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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ:
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H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ

Πριν από το επιμορφωτικό μέρος της Ημερίδας ...
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης
08/09/2014

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /1
Α. «Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΕΕ) για την Αξιολόγηση
των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ)» (28 Ιουλίου 2014)
Πρέπει να τονισθεί εξ αρχής ότι τα ΝΑΠ έχουν βελτιώσει σε αρκετά σημεία
τα προηγούμενα ΑΠ. Η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως σκοπό να βοηθήσει
στη βελτίωση των ΝΑΠ και της παρεχόμενης στους μαθητές εκπαίδευσης (σ. 12).

Β. «Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)» (σε σχέση με
την ΕΕΕ) (31 Ιουλίου 2014)
[...] οι ομάδες εργασίας για τα Αναλυτικά Προγράμματα [...] θα υποβάλουν [...]
εισηγήσεις για αλλαγές ενόψει και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς [...],
στη βάση των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής που εκπόνησε την
αξιολόγηση.

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /2
Γ. Ανακοινώσιμες πληροφορίες [ΥΠΠ / Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΔΔΕ)], με βάση την «επικαιρότητα» (Ιούλιος - Αύγουστος 2014)
– Το «Κείμενο Πολιτικής» για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
(ΥΠΠ, ημερ. 1η Οκτωβρίου 2013) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.
Η συνδυαστική γλωσσική διδασκαλία εξακολουθεί να αποτελεί το
πλαίσιο επιμόρφωσης (και σχετικής ενημέρωσης) εκπαιδευτικών,
διευθυντών/τριών και επιθεωρητών/τριών.
– Η Θεατρική Αγωγή δεν είναι μάθημα γλώσσας. Είναι παιδαγωγικό
εργαλείο που μπορεί να αξιοποιείται και στο μάθημα της γλώσσας.
– Η ΔΔΕ θα συνεχίσει να ενημερώνει τους/τις εκπαιδευτικούς [στη βάση
σχετικής ενημερωτικής εγκυκλίου (ημερ. 21η Νοεμβρίου 2013)], και να
τους/τις επιμορφώνει, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο της
διδασκαλίας.

Αναφορικά με το επιμορφωτικό μέρος της Ημερίδας ...
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ΔΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & XΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΔΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΜΕΙΑ

ΩΡΑ

Πλαίσιο επιμόρφωσης
Εισαγωγή στo ειδικό θέμα
Εστίαση στο ειδικό θέμα (α)

08:30 - 10:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30 - 11:00

Εστίαση στο ειδικό θέμα (β)
Καταληκτική συζήτηση
Συμπλήρωση Εντύπου Αξιολόγησης

11:00 - 13:00

MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ANAΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2014-2015»

ΔΙΑΔΡΑΣΗ, με κατεύθυνση

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ», για:
- την αναγνώριση και εκτίμηση ποικίλων διδακτικών
εργαλείων, που σχετίζονται με την κατανόηση κειμένων
και
- την κατανόηση και αξιοποίηση της γλωσσοδιδακτικής
θεωρίας, που μπορεί να διασυνδέεται με τα εργαλεία αυτά.

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2014-2015»

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

•

Η επιμορφωτική αυτή δράση:
– έχει έναν συγκεκριμένο θεματικό και γλωσσοδιδακτικό προσανατολισμό (με
έμφαση στην κατανόηση κειμένων και σε σχετικά διδακτικά εργαλεία,
αντίστοιχα)
– περιορίζεται στον εν λόγω προσανατολισμό και σκόπιμα δεν «ανοίγεται» στο να
καλύψει «άλλα ειδικά θέματα ή σημεία μίας συνεκτικής γλωσσικής διδασκαλίας»
(π.χ., ορθογραφία)
– «ενδιατρίβει» στην κατανόηση γραπτών κειμένων, η οποία ωστόσο εντάσσεται
στο «συνεχές προφορικού-γραπτού λόγου», όπου και μπορεί να επιτευχθεί η
παράλληλη όσο και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων
– μπορεί να καλύψει ένα μόνο μέρος από το σύνολο των κειμένων και των
διδακτικών εργαλείων που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για σκοπούς
κατανόησης
– βασίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη γνώση και στην εμπειρία των ίδιων των
εκπαιδευτικών (γι’ αυτό και πολλά από τα διδακτικά εργαλεία που
περιγράφονται στη συνέχεια διασυνδέονται με ήδη γνωστούς/ές, στους/στις
εκπαιδευτικούς, διδακτικούς όρους και έννοιες).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
•

Η επιμόρφωση του «ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2014-2015» κινείται στο ίδιο πλαίσιο του «Προγράμματος
Επιμόρφωσης 2013-2014», δηλαδή:
– χωρίς θεωρητικές υπερβολές
– με βάση τις αρχές της ισορροπίας και της σύνθεσης
– λαμβάνοντας υπόψη το πώς οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν στις
σχολικές τάξεις γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, ανάλογα με
την εκάστοτε περίσταση μάθησης
– δίνοντας ένα ευρύ φάσμα διδακτικών επιλογών
– αποφεύγοντας τα «έτοιμα διδακτικά σχήματα»
– με σεβασμό στο «συνεχές» της αναδιαμόρφωσης του γλωσσικού
μαθήματος στην Κύπρο.

(Φάση Γ - Κεντρική Επιμόρφωση για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μάιος 2014)

•

Αναλυτικότερα/1:
–

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ή, σχηματικά ...

Συνδυαστική γλωσσική διδασκαλία
κοινωνικοκεντρικοί κριτικοί στόχοι

κειμενικοί στόχοι

γλωσσικοί στόχοι

γλώσσα

κείμενο

συγκείμενο

•

Αναλυτικότερα/2:
–

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΟ ΓΛΩΣΣΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΕΣ
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ...

- Σε ποιον βαθμό γνωρίζουμε τις προσεγγίσεις αυτές, τα όρια
και τις δυνατότητές τους;

- Σε ποιον βαθμό γνωρίζουμε τα όρια και τις δυνατότητες
των προσεγγίσεων αυτών, αναφορικά με την κατανόηση
κειμένων, λαμβάνοντας υπόψη (και) το περιεχόμενο, τη δομή,
τη γλώσσα [...] κάθε κειμένου;

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
•

Ειδικό Θέμα και ένας Λειτουργικός Ορισμός:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ = «Παιδαγωγικά τεχνάσματα» (στρατηγικές,
πρακτικές, διαμεσολαβήσεις, παρεμβάσεις ...) που ο/η εκπαιδευτικός
αξιοποιεί στοχευμένα και ευέλικτα στη διδασκαλία του/της, για να
εμπλέξει ενεργά τον/τη μαθητή/τρια στη διαδικασία της δικής του/της
μάθησης.
Τα διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση κειμένων διευκολύνουν τη
διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων κατανόησης ποικίλων κειμένων εκ
μέρους του/της μαθητή/τριας, παρέχοντας στον/στην εκπαιδευτικό
δυνατότητες
επιλογής,
ανα-προσαρμογής,
διαφοροποιημένης
αξιοποίησης και ομαδοποίησής τους.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
•

Ειδικό Θέμα και δύο λέξεις-κλειδιά:
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
«ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ»

«ΚΕΙΜΕΝA»

Αποσαφήνιση όρων,
με «τρόπο/ους που να είναι διδακτικά αξιοποιήσιμος/οι»:
- Tι είναι «κείμενο»;
-Tι είναι «κείμενα»;
-Tι είναι «κατανόηση κειμένου»;
-Tι είναι «κατανόηση κειμένων»;

«ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» είναι ...

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
•

Ειδικό Θέμα και μία ερώτηση - πρό(σ)κληση:
«Θα διάβαζες με τον ίδιο τρόπο όλα αυτά τα κείμενα;»
ή
«Θα διαβάζατε με τον ίδιο τρόπο το ίδιο κείμενο;»
Ένα ποίημα;

Ποιο ποίημα;

Ένα μαθηματικό πρόβλημα;

Ποιο μαθηματικό πρόβλημα;

Μία διαφήμιση σε περιοδικό;

Ποια διαφήμιση;

Μία γραφική παράσταση;

Ποια γραφική παράσταση;

Ένα παραμύθι;

Ποιο παραμύθι;

Μία ομιλία;

Ποια ομιλία;

[…] λαμβάνοντας υπόψη (και)
το περιεχόμενο, τη δομή, τη γλώσσα [...] κάθε κειμένου;

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
−

Μελετήστε το «Σχέδιο-Πλαίσιο Διδασκαλίας», όπως
αναπτύσσεται γύρω από το κείμενο του Ευγένιου Τριβιζά
«Το μηχάνημα» («Βιβλίο Μαθητή» Στ΄ Δημοτικού, Τεύχος Β′, σ. 54-55).

−

Για σκοπούς αναστοχασμού και διάδρασης, μπορείτε να προβληματιστείτε με
βάση τις ακόλουθες ερωτήσεις-κλειδιά:
1.

Ποια διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση κειμένων εντοπίζονται, με βάση το
συγκεκριμένο σχέδιο-πλαίσιο διδασκαλίας; Η μαθησιακή αξία; H δυναμική τους;

2. Ποια διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση κειμένων, κατά τη γνώμη σας, θα
μπορούσαν εναλλακτικά-συμπληρωματικά να αξιοποιηθούν; Η μαθησιακή αξία; H
δυναμική τους;

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι έγινε; /1
•

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και σύνδεση
με τα προηγούμενα, μέσω της συνεξέτασης (γνωστών) κειμένων

•

Συζήτηση με βάση τον θεματικό προβληματισμό της ενότητας

•

(Πολυδιάστατη) Πρόβλεψη

•

«Πρώτη» μεγαλόφωνη ανάγνωση με στόχο (π.χ., από τον/την εκπαιδευτικό)

•

«Γενική προσοχή» (εστίαση) στην «κύρια ιδέα» / στα «ουσιώδη» (ως
αποτέλεσμα της «πρώτης» ανάγνωσης)

•

«Επιλεκτική Προσοχή» (εστίαση) σε συγκεκριμένες/ειδικές πληροφορίες που
αφορούν στη δομή του κειμένου (ως αποτέλεσμα μίας «δεύτερης» ανάγνωσης)

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι έγινε; /2
•

Σημειώσεις

•

«Γραμματική της («Λογοτεχνικής) Αφήγησης» - «Story Grammar»

•

Χρονική Γραμμή της (Λογοτεχνικής) Αφήγησης - «Story Line»

•

«Το Βουνό της (Λογοτεχνικής) Αφήγησης» - «Story Mountain»

•

Ανακάλυψη / Διερεύνηση της «γλώσσας ή της γραμματικής του κειμένου»
(= λειτουργική γραμματική)

•

Μετασχηματισμός των γραμματικών-γλωσσικών δομών του κειμένου, όπως:
«Ζαλίζεται παρακολουθώντας τη δαιδαλώδη διαδρομή τους. Τα καλώδια
σαλεύουν απειλητικά. Μοιάζουν με φίδια.»
«Ζαλίστηκε…»
«Θα του ’κοβε τις χοντρές, μαύρες αρτηρίες! Θα ’σβηνε το απαίσιο κίτρινο μάτι!»
«Θα του ’κοβε τις αρτηρίες! Θα ’σβηνε το μάτι!»

•

Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από μία πολυπρισματική
κειμενική, κριτική) ανάλυση και διερεύνηση του κειμένου

(γλωσσική,

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /1
•

Καταιγισμός ιδεών - Ιδεοθύελλα

•

«Μαντεύω την ιστορία…»

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /2
•

Διερεύνηση συγκειμένου
Αναγνώριση της «πηγής» (του λογοτέχνη-συγγραφέα) και
του κοινωνικο-οικονομικού/ πολιτισμικού συγκειμένου, εντός του οποίου το κείμενο έχει
αναπτυχθεί - Διερεύνηση οπτικής/ών, με έμφαση στη λειτουργική διάσταση του
κειμενικού είδους και των γλωσσικών επιλογών

•

Διερεύνηση της εκφραστικής του συγγραφέα (= λογοτεχνική γλώσσα)

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /3
•

Το κείμενο ως ανατρεπτική ιστορία
Ανάλυση και αιτιολόγηση του τέλους της ιστορίας («τραγική-μη αναμενόμενη
κατάληξη, σε σχέση με τον πρωταγωνιστή»), σε συνάρτηση με την κοινωνική
πραγματικότητα, για σκοπούς προβληματισμού του/της αναγνώστη/τριας

•

«Μετα-κείμενα»
Δημιουργία «νέων» κειμένων μετά από ποικίλες αλλαγές στο «πρωτογενές»
κείμενο...

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /4
•

Διερεύνηση περιστασιακού συγκειμένου
(= περίσταση επικοινωνίας)
Στη βάση της ακροστιχίδας SPEAKING (εθνογραφία της επικοινωνίας), διερευνώνται οι
παράμετροι της επικοινωνιακής περίστασης (πού/πότε, ποιος/οι, γιατί...):

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /5
•

Πολυεπίπεδες ερωτήσεις κατανόησης
Πώς τοποθετείται ο Τριβιζάς έναντι της
τεχνολογίας; Ποια η προσωπική σας άποψη;

Γιατί αποφασίστηκε να έρθει
το μηχάνημα στα γραφεία;

Ποια ήταν η δουλειά
του Γιάννη;.

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /6
•

Απευθείας Ανάγνωση-Σκέψη (Directed Reading-Τhinking Activity)
Επιλεκτική ανάγνωση αποσπασμάτων, με βάση ορισμένα σημεία-κλειδιά
του, όπου γίνεται «στάση» (βλ. ΣΤΟΠ) και εμβόλιμη υποβολή ερωτήσεων
ανοικτού τύπου, π.χ., «Ποια είναι η άποψή σου;», «Μπορείς να στηρίξεις
τη γνώμη σου; κ.ο.κ.

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /7
•

Μεγαλόφωνη Ανάγνωση - Ερμηνεία Κειμένου
Μεγαλόφωνη ανάγνωση κειμένου, ερωτήσεις, απαντήσεις, «νέες» ερωτήσεις στη
βάση των απαντήσεων, συνοικοδόμηση του νοήματος του κειμένου, μέσα από τις
οπτικές των παιδιών

•

Αναδιήγηση της αφήγησης (με στοιχεία περίληψης)
Έναρξη
Άρχισε να αναδιηγείσαι το κείμενο.
Εστίαση
Πρόσθεσε περισσότερες λεπτομέρειες σε όσα είπε ο/η προηγούμενος/η.
Αναδρομή
Διάλεξε ένα σημείο που ειπώθηκε ήδη και άρχισε την ιστορία από αυτό.
Περίληψη
Επανάλαβε περιληπτικά όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα.
Επέκταση
Πρόσθεσε προσωπικά σου σχόλια, αντιδράσεις, κρίσεις για το κείμενο.

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /8
•

Οπτικές Αναπαραστάσεις (συνδέονται άμεσα με την αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία)

«Σχεδίασέ το για να το ερμηνεύσεις» (Sketch-to-stretch)
Για παράδειγμα:

Σχεδιάζονται και περιγράφονται αξιολογικά τα επεισόδια μίας ιστορίας.
Σχεδιάζεται και περιγράφεται αξιολογικά η πιο σημαντική ή ενδιαφέρουσα
«στιγμή» της ιστορίας.
Σχεδιάζονται και περιγράφονται αξιολογικά τα «πορτρέτα» (= ήθος/χαρακτήρας) των ηρώων
μίας ιστορίας.

Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα μερών ή και του όλου του
κειμένου (Ιnternal Structure) /1

Σύγκριση
(Ομοιότητες - Διαφορές, π.χ., Μηχάνημα Vs Γιάννης)

Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα μερών ή και του όλου του
κειμένου (Ιnternal Structure) /2

Πρόβλημα-Λύση

Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα μερών ή και του όλου του
κειμένου (Ιnternal Structure) /3

Αιτία - Αποτέλεσμα

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Τι θα μπορούσε να γίνει; /9
•

Αξιοποίηση θεατρικών συμβάσεων

Παγωμένη εικόνα
Παρουσίαση σκέψεων και συναισθημάτων ενός ήρωα, π.χ., σε σχέση με ένα
συγκεκριμένο επεισόδιο, μέσω σώματος
Διάδρομος σκέψης
Ανάληψη και υπόδυση ρόλων, με τη βοήθεια αντικειμένων, π.χ., ενδυμάτων, με
βάση την ιστορία (π.χ., τα παιδιά μίας ομάδας μπορεί να επιχειρήσουν να
επηρεάσουν τον προσωπάρχη, σε σχέση με την απόφαση που θα λάβει)

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2014-2015»

ΔΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΜΕΙΑ

ΩΡΑ

Πλαίσιο επιμόρφωσης
Εισαγωγή στo ειδικό θέμα
Εστίαση στο ειδικό θέμα (α)

08:30 - 10:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30 - 11:00

Εστίαση στο ειδικό θέμα (β)
Καταληκτική συζήτηση
Συμπλήρωση Εντύπου Αξιολόγησης

11:00 - 13:00

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
−

Ποια διδακτικά εργαλεία μπορεί να αξιοποιηθούν για την κατανόηση
των παρακάτω κειμένων; Η μαθησιακή αξία; H δυναμική τους;

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

ΚΕΙΜΕΝΟ 1
•

Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα μερών ή και του όλου του
κειμένου (Ιnternal Structure)

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

•

Διακειμενικές διασυνδέσεις - «Πλέγμα κειμένων»
(βλ. και «Συνεξέταση κειμένων»)
Διασύνδεση του θέματος του κειμένου συνέντευξης (δημιουργία ρομπότ για
εξυπηρέτηση των ανθρώπων) με το θέμα της ανεργίας που αναδείχθηκε στο κείμενο
«Το μηχάνημα» - Προβληματισμός για τη μη ύπαρξη ερωτήσεων στη συνέντευξη που να
σχετίζονται με το θέμα της ανεργίας- Συσχέτιση με την οπτική του/της αρθρογράφου

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

•

Ανακάλυψη / Διερεύνηση της «γλώσσας ή της γραμματικής του κειμένου»
(= λειτουργική γραμματική)
Παραδείγματα:
χρήση επίσημου ύφους για εγκυροποίηση του λόγου με:
- β΄ πρόσωπο πληθυντικού (όταν η δημοσιογράφος αναφέρεται στην ερευνήτρια, ενώ
όταν η ερευνήτρια αναφέρεται στις εφευρέσεις χρησιμοποιεί α΄ πρόσωπο πληθυντικού,
για να δείξει ότι πρόκειται για ομαδική δουλειά)
- αναφορά στον τίτλο της ερευνήτριας (Δρ) και στο Πανεπιστήμιο
- επιστημονικό λεξιλόγιο (π.χ., «ρομποτική», «τομέας με πολλές προκλήσεις», «τεχνητή
νοημοσύνη»)
- παραλληλισμό και αντιθετική σύνδεση (για να δώσει μηνύματα αντικειμενικής
γενίκευσης, ότι, δηλαδή, στην επιστήμη τίποτα δεν είναι απόλυτα καλό ή κακό («Ένα
αεροσκάφος μπορεί να κατασκευαστεί για να μεταφέρει ανθρώπους, αλλά και για να
ρίχνει βόμβες»)
επιλογή γλωσσικών δομών, για να υποστηριχθεί η ωφελιμότητα των ρομπότ, όπως είναι:
- το ασύνδετο σχήμα («Στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε ρομπότ που να βοηθούν τους
ανθρώπους με δουλειές του σπιτιού, όπως η μπουγάδα, το πλύσιμο τον πιάτων, το
μαγείρεμα, καθώς και να συντροφεύουν τον άνθρωπο με λίγη κουβεντούλα»)
- (συγκεκριμένα) επίθετα (π.χ., «ασφαλή»)

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

•

Μετασχηματισμός γραμματικών-γλωσσικών δομών του κειμένου
(στο μικροεπίπεδο, π.χ., αλλαγή προσώπου των ρημάτων / στο
μακροεπίπεδο, π.χ., μετατροπή της συνέντευξης σε συνεχές κείμενο) Ανάδειξη νέων οπτικών και αξιολόγηση του αποτελέσματος (ως προς το
νόημα, το ύφος…)

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

•

Know-Want-Learn (KWL)

Τι γνωρίζω;

Τι θέλω να μάθω;

Τι έμαθα;

ΚΕΙΜΕΝΟ 2
•

Δίκτυο συζήτησης
(βλ. και «διαλογική αντιπαράθεση» - «debate», και σχετικές παραλλαγές τους)

Τα ρομπότ θα βελτιώσουν τη ζωή του ανθρώπου;

ΚΕΙΜΕΝΟ 2
•

Σημειώσεις Τ
(με βάση το κείμενο / την προσωπική μου άποψη)

Τα ρομπότ στη ζωή του ανθρώπου
Υπέρ

Παραδείγματα
από το κείμενο

Κατά

Η δική μου άποψη (τεκμηριώνω)

Παραδείγματα
από το κείμενο

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

•

Οργανωτές με βάση τη δομή (και τα νοήματα) μερών του κειμένου ή
και του κειμένου ως συνόλου (Ιnternal Structure)
Περιγραφή

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

• «Στρατηγική 3, 2, 1»
Μεγαλόφωνη ανάγνωση κειμένου και «εγώ σημειώνω»:

3
2
1
•

σημεία - κλειδιά που βρήκα στο κείμενο
πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα
ερώτημα που με απασχολεί ακόμη

«Κατάλαβα - Δεν κατάλαβα»
Πρώτη ανάγνωση του κειμένου: τα παιδιά σημειώνουν σε δύο ξεχωριστές στήλες «τι
κατάλαβαν» / «τι δεν κατάλαβαν»
Δεύτερη ανάγνωση του κειμένου: μεταφορά στοιχείων από τη μία στήλη στην άλλη
Συζήτηση γύρω από το «τι ακόμα δεν κατάλαβα» και επίλυση σχετικών αποριών

•

«Παιχνίδια Γνώσεων», όπως:

ΚΕΙΜΕΝΟ 4

ΚΕΙΜΕΝΟ 4

•

Οργανωτές με βάση τη δομή (και τα νοήματα) μερών του κειμένου ή
και του κειμένου ως συνόλου (Ιnternal Structure)
Oδηγίες
(«διάγραμμα ροής ή διαδικασίας»)

ΚΕΙΜΕΝΟ 4

•

Διακειμενικές διασυνδέσεις με τρόπους όπως:
Κείμενο-εαυτός (text to self)
Διασύνδεση μέρους ή ολόκληρου του κειμένου με προσωπικές εμπειρίες των
παιδιών (π.χ., με εμπειρίες που έχουν να κάνουν με οικιακές συσκευές)
Κείμενο-κείμενο/α [text to text(s)]
Διασυνδέσεις με ομόθεμο/α κείμενο/α (π.χ., ως προς τη δομή, με κείμενο/α με
οδηγίες για άλλες συσκευές ή και άλλα παιχνίδια κ.ο.κ.)
Κείμενο-κόσμος (text to world)
Διασυνδέσεις «πέρα από το κείμενο», επαγωγικού τύπου (π.χ., κίνδυνοι/δυνατότητες
συσκευών, προεκτάσεις σε άλλα κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά και ιστορικά
συγκείμενα)

ΚΕΙΜΕΝΟ 4

•

Moνοτροπική ή Πολυτροπική «σύνθεση κειμένου»
Μετατροπή πολυτροπικού κειμένου σε μονοτροπικό ή μετατροπή μονοτροπικού κειμένου
σε πολυτροπικό και κριτική εκτίμηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι διάφοροι
σημειωτικοί τρόποι στη δόμηση του κειμένου και των νοημάτων του
Αφαίρεση ή προσθήκη σημειωτικών πόρων και σχετική αξιολογική συζήτηση

ΚΕΙΜΕΝΟ 4
•

«Παιχνίδια Γνώσεων»

ΚΕΙΜΕΝO/A 5

ΚΕΙΜΕΝΟ 5

•

Προβλέψεις με βάση την προεπισκόπηση σημειωτικών πόρων
-Απομόνωση του «γλωσσικού μέρους» και εστίαση, π.χ., σε μία εικόνα του κειμένου
- Προβλέψεις για το περιεχόμενο, το κειμενικό είδος, την περίσταση επικοινωνίας, τη
γλώσσα, το ύφος, την οπτική του κειμένου
- Σταδιακή προσθήκη «σημείων» του κειμένου, π.χ., μίας άλλης εικόνας
- Αναθεώρηση αρχικών προβλέψεων
- Αποκάλυψη του κειμένου και όλων των σημειωτικών πόρων που το συνθέτουν
- Επαλήθευση ή διάψευση των προβλέψεων για το γενικό νόημα ή και τα επιμέρους
νοήματα του κειμένου

ΚΕΙΜΕΝΟ 5

•
•

Κριτική ανάλυση πολυτροπικού κειμένου /
Αντιπαραβολή πολυτροπικών κειμένων
Αναγνώριση των σημειωτικών τρόπων των κειμένων (π.χ. χρώμα, γραμματοσειρά,
γραφισμός) και κριτική αποτίμηση του ρόλου που διαδραματίζουν στη δόμηση
νοημάτων και της οπτικής που μπορεί να εκφράζουν
π.χ., εντοπισμός στερεοτύπων φύλου
αγόρι = γαλάζιο Vs κορίτσι= ροζ

•

Μετασχηματισμός κειμένων μέσω της αλλαγής σημειωτικών πόρων,
με «κριτική πρόθεση» και για σκοπούς παρέμβασης, μέσα από
συγκεκριμένη κριτική στάση έναντι σε αυτά (στα νοήματα και τις οπτικές
τους)
π.χ., αλλαγή των χρωμάτων, για ανατροπή στερεοτύπων φύλου

Πού μπορούμε να καταλήξουμε;
Tι είναι «χρήσιμο» να συνοψίσουμε;

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ»
Σύνοψη σημείων

Α. Για «Κείμενα» /1
- «Κείμενο» είναι το μέσο, με το οποίο μπορούν να κοινοποιηθούν ιδέες,
εμπειρίες, απόψεις και πληροφορίες.
- Είναι, επίσης, πλαισιωμένη μονάδα λόγου που μεταφέρει νοήματα, μέσω
ποικίλων σημειωτικών πόρων (όπως εικόνα, χρώμα, γραφισμός κ.ο.κ.).
- Η γλώσσα αποτελεί τον βασικότερο από τους σημειωτικούς τρόπους
δόμησης ενός κειμένου, της οπτικής και των νοημάτων του.
- Το περιεχόμενο, η δομή, η γλώσσα [...] ενός κειμένου είναι διδακτικές
παράμετροι που συναρτώνται με την κατανόησή του και πρέπει να
προσεγγίζονται κατάλληλα και επιλεκτικά, όχι τυχαία, για σκοπούς
διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας.
- Το κείμενο μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κριτικής διερεύνησης και
ανάλυσης στη σχολική τάξη.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ»
Σύνοψη σημείων

Α. Για «Κείμενα» /2
- «Κείμενα» είναι ό,τι «κείμενο», με σκόπιμη δήλωση, μέσω της χρήσης
του πληθυντικού αριθμού, της ποικιλίας κειμένων που υπάρχει.
- Τα ποικίλα αυτά κείμενα μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το
περιεχόμενο, τη δομή, τη γλώσσα [...] και, κατ’ επέκταση, ως προς τα νοήματα και τις
οπτικές που προβάλλουν.
- Μπορεί να είναι μονοτροπικά ή πολυτροπικά.
- Όπως λειτουργούν σε αυθεντικά συγκείμενα, πραγματώνονται ως κειμενικά είδη.
- Έτσι είναι «υβριδικά», αφού δεν είναι δυνατόν να είναι αμιγώς, π.χ., αφηγηματικά,
περιγραφικά, διαδικαστικά, επιχειρηματολογικά κ.ο.κ.
- Έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και πλαισίωση και κατανοούνται, αλλά και αξιολογούνται,
σύμφωνα με το συγκείμενο όπου αναπτύσσονται. Η κατανόησή τους συμβάλλει στη
διαμόρφωση κριτικής στάσης έναντί τους.
- Οι συμβάσεις των κειμενικών ειδών ενέχουν δυναμική. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές
κειμενικές συμβάσεις, που, όμως, δεν ισχύουν πάντα.
- Δύο μεγάλες διακριτές κατηγορίες των κειμένων είναι: α) τα λογοτεχνικά κείμενα και β) τα
μη λογοτεχνικά κείμενα.
- Η συνεξέταση κειμένων έχει πρόσθετη μαθησιακή αξία.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ»
Σύνοψη σημείων

Β. Για «Κατανόηση κειμένων»
- «Κατανόηση κειμένου» είναι ένα σύνολο πλαισιωμένων
διεργασιών. Αναλυτικότερα, η «κατανόηση κειμένου» είναι:

νοητικών

• μία σύνθετη γνωστική διαδικασία που περιλαμβάνει αποκωδικοποίηση λέξεων,
σημασιολογική προσέγγιση λέξεων, σύμφωνα με το κείμενο και το συγκείμενο
όπου αυτό αναπτύσσεται, καθώς και ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων.
• μία διαδραστική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν το κείμενο, ο/η συγγραφέας
και ο/η αναγνώστης/τρια.
• μία περιστασιακή - συγκειμενική διαδικασία, γι’ αυτό και συνιστά κοινωνική
πρακτική.

- «Κατανόηση κειμένων» είναι ό,τι «κατανόηση κειμένου» με πολλαπλές
δυνατότητες
διακειμενικών
διασυνδέσεων,
σε
διάφορα
επίπεδα
(περιεχομένου, δομής, γλώσσας [...]).
- Η «κατανόηση κειμένων» ως μαθησιακή διαδικασία που ανταποκρίνεται
επαρκώς στις επιδιώξεις και απαιτήσεις της συνδυαστικής γλωσσικής
διδασκαλίας, περιλαμβάνει συγκεκριμένους γλωσσικούς, κειμενικούς και
κοινωνιοκεντρικούς-κριτικούς στόχους.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ»
Σύνοψη σημείων

Γ. Για «Διδακτικά εργαλεία κατανόησης κειμένου/ων»
- Τα διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση κειμένων οφείλουν να αξιοποιούν,
επιλεκτικά και στοχευμένα, τις δυνατότητες ποικίλων γλωσσοδιδακτικών
προσεγγίσεων («παραδοσιακών» και «σύγχρονων»).
- Η συγκεκριμένη παραδοχή διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σύνθεση και τον
συνδυασμό γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων και τις εξισορροπεί μεταξύ
τους τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (και αντίστροφα).
- Κατά την επιλογή και την αξιοποίηση των διδακτικών εργαλείων, πριν, κατά
και μετά την ανάγνωση, λαμβάνονται υπόψη, διάφορες παράμετροι, όπως
είναι το περιεχόμενο, η δομή και η γλώσσα των ποικίλων κειμένων (ή
κειμενικών ειδών).

«ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ!»
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- Η αναγνώριση και εκτίμηση ποικίλων διδακτικών
εργαλείων, που σχετίζονται με την κατανόηση κειμένων,
είναι κομβικής σημασίας.
- Η κατανόηση και αξιοποίηση, στη σχολική τάξη, της
γλωσσοδιδακτικής θεωρίας που διασυνδέεται με τα
εργαλεία αυτά είναι, επίσης, σημαντική.
- Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αναπτύξουν, να
εμπλουτίσουν και να διευρύνουν περαιτέρω τις
διδακτικές δεξιότητές τους προς την κατεύθυνση αυτή.
Το ίδιο ισχύει για τις αντίστοιχες δεξιότητες των
μαθητών/τριών.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΙ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!
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