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Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ Web 2.0 

ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ: Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηνινγη-

θνχ Λφγνπ» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

κε ηίηιν «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπ-

ηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία μεθίλεζε απφ ην γεγνλφο πσο 

θαζεκεξηλά νη καζεηέο/ηξηεο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε δηάθνξα θνηλσληθά θαη πεξηβαι-

ινληηθά ζέκαηα θαη ην εξψηεκα εάλ κπνξνχλ άξαγε λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο επη-

ρεηξεκαηνινγψληαο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ; Ζ εξγαζία επηρείξεζε λα 

εθαξκφζεη αζχγρξνλα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία web.2.0 κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε 

ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. Ζ δπλαηφηεηα επαθήο κε ζπλεξγαηηθέο δηαιεθηηθέο πξαθηηθέο 

είραλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ θαζηζηψληαο ηνπο 

κηθξνχο καζεηέο ζε ζθεπηφκελνπο ελήιηθεο. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Κσλζηαληίλν Μπίθν, επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ παξνχζα εξγαζία δε ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσ-

ζεί ρσξίο ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζπκβνιή θαη θαζνδήγεζε. 
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ΓΟΤ 

 

Πεξίιεςε  

 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία σο κηα δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ή αληίθξνπζεο κηαο ζέζεο, κε ζηφρν 

λα πείζνπκε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απφςεσλ καο εληζρχεη ηφζν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, φζν θαη ηηο δεμηφηεηεο 

θαηαλφεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ γξαπηνχ ιφγνπ. Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο θαζψο είλαη κηα απαηηεηηθή θαη πνιχπινθε δξαζηεξηφ-

ηεηα. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία, κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Α-

ληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο πξν-

γξάκκαηνο ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο κε αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ ζην 

κάζεκα ηεο Γιψζζαο Δ΄ Γεκνηηθνχ. 

 

Γεπηεξεχνληεο ζηφρνπο απνηέιεζαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρε-

ηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζε απηφ θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 23 καζε-

ηέο/ηξηεο Δ‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Σν πξφγξακκα πεξηε-

ιάκβαλε 6 καζήκαηα κε δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο, θξηηηθήο θαη ζπγγξαθήο επηρεηξεκά-

ησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ ζε νκάδεο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαδη-

θηπαθή πιαηθφξκα Google Docs. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο κεηξήζεθε ε απφδνζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε πεληαβάζκηαο 

ξνπκπξίθαο πνπ αλαπηχρζεθε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επαλαιήθζεθε ε 

ίδηα κέηξεζε θαη θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ηξησλ κε ζπκπιήξσζε εξσηεκα-

ηνινγίνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο απφ-

δνζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ θαη ε ηθαλνπνίεζή 

ηνπο απφ ηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 
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πκπεξαίλεηαη φηη ε ρξήζε δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε 

ησλ δεμηνηήησλ ζπγγξαθήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ζε καζεηέο/ηξηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ νη 

νπνίνη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ γηα έλα 

θνηλφ ζθνπφ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ε νκάδα ηνπο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: επηρεηξεκαηνινγία, ζπλεξγαηηθή γξαθή, Web 2.0, Google Docs. 
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The employment of Web 2.0 collaborative tools for the development of argumentative dis-

course in the subject of Greek language in Year 5 of Primary Education. 

 

Abstract 

 

Argumentation used as a procedure in aim to support or contradict over a claim, seeking to 

persuade of the rectitude of one‟s views, enhances as much knowledge gain in relevance to 

a teaching objective on a school subject, as well as comprehension skills, and accordingly 

the resolving of problematic writing skills. Pupils in Primary school education find it par-

ticularly difficult to produce and develop written speech and in particular to develop argu-

mentation, as it is a demanding and complicated activity. The use of technology, as it 

emerges from bibliography, may be of aid in the development of argumentative discourse 

through collaborative activity. The objective of this assignment was to research the effec-

tiveness in a program of collaborative argumentation, employing internet-supported tool in 

the subject of Greek language in Year 5 of Primary Education. 

 

Its additional aim was to register all the participants‟ views in relevance to the program, 

their collaboration in it, as well as their interaction and contribution within the program en-

vironment. Twenty three (23) pupils in Year 5 of Primary Education in a school of Western 

Thessaloniki participated in this research. The program included five (6) school subjects 

based on the activities of constructing, evaluating and writing arguments and counter-

arguments in groups by using the internet platform Google Docs. Prior the beginning of the 

research, the efficiency of the participants in producing a written argumentation was as-

sessed by applying a five-scale rubric. After the completion of the program the same as-

sessment was repeated and all the participants‟ views were registered in a questionnaire. 

Based on the results, it was statistically ascertained that there was a significant improve-

ment in the pupils‟ efficiency in producing argumentation discourse and general satisfac-

tion from the use of collaborative teaching via a personal computer. It is concluded that the 

use of an internet platform, may contribute towards the enhancement of the argumentation 

writing skills of pupils in Year 5 of Primary Education, whom under certain circumstances 

could collaborate and contribute towards a common purpose in order to function effectively 

as a team.    



ix 

 

Keywords: argumentation, collaborative writing, Web2.0 Google Docs. 

 

 



x 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ  

 

Πξόινγνο ............................................................................................................................... v 

Πεξίιεςε .............................................................................................................................. vi 

Abstract .............................................................................................................................. viii 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ........................................................................................................ x 

Καηάινγνο Πηλάθσλ .......................................................................................................... xiii 

Δηζαγσγή ............................................................................................................................... 1 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ....................................................................................................................... 9 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κνληέια γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ..................... 9 

1.1 Ζ δηαδηθαζία ηεο γξαπηήο έθθξαζεο ....................................................................... 9 

1.2 Γλσζηηθέο αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο ................................................................... 11 

1.3 Κνηλσληθν-γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ........................................................................ 13 

1.4 Ζ Δπηθνηλσληαθή -Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε .................................................. 14 

1.5 Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε .................................................................................. 16 

1.5.1 Κεηκεληθά είδε: Πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ................................................... 17 

1.5.2 Κξηηήξηα θεηκεληθόηεηαο θεηκέλνπ .................................................................. 20 

1.5.3 Ζ επηρεηξεκαηνινγία σο θεηκελνθεληξηθό είδνο ............................................. 22 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ..................................................................................................................... 24 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο .......................................................................... 24 

2.1 Δπηρεηξεκαηνινγία, επηρείξεκα, αληεπηρείξεκα .................................................... 24 

2.2 Ηζηνξία ηεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο............................................................................. 26 

2.3 Δίδε επηρεηξεκάησλ – ζπιινγηζκώλ ....................................................................... 28 

2.4 Θεσξία επηρεηξεκαηνινγίαο, ρξήζε ζε Δπηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο ................. 30 

2.5 Ζ νξγάλσζε ζηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα ...................................................... 31 

2.6 Γισζζηθά κέζα ......................................................................................................... 32 

2.7 Δπηρεηξεκαηνινγία θαη θξηηηθή ζθέςε .................................................................. 34 



xi 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ..................................................................................................................... 37 

πλεξγαηηθή Μάζεζε κε ππνζηήξημε Τπνινγηζηή ......................................................... 37 

3.1 Οξηζκόο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο..................................................................... 37 

3.2 πλεξγαηηθή κάζεζε κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή ................................................. 39 

3.3 Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο σο γλσζηηθό εξγαιείν κάζεζεο ............................ 42 

3.3.1 Δπίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ............................................ 46 

3.4 Θεσξίεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε ππνζηήξημε Τπνινγηζηή ............................ 46 

3.5 πλεξγαηηθή Γξαθή (Collaborative Writing) ........................................................ 51 

3.5.1 Οθέιε ζπλεξγαηηθήο γξαθήο ............................................................................ 52 

3.5.2 πλεξγαηηθή γξαθή κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή ............................................. 53 

3.6 πλεξγαηηθή γξαθή θαη επηρεηξεκαηνινγία .......................................................... 55 

3.6.1 πλεξγαηηθά εξγαιεία γξαθήο, πλεξγαηηθή επηρεηξεκαηνινγία ................. 57 

3.6.2 Ο Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ................................................................................. 58 

3.6.3 Google Docs ζηε πλεξγαηηθή Γξαθή. Σν παξάδεηγκα ηνπ Google Docs ..... 60 

3.6.4 Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ Google Docs (Δγγξάθσλ Google) .............. 61 

3.6.5 Google Docs ζηελ επηρεηξεκαηνινγία............................................................... 62 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ..................................................................................................................... 64 

Μεζνδνινγία ....................................................................................................................... 64 

4.1 Δξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ........................................................................................... 64 

4.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο .......................................................................................... 64 

4.3 Γείγκα ........................................................................................................................ 64 

4.4 Οξγάλσζε ησλ δηδαζθαιηώλ παξέκβαζεο ............................................................. 65 

4.4.1 Γεκηνπξγία νκάδσλ ............................................................................................ 69 

4.4.2 Πξνζπγγξαθηθό ζηάδην: .................................................................................... 72 

4.4.3 πγγξαθηθό ζηάδην............................................................................................. 74 

4.4.4 Μεηαζπγγξαθηθό ζηάδην ................................................................................... 75 

4.5 Γηαδηθαζία ................................................................................................................. 76 

4.6 Πεξηγξαθή ηνπ κέζνπ αμηνιόγεζεο ........................................................................ 77 

4.7 Αλακελόκελα Οθέιε ................................................................................................. 79 



xii 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ..................................................................................................................... 81 

Παξoπζίαζε Απνηειεζκάησλ ........................................................................................ 81 

5.1Αμηνιόγεζε καζεηώλ ζην επηρεηξεκαηηθό θείκελν ................................................ 81 

5.2Απόςεηο καζεηώλ ...................................................................................................... 85 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ..................................................................................................................... 89 

πδήηεζε ............................................................................................................................. 89 

6.1 Πεξηνξηζκνί/αδπλακίεο ............................................................................................ 96 

6.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ............................................................................ 96 

πκπεξάζκαηα .................................................................................................................... 98 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ .............................................................................................................. 102 

Α. Βηβιηνγξαθία ζηα Διιεληθά ....................................................................................... 102 

Β. Βηβιηνγξαθία ζηα Αγγιηθά.......................................................................................... 107 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ............................................................................................................ 116 

Παξάξηεκα Α ................................................................................................................ 116 

Φύιια Δξγαζηώλ ........................................................................................................... 116 

Παξάξηεκα Β ................................................................................................................ 145 

Β1 Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο......................................................................................... 145 

Β.2 Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ............................................................................. 147 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

 

Πίλαθαο 1 πρλφηεηεο θαη πνζνζηά καζεηψλ πνπ βαζκνινγήζεθαλ αλά επίπεδν ηεο ξνπ-

κπξίθαο ζε θάζε θξηηήξην πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε.  

 

Πίλαθαο 2 Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζθνξ ζηα θξηηήξηα θαη ην ζχλνιν ηεο 

ξνπκπξίθαο ζηηο δχν κεηξήζεηο θαη ζηαηηζηηθνί δείθηεο ησλ δεπγαξσηψλ t-test. 

 

Πίλαθαο 3 Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ θάζε 

εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ καζε-

ηψλ. 

 

Πίλαθαο 4 πρλφηεηεο θαη πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

 



1 

Δηζαγσγή 

 

ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ε παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί ην ζεκα-

ληηθφηεξν ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα ηα πην «ηζρπξά» είδε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (π.ρ. 

επηρεηξεκαηνινγία, δνθίκην, πιεξνθνξηαθφο ιφγνο θιπ.) πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ά-

ζθεζε θνηλσληθν-πνιηηηζηηθήο εμνπζίαο είλαη αλαγθαίν λα δηδάζθνληαη άκεζα ζηα παηδηά, 

θαζψο γηα ηα πεξηζζφηεξα είλαη έμσ απφ ηνλ θχθιν ησλ άκεζσλ εκπεηξηψλ ηνπο. Αλ θαη ηα 

αθεγεκαηηθά θείκελα, σο ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα δείγκαηα ηνπ αλαθνξηθνχ ιφγνπ, ζπ-

λερίδνπλ ηελ δπλακηθή παξνπζία ζηα λέα βηβιία (2006-2007) ηεο Γιψζζαο έλαληη ησλ π-

πνινίπσλ, ε έληαμε πεηζηηθψλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξν 

δείγκα ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ έξρεηαη λα αλαηξέςεη ηε κνλνδηάζηαζηε δηδαθηηθή πξα-

θηηθή (Νηίλαο & Ξαλζφπνπινο, 2007). 

 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν (ΓΔΠΠ) θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) αλαθέξεη φηη 

ε δηδαζθαιία ηνπ µαζήµαηνο ηεο γιψζζαο, εηδηθφηεξα ε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

ζηελ Δ‟ ∆εµνηηθνχ ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη «αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ/ηεο κα-

ζεηή/ηξηα
1
 λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κνξθή θαη ην χθνο πνπ αξκφδεη ζε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο» (ΦΔΚ 303, 2003, ζζ. 

3758-59). Δπίζεο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε δηάθνξνπο ηχπνπο 

θεηκέλσλ, ε θαηαλφεζή ηνπο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο θεηκέλσλ «δηα-

θνξεηηθνχ ηχπνπ» άξα επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο. 

 

Παξαηεξείηαη κε ηα Νέα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπδψλ (2011) ζηξνθή πξνο κνξθέο 

ηεο θεηκελνθεληξηθήο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε 

κε παιαηφηεξεο, γξακκαηηθνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Ζ 

ιεηηνπξγηθή-επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη αθεηέξνπ ε επηξξνή ηεο θεηκελνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή έρνπλ ζηφρν ηελ επέθηαζε ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηη-

ζκνχ σο ηθαλφηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο, θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο δηαθφξσλ θεηκέ-

λσλ ηφζν ζε πξνθνξηθφ φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν. Γηα πάξα πνιιά ρξφληα ε δηδαθηηθή 

                                                 
1
 ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ επθνιία ηεο αλάγλσζεο, γίλεηαη ρξήζε ηνπ γεληθεπηηθνχ αξζεληθνχ γέλνπο. 
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ηεο γιψζζαο έδηλε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο θαη ζηνπο θαλφ-

λεο πνπ ηε δηέπνπλ θαη θαζφινπ ζρεδφλ ζηελ θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

(Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 

2011). 

 

Ζ γιψζζα, σο κέζν επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, είλαη απαξαίηεην 

λα νξγαλψλεηαη θαη λα ζπζηεκαηνπνηεί ηε γλψζε. Μέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο 

ηνπ ΑΠ νη καζεηέο δελ αλαπηχζζνπλ κνλάρα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ αιιά απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ε ζεκαηηθή απηή ελφηεηα 

απφ αλαγθαζηηθφ κάζεκα δχλαηαη λα γίλεη αληηιεπηή σο επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα. χκ-

θσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο Δ΄ Γεκνηη-

θνχ είλαη: α) Ο µαζεηήο αθξνάηαη, δηαηππψλεη, εμεγεί θαη επηρεηξεκαηνινγεί µε αθξίβεηα 

θαη απηνπεπνίζεζε, β) καζαίλεη ηα είδε ιφγνπ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο εκπεξηέρεηαη ε ζπγγξαθή 

δηάθνξσλ βαζκίδσλ πεξίιεςεο θαη ε απηνδηφξζσζε θαη αιιεινδηφξζσζε ηφζν ησλ θεηκέ-

λσλ πνπ ζπγγξάθνπλ νη καζεηέο, φζν θαη ησλ ππνινίπσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαινχληαη 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ (ΤΠΔΠΘ. ΠΗ., 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο επη-

ρεηξεκαηνινγίαο νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ ηεθκεξησκέλε επηρεηξεκαηνιν-

γία ζε ζέµαηα πνπ πξνθαινχλ αληηπαξαζέζεηο, δηαηππψλνπλ αηηήκαηα ζε δηάθνξνπο απν-

δέθηεο, δηαηππψλνπλ επηρεηξεκαηνινγία ζην πιαίζην ελφο αηηήµαηνο. Αθφκε ε παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαηηθή θαη δεκηνπξγηθή, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επαλαζρεδηάδνπλ, λα ζρνιηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνλ παξαγφ-

κελν ιφγν ηνπο. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Δ΄ Γεκν-

ηηθνχ ζηε γιψζζα νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ / παξαγσγή θεηκέλσλ 

ηζφηηκα θαη δεκνθξαηηθά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ επηθνηλσληαθψλ θα-

ηαζηάζεσλ.  

 

Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρείεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

αθήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αδηάθνξε. Ζ εκθάληζε λέσλ εξγαιείσλ, ηθαλψλ λα 

εμαζθαιίζνπλ επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο θαη λα ππνθαηαζηήζνπλ νξηζκέλεο αλζξψπη-

λεο δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ, απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ θαζεκεξηλνχ καο εξ-

γαζηαθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο παξαγσγηθήο καο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ καο (Depover, Karsenti, & Κφκεο, 2010).Έλα κεγάιν κέξνο ησλ Νέσλ 
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Σερλνινγηψλ έρνπλ εηζαρζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή, αιιάδνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Ο ξφινο ησλ ηερλν-

ινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πιένλ ζεκαληηθφο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ θαη ηηο 

ζπλεξγαηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. 

 

ρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο, ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ θαιχηεξε θαη ειθπζηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ζπλεξγαηη-

θψλ εξγαιείσλ Web 2.0 αλέδεημε κηα λέα θαηεχζπλζε, δηαθνξεηηθή απφ ηεο παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο, ζηελ παξαγσγή ιφγνπ κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ζπλεξγαηηθήο γξαθήο θπ-

ξίσο ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ (Γξάθνπ, 2014). ηα Νέα Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γεκνηηθφ (2011), 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαζψο θαη ζηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο. Απψηεξν ζθνπφ απνηε-

ιεί ε αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηνπ θξηηηθνχ θαη ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ αι-

ιά θαη ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

  

Οινθιεξσηηθή είλαη ε απνπζία ελφο καζήκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε δηδαζθαιία ηεο επηρεηξε-

καηνινγίαο ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφ-

γξακκα πνπδψλ (Φ.Δ.Κ. 303/13-3-2003), ε δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ 

απνηειεί, πιένλ, κηα ζεζκνζεηεκέλε ξεηή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ παξαηεξείηαη 

ε έληαμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζηα βηβιία ηεο γιψζζαο θαη ε επηδίσμε παξαγσγήο γξα-

πηψλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο (Δγγιέδνπ, 2016). 

 

Ζ πξψηε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε 

δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο καζεηψλ ήηαλ απφ ηελ Παγθνπξέιηα (2003). Ζ έξεπλα δηε-

μήρζε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ κε δείγκα 244 καζεηψλ απφ φια ηα Δληαία Λχθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ πινπνηήζεθε. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη κα-

ζεηέο παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ 

παξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηφζν ζε γισζζηθά φζν θαη 

πνιπηξνπηθά θείκελα. 
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Έξεπλεο, επίζεο έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (εθάθε, 2008; Δγγιέδνπ, 

2012). Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ δείγκα καζεηψλ Γ´ θαη η΄ Γεκνηηθνχ αληίζηνηρα, δί-

λνπλ έκθαζε ζηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ. Σα απνηειέζκα-

ηα θαηέδεημαλ ηελ ηειηθή βειηίσζε ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγηθή 

γξαθή, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη, αθελφο ηελ επηρεηξεκαηνινγία σο αληηθείκελν δηδαζθα-

ιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ 

κε ηε γιψζζα θαη αθεηέξνπ ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ 

ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.  

 

Έξεπλεο γηα ηε δηδαζθαιία επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ πεξη-

βάιινληνο, εμ φζσλ γλσξίδνπκε δηελεξγήζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ Antoniou 

(2001) θαη αθνξνχζε δείγκα 74 καζεηψλ ζην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο. ηελ 

έξεπλα πηνζεηήζεθε ε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο επηρεηξεκαηνινγη-

θήο γξαθήο θάλνληαο ρξήζε ηάμεσλ ζπλδεδεκέλεο κε δίθηπα ππνινγηζηψλ, έρνληαο σο εξ-

γαιείν ζπλεξγαηηθήο γξαθήο ην (DIWE). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη νη 

λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δηδαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. 

 

Μεηά ηελ αλακφξθσζε ησλ Νέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (2011) φπνπ γίλε-

ηαη ιφγνο γηα ηε δηδαζθαιία παξαγσγήο ιφγνπ κε ρξήζε ΣΠΔ παξαηεξείηαη κηθξφο αξηζ-

κφο εξεπλψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κέζσ ζπλεξ-

γαηηθνχ εξγαιείνπ, φκσο αθνξά καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γειήο (2015) ρξεζηκνπνίεζε ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο 

ηεο πιαηθφξκαο Moodle φπνπ κειέηεζε θαη αλέιπζε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πινπνηή-

ζεθε ζηελ 4
ε
 ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηε Γ‟ Γπκλαζίνπ. Οη 

καζεηέο αθνινχζεζαλ ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο θεηκέλνπ. Ζ έξεπλα έδσζε 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη αλέδεημε ηηο δπλαηφηεηεο έληαμεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεξη-

βαιιφλησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, αθνχ ηα απνηειέζκαηα έδσζαλ ζεκαληηθά επξήκαηα 

γηα ην ξφιν ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο, ε νπνία ελίζρπζε ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κα-

ζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, ηνλ ςεθηαθφ ηνπο εγγξακκαηηζκφ, θαζψο επίζεο θαη άιια πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο φπσο ζπλεξγαζία, απηνλνκία, απζεληηθή κάζεζε.  
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Δπίζεο, έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζε δείγκα 39 καζεηψλ ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ κε ρξήζε δηα-

δηθηπαθψλ εξγαιείσλ (Google Docs), έδεημε φηη ε ζπλεξγαηηθή γξαθή ζε ειεθηξνληθφ πε-

ξηβάιινλ κάζεζεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή ηνπ Γπκλαζίνπ (Γξάθνπ, 2014). 

 

Αληίζηνηρε έξεπλα έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ην ειεθηξνληθφ εξγαιείν Google Docs ζε δείγ-

κα 19 καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαη αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ (Δμάξρνπ, 2016). 

Απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο θάλεθε φηη ηα Έγγξαθα Google (Google Docs) κπνξνχλ λα ιεη-

ηνπξγήζνπλ σο εξγαιείν ζπλεξγαηηθήο γξαθήο πνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάι-

ινλ ην νπνίν παξέρεη θίλεηξν ζηνπο καζεηέο, ελψ ελεξγνπνηεί ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο 

θαζψο εθείλνη νδεγνχληαη ζηαδηαθά ζηελ απηνλνκία. Ζ εξεπλήηξηα ππνζηήξημε φηη ηα επ-

ξήκαηά ηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ελδηαθέξνλ παξάγνληαο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί 

λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηε δηνξαηηθφηεηα γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθν-

ξνχλ ηελ εθκάζεζε γισζζψλ. 

  

Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαηη-

θή κάζεζε ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Google Docs (Brodahl, 

Hadjerrouit, & Hansen, 2011; Suwantarathip & Wichadee, 2014; Zhou, Simpson, & 

Domizi, 2012). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαηέδεημαλ φηη ε κέζνδνο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

γξαθήο, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξγαιείνπ Google Docs, θηλεηνπνίεζε ηνπο ζπκ-

κεηέρνληεο λα καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξε πξνζπά-

ζεηα ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκάησλ. Γηαπηζηψζεθε αθφκε φηη νη ζπνπδαζηέο αληηιακβά-

λνληαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Google Docs σο έλα ρξήζηκν ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν δνπιεχν-

ληαο ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο, εληζρχνληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηεο νκάδαο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλήο γλψζεο, νδεγψληαο ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηή-

ησλ γξαθήο. Δπηπξφζζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη νη πξαγκαηηθέο ππνζρέζεηο 

ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα ζηελ εθ-

παίδεπζε ηνπο, ψζηε λα κελ δεηνχλ πιένλ απαληήζεηο παξά λα επηρεηξεκαηνινγνχλ πξν-

θεηκέλνπ λα απνθηνχλ απηνλνκία θαη λα νδεγνχληαη ζηε δπλακηθή κάζεζε. 

 

Δπίζεο, ζε έξεπλεο κε δείγκα θνηηεηέο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, 

κέζα απφ ηα πξσηφθνιια δηαινγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πιαη-

θφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο „Blackboard‟, θάλεθε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθήο 
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επηρεηξεκαηνινγίαο πξνζέιθπζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα ζπκπεξίιεςεο δξαζηεξηνηήησλ επηζηεκν-

ληθήο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε καζήκαηα δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Λνπθά, 

2010). 

 

Δπηπξφζζεηα ζε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε κε 16 θνηηεηέο κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε δηαγξακ-

κάησλ επηρεηξεκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζην ραξηί θάλεθε φηη ν ππνινγηζηήο παξνπζηά-

δεη πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο ζην ρξήζηε, ελψ ππάξρεη βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο επηρεηξε-

καηνινγηθήο γξαθήο απαξαίηεηε ζηνπο θνηηεηέο (Chryssafidou, 2014).  

 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πξαθηηθέο επη-

ρεηξεκαηνινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα 

φπσο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Driver, Newton, & Osborne, 2000), ηα καζεκαηηθά (Lampert, 

Rittenhouse, & Crumbaugh, 1996; Μεηαμάο, 2011), ηελ ηζηνξία θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηή-

κεο (De La Paz, 2005). ε απηέο ηηο πξαθηηθέο νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθηπαθφ πε-

ξηβάιινλ θαηαζθεπάδνληαο επηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα. 

 

Ζ επηρεηξεκαηνινγηθή γξαθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζην αληηθείκελν ησλ επηζηεκψλ, ν Πηέξνο 

(2012) δηεξεχλεζε ηελ ηθαλφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο καζεηψλ Γ΄ θαη Δ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ ζην κάζεκα ηεο Δπηζηήκεο θαη ην Δπηζηεκνινγηθφ Δπίπεδν, φπνπ ρξεζηκνπνηε-

ζήθαλ νη «Πξννδεπηηθέο Μήηξεο» ηνπ Raven, γηα ηε κέηξεζε ηεο γεληθήο γλσζηηθήο ηθα-

λφηεηαο (Γ.Γ.Η.) ησλ καζεηψλ, ελψ αμηνινγήζεθαλ νη ζηάζεηο γηα ην κάζεκα ηεο Δπηζηή-

κεο θαη ην Δπηζηεκνινγηθφ Δπίπεδν ησλ καζεηψλ. Μαζεηέο κε πςειή Γ.Γ.Η. θαη καζεηέο 

κε ηα πςειφηεξα επηζηεκνινγηθά επίπεδα είραλ ηελ ηάζε λα πξνζθεχγνπλ ζπρλφηεξα ζε 

πεηξάκαηα, πξνηνχ δηαηππψζνπλ πξφβιεςε. Μεηά απφ παιηλδξνκηθή αλάιπζε, πξνέθπςε 

πσο ε επίδνζε επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ καζεηψλ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί απφ ηε Γ.Γ.Η. 

ησλ καζεηψλ, ηελ ηάζε ηνπο λα εθηεινχλ πεηξάκαηα, πξηλ ηε δηαηχπσζε πξφβιεςεο θαη ην 

βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηε δπάδα. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αλαιχνληαη 

νη εθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο θαη γίλνληαη εηζεγήζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.  

Σειεπηαία, παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε αληίζεζε κε ηε δηθή καο ρψξα. Δλψ γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, κέζσ ηνπ επηρεηξήκαηνο, ε δη-

δαζθαιία επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ πινπνηείηαη ζε κηθξφ βαζκφ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 
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ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζην Γπκλάζην. Χζηφζν, ζηε ρψξα καο έρνπλ 

πηνζεηεζεί πξαθηηθέο αληηινγίαο θαη δηνξγαλψλνληαη αγψλεο ξεηνξηθήο πνπ αθνξνχλ φκσο 

κφλν ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πινπνηνχληαη αγψλεο 

αληηινγίαο κφλν ζηνλ ηνκέα ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

 

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαίλεηαη φηη έξεπλεο ζπλεξγαηηθήο γξα-

θήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ Google Docs έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ζηελ Διιάδα αλαθέξνληαη ιηγνζηέο έξεπ-

λεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηελ Πξσ-

ηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εμ φζσλ γλσξίδνπκε δελ ππάξρνπλ. Απηφ ήηαλ ην θίλεηξν γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα, θαζψο επίζεο θαη ε ηδηαίηεξε αγάπε ηεο ηάμεο γηα ηελ πξνθν-

ξηθή αληηινγία αιιά θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγα-

ηηθήο γξαθήο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζπλεξγαηηθνχ εξγαιείνπ γξαθήο Google Docs ζηελ 

παξαγσγή επηρεηξεκαηνινγηθνχ γξαπηνχ ιφγνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιε-

ληθήο Γιψζζαο Δ΄ Γεκνηηθνχ. πγθεθξηκέλα, επηδηψρηεθε ε ζπγγξαθή νινθιεξσκέλσλ 

επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ αθνινπζψληαο ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 

Οη Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη:  

α) Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζπλεξγαηηθνχ εξγαιεί-

νπ γξαθήο Google Docs ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο.  

β) Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε ζπ-

λεξγαζία θαη ηελ αηνκηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε θεηκέλσλ κέζσ 

Google Docs.  

γ) Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Google Docs ζηε 

ζπλεξγαηηθή γξαθή.  

 

Ζ δηάξζξσζε ηεο έξεπλαο έρεη σο εμήο: ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηη-

θέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ηα 

κνληέια πνπ δηακνξθψζεθαλ βάζεη ησλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ. Δπίζεο 

έγηλε κηα κηθξή παξνπζίαζε ηεο ζηήξημεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηηο γλσζηηθέο, θνηλσλη-
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θνγλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη ηηο λεφηεξεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο (επηθνηλσληαθή-

θεηκελνθεληξηθή).  

 

ην δεχηεξν θεθάιαην αθνινπζεί ε εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ επηρείξεκα, επηρεηξεκαηνινγία, 

επηρεηξεκαηνινγηθφο ιφγνο κε ηελ παξάζεζε ησλ νξηζκψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν, κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθία. Σέινο, αλαθέξνληαη νη ζεσξίεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο θαη ε νξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ.  

 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ππνζηήξημε ππν-

ινγηζηή, ζπλεξγαηηθήο γξαθήο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηέινο παξνπζηάδεηαη ην εξγα-

ιείν «Google Docs» θαη αλαιχεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή θαη επηρεη-

ξεκαηνινγία.  

 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, (δείγκα, νξγάλσζε ησλ 

δηδαζθαιηψλ παξέκβαζεο, πεξηγξαθή ηνπ κέζνπ αμηνιφγεζεο). 

 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκα-

ηα, δίλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο αμηνπνηήζεηο ησλ επξεκάησλ θαη ζέηνληαη νη πεξην-

ξηζκνί θαη ηα αλακελφκελα νθέιε ηεο έξεπλαο. Σέινο παξαηίζεληαη νη Βηβιηνγξαθηθέο Α-

λαθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αθνινπζεί ην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. ην Παξάξ-

ηεκα Α παξνπζηάδνληαη ηα θχιια Δξγαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία. ην 

Παξάξηεκα Β παξαηίζεληαη ε Ρνπκπξίθα Αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ην Δξσ-

ηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κνληέια γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 

 

Ζ εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο κηα ζχλζεηε θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή γλσζηηθή δηαδη-

θαζία είλαη ε θχξηα επηδίσμε θάζε ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μέρξη ην 1980 ε δηδαζθαιία 

παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ γηλφηαλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, σζηφζν ε 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζχκθσλα κε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο γιψζζαο νδήγεζε ζηε ζπλεηζθνξά ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο. ην παξφλ θεθάιαην ζα α-

λαθεξζνχλ νη θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, ε αλά-

γθε γηα ηελ επηθνηλσληαθή – θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη νη θεηκελνθεληξηθέο πξνζεγ-

γίζεηο. 

 

1.1 Ζ δηαδηθαζία ηεο γξαπηήο έθθξαζεο  

 

Ζ ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη θαλείο κε επάξθεηα ζεσξείηαη σο θάηη ηδηαίηεξα δσηηθφ θαη ζεκα-

ληηθφ γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. ηηο εγ-

γξάκκαηεο θνηλσλίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ν γξαπηφο ιφγνο παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ 

εξγαζηαθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αλζξψπνπ. Καζεκεξηλά ν ζχγρξνλνο άλζξσ-

πνο έξρεηαη αληηκέησπνο θαη αιιειεπηδξά κε πιεζψξα γξαπηψλ θεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην κήλπκά ηνπο, φπσο εθεκεξίδεο, ηακπέιεο, ράξηεο, βηβιία 

γηα λα απνθηήζεη γλψζεηο, πιεξνθνξίεο ή γηα λα ςπραγσγεζεί, ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν 

θαη κελχκαηα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, είλαη δηαξθέο ην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ην πψο ην παηδί καζαίλεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη θαζψο 

θαη έληνλε ε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ ζην πεδίν ηεο παηδαγσγηθήο γηα ην πψο δηδά-

ζθεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ν γξαπηφο ιφγνο. Απφ ηελ άιιε έρεη ηνληζζεί, φηη ε εθπαίδεπ-

ζε ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά 

ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο κειινληηθήο αθαδεκατθήο ηνπ επίδνζεο θαζψο θαη ηεο επαγγεικα-

ηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Αξρηθά ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ν νπνίνο ππνβνεζείηαη απφ άιια γισζ-

ζηθά κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο νη ρεηξνλνκίεο, ην πεξηβάιινλ, νη ζπλζήθεο, ε έθθξαζε ησλ 

ζπλνκηιεηψλ θαη άιιεο πηζαλέο νπηηθέο ελδείμεηο. Έπεηαη ν γξαπηφο ιφγνο, ν νπνίνο είλαη 
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απνζηεηξσκέλνο απφ ην θπζηθφ πιαίζην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά θαη επεμεγεκαηηθά 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997). 

 

Πνιπάξηζκεο έξεπλεο θαζψο θαη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο εθπαηδεπηηθψλ επηβεβαηψλνπλ 

φηη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε θαη απηφ, γηαηί γξαπηή επηθνη-

λσλία δε ζεκαίλεη απηφκαηε κεηαθνξά ησλ δνκψλ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ζην παξαγφ-

κελν θείκελν. Οη ζχγρξνλνη θεηκελνιφγνη δελ θάλνπλ ιφγν γηα ηε δηάθξηζε δπν δηαθνξεηη-

θψλ ιφγσλ, αιιά δχν δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ιφγνπ. πγθεθξηκέλα, έρνπκε ηηο ζηξα-

ηεγηθέο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γξαπηνχ ιφγνπ (Υαξαιακπφπνπινο & Υα-

ηδεζαββίδεο, 1997).  

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπ-

δψλ ζχκθσλα κε ην Γ.Δ.Π.Π.. (η.Α΄, 2002, 210), είλαη ε εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

θαη ε παξαγσγή ηνπ εηδηθφηεξα, ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Eηδηθφηεξα ε δηδα-

ζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε επάξθεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχ-

ζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν, ψζηε λα κεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία. Ο γξαπηφο ιφγνο είλαη κέζν απηoέθθξαζεο 

επηθνηλσλίαο ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο πξαθηηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, 

θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, δηακνξθψλεη θαη εθθξάδεη ηε ζθέςε, 

πξνάγνληαο επίζεο ηε ζρνιηθή γλψζε (Μαηζαγγνχξαο, 2004; παληηδάθεο, 1998). 

 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε πνιιέο ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγί-

ζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Βηβιίνπ 

ηνπ δαζθάινπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (ΤΠΔΠΘ, 13/3/2003). χκ-

θσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ, νη βαζηθνί 

ζηφρνη πνπ δηαθαίλνληαη είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο δηαθνξεηηθήο γηα 

θάζε είδνο θεηκέλνπ δνκήο, θαζψο επίζεο ε επηινγή θαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ γισζζη-

θψλ κέζσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθφ επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην θάζε θνξά. Χο ηειηθφο ζηφρνο αλαδεηθλχεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θαηαλνψληαο θαη παξάγνληαο πνηθηιία εηδψλ ιφγνπ θαη εη-

δψλ θεηκέλνπ. 
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Άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζεκαίλεη άζθεζε ζην λα παξάγνπλ θαη λα 

θαηαλννχλ θείκελα (πξνθνξηθά θαη γξαπηά) πξνζαξκνζκέλα ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλί-

αο, δειαδή θείκελα πνπ φηαλ θηηάρλνληαη, παίξλνπλ ππφςε παξάγνληεο φπσο: πνηνο κηιάεη, 

ζε πνηνλ/πνηνπο απεπζχλεηαη, πνπ, πφηε, γηα πνην ζέκα, κε πνηα πξφζεζε θαη κε πνηα κνξθή 

επηθνηλσλίαο: πξνθνξηθή ή γξαπηή (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997, ζ. 62). 

Δπηπξφζζεηα, ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κηα ζχλζεηε πλεπκαηηθή θαη παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαη εκπεξηέρεη απαηηεηηθέο λνεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κλεκνληθή ηθαλφηεηα θαη ζπγρξνληζκέλε ελεξγνπνίεζε πνιιψλ γλσζηη-

θψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Παπνχιηα-Σδειέπε, 2000). 

 

Πνιιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ζπγ-

γξαθήο θεηκέλσλ έρνπλ αλαδεηρζεί (Scardamalia & Bereiter, 1986). Οη βαζηθφηεξεο απφ 

απηέο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

1.2 Γλσζηηθέο αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο  

 

Σν ελδηαθέξνλ ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ εζηηάδεηαη ζηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη θαηά ηε ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ 

αιιά θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο θαη αιιειεπίδξαζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηε ζπ-

λέλσζε απηψλ ησλ λνεηηθψλ κεραληζκψλ ζε έλα ζχλζεην ζχζηεκα. Ζ γξαθή γίλεηαη αληη-

ιεπηή σο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εκπεηξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε έλα δνκεκέλν θείκελν 

ζχκθσλν κε ηηο ζπκβάζεηο ηεο γξακκαηηθφηεηαο (παληηδάθεο, 2015, ζ.30).  

 

χκθσλα κε ην κνληέιν παξαγσγήο ιφγνπ απφ ηνπο Hayes θαη Flower (1981) φπσο αλα-

θέξνπλ ν Μαηζαγγνχξαο (2001) θαη ν παληηδάθεο (2015), ηξεηο είλαη νη θαζνξηζηηθνί πα-

ξάγνληεο γηα έλα πεηπρεκέλν ζπγγξαθηθφ έξγν: 

 

α) Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο (task environment) ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα εμσηεξηθά 

ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα θίλεηξα, νη ιφγνη ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ (ζέκα, αθξναηήξην, 

ζθνπφο), θαζψο θαη ην θείκελν πνπ έρεη ήδε παξαρζεί. 
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β) Ζ καθξφρξνλε θαη ε βξαρππξφζεζκε κλήκε ηνπ ζπληάθηε, φπνπ απνζεθεχνληαη γλψζεηο, 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ην ζέκα, ην ζθνπφ, ην αθξναηήξην θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο. Δ-

πίζεο απνζεθεχεη ζρέδηα θεηκέλσλ, απιά ή πεξίπινθα, πνπ κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηθνχ ηνπ θεηκέλνπ. Σα πεξηερφκελα ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο είλαη θα-

ζνξηζηηθά κφλν αλ απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε (Johnson et al., 

2003; Zimmerman & Risemberg, 1997). 

 

γ) Οη ζπγγξαθηθέο δηαδηθαζίεο (writing processes) φπνπ ε ζπγγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ζπγγξαθηθέο δηαδηθαζίεο: 

 

 ην ζρεδηαζκφ (planning) εθεί ν ζπγγξαθέαο παξάγεη θαη νξγαλψλεη ηηο ηδέεο ηνπ, ηη 

ζα γξάςεη, πψο ζα ην γξάςεη, ηε γέλλεζε ηδεψλ (generating ideas) φπνπ ν ζπγγξα-

θέαο επαλαθέξεη ηδέεο απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε, ηελ νξγάλσζε (organizing) ζηελ 

νπνία δίλεηαη λφεκα ζηηο ηδέεο, ηηο βάδεη ζε ζεηξά γηα λα κπνξεί λα θαηαηάμεη ηηο η-

δέεο ηνπ ζε θείκελν κε ζπλνρή, ηε ζηνρνζεζία (goal-setting) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ν ζπγγξαθέαο πξνζαξκφδεη ηηο ηδέεο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηνπο ζηα ελδηαθέξν-

ληα ηνπ αθξναηεξίνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλζέηεη 

(παληηδάθεο, 1998), 

 ηελ θαηαγξαθή (Translating) φπνπ νη ζπγγξαθείο αλαπηχζζνπλ πξνηάζεηο, παξα-

γξάθνπο, θείκελα, 

 ηε βειηίσζε (Reviewing) θαη 

 ηελ ηειηθή έθδνζε (Editing). 

Έλα άιιν κνληέιν γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ην κνληέιν κεηαζρεκαηηζκνχ πιεξνθν-

ξηψλ κε θχξηνπο εθπξφζσπνπο ηνπο Bereiter θαη Scardamalia (1987). Ζ αλάιπζε ελφο πξν-

βιήκαηνο θαη ε ηνπνζέηεζε ζηφρσλ επηηξέπεη ζηνλ έκπεηξν ζπγγξαθέα: λα αληηιεθζεί 

ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα πεηχρεη, λα θάλεη ζχλζεηε αλάιπζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ 

θαη λα αληηιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ. Σα ζεκεία απηά 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα πεξηερνκέλνπ (ηη λα πσ) θαη ησλ ξεηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ (ζε πνηνλ 

θαη πψο λα ην πσ). Έκπεηξνη ζπγγξαθείο δελ επηδίδνληαη ζε απηφκαηε ζχλζεζε ηνπ θεηκέ-

λνπ, φπσο νη αξράξηνη, αιιά κεηαζρεκαηίδνπλ ηε γλψζε γξάθνληαο, αλαδνκνχλ ζεκαζίεο 

θαη λνήκαηα, πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο, θαζνξίδνπλ ηνπο απνδέθηεο ηνπ 

θεηκέλνπ, επαλεμεηάδνπλ θαη βειηηψλνπλ ην θείκελν. 
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Σέινο, ην κνληέιν ηεο Δπεμεξγαζκέλεο γξαθήο ηνπ Kellogg έξρεηαη σο επέθηαζε πξνζζέ-

ηνληαο θαη ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζκέλεο γξαθήο. Αλαπηχρζεθε ην 1996 θαη πεξηγξάθεη ηε 

γξαπηή παξαγσγή ιφγνπ ησλ ελειίθσλ θαη είλαη ην κφλν πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηε 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ κε ηε ζπληαθηηθή δηαδηθαζία θαη επηρεηξεί λα δηε-

ξεπλήζεη ηε ζχλδεζε κε ηε κλήκε εξγαζίαο (Kellogg , 2008). 

 

1.3 Κνηλσληθν-γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

Σε δεθαεηία 1980-1990 ε θνηλσληθνγλσζηηθή πξνζέγγηζε αληαλαθιά απφ ηε κηα ηε βαζηθή 

αξρή ηνπ θνηλσληθνχ-επνηθνδνκηζκνχ φηη ε γλψζε είλαη κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη ε 

γιψζζα θνηλσληθά νξηνζεηεκέλε, φπνπ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky (1997) ε 

ζθέςε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γιψζζαο, ζπκβαίλεη πξψηα ζην θνηλσληθφ πιαίζην 

θαη βαζκηαία εζσηεξηθεχεηαη. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε γξαθή αληηκεησπίδεηαη σο 

ζχλζεηε θνηλσληθή ζπλαιιαγή, γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην θνηλσληθφ θαη δηαινγηθφ πιαίζην, 

κεηαηνπίδνληαο έηζη ην απνθιεηζηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηελ απφ-θεηκελνπνηεκέλε εηθφλα ηνπ 

αηφκνπ-ζπγγξαθέα. Ο γξαπηφο ιφγνο κειεηάηαη σο θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη ηε ζθέςε θαη ε νπνία εμαξηάηαη ζεκειησδψο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δε-

κηνπξγνχ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γξαθήο θαη φρη ζαλ αηνκηθή δηα-

δηθαζία έθθξαζεο. 

 

Ζ θνηλσληθφ-γλσζηηθή ζεσξία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πξνζπαζεί λα γεθπξψζεη ην ράζκα αλά-

κεζα ζηελ αηνκηθή γλψζε (individual cognition) θαη ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ε-

πεξεάδνπλ ηε ζπγγξαθή, ελζσκαηψλνληαο απηνχο ηνπο παξάγνληεο γηα λα εμεγήζεη πψο ην 

θνηλσληθφ πεξηθείκελν ππνζηεξίδεη ην γλσζηηθφ δπλακηθφ (cognition), ην νπνίν δηακεζν-

ιαβεί θαη εξκελεχεη ηνλ ηδηαίηεξν θφζκν πνπ πξνβάιιεη ην πεξηθείκελν (παληηδάθεο, 

2015). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχδεπμε ηεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο, ε Flower 

(1994) βαζηζκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ησλ καζεηψλ πνπ εξγάδνληαλ 

ζε θπζηθά πιαίζηα, επέθηεηλε ην πξνεγνχκελν κνληέιν παξαγσγήο ιφγνπ ηεο γηα λα εμε-

γήζεη θαιχηεξα ηελ επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ-πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ. 
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Οη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ θαηαζθεπήο ηνπ δηαπξαγκαηεπφκελνπ λνήκαηνο 

ηεο Flower αλαθέξνπλ ηα εμήο: α) ε ζπγγξαθή είλαη θνηλσληθή θαη ξεηνξηθή πξάμε φπνπ 

ζπγγξαθείο θαη αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδνπλ ην λφεκα ζε κηα θνηλφηεηα ιφγνπ, ζε έλα θνη-

λσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν δηακεζνιαβεί ε αηνκηθή γλψζε, θαζψο νη ζπγγξα-

θείο σο άηνκα εξκελεχνπλ ηηο ζπλζήθεο ζπγγξαθήο, επηιέγνπλ θξηηήξηα θαη ρξεζηκνπνη-

νχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο (Zimmerman, 1998), β) ε ζπγγξαθή θαη ε αλάγλσζε είλαη 

ελεξγεηηθέο επνηθνδνκηζηηθέο δηαδηθαζίεο «θαηαζθεπήο» λνήκαηνο πνπ νηθνδνκνχληαη απφ 

ζπγγξαθείο θαη αλαγλψζηεο, κέζα ζε κηα θαηάζηαζε ιφγνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζπγ-

γξαθέα, ηνπο αλαγλψζηεο, ην ξεηνξηθφ πιαίζην θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ιφγνπ (Flower, 1994; 

Sullivan, 1995; Zimmerman, 1998), γ) ε ζπγγξαθή σο δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ελεξγεηηθή «δηαπξαγκάηεπζε», ε νπνία νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

λνήκαηνο, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνραζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπγγξαθηθέο δηαδηθαζίεο, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ, επηδξά ζηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, δ) ε ζπγγξαθή είλαη 

πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ. Ζ πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ ζπκππθλψλεη ηε γλσζηηθή αληίιεςε 

ηεο ζπγγξαθήο σο θνηλσληθά εγθαηαζηεκέλε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ δηα-

κνξθψλεηαη απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζπγγξαθείο θαη νη αλαγλψζηεο εξκελεχ-

νπλ ηε ξεηνξηθή θαηάζηαζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ειέγρνπλ ηηο ζπγγξαθηθέο ζηξαηεγηθέο 

(Sperling & Freedman, 2001). 

 

Μεηά ηελ θξηηηθή ηνπ κνληέινπ ηεο Flower, φπσο αλαθέξεη ν παληηδάθεο (2010), ν Hayes 

(1996), ηξνπνπνηεί ην κνληέιν παξαγσγήο ιφγνπ ηνπ γηα λα αλαδείμεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ζπγγξαθέα κε ην πεξηβάιινλ θαη γηα λα επεθηείλεη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηεινχληαη θαηά ηε ζπγγξαθή. Βαζηθά ζεκεία ηνπ είλαη: ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (θνηλσ-

ληθφ, ην νπνίν αθνξά αθξναηήξην ζπλεξγάηεο-θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ αθνξά ην θείκελν 

πνπ έρεη ήδε γξαθεί θαη ηα κέζα παξαγσγήο), ην άηνκν-ζπγγξαθέαο (πεξηιακβάλεη γλσζηη-

θέο δηαδηθαζίεο: εξκελεία θεηκέλνπ, ζηνραζκφ, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ηελ εξγαδφκελε 

θαη καθξφρξνλε κλήκε, ηα θίλεηξα-ζπλαηζζήκαηα).  

 

1.4 Ζ Δπηθνηλσληαθή -Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε  

 

Ο φξνο «επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε» είλαη, νπζηαζηηθά, κία ελλνηνινγηθή 

θαηαζθεπή πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχδεπμε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο (communicative 
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approach) θαη ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο (genre based approach). Ο φξνο επηθνη-

λσληαθή ηθαλφηεηα (communicative competence) δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Hymes, ζηε δε-

θαεηία ηνπ ΄70 γηα λα δειψζεη ηε δεμηφηεηα ηνπ ρξήζηε ηεο γιψζζαο λα ηε ρξεζηκνπνηεί 

κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. θνπφο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο παξαγσγήο 

θεηκέλσλ σο κνξθήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηθείκελνπ ζην 

νπνίν ν γξαπηφο ιφγνο παξάγεηαη θαη εξκελεχεηαη (Βαξζακίδνπ & παληηδάθεο, 2015). 

  

Οη αξρέο ηεο ζχγρξνλεο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο 

έδσζαλ ηε λέα αληίιεςε φηη ε παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δελ ππάξρεη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηεπηδξαζηηθέο πξαθηηθέο πνπ νηθνδνκνχλ νη ζπκκεηέρνληεο (Κσζηνχ-

ιε, 2009). Οη γισζζηθέο δνκέο θαη νη ηξφπνη ρξήζεο ηεο γιψζζαο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ 

θαζεκεξηλή επίζεκε ή αλεπίζεκε δηεπίδξαζε θαη γλψζε. Σν θεηκελνθεληξηθφ εκπεξηέρεη 

ην επηθνηλσληαθφ θαη ην επηθνηλσληαθφ παξαπέκπεη ζην θεηκελνθεληξηθφ. Ο γξαπηφο ιφγνο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπγγξαθέα 

θαζνξίδεη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο δηαινγηθή θαη ηζηνξηθά εληαγκέλε δηαδηθαζία νηθνδφ-

κεζεο ησλ λνεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο δηακέζνπ ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ (Couper-

Kuhlen & Selting, 2001). 

 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ήηαλ επηθε-

ληξσκέλε ζηε γλψζε ησλ θαλφλσλ ηεο γιψζζαο, δηακνξθψζεθε θαη δηαδφζεθε ε «επηθνη-

λσληαθή πξνζέγγηζε» φπνπ ν γξαπηφο ιφγνο θαη ην θείκελν παξάγνληαη θαη εξκελεχνληαη 

σο κνξθή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο αλαδεηθλχνληαο ην θνηλσληθφ πεξηθείκελν, εληφο 

θαη εθηφο ηάμεο γηα ηε δφκεζε θαηάιιεινπ θεηκεληθνχ ιφγνπ. Σν θνηλσληθφ πεξηθείκελν 

νξίδεηαη απφ ηξεηο επηθνηλσληαθέο παξακέηξνπο: ηελ θνηλσληθή πεξίζηαζε, ην επηθνηλσλη-

αθφ γεγνλφο, ηε ιεθηηθή πξάμε πνπ είλαη αιιειέλδεηεο, νη νπνίεο απνζαθελίζηεθαλ απφ 

ηνλ Hymes πξνηείλνληαο ην κνληέιν „speaking‟ πνπ είλαη αθξσλχκην ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ γεγνλφηνο θαη εκπεξηέρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Κσζηνχιε, 2009): 

 

 setting (ε πεξίζηαζε, ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ην ςπρνινγηθφ πιαίζην), 

 participants (νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο), 

 ends (νη πξνζέζεηο, ν ζθνπφο θαη ην απνηέιεζκα), 
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 acts (νη αθνινπζίεο ησλ πξάμεσλ), 

 key (ην χθνο ηνπ ιφγνπ),  

 instrumentalities (ηα κέζα επηθνηλσλίαο), 

 norms (νη θαλφλεο), 

 genre (ην θεηκεληθφ είδνο). 

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζηφρν έρεη ηελ θαηάθηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο απφ 

ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ιφγν πνπ είλαη γξακκαηηθά ζσζηφο, αιιά θαη θαηάιιεινο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα φηη ε γιψζζα δη-

δάζθεηαη, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ε γιψζζα θαηαθηάηαη κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε απζεληηθή θαη ζθφπηκε δξαζηεξηφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

καζεηέο, σο ηθαλφηαηνη θπζηθνί νκηιεηέο, ζπκκεηέρνπλ ζε επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ δξαζηε-

ξηφηεηεο κε απζφξκεηε ζπκκεηνρή. 

 

1.5 Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε  

 

Ζ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε είλαη βαζηζκέλε ζηε ζπζηεκηθή-ιεηηνπξγηθή γισζζνινγία 

ηνπ Haliday (1985), φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ δνκηθψλ θαλφλσλ εηδψλ ιφγνπ 

θαη θεηκέλνπ. Ο γξαπηφο ιφγνο είλαη έκκεζα ζρεδηαζκέλνο, γη απηφ απαηηεί ρξφλν, παξνπ-

ζηάδεη κνξθνινγηθή θαη δνκηθή πνιππινθφηεηα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή θαη ζπλάθεηα 

θαη ε επίηεπμε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε, αθνχ νη θαηα-

ζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη άκεζεο θαη εκθαλείο. 

 

χκθσλα κε ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ δελ είλαη απιψο 

κηα επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα αιιά κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ζχλζεησλ θεηκεληθψλ 

κνξθψλ πνπ δηαθξίλνληαη απφ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιεμηθνινγηθά θαη πθνινγηθά. Γηα 

λα παξαγάγνπκε έλα θείκελν επηβάιιεηαη λα γλσξίδνπκε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπκβάζεηο 

ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ην ηδηαί-

ηεξν πιαίζην επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο απφ ηελ νπνία παξάγεηαη. Οη καζεηέο πξφθεηηαη 

λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηάθνξα θείκελα, λα κάζνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηα θείκελα δίλν-

ληαο έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ θξηηηθή ηνπο αλάγλσζε. Ο Μα-
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ηζαγγνχξαο (2001, ζ. 165) αλαθέξεη φηη ην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ζηφρν 

έρεη λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηξφπνπο ζπγθξφηεζεο θαη βειηίσζεο ηεο ζθέςεο, ησλ γλψ-

ζεσλ, ησλ ηδεψλ ηνπ ιφγνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί ζηε γξαπηή επηθνηλσλία ηνπο κε ην πεξη-

βάιινλ θαη καθξνπξφζεζκα λα εμειηρζνχλ ζε ζθεπηφκελα άηνκα. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ην θείκελν θαη φρη ε ιέμε ή ε πξφηα-

ζε. Ζ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, επίζεο, αλαδεηθλχεη ζαθέζηεξα ηηο θνηλσληθέο ζπλαξ-

ηήζεηο ηνπ ιφγνπ θαη δχλαηαη λα αμηνπνηήζεη επαξθέζηεξα ηηο εγγελείο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θεηκέλνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2007). Αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε πεξηθεηκέλνπ – θεηκέλνπ – γιψζ-

ζαο (γξακκαηηθήο) θαη επηρεηξεί λα δηαζπλδέζεη ηελ θνηλσληθή κε ηε δνκηθή πιεπξά ηεο 

γιψζζαο. Σν θείκελν σο νιφηεηα ιεηηνπξγεί ζε ζπλάξηεζε κε ηα ππφινηπα γισζζηθά 

ζηνηρεία. Κάζε θείκελν δηακνξθψλεηαη απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη πιαηζηψλε-

ηαη απφ ηελ θνηλσληθή πεξίζηαζε θαη ηηο έλλνηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο εκπιεθφκε-

λνπο, νη έλλνηεο κέζα ζηα θείκελα δηαπξαγκαηεχνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηεπίδξαζεο 

(Μεηζηθνπνχινπ, 2006).  

 

1.5.1 Κεηκεληθά είδε: Πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο 

 

Ζ έλλνηα ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο δελ έρεη νξηζηεί κε αθξίβεηα ζηελ βηβιηνγξαθία, φπνπ ζπ-

λαληνχκε πνηθηιία φξσλ κε ηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη: θεηκεληθφ είδνο (genre), ηχπνο θεηκέ-

λνπ (text type), ηχπνο ιφγνπ, γέλνο ιφγνπ (Καξαζαββίδεο, 2001). Κάζε θείκελν εληάζζε-

ηαη καδί κε ηα νκνεηδή ηνπ ζε κηα επξχηεξε θαηεγνξία είδνπο ιφγνπ/θεηκέλνπ (genre) ε 

νπνία ζπλνςίδεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη σο λνεηηθφ ζρήκα. Ο θίλδπλνο πνιιψλ ηαμηλνκήζε-

σλ θαη ε αδπλακία ηππνινγηθψλ θξηηεξίσλ νδήγεζε θάπνηνπο ζεσξεηηθνχο ζηελ πηνζέηε-

ζε γεληθψλ δηαζηάζεσλ ιφγνπ σο θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο. Πξνέθπςε έηζη ε ηαμηλφκεζε ζε 

πξνθνξηθφ – γξαπηφ ιφγν πνπ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηα θεηκεληθά θαη ηα 

πεξηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999). 

 

Αλαγθαία είλαη ε δηάθξηζε θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ φξσλ «ιφγνο» θαη «θείκελν». Ζ 

ιέμε ιφγνο είλαη πνιχζεκνο θαη αθνξά ην ζπζηεκαηηθά δνκεκέλν ζχλνιν κε ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία (πξνθνξηθφο – γξαπηφο) ιφγνο, ελψ θείκελν ζεκαίλεη «κε-

γαιχηεξν ή κηθξφηεξν θνκκάηη πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ λνεκα-

ηηθή θαη γισζζηθή αιιεινπρία, ζπγθξνηεκέλν απφ ηηο επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο ηνπ παξα-

γσγνχ ηνπ θεηκέλνπ» (Μπακπηληψηεο, 2008). 
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Σν θείκελν σο πιηθή εθθνξά ηνπ ιφγνπ, ζπληζηά θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ δηέπεηαη απφ 

θαλφλεο θαη ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγί-

εο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα λνήκαηα ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ (ιφγνο), ηα θείκελα ηαμη-

λνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο (είδε). Ζ θαζεκία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο έρεη ηα δηθά ηεο δνκη-

θά, γισζζνινγηθά θαη πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαγλσξίζηκα απφ ηα κέιε κηαο πνιηηη-

ζκηθήο – γισζζηθήο θνηλφηεηαο (Κνπηζεινχινπ - Μίρνπ, 1997).Σν θεηκεληθφ είδνο δελ 

ηαπηίδεηαη κε ην θείκελν, γηαηί ην θείκελν είλαη ζηαηηθφ πξντφλ ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδη-

θαζίαο ελφο είδνπο ιφγνπ θαη ελφο θεηκεληθνχ είδνπο (Macken-Horarick, 2000). Κάζε θεη-

κεληθφ είδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, χθνο θαη δνκή. 

Kαηά ηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ o ζπγγξαθέαο νθείιεη λα αλαθαιεί ηνπο θαλφλεο γξακ-

καηηθήο θαη ην ιεμηιφγην πνπ γλσξίδεη, αιιά θπξίσο νθείιεη λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο ζπκβάζεηο ζχληαμεο δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ηα νπνία είλαη ζπλπθαζκέλα κε 

ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηα 

θνηλσληθά δξψκελα.  

 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία εθηφο απφ ηνλ φξν «θεηκεληθά είδε», ζπλαληνχκε θαη ηνπο 

φξνπο «είδε ιφγνπ» θαη «θεηκεληθνί ηχπνη». Σν ΑΠ δηαθξίλεη ηνλ αλαθνξηθφ ιφγν (αθή-

γεζε, πεξηγξαθή, αλαθνίλσζε θηι) θαη ηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν (πξφζθιεζε, εξψηεζε, πα-

ξάθιεζε, νδεγία, ζπληαγή, επηρεηξεκαηνινγία θηι). ηα είδε ιφγνπ (αλαθνξηθφο θαη θα-

ηεπζπληηθφο) ε αθήγεζε, ε πεξηγξαθή, ε πξφζθιεζε, νη νδεγίεο, ε ζπληαγή θηι απνηεινχλ 

ηα θεηκεληθά είδε. χκθσλα κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα ηζρχνληα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (2011) ζηνλ Οδεγφ Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο (2011, ζ. 214) ζην 

γισζζάξη αλαθέξεηαη: «θεηκεληθνί ηχπνη: θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ κε βάζε ηα εζσ-

ηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηε ζρεκαηη-

θή ηνπ δνκή. Βαζηθφ θξηηήξην ηεο ηαμηλφκεζεο απηήο απνηειεί ν ηξφπνο ζχιιεςεο θαη αλα-

παξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ νκηιεηή/ζπγγξαθέα. Οη θεηκεληθνί ηχπνη, φπσο 

απηνί αλαγλσξίδνληαη απφ ηε γισζζνινγία, δηαθξίλνληαη ζε: πεξηγξαθή, αθήγεζε θαη επηρεη-

ξεκαηνινγία. Με ηελ εκπεηξηθή ζχιιεςε θαη απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπλδένληαη θαηε-

μνρήλ ε πεξηγξαθή θαη ε αθήγεζε, ελψ κε ηε λνεηηθή επεμεξγαζία ηεο ε επηρεηξεκαηνινγία 

(αηηηνιφγεζε / αμηνιφγεζε)».  

 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο δηαθξίλνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξη-

ζηηθά γισζζηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ ηαμηλνκνχληαη. χκθσλα κε ηνπο Beaugrande 
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θαη Dresser (1981), βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθψλ θξηηεξίσλ ηα θείκελα ρσξίδνληαη ζε: αθεγε-

καηηθά, πεξηγξαθηθά θαη επηρεηξεκαηνινγηθά. Οη Γεσξγαθνπνχινπ θαη Γνχηζνπ (1999, ζ. 

68) φπσο αλαθέξεη ν Αξράθεο (2005, ζ. 102) δηαθξίλνπλ ηα πνηθίια θεηκεληθά είδε, κε δχν 

ηξφπνπο: ηνλ αθεγεκαηηθφ, ζηνλ νπνίν ζπγθαηαιέγνληαη φζα θείκελα ζηεξίδνληαη ζηε δηα-

δνρή παξειζνληηθψλ θπξίσο γεγνλφησλ πνπ επηδηψθνπλ ηε ζπγθίλεζε θαη εκπινθή ηνπ 

απνδέθηε θαη ην κε αθεγεκαηηθφ, ζηνλ νπνίν ζπγθαηαιέγνληαη πιεξνθνξηαθά είδε ιφγνπ 

ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο ζε έλα επξχ πεδίν πεξηγξαθήο ή αλάπηπμεο 

πεπνηζήζεσλ, απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ. πλεπψο νη ίδηνη αλαθέξνπλ φηη «ε επηρεηξεκα-

ηνινγηθή γξαθή ηαμηλνκείηαη σο έθθαλζε ηεο κε κπζνπιαζηηθήο ή κε αθεγεκαηηθήο γξαθήο 

(non – fiction) ζε αληηδηαζηνιή κε ηε κπζνπιαζηηθή ή αθεγεκαηηθή γξαθή (fiction)». πλά-

γεηαη ινηπφλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο γξαθήο, ε επηηπρία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηελ ηθα-

λφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ πνκπνχ. Φπζηθά επεηδή ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία θαλείο 

κπνξεί λα πείζεη ην δέθηε πνηθίινπλ, ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ ηαμηλνκήζεηο ησλ επηρεηξε-

καηνινγηθψλ θεηκέλσλ. 

 

Ο Μαηζαγγνχξαο (2001, ζ. 320) ζπλζέηνληαο ηηο παξαπάλσ απφςεηο πξνηείλεη ηε δηθή ηνπ 

ηαμηλφκεζε κε βάζε ηε ρξήζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. χκθσλα κε ηνλ 

ίδην ε ηαμηλφκεζε έρεη σο εμήο: αθεγεκαηηθά (βησκαηηθή αλαδηήγεζε, απηνβηνγξαθίεο, 

ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, κχζνη, παξακχζηα, λνπβέιεο, δηήγεκα), πεξηγξαθηθά (ινγνηερληθά: 

αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή, απεηθνληζηηθή πεξηγξαθή ή ηερλνινγηθά: εηδεζενγξαθηθά, δηαδη-

θαζηηθά) θαη κε αθεγεκαηηθά (θνηλσληθά, επηρεηξεκαηνινγηθά, πξαγκαηνινγηθά). Δηδηθφ-

ηεξα γηα ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα (θαηεπζπληηθφο ιφγνο) ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη 

νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο ινγηθήο ζπζρέηηζεο θαη ηεο δηαιεθηηθήο ζχλζεζεο 

δεδνκέλσλ. 

 

Απαξαίηεην ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θάζε θεηκέλνπ απνηειεί ε ππεξδνκή, ε νπνία είλαη έλα 

γεληθφ ζρεδηάγξακκα πνπ θαζνξίδεη ην γεληθφ πεξηερφκελν ηνπ είδνπο θεηκέλνπ πνπ εμεηά-

δεηαη. Έηζη, δηαθνξεηηθή δνκή έρεη ε αθήγεζε, ε πεξηγξαθή θαη ε επηρεηξεκαηνινγία 

(Φηεξληάηε, 2008). 

 

Σν ζρήκα ππεξδνκήο ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ πνπ έρεη επηθξαηήζεη βηβιηνγξα-

θηθά είλαη απηφ ηνπ Toulmin (1958) θαη πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα: 
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α) ηε ζέζε, φπνπ ν ζπγγξαθέαο δηαηππψλεη ηελ άπνςή ηνπ πάλσ ζην επίκαρν δήηεκα,  

β) ηα δεδνκέλα, ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχληαη απφ ινγηθά επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ππν-

ζηεξηρζεί ε βαζηθή ζέζε,  

γ) ηηο επηθπξσηηθέο αξρέο, γεληθεπκέλεο ινγηθέο αξρέο ζπκπεξαζκαηηθνχ ηχπνπ, 

δ) ηε ζηήξημε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο, επηπιένλ ινγηθά επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ην πξνε-

γνχκελν ζπκπέξαζκα θαη,  

ε) ηελ αλαζθεπή, θαηά ηελ νπνία απηφο πνπ επηρεηξεκαηνινγεί αληηθξνχεη ηηο αληίζεηεο 

απφςεηο θαη επαλαδηαηππψλεη ηε ζέζε ηνπ βάζε ζπλζεθψλ πνπ απηή ηζρχεη (Μαηζαγγνχ-

ξαο, 2009, ζ. 453). 

 

1.5.2 Κξηηήξηα θεηκεληθόηεηαο θεηκέλνπ 

 

Οη Beaugrande θαη Dressler (1981), αλαθέξνπλ φηη ην θείκελν δελ είλαη κηα γξακκηθή αθν-

ινπζία πξνηάζεσλ, αιιά έρεη ηε δηθή ηνπ πνιπεπίπεδε νξγάλσζε. Σα θξηηήξηα θεηκεληθφ-

ηεηαο, εξγαιεία ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο, ζχζηαζεο θαη θαηαλφεζεο ελφο 

θεηκέλνπ είλαη επηά (Αξράθεο, 2005, ζ. 59-63; Μαηζαγγνχξαο, 2001, ζ. 47): 

 

i. πλνρή (cohesion) αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ παξαηεξείηαη 

ζεκαζηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ θεηκεληθψλ ζηνηρείσλ (ιέμεσλ, θξάζεσλ, πξνηάζε-

σλ) θαη ζπρλά ε εξκελεία ελφο θεηκεληθνχ ζηνηρείνπ εμαξηάηαη απφ θάπνηα ή θά-

πνηα άιια ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ. 

 

π.ρ. Ο Γηάλλεο ηξέρεη πνιχ γξήγνξα, αιιά ν Γηψξγνο δελ κπνξεί λα θάλεη ην ίδην, γηαηί έ-

ζπαζε ην πφδη ηνπ. 

  

ην παξάδεηγκα ε εξκελεία ηεο ξεκαηηθήο θξάζεο «θάλεη ην ίδην» εμαξηάηαη απφ ηελ εξ-

κελεία ηεο επίζεο ξεκαηηθήο θξάζεο «ηξέρεη πνιχ γξήγνξα». Ζ εξκελεία ηεο πξφηαζεο 

πνπ αθνινπζεί ην «αιιά» εμαξηάηαη απφ ηελ εξκελεία ηεο πξφηαζεο πνπ αθνινπζεί ην 

«αιιά», κε ηνλ ίδην ηξφπν ε πξφηαζε πνπ αθνινπζεί ην «γηαηί» εμαξηάηαη απφ ηελ πξνε-

γνχκελε, δηφηη εμεγεί φηη πεξηγξάθεηαη ζε απηή. 
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2) Πιεξνθνξηθφηεηα (informativity) γηα λα είλαη απνδεθηφ έλα θείκελν πξέπεη λα πεξηέρεη 

γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπ θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο, λα ππάξρεη ηζφξξνπε αλαινγία κεηαμχ 

γλσζηψλ θαη λέσλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ελδηαθέξνλ ην θείκελν. 

  

3) πλεθηηθφηεηα (coherence)
2
 ε θεηκεληθή ζχλδεζε πνπ επηηπγράλεηαη βάζεη ηεο εμσθεηκε-

ληθήο γλψζεο πνκπνχ θαη απνδέθηε. Σα θείκελα είλαη ζπλεθηηθά ζην βαζκφ πνπ δνκνχληαη 

κε ζπλέπεηα γχξσ απφ εηθφλεο ηνπ θφζκνπ, ελεξγνπνηεκέλεο απφ ηνλ απνδέθηε ζρεηηθά κε 

ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη. 

 

4) Πξνζεηηθφηεηα (intentionality) ν ζπγγξαθέαο ελφο θεηκέλνπ δειαδή ν πνκπφο ελφο θεη-

κέλνπ (πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ) πξέπεη λα έρεη ζαθή ππνζηήξημε κηαο ζέζεο κε ηελ παξα-

γσγή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, δειαδή ε πξνζεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο ζπλεη-

δεηήο πξφζεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ νκηιεηή γηα επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κέζσ 

ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ, επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία θαη ην κήλπκα πνπ έρεη θαηά λνπ ν 

ζπγγξαθέαο. 

 

5) Γηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality) ν παξάγνληαο πνπ καο ππνδεηθλχεη φηη ε παξαγσγή 

θαη θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ γλψζε πνπ έρνπλ άιια νκνεηδή θείκελα 

ηφζν ν πνκπφο φζν θαη ν δέθηεο. Αλαθέξνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά επηρεηξεκαηνιν-

γηθνχ θεηκέλνπ. 

 

6) Πεξηζηαζηαθφηεηα (situationality) απνδεθηφ είλαη έλα θείκελν πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν 

ζηελ εμσθεηκεληθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη λα δίλεηαη ε εξκελεία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίζηαζε (χθνο). 

 

7) Απνδεθηηθφηεηα (acceptability) νη παξαιήπηεο ελφο θεηκέλνπ αλαγλσξίδνπλ έλαλ ή πε-

ξηζζφηεξνπο παξάγνληεο, ψζηε λα δηθαηνινγήζνπλ γηαηί ηα γισζζηθά ζηνηρεία έρνπλ λφε-

κα θαη ελφηεηα. 

 

Σα θξηηήξηα/παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θεηκεληθφηεηαο ηνπ ηξφπνπ 

νξγάλσζεο, ζχζηαζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Απφ ηα θξηηήξηα δηαθαίλεηαη φηη ην 

                                                 
2
 Ο Μπακπηληψηεο ( 1991,ζ. 230 & Υαξαιακπάθεο,1999,ζ. 136 ) απνδίδνπλ ηνλ φξν cohesion σο ζπλνρή ηεο 

κνξθήο θαη ηνλ φξν coherence σο ζπλεθηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
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θείκελν δελ είλαη κηα αθνινπζία πξνηάζεσλ, αιιά αλαδεηθλχεηαη ε πνιπεπίπεδε νξγάλσζε 

ηνπ θεηκέλνπ. Αλ ιείπεη θάπνηα απφ ηηο επηά παξαπάλσ ζηαζεξέο ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν 

θείκελν δελ είλαη επηθνηλσληαθφ, είλαη κε – θείκελν (Αξράθεο, 2005, ζ. 63). 

 

1.5.3 Ζ επηρεηξεκαηνινγία σο θεηκελνθεληξηθό είδνο 

 

Αλαιπηηθφηεξα ζα αλαθεξζνχκε ζηα θείκελα κε αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία βαζίδεηαη ζε ινγηθνχο κεραλη-

ζκνχο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ππεξεηεί ηελ ππνζηήξημε κηαο ζέζεο, ε-

ζηηάδνληαο ζην πξφζσπν ηνπ δέθηε, λα ηνλ πείζεη ή λα ηνλ απνηξέςεη απφ κηα πξάμε ή λα 

ηνλ επεξεάζεη, ψζηε λα κεηαβάιιεη ηε γλψκε ηνπ ή ηε ζέζε ηνπ ζε έλα επίκαρν ζέκα (Αξ-

ράθεο, 2005; Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999; παληηδάθεο, 2015, ζ. 73). 

 

Ζ πξνζπάζεηα πεηζνχο ζηεξίδεηαη ηφζν ζε επηρεηξήκαηα (ζπιινγηζκνχο) φζν θαη ζε ηεθκή-

ξηα (απνδείμεηο). Σν επηρείξεκα απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνθείκελεο (δεδνκέ-

λα, πιεξνθνξηθά ή πηζαλνινγηθά) θαη ηνλ ηζρπξηζκφ (ζπκπέξαζκα) πνπ απνξξέεη απφ απ-

ηέο, αλαπηχζζεηαη κε ηξφπν επαγσγηθφ ή παξαγσγηθφ θαη έρεη ραξαθηήξα γλσζηαθφ / πεξη-

γξαθηθφ (φηαλ ην πεξηερφκελν είλαη ινγηθφ – αληηθεηκεληθφ) ή αμηνινγηθφ / ςπρνινγηθφ 

(φηαλ ην πεξηερφκελν είλαη εζηθφ – ππνθεηκεληθφ). 

 

Ο ζπγγξαθέαο/νκηιεηήο νξγαλψλεη ηα ζηνηρεία κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα θαηαιήγνπλ ζηνλ 

πξνδηαγεγξακκέλν ζθνπφ ηνπ, ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Γνκηθφ ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

είλαη ην «ζρέδην» ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε έλα θνηλφ πξφηππν: 

 

 Θέζε. 

 Αηηηνινγία (ζηνηρεία – ηεθκήξηα, επηρεηξήκαηα γηα ηε ζηήξημε ηεο ζέζεο). 

 Αληίζεζε. 

 πκπέξαζκα (αλαζθεπή ηεο ζέζεο). 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ, ην επηρείξεκα ζπλίζηαηαη, ζηελ παξνρή πιεξνθνξηαθψλ δεδν-

κέλσλ (data) γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο ηζρπξηζκνχ (claim). 
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A = πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα (Data )                            Β = ηζρπξηζκφο (claim). 

 

Ζ νκαιή θαη έγθπξε κεηάβαζε απφ ηα δεδνκέλα ζηνλ ηζρπξηζκφ γίλεηαη κε ηελ επίθιεζε 

κηαο ππνζηεξηθηηθήο καξηπξίαο ε νπνία ζπλήζσο πξνυπνηίζεηαη θαη δελ είλαη παξνχζα ζην 

θείκελν ε εγγπεηηθή καξηπξία (warrant). 

 

Π.ρ. Ζ Γε είλαη πιαλήηεο. Άξα, ε Γε είλαη εηεξφθσην ζψκα. 

  

                      

      Γεδνκέλνπ φηη   

 

Όινη νη πιαλήηεο είλαη εηε-

ξφθσηα ζψκαηα. 
1

ε
 πξνθείκελε Δγγπεηηθή καξηπξία 

Ζ Γε είλαη πιαλήηεο. 2
ε
 πξνθείκελε Πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα 

Άξα ε Γε είλαη εηεξφθσην 

ζψκα. 
πκπέξαζκα Ηζρπξηζκφο 

 

Σν επηρεηξεκαηνινγηθφ απηφ κνληέιν πξνηάζεθε απφ ηνλ (Toulmin, 1958) θαη ζηεξίδεηαη 

ζηνπο θαλφλεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ. Αλ νη πξνθείκελεο είλαη αιεζείο ηφηε θαη ην 

ζπκπέξαζκα είλαη αιεζέο. 

 

 

 

 

 

Όινη νη πιαλήηεο είλαη εηε-

ξφθσηα ζψκαηα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

 

2.1 Δπηρεηξεκαηνινγία, επηρείξεκα, αληεπηρείξεκα 

 

Σφζν ε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο φζν θαη ην πξντφλ ηεο (επηρείξεκα) δίλεη κηα 

λέα ψζεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. H επηρεηξεκαηνινγία ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο 

θαη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία αλάιπζεο έρνπλ δηεξεπλεζεί απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο. Οη 

κέζνδνη έρνπλ δηεξεπλεζεί απφ ηηο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

πνιιά πεδία, φπσο ηεο γισζζνινγίαο, ηεο επηζηήκεο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Χζηφζν είλαη ελδηαθέξνπζα ε θχζε θαη ην λφεκα ηεο επηρεη-

ξεκαηνινγίαο ζηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα. Ζ επηρεηξεκαηνινγία, είηε αθνξά ηηο παξα-

δνζηαθέο κεζφδνπο (πξφζσπν κε πξφζσπν ζπδεηήζεηο – αληηινγίεο θαη γξαπηά επηρεηξεκα-

ηνινγηθά θείκελα) είηε ηελ πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή επηρεη-

ξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην επηρείξεκα ιεηηνπξγεί ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (Andriessen, 2008). 

 

H επηρεηξεκαηνινγία ζχκθσλα κε ηνπο Van Eemeren, Grootendorst θαη Henkemans, 

(2002) «είλαη κηα πξνθνξηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θξίζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχ-

μεζε (ή κείσζε) ηεο απνδνρήο κηαο ακθηζβεηήζηκεο πξνζσπηθήο άπνςεο γηα ηνλ αθξναηή ή 

ηνλ αλαγλψζηε, έλα ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηθαηνινγήζνπλ (ή λα δηα-

ςεχζνπλ) ηελ πξνζσπηθή άπνςε πξηλ απφ κηα νξζνινγηθή θξίζε». 

 

χκθσλα κε ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε σο επηρείξεκα νξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ πξνηάζεηο-

ππνζέζεηο (premises) πνπ νδεγεί ζε κία ηειηθή πξφηαζε-ζπκπέξαζκα (conclusion). Δπνκέ-

λσο, είλαη πηζαλφ θάπνηνο λα δηαθσλεί κε ηε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη έλα επηρείξεκα. ε ηέ-

ηνηα πεξίπησζε, ην άηνκν πνπ δηαθσλεί ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλα επηρείξεκα πνπ ζα αληη-

θξνχεη είηε θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο – ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ε-

πηρείξεκα πνπ ζέιεη λα αληηθξνχζεη, είηε ηελ πξφηαζε – ζπκπέξαζκα. Έλα επηρείξεκα πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, νλνκάδεηαη αληεπηρείξεκα (Counterar-
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gument) νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη γηα ην επηρείξεκα είλαη πάξα πνιινί. Έηζη σο επηρείξεκα 

είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν ινγηθψλ πξνηάζεσλ – θξίζεσλ (πξνθείκελεο), απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηεη έλα ινγηθφ ζπκπέξαζκα ελψ ε κέζνδνο κε ηελ νπνία θαηαζηξψλεηαη έλα επηρεί-

ξεκα νλνκάδεηαη ζπιινγηζκφο. Έλαο ηππηθφο νινθιεξσκέλνο ζπιινγηζκφο απνηειείηαη 

απφ ηξία βαζηθά κέξε: ηε κείδνλα πξνθείκελε, ηελ ειάζζνλα πξνθείκελε θαη ην ζπκπέξα-

ζκα. Πξνθείκελεο είλαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνπνξεχνληαη (πξνθείκελεο > πξν-θείληαη) ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο, νδεγψληαο ζηαδηαθά ζε απηφ θαη κπνξεί λα είλαη πξνηάζεηο, θξίζεηο, ππν-

ζέζεηο, εξσηήκαηα (ξεηνξηθφ εξψηεκα). πκπέξαζκα είλαη ε πξφηαζε / πεξίνδνο ζηελ ν-

πνία θαηαιήγνπλ νη πξνθείκελεο. «Δίλαη, δειαδή, ην ινγηθφ επαθφινπζν ησλ πξνθείκε-

λσλ», γξάθεη ν Καςάιεο (2014) ζην βηβιίν Γιψζζα Γ‟ Λπθείνπ. πλερίδνληαο, ν ζπγγξα-

θέαο αλαθέξεη πσο φηαλ ζέινπκε λα εξκελεχζνπκε έλα γεγνλφο, λα αηηηνινγήζνπκε κηα 

απφθαζε / πξάμε, λα θαηαδείμνπκε ηελ αμία ελφο αληηθεηκέλνπ ή λα απνδείμνπκε θαη λα 

ζεκειηψζνπκε ηελ νξζφηεηα κηαο άπνςεο, θαηά ηξφπν νπδέηεξν, αληηθεηκεληθφ θαη αθιφ-

λεην, ηφηε απεπζπλφκαζηε ζηε ζθέςε θαη ζηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δέθηε (ζπλνκηιεηή / 

αλαγλψζηε) ρξεζηκνπνηνχκε, ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο ηεο πεηζνχο. Γηα λα ην πεηχ-

ρεη απηφ ν πνκπφο, ρξεζηκνπνηεί σο «εξγαιεία», σο κέζα πεηζνχο, ηα επηρεηξήκαηα θαη ηα 

ηεθκήξηα.  

 

Σν επηρείξεκα απνθαιείηαη σο ε ςπρή ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην ζεσξεηηθφ θαη θξηηηθφ 

Postman (1997) θη απηφ γηαηί, ην επηρείξεκα αλαγθάδεη έλαλ ζπγγξαθέα λα αμηνινγήζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο πνιιαπιψλ απφςεσλ. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δεηήζνπλ 

απφ ηνπο καζεηέο λα εμεηάζνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο απφςεηο γηα έλα ζέκα ή δήηεκα, θάηη 

πνιχ πην πέξα απφ επηθαλεηαθέο γλψζεηο, απαηηείηαη νη καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη 

βαζηά, λα αμηνινγνχλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο δηθήο ηνπο ζθέςεο, θαη λα πξνβιέπνπλ αληαπαη-

ηήζεηο ζε αληίζεζε κε ηνπο δηθνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο. Μηιάκε κε ζηφρν λα κνηξαζηνχκε κε 

ην ζπλνκηιεηή καο απφςεηο ή αλαπαξαζηάζεηο γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα άιινηε 

πάιη επηδηψθνπκε λα πξνθαιέζνπκε ή λα εληζρχζνπκε ηελ ηαχηηζε ελφο αθξναηή ή ελφο 

επξχηεξνπ αθξναηεξίνπ κε ηηο ζέζεηο πνπ ππνβάιινπκε ζηελ θξίζε ηνπ. Με άιια ιφγηα, 

κηιάκε επηρεηξεκαηνινγψληαο. Έλαο ιφγνο κε επηρεηξήκαηα ζηνρεχεη λα επεξεάζεη ηηο α-

πφςεηο, ηηο ζηάζεηο ή ηηο ζπκπεξηθνξέο ελφο ζπλνκηιεηή ή ελφο αθξναηεξίνπ, θαζηζηψληαο 

πηζηεπηή ή απνδεθηή κηα ιεθηηθή εθθνξά (ζπκπέξαζκα) πνπ ζηεξίδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφ-

πνπο ζε κηα άιιε (επηρείξεκα/δεδνκέλα/αηηίεο) θαη παξάιιεια ην δεδνκέλν επηρείξεκα 

έρεη σο ζηφρν λα αλαζθεπάζεη κηα πξφηαζε (Adam, 1996). 
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Αθφκε, ζην ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Μπακπηληψηε
 
ην επηρείξεκα νξίδεηαη 

σο «θάζε ινγηθφο ζπιινγηζκφο ή ζεηξά ζπιινγηζκψλ, πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηε ζηήξημε ή 

ηελ αλαηξνπή κηαο ζέζεο (ζε ζπδεηήζεηο, δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ, δηαπξαγκάηεπζεο, αληηπα-

ξάζεζεο) θαη θαηαιήγεη ζε αηηηνινγεκέλν ζπκπέξαζκα» πνπ ε αξρηθή ηνπ ζεκαζία αλάγε-

ηαη ζηε Λνγηθή ηνπ Αξηζηνηέιε. Ζ ζσζηή γισζζηθή επηθνηλσλία ζηεξίδεηαη ζηελ εηιηθξί-

λεηα ησλ ιεγνκέλσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε µε ηηο πξν-

ζέζεηο ηνχ νµηιεηή. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ρξεζηηθφ-

ηεηα ησλ ιφγσλ µαο, ηελ πεηζψ. Γηα λα πείζνπµε ηνλ ζπλνκηιεηή γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

αιήζεηα φζσλ ιέκε, ρξεηάδεηαη ε απνδεηθηηθφηεηα ησλ ιφγσλ µαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη 

µε θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία. Υξεηαδφκαζηε δειαδή επηρεηξήκαηα, ηα νπνία ζηεξίδν-

ληαη ζε νξζνχο ζπιινγηζκνχο, ζε ζθεπηηθφ πνπ θαηαιήγεη ζε αηηηνινγεκέλν ζπκπέξαζκα. 

Ζ αηηηνιφγεζε θαη ε ινγηθή ππνζηήξημε ησλ ιεγνκέλσλ µαο εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκα-

ηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο µαο. Δθφζνλ ηα ιεγφµελά µαο δελ ζηεξίδνληαη ζε απνδεηθηηθά 

επηρεηξήκαηα, απνηεινχλ απινχο ηζρπξηζκνχο, ππνθεηκεληθέο δειαδή εθηηκήζεηο, πνπ δελ 

ππνρξεψλνπλ ηνλ άιινλ λα ηηο δερηεί. Οη ηζρπξηζκνί ζηεξίδνληαη ζε ζαζξή επηρεηξεκαην-

ινγία, ζε µε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα. ηελ πεξίπησζε δε πνπ εζθεκκέλα ν νµηιεηήο ρξεζη-

κνπνηεί αλαιεζή επηρεηξήκαηα, ινγηθνχο θαηλνκεληθά ζπιινγηζκνχο πνπ παξαπνηνχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε µηιάµε γηα ζνθίζµαηα. πνηθίιεο επηρεηξεκαηνινγηθέο δνκέο (van 

Eemeren & Grootendorst, 2002). 

 

2.2 Ηζηνξία ηεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο  

 

Οη ξίδεο ηεο δνκήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο ζθέςεο σο έλα επηρείξεκα αξρίδνπλ 

απφ ηνπο Έιιελεο θηιφζνθνπο, ηνλ Πιάησλα, ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ σθξάηε, νη νπνίνη 

πίζηεπαλ φηη ε δεκηνπξγία ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηε ζθέςε (Billig, 1989; 

Kuhn, 1991). Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ν ζσζηφο ιφγνο έπξεπε πάληνηε λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηξία ζηνηρεία ηα νπνία έπξεπε λα είλαη επαξθψο αλεπηπγκέλα θαη ηζνξξνπεκέλα. Σν 

πξψην ζηνηρείν είλαη ν ιφγνο, ή αιιηψο ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ γηα λα ην θξίλνπκε, απαη-

ηείηαη ε ινγηθή. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ην πάζνο, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν ιφγνο 

επηδξά ζπλαηζζεκαηηθά ζηνλ αθξναηή/αλαγλψζηε. Σν ηξίην ζηνηρείν είλαη ην ήζνο, ην ν-

πνίν αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ θαηάξηηζε θαη ην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηνπ νκηιεηή / ζπληάθηε, 

φζν θαη ζηνλ απψηεξν ζθνπφ ηνπ. 



27 

 

Ο Έιιελαο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο ραξαθηήξηζε σο θνξπθαία επηζηήκε ηελ απνδεηθηηθή, 

ηελ επηζηήκε δειαδή πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία, δειαδή ην πψο θαη ην πφηε πξέπεη 

λα απνδερφκαζηε κηα ζέζε σο νξζή (Toulmin, 2003), ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ παξα-

πέκπεη άκεζα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία. Ζ ινγηθή αζρνιείηαη θαηά βάζε κε ηε κειέηε δηα-

δηθαζηψλ θαη θαλφλσλ, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε κε νξζφ ηξφπν απφ ππν-

ζέζεηο ζε ζπκπεξάζκαηα. Θεκειησηήο ηεο ινγηθήο ζεσξείηαη ν Αξηζηνηέιεο, αιιά απφ 

δηάθνξεο πεγέο πξνθχπηεη φηη κε ηε ινγηθή αζρνιήζεθαλ θαη θηιφζνθνη πξηλ απφ απηφλ. 

Φπζηθά, νη άλζξσπνη επηρεηξεκαηνινγνχζαλ γηα αηψλεο πξηλ, ρσξίο λα κπνπλ ζηνλ θφπν λα 

δηαηππψζνπλ θαλφλεο γηα ην πψο αθξηβψο έπξεπε λα ην θάλνπλ. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη κε 

πνιιέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο: ζπλήζσο εθηεινχκε θάπνηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή 

εξγαζία ρσξίο λα ζεσξνχκε απαξαίηεην πξηλ λα δηαηππψζνπκε θαλφλεο γηα ην πψο αθξη-

βψο πξέπεη λα εθηειείηαη. Αιιά κφλν ν Αξηζηνηέιεο πξνρψξεζε ζε ζπζηεκαηηθή κειέηε 

ινγηθψλ ζεκάησλ. Ο ίδηνο κάιηζηα αλαθέξεη φηη ηα έξγα ηνπ πεξί ινγηθήο ήηαλ εληειψο 

πξσηνπνξηαθά, αληηδηαζηέιινληαο ην έξγν ηνπ πξνο ηε ξεηνξηθή. Ζ ξεηνξηθή είρε ζθνπφ 

λα δηδάμεη ηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο, ελψ ε ινγηθή ηελ ηέρλε ηεο έγθπξεο γλψζεο θαη ηεο απφ-

δεημεο. Ο Αξηζηνηέιεο ππήξμε, επίζεο, εηζεγεηήο κηαο έκκεζεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο 

ηνπ επηρεηξήκαηνο, ηεο ζεσξίαο ηεο πιάλεο. ην έξγν ηνπ «Καηεγνξίαη» αλαθέξνληαη θαη 

νλνκάδνληαη δηάθνξα «ξεχκαηα» ηεο επνρήο πνπ πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ κε αζέκηηα, αι-

ιά ζπρλά απνηειεζκαηηθά, κέζα ηη είλαη ην επηρείξεκα. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ηα 

«ξεχκαηα» απηά εηζήγαγαλ ηηο ζνθηζηείεο, δειαδή επηρεηξήκαηα πνπ, επεηδή δελ πεξηείραλ 

ζηνηρεία πιάλεο, εζεσξνχλην θαιά επηρεηξήκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ δελ ηζρχεη, 

γηαηί είλαη ζα λα ππνζηεξίδνπλ φηη έλα γξαπηφ, απαιιαγκέλν απφ νξζνγξαθηθά ιάζε, είλαη 

έλα θαιφ γξαπηφ (Αλαπνιηηάλνο, Γαβαιάο, Γέκεο, Γεκεηξαθφπνπινο, & Καξαζκάλεο, 

2012). 

Σν 1958 ν Άγγινο θηιφζνθνο, Stephen Toulmin, αζρνιήζεθε κε ηελ «πξσηφγνλε ζχγρπ-

ζε» ηεο παξαγσγήο θαη ηεο επαγσγήο πξνηείλνληαο ην δηθφ ηνπ κνληέιν αλάιπζεο ηνπ επη-

ρεηξήκαηνο, γλσζηφ σο «Σν Μνληέιν επηρεηξήκαηνο ηνπ Toulmin». Σν κνληέιν ηνπ βξήθε 

πξφζθνξν έδαθνο ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη επεξέαζε ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα πνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξήκαηνο. 
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2.3 Δίδε επηρεηξεκάησλ – ζπιινγηζκώλ  

 

Ο λνπο θαηαζηξψλεη επηρεηξήκαηα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηελ πν-

ξεία πνπ αθνινπζεί ν πνκπφο γηα λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηνπ. Γηαθξίλνπκε ηξία είδε ζπιιν-

γηζκψλ - επηρεηξεκάησλ
3
, ηνλ παξαγσγηθφ, ηνλ επαγσγηθφ θαη ηνλ αλαινγηθφ, αλάινγα κε 

ην πφζν απζηεξή είλαη ε ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ – ππνζέζεψλ ηνπο έηζη ψζηε λα ηζρχεη ε 

πξφηαζε – ζπκπέξαζκα.  

 

 Παξαγσγηθφ επηρείξεκα (Deductive Argument): ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ 

– ππνζέζεσλ θαη ηεο πξφηαζεο – ζπκπεξάζκαηνο είλαη απζηεξή. Δθφζνλ ζεσξνχκε 

αιεζείο ηηο πξνηάζεηο – ππνζέζεηο, ζεσξνχκε ζρεδφλ αλαγθαζηηθά αιεζή θαη ηελ 

πξφηαζε – ζπκπέξαζκα κε πνιχ κηθξφ πεξηζψξην ζθάικαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

πνκπφο αξρίδεη απφ ην γεληθφ, ην ζχλνιν θαη πξνρσξεί πξνο ην εηδηθφ, ζηα επηκέ-

ξνπο θαη ζηα εηδηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ηνλ παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ, επεηδή ε 

εγθπξφηεηα ηνπ αξρηθνχ θαλφλα είλαη δεδνκέλε, ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη α-

ζθαιέο θαη βέβαην. 

 

Γεληθφ    Δηδηθφ 

Παξάδεηγκα Πξνθείκελεο: Οη πιαλήηεο είλαη εηεξφθσηα ζψκαηα. Ζ Γε είλαη πια-

λήηεο.  

πκπέξαζκα: Άξα, ε Γε είλαη εηεξφθσην ζψκα. 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, εάλ δερζνχκε φηη ηζρχνπλ νη δχν πξψηεο πξνηάζεηο (πξνηάζεηο – 

ππνζέζεηο) ηφηε είλαη δεδνκέλν φηη ηζρχεη θαη ε ηειεπηαία πξφηαζε (πξφηαζε – ζπκπέξα-

ζκα).  

 

 Δπαγσγηθφ επηρείξεκα (Inductive Argument): Δδψ ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πξνηάζε-

σλ – ππνζέζεσλ θαη ηεο πξφηαζεο – ζπκπεξάζκαηνο βαζίδεηαη ζηελ πηζαλφηεηα 

θαη δελ είλαη ηφζν απζηεξή φζν ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. ηνλ επαγσγηθφ 

ζπιινγηζκφ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα ζπλήζσο πηζαλνινγηθά, κε ηελ πεπνί-

                                                 
3
 βηβιίν ηεο Α΄ Λπθείνπ: Κεθάιαην Πξψην. V. Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ. 1. Ζ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ, ε πεηζψ θαη 

ην επηρείξεκα. 
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ζεζε φηη, απηφ πνπ ηζρχεη γηα θάπνην κέξνο / ηκήκα πνπ κειεηήζακε, ζα ηζρχζεη 

θαη γηα ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ ζπλφινπ. 

 

                         Δηδηθφ     Γεληθφ 

Παξάδεηγκα: Πξνθείκελεο: Ζ κειηά θαη ε ξνδηά είλαη νξγαληζκνί. Ζ κειηά θαη ε 

ξνδηά είλαη θπηά. 

πκπέξαζκα: Άξα, ηα θπηά είλαη νξγαληζκνί. 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, εάλ δερζνχκε φηη νη δχν πξψηεο πξνηάζεηο (πξνηάζεηο – ππνζέ-

ζεηο) ηζρχνπλ, δελ είλαη δεδνκέλν φηη ηζρχεη θαη ε ηειεπηαία πξφηαζε (πξφηαζε – ζπκπέ-

ξαζκα). Δίλαη φκσο αξθεηά πηζαλφ λα ηζρχεη. 

 

 Ο ηξίηνο ηχπνο, ηνπ αλαινγηθνχ επηρεηξήκαηνο, είλαη ιηγφηεξν αθξηβήο θαη αμηφπη-

ζηνο απφ ηνπο άιινπο δχν, παξ‟ φια απηά φκσο είλαη ζπρλά πην ρξήζηκνο θαη απα-

ξαίηεηνο ζηε δηαρείξηζε θαζεκεξηλψλ ππνζέζεσλ. Ο ηχπνο απηφο νδεγεί ζε κία εχ-

ινγε πξφηαζε – ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλά απνδεθηή ζαλ ηεθκή-

ξην. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα ηα δεδνκέλα ζηα νπνία 

βαζίδνληαη νη πξνηάζεηο – ππνζέζεηο γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ πξφηαζε – ζπκπέξα-

ζκα λα είλαη παξαπιαλεηηθά. Δπίζεο, αλ απηά αιιάμνπλ, αιιάδεη θαη ε ηζρχο θαη ε 

νξζφηεηα ηεο πξφηαζεο – ζπκπέξαζκα. Αλαινγηθφο είλαη ν ζπιινγηζκφο θαηά ηνλ 

νπνίν απφ κηα εηδηθή δηαπίζησζε (ηα επηκέξνπο / εηδηθά) θαηαιήγνπκε πάιη ζε κηα 

εηδηθή (ζπκπεξαίλνπκε πάιη γηα ηα επηκέξνπο / εηδηθά). Ο πνκπφο, δειαδή, αθνινπ-

ζεί πνξεία απφ ην εηδηθφ ζην εηδηθφ. Με βάζε κηα πεξίπησζε, εμάγεη ζπκπέξαζκα 

γηα κία αλάινγε πεξίπησζε. Ο αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο είλαη πνιχ αζζελήο σο 

πξνο ην βαζκφ πηζαλφηεηαο. 

 

                          Δηδηθφ     Δηδηθφ  

Παξάδεηγκα: Πξνθείκελεο: Σν ιηνληάξη, πνπ είλαη αηινπξνεηδέο, είλαη ηεηξάπνδν. Ο 

πάλζεξαο, πνπ είλαη αηινπξνεηδέο, είλαη ηεηξάπνδν.  

 

πκπέξαζκα: Άξα, ε ηίγξεο, πνπ είλαη αηινπξνεηδέο, είλαη ηεηξάπνδν. 
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Ζ δηδαζθαιία επηρεηξεκαηνινγηθήο γξαθήο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα θαηλνχξην είδνο 

δίλνληάο ηνπο βνήζεηα λα δνπλ ηνπο κεραληζκνχο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, 

φκσο παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ νξγά-

λσζε, ηελ εζηίαζε, ηελ επθξίλεηα θαη ηελ θνκςφηεηα ηνπ γξαπηνχ ηνπο σο ζπγγξαθείο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξεκάησλ ζα κπν-

ξνχλ λα αξρίζνπλ λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξεο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο φπσο επίζεο 

θαη λα δεκηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο απνδείμεηο, αλαθέξεη ν Fulkerson (1996) ν ν-

πνίνο επηζεκαίλεη έμη θαηεγνξίεο απνδείμεσλ: 

 

 επηρείξεκα γηα κηα γελίθεπζε,  

 επηρείξεκα απφ αλαινγία, 

 επηρείξεκα αηηηνινγίαο, 

 επηρείξεκα πεξίπησζεο,  

 επηρείξεκα απζεληίαο, 

 θαη επηρείξεκα απφ κηα αξρή γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο. 

 

2.4 Θεσξία επηρεηξεκαηνινγίαο, ρξήζε ζε Δπηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο 

 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία είλαη έλα είδνο ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ή ηελ 

απφξξηςε κηαο γλψκεο ή γηα ηελ πξνηξνπή ζε ή ηελ απνηξνπή απφ ηελ εθηέιεζε κηαο πξά-

μεο, ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο φπσο είλαη ηα επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα, νη αληηπαξαζε-

ηηθνί δηάινγνη, νη επηθπιιίδεο ζηηο εθεκεξίδεο, ηα γξάκκαηα δηακαξηπξίαο. Σν κήθνο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επίκαρσλ δεηεκάησλ πνπ ζέιεη λα α-

ληηκεησπίζεη ν νκηιεηήο, ελψ ε νξγάλσζε ησλ επηρεηξεκάησλ (άκεζε πξνβνιή ή έκκεζε 

ππνβνιή ηεο ζέζεο ηνπ πνκπνχ, πξνζπάζεηα πξφιεςεο ηεο αληίζεζεο ηνπ αληηπάινπ) ε-

μαξηάηαη απφ ηελ πεξίζηαζε (Renkema, 1993, ζ. 128). Δπηπξφζζεηα, ν φξνο επηρεηξεκαην-

ινγία αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε γξαπηή ή πξνθνξηθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο 

ζηφρν λα αηηηνινγήζεη κηα άπνςε, ζηεξίδνληάο ηελ ζε δεδνκέλα (van Emergent et al., 

1996).  

Ο Halpern (1998) αλαθέξεη φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία πεγάδεη απφ ηελ 

αλάγθε λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο ζηνραζκνχ. ε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε 
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δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζθέθηνληαη θξηηηθά είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, θαη απηφ πεξη-

ιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα επηρεηξήκαηα θαη αληε-

πηρεηξήκαηα ζε ζρέζε κε κηα πνηθηιία ζεκάησλ (γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα, ιχζεηο 

γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, θιπ).  

 

2.5 Ζ νξγάλσζε ζηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα  

 

ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη ξήκαηα ελεζηψηα, παζεηηθήο θσλήο, 

απξφζσπα ξήκαηα θαη απξφζσπεο εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ γλψκε, άπνςε, ζέζε, ζπκπέ-

ξαζκα, αληίξξεζε, ηεθκεξίσζε θαη δηαξζξψλνπλ έλα ιφγν πιεξνθνξηαθφ, ινγηθφ θαη νπ-

δέηεξν. ηελ παξνπζίαζε θαη δφκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ θχξην ξφιν παίδνπλ νη αηηηνινγη-

θέο, ζπκπεξαζκαηηθέο θαη ελαληησκαηηθέο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζηνηρεηνζε-

ηνχλ ηηο ζέζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα. εκαληηθφο είλαη, επίζεο, ν ξφινο ησλ ζπλνρηθψλ δε-

ζκψλ ή δεηθηψλ ζχδεπμεο ζηελ θαηάξηηζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπιινγηζκνχ (Knapp & 

Watkins, 1994).  

 

Όπσο αλαθέξεη ν παληηδάθεο (2015) ε νξγάλσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα επηρεηξε-

καηνινγηθά θείκελα γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο. Γχν είλαη νη θχξη-

εο πξνζεγγίζεηο θαη αλάινγεο νη δνκέο πνπ πξνηείλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθνπνιηηη-

ζκηθή θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε ξεηνξηθή θαη ε δηαιεθηηθή πξνζέγγηζε.  

 

Ζ Ρεηνξηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία σο κηα θπζηθή δηαδηθαζία πνπ απν-

βιέπεη ζηελ παξαγσγή απνηειεζκαηηθνχ ιφγνπ ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο ηερληθέο, 

ζπκβνιηθά κέζα θαη θπζηθά ηε γιψζζα πξνθεηκέλνπ ν γξάθσλ λα επηδξάζεη ζηνπο απνδέ-

θηεο ηνπ αλαγλψζηε / απνδέθηε, ψζηε ν απνδέθηεο λα αιιάμεη ηα πηζηεχσ ηνπ, ηηο αμίεο 

θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θαη λα ηαπηηζηεί κε απηφλ (ηνλ πνκπφ) (Kennedy, 2007). Ο πνκπφο επη-

ρεηξεί λα πείζεη ην δέθηε κε κνλφδξνκε πνξεία, νπφηε πξνηείλεηαη κηα κνλνινγηθή νξγά-

λσζε ηνπ ιφγνπ φπνπ ζε γεληθέο γξακκέο ε δνκή πνπ αθνινπζείηαη είλαη: εηζαγσγή (πα-

ξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο), δηήγεζε (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα), πίζηε – πεηζψ (παξνπ-

ζίαζε επηρεηξεκάησλ – ηεθκεξίσλ), αλαζθεπή (απφθξνπζε ησλ επηρεηξεκάησλ), ζπκπέξα-

ζκα – επίινγνο (επαλαβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ηεο άπνςεο πνπ ππνζηεξίδεηαη) (παληηδά-

θεο & Βαξζακίδνπ, 2009). 
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Ζ Γηαιεθηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία σο δηκεξή δηαδηθαζία δηαιφγνπ, σο 

δηαδξαζηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν ακθηζβεηηψλ πνπ εθθξάδνπλ αληίζεηνπο ηζρπξη-

ζκνχο ζρεηηθά κε έλα ζέκα θαη πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαθσλία ηνπο. Τπνζηε-

ξηθηήο θαη αληίπαινο ππεξαζπίδνληαη ηηο απφςεηο ηνπο, κέζα απφ δηαιεθηηθέο θηλήζεηο ά-

κπλαο – επίζεζεο, κέρξη λα επέιζεη ε δηθαίσζε θάπνηνπ κέξνπο. Ζ Γηαιεθηηθή – Πξαγκαην-

ινγηθή πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ην θνηλσληθφ – πνιηηηζκηθφ πεξηθείκελν, φπνπ 

εθεί εξκελεχνληαη ηα λνήκαηα θαη πξνθαινχληαη νη αληηδξάζεηο ησλ κεξψλ. Οη απφςεηο 

θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ππνζηεξηθηή ζεσξνχληαη εθθσλήκαηα (είδε ιφγνπ), επηηεινχλ κηα 

ιεθηηθή πξάμε ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη θαηάζηαζε απφ ηνλ αληίπαιν, ν νπνίνο αληη-

δξά ζηε ιεθηηθή πξάμε θη έηζη ζπλερίδεηαη ε ζπδήηεζε, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνληαη 

πνηθίιεο επηρεηξεκαηνινγηθέο δνκέο (van Eemeren & Grootendorst, 1992). 

 

2.6 Γισζζηθά κέζα 

 

ηα θείκελα επηρεηξεκαηνινγίαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη επηζηεκηθά ξήκαηα θαη εθθξά-

ζεηο πνπ εηζάγνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο φπσο: επηβάιιεηαη, ελδέρεηαη, ρξεηάδεηαη, επηηξέπεηαη, 

κπνξεί, είλαη δπλαηφλ θ.ά. ελψ φηαλ ε επηρεηξεκαηνινγία βαζίδεηαη ζε αμηνινγηθνχ – εζη-

θνχ ηχπνπ παξαδνρέο ρξεζηκνπνηνχληαη ξήκαηα: λνκίδσ, ζθέθηνκαη, έρσ ηε γλψκε, θαηά 

ηελ αληίιεςή κνπ θ.ά. πρλή είλαη ε παξνπζία ζπλνρηθψλ κεραληζκψλ, θπξίσο δεηθηψλ 

ζχδεπμεο, γηα ηε ζπλάξηεζε ησλ επηκέξνπο πξνθείκελσλ, αιιά θαη απηψλ κε ην ζπκπέξα-

ζκα / ηζρπξηζκφ, φπσο επίζεο, πξψηνλ, δεχηεξνλ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ε παξάθξαζε 

γηα ηελ επαλαδηαηχπσζε ελφο πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη λα αμην-

πνηεζεί ζε έλα ζπιινγηζκφ (Αξράθεο, 2005). 

 

ηελ επηρεηξεκαηνινγηθή ζεσξία νη Van Eemeren Grootendorst θαη Henkemans (2002) δί-

λνπλ έκθαζε ζηελ παξαγσγή, ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Ο ζηφρνο είλαη λα αλαπηχμνπλ θξηηήξηα γηα ηελ επξσζηία ηνπ επηρεηξήκαηνο. Ζ πεξηγξαθή 

θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο αλαθέξεηαη απφ πνιχ παιηά. Ο Αξηζηνηέιεο δηέθξηλε 

νξηζκέλα είδε επηρεηξήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαο: ηε δηδαθηηθή, ηε δηαιεθηηθή, ηελ απν-

ηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ άζθεζε. Οη έλλνηεο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θαη ηνπ δεδνκέλνπ (ή 

ησλ πξνθείκελσλ πξνηάζεσλ) παξαπέκπνπλ ε κία ζηελ άιιε. Μηα κεκνλσκέλε ιεθηηθή 

εθθνξά δελ κπνξεί λα είλαη απφ πξηλ ζπκπέξαζκα ή δεδνκέλν επηρείξεκα. Ζ ζρέζε δεδν-



33 

κέλν – ζπκπέξαζκα είλαη κηα βαζηθή αθνινπζία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα έρεη επηθεληξσζεί ζηε δηαδνρηθή δνκή ελφο επηρεηξήκαηνο. Έηζη έλα 

θαιφ επηρείξεκα ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε δνκή. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Toulmin (1958) πξνρψξεζε ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηρεηξεκάησλ:  

 

 Ζ ζέζε (claim – C) ηζρπξηζκφο αλαθέξεη ηελ άπνςε ή ην ζπκπέξαζκα ην νπνίν ε-

πηδηψθνπκε λα δηθαηνινγήζνπκε:  

 

π.ρ. «Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην είλαη απαξαίηεην γηα ηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πια-

λήηε». 

 

 Οη πιεξνθνξίεο (data – D) είλαη ηα γεγνλφηα ή ε άπνςε ζηα νπνία βαζίδεηαη ν η-

ζρπξηζκφο – επηρείξεκα, ηα θχξηα κέζα πεηζνχο: 

 

π.ρ. «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο έρεη απμεζεί σο απν-

ηέιεζκα ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ». 

 

 Ζ εγγπεηηθή καξηπξία (warrant – W) παξέρεη ηελ αηηηνιφγεζε γηα ηε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ ππνζηήξημε γηα ηνλ ηζρπξηζκφ, λνκηκνπνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο (D) ζηε ζέζε (C) ράξε ζηε ρξήζε θαλφλσλ ή αξρψλ: 

 

π.ρ. «Οη επηζηήκνλεο έρνπλ εληνπίζεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο αηκφζθαηξαο κε ηνπο νπνίνπο ηα 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνθαινχλ ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηαο ηεο γεο». 

 

 Ζ ζηήξημε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο (backing – B) πξνζζέηεη έλα βαζκφ βεβαηφηεηαο 

ζην ζπκπέξαζκα, πξνζδηνξίδνληαο ην βαζκφ ηεο δχλακεο, πνπ νη επηρεηξεκαηνιν-

γνχληεο απνδίδνπλ ζηε ζέζε, εκπεξηέρεη εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηα νπνία αληινχλ 

ηελ ηζρχ ηνπο νη εγγπεηηθέο καξηπξίεο:  

 

π.ρ. «Ωζηφζν, ε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο έρεη βξεζεί λα θπκαίλεηαη θαηά ην γεσινγηθφ ηεο ρξφ-

λν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ρσξίο θακία πξνθαλή αηηία». " 
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 Ζ αλαζθεπή – αληεπηρείξεκα (rebuttal – R) αλαηξέπεη ηελ ππνζηεξηδφκελε ζέζε 

πξνβάιινληαο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ε εγγπεηηθή καξηπξία (W) δελ δηθαηνινγεί ηε 

ζέζε (C). 

π.ρ. «Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην δελ ζα ήηαλ αλαγθαίν αλ νη ρψξεο ηνπ θφζκνπ κείσλαλ εζε-

ινληηθά ηελ παξαγσγή εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. " 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ είδνπο είρε κεγάιε επηξξνή, εηδηθά ζηελ αλάιπζε ηεο επηρεηξεκα-

ηνινγηθήο γξαθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηη θαίλεηαη κηα θαιή ζπι-

ινγηζηηθή, ή αθφκα θαη κηα παξαγσγηθή γξακκή ηεο έξεπλαο. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφλη-

α, ε κειέηε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο έρεη γίλεη πην εκπεηξηθή θαη επηζηεκνληθή, θαη ε γξακ-

καηηθή πξνζέγγηζε δελ αληαπνθξίλεηαη πνιχ θαιά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ηα επηρεηξήκαηα 

μεδηπιψλνληαη ζε ζπλεξγαηηθφ ιφγν.  

 

2.7 Δπηρεηξεκαηνινγία θαη θξηηηθή ζθέςε  

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο απφ ηε δηαδη-

θαζία γξαθήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ, δειαδή ηελ ηερληθή λα γξάθεη θάπνηνο πεη-

ζηηθά, είλαη ε δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπλ δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο, δειαδή λα 

ζθέθηνληαη θαη λα γξάθνπλ ζε έλα αηηηνινγεκέλν, δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Άιιν έλα αθφκε 

φθεινο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, νπζηαζηηθά ε παξφηξπλ-

ζε λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά, λα δεκηνπξγνχλ λέεο ηδέεο θαη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο επί-

ιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Gibbons & Gray, 2004). Δμαζθψληαο ηηο δεμηφηεηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αλαγθάδνληάο ηνπο λα 

εμεηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ζθέςεο. Σνλίδεηαη απφ ηνλ Σδηκνγηάλλε (2007) φηη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απνηεινχλ ζχλζεζε ηθαλνηήησλ, γλψ-

ζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη πξνυπνζέηνπλ: 

 

Ηθαλφηεηα (ability): Σα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ 

λέεο ηδέεο ζπλδπάδνληαο, ηξνπνπνηψληαο, κεηαζρεκαηίδνληαο ή εθαξκφδνληαο πξνυπάξ-

ρνπζεο ηδέεο ζε έλα λέν πιαίζην εθαξκνγήο. 



35 

ηάζε (attitude): Σα δεκηνπξγηθά άηνκα απνδέρνληαη ηηο αιιαγέο, είλαη πξφζπκα λα δηα-

πξαγκαηεπζνχλ λέεο ηδέεο, έρνπλ επειημία, ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε αλαδε-

ηψληαο λένπο δξφκνπο θαη ιχζεηο. 

 

Γηαδηθαζία (process): Οη δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη δνπιεχνπλ ζπλερψο θαη ζθιεξά γηα λα 

βειηηψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, έλα έξγν, ηηο ιχζεηο πξνβιεκάησλ θιπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθν-

ινπζνχλ εμειίζζεηαη βαζκηαία θαη πεξηιακβάλεη αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο.  

 

Ζ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο γηα κηα δεδνκέλε ζέζε απαηηεί ηελ εθαξκνγή πνιιψλ δε-

μηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο. Έηζη, ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο επηρεηξεκάησλ κπνξεί λα ζεσξε-

ζεί σο έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (van Gelder, 2001). Ζ θαιιηέξ-

γεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη έλαο απφ ηνπο πην θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

έλα απφ ηα πην αμηφινγα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη (van Gelder, 2005; 2001). Όζνλ 

αθνξά ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα ραξαθηεξίδνληαη δχζθνια, αιιά κεγάιεο ζεκαζίαο 

γηα ην ζρνιείν (Kellogg, 1994, ζ. 210). Απηφ πνπ θάλεη ζεκαληηθφ ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ 

ιφγν είλαη φηη νδεγεί ην καζεηή ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ζηελ ηθαλφηεηα λα επεμεξγάδεηαη θαη 

λα αμηνινγεί πιεξνθνξίεο, λα θξίλεη κεηαμχ δηαθφξσλ ζέζεσλ, λα αλαθαιχπηεη ηηο πξνζέ-

ζεηο θαη λα αληρλεχεη ιάζε, ζπιινγηζκνχο, λα νδεγείηαη ζηηο ζπλέπεηεο θαη λα εμάγεη ζπ-

κπεξάζκαηα, λα εξκελεχεη έλα επηρείξεκα, λα αλαπηχζζεη θαη λα παξνπζηάδεη ην ζθεπηηθφ 

κηαο ζέζεο (Παπνχιηα-Σδειέπε, 2001, ζ. 269). Ζ δπλαηφηεηα απηή αλαπηχζζεηαη κεηά ηα 

δέθα ρξφληα (Μαηζαγγνχξαο, 2001). Οη κηθξνί καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηή-

ζνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ. Σα ζρήκαηά ηνπο πεξην-

ξίδνληαη ζηε δηαηχπσζε ηεο ζέζεο θαη ζηελ παξάζεζε επηρεηξεκάησλ ζέζεο, ρσξίο αλαθν-

ξά ζηελ αληίζεζε (Coirier, 1996, ζ. 328). Γηα ην ιφγν απηφ, ε δηδαζθαιία ησλ επηρεηξεκα-

ηνινγηθψλ θεηκέλσλ πξνηείλεηαη λα αξρίδεη απφ ηελ Πέκπηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ θαη κεηά, 

ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληάζζνπλ ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπο θαη ηελ α-

ληίζεηε άπνςε πνπ πξνυπνζέηνπλ ηα θείκελα απηνχ ηνπ είδνπο. 

 

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη επίζεο πσο νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο αλαπηχζζνληαη θαη βει-

ηηψλνληαη κε πνηνηηθή εμάζθεζε. Ζ πνηνηηθή εμάζθεζε ζα πξέπεη λα είλαη: α) παξσζεηηθή, 

δειαδή ν καζεηήο ζα πξέπεη ζθφπηκα λα εμαζθείηαη κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο, 

β) θαζνδεγεκέλε, δειαδή ν καζεηήο ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα γλσξίδεη ηη ζα θάλεη 
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ζηε ζπλέρεηα, γ) ππνζηεξηδφκελε, εηδηθά ζηα αξρηθά ζηάδηα, φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

δνκέο πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ αθαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα, δ) δηαβαζκηζκέλε, δειαδή ε 

πνιππινθφηεηα ησλ αζθήζεσλ λα απμάλεη ζηαδηαθά θαη ε) αλαηξνθνδνηνχκελε, δειαδή ν 

καζεηήο κε θάπνην ηξφπν πξέπεη λα δειψλεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ επη-

ηπρήο ή θαηάιιειε (van Gelder, 2001; Jonassen, 2000). Πνιιά απφ ηα πην πάλσ κπνξεί λα 

είλαη αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηνπο ρξνληθνχο πεξη-

νξηζκνχο πνπ έρεη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. Έλαο πξαθηηθφο 

ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππν-

ινγηζηή σο γλσζηηθνχ εξγαιείνπ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα λα βνεζήζεη ην καζεηή αι-

ιά θαη γηα λα ζηεξίμεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα βνεζήζεη ην καζεηή (Jonassen, 2000; Twardy, 

2004; van Gelder, 2002, 2001). Πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ρξήζε πεξη-

βαιιφλησλ πνπ αμηνπνηνχλ ηφζν ην δηαδίθηπν φζν θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα εξγαιεία (Bell 

& Linn, 2004; Clark & Sampson, 2006; Evagorou & Osborne, 2007; 2008; Sandoval, 2003; 

Suthers, 2003), ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε εθείλσλ ησλ δπζθνιηψλ ησλ κα-

ζεηψλ πνπ ηνπο απνηξέπνπλ απφ ην λα δεκηνπξγνχλ αμηφπηζηα επηρεηξήκαηα, αλαθέξνπλ 

φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αλαπηχμνπλ επηρεηξήκαηα θαη βαζηθέο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

πλεξγαηηθή Μάζεζε κε ππνζηήξημε Τπνινγηζηή 

 

“Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε δελ είλαη κφλν κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία 

 κε νπζηαζηηθά νθέιε γηα ηα παηδηά καο, αιιά θαη κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  

γηα ηε κειινληηθή ηνπο επηβίσζε”  

Α. L. Brown  

 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ππνζηήξημε Τ-

πνινγηζηή. ηελ αξρή δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ε ζεκαζία ηεο ηφ-

ζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηδαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ζεσξίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αθν-

ινχζσο γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζπλεξγαηηθή γξαθή θαη ηα εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. 

 

3.1 Οξηζκόο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο   

 

ηε ζχγρξνλε επνρή, θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ε αξηζκεηηθή ζπξξίθλσζε ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε εμαθάληζε ηεο γεηηνληθήο «αιάλαο», πεξηφξηζαλ ηηο εθηφο ζρνιείνπ 

δπλαηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο 

αλαδεηά άηνκα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη νκαιά κέζα ζε δίθηπα επηθνη-

λσλίαο. Σα δχν απηά ζηνηρεία θαηέζηεζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα θαιχςεη ην ζρνιείν 

ην έιιεηκκα θνηλσληθνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε ρξήζε θαη αλάπηπμε ηεο ζπλεξ-

γαηηθήο κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 1997). 

 

Χο ζπλεξγαηηθή κάζεζε νξίδεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο εξ-

γάδνληαη απφ θνηλνχ ζε κηθξέο νκάδεο φπνπ ν θάζε έλαο ζπκκεηέρεη ελεξγά, ζε κία νκαδη-

θή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη μεθάζαξα πξνζδηνξηζηεί. Παξάιιεια, νη καζεηέο εξγάδνληαη 

ρσξίο ηελ άκεζε θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ (Cohen, 1994).  πλεξ-

γαηηθή κάζεζε είλαη έλα ζχζηεκα κεζφδσλ κάζεζεο, ζην νπνίν νη καζεηέο εξγάδνληαη κε 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κέζα ζε κηθξέο αλνκνηνγελείο νκάδεο γηα ηελ επίηεπμε 
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θνηλψλ ζηφρσλ (Υαξαιάκπνπο, 2000). Χο γεληθφο φξνο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε 

κηθξέο νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα «κεγηζηνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο θαη ηε κάζεζε κεηαμχ ηνπ 

άιινπ» (Johnson et al., 1991 φπσο αλαθέξεηαη ζην Speck, 2002). Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα είλαη παξαγσγηθνί θαζψο αιιειεπηδξνχλ πξαγκαηηθά αθνινπζψληαο 

ηηο αξρέο ηεο επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο γισζζψλ, ελψ αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία ησλ θνηλσληθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ (Donato, 1994; Mulligan & Garofallo, 2011; Zhang, 2010). Δπηπιένλ, θαζψο νη 

καζεηέο ζπλεξγάδνληαη απηνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ θξηηη-

θή θαη αλψηεξεο ηάμεο δεμηφηεηεο ζθέςεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπ-

ζε, ζχλζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ επσθεινχκελνη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

«ελεξγνχο κάζεζεο» (Speck, 2002). 

 

χκθσλα κε ηνλ Dillenbourg (1999), ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

σο ηελ ακνηβαία θαηαζθεπή λνήκαηνο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο. Χο ζπ-

λεξγαζία θαηά ηε κάζεζε είλαη ε δηεθπεξαίσζε θάζε ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζε 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, πνπ κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ 

πξνβιήκαηα θαη πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα ε-

παλαπξνζδηνξίδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλα- θαη λα ζπλ-νηθνδνκήζνπλ (λέα) γλψζε, ή λα 

ιχζνπλ πξνβιήκαηα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε εμσηεξίθεπζε, ε επηρεηξεκαηνινγία θαη ε 

δηαπξαγκάηεπζε πνιιαπιψλ απφςεσλ, ζεσξνχληαη νη θχξηνη κεραληζκνί πνπ πξνάγνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Dillenbourg & Schneider, 1995; Veerman, & Veldhuis-Diermanse, 

2001). Ζ θχξηα ηδέα είλαη φηη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε δηαθνξεηη-

θψλ απφςεσλ, ελλνηψλ θαη γλψζεο εγείξεηαη ε θαηαζθεπή ηεο λέαο γλψζεο (Andriessen & 

Sandberg, 1999). 

 

Ζ κειέηε θαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κπνξεί λα γίλεη απφ δχν νπηη-

θέο: α) Καηαζθεπή ηεο γλψζεο σο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο, ηα άηνκα κέζσ ηεο αιιειεπί-

δξαζεο θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θηάλνπλ ζηελ θαηαλεκεκέλε γλψζε. Οη καζεηέο σο κέιε 

ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην θνηλσληθφ – θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

νηθνδνκνχλ ζπιινγηθά ηε γλψζε, θαηαβάιινπλ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα λα «επηιχζνπλ 

πξνβιήκαηα» πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα εκπινπηίδεηαη ην γλσζηη-

θφ ηνπο απφζεκα. β) Δζηηάδεη ζηηο αηνκηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. πγθεθξηκέλα 
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ζηελ ηάμε ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ζπλνκειίθνπο έρεη απνδεηρζεί επηηπρήο ηζρπξή 

κέζνδνο εθκάζεζεο. Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη θαηά νκάδεο φπνπ ελζαξξχλνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ. Ζ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δηεγείξεη δχν κεραληζκνχο κάζεζεο, α) ηελ θνηλσληθφ 

– γλσζηηθή ζχγθξνπζε φπνπ ν καζεηήο ζπγθξνχεηαη κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο, λνήκαηα 

θαη ηκήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπάδεη λέα γλψζε θαη 

β) ηε ιεμηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ φπνπ ν καζεηήο αλαγθάδεηαη λα ιεμηθν-

πνηεί θαη λα εμσηεξηθεχεη ηε ζθέςε ηνπ ηελ ψξα ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, κε 

απνηέιεζκα λα εκβαζχλεη, λα ζηνράδεηαη, λα αλαδηνξγαλψλεη, λα δηαθξίλεη θαη ηειηθά λα 

θηιηξάξεη ηε γλψζε εκπινπηίδνληαο έηζη ηελ αηνκηθή ηνπ γλψζε. 

 

χκθσλα κε ηνλ παληηδάθε (2010), ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε επηδηψθεηαη ηδηαίηεξα ζηε δη-

δαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, επεηδή εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε πεξηζηάζεηο επηθνη-

λσλίαο πνπ ηνπο ππνρξεψλνπλ, έρνληαο πάληα ζην κπαιφ ηνπο ην αλαγλσζηηθφ ηνπο θνηλφ 

ζην νπνίν απεπζχλνληαη, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ξεηνξηθφ ζθνπφ ηεο ζπγγξαθήο, ηηο απαη-

ηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο 

ππνζέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ. Οη ζπκκαζεηέο, ζπλεξγάηεο θαη ζπγγξα-

θείο εξγάδνληαη θαη ζπγγξάθνπλ, πιεξνθνξνχλ, εμεγνχλ, αλαηξνθνδνηνχλ, δηακεζνια-

βνχλ κε θαζνδεγεηηθφ ηξφπν (scaffolding) ηε λέα γλψζε σο γλσζηαθνί ζπλεξγάηεο. 

 

3.2 πλεξγαηηθή κάζεζε κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή 

 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή (Computer-Supported Collaborative Learning-

CSCL) θαη ε ζπιινγηθή εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή (Computer Supported Collaborative 

Work-CSCW) είλαη δχν φξνη πνπ έρνπλ εηζαρζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλεξγαηηθψλ δη-

αδηθαζηψλ κάζεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή (νινκσλίδνπ, 2002). Όηαλ νη Νέεο Σε-

ρλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε σο εξγαιείν κάζεζεο, ν ζπλδπαζκφο καζε-

ηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκα-

ληηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηε-

ρλνινγίαο κε νκάδεο εξγαζίαο δελ απνκνλψλεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δη-

αδηθαζία αιιά κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κε-

ηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ φπσο θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο 

(Crook, 1994). Οη καζεηέο είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε απν-
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ηέιεζκα λα θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε, νη ινγηθέο δεμηφηεηεο θαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξη-

ζεο, αμηνιφγεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο πιεξνθνξίαο. Σν δηαδίθηπν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπ-

με θαη ππνζηήξημε ησλ δηεπξπµέλσλ ζρνιηθψλ δηθηχσλ (ηηο ζπµπξάμεηο δειαδή ησλ ζρν-

ιηθψλ µνλάδσλ πνπ επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη µεηαμχ ηνπο ζε ζηαζεξή βάζε γηα ηε 

δηαπξαγµάηεπζε ζπγθεθξηµέλσλ ζεµάησλ) θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο µεζνδνινγίαο 

ηεο ζπλεξγαηηθήο µάζεζεο (collaborative learning). 

 

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε εκθαλίδεηαη κε κηα πνηθηιία κνξθψλ ζε κηα ελεξγή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο σο κέζν θαη εξγαιείν. χκθσλα κε ηα Νέα Αλα-

ιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο 

πσο ηφζν ε θαηαλφεζε φζν θαη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξηρηνχλ απφ εξγαιεία Web 2.0 παξεκβαίλνληαο ππνβνεζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο. Ζ έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο γξα-

θήο αιιάδεη, θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, ελψ επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη δεμηφηεηεο γξαθήο θαη κάζε-

ζεο γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα (Oxnevad, 2013). Ζ έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ, θνηλψο απνθαινχµελσλ ΣΠΔ, ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε απνζθν-

πεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο φπνπ, κέζσ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηή-

ησλ, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα βειηηψλνπλ ή θαη λα απνθηνχλ γλψζεηο, 

αιιειεπηδξψληαο κε ην ηερλνινγηθφ κέζν ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ ηφζν ζε αην-

κηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο. ηφρνο απ-

ηψλ ησλ αιιαγψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγη-

θήο ζθέςεο κε ηελ επίιπζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο επνηθν-

δνκεηηθήο / αλαθαιππηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2007).  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ηελ πεξηνξηζκέλε παηδαγσγηθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

ζην ζρνιείν, ε νπνία απνδνθηκάδεηαη απφ πνιινχο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρνιείσλ 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή έρνπλ πηα ζηξαθεί πξνο ηελ ηερλνινγία γηα λα επηηξέςεη 

ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ (Κφκεο, 2010).  

 

χκθσλα κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ (Johnson et al., 1986; Slavin, 1991; Johnson et 

al., 1993; Kagan, 1994) παξαηεξείηαη φηη, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε δη-

αθνξεηηθά ζεκαηηθά πεδία ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε θα-
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ηαλφεζε ηνπ πιηθνχ πνπ καζαίλεηαη, ηελ πςειφηεξε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, ηε ζεηη-

θή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε, θαζψο επίζεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

 

Οη Salomon, Perkins θαη Globerson (1991) παξαηεξνχλ φηη ηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο καζεηέο θαη κάιηζηα απφ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ηα εξγαιεία. Οη ζπγγξα-

θείο θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «ζπλεξγαζία γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή Ζ/Τ (around 

computer)» (κεηαμχ ζπκκαζεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζπιινγηθά γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο ζέκα-

ηνο ή ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο) θαη ηε «ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή (through com-

puter) (ηνπηθά δίθηπα – δηαδίθηπν)». Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο επηθνηλσλνχλ, δηα-

ρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο, ζπλζέηνπλ εξγαζίεο θαη εκπιέθνληαη ζε δηάινγν δηαηππψλνληαο 

θξηηηθή, ακθηζβήηεζε, ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Ο καζεηήο παξνηξχλεηαη λα εκπια-

θεί ζε κηα πξαγκαηηθή γλσζηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνινγηζηή. 

 

Ζ ζπλεξγαηηθή µάζεζε µε ππνζηήξημε ππνινγηζηή φπσο αλαθέξεηαη απφ (Κφκε & Κα-

ξαζζαβίδε, 2007) µπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: α) µάζεζε, β) ζπλεξ-

γαζία θαη γ) ηερλνινγία. Αθφκε µπνξνχµε λα δηαθξίλνπµε θάπνηεο γεληθέο θαηεγνξίεο ζπ-

λεξγαζίαο θαη ηερλνινγίαο.  

 

 πλεξγαζία µε άιιν µαζεηή. ηελ θαηεγνξία απηή ν ζπλεξγαδφκελνο καζεηήο 

µπνξεί λα ππνβνεζήζεη είηε γλσζηηθά είηε ξπζµηζηηθά ην ππφ εθηέιεζε έξγν. ηελ 

θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ζπλεξγαηηθήο µάζεζεο 

(Webb,1989; Slavin,1995,1996).
 

 πλεξγαζία µε ηνλ ππνινγηζηή. ηελ θαηεγνξία απηή µπνξνχµε λα δηαθξίλνπµε 

ηε ζπλεξγαζία µε ηνλ ππνινγηζηή ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο θαη ηεο 

εξγαιεηαθήο δηάζηαζεο. Αλαθνξηθά µε ην πξψην, ν ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί σο ν 

πεξηζζφηεξν έµπεηξνο θνηλσληθφο άιινο ζηε δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο παξέ-

ρνληαο π.ρ. µεηαγλσζηηθή βνήζεηα θαη ξπζκίδνληαο ην ππφ εθηέιεζε έξγν. ηελ θα-

ηεγνξία απηή επίζεο µπνξνχλ λα εληαρηνχλ φια ηα λνήµνλα ζπζηήµαηα ηα νπνία 

ζα µπνξνχζαλ λα παίμνπλ έλα δηδαθηηθφ – θαζνδεγεηηθφ ξφιν παξέρνληαο έμππλε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη βνήζεηα (Katz, & Lesgold, 1993).Αλαθνξηθά µε ην δεχηεξν, ν 
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ππνινγηζηήο ζεσξείηαη σο γλσζηηθφ εξγαιείν θαη δηαµνξθψλεηαη µε ηνλ ηξφπν απ-

ηφ µηα „ζπλεξγαζία‟ (partnership) µεηαμχ αηφµνπ θαη ππνινγηζηή ν νπνίνο επηηειεί 

ηψξα µέξνο ηνπ ππφ εθηέιεζε έξγνπ (Jonassen & Reeves, 1996). 

 πλεξγαζία γύξσ από ηνλ ππνινγηζηή. ηελ θαηεγνξία απηή ε ζπλεξγαζία 

µεηαμχ µαζεηψλ είλαη ζρεδηαζµέλε θαη δνµεµέλε γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή 

(Crook, 1994). 

 

3.3 Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο σο γλσζηηθό εξγαιείν κάζεζεο  

 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήµαηα φισλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, έρνπλ 

εληαρζεί νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, θαζψο µαζεηέο θαη εθ-

παηδεπηηθνί ρξεζηµνπνηνχλ θαηά βάζε ηνλ ππνινγηζηή σο «εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν», ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Όκσο νη ΣΠΔ πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ εθ-

παηδεπηηθφ ηνκέα δελ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

ρσξίο ηελ πξφηεξε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ (Κφκεο, 2010, ζ. 

67). Πηζηεχεηαη φηη ε νξζή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο, κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πέξαζε δηαδνρηθά απφ ηξεηο κεγάιεο θάζεηο, θαζεµία απφ ηηο νπνίεο επεδίσθε λα κεηνπ-

ζηψζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θαη λα πξνρσξήζεη ζε µηα πην νπζηαζηηθή ελ-

ζσκάησζε ηνπ ππνινγηζηή ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Ζ πξψηε θάζε, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, δηακφξθσζε ηε ιεγφ-

κελε «πιεξνθνξηθή» πξνζέγγηζε, πνπ είρε σο βαζηθή ηεο επηδίσμε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε θάπνηα ζεµεία ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο µε ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή. Σα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηεο πεξηφδνπ απηήο, βαζηζκέλα θπξίσο ζηηο 

ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, αθνξνχζαλ πξνγξάµµαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηη-

θήο, ηα νπνία δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα καζεζηαθά νθέιε. Σν µφλν ζεηηθφ πνπ 

µπνξεί λα αλαθεξζεί απνηειεί ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ logo, πνπ επηλνήζεθε απφ ηνλ 

Papert, ε νπνία επηπιένλ εηζήγαγε σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηελ έλλνηα ηνπ 

επνηθνδνµηζµνχ (constructivism), ηεο νηθνδφµεζεο δειαδή ηεο γλψζεο.  
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Ζ δεχηεξε θάζε έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηε 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε νπνία απνηέιεζε µηα θάζε γεληθεπκέλεο εηζα-

γσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζ‟ φιεο ηηο βαζµίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ε ιεγφκελε «ηερλν-

θεληξηθή» πξνζέγγηζε, ε νπνία, ζχµθσλα µε ηνπο αηζηφδνμνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, ζα κπν-

ξνχζε λα επηθέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία µε ηελ θαζηέξσζε ηεο πιε-

ξνθνξηθήο σο αλεμάξηεηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο 

εξεπλεηέο πξνο ην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη δχν θαη αθνξνχλ, απφ ηε µηα, ηηο δπλα-

ηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείνπ δηδαζθαιίαο θαη µάζεζεο θαη, απφ ηελ 

άιιε, ηελ θαζηέξσζε ηεο πιεξνθνξηθήο σο ζηνηρείνπ γεληθφηεξεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιη-

θνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ '80 φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη ππνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαι-

ιηεξγήζεθε ε πεπνίζεζε φηη ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζα ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη 

ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζην ζρνιείν. Φπζηθά, ε απιή θαη κφλν παξνπζία θάπνησλ ππνινγη-

ζηψλ δελ είλαη ηθαλή λα αιιάμεη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Βνζληάδνπ, 2006). ηε δηάξ-

θεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνπ απνηειεί ηελ ηξίηε θάζε εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνιν-

γηψλ, δηακνξθψλεηαη ε «πξαγκαηνινγηθή» πξνζέγγηζε. χµθσλα µ‟ απηήλ, νη µαζεηέο εί-

λαη ππνρξεσµέλνη λα γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά εξγαιεία, ηα νπνία 

αξρίδνπλ πιένλ λα αλαθέξνληαη σο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ), ζην πιαίζην θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ µέζα απφ µηα λέα θηινζνθία νινθιε-

ξσκέλεο έληαμήο ηνπο. Οπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο απνηειεί ε επη-

δίσμε ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. ην πιαίζην απηφ νη απαξαίηεηεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ θαιιηεξγνχληαη µέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θάζε γλσζηηθνχ αληη-

θεηκέλνπ, ρσξίο λα ππάξρεη έλα απηνηειέο µάζεµα πιεξνθνξηθήο. Απηή ε νιηζηηθή πξν-

ζέγγηζε ζεσξείηαη ζήµεξα ε πιένλ ελδεδεηγκέλε µνξθή ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε κα-

ζεζηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία µπνξεί λα εθαξκνζηεί πην εχθνια ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάµµαηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Μηθξφπνπινο, 2006, ζζ. 11-13).  

 

χµθσλα µε ην ∆ηαζεµαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (∆.Δ.Π.Π..), ζθν-

πφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ µαζήµαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

(∆εµνηηθφ θαη Γπµλάζην) είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο µηα αξρηθή αιιά ζπγθξνηεκέλε 

θαη ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνινγηζηή, µέζα ζε µηα πξννπηηθή 

ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ησλ ΣΠΔ. θνπφ απνηειεί παξάιιεια ε α-
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λάπηπμε επξχηεξσλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, δενληνινγίαο, θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

αιιά θαη δηάζεζεο γηα ελεξγνπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηφζν ζε αηνµηθφ επίπεδν καζεηψλ 

φζν θαη ζε ζπλεξγαζία µε άιια άηνµα ή σο µέιε µηαο νµάδαο. 

  

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη νη καζεηέο λα έιζνπλ ζε επαθή µε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο 

ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνχ µέζνπ δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθνχ – δηεξεπλεηηθνχ εξγαιεί-

νπ (µε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αλνηθηνχ ινγηζµηθνχ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο) θαη σο εξγα-

ιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Έηζη, µε ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζε ζεµαληηθέο αλζξψπηλεο αζρνιίεο (φπσο: ε πιε-

ξνθνξία θαη ε επεμεξγαζία ηεο, ε επηθνηλσλία, ε ςπραγσγία, νη λέεο δπλαηφηεηεο πξνζέγ-

γηζεο ηεο γλψζεο), δεκηνπξγνχληαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πνπ επλννχλ µηα παηδαγσ-

γηθή θαη δηδαθηηθή µεζνδνινγία επηθεληξσµέλε ζην µαζεηή, δηεπθνιχλεηαη ε δηαθνξνπνί-

εζε θαη εμαηνµίθεπζε ησλ µαζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη, ηέινο, νη µαζεηέο απνθηνχλ ηηο α-

παξαίηεηεο θξηηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ίζεο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζηε γλψζε αιιά θαη δπλαηφηεηεο δηά βίνπ µάζεζεο (∆.Δ.Π.Π../Α.Π.. Πιε-

ξνθνξηθήο, ∆εµνηηθνχ). Μέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, δηδάζθνληεο 

θαη δηδαζθφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ (ππνιν-

γηζηηθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ). Ηδηαίηεξα νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηξφπν θπζηνινγηθφ, 

απφιπηα πξνζαξκνζκέλν ζηε δσή ηνπο θαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Έηζη πξνε-

ηνηκάδνληαη απνιχησο νκαιά θαη ιεηηνπξγηθά γηα ηελ ηερλνινγηθή θνηλσλία ηεο πιεξνθν-

ξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ζηελ νπνία ζα δήζνπλ θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα 

αληεπεμέιζνπλ επηηπρψο (Βαθαινχδε, 2003). Ζ έληαμε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιε-

ξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πιένλ κηα απφιπηε αλα-

γθαηφηεηα, αλ ζέινπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ λα παξέρεη νπζηαζηηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ, θαη νθείινπλ σο έλα βαζκφ, λα ελζσκα-

ηψζνπλ λέα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, ρξεζηκνπνηψληαο ηε λέα ηερλνινγία θαη εμνηθεηψλν-

ληαο ηνπο καζεηέο κε απηήλ, βνεζψληαο ηνπο έηζη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο έξεπλαο, θξί-

ζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο (Newby, Stepich, Lehman, & Russel, (επηκ. Νηξελνγηάλλε, 

2009). Με ηε ρξήζε, επνκέλσο, ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξαηε-

ξείηαη κία πνηνηηθή αιιαγή ζηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ – εθπαηδεπνκέλνπ. Οη ζρέζεηο κεηαμχ 
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ηνπο ακβιχλνληαη αθνχ θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη κεξηθέο θνξέο καζεηεπφκελνο 

ζην πιεπξφ ησλ καζεηψλ ηνπ. Γελ είλαη πηα ε απζεληία, νχηε δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο ην 

θφβν φηη απηνί μέξνπλ ιηγφηεξα απφ ηνλ ίδην ην δάζθαιν (Collins & Berge, 1996). Δπίζεο, 

ν εθπαηδεπηηθφο δξα πεξηζζφηεξν σο ζχκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο παξά σο παξνπζηαζηήο 

θαη νκηιεηήο (Leask, 2001; Dillemans et al., 1998). Δγθαηαιείπεη ηελ θαζνιηθή ηνπ απην-

λνκία θαη αλαπηχζζεη κεγάιε επαηζζεζία ζηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ καζεηψλ ρσξίο λα αγλνεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνπο Ρά-

πηεο & Ράπηε (2001), ν Blando αλαθέξεη φηη παξ‟ φια ηα επεξγεηηθά καζεζηαθά νθέιε 

πνπ παξέρνπλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο εθ-

παηδεπφκελνπο, ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ θαη ζε απνηπρίεο, πνπ νθείινληαη ζε εθαξκνγέο νη 

νπνίεο ζηεξνχληαη πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ή ηεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο. Ο θπξηφηεξνο 

ιφγνο απνηπρίαο σο πξνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη ην γεγνλφο φηη γίλεηαη πξν-

ζπάζεηα κεηαθνξάο ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ζην λέν καζεζηαθφ πε-

ξηβάιινλ. ηελ ίδηα δηαπίζησζε θαηαιήγεη θαη ν Ράπηεο (2001), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη 

ηα απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξν δηαξθή θαη νπζηαζηηθά, φηαλ νη ππνινγηζηέο ρξεζηκν-

πνηνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ, δειαδή κε 

ηξφπν πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλν θαη φρη πξφζθαηξν ή απνζπαζκαηηθφ, θαη φηαλ εληάζ-

ζνληαη ζε παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ζπλεξγαηηθά θαη επνηθνδνκη-

ζηηθά κνληέια κάζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, λα ηνληζηεί φηη θαιχηεξα απνηειέ-

ζκαηα ζηε κάζεζε πξνθαιεί φρη ηφζν ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, αιιά ην δηδαθηηθφ ηεο 

πιαίζην (νινκσλίδνπ, 2001). 

 

Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ελζσκαησζεί απιψο σο εξγαιείν εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηε-

ηαο, φπσο π.ρ. ηε ζπγγξαθή θεηκέλνπ ζηνλ θεηκελνγξάθν. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνιν-

γηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχ-

ζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ρσξίο ηνλ ππνινγηζηή (π.ρ. κνιχβη – ραξηί), αιιά φρη σο γλσ-

ζηηθφ (λνεηηθφ) εξγαιείν. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηεζεί σο γλσζηηθφ 

εξγαιείν έρεη επίδξαζε ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ ρξήζηε, εληζρχν-

ληαο θάπνηεο απφ απηέο θαη ππνθαζηζηψληαο θάπνηεο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξί-

πησζε ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αλά-

πηπμε ελφο λένπ γξακκαηηζκνχ (δεμηφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο), ηνπ ηερλνινγηθνχ ή 

ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ. Σν ςεθηαθφ θείκελν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ εζηίαζε 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ, θαζψο δηεπθνιχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δηφξζσζε. Δπηπιέ-
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νλ, ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά (επεμεξγαζηήο θεηκέ-

λνπ) επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο ιφγνπ, ζε ζπλεξγαηηθφ πε-

ξηβάιινλ, φπνπ νη καζεηέο ζπληάζζνπλ ζπλεξγαηηθά έλα θείκελν, δηαβάδνπλ φηη έρνπλ 

γξάςεη, ζπδεηνχλ ηηο αιιαγέο, κνξθνπνηνχλ ην ηειηθφ θείκελν.  

 

Αθφκε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ψζηε ην γξάςηκν λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα δπλακηθή δη-

αδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο 

ιφγνπ: ζηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ, ζηε δεκηνπξγία ζρεδίνπ, ζηελ πξψηε θαηαγξαθή, ζηηο δη-

νξζψζεηο θαη ζηελ ηειηθή ζπγγξαθή. Απαξαίηεηε βέβαηα πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε 

αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ παξαγσγή ιφγνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσ-

λα κε ηηο ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο. 

 

3.3.1 Δπίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

 

ε πνιιέο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

κεηά-αλάιπζε ηνπ Schacter (1999) θαη ην ζεκαηηθφ ηεχρνο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ
4
 

έρεη επηζεκαλζεί ε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ζηνπο καζεηέο κέζσ ησλ ΣΠΔ. χκθσλα κε απηέο ηηο κειέηεο, ηα βαζηθά πιαίζηα δηδα-

ζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο ζηα νπνία νη ΣΠΔ θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή επηηπρία είλαη ηέζζεξα. Σν πιαίζην πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα γξαπηήο επη-

θνηλσλίαο αλαθέξεη φηη: ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα, εθηφο απφ ηελ επηθνηλσληαθή θαη ηελ 

θεηκεληθή δηάζηαζε, πεξηιακβάλεη θαη κηα ζεκαληηθή γισζζνινγηθή ζπληζηψζα, έηζη πα-

ξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ (Lewin & Stuart, 2003) αλαθέξεηαη 

κάιηζηα φηη, ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, ε επίδξαζε ησλ ΣΠΔ είλαη κεγαιχηεξε ζηα αγφξηα 

(Evans, 2002) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα αγφξηα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Κφκεο, 2010, 

ζ.218). 

 

3.4 Θεσξίεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε ππνζηήξημε Τπνινγηζηή 

 

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning) βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο πνπ π-

πνζηεξίδνπλ φηη ε κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Οη θπξηφηεξεο ζεσξίεο ζηηο ν-

                                                 
4
 Journal of Assisted Computer Learning  έθδνζε (Cox 2002) 
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πνίεο βαζίδεηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία είλαη ν Kνηλσληθφο 

Δπνηθνδνκεηηζκφο (Social Constructivism), ε Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή Θεσξία ηνπ Vygot-

sky (Social-Cultural Theory), ε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Theory), ε ζεσξία 

ηεο Δγθαζηδξπκέλεο Μάζεζεο (Situated Learning), ε Θεσξία ηνπ Καηαλεκεκέλνπ Γηγλψ-

ζθεηλ (Distributed cognition). 

 

ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative ή 

cooperative learning)
5
 απνηειεί «θνηλή γλψζε» κηαο επξχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνιηηηζκηθήο 

νκάδαο ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλαίλεζεο κειψλ κε θνηλφ ηξφπν ζθέςεο, απνξξέεη 

απφ κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο «κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηελ πεξη-

γξαθή, ηελ αλάπηπμε ζεσξηψλ, ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε πνπ πξαγ-

καηνπνηείηαη πξσηίζησο κέζσ ηεο γιψζζαο ζηηο γισζζηθέο θνηλφηεηεο. Βαζίδεηαη επίζεο 

ζηελ επηζηεκνινγηθή ζέζε ηεο δηδαθηηθήο φηη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ην πεξηερφκελν είλαη 

θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ νπνία απνθηάηαη ε γλψζε (Μαηζαγγνχξαο, 

2000). Ζ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ πνπ κειεηά ην ιφγν σο δξαζηεξηφηεηα 

θνηλσληθά λνεκαηνδνηνχκελε κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγγξαθήο επηδηψθεη λα βνεζή-

ζεη καζεηή – ζπγγξαθέα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ζπγγξαθή θαζνξίδεηαη απφ ηηο πεξη-

ζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ θαζψο θαη φηη είλαη κηα ζπλαιιαγή 

κεηαμχ ηνπ ζπγγξαθέα – καζεηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζπγγξαθήο (παληηδάθεο, 

2015).  

 

Ο Λεπθνξψζνο ςπρνιφγνο Vygotsky (1934/1988,1978) είρε ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο επί-

δξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηε κάζεζε, ζηε γλσζηηθή αλάπηπ-

με θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Τπνζηήξημε φηη ε ζθέςε είλαη εζσηεξηθεπκέλε 

γιψζζα, ελψ εηζήγαγε ηε δεκνθηιή έλλνηα ηεο «δψλεο ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» (zone 

of proximal development), ε νπνία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη φηαλ έλα άηνκν πνπ καζαίλεη 

ελζαξξχλεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ έλα άιιν άηνκν, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμειηγκέλν 

λνεηηθά θαη θαηέρεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, κπνξεί λα επηηχρεη πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ θαη ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ απφ φηη αλ εξγαδφηαλ 

                                                 
5
 Αλ θαη νη δχν φξνη αληηζηνηρνχλ ζηνλ ειιεληθφ «ζπλεξγαηηθή κάζεζε», ν φξνο «collaborative» αλαθέξεηαη 

ζηελ ακνηβαία δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα επίιπζε πξνβιήκαηνο 

(άξα αληαλαθιά ηελ άπνςε φηη ε γλψζε είλαη θνηλσληθή θαηαζθεπή), ελψ ν φξνο Coooperative αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ έξγνπ· θάζε άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα έλα κέξνο ηεο δνπιεηάο (άξα ηζνδπλακεί πεξηζζφ-

ηεξν κε κηα κέζνδν κεηαθνξάο ηεο γλψζεο (Rockwood, 1995). 
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κφλν ηνπ. Ζ δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο – ΕΔΑ (Zone of Proximal Development – ZPD) 

εθθξάδεη ηελ θνηλσληθή πηπρή ηεο κάζεζεο, ε νπνία νξίδεηαη σο «ε απφζηαζε αλάκεζα ζην 

πξαγκαηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε επί-

ιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζην αλψηεξν επίπεδν ηεο ελ δπλάκεη αλάπηπμεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη 

κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελήιηθα ή ζε ζπλεξγαζία κε πην ηθα-

λνχο ζπλνκειίθνπο» (Vygotsky, 1978, ζ.86). χκθσλα κε ηε ΕΔΑ, ε παξέκβαζε ζα πξέπεη 

λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηνρή εθείλε ε νπνία πεξηέρεη φια φζα νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε 

λα κάζνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζπλζεθψλ (Κνιηάδεο, 2007). 

Ζ ZPD πεξηγξάθεη ηα θαζήθνληα πνπ κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο, αιιά κφλν κε ηε βνήζεηα 

απφ έλα πην πεπεηξακέλν πξφζσπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ, αι-

ιά πέξα απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν, δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ κφλνη, εθηφο αλ εκπιαθνχλ ζε 

έλα επίπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο ρσξίο ηε 

βνήζεηα ελφο πην θαηαξηηζκέλνπ άηνκνπ. Ζ ζεσξία Vygostky ηεο ZDP είλαη έλα ρξήζηκν 

θαηαζθεχαζκα γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ έληαζε κεηαμχ αηνκηθήο κάζεζεο θαη ζπλεξγα-

ζίαο κε άιινπο. Ζ αλάπηπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζε κηα απεπζείαο ζχλδεζε ζε ζπ-

λεξγαηηθφ πεξηβάιινλ δελ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ ην ηη κπνξνχλ λα κάζνπλ αλε-

μάξηεηα κφλνη κε ηα εξγαιεία, αιιά απφ φ,ηη κπνξνχλ λα κάζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο (Koohang, Riley, & Smith, 2009). 

 

Δηδηθφηεξα ν Vygotsky πίζηεπε φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη 

απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο πεξίγπξν. Ζ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο είλαη κηα ελεξγφο δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο λνεκάησλ θαη ζεκα-

ζηψλ, ε νπνία ζπληειείηαη ζε θνηλσληθφ πιαίζην δηακέζνπ ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο νκάδσλ αηφκσλ ζε θνηλέο εκπεηξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο. χκθσλα κε 

ηνλ Vygotsky (1978), φηαλ ν θνηλσληθφο δηαιεθηηθφο δηάινγνο (επηρεηξεκαηνινγία) εζσηε-

ξηθεχεηαη, νδεγεί ζε πςειφ επίπεδν ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο είλαη ε θξηηηθή ζθέςε 

θαη ν πξνβιεκαηηζκφο φπσο αλαθέξνπλ ε McAlister et al. (2004).  

 

Οη ζεσξίεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε βάζε ηελ θνηλσληθν – θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσ-

ξία ππνζηεξίδνπλ φηη ε γλψζε παξάγεηαη θνηλσληθά απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη 

φηη νη καζεηέο κεκνλσκέλα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, εθφζνλ εληαρζνχλ ζηηο θνη-

λφηεηεο ηεο γλψζεο (Vygotsky, 1978). χκθσλα κε ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκηζκφ, ε κά-

ζεζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ ηηο 
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γλψζεηο ηνπο, ζπζρεηίδνληαο ηελ κε ηηο πξνεγνχκελεο ηνπο εκπεηξίεο ζε πξαγκαηηθέο θα-

ηαζηάζεηο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Θεσξείηαη σο θνη-

λσληθή θαη ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα, σο κία ππνθεηκεληθή θαη εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

νηθνδφκεζεο λνεκάησλ θαη σο ην απνηέιεζκα νξγάλσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη κάιινλ παξά θαηεπζχ-

λεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Αλαγλσξίδεη δειαδή φηη ηα παηδηά, πξηλ αθφκα πάλε ζην 

ζρνιείν, δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη ην ζρνιείν πξέπεη λα βνεζήζεη λα νηθνδνκεζνχλ λέεο γλψ-

ζεηο πάλσ ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ. Κεληξηθνί είλαη νη ξφινη ηνπ καζεηή πνπ αλαιακ-

βάλεη ελεξγφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ηνπ, ηεο πξνεγνχκελεο ή πξφηεξεο γλψ-

ζεο ηνπ καζεηή ε νπνία ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα επεθηαζεί σο απνηέιεζκα ηεο 

κάζεζεο θαη ν δάζθαινο ν νπνίνο αλαιακβάλεη ππνζηεξηθηηθφ – ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν 

(ICT & Learning Theories). Έηζη, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε βνεζά ηνπο καζεηέο λα βειηηψ-

ζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε απζε-

ληηθά πεξηβάιινληα. Χο απνηέιεζκα, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο επνηθνδνκηζηηθήο κάζεζεο 

είλαη νπζηαζηηθά κηα ζπλεξγαηηθή ζεσξία κάζεζεο.  

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ζην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κε ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Ζ Παξαζθεπά (2009) αλαθέξεη φηη ε 

Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή Θεσξία ηνπ Vygotsky εθαξκφδεηαη ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο ππνζηεξηδφκελα απφ Ζ/Τ. Ο καζεηήο πξέπεη λα είλαη ελεξγφο παξάγνληαο θαη φρη 

παζεηηθφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Glaser, 1991, p. 18). Ζ ζπλεξγαηηθή κά-

ζεζε βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κε ην καζεζηαθφ ζηφρν θαη ηα 

δηαζέζηκα εξγαιεία ζην πιαίζην ελφο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο. ε επνη-

θνδνκηζηηθά πεξηβάιινληα, φπσο ηα γλσζηηθά εξγαιεία ηνπ ππνινγηζηή νη καζεηέο ζπκκε-

ηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ηα νπνία έρνπλ ζηφρν λα βνεζή-

ζνπλ ηα παηδηά λα εμειηρζνχλ λνεηηθά θαη γλσζηηθά (Ράπηεο & Ράπηε, 1999/2003). 

  

Ζ Θεσξία ηεο Γξαζηεξηόηεηαο (activity theory) αλαπηχρζεθε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

Vygotsky Luria & Leontiev θαη ζεσξείηαη σο κεηεμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky. χκ-

θσλα κε ηε ζεσξία, κνλάδα αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη νη αηνκηθέο 

δξάζεηο αιιά ην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα ππνθείκελα, ηα εξ-

γαιεία, ηελ θνηλφηεηα, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ηνπο θαλφλεο. Ο γξαπηφο ιφγνο, ζχκ-

θσλα κε ηε ζεσξία, είλαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλνο. Γηα λα κπνξέζεη ν ζπγγξαθέαο λα 
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παξαγάγεη απνηειεζκαηηθφ γξαπηφ ιφγν, πξέπεη λα δνκήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ηα είδε θεηκέλσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο ζην νπνίν 

εληάζζεηαη, λα θαηαλνήζεη πνηνπο επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο εμππεξεηνχλ, λα ζπλεηδεην-

πνηήζεη φηη ν γξαπηφο ιφγνο ζπλ-θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε έλα πνιηηη-

ζκηθφ πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη ζεζκνί, νη ζπλζήθεο θαη επηθνηλσληαθέο αλάγθεο πξνζδηνξί-

δνπλ θεηκεληθέο – γισζζηθέο κνξθέο (παληηδάθεο, 2010). 

 

χκθσλα κε ηηο θνηλσληθν – πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο νη Lave & Wenger δηαηχπσζαλ ηε Θε-

σξία ηεο Δγθαζίδξπζεο φπνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ θαζψο ζπκκεηέρνπλ θαη αλακεηγλχν-

ληαη ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο (learning communities), δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη θαη νκάδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή ινγηθή γηα λα εδξαηψζνπλ ηε γλψζε. Ζ γλψζε κέζα ζηηο «θνη-

λφηεηεο πξαθηηθήο» (communities of practice), πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ηε 

δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ ή ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο σο θνηλφηεηεο 

γλψζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηε βάζε θνηλψλ ζθνπψλ (learning communities), δελ είλαη 

απνηέιεζκα ζπζζψξεπζεο πιεξνθνξηψλ νχηε ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο γλψζεσλ ησλ 

κειψλ ηνπο, αιιά απνηέιεζκα δηάδξαζεο, δηακνηξαζκνχ εκπεηξηψλ, ηδεψλ, γλψζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο γξαπηνχ ιφγνπ ε γλψζε γηα ηε ζπγγξαθή είλαη 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, νη καζεηέο ζε κηα ηέηνηα θνηλφηεηα ζπλεξγάδνληαη ζε έλα θνηλφ ην-

κέα, δηαπξαγκαηεχνληαη θαη επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ ηνκέα ε νπνία 

απνξξέεη απφ ηελ θνηλή εκπεηξία ησλ καζεηψλ, ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ απνηππψλνπλ ζην γξαπηφ ιφγν (παληηδάθεο, 2010). 

  

Οη Αξγπξίνπ & Κνπηζνχκπα (2016) αλαθέξνπλ φηη βαζηθή ζεψξεζε ηνπ Καηαλεκεκέλνπ 

Γηγλώζθεηλ (Υιαπάλεο, 2006) είλαη φηη ε αλζξψπηλε γλψζε θαη νη γλσζηηθνί πφξνη, κπν-

ξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ κεηέρνπλ ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Μέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο ζην Google Docs, νη γλψζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλφηεηα απμάλνληαη θαη ππάξρεη ε δπλακηθή λα επηηεπρζεί έλα έξγν 

πνπ αιιηψο δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί απφ έλα απνκνλσκέλν άηνκν. χκθσλα κε ην 

Καηαλεκεκέλν Γηγλψζθεηλ, φζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζε γλψζεο, ν άλζξσπνο απφ κφλνο 

ηνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κφλν πεπεξαζκέλνπο γλσζηηθνχο πφξνπο, φπσο ν ρξφλνο, ε κλή-

κε ή ε δπλαηφηεηα ππνινγηζηψλ (Cheriak, 1986; Harman, 1986). Βάζε απηψλ, πξνθχπηνπλ 

ηξεηο ηχπνη θαηαλνκήο ηεο γλψζεο θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Hollan, Hutchins & Kirsh, 2000; Υιαπάλεο, 2006) φπνπ νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο κπνξνχλ 
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λα είλαη θαηαλεκεκέλεο: α) κεηαμχ αλζξψπσλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, β) κεηαμχ αλζξψ-

πσλ ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαη γ) ζην ρξφλν, ψζηε απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

ελεξγεηψλ λα επηδξνχλ ζε επφκελα. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο αθνξνχλ ζηε κάζεζε σο κηα ελεξ-

γή επνηθνδνκηζηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ε γλψζε δελ κεηαδίδεηαη απιψο αιιά δεκηνπξγεί-

ηαη απφ θνηλνχ κέζα ζε έλα εγγελψο θνηλσληθφ πιαίζην, φπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκά-

δεο ή απφ θνηλνχ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εληφο ελφο απζεληηθνχ πιαηζίνπ κάζεζεο ρξεζηκν-

πνηψληαο πςεινχ επηπέδνπ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 

Ζ θηινζνθία φισλ ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ πεξηγξάθεη έλα πιαίζην δηδαθηηθνχ ζρεδηα-

ζκνχ, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη θπξίσο ησλ εξγαιείσλ ηνπ Ηζηνχ 2.0 θαζψο ιφγσ ησλ παηδαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη δπλαηνηήησλ ηνπο πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ζπ-

λεξγαηηθή νηθνδφκεζε γλψζεο (Jimoyiannis et al., 2013). 

 

3.5 πλεξγαηηθή Γξαθή (Collaborative Writing) 

 

Χο ζπλεξγαηηθή γξαθή (Collaborative Writing) νξίδεηαη ε πξάμε θαηά ηελ νπνία πεξηζζφ-

ηεξα απφ έλα άηνκα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ, έηζη ψζηε ε «ζπλ-επζχλε» 

δεκηνπξγίαο ηνπ λα θαζίζηαηαη νπζηαζηηθή (Haring-Smith, 1994). Κάζε ζπγγξαθέαο φρη 

κφλν ρξεζηκνπνηεί κηα γιψζζα πνπ ν ίδηνο θιεξνλφκεζε, αιιά αλαθέξεηαη επίζεο ζηα έξ-

γα άιισλ ζπγγξαθέσλ ξεηά ή έκκεζα. Ζ ζπιινγηθή ζπγγξαθή πξνσζεί ηελ έλλνηα ηεο ζπ-

λεξγαζίαο ζην γξάςηκν, έλα ρξήζηκν παηδαγσγηθφ εξγαιείν πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκν-

πνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ ελεξγή κάζεζε. 

 

ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο γξαθήο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κηα ζπλεξγαηηθή δηα-

δηθαζία φηαλ κηθξέο νκάδεο απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο καζεηέο εξγάδνληαη καδί κε ζθνπφ 

λα εθπιεξψζνπλ έλα ζηφρν. Κάζε καζεηήο ζπλεηζθέξεη ζε θάζε ζηάδην ηεο ζπλεξγαηηθήο 

γξαθήο: αλαδήηεζε ηδεψλ, ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ, ζρεδηάγξακκα ηνπ 

γξαπηνχ, αλαζεψξεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ζπλεξγαζία κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ φια ηα ζηάδηα ηνπ γξαςίκαηνο πην απνηειε-

ζκαηηθά. 
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Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο γξάθνπλ θαιχηεξα θαη παίξλνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε φηαλ 

γξάθνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. ηε ζπλεξγαηηθή γξαπηή εξγαζία παξέρεηαη κηα δν-

κή γηα ηνπο καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε νπζηαζηηθφ 

ηξφπν ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο (Paul & Elder, 2005). Οπσζδήπνηε ε ζπγγξαθή 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θνκκάηη εθκάζεζεο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ε ζπλεξγαηηθή 

γξαθή. Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ πξψηα ζε πξνηάζεηο, παξαγξάθνπο πξνθεη-

κέλνπ λα απνθηήζνπλ εκπεηξία θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νιφθιεξα θείκελα. 

 

Χζηφζν ε ζπλεξγαηηθή γξαθή είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο, ζηήξημεο κε θζί-

λνπζα θαζνδήγεζε θαη παξάθακςεο ζεκαληηθψλ γλσζηηθψλ αδπλακηψλ, ψζηε ν καζεηήο 

λα παξάγεη θείκελν, είλαη ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζηελ απφ θνη-

λνχ εξγαζία ησλ καζεηψλ πάλσ ζε έλα ζέκα, κε ζηφρν λα πξνσζεζεί ε αηνκηθή κάζεζε, 

κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δηεξγαζηψλ (γνπξνπνχινπ & Κνπηνπκάλνο, 2001). 

 

3.5.1 Οθέιε ζπλεξγαηηθήο γξαθήο 

 

Ο ιφγνο πνπ ε ζπλεξγαηηθή γξαθή πξνηείλεηαη σο δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη ηα ζεκαληη-

θά θέξδε πνπ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. Απηά είλαη: 

1. Ο θάζε καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί ηελ επηηπρία. 

2. Ο καζεηήο κπνξεί λα αλαιάβεη δηαθνξεηηθνχο θαη ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηε ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ, άξα εθηίζεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ην ζπγγξαθηθφ έξγν. 

3. Δπηκεξίδεηαη ην γλσζηηθφ θαη κλεκνληθφ βάξνο ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ, αθνχ πεξηζζφ-

ηεξνη καζεηέο ην κνηξάδνληαη. 

4. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνθχςνπλ αξθεηέο, πινχζηεο θαη πνηνηηθά θα-

ιχηεξεο ηδέεο. 

5. Σν θείκελν πνπ ζα πξνθχςεη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρεη πην άξηηα δνκή θαη λα 

ππνζηεί θαιχηεξε αλαζεψξεζε. 

6. Οη «κέζνη» θαη «ρακειφηεξνη» καζεηέο βειηηψλνληαη, γηαηί βιέπνπλ ηνπο «θαιχηεξνπο», 

(Slavin, 1991). 

7. Οη «θαιχηεξνη» καζεηέο βειηηψλνληαη γηαηί ζηελ νπζία «δηδάζθνπλ» κεηαγλσζηηθά θαη 

κε ην παξάδεηγκά ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηε ρξήζε επηηπρεκέλσλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσ-

ζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Slavin, 1991). 
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3.5.2 πλεξγαηηθή γξαθή κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή  

 

Ζ ζπλεξγαηηθή γξαθή κε ρξήζε ππνινγηζηή (Computer Supported Collaborative Writing 

CSCW), κπνξεί λα γίλεη είηε ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα: ζπζηήκαηα πνπ εγθαζηζηνχκε 

ζηνλ ππνινγηζηή είηε κε δηαδηθηπαθά εξγαιεία: ζπλεξγαηηθά εξγαιεία γξαθήο ηνπ ηζηνχ 

(Web 2.0), ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ αζχγρξνλα, ρσξίο πε-

ξηνξηζκνχο ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Γηα ηε ζπλεξγαηηθή γξαθή κέζσ ηνπ ηζηνχ 2.0 ππάξρνπλ 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (zoho docs) κε πςειή επρξεζηία, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αμην-

πνίεζήο ηνπο απφ πνιινχο ρξήζηεο κε ειάρηζηεο ηερληθέο γλψζεηο ζε δεηήκαηα ππνινγη-

ζηψλ-δηθηχσλ, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη νη δπλαηφηεηεο δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ δηαδη-

θηπαθήο ζπλεξγαζίαο. Ο ηζηφο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηζηνιφγηα (Blogs), Wikis, ε πιαηθφξ-

κα MediaWiki, θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιεια γηα λα επηηεπρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπ-

λεξγαηηθήο γξαθήο, φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επεμεξγαζηνχλ απφ θνη-

λνχ έλα θείκελν, λα παξαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο, ηηο ζπλεηζθνξέο θάζε κέινπο, δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο ζε forum, δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο εγγξάθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέ-

ξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ απφ θνηλνχ ζε εξγαζίεο 

θαη νκαδηθέο γξαπηέο αζθήζεηο, θαζψο κπνξεί ν/ε θάζε ζπκκεηέρσλ/νπζα λα δηνξζψλεη ηα 

θείκελα ηνπ άιινπ, λα κνηξάδεηαη έηζη ηε γλψζε θαη λα νδεγεί ζηε ζπκκεηνρηθή αλάπηπμε. 

Γηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαηηθή γξαθήο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή 

γξαθή κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ζηε κηα άθξε βξί-

ζθεηαη ε αηνκηθή ζπγγξαθή θαη ζηελ άιιε ε δηαδξαζηηθή ζπλεξγαηηθή γξαθή. Έηζη, νη 

ζηξαηεγηθέο είλαη: 

 Αηνκηθή ζπγγξαθή, φπνπ έλα κέινο ηεο νκάδαο γξάθεη σο αληηπξφζσπφο ηεο, αθνχ 

έρεη ζπδεηεζεί ζηελ νκάδα ην ζέκα. 

 Γηαδνρηθή αηνκηθή γξαθή, φπνπ θάζε κέινο ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη λα γξάςεη 

έλα κέξνο ηνπ θεηκέλνπ. Κάζε κέινο δηαβάδεη θαη δηνξζψλεη ην θείκελν άιινπ κέ-

ινπο. 

 Παξάιιειε γξαθή, φπνπ θάζε κέινο ηεο νκάδαο γξάθεη αλεμάξηεηα κέξνο ηνπ θεη-

κέλνπ. 

 Γηαδξαζηηθή γξαθή, φπνπ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπλεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα γηα 

λα αλαπηχμνπλ ην έξγν – θείκελν. 
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Ζ δφκεζε ηεο νκάδαο ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί 

ηδηαίηεξα. Ζ ζχλζεζή ηεο πξέπεη λα είλαη αλνκνηνγελήο (Καθαλά, 2008; Καλάθεο, 2001; 

Μαηζαγγνχξαο, 1995). Δπεηδή φκσο φινη νη καζεηέο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ ιεπηνί ρεηξηζκνί απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ, ψζηε λα δίλεηαη ζηελ 

νκάδα θαη ζηα κέιε ηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, απηφ πνπ ιέκε θζίλνπζα θαζν-

δήγεζε (παληηδάθεο, 2007). Ζ βηβιηνγξαθία παξαζέηεη πιήζνο δεδνκέλσλ γηα λα ζηεξίμεη 

ην γεγνλφο πσο ν ζπλεξγαηηθφο ηξφπνο γξαθήο βνεζά ηδηαίηεξα ηνπο αξράξηνπο καζεηέο 

(κηθξφηεξσλ ειηθηψλ ή ρακειφηεξεο δεμηφηεηαο) (Μαηζαγγνχξαο, 1997; παληηδάθεο, 

1998). Ο Μαηζαγγνχξαο (1995), αλαθέξεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθα-

ιίζεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία, θάλνληαο ηε ζπλεξγαηηθή δηδα-

ζθαιία γξαθήο κηα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηελ παξαδνζηαθή νκαδηθή δηδαζθαιία. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη: 

 ε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

 ε άκεζε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

 ε ζπιινγηθή επζχλε, 

 ε ζπλερήο εμάζθεζε ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, 

 ε αλνκνηνγελήο ζχλζεζε ηεο νκάδαο, 

 ε ελαιιαγή ξφισλ. 

Αλ θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο θαη αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ήηαλ κφλν ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 πνπ 

εμαπιψζεθε (Noël & Robert, 2004). Αθφκα θαη ζήκεξα φκσο, ε ζπλεξγαηηθή γξαθή δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη φζν ζα έπξεπε, εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδν-

ινγία (Noël & Robert, 2002; Kim & Severinson Eklundh, 1998 θαη 2000). Παξ‟ φια απηά 

ε ζπλεξγαηηθή γξαθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο (Bani-Shoraka & 

Jansson, 2007) ζε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε παηδηά πνπ επηδεηθλχνπλ θνβίεο, απφιπηε 

ζπζηνιή – δεηιία, δπζθνιίεο θνηλσληθνπνίεζεο (Pehrsson, 2007) θαη νξγάλσζε ηεο κλή-

κεο (Lapadet et al, 2010). Με ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε, ε ζπλεξγαηηθή γξαθή θαζίζηαηαη δπλαηή, αθφκε θαη φηαλ νη καζεηέο 

δελ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε κηα ηάμε, κε θπζηθή παξνπζία. Ζ βηβιηνγξαθία έρεη θαηα-

γξάςεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. Ζ ζεσξεηηθή βάζε ηεο έξεπλαο κέλεη 

ζην έξγν ηνπ Vygotsky (1978) κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ν ίδηνο ζην ξφιν ηεο θνηλσληθήο 
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αιιειεπίδξαζεο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηε 

κάζεζε. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηε κεκνλσ-

κέλε γξαθή απφ έλα άηνκν είλαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο ιήςεο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.  

 

3.6 πλεξγαηηθή γξαθή θαη επηρεηξεκαηνινγία  

 

Οη ζεσξίεο γξαθήο (Hayes & Flower, 1980; Hayes & Nash, 1996) γεληθά δηαθξίλνπλ ηξεηο 

ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηε δηαδηθαζία γξαθήο: πξνγξακκαηηζκφ (νξγάλσζε ηνπ 

γξαπηνχ), δηαηχπσζε (γξάςηκν ηνπ θεηκέλνπ), θαη αλαζεψξεζε. ρεδηάδνληαο έλα επηρεη-

ξεκαηνινγηθφ θείκελν, ρξεηάδεηαη ηα επηρεηξήκαηα λα πξνηαζνχλ, λα ηαμηλνκεζνχλ ζε κία 

ζέζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ ή ηνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο ζην θείκελν πξέπεη λα 

πξνθαζνξίδεηαη ην ζπκπέξαζκα πξηλ ηε γξαθή θαη μαλά λα θαζνξίδεηαη φηαλ ην θείκελν 

νινθιεξψλεηαη. Ζ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο επίζεο είλαη κηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ επηρεηξεκαηνινγηθή γξαθή (Levelt, 1989). 

  

Ζ ζπλεξγαηηθή γξαθή θαίλεηαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή ζηε ζπγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθψλ 

θεηκέλσλ. Οη καζεηέο είηε εκπιέθνληαη ζε κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία ζπλ-θαηαζθεπήο θαη 

θξηηηθήο επηρεηξεκάησλ είηε δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ιχζεηο ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαη 

πξνάγνπλ ηε γλψζε, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα γεθπξψζνπλ ηηο αληηζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

(Golanics & Nussbaum, 2008). Δπίζεο, είλαη δηδαθηηθά ζεκαληηθή, γηαηί βνεζψληαο ηνπο 

καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα ζρεκαηίδνπλ ελαιιαθηηθέο ζθέςεηο θαη λα ζηνρά-

δνληαη ζην λφεκα θαη ηελ απνδεηθηηθφηεηα ησλ ηδεψλ, γίλεηαη ε αθνξκή γηα ηελ ελλνηνιν-

γηθή αιιαγή, ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε, θαζψο επίζεο πξνσζείηαη ε ζχλζεηε θαη θξηηηθή 

ζθέςε (Nussbaum, 2002; Golanics & Nussbaum, 2008). εκαληηθά απνδεηθλχνληαη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζηελ αηνκηθή επίδνζε θαη εηδηθά 

γηα ηνπο εζσζηξεθείο καζεηέο, νη νπνίνη βξίζθνπλ ην ζπγθξνπζηαθφ ιφγν απεηιεηηθφ γηα 

ην πξφζσπφ ηνπο. Ζ απεηιή φηη ζα ράζνπλ έλα επηρείξεκα κπνξεί λα βιάςεη ηελ απην-

εηθφλα ηνπο θαη ηελ εηθφλα πνπ δίλνπλ ζηνπο άιινπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

(Nussbaum, 2008) φπσο αλαθέξεη ν παληηδάθεο (2015, ζ. 109). Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ λα ζηεξίδνπλ κηα ζέζε, λα δηαζαθελίδνπλ ην επηρείξεκά ηνπο, λα θξνληί-

δνπλ γηα ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ. Σν θείκελν ζα πξέπεη λα έρεη κία εηζαγσγή πνπ πξνζει-

θχεη ην ελδηαθέξνλ, κηα ηζρπξή ζέζε, κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην γεγνλφο θαη ζηε γλψκε, 
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λα έρνπλ επηιέγεη ζσζηά παξαδείγκαηα, έλα εχζηνρν ζπκπέξαζκα ην νπνίν αθήλεη ηνλ α-

λαγλψζηε κε κία ζαθή θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ησλ ζπγγξαθέσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ή λα αληηπαξαηεζνχλ, νξγαλψλνληαο θαηά νκάδεο 

επηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα, θαηαζθεπάδνληαο δηαιφγνπο, αλαιακβάλνληαο ξφινπο, 

ζρεδηάδνληαο θαη εθηειψληαο απφ θνηλνχ έλα ζρέδην εξγαζίαο. Πξφθεηηαη αθξηβψο γηα θα-

ιέο πξαθηηθέο, πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζε κηθξέο νκάδεο ή κεγαιχηεξεο 

ηάμεηο (Μαηζαγγνχξαο, 2000). 

 

χκθσλα κε ηνπο Stein, Bernas θαη Calicchia (1997) ε επηρεηξεκαηνινγία ζην πιαίζην πνπ 

αθνξά ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ νξίδεηαη σο ε δεκηνπξγία άπνςεο ζπλνδεπφκε-

λεο απφ κηα ζέζε – επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ελφο ηζρπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε εξσηή-

ζεηο, επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο θαη δελ είλαη ε ζηεγλή αληηπαξάζεζε ηδεψλ θαη απφςε-

σλ. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο νινθιεξψλνπλ ηε ζπδήηεζή ηνπο κε έλαλ ζπκβηβαζκφ, έρνπλ 

πεξηζζφηεξα καζεζηαθά νθέιε θαη κηα πην ηζνξξνπεκέλε άπνςε γηα ην ζέκα. Δπηπιένλ, νη 

ζπδεηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην έξγν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θάλνπλ ηνπο ζπλεξ-

γάηεο λα εθθξάζνπλ κε ιφγηα θαη λα δηαπξαγκαηεπζνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζθνπφ, ζρέδηα, έλ-

λνηεο θαη ακθηβνιίεο. Οη ζπγγξαθείο ζέινπλ λα ζηεξίμνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο, λα δηθαηνιν-

γήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα θάλνπλ ζαθείο ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα νδε-

γήζεη ζε απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζε έλα πην ζπλεηδεηφ έιεγρν ηεο γξαθήο (Gere & 

Stevens, 1989; Giroud, 1999).  

 

Έξεπλεο ζην παλεπηζηήκην ηεο Οπηξέρηεο θάλνπλ ιφγν γηα μεθάζαξν δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

ηεο νξγάλσζεο ησλ ηδεψλ θαη ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θάηη 

πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ (Coirier, An-

driessen & Chanquoy, 1999). Ο Hirvela (1999) επεθηείλεηαη ζηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο επηζεκαίλνληαο φηη ε ζπιινγηθή ζπγγξαθή παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο κα-

ζεηέο λα γξάθνπλ σο κέιε κηαο θνηλφηεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ν έλαο ηνλ άιιν γηα θα-

ζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε. Χζηφζν έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε ζπλεξγαηηθή γξαθή: α) ζπκ-

βάιιεη ζηελ πςειφηεξε πνηφηεηα γξαθήο (Storch, 2005), β) ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ζπγθέ-

ληξσζεο ηεο γλψζεο (Donato, 1994) θαη θπξηφηεηαο (Storch, 2005) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

γξαθήο, γ) απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ (Kowal &Swain, 1994; Swain & Lapkin 

1998), θαη δ) δίλεη πξνζνρή ζηηο δνκέο ηνπ ιφγνπ, ζηε ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιε-
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μηινγίνπ (Swain & Lapkin,1998). Ο Storch (2005) επίζεο ζεκεηψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηε βέιηηζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή πνπ κπνξεί λα παξαρζεί.  

 

3.6.1 πλεξγαηηθά εξγαιεία γξαθήο. πλεξγαηηθή επηρεηξεκαηνινγία 

 

Ζ ηερλνινγία, θαη εηδηθφηεξα ν ηνκέαο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL), 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Έλα ηέηνην δνκεκέλν πεξηβάι-

ινλ δηεπαθήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαηηθή επηρεηξεκαηνινγία ησλ καζεηεπνκέλσλ, 

δηφηη ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ είηε ζην δηάινγν 

είηε ζηε δξάζε ζηνλ θνηλφ ρψξν εξγαζίαο (Veerman, 2000). Τπάξρνπλ αξθεηά ινγηζκηθά 

πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Απ-

ηνχ ηνπ είδνπο ηα ινγηζκηθά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα δηάινγν, δίλνπλ ξφινπο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ επηρεη-

ξεκάησλ. Ο Andriessen (2006) δηέθξηλε 5 πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρεηξεκαηνινγία κπνξεί 

λα ππνζηεξηρηεί ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα: α) κε παηρλίδηα δηαιφγνπ, β) αλαζέηνληαο 

ξφινπο, γ) ζηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή, δ) ζηελ θαηαζθεπή ραξηψλ ελλνηνινγηθήο ραξην-

γξάθεζεο θαη ε) ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ. 

  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ γξαθήο, νη θχξηεο δηα-

δηθαζίεο αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε: 1. ησλ κέζσλ δηαιφγνπ θαη δξάζεο/ελεξγεηψλ (means 

for dialogue and actions), 2. ηεο ελεκέξσζεο (workspace awareness) ηνπ θνηλνχ ρψξνπ ζπ-

λεξγαζίαο, 3. ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 4. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη 5. ηεο δηαρείξηζεο ηεο θνηλφ-

ηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηα κέζα ππνζηήξημεο δηαιφγνπ θαη δξάζεο νξίδνληαη σο ζπζηήκαηα πνπ έ-

ρνπλ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε δξάζεο (action-oriented), ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πα-

ξαγσγή θεηκέλσλ (text production oriented), ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (argument-oriented). ε κεξηθά ζπζηήκαηα ε ζπλεξγαζία αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γχξσ απφ έλα ζέκα. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα ππφζεζε, έλαο άιινο λα 

πξνηείλεη έλα δεδνκέλν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε απηή, ελψ έλαο άιινο λα πξνηείλεη 

έλα δεδνκέλν πνπ αληηθξνχεη ηελ ππφζεζε, θιπ. .  
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Σα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία γξαθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο γλψζε ζε κηα θνηλφηεηα 

πξαθηηθήο φπνπ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ κε ηελ νκάδα ηνπο λα παξέρνπλ πιεξν-

θνξίεο, λα δνπιεχνπλ καδί, λα ζπδεηνχλ θξηηηθά ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηνπο (Cattafi & 

Metzner, 2007). Αθφκε, ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία γξαθήο απμάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ θαη κεηαμχ ηεο νκάδαο, δηεπθνιχλνπλ ην δηακνηξαζκφ ησλ πιεξνθν-

ξηψλ θαη ηεο γλψζεο δηακέζνπ ηεο θνηλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Lipponen, 2002). Σέ-

ινο ην ζεκαληηθφ είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα αλαζεσξνχλ θαη λα αλαηξνθνδν-

ηνχλ ηε γλψζε ηνπο φζνλ αθνξά ην γξαπηφ θείκελν.  

 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπλεξγαηηθά εξγαιεία γξαθήο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζε-

θαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ζην δηακνηξαδφκελν έγγξαθν 

Google Docs. 

 

3.6.2 Ο Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ 

 

Ζ επεμεξγαζία θεηκέλνπ απνηειεί έλαλ ηερληθφ κεραληζκφ παξαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο, 

κνξθνπνίεζεο θαη εθηχπσζεο θεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

(Levy, 1993). Πξφθεηηαη γηα ην πην δεκνθηιέο ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο (Doc), ην νπνίν 

παξάιιεια είλαη θαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. χκθσλα 

κε ηνπο (Becker, 2000; Legros & Crinon, 2002) φπσο αλαθέξεη ν Κφκεο, (2007, ζ. 68) ζηηο 

Ζ.Π.Α., πάλσ απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ θαζεγεηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηνχλ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ απνηειεί κηα λέα κέζνδν γξα-

θήο, ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιεο πνηνηηθέο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο 

γξαθήο, φπσο ην ραξηί θαη ην κνιχβη. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα κέζνδν γξαθήο ε νπνία πα-

ξνπζηάδεη κεγάιεο πνηνηηθέο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο γξαθήο, φπσο ην 

κνιχβη θαη ην ραξηί. Ζ επεμεξγαζία θεηκέλνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά 

ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο γξαθήο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα θαη έρεη γίλεη αξθεηά ζπλήζεο 

πξαθηηθή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ράξε ζηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηέο ηεο. Μπνξεί 

λα ρξεζηκεχζεη σο κέζν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο, εηδηθά ζε ζπλ-

δπαζκφ κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ. ε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ δπλα-

ηνηήησλ, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο δπλαηνηήησλ 

(Anis, 1998): 
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 δπλαηφηεηεο ζχληαμεο: εηζαγσγή, απνθνπή, αληηγξαθή, επηθφιιεζε ή κεηαηφπηζε 

θεηκέλνπ, αλαδήηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, 

 κεηαζπγγξαθηθέο δπλαηφηεηεο: κεηαηφπηζε θεηκέλνπ, επηινγή θεηκέλνπ, πξνβνιή 

δηάξζξσζεο, αλαίξεζε / επαλάιεςε, 

 δπλαηφηεηεο κνξθνπνίεζεο θαη δφκεζεο θεηκέλνπ, 

 κεηα – θεηκεληθέο δπλαηφηεηεο: πξνζζήθε ζρνιίνπ, νξζνγξαθηθφο, γξακκαηηθφο έ-

ιεγρνο, ιεμηθφ ζπλψλπκσλ. 

Μεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πεξηέγξαςε ν Anis, νη δπλαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν 

ησλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηά-

δνπλ αμηνζεκείσην γλσζηηθφ δπλακηθφ. Σν ιεμηθφ θεηκέλνπ θαη ν νξζνγξαθηθφο έιεγρνο 

κπνξεί λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα. ρεηηθέο κειέηεο επηζεκαίλνπλ φηη ε ρξήζε επεμεξ-

γαζηψλ θεηκέλνπ επλνεί ηελ παξαγσγή κεγαιχηεξσλ θεηκέλσλ κε κεγαιχηεξε ελλνηνινγη-

θή ππθλφηεηα (Bangert-Drows, 1993). Οξηζκέλνη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ απέθηεζαλ δπλα-

ηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνπζεο δπ-

λαηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο, ην παξάδεηγκα ησλ Google Docs. Αθφκα νη ζχγρξνλνη 

επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζ‟ έλα θείκελν δηεπθνιχλνληαο ηελ επαλεμέηαζή ηνπ. ε κηα θάζε ζπι-

ινγηθήο γξαθήο, νη εθπαηδεπφκελνη ζπκθσλνχλ ζε έλα γεληθφ πιάλν, ζηε ζπλέρεηα κνηξά-

δνληαη θαη ζπληάζζνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηέινο ζπγρσλεχνπλ απηά ηα ηκήκαηα, ψ-

ζηε θαζέλαο λα κπνξεί λα βειηηψλεη, ηξνπνπνηεί, κνξθνπνηεί. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπν-

ξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηελ ηάμε κπνξεί λα είλαη: δξαζηεξηφηεηεο ζπγγξαθήο θαη 

αλαζεψξεζεο ησλ γξαπηψλ, έξγα πνπ εθπνλνχληαη ζε νιηγνκειείο νκάδεο γηα ηε ζπγγξαθή 

θεηκέλνπ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δεκηνπξγία εγγξάθσλ χζηεξα απφ πξαγκαηηθή 

έξεπλα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. ην πιαίζην απηήο ηεο κεζφδνπ ρξήζεο, νη επε-

μεξγαζηέο θεηκέλνπ κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ έλα ελδηαθέξνλ γλσζηηθφ δπλακηθφ, επλνψ-

ληαο ηφζν ηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή θεηκέλσλ, φζν θαη ηε κεηαγλσζηηθή εμέηαζε ηεο δη-

εξγαζίαο ζπκπαξαγσγήο ελφο θνηλνχ πξντφληνο (Jones & Pelegrinni,1996; Κφκεο, 2007, ζ. 

70). 

ε γεληθέο γξακκέο δελ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ είλαη ηθαλνί 

λα επηιχζνπλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε εθκάζεζε ηεο γξαθήο. Ο επεμεξγαζηήο θεη-
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κέλνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη λέεο αλέζεηο ζηελ πξάμε ηεο γξαθήο, εηδηθά φηαλ ε ρξήζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ εληάζζεηαη ζε θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ. Όηαλ ε ρξήζε 

ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ δελ εληάζζεηαη ζε θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, ελδέρε-

ηαη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ νη καζεηέο παξεκπνδίδνληαη απφ θά-

ζε πξνεγνχκελε ζθέςε θαη παξνηξχλνληαη λα μεθηλήζνπλ ηελ ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ ακέ-

ζσο. ε φηη αθνξά ηε ρξήζε επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ ζην Γεκνηηθφ, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην 

ζέιγεηξν θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ε νζφλε θαη ην πιεθηξνιφγην, ε δπ-

λαηφηεηα εχθνιεο δηφξζσζεο ελφο θεηκέλνπ θαη ε «πξνζηηζέκελε αμία» ηνπ ηππσκέλνπ 

θεηκέλνπ, ην νπνίν είλαη θνηλσληθά αλψηεξν απφ ην ρεηξφγξαθν (Vincent, 2002). Ζ επε-

μεξγαζία θεηκέλνπ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαλαζχληαμε ησλ θεηκέλσλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Γειαδή, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο εξγαιείν εθ-

κάζεζεο ηεο αλαζεψξεζεο ζχκθσλα κε ηνπο (Barbier et al., 1998), φπσο αλαθέξεη ν Κφ-

κεο, (2007, ζ. 71). 

Μεξηθά παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ ζηελ ηάμε 

κπνξεί λα είλαη ε ζχληαμε θεηκέλσλ ζε νκάδεο, ε νκαδηθή ζχληαμε θεηκέλνπ εθ πεξηηξν-

πήο, ή κε βάζε έλα θνηλφ πιαίζην. Απνθαιχπηνληαη φκσο ζηνπο καζεηέο νξηζκέλνη πεξην-

ξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή, φπσο ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζπλνρήο ζηα θείκελα 

θαη ε αλάγθε κνξθνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ κε αθξίβεηα. Ζ νκαδηθή ζχληαμε θεηκέλσλ, δηα-

δνρηθή ή ηαπηφρξνλε απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηδαληθή γηα εξ-

γαζία ζε νκάδεο. Ζ αμηνπνίεζε απφ θνηλνχ επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ ζπλεξγαηηθήο γξαθήο 

(Wiki, Google Docs, twiddla, Zoho Docs θ.α.) κπνξεί λα απνδεηρηεί ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπ-

ζα ελψ ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο επηθνηλσληαθήο ελέξ-

γεηαο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνλ ηειηθφ απνδέθηε (Depover, karsenti, Κφκεο 2007, ζ. 74). 

 

3.6.3 Google Docs ζηε πλεξγαηηθή Γξαθή. Σν παξάδεηγκα ηνπ Google Docs 

 

Έλα γλσζηφ δσξεάλ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ 

Google, είλαη ην δηακνηξαδφκελν έγγξαθν „Google Docs‟. Πξναπαηηνχκελνο είλαη κφλν 

έλαο ινγαξηαζκφο e-mail γηα λα έρεηο πξφζβαζε ζην “Google Docs” ν νπνίνο ζνπ παξέρεη 

ηδησηηθφηεηα θαη αζθάιεηα θαζψο ν θσδηθφο πξνζηαηεχεηαη. Σν Google Docs αγθαιηάδεηαη 

απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Web.2.0 εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ εθ-

παίδεπζε. Σα „Έγγξαθα Google‟ είλαη κηα δσξεάλ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε επεμεξγαζηή 
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θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθφ θχιιν, παξνπζίαζε, πξφζζεηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξείο λα εγθα-

ηαζηήζεηο, θαζψο θαη πξφζζεηεο εθαξκνγέο ξνπκπξίθαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ 

Google (Wikipedia, 2010). Ζ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή Google Docs (Έγγξαθα Google) απν-

ηειεί έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε έλα ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο. χκθσλα κε ηελ Oxnevad (2013), ε αληαιιαγή εγγξάθσλ θαη ζρν-

ιίσλ πάλσ ζε έλα θείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη ηαπηφρξνλα θαη απφ θνηλνχ, παξέρεη ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε. Καηά ην ρξφλν πνπ εξγά-

δνληαη καδί, νη καζεηέο παξάγνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε πξσηνγελέο πιηθφ πνπ αληαλαθιά 

φηη έρνπλ κάζεη θαη κέζσ απηνχ αλαδεηθλχνληαη νη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηελ πξνγελέζηεξε 

γλψζε ηνπο, ην καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην Google έγγξαθν είλαη απνζεθεπκέλν ζην δηαδίθηπν, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγά-

δνληαη πάλσ ζην θείκελν απφ ην ζρνιείν, απφ ην ζπίηη, απφ νπνηνλδήπνηε ειεθηξνληθφ π-

πνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην Internet. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο 

είλαη ηθαλνί λα ειέγμνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Μπνξνχλ λα εηζάγνπλ ζρφιηα, απιψο επηζεκαί-

λνληαο θάπνην ηκήκα ζην ζψκα ηνπ εγγξάθνπ θαη ην ζρφιην ζα εκθαληζηεί ζηε δεμηά 

πιεπξά ηεο ζειίδαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Google, ην Google 

έγγξαθν παξέρεη ππνζηήξημε γηα ζπλεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη έηζη νη καζεηέο θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κνξθή ζπδήηεζεο (chat forum). 

Πξναπαηηνχκελν, είλαη έλαο ινγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα λα έρεη 

θάπνηνο πξφζβαζε ζην “Google Docs” ν νπνίνο ζνπ παξέρεη ηδησηηθφηεηα θαη αζθάιεηα 

θαζψο ν θσδηθφο πξνζηαηεχεηαη (Frank, 2008). 

 

3.6.4 Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ Google Docs (Δγγξάθσλ Google)  

 

Σν έγγξαθν Google απνηειεί έλα εχθνιν θαη γξήγνξν δηαδηθηπαθφ εξγαιείν, θαηάιιειν 

γηα ηελ πινπνίεζε ςεθηαθήο γξαθήο κε ηαπηφρξνλε ή παξάιιειε επεμεξγαζία θεηκέλνπ 

απφ νκνηίκνπο (peer editing). Οη Lundstrom and Baker (2009) έρνπλ απνδείμεη ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε νκνηίκσλ. Ο Sharp (2009) ππνζηεξίδεη φηη απηφ ην 

ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ επηηξέπεη ζε κηα νκάδα αηφκσλ λα επεμεξγά-

δεηαη (ηαπηφρξνλα) έλα έγγξαθν θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα κπνξνχλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

λα δνπλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο άιινπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, νδεγψληαο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα έγγξαθα Google Docs κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθή γξα-

θή, φπσο επίζεο θαη ηε ζπλεξγαηηθή θαηαγξαθή ηδεψλ (Oxnevad, 2013). Ζ ζπλεξγαζία 
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είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ ζε πέξαο ζπιινγη-

θά κηα εξγαζία (TaElhasid & Meishar-Tal, 2007, Witney & Smallbone, 2011).  

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο είλαη ε παξαγσγή ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ 

απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπγγξαθείο. Καη‟ επέθηαζε, ε ζπλεξγαηηθή γξαθή είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κεηακνξθψλεη έλα αξρηθφ θείκελν ζε ζπιινγηθφ θείκελν, αθνινπζψ-

ληαο κηα ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε (Chao & Lo, 2011). πλεπψο νη καζεηέο κπν-

ξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ έγ-

γξαθν έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ρηίζνπλ ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

(Suwantarthip and Wichandee, 2014). Απηφ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ κεηαηξέπεη ην 

Google έγγξαθν ζε έλα ηζρπξφ πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαηηθή 

ζπγγξαθή ηδηαίηεξα ζηα γισζζηθά καζήκαηα: 

 κε ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο ζε απεπζείαο ζχλδεζε (online), 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά αλά πάζα ζηηγκή, 

 νη καζεηέο κπνξνχλ εχθνια λα δηαπηζηψζνπλ ηε ξεπζηφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ θεηκέ-

λνπ, γηαηί ην πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζέαζεο ηεο πνξείαο επεμεξγαζίαο ε-

λφο (ςεθηαθνχ) θεηκέλνπ.  

πλεπψο ε εθαξκνγή Google Docs δνπιεχνληαο ζα ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα πξν-

ζθέξεη ζχγρξνλε αιιά θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία θαζψο επίζεο θαη επεμεξγαζία θεηκέ-

λσλ απφ ηνπο καζεηέο.  

 

3.6.5 Google Docs ζηελ επηρεηξεκαηνινγία 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν Google Docs γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ε ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα έλα ζέκα ζην πιαίζην ηεο πξνε-

ηνηκαζίαο γηα έλα επηρείξεκα ή δνθίκην. Απηφ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα εθ-

θξάζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε έλα ζέκα ηαπηφρξνλα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Έηζη εθζέηεη 

ηνπο καζεηέο ζε κηα πνηθηιία απνηειεζκαηηθψλ πξννπηηθψλ ελφο επηρεηξήκαηνο θαη βνεζά 

ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή, αθνχ δηαβάδνληαο ην αληεπηρείξεκα κπνξεί 

λα εθθξάζεη αβίαζηα ην δηθφ ηνπ επηρείξεκα.  
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Ζ Bitsani-Petrou (2015), θάλεη αλαθνξά γηα ηε ζπλεξγαηηθή γξαθή κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

εξγαιείνπ Wikis ζηελ εθπαίδεπζε. Αληίζηνηρα ε ζπλεξγαηηθή γξαθή κε ηε ρξήζε ησλ 

Google Docs απνηειεί, κηα ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα γξάθνπλ έλα δνθίκην λα αλαζεσξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο, θαζψο αληηηίζεηαη 

ζηνλ απιφ ρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαηά άηνκν, δειαδή ζην λα εξγάδεηαη ν θαζέλαο αλεμάξ-

ηεηα απφ ηνλ άιιν θαη θαηφπηλ λα ελψλνληαη νη επηκέξνπο ζπκκεηνρέο ζε έλα ηειηθφ θνηλφ 

έγγξαθν. Πξνσζεί έηζη έλαλ λέν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ θάπνηνη ζπλεξγαηηθά, 

δεκηνπξγψληαο ζπιινγηθφ πεξηερφκελν θαη δηεπθνιχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζπλεξ-

γαηηθή γξαθή θαη ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα Google Docs βνεζνχλ ζην 

λα δεκηνπξγεζεί έλα δπλακηθφ, ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, φπνπ ε γλψζε θαηαθηά-

ηαη κέζσ αλνηθηψλ ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγήο ηδεψλ, κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ θαη ε-

λεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ (Su & Beaumont, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Μεζνδνινγία 

 

4.1 Δξσηήκαηα ηεο έξεπλαο  

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, γηα ηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 

ζηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο καζεηψλ Δ΄ Γεκνηηθνχ ηίζεληαη πξνο δηεξεχλεζε ηα παξα-

θάησ εξσηήκαηα: 

1) Πνηα ζα είλαη ε επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ζπλεξγαηηθνχ δηα-

δηθηπαθνχ εξγαιείνπ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ; 

2) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη ε αηνκηθή ηνπο ζπλεηζθνξά θαηά ηε ζπλεξγαηη-

θή αλάπηπμε θεηκέλσλ κέζσ Google Docs; 

3) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ γηα ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Google Docs; 

 

4.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Καηαξρήλ, ην δείγκα ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ήηαλ κηθξφ θαη γη απηφ δε 

γλσξίδνπκε αλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Δπίζεο ην δείγκα πξνέξρεηαη απφ έλα Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζπρλά ζηελ πινπνίεζε εξεπλψλ κε ηε ρξήζε 

Ζ/Τ (π.ρ. δηδαζθαιία ηπθινχ ζπζηήκαηνο). Σέινο, παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε επαξθνχο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, (π.ρ. δελ ππήξραλ ππνινγηζηέο γηα θαζέλα καζεηή) κπνξνχζαλ 

λα επεξεάζνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

 4.3 Γείγκα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 23 καζεηέο ηνπ Δ1 ηκήκαηνο ηνπ 3
νπ

 Πεηξακαηηθνχ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Δπφζκνπ, έλα δεκφζην ζρνιείν ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Απφ ηνπο 

καζεηέο απηνχο/εο, 11 ήηαλ αγφξηα (47,8 %) θαη νη 12 ήηαλ θνξίηζηα (52,1 %). Όινη νη κα-
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ζεηέο είλαη γελλεκέλνη ην 2006. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηείραλ βαζηθέο γλψζεηο ππνινγηζηή, 

εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη δηέζεηαλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη. 

 

 4.4 Οξγάλσζε ησλ δηδαζθαιηώλ παξέκβαζεο  

 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία εκθαλίδεηαη ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ, ηνλ άλζξσπν, ηε 

θχζε, ηελ πγεία- δηαηξνθή, ηα ηαμίδηα, ηελ ηέρλε, ηελ θνηλσλία, ηελ ηερλνινγία θ.α.. Tα 

ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε ζρνιηθή ηάμε πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο έληππνπ, 

ειεθηξνληθνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ παξάγεηαη ζε πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. 

Σν πιηθφ απηφ, εθφζνλ είλαη θαηάιιειν γηα δηδαζθαιία, πξνζθνκίδεηαη ζηελ ηάμε είηε απφ 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε απφ ηνπο καζεηέο. Ζ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαηηθή θαη δεκηνπξγηθή θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα επαλαζρεδηάδνπλ, λα ζρνιηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνλ παξαγφκελν ιφγν 

ηνπο αλάινγα κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ πξνθεηκέ-

λνπ λα επεμεξγαζηνχλ θείκελν θαη λα ην κνξθνπνηήζνπλ, θάλνπλ ρξήζε θεηκεληθψλ δεη-

θηψλ γηα ηε ζχλδεζε θξάζεσλ, παξαγξάθσλ. Μπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχ-

πνπ θείκελα (επηρεηξεκαηνινγηθά) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, (πξνζπγ-

γξαθηθφ ζηάδην) ηεο γξαθήο ,ηεο αξρηθήο εθδνρήο (ζπγγξαθηθφ) θαη ηέινο, ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο βειηίσζεο (κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην). Σα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα πνπ θαινχληαη 

λα δηδαρηνχλ θαη λα γξάςνπλ νη καζεηέο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ είλαη κφιηο πέληε (5). ην Βη-

βιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Δ‟ Γεκνηηθνχ
6
, ελψ γίλεηαη ιφγνο γηα «επεμεξγαζία επηρεηξεκαην-

ινγηθψλ θεηκέλσλ», δελ παξέρνληαη πεξαηηέξσ κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο, νχηε αλαθνξέο 

ζρεηηθέο κε ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο απνπζηάδεη απφ ην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην ν πί-

λαθαο αμηνιφγεζεο ηνπ παξαγφκελνπ γξαπηνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ. Αθφκε νη 

πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο αθνξνχλ θπξίσο ηελ αηνκηθή ζπγγξαθή έλαληη ηεο νκαδηθήο. Χ-

ζηφζν ε πξνζζήθε ηέηνησλ κεζνδνινγηθψλ νδεγηψλ ζα δηεπθφιπλε νπζηαζηηθά ηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο ζηε δηδαζθαιία επηρεηξεκαηνινγηθήο γξαθήο ζηελ ηάμε. Δλδεηθηηθά ζην Βηβιίν 

ηνπ Γαζθάινπ ηεο η΄ Γεκνηηθνχ δε δίλνληαη κεζνδνινγηθέο νδεγίεο θαη πεξαηηέξσ εμεγή-

ζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηηο αφξηζηα απνθαινχκελεο, «ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δν-

κήο ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ». Σα Βηβιία ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

                                                 
6
 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) (2006ηγ‟), Γιψζζα Δ Γεκνηη-

θνχ: Σεο Γιψζζαο Ρφδη θαη Ρνδάλη-Βηβιίν δαζθάινπ: Μεζνδνινγηθέο νδεγίεο, Αζήλα, ΟΔΓΒ, ζ. 42 
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πξνζεγγίδνπλ ην επηρεηξεκαηνινγηθφ θαηλφκελν θαίλεηαη λα επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη ε 

επηρεηξεκαηνινγηθή γξαθή ζπλίζηαηαη απφ ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ 

αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. ην Βηβιίν Μαζεηή Δ‟ Γεκνηηθνχ, ηεχρνο Γ‟, 

ζ.37 θαη ζ.43 γίλεηαη πξνζπάζεηα ζεψξεζεο ηεο αληίζεηεο άπνςεο κε ηελ θαηαγξαθή ζεηη-

θψλ θαη αξλεηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ δηαθεκίζεσλ, 

ρσξίο λα επηρεηξείηαη ε ζπγγξαθή ελφο ζπγθξνηεκέλνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε. ε φηη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ησλ θεηκεληθψλ παξαγφλησλ ζπλν-

ρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ζηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα ε παξνπζίαζή ηνπο επηρεηξείηαη 

απφ ηηο ζπγγξαθηθέο νκάδεο ησλ βηβιίσλ. ην α΄ ηεχρνο ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ Γιψζζαο 

ηεο η‟ Γεκνηηθνχ (ζ.46) γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο πιαηζίσλ (frames) 

γηα ηε ζχλδεζε καζεηηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη ηε ζπγγξαθή ελφο γξάκκαηνο πνπ έρεη ζηφρν 

ηελ πεηζψ. Αληίζηνηρα, ζην βηβιίν Γιψζζαο ηεο Γ‟ Γεκνηηθνχ παξνπζηάδνληαη θεηκεληθνί 

δείθηεο γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απφςεσλ (γηαηί, επεηδή, αθνχ), γηα ηε ζχλδεζε ησλ απφ-

ςεσλ (επηπιένλ, εθηφο, απφ απηά…). Απφ ηα βηβιία απνπζηάδνπλ ηειείσο ζπλδεηηθά ζηνη-

ρεία πνπ εηζάγνπλ ηε δηαηχπσζε κηαο αληίζεηεο άπνςεο. Θεσξείηαη φηη ε επαλάιεςε θαη ε 

δηεχξπλζε κηαο αληίζηνηρεο πξαθηηθήο ζηε δηδαζθαιία ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο γξαθήο ζε 

φιεο ηηο ηάμεηο, κε ηελ εηζαγσγή αθφκε αληηζεηηθψλ/παξαρσξεηηθψλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρεί-

σλ, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αληίζεηεο άπνςεο ζα βνεζνχζαλ ηνπο καζεηέο ζηελ εκπέδσζε 

ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. χκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ Νηίλα (2008), ε ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ ζηελ Δ΄ ηάμε θηάλεη ηηο 79, ζηε η΄ θηάλεη ηηο 97, ζηε Γ΄ είλαη 81, ζηε Γ΄ ηάμε είλαη 

117, ελψ ηα θείκελα πνπ θαινχληαη λα παξάγνπλ νη καζεηέο κέζα απφ απηέο, θηάλνπλ ηα 

88 θείκελα θαηαλεκεκέλα ζε 31 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εξγα-

ζίαο απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ φζνλ αθνξά ηελ αηνκη-

θή εξγαζία αλαθέξνληαη 76 θείκελα θαη κφλν 12 ζε νκαδηθή εξγαζία ή εξγαζία ζε δεχγε, 

ελψ ζην ζχλνιν ησλ 88 θεηκέλσλ κφλν 42 εκθαλίδνπλ πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην, ελψ ην κε-

ηαζπγγξαθηθφ ζηάδην απνπζηάδεη ηειείσο. 

 

χκθσλα κε ηε Γηαιεθηηθή πξνζέγγηζε, ε επηρεηξεκαηνινγία αλαιχεηαη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, σο κηα δξαζηεξηφηεηα ιφγνπ πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξην-

ηήησλ ηεο θπζηθήο γιψζζαο θαη επνκέλσο σο πξάμε ιεθηηθή θαη θνηλσληθή ηαπηφρξνλα. Ζ 

γξαπηή επηρεηξεκαηνινγία είλαη δηαιεθηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο λνε-

ξά κπνξεί θαη ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ απφληα αλαγλψζηε. Δπνκέλσο αμηνπνηεί ηηο εκπεηξίεο 
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ηνπ, ηηο γλψζεηο ηνπ, ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπ, πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ιακβάλνληαο 

θαη πξνβιέπνληαο θάζε θνξά ηηο αληηξξήζεηο θαη ηελ θξηηηθή ηνπ αλαγλψζηε πξνο ηα επη-

ρεηξήκαηα πνπ ζέηεη. Σαπηνρξφλσο, αλαδεηθλχεη ηε δηεξεπλεηηθή-ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ 

ηνλ νδήγεζε ζηελ ππνζηεξηδφκελε άπνςε. πλεπψο νη απαηηήζεηο εζηηάδνληαη ζηελ νξγά-

λσζε ιφγνπ, ηε ζπλνρή θαη ηε δηαδνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ 

θαη παξαγξάθσλ (καθξνδνκή), ζην πιαίζην φκσο ησλ γεληθφηεξσλ ζπκβάζεσλ ηνπ επηρεη-

ξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ (ππεξδνκή) (παληηδάθεο, 2015). 

 

χκθσλα κε ηνπο van Eemeren et.al. (2002) φπσο αλαθέξεηαη απφ ην παληηδάθε (2015), 

νη δνκέο ηεο λνεξήο αληηπαξάζεζεο ζπγγξαθέα-αλαγλψζηε πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο ησλ 

ζηαδίσλ ηεο δηαιεθηηθήο πξνζέγγηζεο, ηα νπνία είλαη: 

α) ην ζηάδην ηεο αληηπαξάζεζεο (confrontation): ε εηζαγσγή/πξφινγνο φπνπ παξνπζηάδν-

ληαη ην ζέκα θαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε ζρέζε κε απηφ, 

β) ην ζηάδην ηεο έλαξμεο (opening): ζηελ εηζαγσγή ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ ν ζπγγξαθέαο 

πξνζδηνξίδεη ηελ θεληξηθή έλλνηα γχξσ απφ ηελ νπνία ζα εθθξαζηεί ε δηαθσλία, 

γ) ην ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (argumentation): ζην θχξην κέξνο ν ζπγγξαθέαο ππε-

ξαζπίδεηαη ηελ άπνςή ηνπ κε επηρεηξήκαηα θαη αληηπαξαζέηεη ηα επηρεηξήκαηα ηεο αληίπα-

ιεο άπνςεο, 

δ) ην ζηάδην ηνπ ζπκπεξάζκαηνο (concluding): ζηνλ επίινγν ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην 

ηειηθφ ζπκπέξαζκα. 

 

Σν ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (θχξην κέξνο) απνηειεί ην ελδηαθέξνλ θνκκάηη ηνπ γξα-

πηνχ θεηκέλνπ, φπνπ ζα νξγαλσζνχλ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηα αληεπηρεηξήκαηα κεηαμχ ηνπο 

(καθξνδνκή), έηζη ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ε δηαιεθηηθή θχζε ηεο αληηπαξάζεζεο. Σα επη-

ρεηξήκαηα κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ κε δχν ηχπνπο: α) νκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ 

απφ ηε κηα πιεπξά θαη αληεπηρεηξεκάησλ απφ ηελ άιιε, β) άκεζε ζχλδεζε θάζε επηρεηξή-

καηνο κε ην αληίζηνηρν αληεπηρείξεκα. 

 

Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: α) Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαη β) βηληενπξνβνιέαο, ζε 

ζχλδεζε κε ηνλ Ζ/Τ. Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πινπνηήζεθαλ ηφζν ζηε ζρνιηθή ηάμε κε 

ηε ρξήζε ηεζζάξσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φζν θαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

ηνπ 3
νπ

 Π.Γ.. Δπφζκνπ, κε ηε ρξήζε δψδεθα Ζ/Τ. 
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Καηά ηε δηδαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ εθαξκφζηεθαλ ηξία ζηάδηα πνπ πξνηεί-

λνπλ νη Flower & Hayes (1994). Αξρηθφ ζηάδην είλαη ην πξνζπγγξαθηθφ. πγθεθξηκέλα, 

ζην ζηάδην απηφ νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ επεμεξγάδνληαη ζπγθξηηηθά θαη 

θξηηηθά απζεληηθά θείκελα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ γισζζηθή πνηθηιία φρη πιένλ κφλν 

ζην επίπεδν ηεο λνεκαηηθήο αλάιπζεο, αιιά κειεηνχλ πψο νη δηαθνξεηηθνί ζηφρνη πξαγκα-

ηψλνληαη θάζε θνξά κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ιεθηηθέο πξάμεηο. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ππεξδνκήο ηνπ θεηκέλνπ ζα απνηειέζνπλ θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ παξαγσγή απφ 

ην καζεηή αληίζηνηρνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Δπίζεο, αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα λα νξγαλψζνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο, λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ην θείκελν πνπ ζα παξαγάγνπλ ζηελ 

επφκελε θάζε.  

 

ην δεχηεξν ζηάδην, ην ζπγγξαθηθφ, νη καζεηέο ζπγγξάθνπλ ηελ πξψηε εθδνρή ηνπ θεηκέ-

λνπ ηνπο κε βάζε ην ζρεδηάγξακκα πνπ έθηηαμαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Λακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο φηη ν γξαπηφο ηνπο ιφγνο πξέπεη λα είλαη ζαθήο, λα παξνπζηάδεη γισζζηθή ζπ-

λνρή θαη θεηκεληθή ζπλεθηηθφηεηα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζεκεία αλαθνξάο πνπ εληφ-

πηζαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην.  

 

ην ηξίην ζηάδην, ην κεηαζπγγξαθηθφ, νη καζεηέο επαλεμεηάδνπλ, δηνξζψλνπλ, αμηνινγνχλ 

ην γξαπηφ ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο κνξθήο. Καζηζηνχλ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ην θείκελφ ηνπο θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη (Μαηζαγγνχξαο, 2009).  

 

Ζ δηδαζθαιία ζηελ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζην κνληέιν ησλ Hayes & Flower (1986) 

φπνπ ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηηο επηκέξνπο ππν-δηαδηθαζίεο γέλλεζεο 

ηδεψλ, νξγάλσζεο, ζηνρνζεζίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, νη καζεηέο είηε 

εληνπίδνπλ ηα δεηνχκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζέκα πνπ ηνπο αλαηίζεηαη (ζηφρνη πεξηε-

ρνκέλνπ), είηε βαζίδνληαη ζηνλ επηδησθφκελν επηθνηλσληαθφ ζθνπφ, ηηο ζρέζεηο ζπγγξαθέ-

α-καζεηή κε αλαγλψζηε/αθξναηή, ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα παξαρζεί (ξεηνξηθνί ζηφ-

ρνη). Οη ζηφρνη νδεγνχλ ην καζεηή ζην ζρεδηαζκφ παξαγσγήο ηδεψλ θαη νξγάλσζήο ηνπο, 

θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηνπο (θείκελν πνπ ζα παξαρζεί) θαη θπζηθά παξαθη-

λνχλ ην καζεηή/ζπγγξαθέα ζην ζπλεηδεηφ έιεγρν πξνο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ. Ζ παξαγσγή 

γξαπηνχ θεηκέλνπ, δειαδή ε κεηαθνξά ησλ ηδεψλ ζε νξγαλσκέλν γξαπηφ ιφγν κε ζπλνρή 

θαη αιιεινπρία απνηειεί ζεκαληηθή ζρνιηθή δεμηφηεηα, ε θαηάθηεζε ηεο νπνίαο ζεσξείηαη 
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πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επίδνζε θαη ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ καζεηψλ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ην ζπλδπαζκφ γλσζηηθψλ, κεηαγλσζηηθψλ, 

γισζζηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο γξαθνζπκβνιη-

θέο δεμηφηεηεο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο 

ζχλζεζεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ κελχκαηνο (Πνιπρξφλε & Πξίληεδε, 2011). 

  

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο 

επηρεηξεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην παληηδάθε (2015):  

 

Γηαςεχδσ: μεθηλψ απφ επηρεηξήκαηα ηνπ αληηπάινπ θαη ηα αλαηξψ (π.ρ. «Τπάξρεη πνιχο 

θφζκνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ηα ηξφιετ θαη ηα 

ιεσθνξεία είλαη ε αξγνπνξεκέλε ηνπο πξνζέιεπζε, κε απνηέιεζκα λα ζηνηβάδεηαη ν θφ-

ζκνο θη ε αηκφζθαηξα κέζα ζηα νρήκαηα λα είλαη δπζάξεζηε. Ση αληηηείλεηε ζε απηφ ην 

επηρείξεκα;»). 

Απνδέρνκαη θαη Γηαςεχδσ: μεθηλψ απφ ηα ηζρπξά επηρεηξήκαηα ηνπ αληηπάινπ θαη αλαηξψ 

ηα ιηγφηεξα πεηζηηθά. 

Τπνζηεξίδσ θαη αληηθξνχσ: Ξεθηλψ απφ ηα δηθά κνπ επηρεηξήκαηα θαη αληηθξνχσ ηα αληε-

πηρεηξήκαηα πνπ πηζηεχσ φηη ζα πξνβάιιεη ν αληίπαινο.  

πλζέησ: Αλαπηχζζσ κηα ζέζε ή ιχζε πνπ απνξξέεη απφ ηα ηζρπξά επηρεηξήκαηα θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ (π.ρ. «Πηζηεχεηο φηη είλαη ζσζηή ε πξσηνβνπιία ηνπ ΟΑΑ λα δηνξγαλψζεη 

δηαγσληζκφ θσηνγξαθίαο γηα λα πξνζειθχζεη ην θνηλφ; Αηηηνιφγεζε ηελ άπνςή ζνπ». 

 

4.4.1 Γεκηνπξγία νκάδσλ 

 

Οη καζεηέο θαηαλεκήζεθαλ ζε νκάδεο ηεζζάξσλ ή ηξηψλ κειψλ νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ κε θξηηήξην ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ιφγν, ψζηε λα εί-

λαη αλνκνηνγελείο θαη ελαιιαζζφκελεο θάζε θνξά. Ο ηξφπνο απηφο θαηαλνκήο επηιέρζεθε 

επεηδή νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη αλνκνηνγελείο νκάδεο εμαζθαιίδνπλ πνηθηιία εξεζη-

ζκάησλ, εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή κάζεζε, απνηξέπνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ αδχλα-

κσλ καζεηψλ. Δπνκέλσο νη νκάδεο ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνληαη απφ κέιε ησλ νπνίσλ νη 

ηθαλφηεηεο δε δηαθέξνπλ ππεξβνιηθά θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη (Καλάθεο, 2001). Οη 

ξφινη ησλ κειψλ (ζπληνληζηήο, θαζνδεγεηήο, γξακκαηέαο, αλαγλψζηεο) ήηαλ ζαθψο θα-
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ηαλεκεκέλνη θαη άιιαδαλ ζε θάζε λέν θείκελν πνπ ζπλέζεηαλ νη καζεηέο, ψζηε φινη απν-

θφκηδαλ ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ θάζε ξφιν. 

 

Αξρηθά, κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο δηδάρηεθαλ ηηο έλλνηεο, δειαδή ηνλ 

νξηζκφ ηνπ επηρεηξήκαηνο θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. ηε ζπλέρεηα κέζα απφ έλα δνκε-

κέλν θείκελν δηδάρηεθαλ ηε Γνκή/νξγάλσζε ελφο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ, έςαμαλ, 

βξήθαλ θαη θαηαλφεζαλ α) ηελ: Δηζαγσγή/Πξφινγνο: πξναλαγγειία/παξνπζίαζε ηεο ζέ-

ζεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο, β) ηα Γεδνκέλα: ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη ηεθκεξίσλ, γ) ηελ Αη-

ηηνιφγεζε/αλαζθεπή: ρξήζε επηρεηξεκάησλ/αληίθξνπζε αληίζεησλ ζέζεσλ, δ) ην πκπέ-

ξαζκα/Δπίινγνο: Καηάιεμε/πξνηάζεηο). Οη καζεηέο αζθήζεθαλ λα εληνπίδνπλ ζε έλα θεί-

κελν ηα επηρεηξήκαηα, λα θαηαλννχλ ην ζηφρν ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα επηρεηξή-

καηα γηα λα πείζνπλ ππνδπφκελνη ξφινπο, λα γξάθνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζε κηα παξά-

γξαθν κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πξφηαζε, λα επηζεκαίλνπλ ην εηδηθφ ιεμηιφγην ηεο επη-

ρεηξεκαηνινγίαο. 

 

Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηδηαίηεξα ζηα θείκελα επηρεηξεκάησλ, ρξεζηκνπνηε-

ζήθαλ νη πίλαθεο ή ηα δηαγξάκκαηα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά. Οη πίλαθεο κε 

δχν ζηήιεο, φπνπ παξαηίζεληαη επηγξακκαηηθά ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά κηαο 

άπνςεο, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο θαη λα αλαζθεπάζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο αληίπαιεο ζέζεο (Catts & Kamhi, 1999, 

ζ.282). Σα δηαγξάκκαηα επίζεο ππνδεηθλχνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ ελδεδεηγκέλε νξγάλσζε 

ηνπ δεηνχκελνπ είδνπο θεηκέλνπ (π.ρ. ηελ νξγάλσζε ελφο απηνβηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, 

κηαο επηζηνιήο, κηαο αίηεζεο), αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ελφο δνθηκηαθνχ θεηκέλνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλνρή ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ δφζεθαλ: 

  

α) θάξηεο ιεμηινγίνπ πεξηγξαθήο επηρεηξεκαηνινγίαο νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ: 

 δηαηππψλσ ηελ άπνςή κνπ (π.ρ. είλαη γλσζηφ φηη.., εηδηθφηεξα.., θιπ), 

  ζπλδεηηθέο ιέμεηο – θξάζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε ζεκαηηθή πξφηαζε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο (π.ρ. ε 

δηαπίζησζε απηή δελ απνηειεί ιεθηηθή ππεξβνιή, εθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαηά ζπ-

λέπεηα είλαη αλάγθε, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε θιπ), 
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 γηα ηα πξψηα επηρεηξήκαηα (π.ρ. θαηαξρήλ, ηειηθά, ην επφκελν επηρείξεκα/ζέκα πνπ ζα καο 

απαζρνιήζεη θηι.),  

 γηα ηα επφκελα, 

 γηα ηα επηπιένλ,  

 γηα ηα αληίζεηα επηρεηξήκαηα,  

 γηα λα δψζσ παξαδείγκαηα, 

 γηα λα νινθιεξψζσ ηελ άπνςή κνπ (π.ρ. γηα λα ζπλνςίζνπκε, ζπκπεξαζκαηηθά, αλαθεθα-

ιαηψλνληαο, θιπ). 

β) Κάξηεο ζχλδεζεο παξαγξάθσλ 

 κε αλησλπκίεο, κε επαλάιεςε ιέμεσλ, 

 κε αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ, 

 επαγσγηθά, 

 παξαγσγηθά, 

 κε δήισζε ηνπηθψλ ζρέζεσλ, 

 κε ζπλδεηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο, 

γ) Κάξηεο ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ αθνξνχλ: 

 ζπκπινθή/ζχδεπμε, 

 αηηία (π.ρ. εμαηηίαο, επεηδή, γηαηί, γηα απηφ ην ιφγν, θαηά ζπλέπεηα, θιπ.), 

 αληίζεζε/ελαληίσζε (π.ρ. αιιά, παξά, κφλν, σζηφζν, θιπ.), 

 απαξίζκεζε,  

 βεβαηφηεηα/πηζαλφηεηα, (π.ρ. πηζαλφλ, ελδέρεηαη, είλαη δπλαηφλ, θιπ.),  

 απνηέιεζκα,  

 έκθαζε,  

 επεμήγεζε, 

 νκνηφηεηα/αλαινγία (π.ρ. επίζεο, βέβαηα, θπζηθά, θιπ.),  

 δενληνινγία (π.ρ. πξέπεη, ρξεηάδεηαη, θξίλεηαη απαξαίηεην, θιπ.), 

 επεμήγεζε (π.ρ. δειαδή, εηδηθφηεξα, κε άιια ιφγηα, ζπγθεθξηκέλα, θιπ.). 
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χκθσλα κε ηα πεξηζψξηα επηινγήο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ΑΠ ν δηδάζθσλ έρεη ηε δπ-

λαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηα απφ ηα απζεληηθά ρξεζηηθά θείκελα, κε θαηαιιειφηε-

ξα θαη πην επίθαηξα, γη απηφ ζηελ παξνχζα έξεπλα αμηνπνηήζεθαλ θείκελα απφ ην δηαδί-

θηπν γηα θάζε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Απηά ήηαλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη 

άξζξα ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. Οη δηδαζθαιίεο ηεο παξαγσγήο 

γξαπηνχ θεηκέλνπ αθνξνχζαλ ηηο εμήο ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ Γιψζζαο Δ‟ Γεκνηηθνχ: α) 

ελφηεηα 2 «Ζ δσή ζηελ πφιε», αμηνπνηήζεθε ην ζέκα ησλ ΜΜΜ, β) ελφηεηα 6 «Οη θίινη 

καο, νη θίιεο καο», αμηνπνηήζεθε ε ππνελφηεηα ηα αδέζπνηα, γ) ελφηεηα 7 «Βηβιία -

Βηβιηνζήθεο» αμηνπνηήζεθε ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ, δ) ελφηεηα 11 «Παηρλίδηα», αμηνπνηήζεθε 

ην ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε, ε) ελφηεηα 16 «Αζιήκαηα-ζπνξ» 

αμηνπνηήζεθε ε ππνελφηεηα νκαδηθά αζιήκαηα, ζη) ελφηεηα 15 «Σειεφξαζε» αμηνπνηήζε-

θε ην ππνζέκα ε θαθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 

Ζ δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο πινπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο/ζηάδηα πνπ αθνξνχζαλ: α) πξν-

ζπγγξαθηθφ ζηάδην (δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ), ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζην ρψξν ηεο ηάμεο, β) ην ζπγγξαθηθφ ζηάδην (δηαδηθαζία θαηαγξαθήο), ε πινπνίεζε ηνπ 

νπνίνπ γηλφηαλ ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, θαη γ) ην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην (αλαζεψ-

ξεζεο θεηκέλνπ) ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ γηλφηαλ ζηελ ηάμε. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε θάζε θάζε/ζηάδην. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε 

ήηαλ θνηλή ζε φιεο ηηο ελφηεηεο. 

 

4.4.2 Πξνζπγγξαθηθό ζηάδην: 

 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δηάβαζαλ ην θείκελν θαη θιήζεθαλ 

ζε πξνθνξηθή αληηινγία – Γνκεκέλε ζπδήηεζε (debate). Ο ρψξνο δηακνξθψζεθε θαηάι-

ιεια, θαη ην παηρλίδη άξρηζε. Ζ ζπληνληζηηθή επηηξνπή πνπ απνηεινχληαλ απφ ηξία 3 παη-

δηά, είρε θαη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ δηαιφγνπ, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο ην-

πνζέηεζεο ηνπ ζέκαηνο, θαη ηεο θαιχηεξεο παξνπζίαο. Παξνπζίαζε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέ-

καηνο πνπ ζα ζπδεηνχζαλ. Καηφπηλ ε πξψηε νκάδα έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ππέξ ηεο άπν-

ςεο θαη ε δεχηεξε θαηά ηεο άπνςεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηινγίαο, φηαλ ν έλαο καζε-

ηήο έθαλε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ν άιινο θαινχληαλ λα αληηθξνχζεη ηελ άπνςε. Έηζη εμε-



73 

ιηζζφηαλ ην παηρλίδη κέρξη λα θαηαιήμεη ε επηηξνπή φηη είραλ εμαληιεζεί ηα επηρεηξήκαηα 

θαη πξνρσξνχζε ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηεο ζπδήηεζεο. 

 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο αθνχ δηάβαδαλ ην θείκελν απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο θα-

ηαλφεζεο θαη έγξαθαλ κηα κηθξή παξάγξαθν γηα κία εξψηεζε. (π.ρ. «Γξάςε ηε ζεκαζία 

ηεο πξφηαζεο: Υσξίο λα είλαη βέβαηα ε „πεξηνχζηα‟ γιψζζα ηνπ θφζκνπ…», Αζθήζεηο φπσο: 

Να απνδψζεηε ην λφεκα ηεο θάζε παξαγξάθνπ ηνπ α΄ θεηκέλνπ ζε κία πξφηαζε, «ηα νκα-

δηθά αζιήκαηα καζαίλεηο λα είζαη έηνηκνο, λα ζπγθξαηηέζαη, λα πεξηκέλεηο ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή, λα ζπζηάδεηο ηηο αηνκηθέο ραξέο ε πξνηίκεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο. Μα-

ζαίλεηο λα πξνζαξκφδεηο ηηο αηνκηθέο ηδηφηεηεο ζνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ, λα εθκε-

ηαιιεχεζαη φζν κπνξείο, γηα ηελ λίθε ηα ειαηηψκαηα θαη ηα πξνηεξήκαηα ζνπ. Με ηελ κέ-

ζνδν απηή κνλάρα κπνξείο λα αζθεζείο γηα ην κεγάιν παηρλίδη αξγφηεξα, ηεο δεκφζηαο 

δσήο. Γξάςε κηα παξάγξαθν γηα λα εθθξάζεηο ηε γλψκε ζνπ, γη απηή ηελ παξάγξαθν»). 

 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα: νη καζεηέο θαηέγξαθαλ ζην γξαθηθφ νξγαλσηή ηε δνκή ηνπ επηρεηξε-

καηνινγηθνχ θεηκέλνπ, έβξηζθαλ ηελ εηζαγσγή (παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο), ηα δεδνκέλα 

(παξαηεξήζεηο, εκπεηξηθέο αλαθνξέο), ηελ αηηηνιφγεζε (επηρεηξήκαηα, αληεπηρεηξήκαηα) 

θαη ηέινο ην ζπκπέξαζκα. (π.ρ. «Γξάςε ζχληνκα ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην θείκελν γηα λα αλαδεηρζεί ε αμία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο», «Μπνξείο λα αλαθέξεηο κε 

ζχληνκν ηξφπν ηα επηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα ηνπ θεηκέλνπ;»). 

 

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα: νη καζεηέο εμαζθνχληαλ ζε ιεμηινγηθέο αζθήζεηο, κέζα απφ ην θείκε-

λν έβξηζθαλ ζπλψλπκα ή αληψλπκα, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ιεμηθνχ ή πξνζπαζνχζαλ λα εθκαηεχζνπλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα δψ-

ζνπλ ηε δηθή ηνπο εμήγεζε. (π.ρ. «Γξάςε ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ην θείκελν ζηηο ιέμεηο ζε-

καίλνλ θαη ζεκαηλφκελνλ», «Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο θξάζεο «θαθνπνίεζε ηεο 

γιψζζαο»; «Μεηαδίδνληαη, γηγάλησζε, ζχλζεηε: Να δψζεηε έλα ζπλψλπκν, Ακθίδξνκεο, 

εχρξεζηα, νινθιεξσκέλε: Να δψζεηε έλα αληψλπκν», «Πξνζπάζεζε λα εμεγήζεηο ηελ 

πξφηαζε πνπ είλαη κε πιάγηα γξαθή. Ση θαηαιαβαίλεηο απφ ηελ πξφηαζε απηή;», «Πψο θα-

ηαιαβαίλεηο απηέο ηηο θξάζεηο, γξάςε ηελ πξνζσπηθή ζνπ άπνςε. αλ εξγάδεζαη γηα λα ηθα-

λνπνηείο φρη εζσηεξηθέο ζνπ επηηαγέο παξά γηα λα πιεξσζείο, είζαη κηζηνθφξνο δελ είζαη 

πνιεκηζηήο. "φπνηνο δελ βξίζθεη ηελ αληακνηβή κέζα ηνπ είλαη ζθιάβνο»). 
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5
ε
 δξαζηεξηόηεηα: νη καζεηέο εμαζθήζεθαλ ζηελ παξαγσγή ηεο πεξίιεςεο, ε νπνία είλαη 

ζπλπθαζκέλε δξάζε κε ηε δηδαζθαιία επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ (π.ρ. «Να απνδψζε-

ηε ην λφεκα ηεο θάζε παξαγξάθνπ ηνπ α΄ θεηκέλνπ ζε κία πξφηαζε, «Να γξάςεηε ηελ πε-

ξίιεςε ηνπ α΄ θεηκέλνπ (100-120 ιέμεηο», «Να αλαπηχμεηο ζε κηα παξάγξαθν: «Με πνηνπο 

ηξφπνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ππνινγηζηήο ζηελ εθπαίδεπζε;», «Γξάςε έλαλ ηίηιν 

γηα θάζε παξάγξαθν. Μεηά έλσζέ ηνπο θαη γξάςε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνη-

ψληαο ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο»). 

 

6
ε
 δξαζηεξηόηεηα: νη καζεηέο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ θαηαλννχζαλ θάζε 

θνξά ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ φπσο απνδίδνληαλ απφ ην ζπγγξαθέα (π.ρ. «Μπνξείο λα πεξη-

γξάςεηο ην χθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην θείκελφ ηεο ε ζπγγξαθέαο; Τπάξρνπλ δηαθνξέο θαη 

πνηεο κε ην πξνεγνχκελν θείκελν πνπ κειεηήζακε;», «Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηελ άπνςε 

ηεο ζπγγξαθέα πάλσ ζην ζέκα «Βηβιίν θαη ππνινγηζηήο»; Γηαθέξεη πνιχ απφ ηελ άπνςε 

ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεηκέλνπ πνπ κειεηήζακε;», «Αλ δελ δηαθέξεη, πνχ λν-

κίδεηε φηη νθείιεηε απηή ε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ απφ ηελ θα Marina 

Kandroudi;»). 

 

4.4.3 πγγξαθηθό ζηάδην  

 

Οη καζεηέο πινπνηνχζαλ ηελ παξαγσγή ιφγνπ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, ρσξη-

ζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ θαη 1 νκάδα ηξηψλ αηφκσλ, θαζηζκέλνη αλά δχν ζηνλ ππν-

ινγηζηή, γξάθνληαο ζην ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν Google Docs. Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 

ζρεδηάγξακκα πνπ είραλ εηνηκάζεη πξνθεηκέλνπ λα γξάςνπλ νκαδηθά ζε ραξηνγξαθεκέλν 

ρψξν. Σν έγγξαθν Google Docs είρε δηακνηξαζηεί ζε φινπο ζην ινγαξηαζκφ e-mail ηνπο, 

εθεί θάζε καζεηήο είρε ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο είραλ νξίζεη 

ηνπο ξφινπο θαη ηαπηφρξνλα έγξαθαλ ην θείκελν ηνπο. Σα θείκελα πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο 

ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ είλαη: 

 

«χκθσλα κε ην θείκελν, ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηνπ ΟΑΑ θαη ηηο πξνηξνπέο ηεο πν-

ιηηείαο πνην ηξφπν επηιέγεηε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, πξνηηκάηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθν-

ξάο ή ην απηνθίλεην; Αηηηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο;» 
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«Γξάςηε έλα θείκελν φπνπ αλαθέξεηε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ H/Y 

ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη πνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Να εθθξάζεηε επηρεηξεκαηνινγψληαο ηε δηθή ζαο άπνςε». 

 

«Βξίζθεηο έλα θηιήζπρν, εχζπκν ζθπιάθη, απνθαζίδεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ λα ην θξα-

ηήζεηο, φκσο ζηελ πνιπθαηνηθία ζνπ δελ επηηξέπνληαη ηα δψα. Πηζηεχεηο φηη είζαη ηθαλφο 

λα ην θξαηήζεηο, φκσο νη γείηνλεο αληηδξνχλ. Πξνζπάζεζε λα ηνπο πείζεηο γηα ηελ άπνςή 

ζνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα;» 

 

«Γηνξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν ζνπ κηα εκεξίδα θαη έρεηο λα παξνπζηάζεηο έλα ζέκα πνπ α-

θνξά ηελ ζπνπδαηφηεηα, αμία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φκσο ηειεπηαία ζηηο κέξεο καο γίλε-

ηαη ιφγνο γηα ηελ θαθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Μπνξείο λα γξάςεηο έλα άξζξν φ-

πνπ θαίλεηαη ε αμία ηεο θαη πνηα ε θαθνπνίεζε πνπ γίλεηαη απφ καο». 

 

«Ο Γήκνο ζνπ δηνξγαλψλεη κηα εκεξίδα θαη νθείιεηο σο αγσληδφκελνο λα επηρεηξεκαηνιν-

γήζεηο γηα ηα νθέιε ηνπ νκαδηθνχ θαη ηνπ αηνκηθνχ παηρληδηνχ». 

 

«ην δηαγσληζκφ αληηινγίαο πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν ζνπ έρεηο λα παξνπζηάζεηο 

ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα «Έληππν βηβιίν ή ειεθηξνληθφ βηβιίν;» Γξά-

ςε ηα επηρεηξήκαηα ζνπ φπνπ θαίλεηαη ε άπνςή ζνπ;» 

 

4.4.4 Μεηαζπγγξαθηθό ζηάδην  

 

Ζ νκάδα ησλ ζπγγξαθέσλ/καζεηψλ δηαηεξψληαο ηνπο θαηαλεκεκέλνπο ξφινπο αλαζεσ-

ξνχζαλ/βειηίσλαλ ην θείκελφ ηνπο αμηνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ ηνπο δφζεθαλ ζχκθσλα κε 

ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε 

θαη βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα ν ζπληνληζηήο έρνληαο ην Πξσηφθνιιν 

Αλαζεψξεζεο Δπηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ (παληηδάθεο, 2015) νξγάλσλε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δηφξζσζε ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ, πεξηερνκέλνπ, 

δνκήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, χθνπο θαη γιψζζαο. 
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4.5 Γηαδηθαζία  

 

Αξρηθά, απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία δεηήζεθε ε ζπγγξαθή ελφο αξ-

ρηθνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ (pre-test/αξρηθή κέηξεζε) κε ηε κνξθή δνθηκίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη αξρηθέο επηρεηξεκαηνινγηθέο ηθαλφηεηεο γξαθήο. Γείθηεο 

επίηεπμεο σο πξνο ην θξηηήξην ηεο δνκήο ηνπ γξαπηνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ζα 

είλαη: 

i. ε παξνπζίαζε ηεο ηνπνζέηεζεο,  

ii. ηεο ζηήξημεο ηεο ηνπνζέηεζεο µε επηρεηξήµαηα,  

iii. ησλ αληεπηρεηξεµάησλ, 

iv. ησλ επηρεηξεµάησλ αλαζθεπήο, 

v.  ηνπ ζπµπεξάζµαηνο. 

Χο πξνο ην θξηηήξην ζπλνρήο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο νη δείθηεο επίηεπ-

μεο ζα είλαη: 

i. δείθηεο µεηαμχ επηρεηξεµάησλ, 

ii. δείθηεο µεηαμχ αληεπηρεηξεµάησλ,  

iii. δείθηεο µεηαμχ επηρεηξεµάησλ αλαζθεπήο,  

iv. αληηζεηηθνί δείθηεο, 

v. παξαρσξεηηθνί δείθηεο θαη  

vi. ζπµπεξαζµαηηθνί δείθηεο.  

Αθφκε νη καζεηέο κε ζρεηηθέο αζθήζεηο αμηνινγήζεθαλ ζηελ θαηαλφεζε δνκήο ηνπ επη-

ρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ. Οη δείθηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ: 

i. εληνπηζκφο ηνπ βαζηθνχ πξνβιήκαηνο/επηρεηξήκαηνο, 

ii. εληνπηζκφο ησλ δεδνκέλσλ (παξαδεηγκάησλ/ηεθκεξίσλ), 

iii. εληνπηζκφο ησλ επηρεηξεκάησλ, 

iv. εληνπηζκφο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο.  

Σν ζέκα πνπ δεηήζεθε λα αλαπηπρζεί γξαπηά απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ ην: «Ο ήιηνο είλαη 

πνιχηηκνο ρσξίο απηφλ δε ζα ππήξρε δσή. Πνηα ηα ζεηηθά νθέιε ζηε γε θαη πνηεο νη αξλεηη-



77 

θέο επηδξάζεηο ηνπ ζηνπο αλζξψπνπο. Γηαηί νη επηζηήκνλεο ιέλε: «λα κελ εθζέηεηε γηα πνιιή 

ψξα ην ζψκα ζαο ζηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ην θαινθαίξη;» 

 

Καηφπηλ, εθαξκφζηεθε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ δηάξθεηαο 5 

κελψλ. Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πινπνηήζεθαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε ζε δηδαθηηθά δίσ-

ξα ζην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο γιψζζαο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηελ επη-

θνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο. Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο πεξηε-

ιάκβαλε αλάγλσζε θεηκέλσλ, αλάζεζε ξφισλ, νκαδηθέο ζπλεξγαηηθέο ζπγγξαθηθέο εξγα-

ζίεο, δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο/αληηινγίεο, δηαγξάκκαηα/πίλαθεο. 

 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ε ζπγγξαθή ελφο λένπ επηρεηξεκα-

ηνινγηθνχ θεηκέλνπ (post-test/ηειηθή κέηξεζε). Σν θείκελν πνπ δφζεθε ήηαλ αληίζηνηρν σο 

πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο κε ην αξρηθφ θείκελν, απηφ ήηαλ «Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε θηλεηή ηειεθσλία. Σειηθά είλαη θίινο ή ερζξφο ηνπ αλζξψ-

πνπ; Γξάςε ηελ άπνςή ζνπ φπνπ πξνζπαζείο λα δείμεηο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ηα ζεηηθά θαη 

ηα αξλεηηθά ηεο ρξήζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην άξζξν ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα 

ηνπ ζρνιείνπ ζνπ». Αθφκε ζην ηέινο ηεο έξεπλαο νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφ-

γην πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο γηα ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θεηκέλνπ, ηε 

ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.  

 

4.6 Πεξηγξαθή ηνπ κέζνπ αμηνιόγεζεο  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ έγηλε κε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο κηα κέζνδν δηακνξθσηηθήο 

θαη πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ. Ζ ξνπκπξίθα παξέρεη έλα ηξφπν απνηίκεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε βά-

ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δηαβαζκίζεηο πνηφηεηαο γηα θαζέλα απφ απηά θαη κπνξεί λα 

αμηνινγήζεη αθφκε θαη κηα δηδαζθαιία. Ζ ηερληθή αμηνιφγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο πεξηιακ-

βάλεη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο επίδνζεο (criteria), ηα νπνία απνηεινχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί έλα αηνκηθφ έξγν, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ζσζηφ. Σα επίπεδα επίδνζεο 

έξγνπ (standards), κε ηελ αληίζηνηρε θιίκαθα βαζκνινγίαο (numeric scale), ηε ιεπηνκεξή 

δηαθξηηή πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ επίδνζεο (description of criteria) (Andrade, 2001). 

 



78 

Σα αξρηθά θαη ηα ηειηθά θείκελα αλαιχζεθαλ απφ ηξηκειή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε 

ηα αθφινπζα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Ζ ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο γξαπηνχ θεηκέλνπ πε-

ξηιάκβαλε ηα εμήο θξηηήξηα επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ: 

1
ν
 ζέζε/ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο 

2
ν
 ζηήξημε ηεο ζέζεο 

3
ν
 αλαζθεπή επηρεηξεκάησλ 

4
ν
 απνδείμεηο 

5
ν
 ζπκπέξαζκα 

6
ν
 αξηζκφο επηρεηξεκάησλ 

7
ν
ιεμηιφγην 

8
ν
 κνξθνινγία, ζπλνρή/ζπλεθηηθφηεηα 

9
ν
 απνηειεζκαηηθφηεηα 

10
ν
 ξνή 

11
ν
 πεξηερφκελν 

12
ν
 έθηαζε θεηκέλνπ 

13
ν
 πεγέο 

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πεξηειάκβαλε ηηο επηδφζεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ νξγα-

λσκέλεο ζε πέληε επίπεδα απφδνζεο: 5=Δμαηξεηηθφ, 4=Πνιχ θαιφ, 3=Καιφ, 2=Μέηξην, 

1=Υακειφ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν αλαζεψξεζεο γξαπηήο αλάιπζεο επηρεηξε-

καηνινγηθνχ θεηκέλνπ (παληηδάθεο, 2015) δφζεθε έκθαζε: 

α) ηε δνκή ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε καο: 

i. ηε ζχλδεζε ηνπ ηίηινπ κε ην παξαγφκελν θείκελν, 

ii. ηε ζαθήλεηα, δειαδή αλ ην πξφβιεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη είλαη μεθάζαξν ζηνλ 

αλαγλψζηε, 

iii. ηε ζπλνρή (cohesion), δειαδή αλ ππάξρνπλ γξακκαηηθνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, 

iv. ηε ζπλεθηηθφηεηα (coherence), δειαδή αλ ππάξρνπλ ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, 

v. ην ζπκπέξαζκα ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ. 
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β) ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε καο: 

i. ηελ νξγάλσζε φινπ ηνπ θεηκέλνπ (ζπλνιηθή δνκή, έιεγρνο ηνπ γξαπηνχ, ζπλέρεηα, 

global planning), 

ii. ηελ νξγάλσζε θάζε παξαγξάθνπ (ινγηθή ζπλέρεηα ησλ παξαγξάθσλ πνπ παξαζέηεη 

ν ζπγγξαθέαο,  

iii. ηελ επηρεηξεκαηνινγία - πεηζηηθφηεηα: Ο ζπγγξαθέαο γηα λα πείζεη ηνλ αλαγλψζηε 

πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην ζέκα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, πνιιαπιέο φςεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειε αηηηνινγία, γεγνλφηα, παξαδείγκαηα. 

γ) ηνλ ηξφπν γξαςίκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε καο: 

i. ην θαηάιιειν ιεμηιφγην θξάζεσλ, δνκή ησλ πξνηάζεσλ κε ηηο νπνίεο κπνξεί 

λα πεηζηεί ην αθξναηήξην, 

ii. ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, λα ππάξρεη 

αθξίβεηα ζε φια ηα επίπεδα, 

iii. ην χθνο, λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο απνδέθηεο ελφο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέ-

λνπ. 

 

Χο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε αθφκε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηειάκβαλε 

20 εξσηήζεηο (Suwantarathip & Wichadee, 2014) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηεξεχλεζε α) ηφζν 

ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θεηκέλνπ κέζσ ηνπ Google 

Docs, β) φζν θαη λα γίλεη δηεξεχλεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ επέδεημαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Οη απαληήζεηο γηα ην α‟ κέξνο δφζεθαλ ζε 

5βαζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert απφ 1=δηαθσλψ απφιπηα έσο 5=ζπκθσλψ απφιπηα, ελψ νη 

απαληήζεηο γηα ην β΄ κέξνο δφζεθαλ ζε 5βαζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert απφ 1=πνιχ ιίγν 

έσο 5=πάξα πνιχ. Οη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ δχν ηκεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγί-

νπ ήηαλ: γηα ηε ζπλεξγαζία A Cronbach=75, γηα ηηο απφςεηο A Cronbach=87. 

 

4.7 Αλακελόκελα Οθέιε 

 

Bάζε ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη, θαίλεηαη πσο ε ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εξγα-

ιεία ζπλεξγαηηθήο γξαθήο ζην δηαδίθηπν επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ νη 

νπνίνη γξάθνληαο ζε ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πξνεηνηκάδνληαη γηα λέεο, κε αλακελφκελεο 
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επθαηξίεο γξαθήο. Αλ θαη έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεξ-

γαηηθήο γξαθήο ζηνλ ηζηφ ζηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δελ αλαθέ-

ξνληαη εξγαζίεο γηα ηε ρξήζε ηεο ζηε δηδαζθαιία επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κε ρξήζε 

Google docs ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ παξνχζα έξεπλα ήηαλ βαζηζκέλε ζηε ζε-

σξία δηδαζθαιίαο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ, ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο, θαη 

έγηλε αμηνπνίεζε ηνπ Google Docs σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμη-

νηήησλ γξαθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ζε καζεηέο Δ΄ Γεκνηηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έ-

ξεπλαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ γξαπηψλ ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή 

ελίζρπζε ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δ-

πίζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ κε ην εξγαιείν Google Docs. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

Παξoπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

 

Γηα λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ αξρηθήο θαη ηειη-

θήο κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα θξηηήξηα θαη ην ζχλνιν ηεο ξνπκπξί-

θαο εθαξκφζηεθαλ δεπγαξσηά t test κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<.05. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 16.  

 

ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ. Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ηα α-

πνηειέζκαηα α) απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή γξαπηνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ηνπ δηα-

δηθηπαθνχ εξγαιείνπ Google Docs ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο ζηελ Δ‟ Γε-

κνηηθνχ κε ηε ρξήζε ξνπκπξίθαο θαη β) απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ 

γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ρξήζε εξσ-

ηεκαηνινγίνπ. 

 

5.1 Αμηνιόγεζε καζεηώλ ζην επηρεηξεκαηηθό θείκελν  

ηνλ Πίλαθα 1 θαίλνληαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αμηνινγήζεθε ζε θάζε επίπεδν ηεο 

ξνπκπξίθαο ζην θάζε θξηηήξην θαζψο θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπο πξηλ θαη κεηά ην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. 

Πίνακας 1.  

πρλφηεηεο θαη πνζνζηά καζεηψλ πνπ βαζκνινγήζεθαλ αλά επίπεδν ηεο ξνπκπξίθαο ζε θάζε 

θξηηήξην πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε  
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Κξηηήξηα ξνύκπξηθαο 

Δπίπεδα  

Δμαηξεηηθφ (5) Πνιχ Καιφ (4)  Καιφ (3) Μέηξην (2) Υακειφ (1) 

πξηλ κεηά  πξηλ κεηά  πξηλ κεηά  πξηλ κεηά  πξηλ κεηά  

1
ν
: Θέζε/ηνπνζέηεζε 

9 

42.9% 

8 

38.1% 

1 

4.8% 

5 

23.8% 

4 

19% 

3 

14.3% 

3 

14.3% 

2 

9.5% 

4 

19% 

3 

14.3% 

2
ν
: ηήξημε 

2 

9.5% 

9 

42.9% 

6 

28.6% 

5 

23.8% 

6 

28.6% 

4 

19% 

7 

33.3% 

3 

14.3% 
- - 

3
ν
: Αλαζθεπή - 

8 

38.1% 
- 

2 

9.5% 

1 

4.8% 

3 

14.3% 

2 

9.5% 

6 

28.6% 

18 

85.7% 

2 

9.5% 

4
ν
: Απνδείμεηο - 

9 

42.9% 

2 

9.5% 

1 

4.8% 

5 

23.8% 

3 

14.3% 

10 

47.6% 

8 

38.1% 

4 

19% 
- 

5
ν
 : πκπεξάζκαηα 

11 

52.4% 

10 

47.6% 
- 

2 

9.5% 

2 

9.5% 

2 

9.5% 

5 

23.8% 

2 

9.5% 

3 

14.3% 

5 

23.8% 

6
ν 
: Αξηζκφο επηρεηξεκάησλ - 

10 

47.6% 

3 

14.3% 

2 

9.5% 

7 

33.3% 

4 

19% 

11 

52.4% 

5 

23.8% 
- - 

7
ν
: Λεμηιφγην - 

3 

14.3% 

1 

4.8% 

4 

19% 

9 

42.9% 

8 

38.1% 

11 

52.4% 

6 

28.6% 
- - 

8
ν
: Μνξθή θεηκέλνπ - 

3 

14.3% 

2 

9.5% 

5 

23.8% 

9 

42.9% 

8 

38.1% 

9 

42.9% 

5 

23.8% 

1 

4.8% 
- 

9
ν
: Απνηειεζκαηηθφηεηα - 

6 

28.6% 

2 

9.5% 

5 

23.8% 

8 

38.1% 

6 

28.6% 

10 

47.6% 

4 

19% 

1 

4.8% 
- 

10
ν
: Ρνή - 

4 

19% 

2 

9.5% 

4 

19% 

6 

28.6% 

9 

42.9% 

12 

57.1% 

4 

19% 

1 

4.8% 
- 

11
ν
: Πεξηερφκελν - 

4 

19% 

1 

4.8% 

3 

14.3% 

7 

33.3% 

9 

42.9% 

13 

61.9% 

5 

23.8% 
- - 

12
ν 
: Έθηαζε

 
 - 

12 

57.1% 
- 

3 

14.3% 

7 

33.3% 

3 

14.3% 

9 

42.9% 

3 

14.3% 

5 

23.8% 
- 

13
ν 
: Πεγέο - 

9 

42.9% 
- 

3 

14.3% 
- - - - 

21 

100% 

9 

42.9% 

χλνιν - 
10 

47.6% 

6 

28.6% 

2 

9.5% 

5 

23.8% 

8 

38.1% 

10 

47.6% 

1 

4.8% 
- - 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηνπο 

κέζνπο φξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο ξνπκπξίθαο κεηαμχ αξρηθήο (Μ=31.67, ΣΑ=8.75) 

θαη ηειηθήο κέηξεζεο (Μ=45.81, ΣΑ=14.65), t(20)=-5.83, p<.001. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

βειηίσζε δηαπηζηψζεθε θαη ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο, εθηφο απφ ην 1
ν
 θαη 

ην 5
ν
 θξηηήξην (Πίλαθαο 2). Αλαιπηηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε θξηηήξην ηεο ξνπ-

κπξίθαο είραλ σο εμήο: 

Γηα ην 1
ν
 θξηηήξην, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή δπλαηνχ επηρεηξήκαηνο εηζάγεηαη γηα 

λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε δε δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κε-

ηξήζεσλ t(20)=-.79, p>.05. 
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Γηα ην 2
ν
 θξηηήξην, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ινγηθψλ δπλαηψλ επηρεηξεκάησλ πνπ 

ζηεξίδνπλ ην ζέκα, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξή-

ζεσλ t(20)=-3.6, p<.001.  

Γηα ην 3
ν
 θξηηήξην, πνπ αθνξά ζηελ αλαζθεπή επηρεηξεκάησλ-αληεπηρεηξεκάησλ πνπ ππν-

ζηεξίδνπλ ην ζέκα, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξή-

ζεσλ t(20)=-7.36, p<.001.  

Γηα ην 4
ν
 θξηηήξην, πνπ αθνξά ζηηο απνδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζέκα, δηαπηζηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ t(20)=-4.15, p<.001.  

Γηα ην 5
ν
 θξηηήξην, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ, δε δηαπη-

ζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο θαη ηειηθήο κέηξεζεο t(20)=-1.32, 

p>.05. 

Γηα ην 6
ν
 θξηηήξην ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ην ζέκα δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ t(20)=-

4.86, p<.001. 

Γηα ην 7
ν
 θξηηήξην πνπ αλαθέξεηαη ζην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρηεί ην ζέκα, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κε-

ηξήζεσλ t(20)=-4.18, p<.001. 

Γηα ην 8
ν
 θξηηήξην, πνπ αθνξά ζηε κνξθνινγία ηνπ θεηκέλνπ (γξακκαηηθή, ζχληαμε, ζπλν-

ρή/ζπλεθηηθφηεηα) δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξή-

ζεσλ t(20)=-4.18, p<.001. 

Γηα ην 9
ν
 θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (επηρεηξεκαηνινγία, πεηζηηθφηε-

ηα) δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ t(20)=-5.04, 

p<.001. 

Γηα ην 10
ν
 θξηηήξην πνπ αθνξά ζηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ (ινγηθή αιιεινπρία επηρεηξεκάησλ) 

πνπ ζηεξίδνπλ ην ζέκα, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κε-

ηξήζεσλ t(20)=-4.26, p<.001. 

Γηα ην 11
ν
 θξηηήξην πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν (πξσηφηππεο ηδέεο, ζσζηέο επηινγέο ιέμεσλ 

θαη θξάζεσλ) ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν κεηξήζεσλ t(20)=-3.87, p<.001. 

Γηα ην 12
ν
 θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ δηαπηζηψζεθε επίζεο ζηα-

ηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ t(20)=-7.79, p<.001. 
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Σέινο, γηα ην 13
ν
 θξηηήξην πνπ αθνξά ζηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα γίλεη πεη-

ζηηθφ ην απνηέιεζκα ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δη-

αθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ t(20)=-5.09, p<.001. 

Ζ απφδνζε ηεο νκάδαο ζην ζχλνιν ηεο ξνπκπξίθαο θαη ζε θάζε θξηηήξην ηεο ζηηο δχν κε-

ηξήζεηο, θαζψο θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ, θαί-

λνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο επίδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε θξηηήξην ηεο ξνχκπξη-

θαο θαίλεηαη πσο ζηα θξηηήξηα «ζηήξημε», «ιεμηιφγην», «κνξθή θεηκέλνπ» θαη «πεξηερφ-

κελν» θιπ επηηεχρζεθε βειηίσζε θαηά έλα ζρεδφλ επίπεδν αμηνιφγεζεο, ελψ ζηα θξηηήξηα 

«απνδείμεηο», «αξηζκφο επηρεηξεκάησλ», «απνηειεζκαηηθφηεηα» θαη «ξνή» ε βειηίσζε 

ήηαλ κεηαμχ ελφο θαη ελάκηζε επηπέδνπ. ηα θξηηήξηα «αλαζθεπή», «έθηαζε» θαη «πεγέο» 

ε βειηίσζε ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε αθνχ έθηαζε θαη μεπέξαζε ηα δχν επίπεδα δηαθνξά 

κεηαμχ αξρηθήο θαη ηειηθήο κέηξεζεο. 

 

Πίνακας 2.  

Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζθνξ ζηα θξηηήξηα θαη ην ζχλνιν ηεο ξνπκπξίθαο ζηηο 

δχν κεηξήζεηο θαη ζηαηηζηηθνί δείθηεο ησλ δεπγαξσηψλ t-test  

 

Κξηηήξηα ξνύκπξηθαο 

Μεηξήζεηο    

Αξρηθή Σειηθή    

Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. t p 

1
ν
: Θέζε/ηνπνζέηεζε 3.38 1.63 3.62 1.46 -.79 .437 

2
ν
: ηήξημε 3.14 1.01 3.95 1.11 -3.6 .002 

3
ν
: Αλαζθεπή 1.19 .51 3.38 1.5 -7.36 .000 

4
ν
: Απνδείμεηο 2.24 .89 3.52 1.4 -4.15 .000 

5
ν
 : πκπεξάζκαηα 3.52 1.66 3.48 1.72 .132 .897 

6
ν 
: Αξηζκφο επηρεηξεκάησλ 2.62 .74 3.81 1.28 -4.86 .000 

7
ν
: Λεμηιφγην 2.52 .60 3.19 1.03 -4.18 .000 

8
ν
: Μνξθή θεηκέλνπ 2.57 .75  3.29  1.00 -4.18 .000 

9
ν
: Απνηειεζκαηηθφηεηα 2.52 .75 3.62 1.11 -5.04 .000 

10
ν
: Ρνή 2.43 .75 3.38 1.02 -4.26 .000 

11
ν
: Πεξηερφκελν 2.43 .59 3.29 1.05 -3.87 .001 

12
ν 
: Έθηαζε

 
 2.11 .77 4.14 1.15 -7.79 .000 
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13
ν 
: Πεγέο 1.00 .00 3.14 1.93 -5.09 .000 

χλνιν 31.67 8.75 45.81 14.65 -5.83 .000 

ην κέγηζην ζθνξ ζην θάζε θξηηήξην ήηαλ 5 θαη ζην ζχλνιν ηεο ξνπκπξίθαο 65. 

 

5.2 Απόςεηο καζεηώλ 

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ειεγρζνχλ νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ζηελ θάζε εξψηεζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζε-

ηψλ θαζψο θαη ηελ αηνκηθή ηνπο ζπλεηζθνξά θαηά ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε θεηκέλσλ κέ-

ζσ Google Docs (Πίλαθαο 3). 

 

Πίνακας 3. 

Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ θάζε εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ 

Δξσηήζεηο Μ.Ο Σ.Α 

1. Μνπ άξεζε πνπ επηθνηλσλνχζα κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ αιιειεπη-

δξψληαο ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ 4.7 .70 

2. Έλησζα άλεηα πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ δηφξζσλαλ ην θείκελν πνπ 

είρα γξάςεη. 
4.22 .79 

3. Ζ νκάδα κνπ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα. 4.17 .83 

4. Έκαζα λα αληαιιάζζσ πιεξνθνξίεο γηα ην θείκελν κε ηνπο ζπκ-

καζεηέο κνπ κέζσ ηνπ Google Docs. 
4.48 .89 

5. To Google Docs κε βνήζεζε λα κνηξαζηψ ηηο ηδέεο κνπ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. 
4.3 .97 

6. Ζ γξαθή ζην πεξηβάιινλ ηνπ Google Docs κε βνήζεζε ζηε ζπλεξ-

γαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 
4.17 .88 

7. Σν πεξηβάιινλ ηνπ Google Docs ελίζρπζε ηα θίλεηξα κνπ γηα ην 

γξάςηκν ηνπ θεηκέλνπ. 
4.22 .95 

8. Ζ εξγαζία γξαθήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ζην Google Docs 

κνπ θάλεθε δχζθνιε. 
2.1 1.01 

9. Ζ εξγαζία ελίζρπζε ηε ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα κνπ, ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε γξαθή ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ζην πε-

ξηβάιινλ Google Docs. 

4.43 .66 

10. Ζ εξγαζία βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 

ζην πεξηβάιινλ Google Docs. 
4.3 .92 

11.Πφζν θαιή ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο ζνπ φζν 

αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην θείκελν; 
4.96 .92 

12. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζπλεξγαζία ηεο νκά-

δαο ζνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο; 4.17 .77 
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13. Πφζν επράξηζηε ζνπ θάλεθε ε εξγαζία ζην πεξηβάιινλ γξαθήο 

Google Docs; 4.3 1.06 

14. Θα ήζειεο λα μαλαζπκκεηάζρεηο ζε ζπλεξγαηηθή γξαθή ζην κέι-

ινλ; 
4.74 .54 

15. Ννκίδεηο φηη ην Google Docs Θα ζε βνεζνχζε θαη ζε άιιεο δξα-

ζηεξηφηεηεο γξαθήο θεηκέλνπ εξγαζηψλ;  4.00 1.16 

16. νπ θάλεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πνπ κπνξνχζεο λα ζρνιηάζεηο 

(forum) ζην πεξηβάιινλ Google Docs;  3.91 1.2 

17. Πηζηεχεηο φηη νη ζπκκαζεηέο ζνπ εθπιήξσζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή κέζσ Google Docs;  3.83 .71 

18. Οη ζπκκαζεηέο ζνπ άθνπζαλ πξνζεθηηθά ηηο ηδέεο ζνπ/ζθέςεηο 

ζνπ, ππνιφγηζαλ ηηο απφςεηο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην 

Google Docs; 
4.0 .81 

19. Πηζηεχεηο φηη ε βνήζεηα πνπ παξείρεο ζηελ νκάδα ζνπ ήηαλ ηθα-

λνπνηεηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο; 4.39 .72 

20. Πφζν ζπλεπείο ήηαλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο; 3.9 .79 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά βαζκίδα ηεο θιί-

καθαο, ζηελ θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 4. 

 

Πίνακας 4.  

πρλφηεηεο θαη πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο 

Δξσηήζεηο 
πκθσλώ 

απόιπηα 

(5) 

πκθσλώ 

(4) 

Ούηε ζπκ-

θσλώ νύηε 

δηαθσλώ 

(3) 

Γηαθσλώ  

(2) 

Γηαθσλώ 

απόιπηα  

(1) 

1. Μνπ άξεζε πνπ επηθνηλσλνχζα κε ηνπο ζπκκα-

ζεηέο κνπ αιιειεπηδξψληαο ζην πεξηερφκελν 

ηνπ θεηκέλνπ 

18 

78.3% 

4  

17.4% 
 

1  

4.3% 
 

2. Έλησζα άλεηα πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ δηφξζσ-

λαλ ην θείκελν πνπ είρα γξάςεη. 
9 

39.1% 

11 

47.8% 

2 

8.7% 

1  

4.3% 
 

3. Ζ νκάδα κνπ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε έλα 

ζπκπέξαζκα. 
10 

43.5% 

7 

30.4% 

6 

26.1% 
  

4. Έκαζα λα αληαιιάζζσ πιεξνθνξίεο γηα ην θεί-

κελν κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κέζσ ηνπ Google 

Docs. 

16 
69.6% 

3 
13% 

3 
13% 

1  
4.3% 

 

5. To Google Docs κε βνήζεζε λα κνηξαζηψ ηηο 

ηδέεο κνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 
12 

52.2% 

8 

34.8% 

2 

8.7% 
 

1  

4.3% 
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6. Ζ γξαθή ζην πεξηβάιινλ ηνπ Google Docs κε 

βνήζεζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 
11 

47.8% 

5 

21.7% 

7 

30.4% 
  

7. Σν πεξηβάιινλ ηνπ Google Docs ελίζρπζε ηα 

θίλεηξα κνπ γηα ην γξάςηκν ηνπ θεηκέλνπ. 
12 

52.2% 

5 

21.7% 

5 

21.7% 

1  

4.3% 
 

8. Ζ εξγαζία γξαθήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέ-

λνπ ζην Google Docs κνπ θάλεθε δχζθνιε. 
 

2 
8.7% 

7 
30.4% 

 

6 
26.1% 

 

8 
33.3% 

9. Ζ εξγαζία ελίζρπζε ηε ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα 

κνπ, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε γξαθή ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ζην πεξηβάιινλ 

Google Docs. 

12 

52.2% 

9 

39.1% 

2 

8.7% 
  

10. Ζ εξγαζία βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ ζην πεξηβάιινλ Google Docs. 
13 

56.5% 

5 

21.7% 

4 

17.4% 

1 

4.3% 
 

 
Πάξα πνιύ 

(5) 

Πνιύ 

(4) 

Μέηξηα 

(3) 

Λίγν 

(2) 

Πνιύ ιίγν 

(1) 

11.  Πφζν θαιή ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο νκάδαο ζνπ φζν αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζην θείκελν; 

7 
30.4% 

10 
43.5% 

4 
17.4% 

2 
8.7% 

 

12. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζπ-

λεξγαζία ηεο νκάδαο ζνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο; 

9 

39.1% 

9 

39.1% 

5 

21.7% 
  

13. Πφζν επράξηζηε ζνπ θάλεθε ε εξγαζία ζην 

πεξηβάιινλ γξαθήο Google Docs; 
13 

56.5% 

7 

30.4% 

1 

4.3% 

1 

4.3% 

1 

4.3% 

14. Θα ήζειεο λα μαλαζπκκεηάζρεηο ζε ζπλεξγαηη-

θή γξαθή ζην κέιινλ; 
18 

78.3% 
4 

17.4% 
1 

4.3% 
  

15. Ννκίδεηο φηη ην Google Docs ζα ζε βνεζνχζε 

θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο θεηκέλνπ εξ-

γαζηψλ;  

9 
39.1% 

9 
39.1% 

3 
13% 

 
2 

8.7% 

16. νπ θάλεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πνπ κπνξνχ-

ζεο λα ζρνιηάζεηο (forum) ζην πεξηβάιινλ Google 

Docs;  

9 
39.1% 

7 
30.4% 

5 
21.7% 

 
2 

8.7% 

17. Πηζηεχεηο φηη νη ζπκκαζεηέο ζνπ εθπιήξσζαλ 

ηα θαζήθνληά ηνπο ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή κέζσ 

Google Docs;  

4 

17.4% 

11 

47.8% 

8 

34.8% 
  

18. Οη ζπκκαζεηέο ζνπ άθνπζαλ πξνζεθηηθά ηηο 

ηδέεο ζνπ/ζθέςεηο ζνπ, ππνιφγηζαλ ηηο απφςεηο ζνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην Google Docs; 

8 

34.8% 

9 

39.1% 

5 

21.7% 

1 

4.3% 
 

19. Πηζηεχεηο φηη ε βνήζεηα πνπ παξείρεο ζηελ ν-

κάδα ζνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο; 

11 

47.8% 

11 

47.8% 
 

1 

4.3% 
 

20. Πφζν ζπλεπείο ήηαλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζί-

αο; 

5 

21.7% 

12 

52.2% 

5 

21.7% 

1 

4.3% 
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Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 1
ε
 εξψηεζε θαίλεηαη πσο ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζρεδφλ, ηνπο άξεζε πνπ επηθνηλσλνχζαλ αιιειεπηδξψληαο κέζσ ηνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο απφ 

ηηο απαληήζεηο ηεο 2
εο

, 4
εο

 θαη 5
εο

 εξψηεζεο θαίλεηαη πσο ην 83%-87% ησλ καζεηψλ έλησ-

ζαλ άλεηα κε ηηο δηνξζψζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη έκαζαλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθν-

ξίεο θαη λα κνηξάδνληαη ηδέεο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Google Docs. Σν 

60% ησλ καζεηψλ δήισζαλ πσο δε βξήθαλ δχζθνιε ηελ εξγαζία γξαθήο επηρεηξεκαηνιν-

γηθνχ θεηκέλνπ ζην Google Docs, ελψ δχν κφλν καζεηέο θάλεθε πσο δπζθνιεχηεθαλ. Δπί-

ζεο, ην 74% ζπκθψλεζαλ κε ηε δήισζε φηη ην ελ ιφγσ πεξηβάιινλ ελίζρπζε ηα θίλεηξά 

ηνπο γηα ην γξάςηκν ηνπ θεηκέλνπ θαη κφλν έλαο ζπκκεηέρσλ δηαθψλεζε κε ηελ παξαπάλσ 

δήισζε. Σν 87% ησλ ζπκκεηερφλησλ βξήθε «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» επράξηζηε ηελ εξγα-

ζία ζην πεξηβάιινλ Google Docs, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ μαλά 

ζε εξγαζίεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο 

ζηηο νκάδεο, νη απαληήζεηο έδεημαλ ηα εμήο: ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (91%) νη 

καζεηέο «ζπκθψλεζαλ» ή «ζπκθψλεζαλ απφιπηα» πσο ε εξγαζία ελίζρπζε ηε ζπλεξγα-

ζία ζηηο νκάδεο θαη ζε πνζνζηφ 80% ραξαθηήξηζαλ «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» απνηειεζκαηη-

θή ηε ζπλεξγαζία ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Σν 80% επίζεο ζπκθψλεζε κε ηελ ά-

πνςε πσο νη ζπκκαζεηέο ηνπο άθνπγαλ «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» πξνζεθηηθά ηηο ηδέεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ήηαλ ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ νκά-

δα. ε πνζνζηφ πεξίπνπ 75% ζεσξνχζαλ πσο ε νκάδα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε ζπκπέ-

ξαζκα θαη πσο ε εξγαζία ζην Google docs βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ. Σν 1/3 

ησλ καζεηψλ ραξαθηήξηζε «κέηξηα» ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή ελψ νη ππφινηπνη ζεψξεζαλ πσο νη ζπκκαζεηέο 

εθπιήξσζαλ «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» ηα θαζήθνληά ηνπο. Σέινο, «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» 

ηθαλνπνηεηηθή ραξαθηήξηζαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (96%) νη ζπκκεηέρνληεο 

θαη ηε βνήζεηα πνπ παξείραλ νη ίδηνη ζηελ νκάδα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

πδήηεζε 

 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ησλ καζεηνθεληξηθψλ πεξηβαιιφλησλ κά-

ζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη κηα πνιχηηκε θνηλσληθή πξαθηηθή γηα ηε κάζεζε, πνπ φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο 

κέζα απφ ηε δηαπίζησζε θαη αληίθξνπζε ησλ παξαλνήζεσλ. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έρνπλ 

δείμεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Μαηζαγγνχξαο, 2002), ελψ ε δηδαζθαιία ηνπ, ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ/ΑΠ, 

κπνξεί λα μεθηλήζεη κε αηηηνινγηθή αλαθνξά απφ ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Σαπηφρξνλα ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ είλαη θαζν-

ξηζηηθφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ αλά-

πηπμε ησλ καζεηψλ. 

 

ηε παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ κε ην ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο Google Docs κε ζηφρν λα εθηη-

κεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο κε ην παξαπάλσ εξγαιείν ζηε βειηίσ-

ζε ησλ ηθαλνηήησλ γξαθήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ. Σα παηδηά κέζα απφ κηα ζεηξά ζπ-

λεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γξαθήο ζπλεξγάδνληαλ γηα ηελ ηειηθή παξαγσγή επηρεηξεκα-

ηνινγηθψλ θεηκέλσλ (δεκνζηνγξαθηθφ θείκελν, άξζξν, δνθίκην, θ.α.). Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ γξαπηνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ έγηλε κε βάζε ην πεξηερφ-

κελν αλαιπηηθήο ξνπκπξίθαο. Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηε ζπλεξγαζία ζηελ πιαηθφξκα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ 

ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ θάλνληαο ρξήζε ην έγγξαθν ηνπ Google 

Docs. 

 

Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο ξνπκπξίθαο νδήγεζε ζε ζεηηθή απάληεζε ζην 

πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηα ζα ήηαλ ε επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ζπλεξγαηηθνχ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ επη-

ρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά ζε φια ζρεδφλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ ε-
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πηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ φπσο απηά αμηνινγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ξνπκπξίθαο. ην ζπ-

λνιηθφ ζθνξ ηεο ξνπκπξίθαο, πξηλ ηελ παξέκβαζε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο βξηζθφηαλ κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ «Μέηξην» (2) θαη «Καιφ» (3), ελψ κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο έλα επίπε-

δν αμηνιφγεζεο θαη έθηαζαλ κεηαμχ «Καιφ» (3) θαη «Πνιχ θαιφ» (4). Οη καζεηέο κεηά ηε 

κεζνιάβεζε ησλ δηδαζθαιηψλ, βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα νξγαλψζνπλ ην επηρεη-

ξεκαηνινγηθφ θείκελν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαίλεηαη ε δνκή ηνπ θαη ε ζπιινγηζηηθή 

ηνπο πνξεία. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ε θαζνξηζκέλε δνκή ησλ επηρεηξε-

καηνινγηθψλ θεηκέλσλ φπσο απηά αλαθέξνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνληεινπνίεζε πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ παξέκβαζε, ζε αληίζεζε κε ηελ ηππηθή δηδαζθαιία φπσο απηή πξν-

βιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο γιψζζαο απνξξέεη φηη παξψζεζαλ ηνπο καζε-

ηέο ζηε βειηίσζε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ. Φαίλεηαη φηη ε επαθή κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγγξαθηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δλδερνκέλσο νη 

πνιιαπιέο επθαηξίεο γξαθήο γξαπηψλ επηρεηξεκάησλ, ε ζπλερήο επνηθνδνκεηηθή αλαηξν-

θνδφηεζε ηεο ζπγγξαθήο απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ θξηηηθή θαη 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ γξαπηνχ επη-

ρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ φπσο απνηππψζεθε απφ ηα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο, νη ζηαηηζηη-

θέο αλαιχζεηο νδήγεζαλ ζε ζεηηθή απάληεζε γηα φια ηα θξηηήξηα εθηφο απφ ην 1
ν
 θαη ην 5

ν 

ζηα νπνία δελ παξαηεξήζεθε βειηίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1
ν
 θξηηήξην, πνπ αθνξά ζηε 

ζέζε/άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα (εηζαγσγή ελφο δπλαηνχ επηρεηξήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

ζέζε), δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ε ίδηα δηαπίζησζε 

αθνξά θαη ζην 5
ν
 θξηηήξην πνπ αθνξνχζε ηα ζπκπεξάζκαηα. Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

βξηζθφηαλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ «θαιφ» θαη «πνιχ θαιφ» ζηελ αξρηθή κέηξεζε θαη δηαηε-

ξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Φαίλεηαη φηη ηα 

θξηηήξηα απηά δε δπζθφιεςαλ ηνπο καζεηέο, ελδερνκέλσο επεηδή ζε απηή ηελ ειηθία είλαη 

ζε ζέζε λα γξάςνπλ έλα ζσζηά θαζνξηζκέλν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 

έλα ζπκπέξαζκα θαζψο ε δνκή παξαγσγήο ιφγνπ (εηζαγσγή/πξφινγνο, θχξην ζέκα, ζπ-

κπέξαζκα) δηδάζθεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο. Σε ζηήξημε ηνπνζέηεζεο κε επηρεηξή-

καηα πξαγκαηεχνληαλ ην 2
ν
 θξηηήξην ηεο ξνπκπξίθαο, ζην νπνίν νη καζεηέο βξηζθφηαλ 

ζην επίπεδν «θαιφ» θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο κέηξε-

ζεο θάλεθε πσο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζή ηνπο θαη κεηαθηλήζεθαλ έλα ζρεδφλ 

επίπεδν θηάλνληαο ζην «πνιχ θαιφ». Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζρεδφλ νη κηζνί καζεηέο θα-
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ηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζην «εμαηξεηηθφ» επίπεδν εηζάγνληαο ζην θείκελφ ηνπο ινγηθά θαη 

αιεζηλά επηρεηξήκαηα ζε ινγηθή ζεηξά γηα λα ζηεξίμνπλ ηε ζέζε ηνπο, ελψ ππνδηπιαζηά-

ζηεθε ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ παξέκεηλε ζην «κέηξην» επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

κέηξεζε. ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο παξαηεξήζεθε ρακειφο κέζνο φξνο ζηελ επίδνζε ησλ 

παηδηψλ ζην 3
ν
 θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή αληεπηρεηξεκάησλ (επηρεηξεκά-

ησλ αλαζθεπήο) αθνχ ε παξνπζίαζε αληίζεηεο άπνςεο (αλαζθεπή επηρεηξήκαηνο-

αληεπηρεηξήκαηνο), ζρεδφλ απνπζίαδε απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ (επίπεδν «ρακειφ»). Σν 

εχξεκα απηφ επηβεβαίσζε αξρηθά ηελ άπνςε ηνπ (Μαηζαγγνχξα, 2002) φηη νη καζεηέο πα-

ξνπζηάδνπλ αδπλακία εχξεζεο αληίζεησλ επηρεηξεκάησλ πξνο ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε θαη 

δίλνπλ πεξηζζφηεξα πξνηεηλφκελα επηρεηξήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε, αθξηβψο 

γηαηί δελ έρνπλ ηελ σξηκφηεηα λα αλαζθεπάζνπλ ην επηρείξεκα κε αληεπηρείξεκα. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φκσο παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ζχλν-

ιν ησλ ζπκκεηερφλησλ (επίπεδν κεηαμχ «θαιφ» θαη «πνιχ θαιφ»), ελψ πεξίπνπ νη κηζνί 

απφ απηνχο/έο ήηαλ ηθαλνί λα αλαζθεπάζνπλ επηρεηξήκαηα ζε «εμαηξεηηθφ» επίπεδν. χκ-

θσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2002) νη καζεηέο ζηελ ειηθία ησλ 11 ρξφλσλ είλαη ζε ζέζε λα 

δηαηππψλνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη λα ηελ ππνζηεξίδνπλ αιιά είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγίζνπλ 

νιηθά ην ζέκα. Αξθνχληαη κφλν ζηελ παξάζεζε ππέξ ηεο ζέζεο θαη θαηά ηεο ζέζεο, αιιά 

αδπλαηνχλ λα πξνβνχλ ζηε δηαιεθηηθή ζχλζεζε αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ δηαηππψλνληαο 

ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα. Όκσο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε 

φηη κεηά απφ θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο γξαπηήο άζθεζεο γηα 

επηρείξεκα-αληεπηρείξεκα, νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα θαηαθηήζνπλ ην κεραληζκφ αλα-

ζθεπήο επηρεηξεκάησλ. 

 

Ζ πξνθνξηθή αληηινγία ήηαλ απηή πνπ ελεξγνπνίεζε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπο δηαδηθαζία ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Οη καζεηέο κε θξηηηθή ζεψξεζε δηθαηνιφγεζαλ ηελ επηινγή ηνπο, θαηά-

θεξαλ λα ελζσκαηψζνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο πιεξνθνξίεο θαη απνδείμεηο απφ ηα επη-

ζηεκνληθά άξζξα πνπ ηνπο είραλ δνζεί θαη ζηε ζπλέρεηα κπφξεζε λα θαηαζηεί επθνιφηεξε 

ε δηαηχπσζε επηρεηξήκαηνο. Γηα λα ππάξρεη κηα ζσζηή ηεθκεξησκέλε άπνςε ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηάιιειε ζσζηή ρξήζε ηεο πεηζνχο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα θείκελα ζηα ν-

πνία θιήζεθαλ λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ήηαλ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη έηζη 

κπνξνχζαλ πην εχθνια λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζην ιφγν ηνπο. Αθφκε καζεηέο κε ρακειή 

απηνπεπνίζεζε θαη ρακειέο επηδφζεηο ππνζηήξημαλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο κε εμαηξεηηθή 

δχλακε, απηνπεπνίζεζε θαη πεηζψ. Έγηλε θαηαλνεηφ φηη απαηηείηαη φρη απιά κηα «ζσζηή 
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απάληεζε», αιιά κηα ζσζηφηεξε θξηηηθή ζεψξεζε ζηελ πξνζσπηθή ηδέα γηα λα κπνξέζεη 

λα αληηκεησπηζηεί ν πην εχζηνρνο νκηιεηήο ηεο νκάδαο. Γηαηππψζεθαλ πξνζσπηθέο ζέζεηο 

κε επηρεηξήκαηα - απνδείμεηο, ελψ ηα αληεπηρεηξήκαηα θαη ε αλαζθεπή ηνπο γίλνληαλ κε 

κεγαιχηεξε ζπλάθεηα θαη πιεξφηεηα. ην 4
ν
 θξηηήξην ηεο ξνπκπξίθαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο απνδείμεηο πνπ θαζηζηνχλ ηζρπξφ, ινγηθφ, αιεζηλφ έλα επηρείξεκα νη καζεηέο, ελψ 

ζηελ αξρηθή κέηξεζε αξθνχληαλ κφλν ζε ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κε αηηηνιφγεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο άπνςεο, ζηελ ηειηθή κέηξεζε θαίλεηαη λα θαηαλφεζαλ ηε ζσζηή ρξήζε 

ησλ απνδείμεσλ πνπ βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, ζε επηζηεκνληθέο αλαθνξέο. Υξε-

ζηκνπνίεζαλ παξαδείγκαηα, πιεξνθνξίεο πνπ εληζρχνπλ ην επηρείξεκα, επεμεξγαζκέλα 

ζηνηρεία, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απφδεημε ηεο ζέζεο. Βαζίζηεθαλ ζε 

αληηθεηκεληθά, ινγηθά, θπξηνιεθηηθά θξηηήξηα θάλνληαο επίθιεζε ζηε ινγηθή. Παξαηεξή-

ζεθε, ζεκαληηθή βειηίσζε απφ ηελ αξρηθή κέηξεζε (επίπεδν «κέηξην») ζην ηειηθφ παξα-

γφκελν θείκελν (επίπεδν «πνιχ θαιφ»). ρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξεκά-

ησλ-αληεπηρεηξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζέκαηνο 6
ν
 θξηηή-

ξην παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε απφ ηελ αξρηθή κέηξεζε (επίπεδν «κέηξην») ζην ηε-

ιηθφ παξαγφκελν θείκελν (επίπεδν «πνιχ θαιφ»). Γειαδή, ελψ αξρηθά νη καζεηέο θαηέ-

γξαθαλ ιηγφηεξα απφ ην 1/3 ησλ αλακελφκελσλ επηρεηξεκάησλ, έθηαζαλ κεηά ηελ παξέκ-

βαζε λα ρξεζηκνπνηνχλ κέρξη θαη ηα ¾ ησλ αλακελφκελσλ επηρεηξεκάησλ. 

  

Αλαθνξηθά κε ην ιεμηιφγην, ηε κνξθνινγία, ζπλνρή/ζπλεθηηθφηεηα θαη ην πεξηερφκελν (7
ν
 

, 8
ν
, θαη 11

ν
 θξηηήξην αληίζηνηρα) νη καζεηέο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο κε ρξήζε ππνινγηζηή, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη καζεηέο αξρηθά 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαηάιιειν αιιά θησρφ ιεμηιφγην, ζηελ ηειηθή κέηξεζε θαηέγξαςαλ 

πινχζην θαηάιιειν ιεμηιφγην. ρεηηθά κε ην 8
ν
 θξηηήξην ελψ θαηέγξαθαλ ιηγφηεξεο απφ ην 

1/3 ησλ αλακελφκελσλ ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ, ηειηθά άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνη-

νχλ θαηάιιειεο ζπλδεηηθέο θξάζεηο θαη ιέμεηο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλν-

ρή/ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ απνδείμεσλ. πγθεθξηκέλα κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη ηα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπσο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε χπαξμεο 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ψζεζαλ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ πην εχζηνρν ιεμηιφγην, έγη-

λε θαηαλνεηφ φηη κπνξνχλ λα απνδίδνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία κε πεξηζζφηεξεο ζπλψλπκεο ιέ-

μεηο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζνκηινπκέλε ή κηιψληαο ζε νκνηίκνπο ηνπο θαη ε 

απφδνζή ηνπο απφ ην επίπεδν «κέηξην» πνπ ήηαλ ζηελ αξρηθή κέηξεζε αλέβεθε θαη μεπέ-
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ξαζε ην επίπεδν «θαιφ». Ζ ζπλερήο επαθή κε ηα άξζξα πνπ ηνπο δφζεθαλ, νη ηερληθέο 

ρξήζεο ησλ ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ-θξάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή επηρεηξεκάησλ βνήζεζαλ ζηε 

βειηίσζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θεηκέλνπ. Έγηλε θαηαλνεηή πξψηα ε δνκή ηεο παξαγξάθνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ, έηζη γηα θάζε εηζαγσγή επηρεηξήκαηνο ή αληεπηρεηξήκαηνο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θαηάιιειεο ζπλδεηηθέο ιέμεηο θάζε παξάγξαθνο θαη κηα άιιε ζχλδε-

ζε, απνθεχγνληαο ηηο θνηλφηππεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Δπίζεο απνθεχρζεθε ε επαλάιε-

ςε, ελψ έζεηαλ ζηφρνπο λα είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά. Οη καζεηέο έκαζαλ 

λα κεηαδίδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ζθέςεηο ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ πινχζηεο, πξσηφηππεο ηδέεο 

κε απνηέιεζκα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ λα ζεκεηψζεη ηελ ίδηα βειηίσζε απφ ην «κέ-

ηξην» ζην «θαιφ» επίπεδν. 

 

Χο απνηέιεζκα, ε απνδεθηφηεηα θαη ε ξνή ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ θεηκέλνπ ηνπο (9
ν
 θαη 10

ν
 

θξηηήξην αληίζηνηρα) απνδφζεθε απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ ηειηθή κέηξεζε. Ζ εμνηθείσζε 

κε ηηο ιεμηινγηθέο θαη εθθξαζηηθέο δνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα 

ζην θείκελν νδήγεζαλ ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο γξαθήο, φπσο 

θαίλεηαη απφ ην πεξηερφκελν, ηε κνξθή, ηε ξνή, ηε ζπληαθηηθή δνκή θαη ηελ έθηαζε ησλ 

ηειηθψλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ. Αληίζηνηρα, έγηλε ρξήζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, φπνπ βν-

εζνχζε ην ζπγγξαθέα λα απνζηαζηνπνηεζεί θαη λα απνδνζεί ζην θείκελν αληηθεηκεληθφηε-

ηα, αλαγθάδνληαο ηνλ απνδέθηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ νξζφηεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ 

ζπγγξαθέα ηα νπνία ήηαλ ηεθκεξησκέλα κε νξζφηεξν θαη επηζηεκνληθφηεξν ηξφπν. 

Σέινο, ζεκαληηθή βειηίσζε παξνπζίαζαλ ην 12
ν
 θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ έθηαζε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ην 13
ν
 γηα ηηο πεγέο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, νη καζεηέο ιφγσ ηεο ζπλεξ-

γαηηθήο γξαθήο θάλνληαο ηαπηφρξνλα ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαί-

λεηαη πσο παξψζεζε ηνπο καζεηέο λα παξαγάγνπλ κεγαιχηεξα θείκελα κέζσ ελφο άηππνπ 

ζπλαγσληζκνχ πνπ θαηείρε ηηο νκάδεο αλαθνξηθά κε ην πνηα νκάδα ζα έγξαθε αξηηφηεξν 

θαη κεγαιχηεξν θείκελν, κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα, απφ ην αξρηθφ θεί-

κελν ζην νπνίν νη καζεηέο έγξαςαλ απφ 80 έσο 200 ιέμεηο, πξνρψξεζαλ ζην θείκελν ηεο 

ηειηθήο κέηξεζεο γξάθνληαο 500 κε 600 ιέμεηο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κα-

ζεηέο απνηχπσζαλ επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ζην Google Docs πεξηζζφηεξεο ιέμεηο, 

επεηδή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο νξζνγξαθηθήο δηφξζσζεο, ρσξίο ζβεζίκαηα. Α-

θφκε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θεηκέ-
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λνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα επράξηζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, φπνπ κπνξνχζαλ λα εη-

ζάγνπλ εηθφλεο θαη πιεξνθνξίεο, λα πξνβνχλ ζε κνξθνπνίεζε εγγξάθνπ, γεγνλφο ηδηαίηε-

ξα ειθπζηηθφ γηα απηή ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, φπνπ μεθεχγνπλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν γξαθήο. 

 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ηα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη 

κε θαηάιιειεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκάησλ θαη θεηκέλσλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, έλα δχζθν-

ιν εγρείξεκα, ην νπνίν φκσο κπνξεί λα ππεξβεί. ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα αλάπηπμαλ ηε δεμηφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο, πξνζεγγίδνληαο 

νιηζηηθά ην ζέκα. Ζ επηρεηξεκαηνινγία σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζή-

καηνο ζπλεηζέθεξε ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα. Οη καζεηέο 

κέζα απφ ηα θείκελα εμνηθεηψζεθαλ θαη εμαζθήζεθαλ ζε λέεο ιεμηινγηθέο, ζπληαθηηθέο, 

εθθξαζηηθέο δνκέο θαζψο θαη ζην χθνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Δπηπιένλ, νη κα-

ζεηέο αλαθάιπςαλ ηε δνκή ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ, εμνηθεηψζεθαλ κε ηα θχξηα 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη ηεο 

ζπγγξαθήο. Θεσξνχκε αθφκε φηη βειηηψζεθε ε ζπγγξαθηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κέζα 

απφ ηηο πνιιέο επθαηξίεο πνπ δφζεθαλ γηα παξαγσγή γξαπηψλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέ-

λσλ. 

Οη έξεπλεο ζην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο Πιεξνθνξίαο έρνπλ θαηαδείμεη κε ζαθή-

λεηα πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. εκαληηθά θξη-

ηήξηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ε ρξεζηκφηεηα θαη ε επρξεζηία ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο, ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε παξερφκελε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο 

(Sun, Tsai, Finger, Chen & Yeh, 2008). Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζπλεξγαζία, 

ηε ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, ηελ αιιειεπίδξαζε θαζψο θαη γηα ην παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα, πνπ απνηέιεζαλ ην δεχηεξν θαη ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο, θαηα-

γξάθεθαλ κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

Καηαξρήλ, ε γξαθή επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ζην πεξηβάιινλ Google Docs θάλεθε πσο 

ήηαλ κηα εχθνιε θαη επράξηζηε δηαδηθαζία αθνχ κφλν δχν απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 
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δήισζαλ πσο δπζθνιεχηεθαλ θαη δχν πσο ήηαλ ιίγν ή θαζφινπ επραξηζηεκέλνη/εο απφ ηελ 

εξγαζία ζην πεξηβάιινλ απηφ. Δπίζεο ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ εθηφο απφ έλαλ/κηα ζπκθψ-

λεζαλ πσο ην πεξηβάιινλ Google Docs ελίζρπζε ηα θίλεηξά ηνπο γηα γξάςηκν, ελψ ζην 

ζχλνιφ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ μαλά ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξ-

γαηηθήο γξαθήο. ρεδφλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο άξεζε πνπ επηθνηλσλνχζαλ αιιειεπηδξψ-

ληαο ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη αηζζαλφηαλ άλεηα κε ηηο δηνξζψζεηο πνπ ηνπο έθα-

λαλ νη ζπκκαζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δήισζαλ πσο έκα-

ζαλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα κνηξάδνληαη ηδέεο ζηελ πιαηθφξκα παξά ην γεγν-

λφο φηη ην 1/3 ησλ καζεηψλ δελ βξήθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκψλ 

ζην forum ηεο πιαηθφξκαο. 

 

Αλαθνξηθά, κε ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

κειψλ ησλ νκάδσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ νη καζεηέο ζπκθψ-

λεζαλ πσο ε ζπλεξγαζία ζηηο νκάδεο εληζρχζεθε κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη πσο απηή ε ζπλεξγαζία ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Παξφια απηά, ιηγφηεξν απφ ηα ¾ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ πσο ηα κέιε ησλ νκάδσλ ηνπο εθπιήξσζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή θαη ήηαλ ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαο θαιή ή 

πνιιή θαιή ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο. Σν ίδην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δήισζαλ πσο ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ ηνπο άθνπγαλ πξνζεθηηθά ηηο ηδέεο ηνπο θαη ππνιφγηδαλ ηηο απφςεηο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ εξγαζηψλ. Τπήξρε φκσο θαη ην ππφινηπν ¼ ησλ παη-

δηψλ πνπ δε θάλεθε ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλν απφ ηε ζπλεξγαζία ζηηο νκάδεο. Πξφθεηηαη 

γηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα. Όηαλ 

φκσο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ νκάδα, φινη 

εθηφο απφ έλαλ/κία ραξαθηήξηζαλ ηε βνήζεηα πνπ παξείραλ σο ηθαλνπνηεηηθή. χκθσλα κε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο Γ‟ Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο (Γξάθνπ, 2014) αλέδεημε κηα λέα θαηεχζπλζε ζηελ παξαδνζηαθή παξαγσγή ιφ-

γνπ κε ηελ παξάιιειε ππνζηήξημε κεζφδσλ ζπλεξγαηηθήο γξαθήο κέζσ ηνπ Google Docs. 

Φάλεθε φηη ε κέζνδνο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο κέζσ ηνπ Google Docs κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ζην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κε ρξή-

ζε δηαδηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ. 
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6.1 Πεξηνξηζκνί/αδπλακίεο 

 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν δείγκα είθνζη ηξηψλ (23) ζπκκεηερφ-

λησλ πνπ εμεηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη δελ κπνξεί λα είλαη γε-

ληθεχζηκα. Καηά θχξην ιφγν, ην δείγκα ησλ παηδηψλ πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ πνιχ κηθξφ έηζη 

δελ μέξνπκε αλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Άξα, δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη γελίθεπζε.  

 

Δπίζεο, νη καζεηέο ήηαλ αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή ιφγσ ηνπ φηη βξί-

ζθνληαη ζε Πεηξακαηηθφ ζρνιείν θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο εξγαζηψλ ζε ειε-

θηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ ηάμε, ελψ είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη 

ζηε γξαθή ζηνλ θεηκελνγξάθν(Word) αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα ππνζηήξη-

μεο γξαθήο «ηπθιφ ζχζηεκα» ζην πιαίζην κηαο έξεπλαο πνπ πινπνηείηαη ζην ζρνιείν. Δλ-

δερνκέλσο ε εθαξκνγή ζε θάπνην άιιν ζρνιείν λα είρε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ιφγσ 

ηνπ απαηηεηηθνχ ρξφλνπ εθκάζεζεο ρξήζεο θεηκελνγξάθνπ ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο, πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε χπαξμε εξγαζηεξίνπ Πιε-

ξνθνξηθήο κε θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, δειαδή ελ κέξεη θαηάιιεινο αξηζκφο π-

πνινγηζηψλ γηα ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε έξεπλα θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηε-

ηα ρξήζεο ηνπ.  

 

6.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθεθε ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ ζηε γξαθή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ κε ρξήζε ζπλεξγαηηθνχ εξγαιείνπ γξαθήο, Google Docs. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν ζε επφκελν ζρεδηαζκφ λα πεξηιεθζεί κέηξεζε δηαηήξεζεο ψζηε λα δηα-

πηζησζεί, εάλ έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε ζπλεξ-

γαηηθνχ εξγαιείνπ Google Docs νδεγεί ζηε κάζεζε. 

 

Δπίζεο, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείρε θαη αμηνινγήζεθε πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο καζε-

ηψλ. Θα ήηαλ ρξήζηκν ζε κειινληηθέο έξεπλεο λα ζπκκεηέρεη κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ 

απφ πνηθίιεο πεξηνρέο θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρνιείσλ.  
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Πεξαηηέξσ έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα κε ην ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν γξαθήο 

Google Docs ζε ζχγθξηζε κε νκάδα πνπ ζα αθνινπζεί δηδαζθαιία ζπλεξγαηηθήο επηρεηξε-

καηνινγηθήο γξαθήο ρσξίο δηαδηθηπαθφ εξγαιείν θαη κε νκάδα ειέγρνπ πνπ ζα αθνινπζεί 

ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηβιίνπ. 

 

Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε επίζεο ζε κειινληηθέο έξεπλεο ε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηη-

θφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ Google Docs κε άιια δηαδηθηπαθά εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο γξαθήο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ιφγνπ.  

 

Σέινο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ επφκελε ηάμε 

φπνπ νη καζεηέο απνθηνχλ κεγαιχηεξε σξηκφηεηα ζηελ παξάζεζε θαη αληίθξνπζε απφςε-

σλ, αιιά θαη λα εθαξκνζηεί ζηε δηδαζθαιία άιισλ ηχπσλ θεηκέλνπ. 
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πκπεξάζκαηα 

 

χκθσλα κε ηε Laurillard (1991) ε δηδαζθαιία είλαη θαηά θάπνην ηξφπν κηα δηαιεθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ην έξγν πνπ πξνηάζζεηαη απφ ην δάζθαιν είλαη λα πείζεη ηνπο κα-

ζεηέο λα πηνζεηήζνπλ κηα λέα άπνςε. Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο ζεσξίεο ηεο ζχγ-

ρξνλεο παηδαγσγηθήο νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κνξθψλ δηδαζθα-

ιίαο (π.ρ. ζπλεξγαηηθή, νκαδνζπλεξγαηηθή) αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηε 

θάζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπ-

αθνχ εξγαιείνπ γξαθήο Google Docs ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ. Δθηελέζηεξα, ν ζρεδηαζκφο 

έγηλε κε βάζε ηηο ζεσξίεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδν-

κηζκνχ, ελψ ε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ δνκήζεθε κε βάζε ηηο 

θεηκελνθεληξηθέο επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο. Αθφκε, ε επαθή θαη ε εθκάζεζε ηνπ δηα-

δηθηπαθνχ εξγαιείνπ γξαθήο Google Docs, νη αηνκηθέο ή νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα ήηαλ ζηνηρεία πνπ ππνζηήξημαλ ηε 

δηδαζθαιία εληζρχνληαο θαηά επέθηαζε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

  

Ζ εξγαζία απηή έρεη απνθαιχςεη πσο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πε-

ξηβάιινλ κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία Web2.0 επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ επηθεληξψ-

ζεθαλ ζηε γξαθή επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ θαζψο νκαδηθά ζπλ-δεκηνπξγνχζαλ ηα 

θείκελά ηνπο. 

  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ην θχξην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ζηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ζπλεξγαηηθνχ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ (Google Docs) ζηελ παξα-

γσγή γξαπηνχ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάθε-

ξε λα δεκηνπξγήζεη έλα επηηπρεκέλν θαη επράξηζην ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πάλσ ζην ν-

πνίν αλαπηχρζεθε ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπλεξγαηηθή γξαθή σο βαζηθέο δεμηφηεηεο πξνθεη-

κέλνπ λα παξαρζεί ην ηειηθφ παξαγφκελν επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν. 

 

πγθεθξηκέλα, απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη βειηηψζεθε ε ηθαλφηεηα ζπγγξαθήο επη-

ρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ. Οη καζεηέο θαηαλφεζαλ ηε δνκή ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ 
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θεηκέλνπ (εηζαγσγή/ζέζε, αξηζκφ επηρεηξεκάησλ, αλαζθεπή επηρεηξήκαηνο, ζπκπέξαζκα) 

θαη νη γξακκαηηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ έθθξαζε/χθνο (ιεμηιφγην, κνξθνινγία, 

ζπλνρή/ζπλεθηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, ξνή, πεξηερφκελν, έθηαζε, θεηκέλνπ, πεγέο) 

έγηλαλ ζπλνιηθά αθξηβέζηεξεο κεηά απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

 

Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο σο κηθξνί ζπγγξαθείο θαη νκηιεηέο μερψξηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ελφο ινγηθνχ, δπλαηνχ επηρεηξήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε ηνπο. Ζ αηηην-

ιφγεζε ηεο άπνςεο, ή ην ζπκπέξαζκα πνπ πξφθεηηαη λα δηθαηνινγεζεί ζηεξίδεηαη ζε απν-

δεηθηηθά επηρεηξήκαηα. Αθφκε θαηαλφεζαλ φηη ε ππνζηεξηδφκελε ζέζε κπνξεί λα αλαηξα-

πεί θαη πξνρψξεζαλ ζηελ αλαζθεπή ηνπ επηρεηξήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξν α-

ξηζκφ αληεπηρεηξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε ζέζε.  

 

Σειηθά, ε επηρεηξεκαηνινγία σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ελδπλάκσζε ηε ζρέζε ησλ καζε-

ηψλ κε ηε γιψζζα. Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν. Ζ εμά-

ζθεζε θαη εμνηθείσζε κε λέα ζπληαθηηθά, δνκηθά, εθθξαζηηθά θείκελα πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηα θείκελα πεηζνχο, ε κνξθνινγία θαη ην χθνο ηνπο βνήζεζαλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο. Δπίζεο νη καζεηέο αληηιήθζεθαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηρεηξε-

καηνινγηθψλ θεηκέλσλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα αιιά θαη θαηά 

επέθηαζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη ζπγγξαθηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζε-

ηψλ ζεκείσζαλ βειηίσζε θαζψο είραλ πνιιαπιέο επθαηξίεο παξαγσγήο γξαπηψλ επηρεηξε-

κάησλ θαη επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. Σαπηφρξνλα νη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπγγξαθήο κεηέηξεςαλ ηε δηαδηθαζία ζε παηρλίδη. 

 

Έλαο άιινο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα λα 

πξνσζεζεί ε ζπλεξγαηηθή γξαθή θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεηζθνξάο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζηηο νκάδεο εληζρχνληαο έηζη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

απηνλνκία ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε πσο ε ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 ζηελ ηάμε επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκφζεη ηηο καζε-

ζηαθέο παηδαγσγηθέο ηνπ 21νπ αηψλα πηνζεηψληαο αξρέο φπσο ε ζπλεξγαζία θαη ε απηνλν-

κία. Χο εθ ηνχηνπ, νη καζεηέο δελ είλαη παζεηηθνί δέθηεο. Αληίζεηα θάλεθε φηη κέζα απφ 

ηηο πνιιαπιέο επθαηξίεο γξαθήο γξαπηψλ επηρεηξεκάησλ θαη ηε ζπλερή επνηθνδνκεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο ζπγγξαθήο απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, εληζρχζεθε ε θξηηηθή θαη αληη-

ιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 
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Ζ απνηίκεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ έδεημε φηη εθηίκεζαλ ηε ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθηθή 

πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη ζην Web, ζπλεξγάζηεθαλ κε επηηπρία θαη θάζε κέινο δηαδξακάηη-

ζε ζεκαληηθφ ξφιν. Δπίζεο, ζεψξεζαλ φηη νη ζπλεηζθνξέο ηνπο απνηηκήζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη νη ίδηνη απνηίκεζαλ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ κειψλ ηεο νκά-

δαο ηνπο, έκαζαλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε έλα ζπλεξ-

γαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ αλαδπφκελσλ καζεζηαθψλ κεραληζκψλ γηα ηε ρξήζε δηαδη-

θηπαθψλ εξγαιείσλ. Αμίδεη λα πξνβιεκαηηζηνχκε γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμέιημεο ηεο 

ρξήζεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ, ησλ ίδησλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγη-

θήο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ελζάξξπλζε επέιηθησλ παηδαγσγη-

θψλ πξαθηηθψλ. Απηφο ν παηδαγσγηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζα πξνσζήζεη ηελ θαζνδήγεζε 

πξνο κηα πην εθηεηακέλε πξνεηνηκαζία, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ αλαδπφ-

κελσλ ηερλνινγηψλ θαη λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε επειημία λα θαζνξίζνπλ νη ίδηνη σο έλα 

βαζκφ ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλ-εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

ηεο ζρέζεο ησλ δχν δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα εληειψο λέα πεξηβάιινληα θαη εκπεηξίεο 

γξαθήο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ λενεκθαληδφκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ηερλνινγηψλ γξαθήο ρσξίο 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ παηδαγσγηθήο γξαθήο εκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα απηήο ηεο 

ζπλ-εμέιημεο Παξφιν πνπ δελ γλσξίδνπκε πψο ζα εμειηρζνχλ απηέο νη ηερλνινγίεο ή παη-

δαγσγηθέο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε εμέιημή ηνπο είλαη ελ θηλήζεη θαη φηη 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία. 

 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Google Docs ζηελ παξα-

γσγή επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ζπκθσλνχλ κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Antoniou, 

2001; Δμάξρνπ, 2016; Brodahl, Hadjerrouit, & Hansen, 2011; Γξάθνπ, 2014; Παγθνπξέιηα 

2003; Suwantarathip & Wichadee, 2014; Zhou, Simpson, & Domizi, 2012) νη νπνίεο φκσο 

έρνπλ πινπνηεζεί ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνπο 

Swain & Lapkin (1998), νη καζεηέο πνπ δνπιεχνπλ ζε ζπλεξγαηηθέο νκάδεο θάλεθαλ ηθα-

λνπνηεκέλνη κε ηα καζήκαηά ηνπο θαη βειηηψζεθαλ ηα θίλεηξά ηνπο ζηε κάζεζε αληίζηνη-

ρα. Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Δγγιέδνπ, 2016; εθάθε, 

2008) εζηίαζαλ ζηελ θαιιηέξγεηα επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ρσξίο ηε ρξήζε δηαδηθηπα-
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θνχ εξγαιείνπ. Πάξαπηα φπσο αλαθέξεη ε Μπνχηζηνπ (2006) νη καζεηέο κπνξνχλ κε θα-

ηάιιεια δηδαθηηθά κέζα πξνζαξκνζκέλα ζε θάζε ειηθία λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο. 

 

Ζ πξσηνηππία ηεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνξξένπλ απφ ην βαζηθφ 

ζθνπφ ηεο: ε αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ Web2.0 ζπλεξγαηηθήο γξαθήο (Google 

Docs) σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ζε κα-

ζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο έκαζαλ λα εξγάδνληαη καδί ζηελ νκάδα. Σα έγγξα-

θα Google Docs ζεσξήζεθαλ σο έλα θηιηθφ εχρξεζην εξγαιείν πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη λα εληζρπζνχλ ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηε ζπλεξγαηηθή γξαθή. 

 

Δλ θαηαθιείδη, απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ην εξγαιείν Google docs είλαη έλα ρξήζη-

κν ζχγρξνλν ζε άκεζε ζχλδεζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Οη καζεηέο ζε έλα δε-

κνθξαηηθφ θαη ραιαξσηηθφ πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο γξαθήο κπνξνχλ λα θξίλνπλ αλ ηα 

ιάζε πξέπεη λα δηνξζσζνχλ θαη λα κάζνπλ λα δέρνληαη ηα ζρφιηα απφ άιινπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Παξάξηεκα Α  

 

 Φύιια Δξγαζηώλ  

 

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο (Μ.Μ.Μ.) 

 

Κάπνηα ρξφληα πξηλ, ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, απνηε-

ινχζαλ δεχηεξε ή ηξίηε επηινγή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

Αζελαίνπο, νη νπνίνη πξνηηκνχζαλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ή 

αθφκα θαη ηα ηαμί γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. 

Μπνξεί λα απέρνπκε πνιχ απφ ηελ εκέξα εθείλε πνπ θαη ηα πνδήιαηα ζα εληαρζνχλ ζηελ 

ειιεληθή λννηξνπία θαη νη εηαηξείεο ζα εληζρχνπλ ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ νηθνινγηθνχ κέ-

ζνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο, παξφια απηά, ηειεπηαία γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία δπλακηθή 

πξνζπάζεηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζήλαο (ΟΑΑ), ηα κέζα καδη-

θήο κεηαθνξάο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θηιηθά γηα ηνπο πνιίηεο θαη λα απνηειέζνπλ ηειη-

θά ηελ πξψηε θαη βαζηθή ηνπο πξνηίκεζε ζηηο κεηαθηλήζεηο.  

    Αλ θξίλνπκε απφ ηνλ θφζκν πνπ ζπλαληάκε φινη καο θαζεκεξηλά ζην κεηξφ, ηα ιεσ-

θνξεία, ηα ηξφιετ θαη ηνλ ειεθηξηθφ, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη νη Αζελαίνη έρνπλ ζηγά-ζηγά 

αξρίζεη λα αιιάδνπλ ζπλήζεηεο. Σα ζπρλά δξνκνιφγηα (φζνλ αθνξά θπξίσο ζην κεηξφ), ε 

ηαρχηεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο, ε γξήγνξε θαη άκεζε 

κεηαθνξά πνιιψλ επηβαηψλ ηαπηφρξνλα, ε κείσζε ησλ ξχπσλ θαπζαεξίσλ κε απνηέιε-

ζκα ηε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξά εηδηθά ηνπ ηξακ, φια απηά ηελ ψξα πνπ 

ην ηξακ θηλείηαη ζε ππεξζχγρξνλεο αζφξπβεο ξάγεο θαζψο δηαζέηνπλ εηδηθφ πεξίβιεκα 

γηα λα απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνχο θαη θπζηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αλάγθαζε αξθε-

ηνχο λα αθήζνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ή λα “θφςνπλ” ηε ζπλήζεηα ηνπ ηαμί, παξαθίλεζαλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπο πνιίηεο απηήο ηεο πφιεο λα πεξπαηήζνπλ κέρξη ηελ πην θν-

ληηλή ζηάζε θαη λα κπνπλ ζε έλα απφ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Όια απηά ηελ  ψξα 

πνπ νη ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ κέζσλ, ηε ζπ-

ληήξεζε ησλ νρεκάησλ απφ ηνπο ζνξχβνπο θαζψο επίζεο θαη ηελ θξνληίδα ησλ πεδνδξν-

κίσλ θαη φρη ηε κείσζε ηνπο.  
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«Δγθαηέιεηςα ην απηνθίλεην έπεηηα απφ 15 ρξφληα. Καηάιαβα φηη ε δσή κνπ ζα βειηησλφηαλ 

θαη δελ έβιεπα ηνλ ιφγν λα ην θξαηάσ. Έκαζα λα ρξεζηκνπνηψ ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθν-

ξάο θαη δηεπθφιπλα ηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ», είλαη ηα ιφγηα Διιελίδαο  πνπ απνθάζηζε λα 

δήζεη ρσξίο απηνθίλεην. Παξαδέρεηαη φηη απηή ηελ επηινγή δελ κπνξνχλ λα ηελ πηνζεηή-

ζνπλ πνιινί, αθνχ νη κεηαθηλήζεηο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αηηηθή είλαη δχζθν-

ιεο: «Οη ζπγθνηλσλίεο έρνπλ ηεξάζηην πξφβιεκα. Αλ θάπνηνο αλαγθάδεηαη γηα νπνηνλδή-

πνηε ιφγν λα κεηαθηλεζεί εθηφο θέληξνπ, ζίγνπξα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα. 

    Σειεπηαία παξαηεξνχκε κε ελδηαθέξνλ ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη θαη απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ΟΑΑ,είηε κε ην ειεχζεξν ίληεξλεη πνπ μεθίλεζε λα παξέρεηαη ζε θάπνηεο 

ζηάζεηο ηνπ κεηξφ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ, είηε κε ηε δπλαηφηεηα νη πνδειάηεο λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ηειεπηαίν βαγφλη γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ νρήκαηφο ηνπο, είηε αθφκε κε 

ηελ πνιχ πξφζθαηε αλαγγειία γηα λέεο θάξηεο πνπ ζα παξέρνληαη ζε λέεο κεησκέλεο ηηκέο. 

Δπράξηζηε έθπιεμε απνηέιεζε θαη ε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ΟΑΑ, ν νπνίνο ζην 

πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζηελ Αζήλα, πξνζθαιεί 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζε έλαλ πξσηφηππν δηαγσληζκφ θσηνγξαθίαο.  

       Καιεί ινηπφλ ηνπο πνιίηεο λα δνπλ κε κία άιιε καηηά ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, 

λα εκπλεπζηνχλ θαη λα ηα θσηνγξαθίζνπλ κε φπνην κέζν επηζπκνχλ, απνηππψλνληαο κε 

ηνλ θσηνγξαθηθφ ηνπο θαθφ θαζεκεξηλέο ζθελέο κέζα ζηα ΜΜΔ, εηθφλεο ησλ Μέζσλ 

ζηελ πφιε αιιά θαη ζηηγκέο ηεο πφιεο. ηφρνο είλαη, νη ζπκκεηέρνληεο λα αλαδείμνπλ ην 

κεηξφ, ηα ιεσθνξεία, ηα ηξφιετ θαη ην ηξακ σο θνκκάηηα ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ ηνπίνπ, 

λα πξνβάιινπλ ηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πφιε, αιιά θαη ηελ ελφ-

ηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ.      «Μπνξεί λα 

ηαιαηπσξνχκαη ιίγν πεξηζζφηεξν αιιά έρσ κάζεη λα απνιακβάλσ 

ην ηαμίδη κε ην ιεσθνξείν ή ην ηξέλν. Όηαλ νδεγνχζα δελ κπνξνχ-

ζα λα θνηηάμσ έμσ. Σψξα φκσο κπνξψ θαη βιέπσ ηα πάληα». 

Μαξηπξία κηαο άιιεο επηβάηηζζαο ε νπνία έρεη πεξηνξίζεη ηε 

ρξήζε ηνπο ζην ειάρηζην. Πξνηηκά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο ηα 

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ή ην πνδήιαηφ ηεο: «Ο κφλνο ιφγνο πνπ βγάδσ ην απηνθίλεην 

απφ ην πάξθηλγθ είλαη γηα λα κεηαθέξσ θάπνηα πξάγκαηα ή γηα λα πάσ θάπνηεο καθξηλέο 

απνζηάζεηο. Απηή γηα κέλα είλαη θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ». Σειηθά ν Έιιελαο 

ζεσξεί ην απηνθίλεην έλδεημε πινχηνπ θαη θνηλσληθήο θαηαμίσζεο. Γελ έρεη μεθχγεη απφ 

απηή ηελ αληίιεςε, κε απνηέιεζκα λα πξνηηκά ηηο αηειείσηεο ψξεο κπνηηιηαξίζκαηνο ζηνπο 

δξφκνπο ηεο Αζήλαο απφ ην λα κπεη ζε ιεσθνξείν, ηξφιετ ή ζην Μεηξφ. Όπσο αλαθέξεηαη, 
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«ην απηνθίλεηφ ηνπ είλαη ην ζπίηη ηνπ, αθνχ νη ψξεο πνπ πεξλά εθεί κέζα είλαη πνιιέο. Σν 

έρεη αγαπήζεη ππεξβνιηθά θαη είλαη δχζθνιν λα δήζεη ρσξίο απηφ». Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο κε 

ρξήζεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηηο έξεπλεο, είλαη φηη δελ ρξεηά-

δεηαη (γηαηί είλαη φιεο νη δηαδξνκέο θνληηλέο), ε κε εμππεξέηεζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ πξν-

ζθέξνληαη, νη θαζπζηεξήζεηο, ε αζπλέπεηα ησλ δξνκνινγίσλ, ε απνπζία ζηαζκψλ ή ζηάζεσλ 

θνληά θαη ηα αθξηβά εηζηηήξηα. Ζ πνιχσξε αλακνλή ζηηο ζηάζεηο απνηειεί αλαζηαιηηθφ πα-

ξάγνληα «επηβίβαζεο», ν ζπλσζηηζκφο, φπσο επίζεο θαη ε πεξηνξηζκέλε πξνζβαζηκφηεηα 

απφ ειηθησκέλα άηνκα ή άηνκα κε αλαπεξία. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζε θνληηλέο απνζηά-

ζεηο απφ ην ζπίηη ζηε δνπιεηά πξνηηκνχλ ην απηνθίλεην αληί λα πεξπαηήζνπλ απνθεχγνληαο 

έηζη ηε θνβεξή ερνξχπαλζε.  

Δληάμεη, ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζπρλά καο «πξνδίδνπλ» αιιά κε ηε ζεηξά καο ηη θά-

λνπκε γηα λα ηα ππνζηεξίμνπκε; Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε καδηθά ηα απηνθίλεηά καο, αθή-

λνπκε ζηνπο δξφκνπο ρψξν γηα λα κεηαθηλνχληαη άλεηα ηα ΜΜΜ; Πψο πεξηκέλνπκε κεηά 

λα κε ρξεηάδνληαη ηφζελ ψξα γηα λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο; Όηαλ παξαβηάδνπκε 

ζπζηεκαηηθά ηε ιεσθνξεηνισξίδα, πψο έρνπκε απαηηήζεηο λα θηλείηαη επέιηθηα ην ιεσθν-

ξείν θαη ην ηξφιετ;  

 

Πάλησο, θαίλεηαη πσο ε θξίζε έρεη θαη θάπνηα ζεηηθά. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ WWF, ε πςειή ηηκή ηεο βελ-

δίλεο έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ 

αιιά θαη ησλ ζπγθνηλσληψλ.  

Πεγέο: http://www.naturanrg.gr/ta-mesa-agiazoyn-to-skopo/ 

http://www.pathfinder.gr/stories/3690329/mesa-mazikhs-metaforas-pare-meros-sthn-pio-

kinoymenh-ekthesh-ths-polhs/ 

 

Εεηνύκελα 

Α. Τπάξρεη πνιχο θφζκνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί 

ηα ηξφιετ θαη ηα ιεσθνξεία είλαη ε αξγνπνξεκέλε ηνπο πξνζέιεπζε, κε απνηέιεζκα λα 

ζηνηβάδεηαη ν θφζκνο θη ε αηκφζθαηξα κέζα ζηα νρήκαηα λα είλαη δπζάξεζηε. Ση αληηηεί-

λεηε ζε απηφ ην επηρείξεκα; 

Β. πρλά έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη νη πνιίηεο ησλ κεγάισλ πφιεσλ ζπλερίδνπλ λα κελ ελδη-

αθέξνληαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξάμεσλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Πηζηεχεηε ζε απηή ηελ 

άπνςε, θη αλ λαη, ηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο; 

http://www.naturanrg.gr/ta-mesa-agiazoyn-to-skopo/
http://www.pathfinder.gr/stories/3690329/mesa-mazikhs-metaforas-pare-meros-sthn-pio-kinoymenh-ekthesh-ths-polhs/
http://www.pathfinder.gr/stories/3690329/mesa-mazikhs-metaforas-pare-meros-sthn-pio-kinoymenh-ekthesh-ths-polhs/
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Γ. Πηζηεχεηε φηη ε ινγηθή ησλ πξνζηίκσλ γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιεσθνξεηνισξίδεο 

είλαη κηα ζσζηή ιχζε γηα ην ζπλεηηζκφ ησλ αλζξψπσλ; 

 

Α. Πηζηεχεηο φηη είλαη ζσζηή ε πξσηνβνπιία ηνπ ΟΑΑ λα δηνξγαλψζεη δηαγσληζκφ θσ-

ηνγξαθίαο γηα λα πξνζειθχζεη ην θνηλφ; Αηηηνιφγεζε ηελ άπνςή ζνπ; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Β. Να βξεηο ηα ζπλψλπκα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Αθνχ δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ην θείκελν κπνξείο λα θάλεηο ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ θεηκέ-

λνπ. 

Δηζαγσγή  

 (παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο 

/πξνβιήκαηνο) 

 

 

 

 

 

 

 

Γεδνκέλα  

(παξαδείγκαηα θαη εκπεηξηθέο 

παξαηεξήζεηο) 
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Αηηηνιφγεζε 

Δπηρεηξήκαηα, 

αληεπηρεηξήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκπέξαζκα  

 

 

 

 

 

 

Παξαγσγή Λόγνπ 

«χκθσλα κε ην θείκελν, ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηνπ ΟΑΑ θαη ηηο πξνηξνπέο ηεο πνιη-

ηείαο πνην ηξφπν επηιέγεηε  γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, πξνηηκάηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ή 

ην απηνθίλεην; Αηηηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο;» 

 

Θέμαηα για ζσδήηεζε και έκθραζε ζτεηικά με ηοσς Η/Υ 

Το Διαδίκησο ζηεν εκπαίδεσζε 

Μηα απφ ηηο βαζχηεξεο ακθίδξνκεο ζρέζεηο πνπ γλσξίδεη ν άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ 

είλαη απηή ηνχ καζεηή-δαζθάινπ. Απηή ε είλαη ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί ηνλ πνιηηηζκφ, 

κηαο θαη νη θαηαθηήζεηο θάζε γεληάο δελ πεζαίλνπλ καδί ηεο, αιιά κεηαδίδνληαη ζηελ 

επφκελε.  

Σν Γηαδίθηπν είλαη, νπζηαζηηθά, ην πξψην ακθίδξνκν κέζν επηθνηλσλίαο ησλ 

αλζξψπσλ (πνιινί πνκπνί θαη δέθηεο), ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά κνλφδξνκα κέζα 

(έλαο πνκπφο - πνιινί δέθηεο). Καηά ζπλέπεηα, είλαη έλα κέζν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νινθιεξσκέλε ακθίδξνκε παηδεία, ζπκπιεξψλνληαο ηε κέρξη 

ζήκεξα ρξήζε ηνπ σο παγθφζκηαο βηβιηνζήθεο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ παηδεία κφιηο ηψξα αξρίδεη λα 

δηεξεπλάηαη δηεζλψο ζε κεγάιε θιίκαθα. Οη πην ζεκαληηθέο αηηίεο πνπ 
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νδεγνχλ απηή ηελ εμέιημε είλαη πξψηα πξψηα ε γηγάλησζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ κέζνπ (ήδε 

θνληά 60% ζηελ Ακεξηθή) θαη έπεηηα ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

θάλνπλ ηελ πξνζθνξά παηδείαο κέζσ Internet αλάινγε ζε επθνιία κε ηελ παηδεία 

δηαπξνζσπηθήο επαθήο καζεηψλ - δηδαζθάισλ.  

Σα εξγαιεία απηά είλαη εχρξεζηα, θνκςά θαη κάιινλ θνζηίδνπλ ρακειά. ηε 

βαζηθή ηνπο κνξθή πξνζθέξνπλ παξαδφζεηο καζεκάησλ απφ δαζθάινπο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ εμεηάζεηο on-line θαη ηεζη. ε έλα παξάζπξν ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή παξνπζηάδεηαη κε θηλνχκελε εηθφλα ν δάζθαινο πνπ παξαδίδεη ην κάζεκα. ε 

έλα δηπιαλφ παξάζπξν παξνπζηάδεηαη ε νκηιία ηνπ κε θείκελν, ελψ δίπια, ζε ηξίην 

παξάζπξν, παξνπζηάδνληαη ηπρφλ ζρήκαηα, δηαθάλεηεο θαη άιια επνπηηθά βνεζήκαηα. 

Γχξσ γχξσ ππάξρνπλ πνηθίια εξγαιεία (π.ρ. δείμε κνπ μαλά ην θεθάιαην 3, κεγάισζέ κνπ 

ην ζρήκα, ηχπσζέ κνπ ηε θσηνγξαθία). Αθφκε, δίλεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηφζν κε 

παξαπνκπέο on-line φζν θαη ζε θπζηθά βηβιία. Ύζηεξα απφ κηα νκάδα παξαδφζεσλ, 

κπνξεί λα έιζεη έλα ηεζη, πνπ ν καζεηήο παίξλεη έλα εξσηεκαηνιφγην, ζπλήζσο πνιιαπιήο 

επηινγήο, θαη ν ππνινγηζηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ηνλ βαζκνινγεί άκεζα. ε κηα πην 

ζχλζεηε κνξθή, ν καζεηήο κπνξεί λα θιεζεί λα γξάςεη θείκελν ην νπνίν ζα ην δεη έλαο 

πξαγκαηηθφο δάζθαινο, ζα ην βαζκνινγήζεη θαη ζα ηνπ ζηείιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κε e-

mail. Βεβαίσο, θάζε καζεηήο κπνξεί λα ζηέιλεη e-mail κε εξσηήκαηα ζηνπο δαζθάινπο, 

φπνπ ην βιέπεη κφλν ν εθπαηδεπηηθφο, είηε ζε κνξθή ζπδήηεζεο, φπνπ νη εξσηναπαληήζεηο 

κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη απφ φια ηα κέιε κηαο νκάδαο καζεηψλ.  

ηελ παηδεία κέζσ Internet, ν καζεηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα φπνηε ζέιεη, λα 

επαλαιακβάλεη φπνηα θεθάιαηα ζέιεη, λα ζηακαηήζεη ηελ 

παξάδνζε γηα λα δεη θαιχηεξα έλα ζρήκα, λα ςάρλεη άκεζα 

άιια ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία. Όια απηά είλαη κεγάιεο 

δπλάκεηο, πνπ, σζηφζν, έρνπλ κέζα ηνπο ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηάρξεζεο. Υσξίο ηε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ δηδαζθάινπ, ν καζεηήο κπνξεί λα αξρίζεη λα ραδεχεη θαη λα ράλεη ηνλ ρξφλν 

ηνπ (επθνιφηεξα θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ' φ,ηη ζηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο). Χζηφζν, αλ 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ηεζη πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, απνθηάκε έλα 

ζηνηρείν ειέγρνπ. 
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Δλ θαηαθιείδη, είλαη ζαθέο φηη είλαη καθξηά ε εκέξα πνπ ζα πνχκε φηη δελ έρνπκε 

αλάγθε ηηο θπζηθέο ηάμεηο δηδαζθαιίαο θαη ηε θπζηθή επαθή δαζθάινπ - καζεηψλ. 

Χζηφζν, είλαη εμίζνπ ζαθέο φηη ν θφζκνο ηεο εθπαίδεπζεο πξνζζέηεη ζηε δχλακή ηνπ 

αθφκε έλα ηζρπξφ, φζν θαη αλεμεξεχλεην, φπιν. 

                                                                                                   Πεγή: Θ. πηλνχιαο,  Σα Νέα 

Η προεηοιμαζία ηων νέων για ηεν κοινωνία ηες γνώζες 

 

Ζ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ζπίηη θαη 

ζηε ζρνιηθή ηάμε έρεη κηα ηζηνξία πεξίπνπ δχν (2) δεθαεηηψλ ζε 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ρψξεο. ηε ρψξα καο παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ιίγα ρξφληα έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε 

ηεο πιεξνθνξηθήο ζε επίπεδν ηφζν αλεπίζεκν - αηνκηθφ θαη νη-

θνγελεηαθφ - φζν θαη επίζεκν, δειαδή ζε επίπεδν πνιηηείαο. 

Όιν θαη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο θαίλεηαη λα απνθηνχλ γηα ηα παηδηά ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Απφ ην άιιν κέξνο, ε πνιηηεία έρεη εμαγγείιεη ηελ εηζαγσγή ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία κε απξνζδηφξηζηα αθφκε απνηειέζκαηα. 

Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ αλαθέξεη φηη ην παηδί έρεη 

ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ, να λαμβάνει πλεροθορίες, θαη λα γλσζηνπνηεί ηηο 

ηδέεο ή ηηο γλψζεηο ηνπ αζρέησο, αζρέησο ζπλφξσλ (χκβαζε ΟΖΔ, άξζξν 17). 

Πξνζεθηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ρξήζε ηνπ H/Y ζηα ζρνιεία κπνξεί λα θάλεη ηε 

δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή, επράξηζηε θαη απνδνηηθή. Οη πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη νη ηξφπνη 

ρξήζεο ηνπ H/Y βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη αλαπηχζζνληαη νη λνεηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο. Oη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο ή εμαζθνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο κέζσ 

ειθπζηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ εθαξκνγή κηαο πξσηνπνξηαθήο κεζφδνπ ζηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ, θαηαξγείηαη ν πιεθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη εληζρχεηαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. πλεπψο ε κάζεζε κεηαηξέπεηαη ζ‟ έλα επράξηζην παηρλίδη πνπ 

δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα βαξεηά καζεκαηηθά πνπ μέξακε σο ζήκεξα. 
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Αλακθηζβήηεηα ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ βνεζά ζηελ επηθνηλσλία ησλ πνιη-

ηψλ, απνθεχγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο θιεηζηέο θνηλσληθέο νκάδεο. Mε ην ειεθηξνλη-

θφ ηαρπδξνκείν θαη ηε ζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ κε δηεζλή δίθηπα γίλνληαη εμ απνζηάζεσο 

ζπδεηήζεηο θαη ζπζθέςεηο, εμαθαλίδνληαο ηα εκπφδηα ηεο απφζηαζεο θαη ησλ ρξνληθψλ 

πεξηνξηζκψλ. 

Αθφκε θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα γίλνπλ έλα θαξπνθφξν κέζν αλά-

πηπμεο δεμηνηήησλ θαη απφθηεζεο γλψζεσλ. Tα παηδηά καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, αθνχ 

ζπλήζσο παίδνπλ δχν παίθηεο καδί, θαη λα ιχλνπλ απφ θνηλνχ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Έξρν-

ληαη επίζεο ζε επαθή κε πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα, π.ρ. ελαζρφιεζε κε ηελ θαιιηηε-

ρλία, ηελ ηζηνξία, ηα καζεκαηηθά, ηε γεσγξαθία θ.ά. 

Δπηπιένλ κεγαιψλνπλ νη δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο 

θαη απφθηεζεο γλψζεσλ. Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη θαη ν-

δεγνχληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο κέζσ ηεο επίιπζεο πξν-

βιεκάησλ. Δπίζεο, νη καζεηέο επραξηζηηνχληαη φηαλ αλαγλσξί-

δεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. φηαλ αλαξηψληαη 

ζηε ηζηνζειίδα ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ).  

∆ελ πξέπεη φκσο λα σξαηνπνηνχκε ηελ θαηάζηαζε θαη 

λα εζεινηπθινχκε
7
 κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ απφ πξνγξάκ-

καηα πνπ ηζνπεδψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ δαζθάινπ. Tα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ζέβνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ξπζκφ αληίδξαζεο ησλ καζε-

ηψλ θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ. O δηδάζθσλ ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα θαηαξγε-

ζεί, αληίζεηα είλαη αλαγθαίν λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ηνπ. Αθφκε ε δηδαζθαιία κε ηε 

ρξήζε Ζ/Τ κπνξεί λα είλαη αξγή εηδηθά φηαλ ηα παηδηά δελ είλαη εμνηθεησκέλα (δε γλσξί-

δνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ) κε ηνλ Ζ/Τ. 

        Θα ήηαλ θαιφ λα εμεηαζηεί αλ ε ρξήζε ηνπ H/Y ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία αηνκηθη-

ζηψλ
8
 θαη ηελ εζσζηξέθεηα

9
 θαη κεγαιψλεη ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο θαη εθδήισζεο ν-

καδηθνχ πλεχκαηνο. Kάπνηνη πηζηεχνπλ φηη ν H/ Y ππλσηίδεη ηα παηδηά κε ηελ θαζνξηζηηθή 

                                                 
7
 αξλνχκαη λα δσ, λα αληηιεθζψ θαη λα παξαδερηψ κηα ππάξρνπζα θαηάζηαζε, έλα πξαγ-

καηηθφ γεγνλφο: Δζεινηπθινχλ φζνη ηζρπξίδνληαη πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο· YN 

ΦΡ θιείλσ ηα κάηηα (κνπ ζε θη.). 
8
 Αηνκηθηζηήο: απηφο πνπ ζθέπηεηαη θαη ελεξγεί κε βάζε ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ θαη κφλν. 

 
9
 Δζσζηξέθεηα: φηαλ ν άλζξσπνο δελ εμσηεξηθεχεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 
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δχλακε ηεο εηθφλαο θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο 

ησλ ρξεζηψλ Ζ/Τ. 

Δπηπξνζζέησο παξαηεξνχληαη παξαδείγκαηα κνλαμηάο θαη απνμέλσζεο κε απνηέ-

ιεζκα λα ππάξρεη αλεηιηθξίλεηα θαη εμαπάηεζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ην γεγνλφο φηη ε πινήγεζε ησλ καζεηψλ ζην 

δηαδίθηπν δελ κπνξεί εχθνια λα ειεγρζεί. Οη καζεηέο ηδηαίηεξα ζε εξγαζίεο πνπ πξννξίδν-

ληαη γηα ην ζπίηη θαη είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ άλεηα λα επηζθε-

θηνχλ ηζηνζειίδεο αλαμηφπηζηεο, αλαιεζείο, λα παξαπιεξνθνξεζνχλ θαη λα θηλδπλέςνπλ. 

 

Έλα παξάδεηγκα 

ε ζρνιείν ζηε Silicon Valley δελ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθνχο πί-

λαθεο θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα γηα ηε δηδαζθαιία. 

   Κη φκσο ζε έλα ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Silicon Valley θαη ζην 

νπνίν θνηηνχλ ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Google, ηελ Apple, ηελ Yahoo θαη άιισλ 

ηερλνινγηθψλ θνινζζψλ, δελ ππάξρεη νχηε έλαο ππνινγηζηήο, νχηε κηα νζφλε. 

Ζ ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηερλνινγηθνχ γθάηδεη απαγνξεχεηαη ζηηο ζρνιηθέο αίζνπ-

ζεο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζπζηήλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο λα κελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ νχηε 

ζην ζπίηη. 

   Σελ ψξα πνπ ζηνλ ππφινηπν θφζκν ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζεσξείηαη απα-

ξαίηεηνο ζηελ εθπαίδεπζε, νη λέεο ηερλνινγίεο γίλνληαη κέζν δηδαζθαιίαο θαη νη καζεηέο 

ελζαξξχλνληαη ζηε ρξήζε ηνπο, ζηελ θαξδηά ηεο Μέθθαο ηεο Σερλνινγίαο, ην κνιχβη, ην 

ραξηί θαη ην ράξηηλν βηβιίν είλαη ηα κφλα εξγαιεία δηδαζθαιίαο πνπ θξίλνληαη απνδεθηά. 

Πεξίπνπ 160 ζρνιεία ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα θηινζνθία, 

θαζψο ζεσξείηαη φηη ε ρξήζε ππνινγηζηψλ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε θπζηθή δξαζηε-

ξηφηεηα, ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηε ζπγθέ-

ληξσζε ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα. 

«Γελ λνκίδσ φ,ηη ρξεηάδεηαη θαλείο ηελ ηερλνινγία γηα λα κάζεη γξακκαηηθή», δε-

ιψλεη ζηνπο «New York Times» έλαο εξγαδφκελνο ηεο ίιηθνλ Βάιετ, ηα παηδηά ηνπ νπνί-

νπ θνηηνχλ ζε ζρνιείν φπνπ δελ ππάξρεη νχηε έλαο ππνινγηζηήο θαη ην νπνίν αθνινπζεί 

ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν ηνπ απζηξηαθνχ θηιφζνθνπ θαη παηδαγσγνχ Ρνχληνιθ ηάηλεξ. 

«Ζ ηδέα φ,ηη κηα εθαξκνγή ηνπ iPad κπνξεί λα δηδάμεη θαιχηεξα ηα παηδηά κνπ πψο 

λα δηαβάδνπλ ή λα κάζνπλ επθνιφηεξα αξηζκεηηθή είλαη απιψο γεινία» πξνζζέηεη. Πξφ-

θεηηαη κάιηζηα γηα έλαλ παηέξα πνπ εξγάδεηαη ζηελ Google θαη δελ πεγαίλεη πνπζελά ρσ-
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ξίο ην iPad ή ην smart phone. Ζ θφξε ηνπ, φκσο, πνπ πεγαίλεη ζηελ πέκπηε ηάμε ηνπ Γεκν-

ηηθνχ, «δελ μέξεη πψο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Google». Ο γηoο ηνπ πεγαίλεη ζην Γπκλάζην θη 

έρεη κφιηο αξρίζεη λα καζαίλεη. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη ππεχζπλνη ηνπ ζρνιείνπ ζηε Silicon Valley επηθαινχληαη 

ζηνηρεία δέθα εηψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 94% ησλ απνθνίησλ ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Πεγέο:http://www.komvos.edu.gr/glwssa/dokimes/keimena_dokeimon/c_lykeiou/peithw_c/

logos5.html 

http://namarizathema.pblogs.gr/2012/02/orash-kai-hlektronikoi-ypologistes.html 

http://ekped.gr/praktika/filo/10_41k.swf 

http://sigrino.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html. 

 

Εεηνύκελα  

Α. Να απνδψζεηε ην λφεκα ηεο θάζε παξαγξάθνπ ηνπ α΄ θεηκέλνπ ζε κία πξφηαζε. 

 

Α1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ α΄ θεηκέλνπ (100-120 ιέμεηο) 

 

Β. Μεηαδίδνληαη, γηγάλησζε, ζχλζεηε: Να δψζεηε έλα ζπλψλπκν. 

Ακθίδξνκεο, εχρξεζηα, νινθιεξσκέλε: Να δψζεηε έλα αληψλπκν. 

 

Γ. Να αλαπηχμεηο ζε κηα παξάγξαθν: «Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ππν-

ινγηζηήο ζηελ εθπαίδεπζε; » 

  

Παραγωγή Λόγοσ 

Θέκα: «Γξάςηε έλα θείκελν φπνπ αλαθέξεηε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ H/Y 

ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη πνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζηελ εθ-

παηδεπηηθή δηαδηθαζία; Να εθθξάζεηε επηρεηξεκαηνινγψληαο ηε δηθή ζαο άπνςε». 

 

 

 

 

                                                          Αδέζποηα δώα 

 

Αλεμέιεγθηε ε θαηάζηαζε ζηηο κεγαινππφιεηο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ επ-

ξσπατθψλ ρσξψλ κε ηα αδέζπνηα. Δθηηκάηαη φηη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζθπιηά θπθινθν-

ξνχλ ζηηο πφιεηο. ηελ Οπθξαλία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνδνζθαηξηθνχ πξσηαζιήκαηνο 

 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/dokimes/keimena_dokeimon/c_lykeiou/peithw_c/logos5.html
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/dokimes/keimena_dokeimon/c_lykeiou/peithw_c/logos5.html
http://namarizathema.pblogs.gr/2012/02/orash-kai-hlektronikoi-ypologistes.html
http://ekped.gr/praktika/filo/10_41k.swf
http://sigrino.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html
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EURO 2012, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζθπιηά ζαλαηψζεθαλ. Τπνινγίδεηαη φηη κηα αδέζπνηε 

γάηα θαη νη απφγνλνί ηεο ζα θέξνπλ ζηνλ θφζκν κέρξη θαη 420.000 γαηάθηα ζε επηά ρξφληα. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη πεξηπηψζεηο θαθνπνηήζεσλ κηθξψλ δψσλ απαζρνινχλ ηελ εκεξήζηα 

εηδεζενγξαθία. Εψα απαγρνληζκέλα, θακέλα, πνιηνπνηεκέλα.  

     Οη θηινδσηθέο ελψζεηο, πξνσζνχλ σο ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα ηε ζηείξσζε θαη ηελ πην-

ζεζία. Ζ ζηείξσζε παξακέλεη ε απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιε-

ζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ελεκέξσζε θαη ε θαιιηέξγεηα 

ζπλείδεζεο ηνπ ππεχζπλνπ ηδηνθηήηε ζπληξνθηάο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

εγθαηάιεηςεο δψσλ -γηαηί «δείθηεο πνιηηηζκνχ κηαο πφιεο είλαη ην πψο αληηκεησπίδεη ηηο 

άιιεο κνξθέο δσήο»- θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο πηνζεζίαο απφ αλζξψπνπο, πνπ ζα ηνπο 

ραξίζνπλ ηε δεζηαζηά θαη ηελ αζθάιεηα κηαο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη πηνζε-

ηψληαο έλα δσάθη απφ ην δξφκν, ζψδεηαη κηα δσή. Τηνζεηψληαο απφ θηινδσηθφ ζσκαηείν, 

ζψδνληαη δχν δσέο, αθνχ απειεπζεξψλεηαη κηα ζέζε θηινμελίαο, ε νπνία ζχληνκα ζα θα-

ηαιεθζεί απφ έλα άιιν δσάθη πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν.  

     Έλα άιιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη νξηζκέλα πνιηηηθά θφκκαηα, ππνζηεξίδνπλ 

αληηζέησο ηελ επζαλαζία. Ζ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ησλ αξρψλ θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηε-

ηά ηνπο έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα απηή ηελ θαηάζηαζε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξα-

ηεί ζηε ρψξα καο αιιά θαη ζε άιιεο επξσπατθέο πφιεηο νδεγνχλ ηηο αξρέο ζε εχθνιεο θαη 

νηθνλνκηθέο ιχζεηο φπσο απηή ηεο επζαλαζίαο αθνχ ην θφζηνο ηεο είλαη θαηά πνιχ κηθξφ-

ηεξν απφ ην θφζηνο θηινμελίαο δψσλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο. Γελ ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ 

ρψξνη θηινμελίαο δψσλ θαη νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο έρνπλ αλεπαξθή πξνζσπηθφ. Άιισ-

ζηε ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ είλαη αξθεηά κεγάιν (κηζζνί ππαιιήισλ, έ-

μνδα ζπληήξεζεο, ηξνθήο θ.ά).  Έηζη, θξαηηθά θαηαθχγηα απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρνπλ, 

παξά θάπνηα ειάρηζηα θπλνθνκεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε αδηαθάλεηα θαη αγλνεί-

ηαη ε θαηάιεμε ησλ δψσλ πνπ κεηαθέξνληαη εθεί. .Ζ δηαθζνξά ζηηο ηνπηθέο αξρέο απνηειεί 

έλα αθφκε δήηεκα, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα κέηξα 

ζηείξσζεο, θαηαιήγνπλ ζε ηδησηηθέο ηζέπεο. 

    Απηφ πνπ θακία δηάηαμε δελ κπνξεί λα επηβάιεη είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ηα αδέ-

ζπνηα είλαη έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα, ην νπνίν κφλνη καο δεκηνπξγήζακε.  Δίλαη δχζθνιν 

λα βξεζεί κηα θνηλή ιχζε. 

Πεγέο: http://www.dw.de/ηξαγηθή-ε-θαηάζηαζε-κε-ηα-αδέζπνηα/a-17135265 

http://www.protothema.gr/Stories/article/317517/filozoikes-etairies-oi-anthropoi-kai-to-ergo-tous-gia-ta-adespota-zoa/ 

http://www.cityofathens.gr/kathariotita-periballon/adespota-zoa 

 

http://www.dw.de/τραγική-η-κατάσταση-με-τα-αδέσποτα/a-17135265
http://www.protothema.gr/Stories/article/317517/filozoikes-etairies-oi-anthropoi-kai-to-ergo-tous-gia-ta-adespota-zoa/
http://www.cityofathens.gr/kathariotita-periballon/adespota-zoa
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Αθνχ δηαβάζεηο ην παξαπάλσ θείκελν πξνζπάζεζε λα ζπκπιεξψζεηο ηνλ πίλαθα γξάθν-

ληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Δηζαγσγή  

 (παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο 

/πξνβιήκαηνο) 

 

 

 

 

 

 

 

Γεδνκέλα  

(παξαδείγκαηα θαη εκπεηξη-

θέο παξαηεξήζεηο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηηηνιόγεζε 

Δπηρεηξήκαηα 

 

 

 

 

 

Αληεπηρεηξήκαηα  
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πκπέξαζκα 
 

 

 

 

 

 

Παξαγσγή Λόγνπ  

Θέκα: «Βξίζθεηο έλα θηιήζπρν, εχζπκν ζθπιάθη, απνθαζίδεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ λα ην 

θξαηήζεηο, φκσο ζηελ πνιπθαηνηθία ζνπ δελ επηηξέπνληαη ηα δψα. Πηζηεχεηο φηη είζαη ηθαλφο 

λα ην θξαηήζεηο, φκσο νη γείηνλεο αληηδξνχλ. Πξνζπάζεζε λα ηνπο πείζεηο γηα ηελ άπνςή 

ζνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα;» 

 

«Σε γιώζζα κνπ έδσζαλ ειιεληθή» ( Οδ. Διύηεο ). 

Ζ γιψζζα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

εζληθήο καο ηαπηφηεηαο, απηφ πνπ καο δηαθξίλεη 

απφ ηνπο άιινπο ιανχο, απηφ πνπ καο ελψλεη πε-

ξηζζφηεξν απφ θάζε ηη άιιν. ηνηρείν πνιηηηζκνχ 

θαη παξάδνζεο, θνξέαο κλήκεο, ζπλεθηηθφο θξί-

θνο παξφληνο – παξειζφληνο. Δίλαη κνλαδηθφ θαη-

λφκελν ε αδηάθνπε πξνθνξηθή θαη γξαπηή ηεο πα-

ξάδνζε επί 3.000 θαη 4.000 ρξφληα αληίζηνηρα. « Ζ ειιεληθή γιψζζα, ν άλζξσπνο, ε ζά-

ιαζζα… Γηα θνηηάμηε πφζν ζαπκάζην πξάγκα είλαη λα ινγαξηάδεη θαλείο πσο απφ ηελ επν-

ρή πνπ κίιεζε ν Όκεξνο σο ηα ζήκεξα, κηινχκε, αλαζαίλνπκε θαη ηξαγνπδνχκε κε ηελ 

ίδηα γιψζζα…» (Γ. εθέξεο, Γνθηκέο). Ζ ειιεληθή αλαδείρζεθε ζε θχξηα βάζε ηεο ελλνη-

νινγηθήο έθθξαζεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Δίλαη εκθαλήο ε ζεκεξηλή παξνπζία ηεο ζην 

ιεμηιφγην φισλ ησλ επξσπατθψλ γισζζψλ θαη κάιηζηα ζε ζχλζεηεο θη απαηηεηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ε επηζηήκε θη ν πνιηηηθφο ιφγνο. 
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Ζ ειιεληθή γιψζζα ζεσξείηαη απφ ηνπο κεγα-

ιχηεξνπο επηζηήκνλεο ηνπ θφζκνπ σο ε πην θαηάιιειε 

γιψζζα ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Καη απηφ γηαηί δηαπηζηψζεθε πσο ε ειιεληθή γιψζζα 

είλαη γιψζζα «λνεκαηηθή» θαη πσο είλαη ε κνλαδηθή 

λνεκαηηθή γιψζζα πνπ ππάξρεη. Όιεο ηηο ππφινηπεο γιψζζεο ηηο ραξαθηεξίδνπλ νη επηζηή-

κνλεο σο γιψζζεο «ζεκεηνινγηθέο». Ννεκαηηθή είλαη ε γιψζζα ζηελ νπνία ην ζεκαίλνλ, 

δειαδή ε ίδηα ε ιέμε, θαη ην ζεκαηλφκελνλ, δειαδή απηφ πνπ ε ιέμε εθθξάδεη, έρνπλ κε-

ηαμχ ηνπο πξαγκαηηθή πξσηνγελή ζρέζε. Αληίζεηα ε ζεκεηνινγηθή είλαη γιψζζα ζηελ ν-

πνία απζαηξέησο νξίδεηαη φηη ην α‟ πξάγκα ελλνείηαη κε ην α ζεκείν. Με άιια ιφγηα ε ει-

ιεληθή είλαη ε κφλε γιψζζα ηεο νπνίαο νη ιέμεηο έρνπλ πξσηνγέλεηα ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο 

είλαη ζπκβαηηθέο, δειαδή ζεκαίλνπλ θάηη απιψο επεηδή έηζη ζπκθσλήζεθε κεηαμχ απηψλ 

πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. 

πλαθήο εθδήισζε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη πσο Άγγινη 

επηρεηξεκαηίεο πξνηξέπνπλ ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπο λα κάζνπλ αξραία ειιεληθά γηαηί απ-

ηά εκπεξηέρνπλ κηα θηινζνθία κε μερσξηζηή ζεκαζία γηα ηνπο ηνκείο νξγαλψζεσο θαη δηα-

ρεηξίζεσο επηρεηξήζεσλ. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα βέβαηα νδεγήζεθαλ κεηά απφ έξεπλεο 

Βξεηαλψλ εηδηθψλ φηη ε ειιεληθή γιψζζα εληζρχεη ηε ινγηθή θαη ηνλψλεη ηηο εγεηηθέο ηθα-

λφηεηεο. Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο νη Ηζπαλνί Δπξσβνπιεπηέο δήηεζαλ λα θαζηεξσζεί ε Δι-

ιεληθή σο επίζεκε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηφηη, φπσο νη ίδηνη είπαλ, ην λα κηιά 

θαλείο γηα Δ.Δ. ρσξίο ηελ ειιεληθή είλαη ζαλ λα κηιά ζ‟ έλαλ ηπθιφ γηα ρξψκαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα ιφγηα ηνπ θαζεγεηή Μπακπηληψηε: 

«Υσξίο λα είλαη βέβαηα ε „πεξηνχζηα‟ γιψζζα ηνπ θφζκνπ … απνηειεί ηδηάδνπζα πεξί-

πησζε πνιηηηζκηθήο θη επξσπατθήο γιψζζαο, πνπ σο γιψζζα ησλ αξραίσλ θιαζηθψλ θεη-

κέλσλ, σο γιψζζα ηνπ επαγγειίνπ, ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο βπδαληηλήο πκλν-

γξαθίαο, σο γιψζζα εθθξάζεσο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο ζηηο πην κεγάιεο ζηηγκέο θαη 

γηα ηα κεγάια θαη δηαρξνληθήο εκβέιεηαο ζέκαηα, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν θαη 

ηηο αλζξψπηλεο αμίεο, είλαη πάληα παξνχζα θη επίθαηξε». ( Γ. Μπακπηληψηεο απφ άξζξν 

ζηελ εθεκ. Σν Βήκα ).  

 

Αζθήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

Γξάςε ζχληνκα ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θείκελν γηα λα αλαδεηρζεί ε 

αμία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 



130 

….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Γξάςε ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ην θείκελν ζηηο ιέμεηο ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλφκελνλ. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Βξεο ηηο ζεκαζίεο ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ θαη γξάςε ηα ζπλψλπκά ηνπο. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

Γξάςηε ηε ζεκαζία ηεο πξφηαζεο: Υσξίο λα είλαη βέβαηα ε „πεξηνχζηα‟ γιψζζα ηνπ θφ-

ζκνπ… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



131 

Ζ θαθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο… έλα ζύγρξνλν θαηλόκελν; 

 Ζ ειιεληθή γιψζζα αλαγλσξίδεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν ηνπιάρηζηνλ 

βαζκφ κφλν απφ ηνπο μέλνπο θαη φρη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο Έιιελεο πνπ ππνζηεξίδνπλ κε θάζε 

κέζν ηηο μέλεο γιψζζεο θαη κάιηζηα θάλνπλ ιφ-

γν γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ειιεληθήο κέζα ζηελ 

ίδηα ηελ Διιάδα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ 

ηελ Αγγιηθή ηα ζηηγκή πνπ νη ίδηνη νη Άγγινη κηινχλ γηα ηελ αλσηεξφηεηα θαη ηε ζπνπ-

δαηφηεηα ηεο ειιεληθήο. 

Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη ην ζεκεξηλφ παηδί, ην «παηδί ηεο ηειεφξαζεο» δελ κπν-

ξεί εμ νξηζκνχ παξά λα έρεη κεησκέλε ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Αλ έρνπκε ην 

παηδί καο εθηεζεηκέλν γηα πνιχ ζηε βιαπηηθή επίδξαζε θαθήο ηειενπηηθήο γιψζζαο, αλ 

έρεη πεξηνξηζκέλα δηαβάζκαηα θαιήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, αλ ε γιψζζα πνπ αθνχεη ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ είλαη ππνβαζκηζκέλε θ.η.φ., είλαη θπζηθφ λα έρεη 

πξνβιήκαηα ζηε γισζζηθή ηνπ έθθξαζε  γξαπηή θαη πξνθνξηθή. Καη γιψζζα κελ ην με-

ρλάκε δελ είλαη αλ ζα γξάθεη θαλείο κηα μεληθήο πξνέιεπζεο ιέμε κε ε θαη αη (ηξέλν ή 

ηξαίλν) ή αλ ζα γξάθεη λα έιζεη ή λα έιζε (κε εη ή ε), αιιά πνηα ιέμε ζα επηιέμεη θάζε θν-

ξά αλάκεζα ζην ζπλέπεηα θαη ην επίπησζε, αλάκεζα ζην επίδξαζε, επηξξνή θαη επήξεηα ή 

αλάκεζα ζηνλ θφπν, ηνλ κφρζν θαη ηελ θνχξαζε.  

Γη‟ απηφ εάλ παξαηεξήζνπκε ιίγν πξνζεθηηθά ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηνλ Σχπν, δηά-

θνξεο αλαθνηλψζεηο θαη νκηιίεο πνιηηηθψλ κπνξνχκε λα πνχκε πσο φινη αγσλίδνληαη γηα 

ην πνηνο ζα «ραιάζεη» πεξηζζφηεξν ηελ ειιεληθή φκνξθε γιψζζα καο. Καη φιεο απηέο νη 

θαθνπνηήζεηο γίλνληαη ζην φλνκα ηεο δεκνηηθήο απφ πνιινχο φςηκνπο δεκνηηθηζηέο. Καη 

αλ θάπνηνο επηρεηξήζεη λα ηνπο πεη ην ζσζηφ ηφηε ηνλ εηξσλεχνληαη. Βέβαηα ην θαθφ δελ 

ζα ήηαλ ηφζν κεγάιν εάλ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζε απηνχο πνπ ην δηαπξάηηνπλ. Όκσο δπζηπ-

ρψο ην γισζζηθφ ιάζνο επαλαιακβάλεηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη εκπεδψλεηαη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ πνιινχ θφζκνπ θαη ε δηφξζσζή ηνπ γίλεηαη πνιχ δχζθνιε. 

Βιέπνπκε, επίζεο, φηη ζήκεξα ε ειιεληθή γιψζζα 

θαηαθιχδεηαη απφ ηελ εηζβνιή μέλσλ ιέμεσλ θαη εθθξαζηη-

θψλ ηξφπσλ ζθέςεο πξάγκα ην νπνίν ζπληειεί άκεζα ζην 

πξφβιεκα ηεο θξίζεο. Καη απηφ γηαηί φια έρνπλ αξρίζεη λα 
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γίλνληαη ζηε ρψξα καο κε ηε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο. Καη πεξηζζφηεξν 

νη λέεο γεληέο ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο ιφγν πιήζνο μέλσλ ιέμεσλ κεγαιχηε-

ξν ζε πνζνζηφ απφ ην ειιεληθφ ιεμηιφγην. Με απηή ηελ ηαθηηθή ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηε-

κα ην ειιεληθφ ιεμηιφγην ζα πεξηνξηζζεί ηφζν πνιχ ζηνπο λένπο πνπ ζα είλαη πηα θαηφξ-

ζσκα λα αθνχκε θακηά ειιεληθή ιέμε, θαη ζα καο θαίλεηαη θαη αμηνπεξίεξγν.  

Χο αηηία ηεο γισζζηθήο θξίζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο θαη ε απνδπλάκσζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ γισζζηθνχ ζεζαπξνχ απφ ηελ εηζδνρή ηεο εηθφλαο ζηε ζχγ-

ρξνλε δσή. Ζ εηθφλα κέζα ζην ζπίηη θαη φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζπρλάδεη ν άλζξσπνο θα-

ηαδηθάδεη ζε ζησπή. Όια ζε κνξθή εηθφλαο. Δηθφλα πνπ θαιιηεξγεί ζχκβνια βνπβά, κεηα-

βηβάδνπλ κελχκαηα ρσξίο θακία δπλαηφηεηα απάληεζεο, αληηιφγνπ ή δηαιφγνπ. Ο άλζξσ-

πνο κεηαβάιιεηαη ζην ηέινο ζε παζεηηθφ δέθηε απηψλ ησλ κελπκάησλ θαη ν ίδηνο δελ εθ-

θξάδεη γλψκε παξά παξακέλεη έλα άιαιν δψν. 

Σν μεπέξαζκα ηεο θαθνπνίεζεο ηεο γιψζζαο, ε αληηκεηψπηζε απηνχ ηνχ ζχλζεηνπ 

θαηλνκέλνπ απαηηεί φρη κφλν θαηάιιειε γισζζηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν κε βαζηθφ 

ζηφρν ηε ζχληαμε θαη θαηαλφεζε απαηηεηηθψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ζπλερή δηαβάζκαηα θαη 

αθνχζκαηα γισζζηθά, δει. ζπλερή επαθή κε πξφηππα πνηνηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο γιψζζαο 

θαη, βεβαίσο, ζπρλή, ζθιεξή θαη επίκνλε άζθεζε. Ζ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο είλαη έξγν 

δσήο, πνπ αξρίδεη κε ηηο πξψηεο ιεμνχιεο ηνχ παηδηνχ θαη ζπλερίδεηαη επίπνλα ζε φια ηα 

ζηάδηα θαη ηα ρξφληα ηεο δσήο ηνχ αλζξψπνπ. Πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έληνλα πεξλάκε 

φινη κία δηά βίνπ καζεηεία ζηε γιψζζα θαη φζν ζπληνκφηεξα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην γε-

γνλφο απηφ, ηφζν θαιχηεξα ζα γλσξίζνπκε θαη ζα κάζνπκε λα αμηνπνηνχκε ηε γιψζζα 

καο. Χζηφζν, γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο θαθνπνίεζεο ηεο γιψζζαο ζα ήηαλ θαιφ, ζηα δηάθν-

ξα Τπνπξγεία, νξγαληζκνχο θαη ηηο άιιεο ππεξεζίεο θαζψο επίζεο θαη ζηε ξαδηνθσλία ηελ 

ηειεφξαζε, ηηο εθεκεξίδεο θαη ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο, λα ππάξρνπλ ππεχζπλνη γηα ηε 

γισζζηθή επηκέιεηα ησλ εγγξάθσλ, εγθπθιίσλ, απνθάζεσλ, δειηίσλ εηδήζεσλ, ξεπνξηάδ 

θαη άιισλ πνπ δίλνληαη ζηε δεκνζηφηεηα. 

Τπάξρνπλ πνιινί δπζηπρψο πνπ πηζηεχνπλ πσο ε γισζζηθή απινχζηεπζε θαη α-

πινπνίεζε ηεο γιψζζαο, φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ πνιπηνληθνχ θαη ε ρξήζε ηεο θσλεηηθήο 

γιψζζαο ζα θάλνπλ επθνιφηεξα ηε κφξθσζε θηήκα ηνπ ιανχ. Καη απηφ γηαηί ε θνηλσλία 

καο ηψξα θαηέρεηαη έληνλα απφ ηελ ηάζε πξνο ηνλ ειάζζνλα θφπν. Όκσο πξέπεη λα μέ-

ξνπκε πσο ε γιψζζα σο φξγαλν παηδείαο θαη κάζεζεο απαηηεί πξνζεθηηθή θαη επηκειεκέ-

λε εξγαζία. Απαηηεί πλεπκαηηθή πεηζάξρεζε, επηκνλή θαη ππνκνλή, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε 
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αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε ηεο εχθνιεο κφξθσζεο. Υξεηάδνληαη αξεηέο κε ηηο νπνίεο ιίγε 

ζρέζε έρνπλ πιένλ νη ζεκεξηλνί άλζξσπνη. 

Αο κελ μερλάκε πσο ε γιψζζα καο έρεη ζπλερή, γξαπηή θαη πξνθνξηθή παξάδνζε 

πεξίπνπ ηξηψλ ρηιηάδσλ εηψλ. Απφ ηελ αξρή αθφκε ηνπ καθξφηαηνπ απηνχ ρξνληθνχ δηα-

ζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ρηιηάδεο ιέμεηο πνπ είλαη εληειψο νη ίδηεο θαη ζήκεξα, ίζσο 

ειάρηζηα αιιαγκέλεο. Όιεο απηέο ηηο ιέμεηο εθφζνλ δηαηεξνχλ ηελ ίδηα ζεκαζία πνπ είραλ 

θαη παιηά γηαηί πξέπεη λα ηηο δηψμνπκε απφ ην ιεμηιφγηφ καο; Καη αλ αθφκα έρνπκε πην 

θαηλνχξηεο επηβάιιεηαη παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηηο πην παιηέο. 

ηαχξνο Μεζζήλεο 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ ( 2001-2002 ) 

χλνδνο Ε '  

 

Αζθήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο θξάζεο «θαθνπνίεζε ηεο γιψζζαο»; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Γξάςε ηηο αηηίεο πνπ θαθνπνηείηαη ε ειιεληθή γιψζζα. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Γξάςε ηε ζεκαζία ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 

«Γηνξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν ζνπ κηα εκεξίδα θαη έρεηο λα παξνπζηάζεηο έλα ζέκα πνπ α-

θνξά ηελ ζπνπδαηφηεηα, αμία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φκσο ηειεπηαία ζηηο κέξεο καο γίλε-

ηαη ιφγνο γηα ηελ θαθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Μπνξείο λα γξάςεηο έλα άξζξν φ-

πνπ θαίλεηαη ε αμία ηεο θαη πνηα ε θαθνπνίεζε πνπ γίλεηαη απφ καο». 

Θα ζε βνεζήζνπλ ηα δχν θείκελα πνπ δηαβάζακε θη αλαιχζακε. 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ αμία ηνπ νκαδηθνύ αζιεηηζκνύ 

       Σα ζπνξη θαη νη θιαζζηθέο ζπνπδέο είλαη ζην Ήηνλ 

νη δχν παξάιιεινη αδειθσκέλνη δξφκνη ηεο αγσγήο. Όρη 

φκσο ηα αζιήκαηα ηα αηνκηθά -αθφληην, πήδεκα, δίζθνο 

- αιιά ηα νκαδηθά: ιεκβνδξνκίεο, θξίθεη, ηέληο θαη πν-

δφζθαηξν. 

         Σα νκαδηθά παηρλίδηα ππεξεηνχλ έλα κεγάιν εζηθφ 

ζθνπφ: ζε ζπλεζίδνπλ λα ππνηάμεηο ηελ αηνκηθφηεηα 

ζνπ ζε κηα γεληθή ελέξγεηα. Να κελ ληψζεηο φηη είζαη άηνκν αλεμάξηεην, παξά κέινο κηαο 

νκάδαο. Να ππεξαζπίδεζαη φρη κνλάρα ηελ αηνκηθή ζνπ ηηκή παξά νιφθιεξε ηελ ηηκή ηεο 

νκάδαο φπνπ αλήθεηο: ζρνιή, παλεπηζηήκην, πφιε, Έζλνο. Έηζη, απφ ζθαινπάηη ζε ζθαιν-

πάηη, ην παηρλίδη κπνξεί λα ζε αλεβάζεη ζηηο πην αςειέο, αθηιφθεξδεο θνξπθέο ελέξγεηαο. 

        Μαζαίλεηο αθφκα, πνιεκψληαο ζηελ νκάδα, θαη ηνχην ην ζπνπδαηφηαην: πσο γηα ηελ 

λίθε έλα ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην ν αξρεγφο. Να ππνηάδεζαη ζε απηφλ, λα πεηζαξρείο, λα 

μέξεηο λα ππαθνχο, αλ ζεο, φηαλ ζα έξζεη ε ζηηγκή ζνπ, λα μέξεηο θαη εζχ λα πξνζηάδεηο. 

έηζη κνλάρα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη αξρεγνί άμηνη θαη νη νπαδνί πξφζπκνη - δειαδή 
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κηα πεηζαξρεκέλε ζηξαηηά ηθαλή πιηθά θαη ςπρηθά, λα θπξηαξρήζεη ζηνλ θφζκν. ηα ζπνξη 

δελ γπκλάδεηο ην ζψκα ζνπ κνλάρα, γπκλάδεηο πάλσ απφ φια ηελ ςπρή ζνπ. "ζηα ηεξξαίλ 

ηνπ Ήηνλ , είπε πνιχ ζσζηά ν Οπέιηγθηνλ, θεξδήζεθε ε κάρε ηνπ Βαηεξιψ". 

      ηα νκαδηθά αζιήκαηα καζαίλεηο λα είζαη έηνηκνο, λα ζπγθξαηηέζαη, λα πεξηκέλεηο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή, λα ζπζηάδεηο ηηο αηνκηθέο ραξέο ε πξνηίκεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο 

νκάδαο. Μαζαίλεηο λα πξνζαξκφδεηο ηη αηνκηθέο ηδηφηεηεο ζνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ, 

λα εθκεηαιιεχεζαη φζν κπνξείο, γηα ηελ λίθε ηα ειαηηψκαηα θαη ηα πξνηεξήκαηα ζνπ. Με 

ηελ κέζνδν απηή κνλάρα κπνξείο λα αζθεζείο γηα ην κεγάιν παηρλίδη αξγφηεξα, ηεο δεκφ-

ζηαο δσήο. 

         Γηα λα θηάζεηο ζην πςειφ απηφ θνξχθσκα ηεο άζθεζεο πξέπεη θαιά λα μέξεηο ηνλ 

εαπηφ ζνπ, λα μέξεηο ηνλ δηπιαλφ ζνπ, λα μέξεηο θαη αιάθεξε ηελ νκάδα φπνπ αλήθεηο. Κη 

φρη κνλάρα απηφ. Να μέξεηο θαη ηελ αληίπαιε ζνπ νκάδα. Να κελ ηελ πεξηθξνλείο λα ηελ 

ζπνπδάδεηο κε ακεξνιεςία θαη ζέβαο, λα μέξεηο θαιά ηηο αξεηέο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο, γηα 

λα νξγαλψζεηο αλάινγα θαη ζπ ηηο αξεηέο θαη ηηο δπλάκεο ζνπ θαη λα κελ ράζεηο ην παηρλί-

δη.  

      Κη αθφκε, ηνχην ην ζεκαληηθφηαην, πνπ απνηειεί ην πην θξπθφ, ην πην παλαλζξψπηλν 

ηέξκα ηνπ παηρληδηνχ: λα μέξεηο πσο θαη ε αληίζεηε νκάδα θαηά βάζνο δελ είλαη αληίκαρε, 

ζπλεξγάδεηαη καδί ζνπ, γηαηί ρσξίο απηή δελ ζα ππήξρε παηρλίδη. 

      Όηη αγλψηαηα εζηθφ κπνξεί λα καο κάζεη ην παηρλίδη είλαη ηνχην: Ο αλψηαηνο ζθνπφο 

ηνπ παηρληδηνχ δελ είλαη ε λίθε παξά απφ πνηνπο δξφκνπο, κε πνηα πξνπφλεζε, κε ηη πεη-

ζαξρία, αθνινπζψληαο απζηεξά ηνπο λφκνπο ηνπ παηρληδηνχ λα κάρεζαη γηα ηελ λίθε. Έηζη 

πνπ θνίηαδα ζην ήζπρν δεηιηλφ ηνπο σξαίνπο εθήβνπο ηνπ Ήηνλ, άιινπο κε ηα γαιάδηα θαη 

άιινπο κε ηα άζπξα θαζθέηα ηνπο λα πνιεκνχλ ιπγεξνί, ζπγθεληξσκέλνη, έηνηκνη κε ηνλ 

αλάιαθξν θξαδαζκφ ηνπ ιηγλνχ αηζαιέληνπ ζπαζηνχ, πξνζπαζνχζα λα βξσ ηνπο ζεκειηα-

θνχο λφκνπο ηεο άζθεζεο. Βξήθα ηέζζεξεηο: 

1) Ν΄ αζθείο ην ζψκα θαη ηελ ςπρή σο άηνκν, αλεμάξηεην απφ ηελ νκάδα, 

2) λ΄ αζθείο ην ζψκα θαη ηελ ςπρή σο άηνκν κέζα ζηελ νκάδα ηελ δηθή ζνπ, 

3) λ΄ αζθείο ην ζψκα θαη ηελ ςπρή αλαθνξηθά κε ηελ άιιε νκάδα, 

4) λ΄ αζθείηαη αιάθεξε ε κηα νκάδα αλαθνξηθά κε ηελ άιιε νκάδα. 

       Ζ δσή είλαη παηρλίδη ζαλ ην ηέλληο, ζαλ ην γθνιθ. Γελ παίδεηο κφλνο ζνπ, παίδεηο κε 

άιινπο έρεηο επζχλε απέλαληη ζε φινπο ηνπο ζπληξφθνπο ζνπ, φινη ζνπ νη ζχληξνθνη έ-

ρνπλ επζχλε απέλαληη ζνπ άηνκν θαη νκάδα είλαη έλα. 
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 Σν παηρλίδη έρεη λφκνπο. Όπνηνο ζέιεη λα παίδεη, νθείιεη λα 

μέξεη ηνπο λφκνπο απηνχο θαη λα ηνπο ζέβεηαη. Αλ δελ μέξεη 

ηνπο λφκνπο, ε αλ δελ ζέιεη λα ηνπο ζέβεηαη δελ είλαη άμηνο 

λα ιάβεη κέξνο ζην παηρλίδη. Μέζα ζηνλ θχθιν πνπ ραξά-

δνπλ νη λφκνη είλαη απφιπηα ιεχηεξνο. Καλείο, κήηε ν Βα-

ζηιηάο, δελ έρεη δηθαίσκα λα επέκβεη. Μπνξεί νη λφκνη απ-

ηνί λα είλαη παιησκέλνη ε ζηξαβνί ε απζαίξεηνη, δελ έρεη ζεκαζία. Σν ζπνπδαίν είλαη, θαη 

απηφ γπκλάδεη ηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ, λα ηνπο ππαθνχο.  Γελ πξέπεη λα ληξέπεζαη πσο 

ληθήζεθεο, πξέπεη λα ληξέπεζαη κνλάρα φηαλ έπαημεο θαθά θαη γηα απηφ ληθήζεθεο ε - θαη 

απηφ είλαη ην ρεηξφηεξν - πξέπεη λα ληξέπεζαη φηαλ λίθεζεο παίδνληαο θαθά ε άηηκα. Σν 

fair-play, λα ην αλψηαην ρξένο. Να παίδεηο θαιά ην παηρλίδη, είηε θνχηκπνι είλαη είηε πφ-

ιεκνο είηε νιφθιεξε δσή, απηή είλαη ε πξψηε απζηεξφηαηε εληνιή ζηνλ εγγιέδηθν δεθά-

ινγν. "Να ΄ζαη δπλαηφο θαη λα παίδεηο ηνλ άληξα". Κάλε ην ρξένο ζνπ απηφ θαη κελ ζε κέ-

ιεη γηα ηίπνηε άιιν. αλ πεηχρεηο, αλ απνηχρεηο, απηφ έρεη κνλάρα πξαρηηθή φρη ςπρηθή ζε-

καζία. έθακεο ην ρξένο ζνπ, ηη άιια ακνηβή ζεο;   

            Αλ πεξηκέλεηο νπνηαδήπνηε ακνηβή, αλ εξγάδεζαη γηα λα ηθαλνπνηείο φρη εζσηεξηθέο 

ζνπ επηηαγέο παξά γηα λα πιεξσζείο, είζαη κηζηνθφξνο δελ είζαη πνιεκηζηήο. "φπνηνο δελ 

βξίζθεη ηελ αληακνηβή κέζα ηνπ είλαη ζθιάβνο. Ζ ιαρηάξα λα αξέζεη ζε άιινπο ηξηθπκίδεη 

ηηο πέληε αηζηήζεο ηνπ αλζξψπνπ". 

                                                             Ν.Καδαληδάθε ,Σαμηδεχνληαο …….(Αγγιία) εθδ. 1994 

 

Αζθήζεηο  

Α. Να θάλεηο ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ζε θάζε παξάγξαθν λα βξεηο ηα επη-

ρεηξήκαηα θαη λα ηα γξάςεηο κε ιίγα ιφγηα δηθά ζνπ, ζην ηεηξάδην. 

 

Β. Να αηηηνινγήζεηο κε δηθά ζνπ ιφγηα ηη ζεκαίλνπλ γηα ζέλα απηά ηα ιφγηα. ηα ζπνξη 

δελ γπκλάδεηο ην ζψκα ζνπ κνλάρα, γπκλάδεηο πάλσ απφ φια ηελ ςπρή ζνπ. "ζηα ηεξξαίλ 

ηνπ Ήηνλ , είπε πνιχ ζσζηά ν Οπέιηγθηνλ, θεξδήζεθε ε κάρε ηνπ Βαηεξιψ". 

 

Γ. ηα νκαδηθά αζιήκαηα καζαίλεηο λα είζαη έηνηκνο, λα ζπγθξαηηέζαη, λα πεξηκέλεηο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή, λα ζπζηάδεηο ηηο αηνκηθέο ραξέο ε πξνηίκεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο 

νκάδαο. Μαζαίλεηο λα πξνζαξκφδεηο ηηο αηνκηθέο ηδηφηεηεο ζνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ, 

λα εθκεηαιιεχεζαη φζν κπνξείο, γηα ηελ λίθε ηα ειαηηψκαηα θαη ηα πξνηεξήκαηα ζνπ. Με 
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ηελ κέζνδν απηή κνλάρα κπνξείο λα αζθεζείο γηα ην κεγάιν παηρλίδη αξγφηεξα, ηεο δεκφ-

ζηαο δσήο. Γξάςε κηα παξάγξαθν γηα λα εθθξάζεηο  ηε γλψκε ζνπ, γη απηή ηελ παξάγξα-

θν. 

 

Γ. Βξεο ζην ιεμηθφ θαη γξάςε ηη ζεκαίλνπλ νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο. 

 

E. Πψο θαηαιαβαίλεηο απηέο ηηο θξάζεηο, γξάςε ηελ πξνζσπηθή ζνπ άπνςε.  

Αλ εξγάδεζαη γηα λα ηθαλνπνηείο φρη εζσηεξηθέο ζνπ επηηαγέο παξά γηα λα πιεξσζείο, είζαη 

κηζηνθφξνο δελ είζαη πνιεκηζηήο, "φπνηνο δελ βξίζθεη ηελ αληακνηβή κέζα ηνπ είλαη 

ζθιάβνο. 

 

Παξαγσγή Λόγνπ 

Θέκα: «Ο Γήκνο ζνπ δηνξγαλψλεη κηα εκεξίδα θαη νθείιεηο σο αγσληδφκελνο λα επηρεηξε-

καηνινγήζεηο γηα ηα νθέιε ηνπ νκαδηθνχ θαη ηνπ αηνκηθνχ παηρληδηνχ». 

 

 

Βηβιίν ή ππνινγηζηήο; 

 

Ζ γξαθή είλαη αλακθίβνια απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

θαηαθηήζεηο ηνπ Ζomo sapiens, επίηεπγκα πνπ ζπλέβε 5.000 ρξφληα πξηλ ζηελ αξραία 

νπκεξία, ζηε Μεζνπνηακία. Ζ εμέιημε ηεο αμηνπνίεζήο ηεο πέξαζε απφ πνιινχο δξφκνπο 

θαη έθζαζε ζ΄έλα ζηαπξνδξφκη ζηηο κέξεο καο, κε ην ραξηί/βηβιίν θαη ηνλ ππνινγηζηή λα 

πξνθαινχλ ηνλ «δηαβάηε» ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. 

Ο θάζε δξφκνο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα, γεγνλφο πνπ 

έρεη αλνίμεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε πάλσ απφ απηφ ην ζηαπξνδξφκη. Πνιινί ήδε ππνζηεξί-

δνπλ φηη ην ρεηξφγξαθν θαη ην έληππν βηβιίν ίζσο κεηαηξαπνχλ ζχληνκα ζε κνπζεηαθά εί-

δε. Απηή ε κνξθή γξαθήο δειαδή πνπ έθεξε ηνλ πνιηηηζκφ καο σο εδψ ηνλ νδεγεί ζην ζε-

κείν λα ζθέθηεηαη λα ηελ θαηαξγήζεη; Αλακθίβνια ην πέξαζκα ζηνλ δξφκν ηνπ ππνινγη-

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=306659
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ζηή είλαη ειθπζηηθφ, πεξηζζφηεξν γηα ηνπο λένπο, θαη παξέρεη πνιιέο δηεπθνιχλζεηο ελέρεη 

σζηφζν θαη κεξηθέο παγίδεο. 

Ο ππνινγηζηήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε, αθφκε θαη παηδηψλ κε καζεζη-

αθέο δπζθνιίεο φπσο θαη ζηε γξήγνξε δηαρείξηζε ηεο άπεηξεο πιεξνθνξίαο ηεο επνρήο καο 

θαη ησλ ζπλαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (ηζηνζειίδεο, ειεθηξνλη-

θά κελχκαηα, Facebook, Μyspace, Σwitter θ.ά.). Μήπσο φκσο καο νδεγεί ζε κηα ειεθηξν-

ληθή κνλαμηά; Με ηνλ δξφκν απηφλ αλακθίβνια ππνβαζκίδεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσλη-

θήο δεμηφηεηαο, πνπ εκθαλίζηεθε απφ ηηο πξψηεο εμειηθηηθά σο εγγελήο ηθαλφηεηα θαη 

ζπκβάιιεη ζηε κνξθνπνίεζε ηνπ εγθεθάινπ καο. 

Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη κε ηελ ππέξκεηξε θαη θπξίαξρε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

γξαθήο δελ αλαπηχζζεηαη ζσζηά ε κάζεζε ηεο γιψζζαο γη΄ απηφ αθφκε θαη πνιχ θαινί 

καζεηέο/θνηηεηέο θάλνπλ ζνβαξά νξζνγξαθηθά ιάζε θησραίλεη αθφκε ην ιεμηιφγηφ ηνπο 

θαη νδεγεί πνιινχο λένπο λα επηθνηλσλνχλ ζπλζεκαηηθά, λα κελ θαηαλννχλ πιήξσο κηαλ 

αθήγεζε θαη λα ράλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Πνιινί λένη έρνπλ ζήκεξα θαη πξφβιεκα 

γξαπηήο έθθξαζεο, δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ, λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπζηεκαηνπνηή-

ζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ελψ επεξεάδεηαη αθφκε θαη ν γξαθηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Ζ θαηά-

ρξεζε ηνπ ππνινγηζηή βξέζεθε επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε φρη ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο θαη 

ζηα καζεκαηηθά. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζρέζε κε ην ραξηί θαη ην βηβιίν ελέ-

ρεη κηαλ ακεζφηεηα κε ηνλ ρξήζηε, κηα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή 

ζρέζε, πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε νξγάλσζε ηεο 

ζθέςεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε γξαθή κε ην κνιχβη θαη ε αλάγλσζε 

κε ην βηβιίν ζηηο κηθξέο ειηθίεο ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηε ζπ-

ζηεκαηνπνηεκέλε θαη ζθαηξηθφηεξε εμάζθεζε ηνπ εγθεθάινπ, ζε ζρέζε κε ηε δηάρπηε 

πιεξνθνξία ηνπ ππνινγηζηή· φπσο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο κλήκεο εμαθνινπζεί λα απν-

ηειεί ηθαλφηεξν εξγαιείν ηεο θαιιηέξγεηαο κηαο άιιεο εγγελνχο ηθαλφηεηαο, ηεο πξψηεο 

πνπ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ εμέιημή καο, ηεο ηερλνινγηθήο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππνζηξσκα-

ηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο, κεηά ηεο γισζζηθήο, αθφκε θαη ηεο α-

ξηζκεηηθήο/ζεσξεηηθήο κεηέπεηηα, πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Παιαηνιηζηθή επνρή. Ζ ζεκαζία 

ηέηνησλ απφςεσλ εληζρχεηαη απφ ηα πνξίζκαηα λεχξν-απεηθνληζηηθψλ κειεηψλ ηνπ εγθε-
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θάινπ, θαηά ηα νπνία βξαρχρξνλε εθπαίδεπζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή ελεξγνπνηεί 

κηα πεξηνρή ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ
10

. 

Έρνληαο ινηπφλ κηα ηέηνηα εηθφλα πάλσ απφ ην ελ ιφγσ ζηαπξνδξφκη, κε ην ραξηί λα 

ρατδεχεηαη ζαλ κεηάμη ζην ρέξη καο θαη ηε θαληαρηεξή νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, πνπ κπνξεί λα 

ζεθψζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεδφλ φιεο ηεο Γεο, ζαλ έλαλ ζχγρξνλν Άηιαληα, πνιιά παηδηά 

παξαζχξνληαη εχθνια ζηελ απφθαζε λα παξαδνζνχλ ζηα ρέξηα απηνχ ηνπ Άηιαληα. Όζνλ 

αθνξά φκσο ηνπο κεγάινπο πνπ πέξαζαλ θαη απφ ηνλ δξφκν ηνπ «κεηαμηνχ»-κνιπβηνχ, ν 

δξφκνο ηνπ Άηιαληα δελ ήηαλ κνλφδξνκνο. Γηα ηα κηθξά παηδηά σζηφζν, ηνπο καζεηέο, νη 

νπνίνη πξέπεη λα αζθνχλ ηνλ εγθέθαιφ ηνπο ζθαηξηθά, ππάξρεη πξφβιεκα. Δδψ βξίζθεηαη 

φκσο θαη ν ξφινο ησλ κεγάισλ, πνπ ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο κε ηελ θαηάι-

ιειε ππμίδα θαη κε κέηξν, κε ηε ζσζηή μελάγεζε ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηνπ ζπδεηνχκε-

λνπ ζηαπξνδξνκηνχ. 

Όπσο ζπκβαίλεη βέβαηα, ε αιήζεηα δελ είλαη νχηε καχξε νχηε άζπξε δελ είλαη κφλν 

κε ην κνιχβη, νχηε κφλν κε ηνλ ππνινγηζηή. Ο ειεθηξνληθφο αιθαβεηηζκφο πξέπεη λα θαι-

ιηεξγείηαη ζηα ζρνιεία φρη φκσο ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ, νδεγψληαο ηνλ ζε ππεξβνιή, ζε 

«κνλνθαιιηέξγεηα». Σν έληππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα ζρνιεία, αιιά θαη ζην ζπί-

ηη/νηθνγέλεηα, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα αξκνληθή ζπκβίσζε κε ην ειεθηξνληθφ θαη λα 

δηαζρίζεη νξηδφληηα-δηαζεκαηηθά ηε ζρνιηθή γλψζε· φπσο ηζρχεη απφ ην 2003 κε ην δπλε-

ηηθά βειηηνχκελν λέν παηδαγσγηθφ-εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο· 

δηαθνξεηηθά ζα επέιζεη δηαδχγην ππέξ ηνπ ππνινγηζηή θαη ζα ην πιεξψζνπλ ηα κηθξά παη-

δηά. 

ηακάηεο Ν. Αιαρηψηεο 

Πεγή: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=306659 

 

 

Αζθήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ 

Γξάςε έλαλ ηίηιν γηα θάζε παξάγξαθν. Μεηά έλσζέ ηνπο θαη γξάςε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεη-

κέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο. 

 

Βξεο ζην ιεμηθφ ηε ζεκαζία ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ θαζψο θαη ηα ζπλψλπκα θαη 

αληψλπκά ηνπο. 

                                                 
10

 Οη βξεγκαηηθνί ινβνί ηνπ εγθεθάινπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθδήισζε εζειεκέλσλ θηλήζεσλ, γηα ρξήζε 

αληηθεηκέλσλ, γηα ηελ ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο αηζζήζεηο. Δπίζεο ζην βξεγκα-

ηηθφ ινβφ βξίζθεηαη ε ζέζε ειέγρνπ γηα ηελ νπηηθή πεξηνρή θαη γηα ηελ αληίιεςε ηεο αθήο.  
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Πξνζπάζεζε λα εμεγήζεηο ηελ πξφηαζε πνπ είλαη κε πιάγηα γξαθή. Ση θαηαιαβαίλεηο απφ 

ηελ πξφηαζε απηή; 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Πνην είλαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ θεηκέλνπ; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Βηβιίν θαη ππνινγηζηήο 

by Marina Kandroudi 

                                                                27/12/2009  

Πέξαζαλ θαη ηα Υξηζηνχγελλα ινηπφλ… Δλ αλακνλή 

ηεο θαηλνχξηαο ρξνληάο θαη θαζψο πίλσ ηνλ πξσηλφ 

κνπ θαθέ έλα άξζξν πνπ δεκνζίεπζε ην “Σν Βήκα” 

ηξάβεμε ηελ πξνζνρή κνπ. Ο ηίηινο ήηαλ: ” Σν βηβιίν 

θαη ν ππνινγηζηήο”. Να δειψζσ εμ αξρήο ινηπφλ φηη 

ιαηξεχσ θαη ηα δχν. Μεγάισζα κε έλα βηβιίν ζην ρέ-

ξη, νλεηξεχηεθα κέζα απφ ηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ θαη απηή ε κπξσδηά ηνπ ραξηηνχ κνπ 

ζπκίδεη πνιιά… Απφ ηελ άιιε ν ππνινγηζηήο άλνημε θαηλνχξηνπο δξφκνπο ζηε δσή κνπ… 

Σν άξζξν ινηπφλ πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ (θαη φρη κφλν λνκίδσ) κε ηε 

γξαθή, ηελ παξαδνζηαθή απφ ηελ κηα πιεπξά θαη ηε ζχγρξνλε, ηελ ειεθηξνληθή απφ ηελ 
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άιιε. Ο ζπγγξαθέαο λνκίδσ φηη εθηηκά πεξηζζφηεξν ηελ παξαδνζηαθή κνξθή γξαθήο έλα-

ληη ηεο ειεθηξνληθήο. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ απνζπάζκαηα πνπ αλαθέξνπλ: 

“Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη κε ηελ ππέξκεηξε θαη θπξίαξρε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

γξαθήο δελ αλαπηχζζεηαη ζσζηά ε κάζεζε ηεο γιψζζαο· γη΄ απηφ αθφκε θαη πνιχ θαινί κα-

ζεηέο/θνηηεηέο θάλνπλ ζνβαξά νξζνγξαθηθά ιάζε·  Πνιινί λένη έρνπλ ζήκεξα θαη πξφβιεκα 

γξαπηήο έθθξαζεο, δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ, λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο, ελψ επεξεάδεηαη αθφκε θαη ν γξαθηθφο ηνπο ραξαθηήξαο.” 

“Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζρέζε κε ην ραξηί θαη ην βηβιίν ελέρεη κηαλ ακεζφηεηα κε ηνλ 

ρξήζηε, κηα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή ζρέζε, πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε νξ-

γάλσζε ηεο ζθέςεο.” 

         Αξρηθά ινηπφλ λα ηνλίζσ ηε ιέμε ππέξκεηξε, θάζε ηη πνπ μεπεξλάεη ην κέηξν είλαη 

κε απνδεθηφ. Ο κεγάινο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο κηινχζε θάπνηε γηα ηε κεζφηεηα, θαη π-

πνζηήξηδε φηη ηφζν ε έιιεηςε φζν θαη ε ππεξβνιή είλαη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. 

Σν κέηξν, ε κεζφηεηα είλαη ε απνδεθηή ιχζε, ζπλεπψο κηα θαη κηιάκε γηα ππέξκεηξε ρξή-

ζε ηεο ειεθηξνληθήο γξαθήο ηφηε κηιάκε γηα θάηη πνπ πξνθαιεί βιάβε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

εθ ησλ πξαγκάησλ. 

Γεχηεξν θαη βαζηθφηεξν, γηαηί πξέπεη λα επηιέμσ αλάκεζα ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφ-

πν γξαθήο θαη ζηνλ ζχγρξνλν; Γηαηί λα κε ρξεζηκνπνηήζσ θαη ηνπο δχν εμίζνπ θαιά; Αο 

ην ζθεθηνχκε ιίγν… Γίλεηαη λα κάζεηο γξαθή θαη αλάγλσζε ζε παηδηά 5-6 ρξνλψλ κέζα 

απφ ηνλ ππνινγηζηή ή ζηνλ ππνινγηζηή; ηε “ζχγρξνλε” θνηλσλία αλαηξέρεηο ζε “παξα-

δνζηαθέο” κεζφδνπο θαη καζαίλεηο ζηα παηδηά πψο γξάθεηαη θάζε γξακκαηάθη, πψο πξέπεη 

λα πηάλνπλ ην κνιχβη, πψο δηαβάδεηαη ηα θάζε γξάκκα θαη ηα ζπλαθή. Σα παηδηά ινηπφλ 

απνθηνχλ ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν κέζα απφ ην ραξηί θαη ην κνιχβη…ή 

κήπσο φρη; Απφ πνιχ κηθξή ειηθία ρσξίο αθφκε λα μέξνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε βιέπνπλ 

ηα γξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ θάζε είδνπο ινγαξηαζκνχ, ηηο επηγξαθέο θαη πνιιά άι-

ια. Όια απηά δελ είλαη ρεηξφγξαθα γξάκκαηα αιιά γξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή. Άξα ηα 

παηδηά ζπλεζίδνπλ ζηα ςεθηνπνηεκέλα γξάκκαηα πξνηνχ κάζνπλ πψο ζρεκαηίδεηαη ην θά-

ζε γξακκαηάθη. Θεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ λα κάζεη έλα παηδί αλάγλσζε θαη γξαθή αιιά εί-

λαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα κάζεη λα γξάθεη θαη ζηνλ ππνινγηζηή… 

Αο πεξάζσ ζε θάηη άιιν ηψξα, κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά έρνληαο κάζεη πηα αλά-

γλσζε θαη γξαθή παξαηεξείηαη φηη θάλνπλ νξζνγξαθηθά ιάζε – φπσο αλαθέξεη θαη ν ζπγ-

γξαθέαο ηνπ άξζξνπ- θαη κάιηζηα ζεκαληηθά ιάζε. Κάπνηα ζηηγκή ινηπφλ θη ελψ δηφξζσ-

λα ην γξαπηφ ελφο θαινχ καζεηή παξαηήξεζα φηη έθαλε έλα ζεκαληηθφ ιάζνο, πξνθαλψο 
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ιφγσ απξνζεμίαο ζθέθηεθα, παξαθάησ ην είδα ζσζηά γξακκέλν θαη πην θάησ πάιη ιάζνο, 

ηνπ ην δηφξζσζα ινηπφλ θαη φηαλ ην είδε κνπ απάληεζε φηη δελ πεηξάδεη πνπ έθαλε έλα ια-

ζάθη γηαηί “εμάιινπ θπξία αξγφηεξα απηά πνπ γξάθσ ηψξα κε ην ρέξη  ζα είκαη ππνρξεσ-

κέλνο λα ηα γξάςσ ζηνλ ππνινγηζηή ν νπνίνο ζα κνπ ηα δηνξζψλεη απηφκαηα” . Ζ απάληε-

ζε κνπ ( κεηά ηελ έθπιεμε) ήηαλ φηη πξέπεη παξφια απηά λα κάζεη ηε ζσζηή νξζνγξαθία 

ησλ ιέμεσλ θαη κνπ αληαπάληεζε φηη ηελ γλσξίδεη αιιά αθνχ ππάξρεη θαη ν ππνινγη-

ζηήο…. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη θνξηψλνπκε ηα παηδηά κε ινγηψλ πξάγκαηα, ζχγ-

ρξνλε θνηλσλία, παξαδνζηαθή γξαθή, ζχγρξνλε γξαθή, ζπλδχαζέ ηα, κε ηα ζπλδπάδεηο, 

θαη ηα έρνπκε ζθάζεη… Ννκίδσ φηη απφ κφλα ηνπο μέξνπλ ηελ αιήζεηα θαιχηεξα απφ φ-

ινπο…. Παιηφηεξα νη καζεηέο δελ έθαλαλ ηφζα ιάζε γηαηί δελ είραλ άιιε ελαιιαθηηθή 

ιχζε, έπξεπε απηφ πνπ ζα γξάςνπλ λα είλαη ζσζηφ, ηψξα ηα παηδηά γλσξίδνπλ φηη αλ θά-

λνπλ ιάζε ζα ηα δηνξζψζεη ν ππνινγηζηήο, αξγφηεξα ζηηο δνπιεηέο ηνπο, ζηελ θνηλσλία ζα 

ηνπο δεηεζεί ειεθηξνληθή γξαθή φρη ρεηξφγξαθε… 

Καη θάηη άιιν… απιψο γηα λα ην ζπιινγηζηνχκε… ηη είλαη ζεκαληηθφηεξν; Απηφ 

πνπ γξάθεη θαλείο λα είλαη ζσζηά γξακκέλν ρσξίο πεξηερφκελν ή αλνξζφγξαθν κε πεξηε-

ρφκελν; ( μέξσ, μέξσ… κε πεξηερφκελν θαη νξζνγξαθεκέλν…) αιιά απηφ πνπ ζέισ λα πσ 

είλαη φηη πξέπεη λα θνηηάκε ηελ νπζία θη φρη ηελ επηθάλεηα… είλαη θη απηά ηα greeklish… 

Όζν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο… ηφζα blogs εθεί έμσ πνηνο ηα ρεηξίδεηαη; Πνη-

νο γξάθεη; 

Σν ζέκα απηφ είλαη πνιχ κεγάιν θαη κπνξψ λα γξάθσ πνιιά μέξσ φκσο φηη θάπνπ 

εδψ πξέπεη λα ζηακαηήζσ. Θέισ λα αλαθέξσ θάηη ζεκαληηθφ… πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ην 

ειεθηξνληθφ βηβιίν ην ιεγφκελν e-reader πνπ είλαη έλα κηθξφ παλάιαθξν εξγαιείν πνπ 

κπνξεί λα “θνπβαιήζεη” γχξσ ζηα 100 βηβιία!!! Πψο ζα κπνξνχζα λα θνπβαιήζσ φια 

απηά ηα βηβιία κέζα ζηελ ηζάληα κνπ;;; Απηφ είλαη φκσο θάηη πνπ ζα αλαπηχμσ ζε άιιν 

ζέκα… απηφ πνπ ζέισ λα ζπκάκαη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη φια ρξεηάδνληαη θαη ηα “πα-

ξαδνζηαθά” θαη ηα “ζχγρξνλα” αξθεί λα μέξνπκε λα ηα ζπλδπάζνπκε θαη αξθεί λα κε δε-

κηνπξγνχκε παληθφ κε ηα νθέιε ηεο κηαο έλαληη ηεο άιιεο κεζφδνπ, εγψ ινηπφλ επηιέγσ 

θαη ηηο δχν!!! 

 

Πεγή: 

https://electronicallearning.wordpress.com/2009/12/27/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE

%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84

https://electronicallearning.wordpress.com/2009/12/27/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/
https://electronicallearning.wordpress.com/2009/12/27/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/
https://electronicallearning.wordpress.com/2009/12/27/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/
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%CE%AE%CF%82-

%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B

1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/ 

 

Αζθήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ 

Μπνξείο λα αλαθέξεηο κε ζχληνκν ηξφπν ηα επηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα ηνπ θεηκέ-

λνπ; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο ην χθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην θείκελφ ηεο ε ζπγγξαθέαο; Τπάξ-

ρνπλ δηαθνξέο θαη πνηεο κε ην πξνεγνχκελν θείκελν πνπ κειεηήζακε; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέα πάλσ ζην ζέκα «Βηβιίν θαη ππνινγη-

ζηήο»; Γηαθέξεη πνιχ απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεηκέλνπ πνπ κε-

ιεηήζακε; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

https://electronicallearning.wordpress.com/2009/12/27/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/
https://electronicallearning.wordpress.com/2009/12/27/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/
https://electronicallearning.wordpress.com/2009/12/27/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2/
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Αλ δελ δηαθέξεη, πνχ λνκίδεηε φηη νθείιεηε απηή ε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ πξψηνπ θεη-

κέλνπ απφ ηελ θα Marina Kandroudi; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Παξαγσγή Λόγνπ 

Θέκα: «ην δηαγσληζκφ αληηινγίαο πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν ζνπ έρεηο λα παξνπ-

ζηάζεηο ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα «Έληππν βηβιίν ή ειεθηξνληθφ βηβιί-

ν;» Γξάςε ηα επηρεηξήκαηα ζνπ φπνπ θαίλεηαη ε άπνςή ζνπ;» 
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Παξάξηεκα Β 

Β1 Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο 

Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο Δπηρεηξεκαηνινγηθνύ θεηκέλνπ  

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

5 

Δμαηξεηηθό  

4 

Πνιύ Καιό  

3 

Καιό  

2 

Μέηξην  

1 

Υακειό 

Θέζε/ 

ηνπνζέηεζε 

 

Ο καζεηήο εηζάγεη 

έλα δπλαηφ, ινγη-

θφ, αιεζηλφ επηρεί-

ξεκα πνπ ππνζηε-

ξίδεη ηε ζέζε.  

Ο καζεηήο εηζά-

γεη έλα ιηγφηεξν 

δπλαηφ, ινγηθφ, 

αιεζηλφ επηρεί-

ξεκα πνπ ππν-

ζηεξίδεη ηε ζέζε.  

Ο καζεηήο εηζά-

γεη έλα αδχλακν, 

ινγηθφ, κε αιεζη-

λφ επηρείξεκα πνπ 

ζηεξίδεη ηε ζέζε. 

Ο καζεηήο εηζά-

γεη έλα ηειείσο 

αδχλακν, κε ιν-

γηθφ, αζήκαλην 

επηρείξεκα. 

Ο καζεηήο δελ 

έρεη εηζαγσγή 

ζέζεο.  

ηήξημε ηνπν-

ζέηεζεο κε 

επηρεηξήκαηα  

 

 

 

Ο καζεηήο εηζάγεη 

ινγηθά, αιεζηλά 

επηρεηξήκαηα ζε 

ινγηθή ζεηξά (η-

ζρπξά/κε ηζρπξά) 

πνπ ζηεξίδνπλ ηε 

ζέζε. 

Ο καζεηήο εηζά-

γεη ινγηθά, αιε-

ζηλά επηρεηξήκαηα 

πνπ δελ αθνινπ-

ζνχλ πάληα ηε 

ινγηθή ζεηξά πνπ 

ζηεξίδνπλ ηε ζέ-

ζε 

Ο καζεηήο εηζά-

γεη ινγηθά, αιεζη-

λά επηρεηξήκαηα 

ζε κε ινγηθή ζεη-

ξά (ηζρπξά/κε 

ηζρπξά)  

Ο καζεηήο δελ 

έρεη πάληα ινγη-

θά, αιεζηλά επη-

ρεηξήκαηα ζε ιν-

γηθή ζεηξά (ηζρπ-

ξά-κε ηζρπξά) 

πνπ ζηεξίδνπλ ηε 

ζέζε  

Ο καζεηήο δελ 

εκθαλίδεη ινγηθά, 

αιεζηλά επηρεη-

ξήκαηα πνπ ζηε-

ξίδνπλ ηε ζέζε.  

Αληεπηρεηξή-

καηα-

Αλαζθεπή  

 

 

 

Ο καζεηήο αλα-

ζθεπάδεη ην επηρεί-

ξεκα κε ην αληεπη-

ρείξεκα.  

Ο καζεηήο δελ 

αλαζθεπάδεη πά-

ληα ηα αληεπηρεη-

ξήκαηα κε ηα επη-

ρεηξήκαηα.  

Ο καζεηήο δελ 

έρεη ζαθή αλα-

ζθεπή επηρείξε-

κα-

αληεπηρείξεκα.  

Ο καζεηήο δελ 

κπνξεί λα αλα-

γλσξίζεη ηελ α-

λαζθεπή επηρεί-

ξεκα- αληεπηρεί-

ξεκα. 

Ο καζεηήο δελ 

έρεη αληεπηρεηξή-

καηα.  

Απνδείμεηο 

 

 

Ο καζεηήο ππν-

ζηεξίδεη ην ζέκα κε 

ινγηθή ζθέςε θαη 

ζπλαθή απνδεηθηη-

θά ζηνηρεία, πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ 

πιήξε θαηαλφεζε 

ηνπ ζέκαηνο (πα-

ξαδείγκαηα, επη-

ζηεκνληθέο αλαθν-

ξέο, θ.ά). 

Ο καζεηήο ππν-

ζηεξίδεη ην ζέκα 

κε ην ζθεπηηθφ 

θαη ηα απνδεηθηη-

θά ζηνηρεία, θαη 

δείρλεη θάπνηα 

θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

Ο καζεηήο ππν-

ζηεξίδεη ην ζέκα, 

ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία δελ είλαη 

ζεκαληηθά ή δελ 

είλαη εληειψο κε-

ιεηεκέλα.  

Ο καζεηήο δελ 

ρξεζηκνπνηεί α-

πνδεηθηηθά, ζηνη-

ρεία πνπ απνδεη-

θλχνπλ ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

  

Ο καζεηήο δελ 

ρξεζηκνπνηεί α-

πνδεηθηηθά ζηνη-

ρεία.  

πκπέξαζκα 

 

 

 

Ο καζεηήο ππνδεη-

θλχεη ζπκπέξαζκα 

πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ αξρηθή ζέζε. 

Ο καζεηήο ππν-

δεηθλχεη ζπκπέ-

ξαζκα πνπ ππν-

ζηεξίδεη αξθεηά 

ηελ αξρηθή ζέζε. 

Ο καζεηήο ππν-

δεηθλχεη ην ζπ-

κπέξαζκα αιιά 

δελ επηβεβαηψλεη 

ηελ αξρηθή ζέζε . 

 

Ο καζεηήο ππν-

δεηθλχεη ζπκπέ-

ξαζκα αιιά δελ 

είλαη ζαθέο θαη 

απνδεηθηηθφ ηεο 

αξρηθήο ζέζεο. 

Ο καζεηήο δελ 

ππνδεηθλχεη ζπ-

κπέξαζκα ζρεηη-

θφ κε ηελ αξρηθή 

ζέζε. 

Αξηζκόο επη-

ρεηξεκάησλ-

αληεπηρεηξε-

κάησλ 

Ο καζεηήο ρξεζη-

κνπνηεί ην 80-

100% ησλ αλακε-

λφκελσλ επηρεηξε-

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί επηρεη-

ξήκαηα ζε πνζν-

ζηφ 50-80% ησλ 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί ην 30-

50% ησλ αλακε-

λφκελσλ επηρεη-

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί αλακε-

λφκελα επηρεηξή-

καηα ζε πνζνζηφ 

Ο καζεηήο δελ 

ρξεζηκνπνηεί επη-

ρεηξήκαηα. 
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 κάησλ. αλακελφκελσλ 

επηρεηξεκάησλ.  

ξεκάησλ. 30% θαη θάησ. 

Έθθξα-

ζε/ύθνο 

     

Λεμηιόγην 

  

 

 

Ο καζεηήο ρξεζη-

κνπνηεί θαηάιιε-

ιν, πινχζην ιεμη-

ιφγην, αλάινγα κε 

ην ζθνπφ ηνπ θεη-

κέλνπ. 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί θαηάι-

ιειν ιεμηιφγην, 

ιηγφηεξν πινχζην 

αλάινγα κε ην 

ζθνπφ ηνπ θεηκέ-

λνπ.  

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί θαηάι-

ιειν αξθεηά 

πινχζην ιεμηιφγη-

ν.  

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί θαηάι-

ιειν ζρεδφλ κέ-

ηξην ιεμηιφγην. 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί αθα-

ηάιιειν θησρφ 

ιεμηιφγην. 

(Μνξθνινγία 

& 

πλν-

ρή/ζπλεθηηθόη

εηα 

Ο καζεηήο ρξεζη-

κνπνηεί ζσζηά θα-

ηάιιεινπο γξακ-

καηηθνχο ηχπνπο 

θαη ζχληαμε ζε φιν 

ην θείκελν. Ο κα-

ζεηήο ρξεζηκνπνηεί 

ζπλδεηηθέο ιέμεηο ή 

θξάζεηο, δεκηνπξ-

γεί ζπλνρή, ζπλε-

θηηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ επηρεηξεκάησλ 

θαη ησλ απνδείμε-

σλ. 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί ζσζηά 

θαηάιιεινπο 

γξακκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη ζχ-

ληαμε, ζε πεξηζ-

ζφηεξν απφ ην ½ 

ηνπ θεηκέλνπ. Ο 

καζεηήο έρεη έλα 

ή δχν ιάζε ζηε 

ζπλνρή ζπλεθηη-

θφηεηα κεηαμχ 

ησλ ζπλδεηηθψλ 

ιέμεσλ, θξάζεσλ. 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί ζσζηά 

θαηάιιεινπο 

γξακκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη ζχ-

ληαμε ζε ιηγφηεξν 

απφ ην ½ ηνπ θεη-

κέλνπ. Ο καζεηήο 

έρεη πεξηζζφηεξα 

απφ 3 ιάζε ζηηο 

ζπλδεηηθέο ιέμεηο 

ή θξάζεηο, ε ζπ-

λεθηηθφηεηα δχ-

ζθνιν λα αθν-

ινπζεζεί. 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί ιαλζα-

ζκέλνπο γξακκα-

ηηθνχο ηχπνπο θαη 

ζχληαμε ζρεδφλ 

ζε φιν ην θείκε-

λν. Ο καζεηήο 

έρεη ζρεδφλ φιεο 

ηηο θξάζεηο ιά-

ζνο. Τπάξρεη κη-

θξή ζπλεθηηθφηε-

ηα θαη ζπλνρή 

κεηαμχ ησλ απν-

δείμεσλ θαη ηνπ 

ζέκαηνο. 

 

Ο καζεηήο δε 

ρξεζηκνπνηεί ζσ-

ζηά ηνπο θαηάι-

ιεινπο γξακκα-

ηηθνχο ηχπνπο θαη 

ζχληαμε. Ο καζε-

ηήο δελ έρεη ζπ-

λνρή ζαθήλεηα 

Απνηειεζκαηη

θόηεηα/Απνδε

θηόηεηα 

Ο καζεηήο πεηπ-

ραίλεη ην ζθνπφ 

πνπ επηδηψθεη (πεί-

ζεη θαη πξνθαιεί 

ηηο επηζπκεηέο α-

ληηδξάζεηο ζε πν-

ζνζηφ 80% -100%. 

Ο καζεηήο πεηπ-

ραίλεη ην ζθνπφ 

πνπ επηδηψθεη 

(πείζεη θαη πξν-

θαιεί ηηο επηζπ-

κεηέο αληηδξάζεηο 

ζε πνζνζηφ κεηα-

μχ 50% -80%. 

Ο καζεηήο πεηπ-

ραίλεη ην ζθνπφ 

πνπ επηδηψθεη 

(πείζεη θαη πξν-

θαιεί ηηο επηζπ-

κεηέο αληηδξάζεηο 

ζε πνζνζηφ κεηα-

μχ 30-50%. 

Ο καζεηήο πεηπ-

ραίλεη ην ζθνπφ 

πνπ επηδηψθεη 

(πείζεη θαη πξν-

θαιεί ηηο επηζπ-

κεηέο αληηδξάζεηο 

ζε πνζνζηφ θάησ 

ηνπ 30% . 

 Ο καζεηήο δελ 

πεηπραίλεη ην 

ζθνπφ πνπ επη-

δηψθεη (δελ πείζεη 

θαη δελ πξνθαιεί 

ηηο επηζπκεηέο 

αληηδξάζεηο.  

Ρνή  

 

Ο καζεηήο εκθαλί-

δεη ηηο πιεξνθνξίεο 

κε ινγηθή ζεηξά, ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 

80-100% ηνπ γξα-

πηνχ. 

Ο καζεηήο εκθα-

λίδεη ηηο πιεξν-

θνξίεο κε ινγηθή 

ζεηξά, ζε πνζν-

ζηφ κεηαμχ ηνπ 

50-80% ηνπ θεη-

κέλνπ. 

Ο καζεηήο εκθα-

λίδεη ηηο πιεξν-

θνξίεο κε ινγηθή 

ζεηξά, ζε πνζν-

ζηφ κεηαμχ 30-

50% ηνπ θεηκέ-

λνπ. 

Ο καζεηήο εκθα-

λίδεη ηηο πιεξν-

θνξίεο κε ινγηθή 

ζεηξά, ζε πνζν-

ζηφ 30% ηνπ θεη-

κέλνπ. 

Ο καζεηήο δελ 

εκθαλίδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε 

ινγηθή ζεηξά ζην 

ζχλνιν ηνπ θεη-

κέλνπ. 
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Β.2 Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο 

1.Μνπ άξεζε πνπ επηθνηλσλνχζα κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ αιιειεπηδξψληαο ζην πεξηερφ-

κελν ηνπ θεηκέλνπ. 

5 

πκθσλψ Απφ-

ιπηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ Απφ-

ιπηα  

2.Έλησζα άλεηα πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ δηφξζσλαλ ην θείκελν πνπ είρα γξάςεη. 

5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ Απφ-

ιπηα  

3.Ζ νκάδα κνπ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα. 

5 

πκθσλψ Απφ-

ιπηα 

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

4.Έκαζα λα αληαιιάζζσ πιεξνθνξίεο γηα ην θείκελν κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κέζσ ηνπ 

Google Docs. 

5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα 

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

5.To Google Docs κε βνήζεζε λα κνηξαζηψ ηηο ηδέεο κνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

Πεξηερόκελν Ο καζεηήο κεηαδί-

δεη κε ζαθήλεηα ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπ-

λαηζζήκαηά ηνπ, 

ππάξρνπλ πξσηφ-

ηππεο, πινχζηεο 

ηδέεο, ζε πνζνζηφ 

κεηαμχ ηνπ 80%-

100%. 

Ο καζεηήο κεηα-

δίδεη κε ζαθήλεηα 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, ππάξρνπλ 

πξσηφηππεο, 

πινχζηεο ηδέεο,  

ζε πνζνζηφ κεηα-

μχ 50-80%. 

Ο καζεηήο κεηα-

δίδεη κε ζαθήλεηα 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, ππάξρνπλ 

πξσηφηππεο, 

πινχζηεο ηδέεο, ζε 

πνζνζηφ κεηαμχ 

30-50%. 

 

Ο καζεηήο κεηα-

δίδεη κε ζαθήλεηα 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, ππάξρνπλ 

πξσηφηππεο, 

πινχζηεο ηδέεο ζε 

πνζνζηφ θάησ 

ηνπ 30%. 

 

 

Ο καζεηήο δελ 

κεηαδίδεη κε ζα-

θήλεηα ηηο ζθέ-

ςεηο θαη ηα ζπ-

λαηζζήκαηά ηνπ, 

δελ ππάξρνπλ 

πξσηφηππεο, 

πινχζηεο ηδέεο. 

Έθηαζε θεη-

κέλνπ 

Ο καζεηήο γξάθεη 

πάλσ απφ 500 ιέ-

μεηο. 

Ο καζεηήο γξά-

θεη πάλσ απφ 400 

ιέμεηο.  

Ο καζεηήο γξάθεη 

πάλσ απφ 

300ιέμεηο.  

Ο καζεηήο γξά-

θεη πάλσ απφ 200 

ιέμεηο.  

Ο καζεηήο γξά-

θεη ιηγφηεξεο απφ 

200 ιέμεηο. 

Πεγέο  

 

Ο καζεηήο ρξεζη-

κνπνηεί κηα πνηθη-

ιία ζρεηηθψλ πε-

γψλ πνπ αζρνινχ-

ληαη επηηπρψο κε ην 

ζέκα Όιεο νη πεγέο 

αλαθέξνληαη ζσ-

ζηά. 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί κηα 

πνηθηιία ζρεηηθψλ 

πεγψλ πνπ αζρν-

ινχληαη επηηπρψο 

κε ην ζέκα. Οη 

πεξηζζφηεξεο πε-

γέο αλαθέξνληαη 

ζσζηά. 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί θάπνηεο 

πεγέο πνπ αζρν-

ινχληαη κε ην ζέ-

κα. Οξηζκέλεο 

πεγέο αλαθέξν-

ληαη ζσζηά. 

 

Ο καζεηήο ρξε-

ζηκνπνηεί κεξηθέο 

πεγέο πνπ αζρν-

ινχληαη ειάρηζηα 

κε ην ζέκα. Με-

ξηθέο πεγέο αλα-

θέξνληαη ζσζηά. 

Ο καζεηήο δε 

ρξεζηκνπνηεί πε-

γέο ζρεηηθέο κε ην 

ζέκα. Κακία έλ-

δεημε ηεο έξεπ-

λαο.  
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5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

6.Ζ γξαθή ζην πεξηβάιινλ ηνπ Google Docs κε βνήζεζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκα-

ζεηέο κνπ. 

5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

7.Σν πεξηβάιινλ ηνπ Google Docs ελίζρπζε ηα θίλεηξά κνπ γηα ην γξάςηκν ηνπ θεηκέλνπ. 

5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

8.Ζ εξγαζία γξαθήο επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ζην Google Docs κνπ θάλεθε δχζθν-

ιε. 

5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

9.Ζ εξγαζία ελίζρπζε ηε ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα κνπ, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

γξαθή ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ζην πεξηβάιινλ Google Docs. 

5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

10.Ζ εξγαζία βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζην πεξηβάιινλ Google 

Docs; 

5 

πκθσλψ απφιπ-

ηα  

4 

πκθσλψ  

3 

Οχηε ζπκθσ-

λψ/νχηε δηαθσλψ  

2 

Γηαθσλψ  

1 

Γηαθσλψ απφιπ-

ηα  

11.Πφζν θαιή ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο ζνπ φζνλ αθνξά ηε ζπκκεην-

ρή ηεο ζην θείκελν; 

5 

Πάξα πνιχ 

4 

Πνιχ   

3 

Μέηξηα  

2 

Λίγν  

1 

Πνιχ ιίγν 

12.Πφζν απνηειεζκαηηθή ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο ζνπ ζηελ νινθιή-

ξσζε ηεο εξγαζίαο; 

5 

Πάξα πνιχ  

4 

Πνιχ  

3 

Μέηξηα  

2 

Λίγν  

1 

Πνιχ ιίγν 

13.Πφζν επράξηζηε ζνπ θάλεθε ε εξγαζία ζην πεξηβάιινλ γξαθήο Google Docs; 
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14.Θα ήζειεο λα μαλαζπκκεηάζρεηο ζε ζπλεξγαηηθή γξαθή ζην κέιινλ;  
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15.Ννκίδεηο φηη ην Google Docs Θα ζε βνεζνχζε θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο 

θεηκέλνπ εξγαζηψλ;  
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16.νπ θάλεθε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πνπ κπνξνχζεο λα ζρνιηάζεηο (forum) ζην πεξηβάι-

ινλ Google Docs;  

17.Πηζηεχεηο φηη νη ζπκκαζεηέο ζνπ εθπιήξσζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηε ζπλεξγαηηθή 

γξαθή κέζσ Google Docs;  

18. Οη ζπκκαζεηέο ζνπ άθνπζαλ πξνζεθηηθά ηηο ηδέεο ζνπ/ζθέςεηο ζνπ, ππνιφγηζαλ ηηο 

απφςεηο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην Google Docs; 

19.Πηζηεχεηο φηη ε βνήζεηα πνπ παξείρεο ζηελ νκάδα ζνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο; 

20.Πφζν ζπλεπείο ήηαλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηα κέιε ηεο νκάδαο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο; 
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ΤΠΔΝΘΤΜΗΖ 

«Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξν-

ζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξα-

θήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

 


