθησιακών 
εμπειριών (συμμετοχή σε ενδοσχολικά/εξωσχολικά δρώμενα για 
ενημέρωση, διαμαρτυρία,  πρόσκληση κ.ά.) 

Β.Ι.β.  Ανάγκες της καθημερινής ζωής  
 
 
 

Β.Ι.1.  Εγγράφουν στο     
κατάλληλο για την  
επικοινωνιακή  
περίσταση κειμενικό 
είδος προφορικού/ 
γραπτού λόγου. 

Β.Ι.1.1. Κειμενικά είδη, με συγκεκριμένες λειτουργίες, που θα μπορούσαν    
              να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή ανάγκη, ενδεικτικά:  
               Άρθρο, Επιστολή (φιλική/ επίσημη), Ομιλία, Δομημένη Συζήτηση 

(debate), Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Ανακοίνωση, Διαφήμιση  
Β.Ι.1.2.  Βασικά χαρακτηριστικά κειμενικών ειδών, βλέπε Α.Ι.4.1. 
 
 

Β.Ι.3. Διαμορφώνουν 
το κατάλληλο  ύφος. 

Β.Ι.3.1.  Ύφος, βλέπε Α.Ι.8.4. – 5. 
 
 

Β.Ι.4. Χρησιμοποιούν 
το κατάλληλο 
θεματικό λεξιλόγιο ή 
και εξειδικευμένη 
ορολογία. 

Β.Ι.4.1.  Θεματικό λεξιλόγιο ή και εξειδικευμένη ορολογία  

Β.ΙΙ.1. Ακολουθούν την 
κατάλληλη δομή σε 
επίπεδο κειμένου/ 
παραγράφου, 
ανάλογα με τον 
κειμενικό τύπο/είδος 

Β.ΙΙ.1.1.  Οργανωτικά πρότυπα  - εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία 
κειμενικών τύπων και κειμενικών ειδών, βλέπε Α.ΙΙ.1.1. -  5. 

Β.ΙΙ.2. Αξιοποιούν τα 
κατάλληλα 
εκφραστικά μέσα και 
άλλα γλωσσικά/μη 
γλωσσικά  στοιχεία, 
ώστε να αναπτύξουν  
Επιχειρηματολογίαμε 
αξιοποίηση 
Περιγραφής 
/Αφήγησης/ 
Οδηγιών 

Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραστικά μέσα – γλωσσικά/μη γλωσσικά στοιχεία των 
κειμενικών τύπων, ενδεικτικά, βλέπε Α.ΙΙ.2.1.- 3.και Α.Ι.7.1. – 5. 

Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοσυντακτικές επιλογές, ανάλογα με τον κειμενικό τύπο,  
βλέπε Α.ΙΙ.4.1. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1  

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ 

Στίχοι: Νίκος Μωραΐτης 

Μουσική: Στάμος Σέμσης 

Ερμηνεία: Στάμος Σέμσης  
& Ανδριάνα Μπάμπαλη 

 

Χαθήκανε και το νερό 

τους έφερε ως εδώ 

Αδέσποτα χωρίς χαρτιά 

με πρόσωπα στεγνά 

 

"Εγώ που χρόνια τώρα τριγυρνώ 

σαν πουλί περιπλανώμενο 

μες στη μοναξιά, μες στην ξενιτιά 

που δεν την αντέχω άλλο πια..." 

 

Ξένος ήμουνα κι εγώ 

πριν γίνω αφεντικό 

πριν χτίσω και φτιαχτώ 

πριν μάθω να ξεχνώ 

Ξένος ήμουνα αλλά 

εσύ είσαι ο ξένος πια 

και δίπλα μου όπως ζεις 

τη μέρα μου ενοχλείς 

 

Χαθήκαμε μες στην κοιλιά 

μιας μάνας που ξεχνά 

Κι απ’ το εμείς το ξένο εγώ 

μου λέει να μισώ.  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Φώναζαν γειτόνισσα τους «μαυρού» και «jungle 
woman». Κρίθηκαν ένοχοι στο Δικαστήριο 

10:29 - Feb 02, 2016 www.cyprustimes.com 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έκρινε ένοχα τρία πρόσωπα 
για υπόθεση ρατσιστικής συμπεριφοράς κατά γυναίκας από την 
Γκάνα - Οι γείτονές της, την αποκαλούσαν «μαυρού» και 
«jungle woman». 

Ένοχα έκρινε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας τρία 

πρόσωπα σχετικά με περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς 
σε βάρος γειτόνισσάς τους στην Αραδίππου. 

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης ανδρόγυνο από την 
Αραδίππου μαζί με τη μητέρα της συζύγου παρενοχλούσαν 
γειτόνισσα τους από την Γκάνα. Το περιστατικό έλαβε χώρα 
τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012. Σύμφωνα με την 
καταγγελία και τη μαρτυρία της παραπονούμενης και του 
συζύγου της ενώπιον του Δικαστηρίου οι γείτονες της την 
κορόιδευαν με διάφορα υποτιμητικά σχόλια και βρισιές κυρίως 
στο facebook. Επίσης η γυναίκα από την Γκάνα κατήγγειλε ότι 

οι γείτονες της, της φώναζαν έξω από το σπίτι της «jungle 
woman», ενώ σε άλλη περίπτωση η σύζυγος από το ζεύγος των 
κατηγορουμένων της επιτέθηκε και την έσπρωξε ενώ η τρίτη 
κατηγορούμενη την εξύβρισε χυδαία. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης» το Δικαστήριο έκρινε ως 
αξιόπιστη την μαρτυρία της παραπονούμενης από την Γκάνα 
καθώς και του Κυπρίου συζύγου της και έκρινε ένοχους τους 
τρεις κατηγορούμενος, ενώ οι αγορεύσεις για τον μετριασμό 
της ποινής των τριών κατηγορουμένων ορίστηκαν για τις 16 
Φεβρουαρίου.  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4 (ΒΙΝΤΕΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2΄08΄΄: http://tinyurl.com/hezkw3d) 

ActionΑid1:  
«Μην τους 
καταδικάζεις. 
Άκουσέ τους» 

04/10/2014 

Στο νέο βίντεο της μη 
κυβερνητικής οργάνωσης κατά 
του ρατσισμού, ActionAid, η 
Μαρία Χούκλη, η Σμαράγδα 
Καρύδη, η Ξένια 

Καλογεροπούλου, η Μαίρη Συνατσάκη, ο Θοδωρής Αθερίδης, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, 
η Κατερίνα Λέχου, ο Λευτέρης Λαζάρου και ο Γιώργος Καραγκούνης έγιναν για λίγο 
μετανάστες και αφηγούνται μια ιστορία σαν κι αυτές που συμβαίνουν καθημερινά σε 
μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα, παρακινώντας μας να ακούσουμε την 
ακούσουμε. 

5 + 1 λόγοι που η ActionAid Ελλάς συνεχίζει να παίρνει θέση κατά του ρατσισμού: 

1. Γιατί το χρώμα και η καταγωγή δε θα έπρεπε να στερούν από κανέναν τα ανθρώπινα 
δικαιώματά του, δικαιώματα που ο ρατσισμός και οι ρατσιστικές επιθέσεις καταπατούν 
σε όλα τα επίπεδα. 

2. Γιατί σε όλες τις δράσεις της ActionAid σε ολόκληρο τον κόσμο, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι ο πυλώνας της δουλειάς μας. Για περισσότερα από 40 χρόνια είμαστε 
υπέρ των πιο φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων, των ανθρώπων που 
υφίστανται διακρίσεις. Και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους. 

3. Γιατί μια βουβή κοινωνία που δεν παίρνει θέση ενάντια σε κάθε εκδοχή ρατσισμού από 
τη βία μέχρι την αδιαφορία μπροστά στις διακρίσεις, κινδυνεύει. 

4. Γιατί όπως όλες οι γνήσια σημαντικές αλλαγές, έτσι και αυτή πρέπει να ξεκινήσει και από 
εμάς και την καθημερινότητά μας. Γι’ αυτό και λέμε ότι όλοι πρέπει να πάρουμε θέση 
τώρα! 

5. Γιατί το 2013, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 166 
περιστατικά ρατσιστικής βίας με τουλάχιστον 320 θύματα. 

+1: γιατί η εικόνα του νεκρού 27χρονου Σαχτζάτ, μετανάστη από το Πακιστάν που 
δολοφονήθηκε πέρυσι άγρια από δύο Έλληνες, ενώ πήγαινε για δουλειά και 20 ευρώ 
μεροκάματο στις 02:30 τα ξημερώματα με το ποδήλατό του, από το Περιστέρι στα 
Πετράλωνα, θα αρκούσε από μόνη της. 

Πηγή: ActionΑid 
http://koinonikokafeneio.gr/ 

 

                                                           
1 H ActionAid είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική, αναπτυξιακή οργάνωση με όραμα έναν κόσμο «χωρίς φτώχεια και αδικία μέσα στον 
οποίο κάθε άτομο απολαμβάνει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια». http://www.actionaid.gr/ 

http://koinonikokafeneio.gr/2014/10/04/action%ce%b1id-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%ad-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/
http://www.actionaid.gr/enimerosou/nea/racism/
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5 

Ο φόβος των μεταναστών…  
Η ανάγκη των ανθρώπων για επιβίωση, 

είναι που βρίσκεται στο κέντρο της 

ξενοφοβίας. Είμαστε κοινωνικά όντα, 

ωστόσο ζητάμε την ασφάλεια μέσα από την 

ομάδα. Αναζητάμε το να ανήκουμε σε μία 

ομάδα με κοινά στοιχεία με εμάς. Έτσι, 

οποιοσδήποτε είναι εκτός, γίνεται 

αυτόματα ο «ξένος». Και όπως καθετί 

άγνωστο, προκαλεί φόβο. 

Ο φόβος των ξένων υπήρχε πάντα. Κοιτάζοντας «πίσω» βλέπουμε τον φόβο που κυριαρχούσε 

έναντι των «βαρβάρων». Οι άλλοι που έχουν διαφορετικό χρώμα, διαφορετική θρησκεία, 

διαφορετική κουλτούρα. Η παγκοσμιοποίηση φέρνει όλο και πιο κοντά τους «ξένους» και η 

οικονομική κρίση αυξάνει τον φόβο απέναντι τους. Η γενικότερη ανασφάλεια λόγω κρίσης 

μεγαλώνει τον φόβο, τα άγχη, τις νευρώσεις2. Φοβόμαστε πολύ περισσότερο για την ασφάλειά 

μας και η ανάγκη μας να κάνουμε συγκεκριμένο το αντικείμενο του φόβου μας, μας οδηγεί 

στην δαιμονοποίηση3 του «ξένου». 

Οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες μπαίνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα. Τους φοβόμαστε για τη 

μετάδοση ασθενειών, τους φοβόμαστε για την εγκληματικότητα. 

Πηγαίοι4 τίτλοι σε εφημερίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως «αλλοδαπός 

εγκληματίας», ενισχύουν τη δημιουργία στερεοτύπων και η ξενοφοβία παίρνει διαστάσεις 

ρατσισμού. Δεν είναι τυχαία η εμφάνιση ομάδων που προβάλουν τα εθνικά μας ιδεώδη και τον 

φιλελληνισμό. Η ακραία όμως μορφή της ξενοφοβίας δεν μπορεί παρά να επιφέρει βία. 

Βία απέναντι στον «ξένο» αλλά και βία του «ξένου» ως άμυνα. Ο «ξένος» λειτουργεί σαν το 

μικρό παιδί που του αποδίδουν ταμπέλες. Αναγκάζεται κάποια στιγμή να τις επιβεβαιώσει και 

έτσι να δώσει σ’ αυτόν που του έδωσε την ταμπέλα την επιβεβαίωση και επομένως τη 

δημιουργία ενός φαύλου κύκλου. 

Η ξενοφοβία είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνεται. Δε γεννιέται το παιδί μας με τον φόβο του 

αλλοδαπού. Εμείς το μαθαίνουμε να τον φοβάται. Εξετάζοντας τις διαφορές μας με τους 

άλλους, εκτιμώντας τη διαφορετικότητα και αποδεχόμενοι τους άλλους, ανοίγουμε αρχικά 

έναν νέο δρόμο για εμάς και στη συνέχεια για την παγκόσμια πρόοδο. Τιμάμε τη 

διαφορετικότητα, ζούμε μ’ αυτή και προοδεύουμε μέσα απ’ αυτή. Αυτό άλλωστε είναι που 

προσφέρει η παγκοσμιοποίηση. 

http://anatropionline.gr/ 

 

                                                           
2 νεύρωση: πάθηση που χαρακτηρίζεται από ψυχολογικές διαταραχές χωρίς οργανική βλάβη 
3 δαιμονοποίηση: το να ρίχνω τις ευθύνες για όλα τα προσωπικά ή κοινωνικά προβλήματα σε έναν παράγοντα 
(εδώ: στους ξένους), με τον οποίο δεν έχω τις ψυχικές ή υλικές δυνάμεις να συγκρουστώ. 
4 πηγαίος: αυθόρμητος 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6: ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ; 

[Οι ακόλουθες γραφικές παραστάσεις και τα γενικά συμπεράσματα αποτελούν μέρος έρευνας που διενεργήθηκε από 

μαθητές σε Γυμνάσιο της επαρχίας Λευκωσίας κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007. Τα δεδομένα της εν λόγω έρευνας 

λήφθηκαν με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές του σχολείου.]  

  

  

  

Γενικά συμπεράσματα:  

Ενώ είναι ελάχιστοι οι συμμαθητές μας που απάντησαν με ειλικρίνεια ότι θεωρούν τους εαυτούς τους 

ρατσιστές, ωστόσο από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιό μας καταλήγουμε στην επιβεβαίωση των 

υποθέσεών μας: σε πολλά σημεία είμαστε δυστυχώς ρατσιστές και συμπεριφερόμαστε αλλιώς στους ομοεθνείς 

μας και αλλιώς στους ανθρώπους με διαφορετική εθνικότητα, χρώμα ή θρησκεία. Από την άλλη πλευρά 

διαπιστώσαμε με χαρά μας ότι ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου μας δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος ο 

ρατσισμός εναντίον των γυναικών ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η στάση και η συμπεριφορά μας 

επιδέχονται, ωστόσο, βελτίωση, αν θέλουμε να θεωρούμαστε σωστοί πολίτες του κόσμου. 
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Βιωματικό Εργαστήριο: Νέα Ελληνική Γλώσσα 

Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο (και το Λύκειο) 

Εισηγήτριες: 

Φωτεινή Θεοδούλου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων - Ευτυχία Πιπονίδου, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Κυπρούλα Γεωργίου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων 

Συντονίστρια: Δρ. Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες 

Α. Διαφοροποίηση: Η τεχνική των ερωτήσεων στην ολομέλεια 

Διαφοροποιημένες ερωτήσεις  για την κατανόηση των πιο πάνω κειμένων για τη Γ΄ Γυμνασίου 
[Εκεί όπου οι ερωτήσεις τοποθετούνται σε πλαίσιο, απευθύνονται σε μαθητές που διακρίνονται σε κάποια άλλη πέραν της λεκτικής/γλωσσικής νοημοσύνης, δηλαδή σε μαθητές που έχουν ανεπτυγμένη τη 

λογική/μαθηματική, μουσική/ρυθμική, οπτική/χωρική, σωματική/κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, φυσιοκρατική/νατουραλιστική νοημοσύνη σύμφωνα με τον Gardner.] 

       ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ                                                                                 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

 
 
Α.Ι.5.1.  Κειμενικό είδος – βασικά 
χαρακτηριστικά, βλέπε Α.Ι.4.1. 
Α.Ι.5.2.  Επικοινωνιακό πλαίσιο 

 Παράγοντες επικοινωνίας: πομπός - δέκτης, 
μήνυμα, μέσο, επικοινωνιακή περίσταση, 
συνθήκες επικοινωνίας, πολιτισμικές σχέσεις 

 Σχέση συνομιλητών/πομπού - δέκτη: 
- Άξονας ισοτιμίας - αλληλεγγύης: καθημερινή, 

άτυπη συνομιλία μεταξύ  
     οικείων ή φίλων (αυθόρμητος λόγος) 
- Άξονας εξουσίας - ανοικειότητα συνομιλητών  

εξαιτίας κοινωνικής απόστασης: σοβαρή, 
τυπική συνομιλία (προσχεδιασμένος - τυπικός 
λόγος)  

 Διάδραση πομπού - δέκτη 
 
Α.Ι.5.3.  Ιστορικότητα του κειμένου: Πληροφορίες 
για τον δημιουργό, το  ευρύτερο ιστορικό, 
κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
-Σε ποιο είδος ανήκει το  κείμενο; 
-Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της 
ιστορίας;   
-Ποια ιστορία θυμάται  ο αφηγητής; 
Δώστε λεπτομέρειες. (περιγραφικές 
ερωτήσεις) 
 
 
 
 
 
 
      
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2  
-Πού και πότε συνέβησαν τα 
περιστατικά που  διαβάσατε στο 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
- Σε ποιο είδος ανήκει το  κείμενο; 
-Ποιες πληροφορίες μας δίνει ο 
στιχουργός στην τρίτη στροφή για 
τον ξένο; 
-Τι θυμάται ο ξένος από το 
παρελθόν του; Σε ποιους στίχους 
βρήκατε τις αναμνήσεις του; 
(περιγραφική και διερευνητική 
ερώτηση) 
 
 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
-Πού και πότε συνέβησαν τα 
περιστατικά που  διαβάσατε στο 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

-Σε ποιο είδος ανήκει το κείμενο; 
- Ποια σχήματα λόγου μπορείτε 
να εντοπίσετε στις δυο πρώτες 
στροφές και πώς σχετίζονται τα 
σχήματα αυτά με το θέμα της 
μετανάστευσης; (διερευνητική 
ερώτηση)  
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
-Πού και πότε συνέβησαν τα 
περιστατικά που  διαβάσατε στο 

Διαφοροποιημένη ερώτηση για μαθητές με ρυθμική νοημοσύνη: Ακούστε το τραγούδι και καταγράψτε 

τα συναισθήματα που σας δημιουργεί η μελωδία. Πιστεύετε ότι ταιριάζει η επιλογή της μελωδίας με το 

νόημα του τραγουδιού; Γιατί; (ερώτηση κρίσης- αξιολόγηση) 
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δημιουργίας του, πραγματολογικές αναφορές για 
τον χώρο και τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα 
γεγονότα στα οποία αναφέρεται το κείμενο.   
 
Α.Ι.1.6.  Λειτουργία των σημείων στίξης 
 
 

κείμενο; 
(περιγραφική ερώτηση) 
 
-Έχεις ζήσει κάποιο ανάλογο 
περιστατικό που τιμωρήθηκε ή έμεινε 
ατιμώρητο; Αφηγήσου το περιστατικό 
που έζησες ή άκουσες και σύγκρινέ το 
με αυτό που αφηγείται το κείμενο ως 
προς τις προθέσεις των 
πρωταγωνιστών . (ερώτηση κρίσεως-
σύγκριση) 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
-Πώς σχετίζεται το μήνυμα του 
κειμένου 3 με το περιεχόμενο του 
κειμένου 2; (επαναφορά 
προηγούμενης γνώσης) 
-Φανταστείτε ότι θα γράφατε ένα 
δικό σας μήνυμα σε τοίχο με ανάλογο 
περιεχόμενο. Πώς θα ήταν; 
(εφαρμογή έννοιας) 
 

κείμενο; 
(περιγραφική ερώτηση) 
 
-Συμφωνείτε με το παράλληλο 
περιστατικό ρατσισμού που 
αφηγήθηκε ο συμμαθητής σας; Πώς 
σχετίζονται μεταξύ τους τα δυο 
περιστατικά ρατσισμού; 
(διερευνητική ερώτηση- 
επαναφορά της ερώτησης ΚΑΙ 
εμπλοκή άλλου μαθητή)  
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
-Τι νομίζετε ότι εννοεί το μήνυμα;  
(απλή διερευνητική ερώτηση) 
-Γιατί  πιστεύετε ότι ο συγγραφέας 
τελειώνει το μήνυμά του με τρία 
ερωτηματικά; (ερώτηση κρίσης-
αξιολόγηση) 

κείμενο; 
(περιγραφική ερώτηση) 
 
-Το περιστατικό τοποθετείται 
χρονικά το 2012. Έχετε ακούσει 
πρόσφατα κάποιο αντίθετο 
περιστατικό, τέτοιο που να 
προωθεί την ενσωμάτωση ξένων 
ατόμων στην κοινωνία μας; 
Περιγράψτε το και εντοπίστε τις 
αντιθέσεις. (ερώτηση κρίσεως- 
σύγκρισης ΚΑΙ αντίθεσης) 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
-Τι νομίζετε ότι εννοεί το μήνυμα; 
(απλή διερευνητική ερώτηση) 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ/ ΧΩΡΙΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

-Δημιουργήστε ένα δικό σας 
σύνθημα με παρόμοιο νόημα. 
Αξιοποιήστε ιδίως τα σημεία  
στίξης. 

Α.Ι.6.1.  Στρατηγικές κατανόησης για διάκριση 
βασικών - δευτερευουσών 
πληροφοριών, ενδεικτικά: 

 Σημειώσεις, υπογραμμίσεις (κατά τη 
διάρκεια της ενεργητικής ακρόασης)  

 Πολλαπλές ακροάσεις/αναγνώσεις 
(σιωπηρή/ μεγαλόφωνη ανάγνωση, 
επιλεκτική/ δεύτερη ακρόαση/ανάγνωση 
κ.ά.) 

 Ερωτήσεις ανοικτού/κλειστού τύπου 

 Προφορική αναδιήγηση  περιεχομένου 

 Εννοιολογικοί χάρτες και νοητικές εικόνες 
(παραδείγματα - δημιουργία) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4 
 
-Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι 
τρεις σοβαρότερες συνέπειες των 
στάσεων που αναφέρονται στα 6 
σημεία της οργάνωσης Action Aid; 
(ερώτηση κρίσεως-αίτιο και 
αποτέλεσμα) 
 
 
 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4 
 
-Αφηγηθείτε με δικά σας λόγια 
τουλάχιστον 3 από τους λόγους για 
τους οποίους η οργάνωση Action Aid 
τάσσεται εναντίον του ρατσισμού. 
(περιγραφική ερώτηση) 
- Ποιος από τους λόγους είναι κατά 
τη γνώμη σας ο πιο σοβαρός και 
γιατί; (ερώτηση κρίσης-αξιολόγηση) 
 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4 
  
-Αφού μελετήσετε τους 6 
λόγους για τους οποίους η 
οργάνωση Action Aid τάσσεται 
εναντίον του ρατσισμού, 
ιεραρχήστε τους λόγους από τον 
λιγότερο ως τον περισσότερο 
σοβαρό κατά τη γνώμη σας και 
αιτιολογήστε την κατάταξή σας. 
(λύση προβλήματος –    
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ  ΛΟΓΙΚΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ     
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ) 
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Α.Ι.6.2.  Σημεία εστίασης στη διάκριση βασικών  - 
δευτερευουσών πληροφοριών, ενδεικτικά: 

 Κειμενικοί τύποι που πιθανόν να 
(συν)υπάρχουν στο κείμενο.  

 Θεματικό λεξιλόγιο ή/και εξειδικευμένη 
ορολογία, λέξεις /φράσεις -κλειδιά   

 Νοηματικές ενότητες, θεματικοί άξονες 
ενοτήτων, τίτλοι ενοτήτων 

 Παράγραφοι κάθε ενότητας, θεματικά 
κέντρα παραγράφων, δομικά στοιχεία 
παραγράφων, πλαγιότιτλοι 

 
Α.Ι.6.3.  Στρατηγικές  για γλωσσική εξομάλυνση 
του κειμένου, ενδεικτικά:  

 Συμφραζόμενα 

 Ετυμολογία 

 Συνώνυμα – Αντώνυμα 

 Λίστες λέξεων (επιλογή της σωστής λέξης 
από ομάδα λέξεων) 

 Χρήση λεξικών  
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
-Ποιο θα μπορούσε να είναι το θέμα 
κάθε παραγράφου σε μια φράση 
λίγων λέξεων (πλαγιότιτλο); 
(ερώτηση κρίσεως-αξιολόγηση 
πληροφορίας) 
-Αφηγηθείτε τα βασικά νοήματα  με 
δικά σας λόγια. (περιγραφική 
ερώτηση) 
 
 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
-Αναλύστε τις λέξεις ξενοφοβία, 
επιβίωση, φιλελληνισμός στα 
συνθετικά τους και δώστε τη σημασία 
τους περιφραστικά. Όπου χρειάζεται 
μπορείτε να αξιοποιήσετε το Λεξικό 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
(διερευνητική ερώτηση) 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 6 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
    ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
-Μελετήστε τις γραφικές 

παραστάσεις και παρουσιάστε με 
δικά σας λόγια τα συμπεράσματα. 

(περιγραφική ερώτηση) 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
-Υπογράμμισε τη βασική πρόταση 
κάθε παραγράφου. (ερώτηση 
κρίσεως-αξιολόγηση) 
 - Αντιγράψτε τις βασικές προτάσεις 
σε μια σειρά.  
 
 
 
 
 
 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
-Δώστε ένα συνώνυμο και ένα 
αντώνυμο των πιο κάτω λέξεων: 
   Ασφάλεια 
   Εμφάνιση 
-Επιλέξτε ακόμη δύο λέξεις από το 
κείμενο και καταγράψτε ένα 
συνώνυμο και ένα αντώνυμό τους. 
Εκεί όπου χρειάζεται αξιοποιήστε το 
λεξικό του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας (διερευνητική ερώτηση) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
-Επιλέξτε 5 λέξεις από το κείμενο 
που σχετίζονται με τον ρατσισμό 
και φτιάξτε μιαν ιστορία με 
θεματική πρόταση «Το τέρας του 
ρατσισμού είναι συνεχώς 
μπροστά μας». (ερώτηση 
αποκλίνουσας σκέψης) 
              

        

 
 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΞΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
-Επιλέξτε πέντε λέξεις του 
κειμένου, σκεφτείτε και 
αφηγηθείτε μια σύντομη ιστορία 
με θέμα τον ρατσισμό στην οποία 
να περιλαμβάνονται οι λέξεις 
που επιλέξατε. (ερώτηση 
αποκλίνουσας  σκέψης) 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ) 

-Οι γραφικές παραστάσεις που 

μελετήσατε, καθρεφτίζουν, πιστεύετε 
την κατάσταση στην κοινωνία μας 

σήμερα; Τεκμηριώστε την απάντησή σας 
αναφέροντας 3 τουλάχιστον πρόσφατα 
παραδείγματα. (ερώτηση κρίσεως που 
σχετίζεται με αξιολόγηση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων) 

Διαφοροποιημένη ερώτηση για μαθητές με λογική/μαθηματική νοημοσύνη:  

Δημιουργήστε έναν πίνακα και καταγράψτε τα αίτια του ρατσισμού που αναφέρονται στο κείμενο. 
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Β. Διαφοροποίηση: Συνεργατική μάθηση 

Δείκτης Επάρκειας Προτεινόμενη δραστηριότητα 

Α.Ι.6.3.  Στρατηγικές  για γλωσσική εξομάλυνση του 
κειμένου, ενδεικτικά:  

 Συμφραζόμενα 

 Ετυμολογία 

 Συνώνυμα – Αντώνυμα 

 Λίστες λέξεων (επιλογή της σωστής λέξης από 
ομάδα λέξεων) 

 Χρήση λεξικών  

Κείμενο 5 
Διαφοροποίηση εργασίας ως προς τη διαδικασία σε ομοιογενείς ομάδες με βάση την ετοιμότητα 
1η Εργασία (για μαθητές που δυσκολεύονται) 
Να αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με την κατάλληλη ερμηνεία από τη δεξιά στήλη. 
Ακολούθως, να επιλέξετε δύο από τους όρους και να σχηματίσετε προτάσεις στις οποίες να διακρίνεται 
με σαφήνεια η σημασία των όρων.   
  

Όροι Ερμηνεία 

1. ξενοφοβία α. Ύψιστες ηθικές ιδέες και αρχές 

2. φαύλος κύκλος β. Η εχθρότητα προς τους ξένους ως φορείς πολιτιστικών 
επιδράσεων, που αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους ως 
επικίνδυνες. 

3. στερεότυπο γ. Αδιέξοδη κατάσταση, που επαναλαμβάνεται (κυκλικά) 
επιστρέφοντας στο ίδιο σημείο χωρίς λύση. 

4. ιδεώδη δ. Χαρακτηρισμός για μια ομάδα ανθρώπων που βασίζεται σε 
μια γενική άποψη για τη συγκεκριμένη ομάδα  

 
2η Εργασία (για μαθητές που βρίσκονται στο επίπεδο της τάξης) 
Ξενοφοβία, φαύλος κύκλος, στερεότυπο, ιδεώδη: Να αναζητήσετε τη σημασία των λέξεων αυτών στο 
λεξικό και να καταγράψετε έναν δικό σας ορισμό για καθεμία. Στον κάθε ορισμό σας να συμπεριλάβετε 
τουλάχιστον ένα παράδειγμα που να εξηγεί τον όρο. 
3η Εργασία (για μαθητές πάνω από το επίπεδο της τάξης) 
Να φτιάξετε ένα μικρό γλωσσάρι με λέξεις του Κειμένου 5 και άλλων κειμένων της Ενότητας 3 του 
βιβλίου σας που σχετίζονται με τον ρατσισμό. Στο γλωσσάρι να συμπεριλάβετε συνολικά οκτώ λέξεις. 
Ακολούθως, να γράψετε μια ολοκληρωμένη παράγραφο χρησιμοποιώντας όλες τις λέξεις που 
συμπεριλάβατε.  

Α.Ι.6.5.  Τρόποι και μέσα πειθούς, ενδεικτικά:  

  Επίκληση στη λογική (επιχειρήματα, τεκμήρια 
κ.ά.)  

 Επίκληση στο συναίσθημα 
(αφήγηση/περιγραφή γεγονότων/    
καταστάσεων κ.ά.)  

  Επίκληση στην αυθεντία (ρήσεις 

Διαφοροποίηση εργασίας ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία σε ομοιογενείς ομάδες με βάση  
το μαθησιακό προφίλ (τύποι νοημοσύνης Gardner) 
1η Εργασία (Λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη) 
Κείμενο 5: (α) Ποιους τρόπους πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας του Κειμένου 5, για να πείσει ότι 
υπάρχει ξενοφοβία στις μέρες μας; (β) Να δημιουργήσετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα την 
ξενοφοβία, όπου θα σκιαγραφείτε την κατάσταση στις μέρες μας και θα επιχειρείτε (με δικούς σας 
τρόπους/μέσα πειθούς) να πείσετε τους συμμαθητές σας για την αξία της διαφορετικότητας.  



 

 5 

 

προσωπικοτήτων, αποφθέγματα κ.ά.)  

 Επίκληση στο ήθος του ομιλητή/συντάκτη 
(προβολή των αρετών του)  

 Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου (προβολή 
των αρνητικών στοιχείων της προσωπικότητας 
του αντιπάλου) 

 
 
Β.Ι.  Παράγουν   προφορικό/ γραπτό κείμενο 
Επιχειρηματολογίας,  τοποθετώντας το σε 
επικοινωνιακό και κοινωνιοπολιτισμικό  πλαίσιο. 

 
Β.Ι.1.  Εγγράφουν στο κατάλληλο για την  
επικοινωνιακή περίσταση κειμενικό είδος 
προφορικού/ γραπτού λόγου. 
 
Β.Ι.4. Χρησιμοποιούν το κατάλληλο θεματικό 
λεξιλόγιο ή και εξειδικευμένη ορολογία. 
 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιούν τα κατάλληλα εκφραστικά μέσα και 
άλλα γλωσσικά/μη γλωσσικά  στοιχεία, ώστε να 
αναπτύξουν  Επιχειρηματολογία με αξιοποίηση 
Περιγραφής /Αφήγησης / Οδηγιών 

2η Εργασία (Λογική/μαθηματική νοημοσύνη) 
Κείμενο 6: (α) Το Κείμενο 6 έχει ως τίτλο την ερώτηση «Είμαστε ρατσιστές;». Ποια απάντηση δίνεται σε 
αυτό το ερώτημα από τους συντάκτες του κειμένου; Ποιος τρόπος και ποιο μέσο πειθούς 
χρησιμοποιείται; (β) Ισχύει η ίδια κατάσταση και στο σχολείο σας; Με ποιον τρόπο θα πείθατε για την 
υπόθεσή σας; (Καταστρώστε ένα σχέδιο δράσης. / Δημιουργήστε ένα ερωτηματολόγιο για τους 
συμμαθητές σας, με στόχο να ανακαλύψετε ποια κατάσταση ισχύει στο σχολείο σας.)  
3η Εργασία (Μουσική/ρυθμική νοημοσύνη) 
Κείμενο 1: (α) Ποια κατάσταση περιγράφεται στο τραγούδι; (β) Πώς προσπαθούν ο στιχουργός και ο 
συνθέτης να μας συγκινήσουν (ο καθένας από τη δική του πλευρά);  
4η Εργασία (Οπτική/χωρική νοημοσύνη) 
Κείμενο 3: (α) Ποιος είναι ο σκοπός του Κειμένου 3; (β) Ποιους τρόπους και ποια μέσα πειθούς 
χρησιμοποιεί ο δημιουργός του κειμένου, για να μας αγγίξει; (γ) Δημιουργήστε ένα δικό σας σύνθημα 
ενάντια στον ρατσισμό. 
 
Διαφοροποίηση εργασίας ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία σε ανομοιογενείς ομάδες με βάση  
το μαθησιακό προφίλ (τύποι νοημοσύνης Gardner) 
Εργασία 
Αφού μελετήσετε τα Κείμενα 3, 5 και 6, να φτιάξετε με την ομάδα σας μια αφίσα ενάντια στον ρατσισμό. 
Στην αφίσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έντονους τίτλους, ένα σύντομο κείμενο (λεκτική/γλωσσική 
νοημοσύνη), διαγράμματα (λογική/μαθηματική νοημοσύνη), εικόνες ή φωτογραφίες (οπτική/χωρική 
νοημοσύνη). Να χρησιμοποιήσετε μέσα πειθούς, για να αγγίξετε το κοινό σας, προβάλλοντας τον 
σεβασμό στα συναισθήματα των άλλων (διαπροσωπική νοημοσύνη) και καταθέτοντας τις προσωπικές 
σας προτάσεις για λήψη μέτρων (ενδοπροσωπική νοημοσύνη).  

Α.Ι.8.1.  Σκοπός, ενδεικτικά: πληροφόρηση, 
διαμαρτυρία, πειθώ (να οδηγηθεί ο  

              αναγνώστης σε ορισμένη ενέργεια, 
συμπεριφορά ή αντίληψη)  

Α.Ι.8.2.  Μέσα ανίχνευσης του σκοπού: ο τίτλος, ο 
τόπος και ο χρόνος, το μέσο δημοσίευσης, η 
άποψη που υποστηρίζεται/ εκφράζεται, το 
λεξιλόγιο, η σύνταξη, το ύφος, τα 
εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία, 
πιθανές ρητές δηλώσεις στο κείμενο 

 
 
Α.Ι.7.1.  Πολυτροπικότητα – οπτικοποίηση κειμένου, 

ενδεικτικά: εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, 

Διαφοροποίηση εργασίας ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία σε ομοιογενείς ομάδες με βάση  
το μαθησιακό προφίλ (τύποι νοημοσύνης Gardner) 
Κείμενο 4 

Βασική ερώτηση: Ποιος είναι ο σκοπός της σύντομης ταινίας; Πώς τα γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία 
συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού; 

1η Εργασία (Λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη) 
Παρατηρήστε το μήνυμα στο τέλος της σύντομης ταινίας («Μην τους καταδικάζεις. Άκουσέ τους.»). (α) Το 
θεωρείτε εύστοχο; Ταιριάζει με το περιεχόμενο και τον σκοπό της ταινίας; Δικαιολογήστε την απάντησή 
σας. (β) Αξιολογήστε τον τρόπο προβολής του: χρώμα, μέγεθος, είδος γραμματοσειράς, τρόπος 
εμφάνισης  
2η Εργασία (Μουσική/ρυθμική νοημοσύνη) 
Παρατηρήστε τη μουσική υπόκρουση και τους ήχους που ακούγονται κατά τη διάρκεια της σύντομης 
ταινίας. Πώς συμβάλλουν στην οικοδόμηση του μηνύματος της ταινίας;  
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σχήματα,  ποικίλα γραφήματα και το 
πληροφοριακό/ συναισθηματικό/ιδεολογικό 
τους φορτίο, αλλά και αριθμοί, βέλη, σημεία 
(bullets), για ενίσχυση της λειτουργικότητας 
του κειμένου.  

Α.Ι.7.2.  Μουσική, ηχητικά εφέ κ.ά.  
Α.Ι.7.3.  Χρώματα, μέγεθος και είδος της 

γραμματοσειράς  
Α.Ι.7.4.  Διάταξη και σχέση γλωσσικών και μη 

γλωσσικών στοιχείων στον χώρο 
Α.Ι.7.5.  Μη γλωσσικά στοιχεία 

 Παραγλωσσικά: επιτονισμός - διακύμανση της 
φωνής και χρωματισμός της - παύσεις, 
προφορά, ένταση, ρυθμός στον λόγο (χωρίς 
παύσεις, επαναλήψεις, χασμωδίες)  

 Εξωγλωσσικά: χειρονομίες, κινήσεις, στάση 
του σώματος, βηματισμός,  
έκφραση του προσώπου, βλέμμα, μορφασμοί  

3η Εργασία (Οπτική/χωρική νοημοσύνη) 
Παρατηρήστε τη σκηνοθεσία της σύντομης ταινίας. Ποιες οδηγίες φαίνεται πως έδωσε στον 
κινηματογραφιστή για τη λήψη των διαφόρων σκηνών; Πώς αξιολογείτε εσείς αυτή τη λήψη των σκηνών; 
Πώς εξυπηρετεί τον στόχο της ταινίας;   
4η Εργασία (Διαπροσωπική/Ενδοπροσωπική νοημοσύνη) 
Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο αφηγούνται την ιστορία οι συμμετέχοντες στην ταινία. Ποια μη 
γλωσσικά στοιχεία χρησιμοποιούν, για να μεταδώσουν το μήνυμα της ταινίας; Πιστεύετε ότι πετυχαίνουν 
τον στόχο τους; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  
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Γ. Διαφοροποίηση: Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

Δείκτης Επιτυχίας Προτεινόμενη δραστηριότητα 

Α.Ι.7.  Αξιοποιούν τα μη 
γλωσσικά στοιχεία, για να 
προσλάβουν το κεντρικό 
νόημα του κειμένου.  

 
Α.Ι.8.  Εξάγουν 

συμπεράσματα για το 
κεντρικό νόημα του 
κειμένου, με αναφορά στον 
σκοπό και το ύφος. 

 

Διαφοροποίηση εργασίας ως προς το αποτέλεσμα με βάση τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ (τύποι 
νοημοσύνης Gardner) 
Να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες εργασίες. 

1η Εργασία (Οπτική/χωρική νοημοσύνη) 
Παρατηρήστε το διπλανό σκίτσο του Lex Drewinski. Ποιος 
πιστεύετε πως είναι ο σκοπός της δημιουργίας του και 
ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο 
σκιτσογράφος; Εξηγήστε με αναφορά στα μη γλωσσικά 
στοιχεία που χρησιμοποιεί.  

 
2η Εργασία (Λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη) 
1. (α) Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο συνθήματα ή αποφθέγματα ενάντια στον ρατσισμό και να φτιάξετε έναν δικό 
σας κατάλογο με τουλάχιστον δέκα διαφορετικά εύστοχα -κατά τη γνώμη σας- συνθήματα ή αποφθέγματα. (β) Να 
επιλέξετε ένα από τα συνθήματα ή αποφθέγματα από τον κατάλογό σας και να γράψετε πώς θα το ερμηνεύατε (σε 
μια παράγραφο τουλάχιστον 50 λέξεων).  
ή  
2. Να προτείνετε ένα δικό σας σύνθημα ενάντια στον ρατσισμό και να γράψετε πώς θα το ερμηνεύατε (σε μια 
παράγραφο τουλάχιστον 50 λέξεων).  
3η Εργασία (Μουσική/ρυθμική νοημοσύνη) 
Ακούστε τα τραγούδια «Όλοι στη ζωή δεν είμαστε ίδιοι» (https://www.youtube.com/watch?v=6-Ck8EicSJw) και 
«Διαφορετικοί» (https://www.youtube.com/watch?v=ai6EQWSYyVI). Ποιος είναι ο κοινός σκοπός των δύο 
τραγουδιών; Πιστεύετε ότι η μουσική του κάθε τραγουδιού εξυπηρετεί τον σκοπό του (και ταιριάζει με τους 
στίχους); Δικαιολογήστε την απάντησή σας.   

https://www.youtube.com/watch?v=6-Ck8EicSJw
https://www.youtube.com/watch?v=ai6EQWSYyVI
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Α.Ι.9.  Αναπτύσσουν 
προσωπική/κριτική 
τοποθέτηση επί των 
απόψεων (θέσεων και 
αντιθέσεων) που 
προβάλλονται ή 
υπονοούνται στο κείμενο 
και καλλιεργούν 
κριτική/δημιουργική 
σκέψη. 

 
 
 

Διαφοροποίηση εργασίας ως προς το αποτέλεσμα με βάση την ετοιμότητα 
Κείμενο 5 
1η Εργασία (για μαθητές που δυσκολεύονται) 
«Αναζητάμε το να ανήκουμε σε μία ομάδα με κοινά στοιχεία με εμάς. Έτσι, οποιοσδήποτε είναι εκτός, γίνεται 
αυτόματα ο ”ξένος”.» Συμφωνείτε με αυτό το απόσπασμα του κειμένου; Να αναπτύξετε την άποψή σας σε μια 
παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας και παραδείγματα από την καθημερινή σας ζωή.  
2η Εργασία (για μαθητές που βρίσκονται στο επίπεδο της τάξης) 
«Η ξενοφοβία είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνεται.» Σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων να σχολιάσετε αυτό το 
απόσπασμα του κειμένου και να προτείνετε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προωθήσουμε την άρση της 
ξενοφοβίας στο σχολείο.  
3η Εργασία (για μαθητές πάνω από το επίπεδο της τάξης) 
«Η παγκοσμιοποίηση φέρνει όλο και πιο κοντά τους ”ξένους” και η οικονομική κρίση αυξάνει τον φόβο απέναντι 
τους.» Συμφωνείτε με αυτή τη θέση του συγγραφέα του Κειμένου 5; Ποιοι άλλοι παράγοντες αυξάνουν κατά τη 
γνώμη σας τον φόβο απέναντι στους ξένους στη σημερινή κοινωνία; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 
δύο παραγράφων (80-100 λέξεων).  
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