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ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός 

   

Συγγραφέας/Συντάκτης: Χρήστος Ράρρας  

Σχολείο/Οργανισμός: Γυμνάσιο Έγκωμης -Κυριάκος Νεοκλέους  
Χώρα: Κύπρος 

Γλώσσα: Ελληνική 

Παρουσίαση μαθησιακού αντικειμένου 
Γνωστικό 
αντικείμενο 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Τίτλος  
ενότητας 

Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου 

Επίπεδο  Γυμνάσιο 
Τάξη Γ΄τάξη  

Διάρκεια  4 σαραντάλεπτες περίοδοι 
Μάθημα 1ο : Δραστηριότητα 1, δραστηριότητες 2.1 και 2.2 
Μάθημα 2ο : Δραστηριότητα 2 (2.3 και 2.4), δραστηριότητες 3 και 4 
Μάθημα 3ο : Συνέχιση των προηγούμενων δραστηριοτήτων και δραστηριότητα 5 
Μάθημα 4ο: Δραστηριότητα 6 

Περιγραφή   Το θέμα της ενότητας είναι αρκετά ευρύ. Για το λόγο αυτό οι μαθητές θα εργαστούν σε μια πτυχή της ενότητας, εκείνης που έχει ως 
αντικείμενο εξέτασης τα γκρίκλις (greeklish). Ο στόχος είναι οι μαθητές, ύστερα από μια συστηματική διερεύνηση του αντικειμένου, να 
επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά της χρήσης των γκρίκλις, παίρνοντας θέση κατ’ αυτόν τον τρόπο στο ερώτημα, που θα αποτελέσει  
και το θέμα της εργασίας τους, δηλαδή αν τα γκρίκλις είναι αναγκαιότητα ή κατάρα για την ελληνική γλώσσα. Η τεκμηριωμένη στάση 
που θα τηρήσει ο καθένας τους απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα, θα είναι μια απόδειξη της διάστασής του ως ενεργού και κριτικά 
σκεπτόμενου πολίτη. Αυτό θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα στο επιχειρηματολογικό κείμενο που θα συντάξει ο καθένας τους στο τέλος της 
ενασχόλησής του με το θέμα.  
Οι μαθητές θα περάσουν από τα εξής στάδια κατά τη διάρκεια της εργασίας τους:  
α) Θα εργαστούν στα εισαγωγικά κείμενα της 2ης ενότητας με στόχο να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τη δομή της 
επιχειρηματολογίας. Ενισχυτικά θα λειτουργήσει και η κατάκτηση της θεωρίας που αναφέρεται στο επιχείρημα αυτό καθαυτό. Για το 
σκοπό αυτό θα δοθεί φύλλο εργασίας με παραδείγματα επιχειρημάτων. Μέσω της επαγωγικής μεθόδου οι μαθητές θα καταλήξουν στη 
θεωρία για το επιχείρημα.  
Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι, αν δεν γνωρίζουν τι είναι το επιχείρημα, δεν θα μπορέσουν να κατακτήσουν τη δομή ενός 
επιχειρηματολογικού κειμένου. Άρα θα είναι αδύνατο να δημιουργήσουν το τελικό προϊόν που αναμένεται από αυτούς. Λόγω όμως της 
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περιορισμένης διάρκειας των τεσσάρων περιόδων, που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης του 
Προγράμματος, το στάδιο αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στο μαθησιακό σχεδιασμό. 
β) Εργαζόμενοι ατομικά θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα γκρίκλις, μέσα από το σχολιασμό εικόνων όπου αποτυπώνεται το 
φαινόμενο. 
β) Η ομαδική εργασία θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εμβαθύνουν στο θέμα της ενότητας. Με τη βοήθεια της ομάδας, οι μαθητές θα 
επεξεργαστούν το υλικό που είναι αναρτημένο στο χώρο συνεργασίας του ηλεκτρονικού σημειωματαρίου τους(ΟneNote).Θα 
συζητήσουν την πληρότητα του υλικού, την αξιοπιστία του, θα προτείνουν επιπρόσθετο υλικό, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 
θα εξαγάγουν την επιχειρηματολογία τόσο των υποστηρικτών των γκρίκλις όσο και των πολεμίων τους.  
γ) Στην προηγούμενη φάση της εργασίας των μαθητών συμπεριλαμβάνεται και η χάραξη της μαθησιακής πορείας που θα 
ακολουθήσουν, προκειμένου να κατακτήσουν τη γνώση. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα συμπληρώσουν το Ημερολόγιο Η Μάθησή μου 
όπου ο καθένας θα αποτυπώσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις του για το θέμα, θα θέσει τους στόχους του, θα χαράξει τη στρατηγική του, 
αναφορικά με την προσέγγιση του θέματος, θα παράσχει τεκμήρια της εργασίας του και τέλος θα αξιολογήσει τόσο τον εαυτό του (έκανε 
όσα είχε σχεδιάσει, τι επιπλέον θα μπορούσε να κάνει;) όσο και τους συμμαθητές του στο πλαίσιο της ομάδας, αν δηλαδή εργάστηκαν 
αποδοτικά και δημιουργικά. 
δ) Τα τελικό προϊόν της εργασίας των μαθητών, το επιχειρηματολογικό κείμενο, θα αποτελέσει την προσωπική τους απάντηση στο 
κεντρικό ερώτημα που έχει τεθεί: «Γκρίκλις: αναγκαιότητα ή κατάρα για την ελληνική γλώσσα;» Η προσωπική γνώμη τους καλό θα ήταν 
να μην περιοριστεί στο στενό χώρο ενός μαθήματος, αλλά να δημοσιευτεί, ώστε να αποτελέσει κατάθεση της ενεργού εμπλοκής του 
κάθε μαθητή σε ζητήματα που άπτονται του δημόσιου ενδιαφέροντος. Το σχολείο δεν πρέπει να είναι ένας στεγανός χώρος, 
απομονωμένος από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, αλλά ένα ζωντανό, δημιουργικό και διεκδικητικό κομμάτι της, όπου 
προετοιμάζονται οι μελλοντικοί ενεργοί και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες της.   

Λέξεις-
Κλειδιά  

Greeklish, Γλώσσα, Πολιτισμός  
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ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα:  Νεοελληνική Γλώσσα                                                                             Επίπεδο/Τάξη: Γ’ Γυμνασίου  

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

 Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού ή 

προφορικού λόγου (διάκριση βασικών πληροφοριών, 

προφορική αναδιήγηση, ορισμός εννοιών, πρόσκτηση 

λεξιλογίου).  

 Εύρεση και ανάλυση του επικοινωνιακού πλαισίου των 

κειμένων (πομπός, δέκτης, περίσταση επικοινωνίας, 

μήνυμα κειμένου) 

 Εμβάθυνση στη δομή της επιχειρηματολογίας. 

Αξιολόγηση της εγκυρότητας, της αποδεκτότητας και της 

αλήθειας των επιχειρημάτων. 

 Εργασία σε ομάδες. Επιλογή και αξιολόγηση 

πληροφοριακών πηγών. Εξέταση υλικού   

 Σύνταξη επιχειρηματολογικού κειμένου  

 Συμπλήρωση Ημερολογίου Η Μάθησή μου από μαθητές 

 Δημιουργία ePortfolio  

 

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
- Office365 OneNote  
- Διαδίκτυο  
- Ημερολόγιο Η Μάθησή μου  
-  

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα 
- Υπό έμφαση 
Συνεργασία και Επικοινωνία  

 Αλληλεπίδραση, συνεργασία και 

κοινοποίηση με τους/τις 

συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 

εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω 

ποικιλίας εργαλείων και ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων. 

Πληροφοριακός Γραμματισμός  

 Αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριακών 

πηγών και εργαλείων, με βάση την 

καταλληλόλητα για το σχετικό έργο. 

 Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, 

αξιολόγηση, σύνθεση και ηθική χρήση 

πληροφοριών από ποικιλία πηγών και 

μέσων. 

 Επεξεργασία πληροφοριών και 

οικοδόμηση νέας γνώσης. 

 Εμπέδωση νέας γνώσης και εφαρμογή της 

σε νέες καταστάσεις 

Αναδυόμενες 

 Δεξιότητες Αυτόνομης Μάθησης  

 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 

 Οι μαθητές κατανοούν και παράγουν (γραπτά ή 
προφορικά) επιχειρηματολογικά κείμενα, στα οποία 
υποστηρίζονται ή/και ανασκευάζονται απόψεις, 
κρίσεις, θέσεις, δηλαδή κατανοούν και διατυπώνουν 
αιτιολογημένες κρίσεις. 
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Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
 

 Συμπληρωμένο το Ημερολόγιο Η Μάθησή μου από τον 

κάθε μαθητή  

 Σχόλια στις πηγές που εξετάζουν και αξιολογούν οι μαθητές 

 Τεκμήρια διαδικτυακής έρευνας των μαθητών σχετικά με τη 

χρήση των Greeklish  

 Συζήτηση (ντιμπέιτ) για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει 

η ελληνική γλώσσα από τη χρήση στο γραπτό λόγο των 

greeklish. 

 Επιχειρηματολογικά κείμενα μαθητών στα οποία 

αποτυπώνεται η θέση τους σχετικά με τη χρήση των 

Greeklish  

 Συμπληρωμένα τα εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης 

 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων (ePortfolios) των 

μαθητών 



5 
 

 

ATS2020 Μαθησιακός σχεδιασμός: Μικροεπίπεδο με τη Μάθησή μου και αξιολόγηση 

Μαθησιακή 
δραστηριότητα 

Μαθησιακοί στόχοι – 
Αποτελέσματα  Δραστηριότητες  

(εκπαιδευτικού/μαθητή) 
Ρόλος εκπαιδευτικού  Εργαλεία  

Μεθοδολογία 
– διάταξη 

τάξης 

Μαθησιακά 
προϊόντα 

(αναμενόμενα) 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί  
Κομβικές 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα  1: 
Οι μαθητές 
σχολιάζουν 
εικόνες, στις 
οποίες το 
αλφάβητο που 
χρησιμοποιείται 
για να μεταδοθεί 
το μήνυμα είναι το 
λατινικό.   
 

- 1. Η εκτίμηση της 
σημασίας που έχει 
για την κάθε 
γλώσσα η γραπτή 
απόδοσή της με το 
ιστορικά 
παραδομένο 
αλφάβητο.  

- 2. Η κατανόηση 
των κινδύνων που 
ελλοχεύουν για τη 
γλώσσα στην 
περίπτωση της 
εισαγωγής ενός 
διαφορετικού 
τρόπου γραπτής 
απόδοσής της. 
 

 

 Αυτόνομη 
μάθηση: 
Αναγνώριση 
βασικών 
αναγκών για 
μάθηση με 
βάση την 
προϋπάρχουσα 
γνώση  
(γιατί 
εμφανίστηκε ο 
νέος τρόπος 
γραφής, η 
χρήση δηλαδή 
των γκρίκλις 
αντί του 
ελληνικού 
αλφάβητου;). 

 

Οι μαθητές επεξεργάζονται 
τις εικόνες, κάνουν τις 
παρατηρήσεις τους 
αναφορικά με το αλφάβητο 
που χρησιμοποιείται, για να 
αποδοθεί το λεκτικό 
μήνυμα, αναφέρουν 
πιθανούς προβληματισμούς 
τους ή εκφράζουν την 
αποδοκιμασία ή την 
επιδοκιμασία τους για ό,τι 
βλέπουν. 
 

Ο εκπαιδευτικός 
εισάγει τους μαθητές 
στο θέμα της ενότητας 
χρησιμοποιώντας ως 
αφόρμηση ένα βίντεο 
από το Διαδίκτυο, στο 
οποίο παρουσιάζεται 
ένα εφιαλτικό σενάριο 
για την εξαφάνιση της 
ελληνικής γλώσσας τον 
αιώνα που διανύουμε. 
Ανάμεσα στους 
κινδύνους για την 
ελληνική γλώσσα 
εμφανίζονται και τα 
γκρίκλις. Ακολούθησε 
τον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=W1kLe4Fi
7kg 
 
 

- Βιβλίο μαθητή, 
ενότητα 2 (βλ. 
σύνδεσμο στο 
παράρτημα) 

- Ηλεκτρονική 
παρουσίαση με 
τους στόχους 
και την πορεία 
προσέγγισης 
της ενότητας 

Οι μαθητές ανά 
δύο, όπως είναι 
η συνηθισμένη 
διάταξη της 
τάξης.  
Οι μαθητές 
εργάζονται στο 
σημειωματάριο 
ΟneNote   

 Σχόλια στις 
εικόνες με 
κριτική 
αποτίμηση του 
μηνύματος της 
κάθε εικόνας ( 
στον ατομικό 
χώρο του κάθε 
μαθητή στο 
OneNote  

 
 
Σημειώνεται ότι 
στις εικόνες 
αποτυπώνονται και 
οι δύο απόψεις 
σχετικά με τη χρήση 
των γκρίκλις, 
δηλαδή από τη μια 
ότι είναι κατάρα για 
την ελληνική 
γλώσσα και από την 
άλλη ανάγκη που 
επιβάλλεται από τις 
καταστάσεις.   

-Συντρέχουσα: Ο 
εκπαιδευτικός 
παρεμβαίνει στις 
Εργασίες τάξης στο 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριο 
του κάθε μαθητή 
και παρέχει 
ανατροφοδότηση.  

Δραστηριότητα 2: 
Οι μαθητές θα 
εργαστούν σε 
ομάδες (4 
εξαμελείς). Η κάθε 

-3.  Η ανάλυση των 
παραγόντων που 
έφεραν στο 
προσκήνιο την 
γραπτή απόδοση 

Συνεργασία και 
επικοινωνία: 

 Αλληλεπίδρασ
η, συνεργασία 
και 

Δραστηριότητα 2.1: Οι 
μαθητές θα μελετήσουν το 
υλικό που υπάρχει στη 
σελίδα ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ στη 
Βιβλιοθήκη Περιεχομένου 

- Παρέχει 
καθοδήγηση για την 
πορεία της εργασίας. 

- Υποστηρίζει τους 
μαθητές:  

- Γραπτές οδηγίες 
για τις 
δραστηριότητες 
(βλ παράρτημα). 

Ομαδική 
εργασία, 
ατομική δράση 
και διομαδική 
συνεργασία. 

- Συμπλήρωση του 
Ημερολογίου H 
Μάθησή μου 

- Κοινό 
ηλεκτρονικό 

Διαμορφωτικό 
εργαλείο 
αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού 

https://www.youtube.com/watch?v=W1kLe4Fi7kg
https://www.youtube.com/watch?v=W1kLe4Fi7kg
https://www.youtube.com/watch?v=W1kLe4Fi7kg
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ομάδα θα πρέπει 
να αναζητήσει 
υλικό (γραπτά 
κείμενα, βίντεο, 
ιστοσελίδες, 
ακουστικό υλικό), 
το οποίο 
αναφέρεται στο 
θέμα, στην θετική 
ή αρνητική 
επίδραση των 
greeklish στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
. 

της γλώσσας μας 
με ένα 
διαφορετικό από 
το ιστορικά 
παραδομένο 
αλφάβητο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

κοινοποίηση 
με τους/τις 
συμμαθητές/σ
υμμαθήτριες, 
τους/τις 
εκπαιδευτικού
ς ή και άλλους, 
μέσω ποικιλίας 
εργαλείων και 
ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων
. 

Πληροφοριακός 
Γραμματισμός:  

 Αξιολόγηση και 
επιλογή 
πληροφοριακώ
ν πηγών και 
εργαλείων, με 
βάση την 
καταλληλόλητα 
για το σχετικό 
έργο. 
Αυτόνομη 
Μάθηση 

 Αναγνώριση 
βασικών 
αναγκών για 
μάθηση, με 
βάση την προ 
υπάρχουσα 
γνώση. 

 Καθορισμός 
στόχων για 
κατάκτησή 
τους και 
ανάπτυξη 
στρατηγικής 

στο ηλεκτρονικό 
σημειωματάριό τους (βλ. 
παράρτημα, όπου δίνονται 
οδηγίες). 

Δραστηριότητα 2.2: Οι 
μαθητές συμπληρώνουν στη 
στο Ημερολόγιο Η Μάθησή 
μου τα σημεία 1,2,3 και 4. 

Δραστηριότητα 2.3: Οι 
μαθητές συνεργάζονται για 
να διεκπεραιώσουν την 
εργασία που τους έχει 
ανατεθεί. (βλ. παράρτημα 
για αναλυτικές οδηγίες) 

Δραστηριότητα 2.4: Κάθε 
ομάδα συζητά με τον 
εκπαιδευτικό την πρόοδο 
που έχει πετύχει και 
λαμβάνει ανατροφοδότηση.  

 

o διευκολύνοντας 
την εργασία στο 
πλαίσιο της 
ομάδας,  

o δίνοντας 
πληροφορίες για 
το υλικό, 
επεξηγώντας 
δύσκολα σημεία, 
εστιάζοντας σε 
κομβικά σημεία,  

o βοηθώντας τους 
μαθητές να 
διαβάσουν 
«μεταξύ των 
γραμμών», για να 
πετύχουν 
βαθύτερη 
κατανόηση του 
θέματος.  

- Αξιοποίηση του 
Χώρου 
συνεργασίας στο 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριo 
OneNote, όπου 
παρέχεται η 
δυνατότητα της 
διομαδικής 
συνεργασίας και 
συζήτησης.   

 

σημειωματάριο 
για την κάθε 
ομάδα, όπου θα 
κατατίθεται η 
εργασία της. 
 

(Δραστηριότητα  
2.4) 
Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 1 
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για την 
επίτευξη τους. 

 Σχεδιασμός και 
οργάνωση 
δραστηριοτήτ
ων για 
εφαρμογή των 
στρατηγικών. 

 Αξιολόγηση 

της 

διαδικασίας 

και των 

αποτελεσμάτω

ν και παροχή 

αποδεικτικών 

στοιχείων για 

τα 

επιτεύγματα. 

Δραστηριότητα 3: 
Συγκέντρωση 
επιχειρημάτων 
υπέρ ή κατά της 
χρήσης των 
γκρίκλις. 

-4. Κατανόηση της 
δομής των 
επιχειρηματολογικ
ών κειμένων και η 
ικανότητα 
εξαγωγής της 
δομής τους 

Συνεργασία και 
Επικοινωνία  

 Αλληλεπίδραση
, συνεργασία 
και 
κοινοποίηση με 
τους/τις 
συμμαθητές/συ
μμαθήτριες, 
τους/τις 
εκπαιδευτικούς 
ή και άλλους, 
μέσω ποικιλίας 
εργαλείων και 
ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων. 

 
Πληροφοριακός  
Γραμματισμός  

Οι μαθητές εργάζονται 
συνεργατικά. Αξιολογούν το 
υλικό που έχουν συλλέξει 
και οικοδομούν νέα γνώση  
 
Οι μαθητές συμπληρώνουν 
το εργαλείο διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 
 
 

- Ο εκπαιδευτικός 
επιβλέπει την 
ομαδική εργασία 
των μαθητών 

Σημειωματάριο 
ΟneNote  
Διαδίκτυο 

Οι μαθητές 
εργάζονται σε 
ομάδες  

Εργασία στο  
Σημειωματάριο 
ΟneNote  

Αυτοαξιολόγηση  
Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 2 
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 Εντοπισμός, 
οργάνωση, 
ανάλυση 
αξιολόγηση, 
σύνθεση και 
ηθική χρήση 
πληροφοριών 
από ποικιλία 
πηγών και 
μέσων.  

 Επεξεργασία 
πληροφοριών 
και οικοδόμηση 
της νέας 
γνώσης.  

 

Δραστηριότητα 4: 
Παραγωγή 
επιχειρηματολογι
κού κειμένου 
όπου 
διατυπώνεται η 
προσωπική γνώμη 
του κάθε μαθητή, 
αφού πρώτα 
παρουσιαστεί και 
αποδομηθεί η 
αντίθετη άποψη. 

-5. Η ικανότητα 
διατύπωσης 
αιτιολογημένων 
κρίσεων. 

Πληροφοριακός 
Γραμματισμός:  
 

 Επεξεργασία 

πληροφοριών 

και οικοδόμηση 

νέας γνώσης. 

 Εμπέδωση νέας 

γνώσης και 

εφαρμογή της 

σε νέες 

καταστάσεις. 

Οι μαθητές μετά τη 
συγκέντρωση των 
επιχειρημάτων υπέρ ή κατά 
των γκρίκλις, και 
ακολουθώντας τη δομή της 
επιχειρηματολογίας, 
διατυπώνουν την 
προσωπική θέση τους επί 
του θέματος. 

- Ενεργεί 
υποστηρικτικά στην 
περίπτωση που οι 
μαθητές δεν 
καταφέρουν να 
οργανώσουν το 
κείμενό τους με 
βάση τη δομή της 
επιχειρηματολογίας.  
 

-Δομή 
επιχειρηματολογι
κού κειμένου 
(ακολούθησε το 
σύνδεσμο: δομη 
 
 

Ατομική 
εργασία 

Επιχειρηματολογικ
ό κείμενο 

Συντρέχουσα 
αξιολόγηση:  
Ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί τη 
συμπλήρωση των 
πινάκων 
ελέγχοντας το 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριο 
του κάθε μαθητή. 

Δραστηριότητα 5: 
Αυτοαξιολόγηση 
και αξιολόγηση 
εργασίας στο 
πλαίσιο της 
ομάδας 
Συμπλήρωση της 
σελίδας « 

 Δεξιότητες 
Αυτόνομης 
Μάθησης: 

 Αξιολόγηση της 
διαδικασίας και 
των 
αποτελεσμάτων 
και παροχή 

Δραστηριότητα 5.1: 
 
Οι μαθητές αξιολογούν τη 
διαδικασία από την αρχή, 
αναφορικά με την πρόοδο 
που έχουν σημειώσει στην 
επίτευξη της αυτόνομης 
μάθησης. Οι μαθητές 

- Ανασκόπηση της 
Μάθησης. 

Ημερολόγιο Η 
Μάθησή μου 

Ατομική 
εργασία 

Έκθεση 
Πεπραγμένων  
 
Ημερολόγιο Η 
Μάθησή μου 

Ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί την 
ικανότητα 
αναστοχασμού του 
μαθητή και την 
τεκμηρίωση που 
παρέχει.  
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Αυτοαξιολόγηση » 
στο Ημερολόγιο Η 
Μάθησή μου 

αποδεικτικών 
στοιχείων για τα 
επιτεύγματα 

 

συμπληρώνουν τη σελίδα 
«Αυτοαξιολόγηση» της 
Μάθησή τους.  

  
 

Δραστηριότητα 6: 
Διαμόρφωση 
Ηλεκτρονικού 
Φακέλου 
Επιτευγμάτων  
(ePortfolio): Οι 
μαθητές 
συγκεντρώνουν 
στη σελίδα τους 
ePortfolio, στο 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριό 
τους το υλικό από 
τις προηγούμενες 
δραστηριότητες 
και επιπλέον το 
Ημερολόγιο Η  
Μάθησή μου. 

 Αυτόνομη Μάθηση  
 

 Αξιολόγηση της 
διαδικασίας και 
των 
αποτελεσμάτων 
και παροχή 
αποδεικτικών 
στοιχείων για 
τα επιτεύγματα. 

 

 Αναστοχασμός 
και διερεύνηση 
εναλλακτικών 
προσεγγίσεων 
(μεταγνώση 
μαθησιακού 
κύκλου). 

Δραστηριότητα 6.1: οι 

μαθητές δημιουργούν το 

δικό τους ePortfolio για τη 

συγκεκριμένη ενότητα. Οι 

μαθητές μπορούν να 

συμπεριλάβουν σ’ αυτό ό,τι 

κρίνουν ότι θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί από την 

εργασία τους στο πλαίσιο 

της ομάδας. Φροντίζουν 

ώστε ο Ηλεκτρονικός  

Φάκελος Επιτευγμάτων να 

αντικατοπτρίζει την πορεία 

της μάθησής τους.  

Δραστηριότητα 6.2: Οι 

μαθητές συμπληρώνουν το 

εργαλείο διαμορφωτικής 

αξιολόγησης. 

- Έλεγχος του 
ατομικού ePortfolio 
του κάθε μαθητή. 

Ελεγχος του  
συμπληρωμένου 
εργαλείου 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης του κάθε 
μαθητή Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 3 
 
Ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί τον 
Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων του κάθε 
μαθητή 
χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο αξιολόγησης 
του ePortfolio για τον 
εκπαιδευτικό  

Ηλεκτρονικός 
Φάκελος 
Επιτευγμάτων 
(ePortfolio) 
 
Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης  για 
το e Portfolio  
Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 3 

Ατομική 
εργασία 

Ατομικοί 
Ηλεκτρονικοί 
Φάκελοι 
Επιτευγμάτων  
(ePortfolios) 
 
Συμπληρωμένο το 
εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης για 
τον Ηλεκτρονικό 
Φάκελο 
Επιτευγμάτων 
(ePortfolio) από τον 
κάθε μαθητή 
 
Συμπληρωμένο το 
εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης για το 
ePortfolio του 
συγκεκριμένου 
μαθησιακού 
κύκλου από τον 
εκπαιδευτικό  
 
 

Εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης:  
Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης 3 
 
 
Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης του 
Ηλεκτρονικού 
Φακέλου 
Επιτευγμάτων για 
τον εκπαιδευτικό 
https://resources.a
ts2020.eu/resourc
e-
details/SCTS/axiolo
gisi-eportfolio 
  

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
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Παράρτημα  

 

Δραστηριότητα 1: Σύνδεσμος  

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, σελίδες 87-104 (εμπλουτισμένο html)  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9225/ 

Δραστηριότητα 2: Οδηγίες  

Εργασίες:  
 Η κάθε ομάδα θα πρέπει να αναζητήσει υλικό (γραπτά κείμενα, βίντεο, ιστοσελίδες, ακουστικό υλικό), το οποίο αναφέρεται στο θέμα μας, στην θετική ή αρνητική 
επίδραση των greeklish στην ελληνική γλώσσα. Μην ξεχνάτε το στόχο μας που είναι η διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων και η αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας. 
Συγκεκριμένα:  

1. Θα κατατάξετε το υλικό σε κατηγορίες, ανάλογα με το μέσο (βίντεο, συνεντεύξεις, γραπτά κείμενα, διαφημίσεις κτλ.) 
2. Θα κατατάξετε το υλικό σε ένα δεύτερο στάδιο σε υλικό που θεωρεί τα greeklish αναγκαιότητα ή κατάρα για τη γλώσσα. 
3. Θα αξιολογήσετε το υλικό με βάση την εγκυρότητά του, δηλαδή θα βρείτε το επικοινωνιακό πλαίσιο και θα κρίνετε την αξιοπιστία του δημιουργού, θα 

αναζητήσετε την πρόθεσή του ή τα κίνητρά του. 
4. Θα αναλύσετε την επιχειρηματολογία που επιστρατεύει η κάθε πηγή που έχετε συλλέξει προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση που παίρνει στο θέμα των 

greeklish. 
5. Θα αξιολογήσετε τα επιχειρήματα με κριτήρια την αλήθεια και την εγκυρότητα. 
6. Τέλος θα κληθείτε να πάρετε θέση στο συγκεκριμένο θέμα: Αναγκαιότητα ή κατάρα η χρήση των greeklish; 

  
Ανεβάστε το υλικό και στο χώρο συνεργασίας, η κάθε ομάδα στην προβλεπόμενη σελίδα, για να μπορούν να το βλέπουν και οι υπόλοιπες ομάδες και να το 
σχολιάζουν.  
Χρήσιμο υλικό στο σύνδεσμο https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-
jxz9my2nDg στην ενότητα Γλώσσες και Πολιτισμοί του κόσμου 
 

 
Η Μάθησή μου 
Συμπληρώστε τα επόμενα πεδία στη Μάθηση (στο ηλεκτρονικό σημειωματάριό σας):  

 Προηγούμενη γνώση 
Τι γνωρίζω ήδη για το θέμα; Ποιες δεξιότητες κατέχω, για να το προσεγγίσω; 

 Στόχοι 
Ποιοι είναι οι στόχοι μου; Τι θέλω να πετύχω; 

 Στρατηγική  
Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω τους στόχους μου; 

 Τεκμήρια  
Ποια τεκμήρια μπορώ να προσκομίσω, για να αποδείξω ότι πέτυχα τους στόχους μου; 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9225/
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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 Αυτοαξιόλογηση 
Πέτυχα τους στόχους μου; Τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα; 

 
 Ξεκινήστε καταγράφοντας τι γνωρίζετε για το φαινόμενο των γκρίκλις. 
 Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να θέσει τους στόχους του.  
 Στη συνέχεια θα πρέπει να καθορίσει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει.  
 Κάθε μέλος της ομάδας θα ανακοινώσει και στα υπόλοιπα μέλη τους στόχους που έχει θέσει και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση επ’ αυτών, αλλά και για τη 

στρατηγική επίτευξης των στόχων .  
 Τα σημεία «Τεκμήρια» και «Αυτοαξιολόγηση» θα συμπληρωθούν στο τέλος της ενότητας.  

Υπάρχουν δοσμένες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σημειωματάριό σας αλλά και στο Χώρο συνεργασίας, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε.  

Σκεφθείτε τις είδους πληροφορίες μπορείτε να προσκομίσετε για να επιτύχετε βαθύτερη κατανόηση του θέματος. 

 

Παρουσίαση 

Εναπόκειται στην ομάδα σας να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσετε την εργασία σας. Είναι σημαντικό στην παρουσίαση της εργασίας σας να έχουν 
συμβάλει όλα τα μέλη της ομάδας.  

Διαχείριση χρόνου 

Για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 2 και 3 προβλέπονται 2 διδακτικές περίοδοι. Διαχειριστείτε το χρόνο έτσι ώστε να επιτύχετε το μέγιστο αποτέλεσμα.  

  

Μελετήστε το πρόβλημα 
που τίθεται. Τι είδους 

πληροφορίες χρειάζεστε για 
να το λύσετε; 

Συλλέξτε πληροφορίες και 
μοιραστείτε τις. Πώς 

συνομιλούν μεταξύ τους; 
Πώς μπορούν να συμβάλουν 

στην επίλυση του 
προβλήματος; 

Συζητήστε τις πληροφορίες 
που έχετε συλλέξει. 

Παρουσιάστε τις στην 
ολομέλεια και κρίνετε την 

καταλληλότητά τους για την 
επίλυση του προβλήματος. 

Αποφασίστε από κοινού. 
Αποφασίστε ποια 

στρατηγική θα 
ακολουθήσετε.

Παρακολουθήστε την 
πορεία υλοποίησης και την 

κατάληξή της.
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Εργαλεία αξιολόγησης 

 

Εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 1 

Δραστηριότητα 2.4: Κάθε ομάδα συζητά με τον εκπαιδευτικό την πρόοδο που έχει πετύχει και λαμβάνει ανατροφοδότηση.  

Σημειώσεις στη δραστηριότητα 2.4 – Διαμορφωτική αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό  

Ο εκπαιδευτικός θα συνεργάζεται με τις ομάδες ενόσω αυτές μελετούν και επεξεργάζονται το θέμα τους . Κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων ο εκπαιδευτικός θα 

παρακολουθεί την πρόοδο της κάθε ομάδας και θα παρεμβαίνει με σχόλια για ανατροφοδότηση. Ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση στο χώρο εργασίας των ομάδων και 

μπορεί να γράφει και να παρέχει με αυτό τον τρόπο ανατροφοδότηση.  

Πιο κάτω δίνονται μερικές ιδέες για τη παροχή ανατροφοδότησης στις ομάδες:  

 Επιβεβαίωσε ότι τα μέλη των ομάδων έχουν κατανοήσει το θέμα.  

o Μπορούν να επαναλάβουν με δικά τους λόγια τι έχουν να κάνουν;   

o Μπορούν να αναλύσουν τις δραστηριότητες λεκτικά και να προτείνουν τρόπους λύσης;  

 Έχουν βρει επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για την εργασία τους;  

 Έχουν αξιοποιήσει το υλικό που τους έχει δοθεί;  

 Εργάζονται ομαδικά; Έχουν ανακύψει προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της ομαδικής εργασίας; Οι ρόλοι, που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της ομάδας, 

τηρούνται;   

 Δούλεψε υποβοηθητικά, όταν σε χρειάζονται.  
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Εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 2  

Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας για την προαγωγή της εργασίας εντός της ομάδας 

 ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ (Ανάφερε τι περισσότερο ή 
λιγότερο από το αναμενόμενο έχεις κάνει) 

Βοήθησα να καθοριστεί το είδος των πληροφοριών που χρειαζόταν η ομάδα.     

Βοήθησα σημαντικά με την εύρεση ιστοσελίδων την εργασία της ομάδας.     

Μοιράστηκα υλικό που είχα βρει με την ομάδα μου για την ολοκλήρωση της εργασίας.    

Έθεσα ερωτήματα για να διευκρινίσω τις παραμέτρους της εργασίας της ομάδας.     

Κατέθεσα τις ιδέες μου, για να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα.    

Πρότεινα λύσεις.     

Βοήθησα στην κριτική αντιμετώπιση και στην επιλογή των λύσεων που προτάθηκαν.     

Αντιμετώπισα με σεβασμό τα άλλα μέλη της ομάδας.     

Άκουσα με προσοχή τις προτάσεις των άλλων μελών της ομάδας.      

Χρησιμοποίησα ποικιλία μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας.    
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Εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 3 
Δραστηριότητα 6: ePortfolio 
 
Αυτοαξιολόγηση   
Το παρόν εργαλείο έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να εκτιμήσουν τη διαδικασία που οδήγησε στην παραγωγή του τελικού προϊόντος της εργασίας τους.  

Σημείωση για το μαθητή: Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσεις «Ναι» σε όλες τις ερωτήσεις για να φανεί ότι όλα έχουν γίνει τέλεια. Αν θεωρείς ότι κάποια σημεία θα 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν πιο συστηματικά, τότε με την απάντηση «Όχι» σου δίνεται η δυνατότητα να διευκρινίσεις τι ακριβώς μπορούσε να γίνει καλύτερα.  

Ερωτήσεις:  

 ΝΑΙ ΟΧΙ Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω το ePortofio; 

Συμπεριέλαβα στην τελική εργασία μου σημεία που είχα επεξεργαστεί με την 
ομάδα μου ή επέμεινα σε εκείνα που είχα αποφασίσει ατομικά να συμπεριλάβω 
σε αυτή.  

   

Αντικατοπτρίζει η τελική εργασία μου τη συνολική συμβολή μου στο πλαίσιο 
της ομάδας;  

   

Κάθε στοιχείο που έχω περιλάβει στην τελική εργασία μου είναι ξεκάθαρο για 
όποιον τη διαβάσει;  

   

Είναι το ePortfolio μου οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπου που να είναι ξεκάθαρη 
η δομή του σε οποιονδήποτε το διαβάσει;   

   

Συμπεριέλαβα παραπομπές σε πηγές πληροφόρησης, οι οποίες συνδέονταν με 
το αντικείμενο της μελέτης μου (από την εργασία μου εντός της ομάδας); 

   

Συμπεριέλαβα ενδιαφέρουσες ιδέες και σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου;  

   

Έδωσα στοιχεία για τον εαυτό μου ως μαθητή (στοιχεία από το Ημερολόγιο Η 
Μάθησή μου  

   

Έδωσα μέσα από την εργασία μου τη σημασία της συγχρονικής διάστασης του 
θέματος;  
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Εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 4 
Δραστηριότητα 6: ePortfolio 
Εργαλείο Αξιολόγησης των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων (ePortfolios) των Μαθητών για Εκπαιδευτικούς https://resources.ats2020.eu/resource-
details/SCTS/axiologisi-eportfolio/ 
  
  

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio/
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio/
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Δομή επιχειρηματολογικού κειμένου  
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Στιγμιότυπα οθόνης από ePortfolio μαθήτριας πειραματικής τάξης  

 

 

 

 


