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1. Συνοπτική παρουσίαση ανάπτυξης της ενότητας
1.1.

Tι έχει προηγηθεί της διδασκαλίας:

Πριν από τη συγκεκριμένη διδασκαλία-μάθημα, τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με διάφορα
επαγγέλματα, τόσο με εκείνα μιας παλαιότερης εποχής, που χάθηκαν ή που χάνονται στις
μέρες μας, όσο και με άλλα, που δημιούργησαν οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες,
αλλά και με επαγγέλματα του μέλλοντος. Η μελέτη της ενότητας διαχωρίστηκε σε 5 μαθήματαυποενότητες:
Στο πρώτο μάθημα-υποενότητα (Εισαγωγικό-Ποιήματα), οι μαθητές/τριες μέσα από το
απόσπασμα της ταινίας και τη μελέτη των ποιημάτων «Χτίστες» και «Οδοκαθαρισταί»,
γνώρισαν τις δυσκολίες και τα προβλήματα χειρωνακτικών επαγγελμάτων, τα οποία
αντιμετωπίζονται ως υποδεέστερα και τυγχάνουν χαμηλότερης αμοιβής, έχουν, όμως,
σπουδαία κοινωνική προσφορά και είναι απαραίτητα. Οι μαθητές/τριες συσχέτισαν τα δύο
ποιήματα ως προς το περιεχόμενο, το κειμενικό ύφος, τη μορφή και τους εκφραστικούς
τρόπους. Εξέφρασαν, μάλιστα, τα συναισθήματά τους για τους χτίστες και τους οδοκαθαριστές,
ζωγραφίζοντας εικόνες που απορρέουν από τα ποιήματα.
Στο δεύτερο μάθημα-υποενότητα (Παραδοσιακά επαγγέλματα), οι μαθητές/τριες γνώρισαν
τα παραδοσιακά επαγγέλματα, μέσα από παρουσιάσεις-προβολές εικόνες, κείμενα και
συνεντεύξεις. Μελέτησαν κείμενα στις ομάδες τους και παρουσίασαν διάφορα παραδοσιακά
επαγγέλματα στην ολομέλεια. Μέσα από τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των κειμένων, έγινε
συζήτηση για τις παραδοσιακές τέχνες και τα επαγγέλματα, που αποτελούν εφόδιο για τη
διαφύλαξη του παραδοσιακού μας πολιτισμού. Έγινε συζήτηση για την ιστορία των τεχνών και
των επαγγελμάτων αυτών. Αναφέρθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι δυσκολίες τους,
η εξέλιξή τους κατά το πέρασμα των χρόνων, καθώς και τα υλικά, τα εργαλεία και τις τεχνικές
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κατασκευής για κάθε επάγγελμα. Κατέγραψαν σημαντικές πληροφορίες και διατύπωσαν
απορίες για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δόθηκε έμφαση στη χρήση των ρημάτων, στις
παράγωγες λέξεις και το σχετικό λεξιλόγιο. Έγινε συσχέτιση εικόνων-κειμένων. Αναφορά έγινε
και στη χρήση της κυπριακής διαλέκτου.
Στο τρίτο μάθημα-υποενότητα (Επαγγέλματα του μέλλοντος), οι μαθητές/τριες συζήτησαν
την πιθανή εξέλιξη και προοπτική των παραδοσιακών επαγγελμάτων που μελετήθηκαν. Μέσα
από βίντεο-ρεπορτάζ, προβληματίστηκαν σχετικά με τα καινούρια επαγγέλματα και τα
επαγγέλματα του μέλλοντος. Αναρωτήθηκαν για το επάγγελμα που θα ήταν έξυπνο και
πρακτικό να ακολουθήσουν οι ίδιοι/ες στο μέλλον και κατέγραψαν τις σκέψεις τους σε κείμενο.
Μελέτησαν και αντιπαρέβαλαν κείμενα σχετικά με επαγγέλματα με προοπτική, επαγγέλματα
του μέλλοντος και επαγγέλματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Δόθηκε έμφαση στο
λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και στα εκφραστικά μέσα και στο ύφος των κειμένων.
Στη συνέχεια, παρήγαγαν ένα δικό τους άρθρο για νέα επαγγέλματα της κρίσης. Από την άλλη,
οι μαθητές/τριες προβληματίστηκαν και για δύσκολα επαγγέλματα που προκαλούν άγχος και
ψυχολογική πίεση και μελέτησαν σχετικό κείμενο, από το οποίο εξήγαγαν τα δικά τους
συμπεράσματα, αλλά και κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που θα ήθελαν
να έχει το δικό τους επάγγελμα. Προβληματίστηκαν σχετικά με την ισότητα αντρών και
γυναικών και τη δικαιοσύνη στον εργασιακό χώρο, καθώς και για το κατά πόσο τα επαγγέλματα
μπορούν να χωριστούν σε αντρικά και γυναικεία. Μελέτησαν σχετικό κείμενο στο βιβλίο
(«Επιστήμη με άρωμα γυναίκας» τευχ. γ′ σ. 15), το οποίο έτυχε νοηματικής και κειμενικής
ανάλυσης. Δόθηκε έμφαση στην ύπαρξη ευθύ και πλάγιου λόγου, στη χρήση αρχαιόκλιτων
επιθέτων και στο επίσημο ύφος του κειμένου. Συζητήθηκε η μορφή του κειμένου, εστιάζοντας
στην ύπαρξη στηλών, τίτλου με χρωματιστά έντονα γράμματα κ.λπ. Επιπλέον, μελέτησαν και
κατέγραψαν μεγάλες γυναικείες προσωπικότητες στον χώρο της τέχνης, της πολιτικής και της
επιστήμης.
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1.2.

Παρούσα διδασκαλία-Τέταρτο μάθημα-υποενότητα (Συνεντεύξεις):

Δείκτες Επιτυχίας – Επάρκειας:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Δείκτες Επιτυχίας
Δείκτες Επάρκειας
1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)
1.1. Συνθέτουν πληροφορίες που δηλώνονται ρητά ή και 1.1.2. Γλωσσικά στοιχεία (π.χ., εντοπισμός κυρίου
υπόρρητα στο κείμενο και τις παρουσιάζουν συνοπτικά, θέματος και επιμέρους υποενοτήτων) ή και μη γλωσσικά
στοιχεία (π.χ., είδος, μέγεθος, χρώμα γραμματοσειράς ως
με στοιχεία προσωπικής θέσης
στοιχεία που δηλώνουν υποενότητες)
1.3. Επεξηγούν τεκμηριωμένα πώς κείμενα και τρόποι
παρουσίασης ανθρώπων και πολιτισμών συνδέονται με
ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά πλαίσια

1.3.2. Πληροφορίες για το επικοινωνιακό και ευρύτερο
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (π.χ., χώρος, χρόνος, πηγή
κειμένου, σε σχέση με κοινωνικές/ούς σχέσεις ταυτότητες - ρόλους, κοινωνικές/ούς ομάδες - θεσμούς αξίες), ως δείκτες ερμηνείας ρητών και υπόρρητων
νοημάτων που αναδεικνύονται ή απουσιάζουν από το
κείμενο (π.χ., τι ίσχυε παλιά και ποιες αλλαγές επήλθαν
στη σύγχρονη εποχή;)
1.3.4. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κειμένων ίδιου ή
και διαφορετικού τύπου, που εντάσσονται σε ίδια ή και
διαφορετικά επικοινωνιακά και κοινωνικοπολιτισμικά
πλαίσια

1.4. Αξιοποιούν στρατηγικές κατανόησης για εξαγωγή
συμπερασμάτων, σε σχέση με τον τρόπο που
παρουσιάζεται ένα θέμα

1.4.1. Αιτιολογημένες προβλέψεις και εξαγωγή
συμπερασμάτων, για το είδος, το περιεχόμενο και την
οπτική του συγγραφέα, μέσα από σύνθεση πληροφοριών
και κριτική διερεύνηση (π.χ., μέσω διατύπωσης
ερωτημάτων) για το περιεχόμενο κειμένου, με βάση
στοιχεία όπως: εικόνα, τίτλος, είδος κειμένου,
συγγραφέας, σκοπός, επικοινωνιακό και
κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο

2. Αναγνωρίζουν τον τρόπο που οργανώνεται και λειτουργεί ο λόγος σε επίπεδο κειμένου, πρότασης, λέξης
2.1. Διαβάζουν κείμενα, αυτόνομα, με άνεση και
2.1.1. Συντακτική λειτουργία προτάσεων, λέξεων, ως
εκφραστικότητα, αξιοποιώντας συμβάσεις του γραπτού
βάση για κατανόηση και κριτική ανάγνωση [«ευθύς» «πλάγιος» λόγος ως επιλογές που δίνουν ή περιορίζουν
λόγου και αξιολογώντας τον εαυτό τους ως αναγνώστη
τη φωνή (και αμεσότητά της) ατόμων στο κείμενο]
2.2. Αναγνωρίζουν και αναφέρουν το είδος κειμένου, με
βάση τις σχετικά σταθερές συμβάσεις του
2.2.1. Κείμενα, όπως: συνέντευξη
3. Αξιολογούν και κρίνουν ένα κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του
3.1. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός κειμένου, 3.1.1. Μέσα παρουσίασης περιεχομένου (γλώσσα, ύφος,
συνδέοντάς την με τρόπους αναπαράστασης
οργάνωση κειμένου, εικόνες, πίνακες, διαγράμματα,
ανθρώπων και πολιτισμών σε διαφορετικά ιστορικά,
μορφοποίηση) και σχέση με τον τρόπο που αναπαριστούν
σχέσεις, ταυτότητες, αξίες (σε σχέση με τα επαγγέλματα –
πολιτισμικά, κοινωνικά πλαίσια
παλιά/σύγχρονα, γυναικεία/αντρικά; κ.λπ.)

3

Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δείκτες Επιτυχίας
Δείκτες Επάρκειας
1. Τοποθετούν το παραγόμενο κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)
1.2. Καθορίζουν τον σκοπό και τον αποδέκτη, 1.2.1. πρόσκτηση - παροχή πληροφοριών (μέσα από
συνδέοντας το παραγόμενο κείμενο με ευρύτερο συνέντευξη επισκέπτη – επαγγελματία σε αυθεντικό
κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο
πλαίσιο)
1.2.2.
Στοιχεία
επικοινωνιακού
και
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου, όπως: αποδέκτης,
χώρος, χρόνος, μέσο δημοσιοποίησης του κειμένου, με
έμφαση στη σχέση «εαυτού και αποδέκτη» και στα
ατομικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους (π.χ.,
επάγγελμα επισκέπτη, φύλο, ηλικία)
2. Οργανώνουν τον λόγο σε κείμενο
2.2. Καθορίζουν το κατάλληλο είδος και ύφος κειμένου,
σύμφωνα με την επικοινωνιακή ανάγκη, τον σκοπό και
τον αποδέκτη

2.2.1. Κείμενα, όπως: συνέντευξη
2.2.2. Μείξη ανεπίσημου ύφους και επίσημου ύφους
(π.χ., προσαρμογή γλωσσικών στοιχείων ανάλογα με
την περίσταση και τον συνεντευξιαζόμενο, π.χ.,
πληθυντικός ευγενείας, εξειδικευμένο λεξιλόγιο κ.λπ.)

3. Αξιολογούν το παραχθέν κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του
3.1. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα κειμένου και τη 3.1.1. Πραγμάτωση κειμένου, όπως: γλωσσικά
διατύπωση της προσωπικής τους θέσης, με βάση το κειμενικές συμβάσεις, συνοχή και συνεκτικότητα
θεματικό,
επικοινωνιακό
και
το
ευρύτερο κειμένου
(νοηματική
συνέχεια
ερωτήσεων
και
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, αιτιολογώντας επιλογές συνέντευξης): δείκτες συνοχής (π.χ., συνώνυμα,
στη μορφή, τη δομή και το περιεχόμενό του (με στόχο αντωνυμίες,
σύνδεσμοι,
επεξηγήσεις,
ελλείψεις,
την αποτελεσματική πρόσκτηση πληροφοριών και επαναλήψεις), δείκτες συνεκτικότητας (π.χ., σύνδεση
απόψεων από τον συνεντευξιαζόμενο)
μεταξύ ερωτήσεων συνέντευξης)
3.1.2. Επικοινωνιακή επάρκεια κειμένου και ανάδειξη
προσωπικής θέσης: συνάφεια θέματος, σκοπού,
αποδέκτη, ύφους, με άμεσες ή έμμεσες αναφορές και
τοποθετήσεις, σχόλια, κρίσεις για τη σχέση «εαυτού και
αποδέκτη» (και στα ατομικά ή και κοινωνικά
χαρακτηριστικά τους) και σε χαρακτηριστικά χώρου,
χρόνου (π.χ., συνάφεια με το επάγγελμα και το
υπόβαθρο του επισκέπτη - επαγγελματία)
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Κατανόηση - Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Δείκτες Επιτυχίας
Δείκτες Επάρκειας
1. 1.
Κατανοούν και παράγουν προφορικό λόγο τοποθετώντας τον σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό,
κοινωνιοπολιτισμικό)
1.3. Συνδέουν κείμενα (δικά τους και άλλων), με
1.3.1. Θέμα, σκοπός, χώρος - έκταση - μέσο
συγκεκριμένο συγκείμενο, αιτιολογώντας πώς οι τρόποι
δημοσιοποίησης συνεχούς προφορικού (της υπό
παρουσίασης ανθρώπων και πολιτισμών συνδέονται με ακρόαση συνέντευξης), σχέση «εαυτού και αποδέκτη»
(αποδέκτης - άτομο, αποδέκτης - κοινωνική ομάδα,
ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά πλαίσια
αποδέκτης - κοινωνικό σύνολο) και ατομικά ή και
κοινωνικά χαρακτηριστικά τους (π.χ., τι καταλαβαίνουμε
για τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στη συνέντευξη;)
1.4. Αξιοποιούν στρατηγικές κατανόησης και
παραγωγής προφορικού λόγου, για εξαγωγή και
παρουσίαση συμπερασμάτων, σε σχέση με τον τρόπο
που παρουσιάζεται ένα θέμα.

1.4.2. Υποβολή ερωτήσεων (π.χ., προφορική διατύπωση
ερωτήσεων συνέντευξης σε δοσμένες απαντήσεις),
παρουσίαση άποψης μέσα από ρόλο/αυτοσχεδιασμό

2.
Αναγνωρίζουν τον τρόπο που οργανώνεται και λειτουργεί ο προφορικός λόγος σε επίπεδο
κειμένου, πρότασης, λέξης
2.2. Αναγνωρίζουν και καθορίζουν είδη προφορικών
κειμένων, με βάση τις σχετικά σταθερές συμβάσεις τους

1.3.














2.2.1. Κείμενα, όπως: συνέντευξη (υπό ακρόαση)

Tι προγραμματίζεται να γίνει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδασκαλίας
(χρονική διαδοχή ενεργειών εκπαιδευτικού-παιδιών, παράμετροι εστίασης
της διδασκαλίας, δραστηριότητες κ.λπ.):

Αναστοχασμός σε σχέση με το προηγούμενο μάθημα.
Ακρόαση σύντομου ηχητικού με συνέντευξη και εντοπισμός του κειμενικού είδους.
Αναγνώριση του είδους του κειμένου «Συνέντευξη με τον κύριο Μανόλη» (τεύχος γ′, σ.
8), πριν από την ανάγνωσή του, συσχετισμός του με το ηχητικό, εντοπισμός βασικών
πληροφοριών, αντλούμενων από την εικόνα, τους τίτλους, τα έντονα γράμματα.
Εντοπισμός του νησιού Αντίπαρος στον χάρτη (στον διαδραστικό πίνακα).
Ανάγνωση του κειμένου «Συνέντευξη με τον κύριο Μανόλη» (τεύχος γ′, σ. 8) και εστίαση
στην ερώτηση: Με ποιες δουλειές ασχολούνταν στην Αντίπαρο; Γιατί;
Επεξεργασία κειμένου με σχετικές ερωτήσεις και κατάληξη στη διατύπωση του κύριου
θέματος.
Αντιπαραβολή του κειμένου με προηγούμενες συνεντεύξεις, σχετικά με τα παραδοσιακά
επαγγέλματα, ως προς τη μορφή και προβληματισμός ως προς την οργάνωση μιας
συνέντευξης.
Προβληματισμός για τον ρόλο του ευθέος λόγου στις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος
Μανόλης.
Μετατροπή της συνέντευξης του κύριου Μανόλη, προφορικά, από τον ευθύ στον πλάγιο
λόγο (εργασία 4, τευχ. γ′, σ. 13).
Αντιπαραβολή του κειμένου με το κείμενο «Οδοκαθαριστής-Χάρης Τσακνάκης».
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Ανάγνωση του κειμένου-συνέντευξη «Οδοκαθαριστής-Χάρης Τσακνάκης» και εστίαση
στην ερώτηση: Ποια τα προβλήματα της δουλειάς του οδοκαθαριστή;
Αντιπαραβολή των δύο συνεντεύξεων, ως προς την ύπαρξη ή απουσία ερωτήσεων,
παρουσία ευθέος-πλάγιου λόγου, ύφος του κειμένου.
Καταγραφή των ερωτήσεων για τις απαντήσεις στη συνέντευξη του οδοκαθαριστή.
Σύνδεση της συνέντευξης του οδοκαθαριστή με το ποίημα «Οι οδοκαθαρισταί», το
οποίο μελέτησαν σε προηγούμενο μάθημα.
Κλείσιμο: Παγωμένη εικόνα του οδοκαθαριστή: Τρία παιδιά παγώνουν μιαν εικόνα, στην
οποία ένας οδοκαθαριστής καθαρίζει τον δρόμο και δύο παιδιά πετούν σκουπίδια στον
δρόμο. Η ολομέλεια της τάξης κάνει υποθέσεις σχετικά με το τι μπορεί να λένε ή να
σκέφτονται τα δύο παιδιά και ο οδοκαθαριστής.

1.4.







Διδακτικό Υλικό (π.χ., κείμενα και ασκήσεις από σχολικά εγχειρίδια και
τυχόν συμπληρωματικό υλικό):

Κείμενο «Συνέντευξη με τον κύριο Μανόλη» (Β.Μ. , τεύχος γ′, σ.13).
Φύλλο με κείμενο-συνέντευξη «Οδοκαθαριστής-Χάρης Τσακνάκης».
Φύλλο με ποίημα «Οδοκαθαρισταί» (από Β.Μ. Στ′ Η Γλώσσα μου) - Από προηγούμενο
μάθημα.
Ηχητικό-συνέντευξη.
Σετ φυλλαδίων «Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάθηκαν ή χάνονται»-Από
προηγούμενο μάθημα.
Φύλλα σε κάθε ομάδα με συνέντευξη με παραδοσιακό επαγγελματία-Από προηγούμενο
μάθημα.
1.5.

Τι προγραμματίζεται να ακολουθήσει μετά τη διδασκαλία:

Στη συνέχεια του τέταρτου μαθήματος-υποενότητας, οι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν
γραπτά με τη μεταφορά στον πλάγιο λόγο, μέρους των συνεντεύξεων των παραδοσιακών
επαγγελματικών. Θα συμπληρώσουν φύλλο εργασίας, σχετικά με μετατροπή από τον ευθύ
στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα. Οι μαθητές/τριες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν ένα από
τα κείμενα που μελέτησε η ομάδα τους, σχετικά με τα παραδοσιακά επαγγέλματα, και θα
διατυπώσουν ερωτήσεις/απορίες σε κάποιον «επαγγελματία». Στη συνέχεια, θα τις
απαντήσουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μαζέψει. Οι μαθητές/τριες θα μοιραστούν
τους ρόλους στις συνεντεύξεις που θα γράψουν και θα υποδυθούν τους ρόλους (παραδοσιακός
επαγγελματίας-δημοσιογράφος).
Οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κάποιον/αν επαγγελματία, ο/η
οποίος/α θα επισκεφθεί την τάξη και να διατυπώσουν ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμά
του/της.
Οι μαθητές/τριες θα παρακολουθήσουν απόσπασμα του 1ου επεισοδίου «Ο μικρός πρίγκιπας»
και θα καταγράψουν μια φανταστική συνέντευξη ανάμεσα στο μικρό πρίγκιπα και τον
πιλότο. Στη συνέχεια, θα διαβάσουν από το παραμύθι τις ερωτήσεις που έκανε ο μικρός
πρίγκιπας στον πιλότο. Νικήτρια θα είναι η ομάδα που μάντεψε τις πιο πολλές ερωτήσεις.
6

Στο πέμπτο μάθημα-υποενότητα (Κόμικ), οι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν με
εικονογραφημένες ιστορίες (κόμικ) και κινούμενα σχέδια. Θα παρακολουθήσουν μέρος του 1ου
επεισοδίου της «Φρουτοπίας» και θα εστιάσουν στα καθήκοντα και στα προσόντα του
επαγγέλματος του δημοσιογράφου και του ρεπόρτερ. Θα ασχοληθούν με τη δημιουργία
εικονογραφημένης ιστορίας-κόμικ, μέσα από το κείμενο «Η ιπτάμενη σκάφη» (τεύχος γ′,
σ. 18). Το κείμενο θα τύχει γλωσσικής ανάλυσης και θα εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά μιας
εικονογραφημένης ιστορίας. Θα δοθεί έμφαση στη γραμματοσειρά, στον τίτλο, στα σημεία
στίξης, στις σύντομες φράσεις, στο ύφος του κειμένου, στην προφορικότητα του κειμένου, στον
ρόλο της εικόνας, στα χρώματα, στην κίνηση, στο ύφος των πρωταγωνιστών, στον ρόλο της
εισαγωγής στην αρχή των κόμικς. Οι μαθητές/τριες θα παρακολουθήσουν προβολή
παρουσίασης από σκιτσογράφο, σχετικά με την ιστορία των κόμικ και θα καθοδηγηθούν, μέσα
από έντυπο, βοηθητικό υλικό στη δημιουργία ηρώων κόμικ και, ακολούθως, μιας σύντομης
ιστορίας σε ειδικό φύλλο με καρέ. Οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις τεχνικές των κόμικ και στη
δημιουργία μιας σκηνής για τη «Φρουτοπία».
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