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Περιεχόμενο και δραστηριότητες
Να θέσουν πτυχές θέματος
Να επιλέξουν κείμενα προς επεξεργασία
Να επεξεργαστούν τα επιλεγμένα κείμενα
Να εντοπίσουν και να καταγράψουν το νέο
λεξιλόγιο που κατέκτησαν στην ενότητα αυτή

Να παράγουν γραπτό λόγο

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να κρίνουν τις θέσεις, απόψεις συγγραφέων

Δεξιότητες 21ου αιώνα

και την οπτική τους

Συνεργασία – εκτίμηση απόψεων
συνομιλητών τους

- Να αναγνωρίσουν τον λειτουργικό ρόλο που
διαδραματίζουν το ύφος, η δομή, οι

λεξικογραμματικές επιλογές στα κείμενα
για τη δόμηση τρόπων θέασης του θέματος.

Κριτικός γραμματισμός

Μαθησιακά Προϊόντα
- Συλλογή κειμένων
- Δημιουργία λεξικού με τις λέξεις της ενότητας
- Παραγωγή γραπτού λόγου

- Αλληλοανατροφοδότηση μαθητών/τριών
Περίληψη
Οι μαθητές καλούνται να καθορίσουν πτυχές του θέματος
εργασία και επαγγέλματα και στη συνέχεια σε ομάδες να
επιλέξουν κείμενα προς επεξεργασία, να τα
επεξεργαστούν και να παράγουν δικό τους γραπτό λόγο.

Λέξεις – κλειδιά
Εύρεση εργασίας, ανεργία, απολαβές, μισθός κοινωνική
καταξίωση, ωράριο εργασίας, κλίση του νέου, οπλισμένος με
απαραίτητη επιμονή, όνειρα, προσδοκίες, χώρος εργασίας…

Στοιχεία της εφαρμογής

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση εφαρμόστηκε στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος EUfolio στη μαθησιακή διαδικασία
και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου.

Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής
«Καλωσόρισμα» μαθητών στο Mahara και εξοικείωσή τους με αυτό (2περ.).
Στη συνέχεια καλούνται, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες, να μεταβούν στις
Οδηγίες Ενότητας και να ακολουθήσουν βήμα βήμα πέντε δραστηριότητες.

Δραστηριότητα 1η

Αφόρμηση: Να μελετήσουν τα κείμενα:
1. Τα επαγγέλματα ... του μέλλοντος !!!
http://demi-zouzounews.blogspot.com/2014/04/blog-post_29.html και
2. Επιλέγοντας... Επάγγελμα http://14press.gr/content και να σημειώσουν ό,τι νομίζουν χρειάζεται να συζητηθεί στο
Forum. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις πτυχές που προαποφάσισαν: Επαγγέλματα του
Μέλλοντος και Κριτήρια Επιλογής Επαγγέλματος (2περ.).

Μέσα από τη συζήτηση παίρνουν ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό και καλούνται να προσθέσουν αν θα επέλεγαν κάποιο
από τα επαγγέλματα που προτείνει ο blogger στο zouzounews και να σκεφτούν τα κριτήρια επιλογής τους όπως έκανε η Πικρού
Ευμοφρία στο περιοδικό του σχολείου της. 14press.gr.
Σημαντική αποδεικνύεται η χρήση του Mahara στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί οι μαθητές έχουν την «πολυτέλεια» να
μελετήσουν τα κείμενα τους μέσα στον αυθεντικό τους χώρο δημοσίευσης και να μελετήσουν το περικείμενό τους.
Στη συνέχεια μελετούν πέντε κείμενα, εκ των οποίων καλούνται να επιλέξουν τα τρία, σημειώνοντας στα comments
Δραστηριότητα 2η και 3η
του κάθε κειμένου αν θα το επέλεγαν και γιατί, με τελική ανατροφοδότηση και πάλι από την εκπαιδευτικό, κυρίως σε θέματα
διατύπωσης και ορθογραφίας. Η κριτική προσέγγιση έγινε στην ολομέλεια της τάξης και τα όσα συζητήθηκαν προστέθηκαν στην
πλατφόρμα και διαμοιράστηκαν με όλες τις ομάδες (3περ.).
Βασικό μειονέκτημα της πλατφόρμας είναι η απουσία ορθογράφου, σημαντικό εργαλείο για τους μαθητές αλλά και chat.
Τέλος, τους παρατίθεται η σχολική τους γραμματική συνημμένη με σημειώσεις, ώστε να παρατηρήσουν τη χρήση των
παραθετικών στα κείμενα και να σχολιάσουν τη λειτουργία τους (στο σπίτι).

Δραστηριότητα 4η

Ολοκληρώνοντας συλλέγουν λεξιλόγιο (στο σπίτι) σχετικό με την ενότητα και παράγουν
γραπτό λόγο στις ομάδες διαμοιραζόμενο με όλους για το ποιο επάγγελμα θα επέλεγαν και γιατί.(1περ.)
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μέσω του iSpring QuizMaker (η εργασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε
Δραστηριότητα 5η
λόγω έλλειψης χρόνου –τέλος σχολικής χρονιάς)

