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Θεωρητικό Υπόβαθρο

                                                 

                                                                         

Περίληψη 
   Η πλειονότητα της βιβλιογραφικής έρευνας αναφέρει ότι τα προγράμματα παρέμβασης 
απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γιατί, θεωρητικά, 
η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία, ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πο�ές από τις δυσκολίες, οι
 οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Η μετάβαση, όμως, από την πρωτο-
βάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές με ΕΜΔ, 
γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει α�αγές, όπως διαφορετικές σχολικές 
αίθουσες, ενα�αγή καθηγητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τη 
Νεοε�ηνική γλώσσα, που στόχευε στην ενίσχυση ικανοτήτων πρόσληψης και επεξερ-
γασίας γραπτού λόγου. Η υλοποίηση του προγράμματος ανέδειξε τη βελτίωση αυτών
 των γνωστικών δεξιοτήτων. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται ότι τα προγράμματα 
διορθωτικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνεισφέρουν στην ενίσχυση των 
γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και στην ομαλή ένταξή 
τους στο σχολικό περιβά�ον. 

Εισαγωγή 
     Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μία περίεργη μεταβατική περίοδος
 που χαρακτηρίζεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Όλοι οι μαθητές αγωνιούν για το νέο 
ξεκίνημα που εκτυλίσσεται μπροστά τους και ανυπομονούν να εξερευνήσουν το άγνωστο. 
Συναισθήματα χαράς και φόβου συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παράξενο μείγμα!
   Ειδικότερα, για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η είσοδος στο σχολικό 
περιβά�ον του Γυμνασίου είναι συνδυασμένη πο�ές φορές με αρνητικά συναισθήματα. 
Οι μαθητές αυτοί, κάποιες φορές, μπαίνοντας στον στίβο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
θεωρούν ότι μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα του Δημοτικού, γι’ αυτό και 
χαρακτηρίζονται από ενθουσιασμό και χαρά για τη νέα τους αρχή (Σιομπότη, 2007). 
Ξέρουν, όμως, ότι κάθε στιγμή μέσα στη σχολική τάξη του Γυμνασίου θα χρειαστεί να 
έρθουν αντιμέτωποι με τις δυσκολίες τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω μία φράση μίας
 μαθήτριας Α΄ Γυμνασίου στην έκθεση Α΄ τριμήνου: «Άρχισε ένα μαρτύριο των παιδιών, 
δεν πειράζει 6 χρόνια είναι ακόμα, θα περάσουν». Προετοιμάζοντας, α�ά και εντάσσοντας 
τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο πρέπει να ακολουθήσουμε μία σειρά από 
βήματα, που θα κάνουν την καθημερινότητά τους στο νέο μεγάλο σχολείο μία πιο εύκολη 
διαδικασία. 
     Αρχικά, η διενέργεια αξιολόγησης από μία ομάδα ειδικών και ειδικότερα από τα 
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ κάθε περιοχής, εφόσον δεν έχει γίνει, είναι το πρώτο βήμα. Η πληροφόρηση 
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Γραπτή Έκφραση 
Διάλεξε το θέμα που σε εκφράζει και δημιούργησε μία δική σου
 εικονογραφημένη ιστορία.

Πρώτη μέρα στο γυμνάσιο Η ώρα του διευθυντή Οι καθηγητές μου 

Οι συμμαθητές μου Η ώρα του μαθήματος 

Επισήμανση: Παρουσιάζεις γραπτώς και ταυτόχρονα ζωγραφίζεις για να 
δημιουργηθεί μια εικονογραφημένη ιστορία.

©
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r

17



Επικοινωνία στο σχολείο

Προφορική Έκφραση
Οπτική αφόρμηση

Αν ήσουν σχολείο τι θα έλεγες στους μαθητές;
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Με βάση την εικόνα δημιούργησε προτάσεις προστασίας του περιβά	οντος.

Γνωρίζετε πόσα χρόνια χρειάζονται
   για να διαλυθούν στη θάλασσα;

γυάλινο µπουκάλι
1.000.000 χρόνια

πλαστικό µπουκάλι
450 χρόνια

φίλτρο τσιγάρου
1-5 χρόνια

εφηµερίδα
6 εβδοµάδες

κόντρα πλακέ
1-3 χρόνια

πλαστική σακούλα
10-20 χρόνια

χάρτινη συσκευασία γάλακτος
3 µήνες

λαστιχένια σόλα
50-80 χρόνια

µάλλινο ρούχο
1-5 χρόνια

χαρτοπετσέτα
2-3 εβδοµάδες

φλούδα πορτοκαλιού
2-5 εβδοµάδες

κουτί κονσέρβας
50 χρόνια

1 _________________________________________________________
2 _________________________________________________________
3 _________________________________________________________
4 _________________________________________________________
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Τεχνική: Θετικό – Αρνητικό – Ενδιαφέρον 
Επισήμανση: Υπάρχει πρόταση να έρθει η μεσογειακή διατροφή στα σχολεία 
                           α�άζοντας το μενού των κυλικείων. Να παρουσιάσεις θετικά ή 
                            αρνητικά ή ενδιάμεσες θέσεις σχετικά με αυτό.

Θετικά = οι λόγοι 
που είναι καλό να γίνει

Αρνητικά = οι λόγοι
 που δεν είναι καλή ιδέα

Ενδιαφέρον = 
ενδιάμεσες θέσεις
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Η συ�ραφική ομάδα του my-book.gr

Με βάση τις σχολικές ενότητες της Β΄ Γυµνασίου
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Θεωρητικό υπόβαθρο
Περίληψη 
Η πλειονότητα της βιβλιογραφικής έρευνας αναφέρει ότι τα προγράμματα παρέμβασης 
απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γιατί, θεωρητι-
κά, η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία, ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πο�ές από τις δυσκολίες,
 οι οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Η μετάβαση, όμως, από την πρω-
τοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές με 
ΕΜΔ, γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει α�αγές, όπως διαφορετικές σχολι-
κές αίθουσες, ενα�αγή καθηγητών κ.ά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός
 και η υλοποίηση διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τη
 Νεοε�ηνική γλώσσα, που στόχευε στην ενίσχυση ικανοτήτων πρόσληψης και επεξεργα-
σίας γραπτού λόγου. Η υλοποίηση του προγράμματος ανέδειξε τη βελτίωση αυτών των 
γνωστικών δεξιοτήτων. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται ότι τα προγράμματα διορθωτικής
 αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνεισφέρουν στην ενίσχυση των γνωστικών 
ικανοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και στην ομαλή ένταξή τους στο 
σχολικό περιβά�ον. 

Εισαγωγή 
     Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μία περίεργη μεταβατική περίοδος 
που χαρακτηρίζεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Όλοι οι μαθητές αγωνιούν για το νέο
 ξεκίνημα που εκτυλίσσεται μπροστά τους και ανυπομονούν να εξερευνήσουν το άγνωστο. 
Συναισθήματα χαράς και φόβου συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παράξενο μείγμα!
     Ειδικότερα, για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η είσοδος στο σχολικό 
περιβά�ον του Γυμνασίου είναι συνδυασμένη πο�ές φορές με αρνητικά συναισθήματα.
 Οι μαθητές αυτοί, κάποιες φορές, μπαίνοντας στον στίβο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης θεωρούν ότι μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα του Δημοτικού, γι’ αυτό 
και χαρακτηρίζονται από ενθουσιασμό και χαρά για τη νέα τους αρχή (Σιομπότη, 2007). 
Ξέρουν, όμως, ότι κάθε στιγμή μέσα στη σχολική τάξη του Γυμνασίου θα χρειαστεί να 
έρθουν αντιμέτωποι με τις δυσκολίες τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη φράση μίας 
μαθήτριας Α΄ Γυμνασίου στην έκθεση Α΄ τριμήνου: «Άρχισε ένα μαρτύριο των παιδιών, 
δεν πειράζει 6 χρόνια είναι ακόμα θα περάσουν». Προετοιμάζοντας, α�ά και εντάσσοντας
 τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο πρέπει να ακολουθήσουμε μία σειρά από
 βήματα, που θα κάνουν την καθημερινότητά τους στο νέο μεγάλο σχολείο μία πιο εύκολη
 διαδικασία. 
     Αρχικά, η διενέργεια αξιολόγησης από μία ομάδα ειδικών και ειδικότερα από τα 
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ κάθε περιοχής, εφόσον δεν έχει γίνει, είναι το πρώτο βήμα. Η πληροφόρηση 
και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τις δυσκολίες μάθησης που παρου-
σιάζει ο κάθε μαθητής και η παροχή των κατά�ηλων διευκρινήσεων για τον τρόπο εξέτα-
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Προσδιορίζοντας το περιεχόμενο του γραπτού λόγου 
     Ο Ζαφειριάδης (2007) παρουσιάζει τις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου, συνδεό-
μενες με τις απαιτούμενες ικανότητες και τις ανάλογες εργασίες που χρειάζονται για να
 γίνει αποτελεσματική η διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου. 

ΦΑΣΕΙΣ              ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ                              ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΦΗ 

• Οργανώνω ένα προσχέδιο.
• Προσδιορίζω το κειμενικό είδος.
• Προσδιορίζω το αναγκαίο ύφος
   (γλαφυρό, υπερβολικό, δηκτικό)
     και τον τόνο (σοβαρός, δραμα-
      τικός, ηρωικός, αστείος).
• Ανακαλύπτω ιδέες.
• Οργανώνω  θεματικές προτάσεις.
• Επιλέγω παραδείγματα, γεγονότα,
    λεπτομέρειες από έρευνα ή από
     εμπειρία.
• Ομαδοποιώ τις ιδέες ανάλογα με 
    τη συνάφεια.
• Παραλείπω τις ιδέες που δεν έχουν 
   σχέση.
• Τις κατατάσσω με σειρά (χρονική,
    λογική κ.λπ.).
• Βγάζω συμπεράσματα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

δυσκολεύεται να καταλάβει τον 
γραπτό λόγο σε όλα τα μαθήματα

κάνει πο�ά λάθη στην ορθογραφία

δυσκολεύεται να ελέγξει το έργο του

δυσκολεύεται στην οργάνωση του
  χρόνου και των δραστηριοτήτων
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Επεξεργασία Γραπτού Λόγου 

Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Σύγκριση-Αντίθεση

Ομοιότητες/διαφορές στις έννοιες

Ποπάι 
     Ποπάι, ο ναυτικός ήρωας των περιπετειών. Μικρόσωμος, μονόφθαλμος, με καπελάκι 
στο κεφάλι και πίπα στο στόμα, με πρόβλημα στην ομιλία, αά καλός και συνεχώς ερω-
τευμένος με την Όλιβ, η οποία στα περισσότερα επεισόδια δεν του φέρεται καλά και τον 
προσβάει. Συνεχώς, τρέχει ξοπίσω της και τρώει σπανάκι που του δίνει δύναμη για να 
αντιμετωπίσει τον εχθρό του, τον Βρούτο.
     Βρούτος, ο ανταγωνιστής του Ποπάι. Μεγάλων σωματικών διαστάσεων, ναυτικός με
 μούσι και καπέλο. Συνεχώς, επιδεικνύει τη μυϊκή του δύναμη και θέλει κι αυτός την αγά-
πη της Όλιβ. Στα περισσότερα επεισόδια προσπαθεί να την απαγάγει, αά ο Ποπάι με
 τη βοήθεια του σπανακιού τον νικά και σώζει την Όλιβ. 

Επισήμανση: Εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του Ποπάι και του Βρούτου. 

                                           Ομοιότητες
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

                                              Διαφορές
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Γραφικός Οργανωτής 

Κάρτες Δραστηριοτήτων

Ποιες μορφές οικογένειας ξέρεις; 
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
7. ____________________________________________

Ποιες α�αγές  έγιναν στην οικογένεια από την εργασία της μητέρας:

Πλέον εργάζονται και οι δύο γονείς. Η μητέρα λείπει πο�ές ώρες από το σπίτι.
Τις ώρες που απουσιάζει η μητέρα στη δουλειά, τα παιδιά τα αναλαμβάνει κάποια 
 νταντά, γιαγιά ή πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Οι ευθύνες πλέον μοιράζονται, όλα τα μέλη της οικογένειας συμμετέχουν στις 
  δουλειές του σπιτιού.
 O σύζυγος αναλαμβάνει πο�ές από τις οικιακές εργασίες που παραδοσιακά
 θεωρούνταν γυναικεία υπόθεση.
Η μητέρα συνεισφέρει οικονομικά στο σπίτι. 
Η μητέρα αποποιείται παραδοσιακές συνήθειες και ρόλους π.χ. κέντημα, πλέξιμο, 
υφαντά, περίτεχνες συνταγές και ασχολείται μόνο με τα απολύτως απαραίτητα 
στο σπίτι.
Η μητέρα πλέον έχει λόγο στη διαχείριση και στις αποφάσεις του οίκου, δεν
 αποφασίζει μόνο ο σύζυγος.
Υπάρχει λίγος ελεύθερος χρόνος για να ασχοληθεί με τα παιδιά της. 
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Προφορική Έκφραση
Οπτική Αφόρμηση 

Με βάση τις εικόνες να απαντήσεις στις ερωτήσεις. 

Πώς νιώθουν τα μέλη της οικογένειας; 
Πώς φαντάζεσαι την καθημερινότητά τους; 
Ποιες οι σχέσεις τους; 
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Εννοιολογικό υλικό 
Επισήμανση: Σκέψου και συμπλήρωσε λέξεις σχετικές με τη φιλία.

Γραφικός Οργανωτής

Γιατί οι φιλίες είναι δύσκολες σήμερα;

                         Ρήματα
________________________
________________________
________________________
________________________

                             Ουσιαστικά
________________________
________________________
________________________
________________________

                              Επίθετα
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

    Έ�ειψη ελεύθερου χρόνου

                    Ανταγωνισμός

Καταναλωτικό πνεύμα της εποχής

      Η τηλεόραση μάς αποξενώνει

    Ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη
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Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το σύγχρονο σχολείο;

 

Σήμερα, τα αρνητικά:

Πο�ά μαθήματα, κούραση των μαθητών.

Έ�ειψη σχολικών κτιρίων.

Έ�ειψη έμπειρων εκπαιδευτικών.

Απουσία οργάνωσης μαθημάτων.

Κα�ιεργείται το "κυνήγι του βαθμού" (βαθμοθηρία).

Ξεπερασμένες μέθοδοι διδασκαλίας.

Ο μαθητής δεν μαθαίνει να κα�ιεργεί την κριτική του σκέψη και να προβληματίζεται.

Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώροι άθλησης).
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Συνέπειες  

                                                         Τρόποι Αντιμετώπισης 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

@
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r

145



Με βάση τις σχολικές ενότητες της Γ΄ Γυμνασίου

Μεθοδολογία Διορθωτικής Αγωγής 
     Γραπτού Λόγου σε μαθητές με
        μαθησιακές δυσκολίες στη 
       Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η συ�ραφική ομάδα του my-book.gr



Θεωρητικό Υπόβαθρο
Περίληψη 
Η πλειονότητα της βιβλιογραφικής έρευνας αναφέρει ότι τα προγράμματα παρέμβασης 
απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γιατί, θεωρητι-
κά, η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία, ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πο�ές από τις δυσκολί-
ες, οι οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Η μετάβαση, όμως, από την 
πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές 
με ΕΜΔ, γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει α�αγές, όπως διαφορετικές
 σχολικές αίθουσες, ενα�αγή καθηγητών κ.ά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμ-
βασης για τη Νεοε�ηνική γλώσσα, που στόχευε στην ενίσχυση ικανοτήτων πρόσληψης
 και επεξεργασίας γραπτού λόγου. Η υλοποίηση του προγράμματος ανέδειξε τη βελτίωση
 αυτών των γνωστικών δεξιοτήτων. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται ότι τα προγράμματα
 διορθωτικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνεισφέρουν στην ενίσχυση των 
γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και στην ομαλή ένταξή 
τους στο σχολικό περιβά�ον. 

Εισαγωγή 
     Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μία περίεργη μεταβατική περίοδος
 που χαρακτηρίζεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Όλοι οι μαθητές αγωνιούν για το νέο
 ξεκίνημα που εκτυλίσσεται μπροστά τους και ανυπομονούν να εξερευνήσουν το άγνωστο.
 Συναισθήματα χαράς και φόβου συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παράξενο μείγμα!
     Ειδικότερα, για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η είσοδος στο σχολικό
 περιβά�ον του Γυμνασίου είναι συνδυασμένη πο�ές φορές με αρνητικά συναισθήματα. 
Οι μαθητές αυτοί, κάποιες φορές, μπαίνοντας στον στίβο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης θεωρούν ότι μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα του Δημοτικού, γι’ αυτό 
και χαρακτηρίζονται από ενθουσιασμό και χαρά για τη νέα τους αρχή (Σιομπότη, 2007). 
Ξέρουν, όμως, ότι κάθε στιγμή μέσα στη σχολική τάξη του Γυμνασίου θα χρειαστεί να
 έρθουν αντιμέτωποι με τις δυσκολίες τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη φράση μίας 
μαθήτριας Α΄ Γυμνασίου στην έκθεση Α΄ τριμήνου: «Άρχισε ένα μαρτύριο των παιδιών,
 δεν πειράζει 6 χρόνια είναι ακόμα θα περάσουν». Προετοιμάζοντας, α�ά και εντάσσο-
ντας τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο πρέπει να ακολουθήσουμε μία 
σειρά από βήματα, που θα κάνουν την καθημερινότητά τους στο νέο μεγάλο σχολείο μία
 πιο εύκολη διαδικασία. 
     Αρχικά, η διενέργεια αξιολόγησης από μία ομάδα ειδικών και ειδικότερα από τα
 Κ.Ε.Δ.Δ.Υ κάθε περιοχής, εφόσον δεν έχει γίνει, είναι το πρώτο βήμα. Η πληροφόρηση 
και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τις δυσκολίες μάθησης που 
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Τουρισμός στην Ε�άδα!

• Καταιγισμός ιδεών (καθοδηγούμενος)

Προσφέρει:
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________

Κίνδυνοι από τον τουρισμό:

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

16
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Αφηγηματική Αφόρμηση
Ποια θετικά στοιχεία της Ε	άδας αναδεικνύει; 

21
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Αναγνωστική κατανόηση

Στη μεγάλη οθόνη ταξιδεύει η Ε�άδα 
     Τα ε�ηνικά ακρογιάλια, οι πράσινες βουνοκορφές και τα σκιερά δάση της χώρας μας 
εμπνέουν εδώ και αιώνες ζωγράφους και ποιητές. Στα μέσα του 20ου αιώνα, όμως, όταν 
καταφθάσουν τουρίστες απ’ όλον τον κόσμο κάνοντας τη Μύκονο και την Ύδρα, τόπο
 συνάντησης του διεθνούς τζετ-σετ, φέρνουν μαζί τους και τους κινηματογραφικούς 
παραγωγούς…
     Για να σας ταξιδέψουμε λίγο σας παρασέρνουμε στη μαγεία του σινεμά, σε κάποιες 
πολύ ξεχωριστές στιγμές του, εκεί που η Ε�άδα προσφέρει απλόχερα τις ομορφιές της 
και αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για πο�ές μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες.

«Το παιδί και το δελφίνι»
     Από τη δεκαετία του 1950 η Ε�άδα γίνεται πολύ «της μόδας». Συγκεκριμένα το 1956,
 ο Σπύρος Σκούρας, πρόεδρος τότε της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας του κινηματογρά-
φου, της 20th Century Fox, δεν έχασε την ευκαιρία να προβάλει τη χώρα της καταγωγής της
 και να γυρίσει στην Ε�άδα, την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», βασισμένη στο μυθιστό-
ρημα του Ντέιβιντ Ντιβάιν «Boy on a Dolphin».
     Πρωταγωνιστεί, η νεαρή τότε, Σοφία Λόρεν, η οποία μετά από κάποιες επιτυχίες στη χώ-
ρα της, προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο Χόλυγουντ. Τη Λόρεν πλαισιώνει ο πασίγνωστος
 από τα �l-noir και τα western Αμερικανός ηθοποιός, Άλαν Λαντ. Υποδύεται μία φτωχή νεα-
ρή Ε�ηνίδα που βουτάει στον βυθό για σφου�άρια και εκεί ανακαλύπτει τυχαία ένα αξιόλο-
γο αρχαίο εύρημα. Πρόκειται για ένα άγαλμα το οποίο παριστάνει ένα παιδί καβάλα πάνω 
σε ένα δελφίνι. Ο αρχαιολόγος (Άλαν Λαντ) προσπαθεί να πείσει τη Σοφία να ενεργήσει νό-
μιμα, αντίθετα με τον πονηρό συ�έκτη (Κλίφτον Γουέμπ), ο οποίος προσπαθεί να εξαγορά-
σει τη φτωχή κοπέλα να βάλει στο χέρι το εύρημα.
     Η ταινία γυρίστηκε κυρίως στην Ύδρα και της έδωσε τουριστική ώθηση για πο�ά χρόνια.
 Γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Ακρόπολη, στην Επίδαυρο, ακόμη και στα Μετέωρα για
 λόγους τουριστικής προβολής. Από τις κορυφαίες στιγμές της ταινίας ήταν, όταν η Σοφία 
Λόρεν τραγουδούσε στα ε�ηνικά μαζί με τον διάσημο τραγουδιστή της εποχής, τον Τόνι 
Μαρούδα, το τραγούδι: «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη».
                     (της Φωτεινής Σκανδάλη από το βιβλίο: Νεοε�ηνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου της 
                                                                                                                                                             Κύπρου)

• Πριν την ανάγνωση: Πρόβλεψη
     Για τι πιστεύεις ότι μιλάει το κείμενο;

• Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης:

29

@
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r



Οπτική αφόρμηση
Με βάση την εικόνα, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της γλώσσας:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Με βάση τον νοηματικό χάρτη παρουσίασε:

Γλωσσομάθεια

Κίνδυνοι-προϋποθέσεις Σημασία

   σεβασμός στην 
ανάγκη του παιδιού 
για ελέυθερο χρόνο

   επικοινωνία-
κοινωνικοποίηση-
     ψυχαγωγία

σπουδές-μόρφωση επά�ελμα

προτεραιότητα
   στη μητρική
        γλώσσα

τουρισμός
δυνατότητα
   σπουδών

επα�ελματική 
αποκατάσταση

δωρεάν ξενόγλωσση
        εκπαίδευση

εκδρομές-
  ταξίδια

πρόσβαση
 σε πηγές

αναζήτηση 
   εργασίας 
στο εξωτερικό

  κίνδυνος γλωσσικής
 εξάρτησης-α�οίωσης

καθημερινές 
  πρακτικές 
     ανάγκες 
  (τεχνολογία)

πρόσβαση στον
      πολιτισμό

συνειδητή-ουσιαστική, 
    όχι χρησιμοθηρική
                 μάθηση

  διαδίκτυο, 
δορυφορικά
     κανάλια

   κα�ιέργεια 
κρατικής σκέψης

μουσική, 
  στίχοι,
   ταινίες

εμπλουτισμός 
με παγκόσμιες 
          αξίες
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Επισήμανση: Παρουσίασε: 
 σκέψεις, 
 συναισθήματα, 
 εντυπώσεις,
 διδάγματα,
με βάση τις ιστορίες.

1.  ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟ

Μέρα κυρία!   Εκείνο το    δωμάτιο...

Εεε ... Νοικιάστηκε!
     Νοικιάστηκε!

Δεν έχω τίποτα με τους μαύρους

 ( Άλλωστε, λατρεύω τον Έντι

 Μέρφι!) Α
λλά και να τους βάλω μες

     σ
το σπίτι μου, όχι ευχαριστώ,

       
       

       
δεν θα πάρω!..

    Έτσι,
ψιψίνα;!

  Μιάου:

Καλημέρα κυρία! Είδαμε το ενοι-
κιαστήριο!.. Απο δώ ο πατέρας μου
και η αδερφούλα μου η Φατίμα...

Καλημέρα  μαντάμ...

Χριστούλη
     μου 
Άραβες!...

   Λυ... Λυπάμει!...
  Αλλά δυστυχώς
μόλις νοικιάστηκε!
        Εεε... Χεχε!

Και τελικά, λίγο
αργότερα ...

Δόξα το Θεό! Μ’ ένα

παλικαράκι από τα μέρη

μας! Δέν είμαι ρατσίστρια,

αλλά στην ηλικία μου,

καταλαβαίνετε ..

Αλήθεια, θα σας
πείραζε να ‘ρχονται οι
φίλοι μου να με
βλέπουν;

Μα τι είν’ αυτά που λέτε!
Μπορείτε να δέχεστε
όποιον θέλετε, νεαρέ!...

    Ευγενής.
καθαρός και
καλοαναθρεμ-
μένος! Έκανα τη
          σωστή
     επιλογή.

Όριστε ... Μια
υπογραφή κι
έτοιμο το
συμφωνητικό.

54

@
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r



Επισήμανση: Να συμπληρώσεις τις πιο κάτω προτάσεις.

Σήμερα έχουμε μία Ευρώπη η οποία _________________________________
_________________________________________________________

Εμείς οι νέοι θέλουμε μία Ευρώπη που ________________________________
_________________________________________________________

Παραγωγή γραπτού λόγου
Έχεις βρεθεί με τα προγράμματα Comenius (αντα�αγής μαθητών) στην Ισπανία. 
Επιστρέφεις και παρουσιάζεις σε άρθρο (300-400 λέξεις) την εμπειρία σου και 
επιχειρηματολογείς για τα προγράμματα αυτά.

Προσχέδιο

Πρόλογος: __________________________________________________

Κύριο θέμα: _________________________________________________

Τρόπος ανάπτυξης: ____________________________________________

Επίλογος: __________________________________________________
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Αφηγηματική Αφόρμηση

      Παρουσίασε τι είναι εθελοντισμός. 

Ισότητα
Θέληση

Εθελοντισμός
Ομάδα

Μοιράζομαι

Ελπίδα
Οργάνωση

Θάρρος
Μέριμνα

Εργασία Λύπη

Συνεργασία

Θαλπωρή
Ελ
ευ
θε
ρί
α

Ενημέρωση
Ο
ργ

ή

Εκπαίδευση Ευαισθητοποίηση

Ευτυχία
Οργή Τρόφιμα

Νόημα

Σ
υ
λλ
ο
γι
κό

τη
τα

Ο
μό

νο
ια

Λατρεία

Ειρήνη Νόημα

Συμμετοχή
Ταπεινότητα

Εν
ερ
γό

ς

Λογική

Ισότητα
Θέληση

Εθελοντισμός
Ομάδα

Μοιράζομαι

Ελπίδα
Οργάνωση

Θάρρος
Μέριμνα

Εργασία Λύπη

Συνεργασία

Θαλπωρή
Ελ
ευ
θε
ρί
α

Ενημέρωση
Ο
ργ

ή

Εκπαίδευση Ευαισθητοποίηση

Ευτυχία
Οργή Τρόφιμα

Νόημα

Σ
υ
λλ
ο
γι
κό

τη
τα

Ο
μό

νο
ια

Λατρεία

Ειρήνη Νόημα

Συμμετοχή
Ταπεινότητα

Εν
ερ
γό

ς

Λογική

Γραπτή Έκφραση 

Τι είναι ο εθελοντισμός;
______________________________________________________
______________________________________________________

Εθελοντικές οργανώσεις που ξέρεις:

Οφέλη του εθελοντισμού:
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
• ______________________________________________________
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«Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εθελοντισμός
    ως τρόπος ζωής α�ά και ως μέθοδος συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων. 
       Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ένας νέος πρέπει να γίνει εθελοντής;»

Πρόλογος
     Τι είναι ο εθελοντισμός; 
      Ποια η σχέση των νέων με τον εθελοντισμό; 

 
Κύριο θέμα
     Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ένας νέος πρέπει να γίνει εθελοντής;
     Σε τι μπορεί να σας βοηθήσει; 
      Πώς μπορούν να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις; 

Επίλογος
     Πρόταση για τον εθελοντισμό και τους νέους ανθρώπους. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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