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Προτεινόμενη ανάπτυξη Θεματικής Ενότητας 

Θ.Ε.: «Το Διαδίκτυο» 

Συγγραφή: Βασιλική Παπαδάκη, Φιλόλογος, 

1
ο
 Δίωρο (Επιλογή θέματος – Διατύπωση ερωτημάτων) 

Όπως προνοεί το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, η θεματική ενότητα 

επιλέγεται με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των μαθητών/τριών. 

O/η εκπαιδευτικός προκαλεί τους μαθητές/τριες να προτείνουν θέματα που τους ενδιαφέρουν.  Με 

εισήγηση των παιδιών αρχίζει συζήτηση για τις ασχολίες τους στον ελεύθερό τους χρόνο. Στην  

πορεία της συζήτησης διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των μαθητών/τριών περνά πολλές ώρες την 

ημέρα μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.   Ένας μαθητής προτείνει να μελετηθεί το θέμα της 

χρήσης του διαδικτύου.  Πολλά παιδιά το αποδέχονται, ενώ μια μικρή ομάδα μαθητών αντιδρά και 

εισηγείται να μελετηθεί το θέμα του αθλητισμού, αφού αυτή είναι η κύρια δική τους ασχολία στον 

ελεύθερό τους χρόνο.  Ο/Η εκπαιδευτικός αφήνει τα παιδιά να συζητήσουν και συντονίζει τη 

συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας ακούγονται επιχειρήματα υπέρ και κατά του ενός ή του άλλου 

θέματος. Τελικά η τάξη αποφασίζει, πλειοψηφικά, να μελετηθεί πρώτα το θέμα του διαδικτύου και το 

θέμα του αθλητισμού να μελετηθεί σε κατοπινό στάδιο.   

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες, τους δίνει χρόνο για να 

συζητήσουν το θέμα και να ετοιμαστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα να διατυπώσουν τις αρχικές 

απόψεις, ερωτήματα, απορίες τους και συνεπώς τις πτυχές του θέματος που θα ήθελαν να 

διερευνήσουν. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων μιας ομάδας όλοι οι μαθητές/τριες 

παρακολουθούν προσεκτικά και καταγράφουν τα κύρια σημεία, ώστε να γίνει σύγκριση με τα 

ευρήματα της δικής τους ομάδας, 

Στις ανακοινώσεις των μαθητών/τριών ακούγονται ωφέλειες του διαδικτύου, όπως:  

α) μπορούν να συνομιλούν με φίλους τους εύκολα και χωρίς κόστος, οποιαδήποτε ώρα,  β) βρίσκουν 

εύκολα υλικό για διάφορες εργασίες που τους αναθέτουν στο σχολείο, γ) βλέπουν ταινίες και ακούνε 

μουσική της αρεσκείας τους, στο δωμάτιό τους, χωρίς να ενοχλούν τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους, 

και κίνδυνοι, όπως:  

α) προσβολή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από ιούς,  β) πιθανότητα κλοπής ή εκμετάλλευσης των 

προσωπικών τους δεδομένων, γ) πιθανότητα ανεύρεσης σελίδων με ακατάλληλο περιεχόμενο,  δ) 

κίνδυνος από γνωριμίες με άγνωστα πρόσωπα που αποκρύπτουν την αληθινή τους ταυτότητα. 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολουθεί τα παιδιά διαφωνούν ως προς την αξιολόγηση και 

ιεράρχηση, κυρίως των κινδύνων.  Μια μαθήτρια υποστηρίζει έντονα ότι, ενώ ο κίνδυνος από 

γνωριμίες μέσω διαδικτύου υπερπροβάλλεται από διάφορα μέσα, στην Κύπρο δεν έχουν συμβεί 

αρκετά τέτοια περιστατικά, που να δικαιολογούν την ενασχόληση αρκετών φορέων με το θέμα. 

Μέσα από την προβληματική που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα, αποφασίζεται να  διατυπωθεί το 

προς διερεύνηση θέμα.  Ένας μαθητής προτείνει το ερώτημα: «Ποιες οι ωφέλειες και ποιοι οι 
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κίνδυνοι για έναν έφηβο από τη χρήση του διαδικτύου;».  Μια μαθήτρια προτείνει να προστεθεί το 

ερώτημα: Πώς μπορεί ένας έφηβος να προστατέψει τον εαυτό του από τους κινδύνους που 

παραμονεύουν από τη χρήση του διαδικτύου; Μια άλλη μαθήτρια εκφράζει την άποψη ότι τα 

ερωτήματα είναι απλοϊκά και μπορούν να απαντηθούν άμεσα χωρίς τη μελέτη κειμένων.  Ένας  

μαθητής προτείνει να μαζευτούν διάφορα κείμενα και να μελετηθούν, ώστε να διαφανεί ο τρόπος που 

παρουσιάζεται στο κάθε κείμενο το όλο θέμα π.χ. πώς ιεραρχούνται οι κίνδυνοι, πού δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση (ωφέλειες ή κίνδυνοι) κλπ.  Η πρόταση γίνεται αποδεκτή καθώς φαίνεται ότι 

έχουν και οι ίδιοι έντονες απόψεις για το θέμα. Ο/Η εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι κατά τη διερεύνηση 

του γενικού θέματος πιθανόν να εμφανιστούν και άλλα ζητήματα, όπως π.χ. ο ρόλος που μπορεί να 

διαδραματίσουν οι γονείς κ.ά. 

Από κοινού αποφασίζεται ο τρόπος που θα εργαστεί η τάξη για να διερευνηθεί το όλο θέμα: Να 

συγκεντρωθούν κείμενα (που θα φέρουν στην τάξη ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες) να 

διαβαστούν, να αξιολογηθεί η συνάφεια τους με τα ερωτήματα που τέθηκαν και να αποφασιστεί κατά  

πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν  στην τάξη. Αφού επιλεγούν τα κατάλληλα κείμενα, να αναλυθούν 

αντιπαραβολικά, ώστε, αφού οι μαθητές/τριες εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και διαμορφώσουν 

άποψη για το θέμα, να προχωρήσουν σε παραγωγή δικών τους κειμένων. Μερικοί μαθητές/τριες 

εκφράζουν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν ενημερωτικά κείμενα τα οποία να δημοσιευτούν στη 

σχολική εφημερίδα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και οι συμμαθητές/τριές τους των  άλλων τάξεων για 

το θέμα. 

2
ο
 Δίωρο (Αξιολόγηση/επιλογή κειμένων) 

Ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες φέρνουν κείμενα στην τάξη, τα οποία διανέμονται στις ομάδες 

για διερεύνηση και επιλογή. Ο εκπαιδευτικός περιέρχεται τις ομάδες, παρατηρεί τις στρατηγικές 

ανάγνωσης και κατανόησης που εφαρμόζουν οι μαθητές/τριες (π.χ. πλαγιότιτλοι, υπογράμμιση κύριων 

σημείων στο κείμενο, καταγραφή σημείων στο τετράδιο κ.ά.) και ενισχύει τα παιδιά, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο (π.χ. δίνει ανατροφοδότηση σε κάποια ομάδα όπου τα παιδιά θεωρούν ότι  το 

λεξιλόγιο εμποδίζει την κατανόηση του κειμένου, δυσκολεύονται να εντοπίσουν το θεματικό κέντρο 

ενός κειμένου ή δεν μπορούν να κατανοήσουν το κείμενο επειδή δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη 

λειτουργία των κειμενικών δεικτών στη συνοχή του κειμένου κ.ά.).   

Τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την επιλογή των κειμένων είναι:  

α) να φωτίζουν όλες τις πτυχές του θέματος και να δίνουν απαντήσεις στους προβληματισμούς που 

τέθηκαν από τα παιδιά, 

β) να φανούν οι ποικίλες οπτικές του θέματος μέσα από την επεξεργασία διαφορετικών κειμενικών 

ειδών και   κειμενικών τύπων (επιχειρηματολογία, αναφορά, αφήγηση, περιγραφή) και κείμενα από 

ποικίλους πομπούς (επιστήμονες, μαθητές, νεαρά άτομα, απλοί χρήστες του διαδικτύου) 

γ) τα κείμενα να είναι αυτοτελή. 

 

Μετά από συζήτηση, αποφασίζεται να μελετηθούν: το κείμενο Α΄1 «ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: ΦΙΛΟΣ Η 

ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ;», το οποίο είναι δημοσιευμένο σε μια επιστημονική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και 

αναφέρεται σε ωφέλειες και κινδύνους του διαδικτύου, ενώ καταλήγει σε συγκεκριμένες συμβουλές 

και το κείμενο Α΄2 «Internet: Τα θετικά και αρνητικά του διαδικτύου στη ζωή μας».   Επίσης, 

αποφασίζεται να μελετηθεί ένα άρθρο, που είναι δημοσιευμένο σε εφημερίδα, στο οποίο γίνεται 
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λεπτομερής παρουσίαση ενός νέου «ιού». (κείμενο Β΄) και μια λίστα με τα ωφέλη, δημοσιευμένη σε 

ένα blog στο διαδίκτυο (κείμενο Γ΄). Τέλος, ένα άρθρο από forum (Δ΄1) και μια ηλεκτρονική 

παρουσίαση (Δ΄2), με θέμα τους κινδύνους από τις γνωριμίες στο διαδίκτυο.  

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θέτει  τους στόχους του για τη μελέτη των κειμένων στα 

επόμενα δίωρα μαθήματα (σε συνάρτηση με τους βασικούς άξονες του Προγράμματος Σπουδών 

βλ.σελ.10-13, και Σενάριο/Υβριδικό αυτοκίνητο σελ.2-3 www.nap.ac.cy /Nεα Ελληνική Γλώσσα).       

3
ο
 4

ο
 και 5

ο
 Δίωρο (Επεξεργασία κειμένων) 

Σε κάθε μια από τις τέσσερις ομάδες διαβάζονται σταδιακά όλα τα κείμενα που έχουν επιλεγεί.  Τα 

μέλη κάθε ομάδας ανταλλάζουν απόψεις για τη συνάφεια του κειμένου με τα ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν και προσπαθούν να εκφέρουν τεκμηριωμένες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα 

/πειστικότητά του, συζητώντας πώς διαπλέκονται το κειμενικό πλαίσιο,  τα νοήματα του κειμένου και 

ο τρόπος δόμησής τους, καθώς και οι λεξικογραμματικές επιλογές που κατασκευάζουν την οπτική 

γωνία κάθε συντάκτη.  Στη συνέχεια, κάθε μαθητής/τρια μπορεί να προχωρήσει σε ανακοινώσεις στην 

ολομέλεια της τάξης. Ο/Η εκπαιδευτικός περιέρχεται αρχικά και στηρίζει την εργασία στις ομάδες, 

ενώ περιορίζεται σε ρόλο συντονιστή και ισότιμου συνομιλητή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην 

ολομέλεια της τάξης. Ενθαρρύνει τη διατύπωση ολοκληρωμένων απόψεων από τους/τις μαθητές/τριες 

και σε καμιά περίπτωση δε μεθοδεύει με τη στάση ή με το λόγο του να φτάσουν οι μαθητές/τριες σε 

προδικασμένα συμπεράσματα και δεν προσπαθεί με ηγεμονικό ύφος  να επιβάλει  δικές του απόψεις.  

Διερεύνηση Κειμένου Α΄1 

 «Το Internet, Φίλος ή Εχθρός;»                                                                                                             

Αυτή τη στιγμή, για να μπορείτε να διαβάζετε αυτό το άρθρο, σημαίνει πως είστε ενωμένοι με ένα τεράστιο 

παγκόσμιο δίκτυο, το γνωστό ίντερνετ. 

Η πρώτη μορφή ίντερνετ άρχισε να χρησιμοποιείται στην Αμερική το 1969 και αρχικά συνέδεε μόνο 

πανεπιστήμια και Ινστιτούτα Έρευνας μεταξύ τους για να διευκολύνονται οι έρευνες.  Από το 1989 και μετά το 

ίντερνετ άρχισε να παγκοσμιοποιείται έτσι ώστε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου να αρχίσουν να 

συνδέονται με το World Wide Web (απ’ όπου η γνωστή διεύθυνση κάθε ηλεκτρονικής σελίδας π.χ.: 

"www.medlook.net").   Σήμερα το ίντερνετ για μας, μικρούς και μεγάλους είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής.  

Μέσω ίντερνετ μπορούμε να συνδεθούμε με φίλους στην Νότιο Αφρική, να γράψουμε ηλεκτρονικά μηνύματα 

στον αδερφό που κάθεται στο διπλανό δωμάτιο, να ετοιμάσουμε τις σχολικές μας εργασίες με πληροφορίες από 

τις πολλές πολλές ιστοσελίδες που υπάρχουν και να ψάξουμε το πρόγραμμα της τηλεόρασης για το βράδυ!  Το 

ίντερνετ με λίγα λόγια μας κάνει τη ζωή πολύ πολύ πολύ πιο εύκολη!  Όμως... 

Στο ίντερνετ παραμονεύουν και κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να μας προκαλέσουν πολλά 

προβλήματα όταν δεν είμαστε προσεχτικοί!  Το πιο απλό παράδειγμα: Ενώ ψάχνετε μια 

ιστοσελίδα που να σας δώσει επιτέλους να καταλάβετε τι θέλει ο σκύλος σας όταν ξαπλώνει 

στην πλάτη και κουνάει την ουρά, εμφανίζεται ένα παραθυράκι που σας υπόσχεται μεγάλα δώρα 

εάν λάβετε μέρος στο διαγωνισμό.   Και ποιός δεν θέλει δώρα; Κανένας! Άρα μπαίνετε στην 

ιστοσελίδα με τον διαγωνισμό και πρώτη προϋπόθεση για να λάβετε μέρος είναι να δώσετε 

προσωπικές σας πληροφορίες και μια χρηματική προκαταβολή για κάποιο άγνωστο σκοπό...  

Και ποιoς μπορεί να σας εγγυηθεί πως οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα μεταδοθούν σε 

οποιαδήποτε ξένα άτομα και πως θα πάρετε το δώρο; Κανένας! 

http://www.nap.ac.cy/
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Πολλές φορές μάλιστα τυχαίνει να ψάχνουμε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και λόγω 

ορθογραφικού λάθους να καταλήγουμε σε λάθος σελίδα με παράξενο ή και αηδιαστικό 

περιεχόμενο... πράγματα που δεν θα θέλαμε να δούμε!  Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν 

πρέπει να ενώνεστε καθόλου με το Διαδίκτυο.  Πρέπει όμως πάντα να είστε προσεκτικοί.   

Όταν θέλετε να ενωθείτε ακολουθείστε τις πιο κάτω απλές συμβουλές για να μπορείτε να 

"σερφάρετε" χωρίς φόβους! 

Υπάρχουν πολλά προγράμματα με τα οποία μπορείτε να μιλάτε άμεσα σε άλλα άτομα. Εάν χρησιμοποιείτε 

τέτοια προγράμματα μην μιλάτε ποτέ σε ξένους. Ποτέ δεν μπορείτε να ξέρετε πως σκέφτεται το άτομο με το 

οποίο μιλάτε και αν αυτά που σας λέει είναι η αλήθεια. 

Εννοείται πως δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή ιδέα να βρεθείτε με κάποιον που γνωρίσατε online! Ακόμη 

κι αν διασκεδάσατε μιλώντας με το άτομο αυτό στο διαδίκτυο κι αν σας έδωσε την εντύπωση πως δεν υπάρχει 

κίνδυνος να βρεθείτε, το ρίσκο που παίρνετε είναι υπερβολικά μεγάλο.  Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 

ψυχικά προβληματικά άτομα μπαίνουν σε τέτοια chatrooms και λένε ψέματα για τον εαυτό τους, μόνο και μόνο 

για να μιλήσουν με παιδιά ή και έφηβους με σκοπό να βρεθούν μαζί τους.  Όπως είπαμε και πριν, ποτέ δεν 

ξέρουμε τι πραγματικά βρίσκεται πίσω από την οθόνη στην άλλη πλευρά! 

 

Υπάρχουν στο διαδίκτυο ιστοσελίδες με αποτρεπτικό περιεχόμενο και άλλες αποκλειστικά για ενήλικες. Εάν 

βρεθείτε σε μια τέτοια σελίδα κατά λάθος, επειδή σας διέφυγε για παράδειγμα ένα ορθογραφικό λάθος όταν 

ψάχνατε μια άλλη σελίδα, εγκαταλείψετε την λάθος σελίδα αμέσως και ψάξτε για τις πολλές, ενδιαφέρουσες 

παιδικές ιστοσελίδες! 

Για να διευκολυνθείτε στο να βρίσκετε τις σελίδες που θέλετε, προσθέστε τις στα Favorites (δηλαδή τις 

αγαπημένες σας σελίδες). Τη λειτουργία αυτή θα τη βρείτε πάνω αριστερά στο παράθυρο του Internet Explorer. 

Kάντε κλικ στο κουμπί Favorites και ακολούθως στο Add Favorites, όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας που θέλετε να προσθέσετε.   Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή, θα 

μπορείτε να επιλέξετε από την λίστα των αγαπημένων σας σελίδων, αυτή στην οποία θέλετε να εισέλθετε, χωρίς 

να υπάρχει κίνδυνος να βρεθείτε κατά λάθος σε άλλες, ίσως και ακατάλληλες σελίδες. 

Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας ή κάποιο άλλο ενήλικα της εμπιστοσύνης σας όταν έχετε οποιεσδήποτε 

απορίες σχετικά με το ίντερνετ.  Δεν είναι ντροπή να ρωτάμε... μας κάνει μόνο καλό!  Εάν κάποιος σας μίλησε 

απειλητικά ή με άσχημο τρόπο πέστε το στους γονείς σας, ιδιαίτερα αν αυτό συνέβηκε πολλές φορές. Υπάρχουν 

ειδικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποκλείσετε άλλα άτομα από το να σας βλέπουν όταν είστε 

ενωμένοι με το διαδίκτυο. 

http://www.medlook.net/kids/internetsafety.asp  9/9/11     Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αυτής έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και προέρχονται 

από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και πηγές εγνωσμένου κύρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες του γιατρού σας. Για οποιοδήποτε 

πρόβλημα υγείας σας πρέπει ν' απευθύνεστε στον γιατρό σας που είναι ο πλέον αρμόδιος για να σας δώσει θεραπεία ή συμβουλές για την περίπτωση σας. Επιπλέον μην παίρνετε φάρμακα χωρίς τη 

συμβουλή του γιατρού σας και ούτε να τροποποιείτε τις θεραπείες που σας δίνει χωρίς να τον ενημερώνετε. Το medlook δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα 

συμβεί που να έχει σχέση με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες αυτές. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή 

επιλογή θεραπείας. Copyright 2000 medlook® All rights reserved Οι πληροφορίες, τα άρθρα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του medlook και απαγορεύεται η 

αντιγραφή, δημοσίευση ή αναπαραγωγή των, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια από το medlook. http://www.medlook.net 

 

Τα παιδιά στις ομάδες διερευνούν το πλαίσιο του κειμένου στο διαδίκτυο και ανακαλύπτουν ότι στη 

συντακτική ομάδα της medlook συμμετέχουν γνωστοί κύπριοι γιατροί. Εικάζουν ότι πρόκειται για μια 

ιστοσελίδα σοβαρή  και δηλώνουν ότι αναμένουν να πάρουν από το κείμενο έγκυρες πληροφορίες για 

τη χρήση του διαδικτύου. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού εντοπίζουν ότι το κείμενο με 

λεξιλόγιο πολύ απλό και κατανοητό, απευθύνεται σε παιδιά (εντοπίζουν στο κείμενο, αυτό «παιδικές 

ιστοσελίδες», χρήση β΄ προσώπου πληθυντικού: «μπορείτε, διαβάζετε, είστε» κλπ.). Παρατηρούν 

επίσης ότι επιτυγχάνεται μια αμεσότητα στην επικοινωνία πομπού-δέκτη με την εναλλαγή β΄   πληθ. 

και α΄ πληθ. προσώπου :  «μπορούμε, για μας, να ψάχνουμε», αφού έτσι ο συντάκτης προσπαθεί να 

http://www.medlook.net/kids/internetsafety.asp
http://www.medlook.net/
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εντάξει και τον εαυτό του στην ομάδα των χρηστών του διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, τα παιδιά 

αναφέρουν ότι εντοπίζουν στο κείμενο αρκετές από τις ωφέλειες και τους κινδύνους του διαδικτύου 

που έχουν οι ίδιοι ήδη αναφέρει (π.χ. εκμηδένιση της απόστασης, ακατάλληλο περιεχόμενο, κίνδυνος 

από γνωριμίες) και σχολιάζουν το ρόλο του κειμενικού δείκτη «Όμως..», ως στοιχείου συνοχής του 

κειμένου, που δηλώνει αντίθεση, εκεί όπου ο συντάκτης θα αλλάξει θέμα και από τα θετικά του 

διαδικτύου θα περάσει στα αρνητικά. Αναφέρουν ακόμη ότι το κείμενο ξεπερνά τις αρχικές τους 

εκτιμήσεις (ότι, με βάση τον τίτλο, θα μιλά μόνο για ωφέλειες και κινδύνους) και προχωρά σε 

συμβουλές, οι οποίες δίνονται σε σημεία.   

Επίσης εντοπίζεται ότι η χρήση της οριστικής («στο ίντερνετ παραμονεύουν κίνδυνοι») στο 

επιχειρηματολογικό μέρος προσδίδει πειστικότητα στις θέσεις του πομπού ενώ η χρήση της 

υποτακτικής και της προστακτικής («εγκαταλείψτε, ψάξτε, προσθέστε»)  συνάδει με το θέμα 

(συμβουλές). Ανατρέχουν στη Γραμματική ΝΕ Γλώσσας σελ.127-129, όπου παίρνουν πληροφορίες 

για τις χρήσεις και τις λειτουργίες των εγκλίσεων και διαπιστώνουν ότι και η υποτακτική μπορεί να 

σημαίνει προσταγή («να ρωτάτε»)  Ένα παιδί παρατηρεί ότι στην 4
η
 παράγραφο η ερωτηματική 

αντωνυμία «ποιός» δεν θα έπρεπε να έχει τόνο.  Ο/Η εκπαιδευτικός βρίσκει την ευκαιρία να αναφέρει 

τον σχετικό κανόνα (συνίζηση φωνηέντων - οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται» Γραμματική 

σελ.20-21), επειδή διαπιστώνει ότι αρκετοί μαθητές/τριες δεν τον γνωρίζουν.   

Κάποιος μαθητής επισημαίνει ακόμα ότι τα σκίτσα που συνοδεύουν το κείμενο ενισχύουν το 

περιεχόμενό του (έμφαση στους κινδύνους: ένας υπολογιστής αρπάζει έναν ενήλικα, ένα παιδί φοράει 

τεράστια γυαλιά, τα πόδια του δεν ακουμπούν στο πάτωμα και είναι απορροφημένο στον ΗΥ του) 

κάνοντάς το ταυτόχρονα πιο ελκυστικό στα παιδιά-αποδέκτες (γίνεται αναφορά από τον/την 

εκπαιδευτικό στους όρους «μονοτροπικά/ πολυτροπικά» κείμενα). Γίνεται η παρατήρηση ότι η 

δόμηση του περιεχομένου του κειμένου είναι τέτοια, ώστε προβάλλονται περισσότερο τα αρνητικά 

(για τις ωφέλειες αφιερώνεται μόνο μια παράγραφος, γίνεται απλή αναφορά, δεν αναλύονται) και ότι 

οι λεξικογραμματικές επιλογές και γενικά  το ύφος του κειμένου το κάνουν αποτελεσματικό στο να 

πείσει το παιδί - αναγνώστη για τη γενικότερη ιδεολογική θέση που απηχεί, ότι στο διαδίκτυο, παρά 

τις ωφέλειες του, παραμονεύουν κίνδυνοι και ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από αυτούς. 

 Ένας μαθητής παρατηρεί ότι η έκταση που δίνεται στις συμβουλές και η επιλογή του α΄ και β΄ πληθ. 

προσώπου στα ρήματα δείχνουν ότι ο συντάκτης θεωρεί ότι την ευθύνη για τη σωστή χρήση του 

διαδικτύου την έχουμε εμείς οι ίδιοι οι χρήστες του και τέλος μια μαθήτρια επισημαίνει ότι στο 

κείμενο δε δίνεται μια ξεκάθαρη απάντηση στο αρχικό ερώτημα («φίλος ή εχθρός μας;»). 
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Διερεύνηση Κειμένου Α΄2 

Δίνεται ικανοποιητικός χρόνος στις ομάδες για να διερευνήσουν το κείμενο Α΄ 2, για το οποίο γίνεται 

η αρχική εκτίμηση ότι, με βάση τον τίτλο του, έχει πολλές ομοιότητες με το Α΄ 1. 

Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 17:09 Internet: Τα θετικά και αρνητικά του διαδικτύου στη ζωή μας.  

 Έγραψε ο Χρήστος Γιαννακάκης  

 Το internet έχει διεισδύσει στην καθημερινή μας ζωή και σιγά σιγά επηρεάζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Με ένα κλικ μπορείς να μεταφερθείς σε ένα οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να μάθεις ό,τι σε ενδιαφέρει σε 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να μιλήσεις με τους φίλους σου όσο μακριά και αν είναι χωρίς να χρειαστεί να 

βρεθείτε. Ακόμα μπορείς να αποκτήσεις την αγαπημένη σου ταινία τραγούδι η οτιδήποτε άλλο δωρεάν. Όλα 

αυτά ακούγονται αναμφίβολα πολύ δελεαστικά αλλά κατά πόσο είναι αληθινά και τι κρύβεται πίσω από αυτό το 

σύνολο παροχής υπηρεσιών που λέγετε internet και φαντάζει τέλειο; Όπως 

όλα τα πράγματα στη ζωή μας έτσι και το ίντερνετ έχει τα θετικά και τα 

αρνητικά στη χρήση του. 

Τα θετικά της χρήσης του διαδικτύου μπορούν να αναζητηθούν από τη 

στιγμή που το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για να ενημερωθούμε να 

διευκολυνθούμε και να μάθουμε από αυτό. Έτσι λοιπόν θετικά μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε την ταχύτατη επικοινωνία μας με κάποιο άτομο, τη συλλογή 

πολλών πληροφοριών σε λίγο χρόνο, την ταχύτερη εξυπηρέτηση μας σε 

διάφορες υποχρεώσεις μας ,πληρωμή λογαριασμών μας ,τη διευκόλυνση μας σε πολλούς τομείς της ζωής μας 

π.χ. οργάνωση μια επιχείρησης με ηλεκτρονικά προγράμματα και πολλά ακόμα πράγματα  που κάνουν τη ζωή 

μας πιο εύκολη. 

Στην παρατεταμένη έκθεσή μας στο internet δημιουργούνται πολλά προβλήματα τα οποία αποτελούν τα 

αρνητικά της χρήσεις του υπολογιστή.  Καταρχάς μπορούμε να εκθέσουμε τον υπολογιστή αλλά κυρίως εμάς σε 

κινδύνους τους οποίους όμως μπορούμε πολύ εύκολα να αποφύγουμε αρκεί να είμαστε υπεύθυνοι, 

ενημερωμένοι και να έχουμε αυτοπειθαρχία. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι η έκθεση του υπολογιστή μας σε ιούς αλλά 

βασικότερα η έκθεση της προσωπικής μας ζωής με αποτέλεσμα να προκαλούμε διάφορες αρνητικές 

καταστάσεις για τον εαυτό μας. Ένα ακόμη αρνητικό είναι ότι το ίντερνετ είναι, όπως και όλα τα ΜΜΕ, ένα μέσο 

κατευθυνόμενης πληροφόρησης προκαλώντας έλλειψη προσωπικής άποψης και μπορεί ο καθένας να μας 

χειραγωγήσει και να μας κάνει πιόνια του. Επίσης δυο πολύ αρνητικά πράγματα στην χρήση του υπολογιστή 

είναι η αλλοτρίωση των ανθρωπίνων σχέσεων δηλαδή κάποιος νέος της εποχής μας θα προτιμήσει να μιλήσει 

μέσω ίντερνετ με έναν φίλο του από το να βρεθούν και να μιλήσουν ,αυτό δεν είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς 

πόσο ελεύθερο χρόνο έχουν οι νέοι σήμερα, αυτό λοιπόν οδηγεί αυτόματα στο να χαθεί η αυθεντική 

επικοινωνία, τα συναισθήματα σε έναν διάλογο και οι εκφράσεις με αποτέλεσμα να απομακρύνονται και οι 

άνθρωποι μεταξύ τους. Η αποξένωση από τα πρόσωπα και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι μια ακόμα 

σκληρή πραγματικότητα της εποχής μας. Τέλος όλες οι πληροφορίες που παίρνουμε από το διαδίκτυο δεν είναι 

σωστές. Πολλές φορές είναι προσωπικές απόψεις άλλων που θέλουν να μας επηρεάσουν. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η χρήση του υπολογιστή θα πρέπει αναμφίβολα 

να γίνετε σε μεγάλο βαθμό και από όλες γενιές αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας μερικές μαγικές λέξεις: 

υπευθυνότητα , αυτοσυγκράτηση ,αυτοπειθαρχία και πάνω απ’ όλα ισορροπία και μέτρο. 

http://www.skills.gr/index.cfm?q=articles/detail/291 (9/9/11)  

Διερευνώντας το πλαίσιο του κειμένου (προσωπική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο) οι μαθητές/τριες 

διαπιστώνουν ότι αν και είναι επώνυμο, δεν υπάρχουν στοιχεία για την ιδιότητα του πομπού, άρα σε 

σύγκριση με το Α΄1 εκφράζουν κάποια επιφύλαξη για την εγκυρότητα του περιεχομένου του.      

Προσπαθούν να ερμηνεύσουν την εικόνα που τον συνοδεύει («ο κάθε άνθρωπος πλέον παρουσιάζεται 

http://www.skylos.gr/index.cfm?q=articles/author/7
http://www.skylos.gr/index.cfm?q=articles/detail/291
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ως ένα απομονωμένο νησί, που μόνος τρόπος επικοινωνίας του είναι το διαδίκτυο» «το διαδίκτυο ένας 

παράδεισος από τον οποίο …πρέπει να σωθούμε;» ή «ένας μοναχικός παράδεισος που κρύβει 

κινδύνους»).  Προχωρώντας, διαπιστώνουν ότι ο πομπός προσπαθεί μέσα από εκφράσεις όπως: «έχει 

διεισδύσει», «αναμφίβολα», «δελεαστικά», να δώσει σοβαρό και επιστημονικό ύφος στο κείμενό του.   

Ένας μαθητής παρατηρεί ότι στην αρχική πρόταση του κειμένου, το ίντερνετ παρουσιάζεται ως 

δράστης που «έχει διεισδύσει» και «σιγά-σιγά επηρεάζει» τους ανθρώπους. Ψάχνοντας, εντοπίζουν ότι 

το ρήμα «διεισδύω»  αποδίδεται στο ηλεκτρονικό τους λεξικό ως: «εισχωρώ με συστηματικό, επιδέξιο 

και όχι εμφανή τρόπο, σε ένα περιβάλλον, σε έναν κύκλο ανθρώπων με σκοπό την κατασκοπεία» και 

σχολιάζουν ότι με αυτή του την λεκτική επιλογή ο συντάκτης εμμέσως τάσσεται κατά του διαδικτύου.  

Επίσης βλέπουν ότι, όπως και στο κείμενο Α΄1, η επιλογή στο πρόσωπο του ρήματος (β΄ ενικού, α΄ 

πληθυντικού: «μπορείς να μεταφερθείς, το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο») χρησιμοποιείται για να 

δώσει αμεσότητα και οικειότητα στην επικοινωνία πομπού-δέκτη.  Επισημαίνεται ακόμα ο ρόλος της 

ρητορικής ερώτησης στην 1
η
 παράγραφο για να προβληματίσει τον αναγνώστη και επιπρόσθετα μια 

ομάδα μαθητών, παρατηρώντας τη δομή του κειμένου, διαπιστώνει  ότι αυτό αρχίζει με μια εισαγωγή 

στο θέμα, που τελειώνει με τη διαπίστωση «έχει τα θετικά και τα αρνητικά», συνεχίζει με αναφορά 

στα θετικά,  και μετά στα αρνητικά (μεγαλύτερη έκταση, όπως και στο κείμενο Α΄1) και τελειώνει με 

ένα γενικό συμπέρασμα (που εισάγεται με τον κειμενικό ενδείκτη «Σύμφωνα με όλα τα 

παραπάνω…»), κάτι που έλειπε από το κείμενο Α΄1.   

Εντοπίζουν ακόμα νέα στοιχεία ως προς το περιεχόμενο (όπως η πληρωμή λογαριασμών, στα θετικά 

και η αποξένωση στα αρνητικά) και προβληματίζονται από τις φράσεις «όλες οι πληροφορίες…. δεν 

είναι σωστές.  Πολλές φορές… επηρεάσουν» και συνδέουν τις φράσεις αυτές με την αρχική πρόταση 

του κειμένου, όπου το ρήμα «έχει διεισδύσει» προσδίδει εξ’ αρχής μια αρνητική διάσταση στο θέμα. 

Μια άλλη ομάδα μαθητών εντοπίζουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στο κείμενο (σημειώνεται 

ότι το κείμενο δεν δόθηκε διασκευασμένο και τα λάθη αποτελούν αφορμή για σχολιασμό και 

διόρθωση) όπως: «η» διαζευκτικό χωρίς τόνο στην 1
η
 παράγραφο,  «της χρήσεις» στην 3

η
 παράγραφο  

και «Ένα ακόμη αρνητικό… πληροφόρησης προκαλώντας… πιόνια του».  Με αφορμή τα λάθη αυτά 

παρακινούνται οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν όλα τα λάθη του κειμένου, να προβούν σε διορθωτικές 

αλλαγές και ανάλογα με τις απορίες των μαθητών, τα λάθη αυτά δίνουν αφορμή για πλαισιωμένη 

διδασκαλία γραμματικών, ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων (π.χ. εγκλιτικός τόνος, σημεία  

στίξης κ.ά.).  

Τέλος, σχολιάζοντας την αποτελεσματικότητα  του κειμένου ένας μαθητής διαπιστώνει ότι αν και το 

κείμενο παρουσιάζεται ως σοβαρό (με επιλογή λεξιλογίου, όπως ήδη αναφέρθηκε) τα ορθογραφικά 

και συντακτικά λάθη μειώνουν τη σοβαρότητά του, και ότι ενώ απαριθμούνται κάποιες ωφέλειες και 

κίνδυνοι, το συμπέρασμα είναι ασαφές, δηλαδή ότι αποφεύγουμε τους κινδύνους  «με 

υπευθυνότητα … μέτρο»,  σε αντίθεση με το Κείμενο Α΄1 που θεωρείται πιο αποτελεσματικό γιατί 

καταλήγει σε συγκεκριμένες συμβουλές.  Μια συμμαθήτριά του διαφωνεί και υπενθυμίζει ότι με βάση 

τον τίτλο, πρόθεση του πομπού δεν είναι να δώσει συμβουλές αλλά απλώς να πληροφορήσει έναν 

μέσου επιπέδου αναγνώστη, το οποίο και επιτυγχάνει,  και προσθέτει πως, όπως και στο κείμενο Α΄1, 

δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στους κινδύνους. 
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Διερεύνηση Κειμένου Β΄  

        Ιός εξαπλώνεται μέσω Facebook 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ με την ESET, μια νέα επικίνδυνη παραλλαγή trojan, το Win32/ 

Delf.QCZ, άρχισε να διαδίδεται μέσω του Facebook.  Το  κακόβουλο λογισμικό 

έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει την antivirus προστασία,  εφόσον δεν 

είναι ανανεωμένη.  

   Το  Win32/Delf.QCZ  είναι ιδιαίτερα παραπλανητικό   εφόσον χρησιμοποιεί το 

chat του Facebook για να εξαπλωθεί.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που 

ακολουθεί, ένα ψεύτικο μήνυμα, το οποίο ξεκινά με: «Γεια  σου, τι κάνεις;», στέλνεται στον παραλήπτη, 

υποτιθέμενα από  έναν  από τη λίστα των φίλων του δικτύου του χρήστη, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται 

για ένα bot με δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα. Επιπλέον, φέρει ένα κακόβουλο σύνδεσμο βίντεο, το οποίο 

αναφέρει το όνομα του χρήστη. Στη συνέχεια, ζητείται από το χρήστη να εγκαταστήσει το Flash Player, το οποίο 

χρησιμεύει για να κατέβει το κακόβουλο λογισμικό.   

   Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει η μηχανή ThreatSense.Net της ESET, το υψηλότερο 

ποσοστό μόλυνσης   που έχει σημειώσει το trojan Win32/Delf.QCZ είναι σε χώρες  της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, όπως η Ουκρανία,  Ρωσία, Λευκορωσία, Σλοβακία, Τσεχία και Σερβία / Μαυροβούνιο,  και 

εξαπλώνεται γρήγορα προς τη Μέση Ανατολή.  Το  Win32/Delf.QCZ κατατάσσεται  στις 8 κορυφαίες 

διαδικτυακές απειλές στο  Ισραήλ, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 

την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία. 

   Με βάση τις στρατηγικές του social engineering, οι σχεδιαστές malware στρέφονται προς τα κοινωνικά δίκτυα 

για την εξάπλωση του επιβλαβούς κώδικα. Για παράδειγμα, το Trojan, με την ονομασία Koobface, είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβές και χρησιμοποιεί τη διείσδυση για την εξάπλωσή του. Το όνομά του προέρχεται από το πιο 

δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο Facebook.  Κύριος στόχος του Trojan αρχικά ήταν να κερδίσει την «προσοχή». Το 

κακόβουλο λογισμικό δημιουργούσε με αυτόν τον τρόπο ένα botnet, ένα δίκτυο «ζόμπι» υπολογιστών, που 

μπορούν να ελέγχονται με τηλεχειρισμό από τον εισβολέα.   

Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 11/9/11 (σελ.52/Τεχνολογία: Με τον Πέτρο Θεοχαρίδη petrost@phileleftheros.com) 

Οι μαθητές/τριες διερευνούν  το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (άρθρο δημοσιευμένο σε σελίδα 

εφημερίδας που περιέχει θέματα σχετικά με την τεχνολογία) και προβληματίζονται για το ρόλο του 

δημοσιογράφου, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στη σελίδα.  Παρατηρώντας την αρχική φράση του 

κειμένου «Σύμφωνα με την ESET…» καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο δημοσιογράφος μεταφέρει 

απλά ως επιμελητής της σελίδας με θέμα την Τεχνολογία, συμπεράσματα ερευνών μιας εταιρείας, της 

ESET.  Στο σημείο αυτό και με την παρότρυνση του/της εκπαιδευτικού διερευνούν στο διαδίκτυο για 

να εντοπίσουν στοιχεία για την εταιρεία αυτή.  Ανακαλύπτουν ότι πρόκειται για μια Τσέχικη Εταιρεία 

η οποία προσφέρει λογισμικά προστασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Antivirus Software για 

προστασία από Spyware και Malware).  Η εταιρεία αυτή, που άρχισε τις δραστηριότητές της το 1992, 

είναι σήμερα ένας κολοσσός, με αντιπροσωπείες σε 180 χώρες και 100 εκατομμύρια πελάτες 

παγκοσμίως.  Με τη γνώση αυτών των στοιχείων, οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες 

στο άρθρο πρέπει να είναι έγκυρες και αξιόπιστες. 

Σχολιάζουν ότι ο τίτλος είναι αρκετά σαφής, αφού ο συντάκτης με τη χρήση της οριστικής 

«εξαπλώνεται» θέλει να δείξει τη βεβαιότητα του έναντι στις πληροφορίες που μεταδίδει.  Τα παιδιά 

διαπιστώνουν ότι ο τίτλος του άρθρου συνοψίζει το περιεχόμενο του, αφού το πληροφοριακό αυτό 

κείμενο, με το πολύ εξειδικευμένο λεξιλόγιο, παρουσιάζει μια νέα απειλή για τους χρήστες του 

κοινωνικού δικτύου facebook, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές για τα νεαρά άτομα, και όχι μόνο, 
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παγκοσμίως.  Τα παιδιά ανατρέχουν στα προηγούμενα κείμενα που επεξεργάστηκαν και εντοπίζουν 

μόνο μια πολύ γενικευμένη αναφορά στο θέμα αυτό (ιοί) στο κείμενο Α΄2 (3
η
 παράγραφος) ενώ 

επισημαίνουν ότι ήταν ένας από τους κινδύνους που συμπεριέλαβαν στις αρχικές τους παρατηρήσεις. 

Διαπιστώνουν επίσης ότι το κείμενο, με τις λεπτομερείς πληροφορίες που περιλαμβάνει, διατυπώνει 

εμμέσως τη συμβουλή να προβληματιζόμαστε από περίεργα  μηνύματα ακόμα κι αν φαίνεται να 

προέρχονται από φίλους.  

Ένας μαθητής παρατηρεί ότι στην αρχή του κειμένου ως δράσης παρουσιάζεται «το κακόβουλο 

λογισμικό» που «διαδίδεται», «είναι παραπλανητικό», «στέλνεται» κλπ.  και διαπιστώνουν ότι με τον 

τρόπο αυτό (κυρίως παθητική σύνταξη)  αποσιωπάται το ποιος έχει την ευθύνη, αφού το λογισμικό 

δεν αποτελεί έμψυχο δράστη.  Μια μαθήτρια συνεχίζει στο ίδιο θέμα και παρατηρεί ότι στη συνέχεια ο 

συντάκτης κάνει τη γενική αναφορά «σχεδιαστές malware (κακόβουλων λογισμικών)» για να 

κατονομάσει τους υπεύθυνους για τη νέα απειλή, κάτι που όμως δεν δίνει καμιά πληροφορία για την 

ταυτότητά τους ή για τα κίνητρά τους.  Αντίθετα, γενικά το κείμενο παρουσιάζει τις συνέπειες των 

πράξεών τους (πώς και πού εξαπλώνεται ο ιός).   

 Όσον αφορά το εξειδικευμένο λεξιλόγιο (αγγλική ορολογία), ο/η εκπαιδευτικός τονίζει ότι ακόμα κι 

αν δεν γνωρίζουμε τη σημασία όλων των όρων του κειμένου, αυτό δεν μας εμποδίζει να καταλάβουμε 

το βασικό του στόχο που είναι να μας ενημερώσει, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον 

ηλεκτρονικό μας υπολογιστή από τη νέα απειλή. Βεβαίως, παρατηρούν ότι αποδέκτης αυτού του 

μηνύματος δεν μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε αλλά άτομα που έχουν στοιχειώδεις τουλάχιστον 

γνώσεις στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Στο σημείο αυτό οι μαθητές/τριες, συγκρίνοντας με τα 

δύο προηγούμενα κείμενα (όπου οι συντάκτες έκαναν προσπάθεια να ταυτιστούν με τους αναγνώστες, 

με τη χρήση του α΄ προσώπου πληθυντικού στα ρήματα) παρατηρούν ότι εδώ ο συντάκτης προβάλλει 

τον εαυτό του ως ειδικό/ γνώστη  του θέματος για το οποίο θέλει να ενημερώσει τον αναγνώστη. 

Ένας μαθητής επισημαίνει το ρόλο των κειμενικών δεικτών στη συνοχή της 2
ης

 παραγράφου 

(«επιπλέον, στη συνέχεια») και με την ευκαιρία αυτή  ο/η  εκπαιδευτικός ρωτά τους/τις μαθητές/τριες 

αν εντοπίζουν κάποιο γραμματικό λάθος στην παράγραφο αυτή.  Αν κανένας δεν το εντοπίσει  ο/η 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη φράση «το χρήστη» και παραπέμπει τους/τις μαθητές/τριες στη Νέα 

Γραμματική (σελ.21) προς διερεύνηση του νέου κανόνα για τη χρήση του τελικού   -ν- (διατηρείται 

πάντοτε στον γραπτό λόγο, στην αιτιατική ενικού στα αρσενικά).     

Στην τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κειμένου οι περισσότεροι μαθητές 

εκφράζονται θετικά, συνοψίζοντας όσα ήδη έχουν παρουσιαστεί για την αυθεντία του πομπού (ESET), 

για το επιστημονικό ύφος και το ειδικό λεξιλόγιο. Μια μαθήτρια όμως εντοπίζει στην 1
η
 παράγραφο 

την πρόταση «να απενεργοποιήσει την antivirus προστασία, εφόσον δεν είναι ανανεωμένη» και 

διατυπώνει την άποψη ότι στόχος του κειμένου αυτού πιθανόν να μην είναι μόνο να μας 

πληροφορήσει για να προστατευθούμε από  την απειλή, αλλά εμμέσως και να μας προτρέψει να μην 

αμελούμε την ανανέωση των προγραμμάτων προστασίας του υπολογιστή μας. Η τάξη 

προβληματίζεται πάνω στην άποψη αυτή και άλλος μαθητής προχωρά το συλλογισμό της λέγοντας 

πως το κείμενο τελικά ίσως να στοχεύει και στην έμμεση διαφήμιση των προϊόντων της ESET.  Με 

τον προβληματισμό αυτό η τάξη συνειδητοποιεί την αλήθεια της φράσης του κειμένου Α΄2 (3
η
 

παράγραφος) «κατευθυνόμενη πληροφόρηση… πιόνια του» και διαπιστώνει ότι ο έλεγχος των 
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πληροφοριών και η μη αβασάνιστη αποδοχή τους από τον αναγνώστη είναι  απαραίτητα, είτε οι 

πληροφορίες βρίσκονται στο διαδίκτυο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών. 

Διερεύνηση Κειμένου Γ΄ 

Τα οφέλη του διαδικτύου! 

H Subject to change(Λία) (H Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 25 ετών , επαγγέλεται Web 

developer και μας γράφει απο Γλυφάδα (Αττική). Έχει γράψει 13,011 μηνύματα).  

 έγραψε στις 22:33, 09-09-07: (διασκευή) 

Σκέφτηκα εδώ να καταρτίσουμε μια λίστα με τα οφέλη (ή ωφέλη είναι; ) του διαδικτύου, και με τη συνεισφορά 

σας, μπορεί να γίνει τόσο πλήρης ώστε να πείθει τον οποιονδήποτε τεχνοφοβικό γνωστό μας που του φαίνεται 

άχρηστο .  Με ένα τρομακτικό ποσοστό 70% των ελλήνων να θεωρεί ότι το ίντερνετ τους είναι άχρηστο, 

πιστεύω ότι μια τέτοια λίστα χρειάζεται. Όχι απλά για να υπάρχει, αλλά για να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα 

μας. Οπότε ας προσπαθήσουμε τα επιχειρήματα που αναφέρουμε να είναι όντως πειστικά.  Ο επόμενος θα 

συνεχίζει την αρίθμηση από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος. 

Το ποστ θα επεξεργάζεται όποτε βρίσκω χρόνο, ώστε να τα έχουμε μαζεμένα.  

 Η λίστα: 

1. Πληρέστερη και πιο αντικειμενική ενημέρωση, για οποιοδήποτε θέμα. (απο Michelle) 

2. Διαδραστικότητα. Ο κάθε χρήστης του διαδικτύου δεν είναι μόνο δέκτης, αλλά μπορεί να γίνει και πομπός. (απο 

Michelle) 

3. Ο καθένας μπορεί εύκολα να γνωρίσει άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις, ακόμα κι αν τα ενδιαφέροντα 

και οι απόψεις του ανήκουν σε μια πολύ μικρή μειοψηφία. (απο Michelle) 

4. Ο καθένας μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις που τυχόν παρέλειψε σε προηγούμενα επίπεδα σπουδών, 

έστω και του δημοτικού (π.χ. ορθογραφία) (απο deadhead_pirate) 

5. Η τεχνολογία των blogs και των fora έδωσε την δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιες συζητήσεις,όπου ο 

καθένας αναφέρει ελέυθερα τις σκέψεις και τις απόψεις του.Συζητιούνται σοβαρά θέματα (όπως πχ Εξωτερική 

πολιτική,υγεία,παιδεία).Δίνεται επομένως η ικανότητα μαζικών κινητοποιήσεων που μπορούν να περιορίσουν 

την σύμφυτη τάση της εξουσίας να αυθαιρετεί. (απο The Stand) 

6. Η ανωνυμία που προσφέρει συμβάλλει στο να εκφράζουν οι άνθρωποι πράγματα για τον εαυτό τους που 

πιθανότατα δεν θα εξέφραζαν ποτέ (ή με δυσκολία) σε φίλους ή γνωστούς τους. (απο Petros) 

7. Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους φοιτητές να παρακολουθούν τα της σχολής τους. (απο Γιώργος) 

Συνεχίστε! 

 

 H kajiralife can be magical ♡ έγραψε στις 23:22, 09-09-07:  

Έχεις πρόσβαση σε ταινίες, μουσική, σειρές (οκ, είναι παράνομο, αλλά είναι επιχείρημα!) 

Μπορείς να βρείς να ψωνισεις οτιδήποτε και να το φέρουν στην πόρτα σου! (ιδιαίτερο χρησιμο). 

Μπορείς να ακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από κάθε μεριά της χώρας (και υποθέτω και του πλανήτη!) 

Να γνωρίσεις ανθρώπους που ποτέ δεν θα μπορούσες να γνωρίσεις, που μένουν σε κάθε πιθανό ή απίθανο 

μέρος στη Γη και να έχεις την ευκαιρία να συνομιλήσεις μαζί τους. 

Να βρεις φωτογραφίες απ' όλα τα μέρη του κόσμου, πληροφορίες για ταξίδια, ταξιδιωτικούς οδηγούς! 

Να βρεις άπειρες συνταγές μαγειρικής, συμβουλές για το σπίτι, συμβουλές ομορφιάς, άρθρα για τις σχέσεις, τον 

έρωτα, ή ό,τι άλλο καθημερινό μπορεί να σε απασχολεί! 

http://www.e-steki.gr/internet-και-τοπικά-δίκτυα/τα-οφέλη-του-διαδικτύου-9062/ Σημείωση: Το μήνυμα αυτό 

γράφτηκε πάνω από 4 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.              (14/9/11) 

 

Οι μαθητές/τριες διαπιστώνουν άμεσα ότι πρόκειται για ένα επιχειρηματολογικό κείμενο από 

ιστολόγιο (blog) στο διαδίκτυο. Ερευνώντας την ταυτότητα του πομπού παρατηρούν ότι πρόκειται για 

μια νεαρή (25 χρονών το 2007) που ασχολείται επαγγελματικά με το διαδίκτυο, η οποία ζητά, σε 

http://www.e-steki.gr/internet-και-τοπικά-δίκτυα/τα-οφέλη-του-διαδικτύου-9062/
http://www.e-steki.gr/user/subject+to+change/
http://www.e-steki.gr/search.php?do=finduser&u=179
http://www.e-steki.com/forum/member.php?u=179
http://www.e-steki.com/forum/member.php?u=179
http://www.e-steki.com/forum/member.php?u=179
http://www.e-steki.com/forum/member.php?u=2469
http://www.e-steki.com/forum/member.php?u=274
http://www.e-steki.com/forum/member.php?u=304
http://www.e-steki.com/forum/member.php?u=1928
http://www.e-steki.gr/user/kajira/
http://www.e-steki.gr/internet-και-τοπικά-δίκτυα/τα-οφέλη-του-διαδικτύου-9062/
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οικείο ύφος (απλό, καθημερινό λεξιλόγιο)  τον καταρτισμό μιας λίστας ωφελειών του διαδικτύου, με 

ένα σαφή επικοινωνιακό στόχο: να πείσει όσους δυσπιστούν στη χρησιμότητα του διαδικτύου.  Το 

ειδικό λεξιλόγιο (π.χ. «τεχνοφοβικό, διαδραστικότητα»)  που χρησιμοποιείται δείχνει τη σχέση της με 

το θέμα.  Εικάζεται ότι όσοι απαντούν είναι επίσης νεαρά άτομα (ψευδώνυμα, αναφορά στη φοιτητική 

ιδιότητα). Οι μαθητές/τριες συγκρίνουν το ύφος του κειμένου με το σχόλιο που άφησε κάτω από το 

κείμενο η kajirallife για να διαπιστώσουν την αίσθηση προφορικότητας που δίνει το σχόλιο αυτό με το 

πολύ απλό, καθημερινό λεξιλόγιο, τις ασυνταξίες και τις ελλειπτικές προτάσεις του.  

Σχολιάζεται και η σημείωση στο κάτω μέρος του κειμένου, η οποία δίνει το έναυσμα για 

προβληματισμό των παιδιών γύρω από το θέμα της σημασίας του χρόνου δημοσίευσης ενός κειμένου. 

Στους/στις μαθητές/τριες προκαλεί εντύπωση η αναφορά στο 70% των Ελλήνων που θεωρούν 

άχρηστο το διαδίκτυο και εκφράζουν αμέσως την αμφισβήτησή τους, αφού όπως επισημαίνουν δεν 

φαίνεται μέσα στο κείμενο η έγκυρη πηγή μιας τέτοιας πληροφορίας.  Η λίστα ωφελειών που 

ακολουθεί βοηθά τους μαθητές να εμπλουτίσουν τον δικό τους κατάλογο (διαδραστικότητα, γνώσεις, 

δημόσιες συζητήσεις, αγορές κ.ά.). Στέκονται στο σημείο 1 της λίστας «πληρέστερη – πιο 

αντικειμενική ενημέρωση» το οποίο αντιπαραβάλλουν με το κείμενο Α΄2 όπου είχαν προβληματιστεί 

για την αμφισβήτηση της εγκυρότητας των πληροφοριών («κατευθυνόμενη πληροφόρηση») και 

επαναλαμβάνουν το συμπέρασμά τους (και από την επεξεργασία του κειμένου Γ΄) ότι ο χρήστης του 

διαδικτύου δεν μπορεί να δέχεται ανεξέλεγκτα ό,τι του προσφέρεται, αλλά πρέπει να ακολουθεί 

κάποιους κανόνες, κάτι για το οποίο δε γίνεται στο κείμενο αυτό καμία νύξη.  

Η φράση αυτή σχολιάζεται και ως προς την εκφορά της. Διαπιστώνεται ότι έχουμε δύο συγκριτικούς 

βαθμούς επιθέτων (μονολεκτικό και περιφραστικό) αλλά λείπει ο β ΄ όρος σύγκρισης, ο οποίος μάλλον 

εννοείται (από ό,τι σήμερα υπάρχει).  Μια μαθήτρια σχολιάζει την απορία της Λίας για το «οφέλη ή 

ωφέλη» και με την ευκαιρία η τάξη ψάχνει στο λεξικό την ετυμολογία, την ορθογραφία και τις 

οικογένειες των δύο λέξεων (ωφελώ-ωφέλεια-ωφέλιμος-επωφελούμαι-επωφελής-κοινωφελής, όφελος-

οφείλω-οφειλή). Ο/Η εκπαιδευτικός παρατηρεί και την ασυνταξία στην πρόταση «το ποστ θα 

επεξεργάζεται…» και καλεί τους/τις μαθήτριες να δώσουν βελτιωτικές εισηγήσεις. Επειδή δυσκολεύει 

τα παιδιά, ο/η εκπαιδευτικός δίνει την ορθή διατύπωση «το ποστ θα τυγχάνει επεξεργασίας» ή «θα 

επεξεργάζομαι το ποστ» και κάνει αναφορά στη γραμματική (παθητική φωνή –ενεργητική διάθεση).   

Μια μαθήτρια παρατηρεί ότι, τόσο στο κείμενο της Λίας όσο και στο σχόλιο που ακολουθεί κυριαρχεί 

η υποτακτική «ο καθένας μπορεί να γνωρίσει , μπορείς να βρεις…» και με τη βοήθεια του/της 

εκπαιδευτικού  τα παιδιά εντοπίζουν στη Γραμματική τους (σελ.126-128) την επιστημική τροπικότητα, 

δηλαδή το βαθμό βεβαιότητας του συντάκτη για την πληροφορία που μεταδίδει και διαπιστώνουν ότι 

στην συγκεκριμένη περίπτωση εκφράζεται αυτό που είναι δυνατό να γίνει, η δυνατότητα που δίνει 

στους ανθρώπους ο ΗΥ για  να τον αξιοποιούν προς όφελός τους.  Άρα, συμπεραίνουν ότι το κείμενο 

εμμέσως θεωρεί τον ίδιο τον άνθρωπο, τον κάθε χρήστη υπεύθυνο για την καλή ή την κακή χρήση του 

διαδικτύου. 

Μετά από συζήτηση, ή τάξη τελικά συμπεραίνει ότι αν και το κείμενο απευθύνεται, όπως δηλώνεται, 

σε «τεχνοφοβικούς» και απηχεί μια συγκεκριμένη ιδεολογία των νέων (να υπεραμύνονται της 

τεχνολογίας), δεν μπορεί να απομονώνει τα θετικά του διαδικτύου από τα αρνητικά, καθώς αρκετές 
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από τις ωφέλειες του διαδικτύου που καταγράφονται εδώ, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, αποτελούν 

και κινδύνους για τους χρήστες (ενημέρωση, ανωνυμία, γνωριμίες).  

 

Διερεύνηση Κειμένων Δ΄1 και Δ΄2 

Δ΄1     

  Γνωριμίες μέσω διαδικτύου–Κίνδυνοι και προφυλάξεις  Admin στό Πεμ Mar 03, 2011 11:37 pm (διασκευή) 

Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι το άτομο που βρίσκεται στην άλλη άκρη είναι αληθινό ; 

 

Έχουν ακουστεί άπειρες ιστορίες για εγκλήματα, για περίεργες συμπεριφορές ή για παρανοϊκά άτομα που 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο ανεύρεσης των θυμάτων τους. Κανείς δεν παρουσιάζει αυτό τον κίνδυνο 

ως ασήμαντο. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. Ποτέ μην συναντιέστε με άτομα  με οποία δεν έχετε ανταλλάξει  

ποτέ κουβέντα και δεν έχετε σχηματίσει εικόνα για την προσωπικότητα τους.  Ακόμα και αν είστε σίγουροι , 

φροντίστε η πρώτη σας συνάντηση να γίνει σε δημόσιο 

μέρος για να αποκλείσετε έτσι τον κίνδυνο δυσάρεστων 

καταστάσεων και συμπεριφορών. 

Αλλά , δεν θα συμπεριφερόσασταν με τον ίδιο τρόπο για ένα 

άγνωστο άτομο  που γνωρίσατε σε κάποιο μπαρ;  Δεν 

υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά λοιπόν. Δείξτε όση 

προσοχή δείχνετε και στην υπόλοιπη ζωή σας. Οι γνωριμίες 

μέσω διαδικτύου, χαρίζουν μια αίσθηση ελευθερίας αλλά δεν 

πρέπει να ξεχνάμε το σκοπό. Το διαδίκτυο είναι απλά το 

μέσο, όχι ο σκοπός. Σκοπός παραμένει η ανταλλαγή απόψεων, η παρέα, η δημιουργία μιας σχέσης. 

Μην αναλώνετε τον χρόνο σας μπροστά στην οθόνη, επιδιώξτε την προσωπική επαφή! Ο υπολογιστής σας 

πρέπει να χρησιμοποιείται για να ανοίξετε τις πόρτες προς τους ανθρώπους γύρω σας. Όσο πιο ειλικρινείς και 

αυθεντικοί είσαστε τόσο αυξάνετε τις πιθανότητες σας να γνωρίσετε κάποιο αξιόλογο άτομο online! 

Μη ξεχνάτε ποτέ τους κινδύνους! Υπάρχουν εκεί,  γι’ αυτό δώστε την ανάλογη προσοχή! 

http://sxeseis.forumgreek.com/t311-topic#411     9/9/11 

Οι μαθητές/τριες παρατηρούν αρχικά ότι το άρθρο αυτό από φόρουμ με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις 

γράφεται από ένα μέλος του, που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και δε δίνει καμιά άλλη πληροφορία για 

την ταυτότητά του. Εκφράζεται η άποψη ότι πρόκειται για επιχειρηματολογικό κείμενο όπου σαφώς 

δίνονται συμβουλές στους χρήστες του διαδικτύου. Εδώ σχολιάζεται η χρήση εκ  μέρους του πομπού 

του β΄ πληθυντικού στα ρήματα καθώς και της προστακτικής (φροντίστε, δείξτε, επιδιώξτε), η οποία 

δημιουργεί μια διάθεση επιβολής του συντάκτη πάνω στον αναγνώστη.  Σε αντίθεση με το οικείο ύφος 

του κειμένου Γ΄, το ύφος, κρίνεται σοβαρό, (λεξιλόγιο: άπειρες, ανταλλάξει, αποκλείσετε κ.ά.).  Ως 

προς το περιεχόμενο οι μαθητές/τριες επιστρέφουν στο κείμενο Α΄1 όπου επίσης δίνονταν συμβουλές, 

για να διαπιστώσουν ότι  και εκεί οι δύο πρώτες συμβουλές αφορούσαν  το θέμα των γνωριμιών μέσω 

διαδικτύου.  Συγκρίνοντας τα δύο κείμενα διαπιστώνουν τις διαφορές στις λεξικογραμματικές 

επιλογές και συμπεραίνουν πως αυτές οφείλονται στο ότι οι δέκτες στο κείμενο Α΄1 είναι μικρά παιδιά, 

ενώ στο Δ΄1 άτομα κάθε ηλικίας, κυρίως νεαροί και άλλοι ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη 

δημιουργία μιας σχέσης. Παρατηρούν επίσης ότι οι τελευταίες προτάσεις του κειμένου είναι 

επιφωνηματικές (!) και ο συντάκτης τις χρησιμοποιεί για να δείξει τα έντονα συναισθήματά του για το 

θέμα (Γραμματική σελ.112) και να δώσει περισσότερη έμφαση στις προτροπές του προς τον 

αναγνώστη. 

http://sxeseis.forumgreek.com/t311-topic#411
http://sxeseis.forumgreek.com/u1
http://sxeseis.forumgreek.com/t311-topic#411
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Σχολιάζεται επίσης ότι τόσο ο τίτλος όσο και ο υπότιτλος του άρθρου ανταποκρίνονται πλήρως στο 

περιεχόμενό του και πως η εικόνα που το συνοδεύει πετυχαίνει να δώσει με χιούμορ το πρόβλημα της 

ανωνυμίας στο διαδίκτυο.  Τέλος, η μαθήτρια που είχε αρχικά αμφισβητήσει τη σημασία του κινδύνου 

των γνωριμιών μέσω διαδικτύου, θεωρεί ότι το κείμενο αυτό τη δικαιώνει, καθώς σ’ αυτό 

επισημαίνεται ότι ο ίδιος κίνδυνος ελλοχεύει και σε άλλες κοινωνικές μας δραστηριότητες (γνωριμίες 

σ’ ένα μπαρ). 

Δ΄2  : https://docs.google.com/present/view?id=dc7hht88_41c5zz42hd (ηλεκτρονική παρουσίαση) 

Αφού προβληθεί στην τάξη η ηλεκτρονική παρουσίαση, οι μαθητές διερευνούν την προέλευσή της. 

Διαπιστώνουν ότι είναι προϊόν ενός μεγαλύτερου σχεδίου δράσης τελειόφοιτων μαθητών ενός 

Λυκείου της Θεσ/κης, κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008. Εντοπίζουν ότι, ανάμεσα σε άλλα, οι 

μαθητές αυτοί έφτιαξαν αφίσες και φυλλάδια με συνοπτικές οδηγίες για τη χρήση του διαδικτύου και 

προβληματίζονται για το ποια θα είναι η συνέχεια του δικού τους σχεδίου δράσης.   

Στη συνέχεια σχολιάζεται το περιεχόμενο της παρουσίασης, η οποία έχει τίτλο «Κίνδυνοι στο 

διαδίκτυο» αλλά ασχολείται αποκλειστικά με τον κίνδυνο των γνωριμιών, όπως το κείμενο Δ΄1 και 

ανατρέχουν και στο σχετικό απόσπασμα από τις συμβουλές του κειμένου Α΄1. Επανέρχεται ο 

προβληματισμός για το πόσο σοβαρός είναι τελικά αυτός ο κίνδυνος και ποιος είναι ο λόγος που 

υπερπροβάλλεται έναντι άλλων κινδύνων όπως π.χ. ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης, ή της 

κατευθυνόμενης πληροφόρησης, τον οποίο οι μαθητές/τριες μέσα από τη διερεύνηση των κειμένων 

της ενότητας αρχίζουν να συνειδητοποιούν. 

 Είναι φανερό από το κλίμα στην τάξη ότι η ηλ. παρουσίαση έχει ενεργοποιήσει την πλειοψηφία των 

μαθητών και με αφορμή αυτό ο/η εκπαιδευτικός σχολιάζει τη δύναμη της εικόνας («ό, τι  ακούω το 

ξεχνώ, ό,τι βλέπω το θυμάμαι…») και παροτρύνει τους μαθητές να ψάχνουν και οι ίδιοι για 

πολυτροπικά κείμενα, όταν θα συλλέγουν υλικό για επόμενες ΘΕ. 

Σχολιάζεται επίσης ότι στην αποτελεσματικότητα του πολυτροπικού αυτού κειμένου  συμβάλλει η 

«αργκό» διάλεκτος των δύο παιδιών καθώς και η ρεαλιστική απόδοση των διαλόγων σε greeklish 

(γλωσσικός κώδικας  που χρησιμοποιείται σχεδόν από όλους τους μαθητές/τριες στην καθημερινή 

τους επικοινωνία).  ΄Οσον αφορά το περιεχόμενο, παρατηρούν ότι στις συμβουλές για πρώτη φορά 

γίνεται μικρή αναφορά στο ρόλο των γονιών, κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί από την αρχή.  

Η τάξη όμως αποφασίζει να μην επεκταθεί σε άλλες πτυχές του θέματος, καθώς κυριαρχεί η άποψη 

ότι έχουν ήδη αρκετό υλικό στα χέρια τους για να προχωρήσουν στη δική τους παραγωγή λόγου.  Ο/Η 

εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά, μέχρι το επόμενο δίωρο, να συνοψίσουν τις γνώσεις τους γύρω από 

το θέμα και να έρθουν με συγκεκριμένες προτάσεις για παραγωγή λόγου. 

6
ο
 και 7

ο
 Δίωρο (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) 

Μετά από συζήτηση, η τάξη καταλήγει ότι το γενικό συμπέρασμα, όπως προκύπτει μέσα από το υλικό 

που έχουν επεξεργαστεί, είναι πως το διαδίκτυο μπορεί να γίνει είτε φίλος είτε εχθρός μας, υπό 

προϋποθέσεις. Δηλαδή έχει και μειονεκτήματα όπως και πλεονεκτήματα και εξαρτάται από εμάς τους 

https://docs.google.com/present/view?id=dc7hht88_41c5zz42hd
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ίδιους το αν θα ακολουθούμε κάποιους κανόνες στη χρήση του, ώστε να απολαμβάνουμε τις ωφέλειες 

του, χωρίς να θέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο.  

Στο σημείο αυτό επανέρχεται η συζήτηση για το είδος του κειμένου που θα παραχθεί.  Ο/Η 

εκπαιδευτικός υπενθυμίζει ότι η αρχική πρόθεση της τάξης ήταν να δημιουργηθούν ενημερωτικά 

κείμενα προς δημοσίευση στην εφημερίδα του σχολείου.  Αρκετοί/ές μαθητές/τριες δηλώνουν τώρα 

ότι αυτό μόνο δεν τους ικανοποιεί και ότι μέσα από τα κείμενα πήραν κι άλλες ιδέες.  Μια ομάδα 

προτείνει να γίνει ένας μικρός διαγωνισμός γελοιογραφίας ή/και αφίσας με θέμα τη χρήση του 

διαδικτύου. Μια άλλη προτείνει τη δημιουργία σύντομου ερωτηματολογίου για να ανιχνευθούν οι 

συνήθειες των συμμαθητών τους γύρω από το θέμα και μετά να συνταχθεί ενημερωτικό κείμενο για 

τις ωφέλειες και τους κινδύνους του διαδικτύου. Άλλη προτείνει τη δημιουργία «Οδηγού Χρήσης» του 

διαδικτύου, ένα αντίγραφο του οποίου να δοθεί στο μαθητικό Συμβούλιο κάθε τάξης.  

Τελικά κάθε ομάδα αναλαμβάνει να προχωρήσει στην παραγωγή του είδους που επέλεξε. Άρα έχουμε 

μια ομάδα που θα συντάξει ένα ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου με 

σκοπό την ανίχνευση των συνηθειών τους γύρω από τη χρήση του διαδικτύου (π.χ. πόσες ώρες την 

ημέρα το χρησιμοποιούν, με ποιο σκοπό κ.ά.) αλλά και γύρω από τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 

για ωφέλειες και κινδύνους (π.χ. αν έχουν λογισμικό προστασίας, αν έτυχε να κάνουν γνωριμίες κ.ά.). 

Ο/Η εκπαιδευτικός δεσμεύεται να βοηθήσει στη σύνταξη των τυπικών στοιχείων ενός 

ερωτηματολογίου ενώ προτρέπει τους μαθητές της ομάδας αυτής να ερευνήσουν και να βρουν 

ανάλογα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε άτομα αυτής της ηλικίας (έστω και αν έχουν άλλο 

θέμα προς διερεύνηση).  Έχουμε άλλη μια ομάδα που θα προχωρήσει στη δημιουργία πολυτροπικών 

κειμένων (αφίσας και γελοιογραφίας). Η ιδέα του διαγωνισμού απορρίπτεται από την πλειοψηφία της 

τάξης, κυρίως γιατί πολλά παιδιά δήλωσαν πως δεν έχουν ταλέντο στο σχέδιο. Μια τρίτη ομάδα 

αναλαμβάνει τη συγγραφή άρθρου, όπου, μέσα κυρίως από την επιχειρηματολογία θα προκύπτουν οι 

ωφέλειες και οι πιθανοί κίνδυνοι για έναν έφηβο από τη χρήση του διαδικτύου (σύνοψη του 

περιεχομένου των κειμένων που αναλύθηκαν στην τάξη). Τέλος, μια ομάδα αναλαμβάνει τη σύνταξη 

«Οδηγού Χρήσης» του διαδικτύου για μαθητές Γυμνασίου.  Από κοινού αποφασίζεται ότι όλα τα 

κείμενα, καθώς και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την μικρή έρευνα (μέσω του 

ερωτηματολογίου) θα δημοσιευτούν στη σχολική εφημερίδα/περιοδικό. Μετά τη συγγραφή των 

κειμένων, ο/η εκπαιδευτικός τα αξιολογεί και επανέρχεται με διορθωτικές προτάσεις στους μαθητές. 

Κάποια απ’ αυτά τίθενται στην ολομέλεια της τάξης για επεξεργασία, μέσω της τεχνικής της 

επαναδιατύπωσης (για τη διαδικασία αυτή απαιτείται αρκετός χρόνος, τουλάχιστον 1 διδακτική 

περίοδος για κάθε κείμενο). 

8
ο
 Δίωρο (Αξιολόγηση της διαδικασίας και των γνώσεων που αποκτήθηκαν) 

 

Το τελευταίο δίωρο (ίσως και μια περίοδος) αφιερώνεται στον αναστοχασμό όλων των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη κατά την επεξεργασία της Θεματικής Ενότητας 

που προηγήθηκε.  Αυτή η μεταγνωστική διαδικασία κρίνεται αναγκαία για την οργάνωση και την 

ταξινόμηση τόσο του έντυπου υλικού που χρησιμοποιήθηκε και παράχθηκε, όσο και των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Αφού τα παιδιά τοποθετήσουν στους φακέλους τους τα κείμενα 

που έχουν διερευνήσει και αυτά που έχουν δημιουργήσει (αρχικά, διορθωμένα και τελικά), συζητούν 

τον τρόπο επιλογής της ΘΕ, τις αρχικές τους γνώσεις/απόψεις για το θέμα και το πώς αυτές 
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διαφοροποιήθηκαν στην πορεία και κατά την ολοκλήρωση της ΘΕ.  Αναφέρονται στα ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν προς διερεύνηση, στην διαδικασία και στα κριτήρια επιλογής των κειμένων, στα  

κειμενικά είδη με τα οποία ήλθαν σε επαφή μέσα στην τάξη. Αναφέρουν ακόμα χαρακτηριστικά 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που τους απασχόλησαν και εκφράζουν κρίσεις για το ρόλο και 

τη λειτουργία τους. Αναφέρουν ιδεολογίες που αναδύθηκαν μέσα από τα κείμενα και τρόπους με τους 

οποίους υποστηρίχτηκε η κάθε μια.  

Τέλος μαθητές/τριες και εκπαιδευτικός, από κοινού, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν και προβαίνουν σε εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους.  

 

 


