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Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Οι ψηφιακοί πόροι για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας που θα παρουσιαστούν εδώ 
φιλοξενούνται σε δύο γενικά περιβάλλοντα: Το Ψηφιακό Σχολείο και τις Ψηφίδες για την 
ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση. Στο Ψηφιακό Σχολείο οι ψηφιακοί πόροι 
εντοπίζονται στις ενότητες Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και Φωτόδεντρο: Αποθετήριο 
Μαθησιακών Αντικειμένων. 

Ψηφιακό Σχολείο Ι: Εμπλουτισμός διαδραστικών σχολικών βιβλίων 

Λίγη ορολογία 

Ηλεκτρονικά/ Ψηφιακά βιβλία – Διαδραστικά βιβλία: είναι τα σχολικά βιβλία σε 
μορφοποίηση html που τους δίνει τη μορφή ιστοσελίδων. Οι όροι ηλεκτρονικός και 
ψηφιακός χρησιμοποιούνται με την ίδια σημασία. Διαδραστικά ονομάζουμε τα ψηφιακά 
βιβλία που περιέχουν ψηφιακό εμπλουτισμό.  

Ψηφιακή ενότητα: έτσι ονομάζουμε κάθε επιμέρους ιστοσελίδα ενός ψηφιακού βιβλίου. 
Τα σχολικά βιβλία χωρίζονται σε ενότητες, αλλά στα διαδραστικά βιβλία κάθε ενότητα του 
βιβλίου έχει κατατμηθεί σε επιμέρους ιστοσελίδες - υποενότητες που τις ονομάζουμε 
ψηφιακές ενότητες. Στα βιβλία Γλώσσας του Δημοτικού, κάθε ενότητα του βιβλίου αποτελεί 
και ψηφιακή ενότητα. 

Ψηφιακός εμπλουτισμός, παραπομπές και ψηφιακοί πόροι: ο ψηφιακός εμπλουτισμός 
είναι η πρακτική της προσθήκης επιπλέον υλικού, αντλημένου από ποικίλες πηγές, 
διαδικτυακές και μη, στα ψηφιακά βιβλία. Οι υπερσύνδεσμοι και τα εικονίδια του 
εμπλουτισμού ονομάζονται παραπομπές, γιατί παραπέμπουν σε ψηφιακό ή 
ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, δηλαδή σε ψηφιακούς πόρους. 

Μορφές ψηφιακού εμπλουτισμού 

Ο ψηφιακός εμπλουτισμός έχει είτε τη μορφή υπερσυνδέσμου σε επιλεγμένες λέξεις ή 
φράσεις του βιβλίου είτε τη μορφή εικονιδίων σε επιλεγμένα σημεία των ψηφιακών 
ενοτήτων. Κάθε εικονίδιο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο τύπο πηγής. Οι πιο συνηθισμένοι 
τύποι εικονιδίων στα βιβλία Γλώσσας του Δημοτικού είναι οι εξής: 

http://dschool.edu.gr/�
http://www.greek-language.gr/digitalResources/�
http://www.greek-language.gr/digitalResources/�
http://ebooks.edu.gr/�
http://photodentro.edu.gr/lor/�
http://photodentro.edu.gr/lor/�


[3] 
 

            

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ο δρομέας του ποντικιού βρίσκεται πάνω σε στοιχείο 
εμπλουτισμού (εικονίδιο ή υπερσύνδεσμο), εμφανίζεται λεζάντα που ενημερώνει για την 
ταυτότητα της παραπομπής. Οι παραπομπές κανονικά ανοίγουν σε shadowbox, δηλαδή σε 
παράθυρο που εμφανίζεται στην ίδια καρτέλα, σκιάζοντας την ψηφιακή ενότητα. Αν 
θέλουμε η παραπομπή να ανοίγει σε νέα καρτέλα, επιλέγουμε το εικονίδιο ή τον 
υπερσύνδεσμο πατώντας τη ροδέλα του ποντικιού ή πατώντας το δεξί πλήκτρο του και 
επιλέγοντας «Άνοιγμα σε νέα καρτέλα». 

Τι κάνουμε όταν μια παραπομπή δεν ανοίγει; 

Παρότι δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι παραπομπές στον παγκόσμιο ιστό να αφορούν 
δικτυακούς τόπους με προοπτικές μακροβιότητας, ενδέχεται ορισμένες φορές να αλλάξουν 
οι διαδρομές προς τους ψηφιακούς πόρους, με αποτέλεσμα οι παραπομπές να μην 
οδηγούν σε αποτελέσματα ή να οδηγούν σε αποτελέσματα διαφορετικά από εκείνα που 
περιγράφονται στη λεζάντα του υπερσυνδέσμου ή του εικονιδίου. Σε αυτήν την περίπτωση 
οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν τη λεζάντα και να αναζητήσουν 
τον ψηφιακό πόρο μέσω του Ψηφιακού Σχολείου (αν πρόκειται για εσωτερικό σύνδεσμο) ή 
μέσω μηχανής αναζήτησης. 

Ψηφιακός εμπλουτισμός στα διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Α΄ και Β΄ 
Δημοτικού 
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι τάξεις αυτές όσον αφορά την κατάκτηση 
της ανάγνωσης, της γραφής και των βασικών γραμματικών και κειμενικών εννοιών, ο 
εμπλουτισμός των βιβλίων Γλώσσας τους διαφέρει σε σχέση με τον εμπλουτισμό των 
αντίστοιχων βιβλίων των μεγαλύτερων τάξεων. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται κυρίως σε 
παιχνίδια - μικροεφαρμογές που ζητούν από τα παιδιά να επιλέξουν με το ποντίκι εικόνες, 
να σύρουν και να τοποθετήσουν λέξεις ή εικόνες σε κατάλληλες θέσεις, να 
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πληκτρολογήσουν γράμματα, τμήματα λέξεων, λέξεις ή φράσεις σε κατάλληλες θέσεις, να 
αναδιατυπώσουν κείμενα, να λύσουν σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα.  

Ας δούμε μερικά παραδείγματα παιχνιδιών από την Α΄ Δημοτικού. Για να προσπελάσουμε 
το διαδραστικό σχολικό βιβλίο Γλώσσας της τάξης αυτής ακολουθούμε την εξής διαδρομή: 

         

 

Το πρώτο παιχνίδι που θα συναντήσουμε στην 1η ενότητα είναι το εξής: 

 

Πρόκειται για παιχνίδι τύπου «κλικ». Τα παιδιά δεν έχουν μάθει ακόμη να διαβάζουν, 
οπότε το παιχνίδι στηρίζεται στην αντιστοίχηση των στοιχείων εικόνα - προφορική 
αναπαράσταση της λέξης - φθόγγος. 

Από την ενότητα 6, ένα παιχνίδι τύπου «σύρε και τοποθέτησε»: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4739,21382/�
http://dschool.edu.gr/�
http://dschool.edu.gr/�
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-A�
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-A�
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-A�
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Από την ίδια ενότητα, ένα παιχνίδι κρυπτόλεξου: 

 

Από τη Β΄ Δημοτικού, ενότητα 5, ένα παιχνίδι πληκτρολόγησης: 

 

Κι ένα παιχνίδι του ίδιου τύπου από την ενότητα 11 του ίδιου βιβλίου: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4709,21318/�
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Με τα παιχνίδια αυτά επιδιώκεται ο αναγνωριστικός γραμματισμός (αναγνώριση 
γραμμάτων, ακολουθιών, λέξεων, γραμματικών κατηγοριών κλπ.) και ο στοιχειώδης 
ψηφιακός γραμματισμός (χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου). Όλα τα παιχνίδια 
ανήκουν στην κατηγορία των κλειστών λογισμικών, με την έννοια ότι οι απαντήσεις που 
λαμβάνονται ως σωστές είναι συγκεκριμένες. Το παιδί καθοδηγείται στην πορεία του: όταν 
κάνει ένα λάθος εμφανίζεται η λέξη «Λάθος» στο κάτω μέρος της εικόνας, όταν προχωράει 
σωστά εμφανίζεται η ένδειξη «Μπράβο, συνέχισε» και όταν ολοκληρώνει σωστά την 
άσκηση επιβραβεύεται με την εμφάνιση της λέξης «Μπράβο!» και ένα ηχητικό κλιπ 
χειροκροτήματος. 

Τα παιχνίδια της Α΄ και Β΄ Δημοτικού θα τα βρούμε σε επιλεγμένα σημεία των 
διαδραστικών σχολικών βιβλίων των τάξεων αυτών. Το εικονίδιο παραπομπής τους είναι το 

. Επίσης, έχουν μετασχολιαστεί και σύντομα θα αποτελούν μέρος της συλλογής του 
Ψηφιακού Σχολείου στο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου. Εκεί θα 
είναι διαθέσιμα ανεξάρτητα από τάξη, βιβλίο και διδακτική/ψηφιακή ενότητα. 

Ψηφιακός εμπλουτισμός στα διαδραστικά βιβλία Γλώσσας Γ΄, Δ΄, Ε΄ 
και Στ΄ Δημοτικού 
Ο εμπλουτισμός στα βιβλία αυτά ακολουθεί κοινή φιλοσοφία: είτε προσφέρει 
πληροφοριακό υλικό για ένα θέμα που θίγεται στην ψηφιακή ενότητα, είτε συνεισφέρει 
παράλληλα κείμενα για τη διερεύνηση της δομής κειμενικών ειδών και τύπων, είτε συνδέει 
με συγκεκριμένες ενότητες του βιβλίου της Γραμματικής, είτε παραπέμπει σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της 
γραμματικής. Σπανιότερα γίνεται παραπομπή σε μετασελίδες. Οι μετασελίδες είναι 
ιστοσελίδες με συγκεντρωμένο υλικό για ένα θέμα και θα παρουσιαστούν αναλυτικά 
παρακάτω, στην ενότητα του Φωτόδεντρου. 

http://photodentro.edu.gr/lor/�
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Μελετώντας μέρος του εμπλουτισμού της ενότητας 2 του διαδραστικού βιβλίου Γλώσσα Στ΄ 
Δημοτικού, θα πάρουμε μια ιδέα για τη λογική του εμπλουτισμού στα αντίστοιχα βιβλία 
των τεσσάρων τελευταίων τάξεων του Δημοτικού: 

 

Το πρώτο κείμενο της ενότητας είναι το ποίημα «Το σπίτι μου» του Κ. Παλαμά, που 
αποτελεί περιγραφή σε ποιητική μορφή (στην ενότητα εξετάζεται η περιγραφή χώρων). 
Στην 3η σειρά της α΄ στροφής η λέξη ραχούλα είναι υπερσύνδεσμος που παραπέμπει στο 
λήμμα «ράχη» του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής που φιλοξενείται στην 
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Παραπομπή στο λεξικό αυτό υπάρχει στην κορυφή κάθε 
ψηφιακής ενότητας του βιβλίου της Στ΄ Δημοτικού και σε επιλεγμένα σημεία των βιβλίων 
Γλώσσας της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού. Στόχος της παραπομπής είναι η χρήση του ψηφιακού 
αυτού εργαλείου καταρχήν στη γλωσσική εξομάλυνση των κειμένων. Ωστόσο, το 
ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής παρέχει και μια ποικιλία άλλων δυνατοτήτων 
που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της γραμματικής. Τις δυνατότητες αυτές 
μπορούμε να τις διερευνήσουμε αν πατήσουμε το εικονίδιο της βοήθειας πάνω δεξιά στη 
σελίδα του λεξικού. 

Κάτω από το κείμενο βλέπουμε δύο εικονίδια παραπομπών: 

 

Το πρώτο εικονίδιο παραπέμπει στη μετασελίδα «-σπαρτός: τι σημαίνει;» που θα 
παρουσιαστεί στην ενότητα του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων του 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/�
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2788,16955/�
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2788,16955/�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B7&dq=�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html�
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html�
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7740?locale=el�
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Φωτόδεντρου και στόχο έχει μέσα από την αναζήτηση της σημασίας του β΄ συνθετικού -
σπαρτός να μυήσει τα παιδιά στη χρήση δύο ηλεκτρονικών λεξικών με στόχο τη διασάφηση 
της σημασίας της λέξης κρινόσπαρτ[η] που συναντάται στο ποίημα.  

Το δεύτερο εικονίδιο παραπέμπει σε παράλληλο κείμενο που είναι αποθηκευμένο στα 
αρχεία του διαδραστικού βιβλίου, και συγκεκριμένα στο ποίημα «Το σπίτι» του Τίτου 
Πατρίκιου. Το παράλληλο αυτό κείμενο που αποτελεί επίσης ποιητική περιγραφή του 
σπιτιού μπορεί να αξιοποιηθεί για σύγκριση με το ομόθεμο και ομοειδές κείμενο του 
βιβλίου ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την οργάνωση και το λεξιλόγιο της 
περιγραφής. 

Το δεύτερο κείμενο της ενότητας αποτελεί περιγραφή σε πεζό λόγο του σπιτιού του ποιητή 
Καβάφη: 

 

… 

 

Το πρώτο εικονίδιο κάτω από το κείμενο παραπέμπει σε μια φωτογραφία του σπιτιού του 
Καβάφη, που απεικονίζει το γραφείο του. Θα μπορούσε να ζητηθεί από τα παιδιά να 
συγκρίνουν τη φωτογραφία με το κείμενο της περιγραφής ή να περιγράψουν εκείνα το 
γραφείο.  

Το δεύτερο εικονίδιο παραπέμπει στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού και συγκεκριμένα 
σε ένα απόσπασμα από την Αιολική Γη του Η. Βενέζη, το οποίο ξεκινάει με την περιγραφή 
ενός σπιτιού. Το απόσπασμα είναι επίσης πεζολογική περιγραφή σπιτιού, αλλά προέρχεται 
από λογοτεχνικό κείμενο ενώ το κείμενο του βιβλίου προέρχεται από επιστημονικό 
κείμενο. Τα παιδιά θα μπορούσαν να συγκρίνουν τις δύο περιγραφές συνδυάζοντας τις 
επιλογές των συγγραφέων με το ύφος και το είδος του κάθε κειμένου.  

Σημείωση: το επιλεγμένο παράλληλο κείμενο δεν είναι σίγουρα ούτε το μοναδικό ούτε το 
«καλύτερο» ή «ανώτερο» κείμενο που θα μπορούσε να επιλεγεί ως παράλληλο. Πρόκειται 
για ένα κατάλληλο κείμενο από τα πολλά που θα μπορούσαν να προταθούν. Στόχο έχει να 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/extras/texts/en_2_titos_patrikios_to_spiti.htm�
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/extras/texts/en_2_titos_patrikios_to_spiti.htm�
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/images/en_2_The_Kavafy_Museum.jpeg�
http://www.snhell.gr/index.asp�
http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=138&cat_id=5�
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προτείνει τη σύγκριση ως μέθοδο διδασκαλίας της περιγραφής και να «βάλει ιδέες» στον 
δάσκαλο και τη δασκάλα για το τι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράλληλο κείμενο. 
Ο/Η εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να αισθανθεί υποχρεωμένος/η να το διδάξει ως επιπλέον 
ύλη ή να δεσμευτεί από το συγκεκριμένο κείμενο επειδή προτείνεται στο Ψηφιακό Σχολείο. 
Μπορεί να επιλέξει διαφορετικό κείμενο ή μπορεί να αγνοήσει τελείως την παραπομπή, 
γιατί έχει αποφασίσει να διδάξει την περιγραφή χώρου με διαφορετικό τρόπο. Αυτή η 
φιλοσοφία διέπει το σύνολο του εμπλουτισμού στα βιβλία της Γλώσσας: ο χαρακτήρας του 
είναι ενδεικτικός και ο στόχος του είναι να κεντρίσει τη δημιουργικότητα του δασκάλου και 
της δασκάλας ώστε να εμπλουτίσουν το μάθημά τους. 

Στην παρακάτω άσκηση η παραπομπή προσφέρει περισσότερες εικόνες ακριβώς του ίδιου 
τύπου από ανάλογη άσκηση της ενότητας «Περιγραφή» της Έκφρασης - Έκθεσης Α΄ 
Λυκείου: 

 

Η παραπομπή σε υλικό πολύ μεγαλύτερης τάξης και διαφορετικής βαθμίδας γίνεται 
ακριβώς επειδή το υλικό αυτό είναι κατάλληλο για τον εμπλουτισμό της συγκεκριμένης 
άσκησης και αφορά αποκλειστικά εικόνες. Μάλιστα, οι εικόνες έχουν απομονωθεί 
προκειμένου να μην εμπλακούν τα παιδιά με τη θεωρία της Α΄ Λυκείου. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/images/en_2_perigrafi.html�
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2790,10577/images/en_2_perigrafi.html�
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… 

 

Το εικονίδιο κάτω από τις αγγελίες παραπέμπει σε ένα επεισόδιο της σειράς «Κλείτος και 
Σία» από το Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ. Η διάρκεια του βίντεο είναι περίπου 27 λεπτά και γι’ 
αυτό στη λεζάντα του εικονιδίου καταγράφεται ποιο ακριβώς απόσπασμα είναι κατάλληλο 
για χρήση στη διδασκαλία του κειμενικού είδους της αγγελίας, ώστε ο/η εκπαιδευτικός να 
αξιοποιήσει μόνον αυτό, αν δε θέλει να προβάλει στα παιδιά το σύνολό του. 

Μια ακόμη λειτουργία του εμπλουτισμού θα δούμε στο παρακάτω απόσπασμα: 

 

Η φράση αγγελίες που διαβάσατε αποτελεί υπερσύνδεσμο που παραπέμπει στο κείμενο 
των αγγελιών της ίδιας ενότητας, το οποίο βρίσκεται αρκετά πιο πάνω στην ψηφιακή 
ενότητα.  

Στο τέλος της ενότητας γίνεται παραπομπή στο Ανθολόγιο Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού. Οι τίτλοι των 
κειμένων αποτελούν υπερσυνδέσμους ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στα 
κείμενα του διαδραστικού βιβλίου του Ανθολογίου: 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=65872&tsz=0&act=mMainView�
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=65872&tsz=0&act=mMainView�
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2170,7924/�


[11] 
 

            

 

Από τις παραπομπές στο τέλος της ενότητας ενεργοποιούνται ως υπερσύνδεσμοι εκείνες 
που διαθέτουν επίσημο δικτυακό τόπο ή περιγραφή στον κόμβο «Οδυσσεύς» του 
Υπουργείου Πολιτισμού: 

 

Επίσης, προτείνεται μια ακόμη πηγή: επειδή θέμα της ενότητας είναι η κατοικία, 
προτείνεται παραπομπή στο αφιέρωμα «Νομάδες: σπίτια που ταξιδεύουν» του δικτυακού 
τόπου bookbook. Στόχος της παραπομπής αυτής είναι να προτείνει μια διαφορετική οπτική 
της κατοικίας: οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την κατοικία ένα σταθερό σημείο στον 
χώρο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι για τους οποίους η ερώτηση «Πού μένεις;» δεν έχει 
σταθερή απάντηση. Το αφιέρωμα θα μπορούσε να αποτελέσει αφόρμηση για συζήτηση 
πάνω στο θέμα αυτό.  

http://odysseus.culture.gr/index_gr.html�
http://odysseus.culture.gr/index_gr.html�
http://www.bookbook.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/765-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD/�
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Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Μαθησιακά αντικείμενα στο Αποθετήριο 
Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου 

Τα μαθησιακά αντικείμενα της συλλογής του Ψηφιακού Σχολείου για τη Νεοελληνική 
Γλώσσα είναι αναρτημένα στο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου. 
Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες μαθησιακών αντικειμένων: λογισμικά - 
εφαρμογές (τα παιχνίδια της Α΄ και Β΄ Δημοτικού και το περιβάλλον «Το δωμάτιο του 
παίζω-γράφου») και μετασελίδες. Παραπομπές στους πόρους αυτούς υπάρχουν και σε 
επιλεγμένα σημεία των διαδραστικών βιβλίων της Γλώσσας, όλες όμως οδηγούν πλέον στο 
Φωτόδεντρο. 

Η ένταξη των πόρων αυτών στο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων τους αποδεσμεύει 
από συγκεκριμένη τάξη, διδακτικό αντικείμενο, βιβλίο και ενότητα· κάθε ενδιαφερόμενος/η 
μπορεί πλέον να τους προσπελάσει χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες αναζήτησης του 
Φωτόδεντρου. Για το Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων αυτές οι δυνατότητες 
περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Βοήθεια», πάνω αριστερά στην αρχική σελίδα: 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/�
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Λίγη ορολογία: Μετασχολιασμός και μεταδεδομένα 

 

Αυτή είναι η σελίδα μετασχολιασμού του μαθησιακού αντικειμένου «Το δωμάτιο του 
παίζω-γράφου». Από τη σελίδα αυτή μπορούμε να δούμε το μαθησιακό αντικείμενο σε 

προεπισκόπηση ( ), να το ανοίξουμε σε νέα σελίδα ( ) ή να το κατεβάσουμε στον 
υπολογιστή μας ( ). Κάθε μαθησιακό αντικείμενο διαθέτει τέτοια σελίδα, που ανοίγει όταν 
το επιλέγουμε από τον κατάλογο αποτελεσμάτων της αναζήτησης ή από παραπομπή του 
διαδραστικού βιβλίου και περιλαμβάνει τον τίτλο του και βασικές πληροφορίες ταυτότητάς 
του, οργανωμένες σε κατηγορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι τα μεταδεδομένα του 
μαθησιακού αντικειμένου. Μετασχολιασμός λοιπόν είναι ο χαρακτηρισμός ενός 
μαθησιακού αντικειμένου με στοιχεία ταυτότητας, τα μεταδεδομένα.  

Τα παιχνίδια της Α΄ και Β΄ Δημοτικού 
Τα παιχνίδια της Α΄ και Β΄ Δημοτικού παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην ενότητα του 
εμπλουτισμού των διαδραστικών βιβλίων. Ανήκουν πλέον στη συλλογή του Αποθετηρίου 
Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου. 
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Το περιβάλλον «Το δωμάτιο του παίζω-γράφου» 
«Το δωμάτιο του παίζω-γράφου» είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον που περιλαμβάνει μια 
σειρά από υποπεριβάλλοντα παραγωγής και επεξεργασίας κειμένων ποικίλων ειδών: 

 

Αν πατήσουμε στη φιγούρα του παιδιού στην αρχική σελίδα, θα εμφανιστεί μια σύντομη 
εισαγωγή. Πατώντας το βελάκι στο τέλος της εισαγωγής, μεταφερόμαστε στο κεντρικό 
περιβάλλον: 

 

Καθώς περιηγούμαστε με τον δρομέα στην εικόνα του παιδικού δωματίου, ορισμένα 
αντικείμενα αλλάζουν χρώμα και εμφανίζεται λεζάντα με το κειμενικό είδος που μπορούμε 
να παραγάγουμε στο συγκεκριμένο υποπεριβάλλον. Αν για παράδειγμα πάμε με τον 
δρομέα στη φορεσιά κάτω αριστερά στην εικόνα, θα εμφανιστεί λεζάντα που γράφει 
«γράφω ένα βιογραφικό σημείωμα». Αν πατήσουμε πάνω στη φορεσιά, θα ανοίξει το εξής 
υποπεριβάλλον: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7048?locale=el�
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Πρόκειται για περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου με ποικίλες δυνατότητες. Τα παιδιά 
μπορούν να γράψουν ένα κείμενο, να τροποποιήσουν το είδος, τη μορφή, το μέγεθος και το 
χρώμα της γραμματοσειράς, να προσθέσουν υπερσυνδέσμους, να αναζητήσουν και να 
αντικαταστήσουν στοιχεία, να παίξουν με τις εσοχές και τη στοίχιση, να εισαγάγουν λίστα 
με κουκκίδες, να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αντιγραφής ή αποκοπής, να απαλείψουν 
κάθε μορφοποίηση χρησιμοποιώντας τη σβήστρα, να τροποποιήσουν τις αποστάσεις 
μεταξύ γραμμάτων και να εισαγάγουν εικόνες και σύμβολα. Δεξιά στο υποπεριβάλλον 
δίνεται η δυνατότητα να μεταβούν στα εικονικά μουσεία της ιστοσελίδας googleartprogect 
και να επιλέξουν εικόνες για να εμπλουτίσουν το κείμενό τους (χρησιμοποιώντας τη 
δυνατότητα printscreen ή το εργαλείο αποκομμάτων) και στο YouTube για να επιλέξουν 
βίντεο και να παραπέμψουν σε αυτό/ά με υπερσύνδεσμο. Εννοείται ότι μπορούν να 
επιλέξουν εικόνες και από άλλες πηγές ή να παραπέμψουν σε όποιον δικτυακό τόπο 
επιθυμούν. 

Το κείμενο που παράγεται στο υποπεριβάλλον μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά στον 
υπολογιστή σε μορφή html και μπορεί να αποσταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, να μεταφερθεί σε μέσα αποθήκευσης όπως το φλασάκι, να 
αντιγραφεί και να επικολληθεί σε αρχείο κειμένου κλπ.  

Όλα τα υποπεριβάλλοντα στο «Δωμάτιο του παίζω-γράφου» έχουν χονδρικά την παραπάνω 
μορφή. Μπορούν να συνεισφέρουν στην καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού με την 
παραγωγή ψηφιακών κειμένων και στην καλλιέργεια των πολυγραμματισμών με τη 
δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων πολυτροπικότητας που παρέχουν. Το πώς θα 
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των περιβαλλόντων αυτών όπως και το ποιες είναι οι 
συμβάσεις των κειμενικών ειδών που παράγονται κάθε φορά συνιστούν θέματα που 

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project�
https://www.youtube.com/�
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απαιτούν τη συνδρομή του/της εκπαιδευτικού και πρέπει να εντάσσονται στη διδακτική 
στοχοθεσία και τον σχεδιασμό του/της. 

Τα υποπεριβάλλοντα παραγωγής κειμένου στο «Δωμάτιο του παίζω-γράφου» είναι τα εξής: 

ηλεκτρονικό μήνυμα 
 

 

 

 

βιογραφικό 
σημείωμα 
 

 

 

 

ποίημα 

 

 

 

επιστολή 
 

 

 

 

ημερολόγιο 
 

 

 

 

στίχοι 
 

 

 

 
διάλογος 
(τα λόγια καθενός 
από τα δύο 
πρόσωπα 
αποθηκεύονται σε 
χωριστό αρχείο) 

 
 

 

γράμμα 
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συνέντευξη 

 

 

 

άρθρο 

 

 

 

ιστορία/ παραμύθι 
 

 

 
 

Οι μετασελίδες 
Οι μετασελίδες είναι θεματικές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν συγκεντρωμένο 
επιλεγμένο υλικό για ένα ζήτημα που θίγεται στα σχολικά βιβλία και ενίοτε προτάσεις για 
δραστηριότητες και οδηγίες για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και περιβαλλόντων. Μια 
μετασελίδα μπορεί να παρέχει υλικό για μια θεματική που θίγεται στο σχολικό βιβλίο ή για 
ένα γλωσσικό θέμα ή να παρουσιάζει περιβάλλοντα και εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην πραγμάτευση περισσότερων θεμάτων. 

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας των μετασελίδων είναι ότι το επιλεγμένο υλικό και οι 
προτάσεις για δραστηριότητες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δε θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως ύλη που πρέπει να διδαχθεί ή ως φύλλα εργασίας. Πιο απλά, στόχος 
τους είναι να «βάλουν ιδέες» στους/στις εκπαιδευτικούς. Στις δραστηριότητες σκόπιμα 
παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα και δε δίνονται οδηγίες για το παιδαγωγικό πλαίσιο ή τις 
πρακτικές υλοποίησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι/ες που θα «γειώσουν» τις 
ιδέες στην πραγματικότητα της τάξης τους και στη διδακτική τους στοχοθεσία. Δεν είναι 
επίσης απαραίτητο να αξιοποιηθεί όλο ή ολόκληρο το υλικό μιας μετασελίδας ή να 
αξιοποιηθεί ακριβώς με τον τρόπο που προτείνεται. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
επιλέξουν διαφορετικό υλικό, από διαφορετικές πηγές και να οργανώσουν διαφορετικές 
δραστηριότητες προκειμένου να κάνουν το μάθημά τους πιο αποτελεσματικό και 
ενδιαφέρον.  

Στο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου θα βρούμε εβδομήντα 
μετασελίδες της συλλογής του Ψηφιακού Σχολείου για τη Νεοελληνική Γλώσσα. Αν 
αναζητήσουμε με βάση φίλτρα, θα δούμε ότι τριάντα τέσσερις από αυτές προτείνονται για 
το Δημοτικό. Θα δούμε ενδεικτικά τρεις από αυτές. 

http://photodentro.edu.gr/lor/�
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Η μετασελίδα «Έρευνα σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων» 

 

Η μετασελίδα αυτή εξηγεί τι είναι τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων, παρουσιάζει τα 
τέσσερα πιο διαδεδομένα (Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων, ΕΘΕΚ, ΕΘΕΓ, ΣΕΚ) και 
επισημαίνει τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων μπορούν να 
αξιοποιηθούν στη διερεύνηση ποικίλων γλωσσικών θεμάτων, γενικά σε όλες τις 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται να μελετηθεί η χρήση των λέξεων. Η επιλογή του 
καταλληλότερου για την περίσταση σώματος και ο τρόπος ένταξής του στο μάθημα 
εναπόκειται στον σχεδιασμό του/της εκπαιδευτικού. 

Η μετασελίδα «-σπαρτός: τι σημαίνει;» 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7737�
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7740�
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Με αφορμή μια πιθανόν άγνωστη στα παιδιά λέξη, η μετασελίδα αυτή προτείνει μια 
δραστηριότητα που εμπλέκει ψηφιακά εργαλεία, και συγκεκριμένα δύο ηλεκτρονικά λεξικά 
που φιλοξενούνται στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
και το Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη). Η δραστηριότητα προτείνει να 
διαπιστωθεί επαγωγικά η σημασία της λέξης κρινόσπαρτος μέσω της διερεύνησης της 
σημασίας του β΄ συνθετικού -σπαρτός. Η διερεύνηση αυτή εμπλέκει τα δύο ηλεκτρονικά 
λεξικά. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα λεξικά αυτά στις 
γλωσσικές τους διερευνήσεις και να προχωρούν ανακαλυπτικά στη διευθέτηση των 
άγνωστων λέξεων που συναντούν.  

Η μετασελίδα δεν αποτελεί ούτε σχέδιο μαθήματος ούτε φύλλο εργασίας. Η δραστηριότητα 
είναι ανοιχτή, με την έννοια ότι δε δεσμεύει τον/την εκπαιδευτικό ούτε ως προς το πώς θα 
εξασφαλίσει την πρόσβαση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα (θα χρησιμοποιήσει το 
εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών; τον διαδραστικό πίνακα; θα αναθέσει τη 
διερεύνηση στα ηλεκτρονικά λεξικά ως εργασία για το σπίτι; θα επιλέξει κάποιον άλλο 
τρόπο;) ούτε ως προς τις διδακτικές πρακτικές που θα χρησιμοποιήσει. Και πάλι, εκείνος/η 
θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα εντάξει τα εργαλεία αυτά στο μάθημά του/της. 

Η μετασελίδα «Επαγγέλματα που χάνονται στον χρόνο» 

 

Η μετασελίδα αυτή παρέχει επιλεγμένο υλικό για τη θεματική του επαγγέλματος, 
εστιάζοντας σε μία πτυχή της, τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Το υλικό αυτό είναι: ένα 
κολάζ από ζωγραφικούς πίνακες, ψηφιακή περιήγηση σε ένα λαογραφικό μουσείο, δύο 
εκπομπές από το Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ, μια συλλογική μαθητική εργασία και 
φωτογραφίες από πίνακες ενός πολύ ιδιαίτερου ζωγράφου, όλα με θέμα τα επαγγέλματα 
του παρελθόντος.  

Ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχτεί το υλικό αυτό στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
επαφίεται για μια ακόμα φορά στον/στην εκπαιδευτικό. Το υλικό αυτό δεν αποτελεί ύλη 

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html�
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/index.html�
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6994�
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που πρέπει να διδαχτεί και επιπλέον δεν είναι το μοναδικό ούτε το «άριστο» υλικό που θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί στην πραγμάτευση του θέματος. Είναι μεν επιλεγμένο με 
γνώμονα την ποιότητα και την καταλληλότητα, αλλά είναι ενδεικτικό. Υπάρχουν και άλλα 
λαογραφικά μουσεία εκτός από εκείνο της Καλλιμασιάς, υπάρχουν και άλλα ντοκιμαντέρ 
αλλά και ταινίες για τα παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως υπάρχουν και άλλες εργασίες και 
οπτικό υλικό για το ίδιο θέμα. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αισθάνεται 
υποχρεωμένος/η να αξιοποιήσει το σύνολο του υλικού· πρέπει να κάνει μια επιλογή, αλλά 
είναι επίσης ελεύθερος/η να μη χρησιμοποιήσει καμιά παραπομπή της μετασελίδας και να 
επιλέξει διαφορετικό υλικό από διαφορετικές πηγές. Ο στόχος της μετασελίδας, όπως όλων 
των μετασελίδων, είναι να «βάλει ιδέες» στον/ στην εκπαιδευτικό σχετικά με τις οπτικές 
από τις οποίες θα μπορούσε να χειριστεί το θέμα και σχετικά με τον τύπο υλικού που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει. 

Ψηφιακοί πόροι στις Ψηφίδες  

Στη συλλογή των Ψηφίδων για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση τα 
περιβάλλοντα που αφορούν τη Νεοελληνική Γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
δύο: οι Γνώσεις για τη Γλώσσα στο Δημοτικό και τα Λεξικά για το Δημοτικό. Το περιβάλλον 
Εξερευνώ τις Ιστορίες αφορά και τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία και παρουσιάζεται σε 
χωριστό αρχείο στο Μάθημα της Λογοτεχνίας. 

Γνώσεις για τη Γλώσσα στο Δημοτικό 

 

Το περιβάλλον Γνώσεις για τη Γλώσσα στο Δημοτικό είναι μια βάση δεδομένων που 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες και χαρτογραφεί τη διδασκαλία της 
γραμματικής και των κειμενικών ειδών στα τρέχοντα βιβλία μαθητή και τετράδια εργασιών 
όλων των τάξεων του Δημοτικού. 

Στη βάση μπορούμε να αναζητήσουμε όχι μόνον το τι διδάσκεται από πλευράς 
γραμματικής και κειμενικής διδασκαλίας στα βιβλία του Δημοτικού, αλλά και το πώς 
διδάσκεται από την άποψη των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης, των γραμματισμών και των 
διδακτικών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα Αναζήτηση του περιβάλλοντος 
μπορούμε, εκτός από την αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο αναζήτησης, να 
χρησιμοποιήσουμε μια σειρά από φίλτρα, που ταξινομούνται σε εφτά γενικές κατηγορίες: 
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Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει υποκατηγορίες. Στην κατηγορία Στοιχεία θα βρούμε έναν 
αναλυτικό κατάλογο των γλωσσικών και κειμενικών θεμάτων που διδάσκονται στα σχολικά 
βιβλία, ενώ στην κατηγορία Επίπεδα μπορούμε να περιορίσουμε την αναζήτησή μας σε 
επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης (κειμενικό, λεξιλογικό, μορφολογικό, ορθογραφικό κλπ.). 
Στην κατηγορία Γραμματισμοί μπορούμε να αναζητήσουμε με βάση τους Γραμματισμούς 
που επιδιώκονται στα σχολικά βιβλία. Η κατηγορία Διδακτική πρακτική: προσφορά αφορά 
το τι δίνεται στο παιδί για να μάθει (π.χ. θεωρία, κείμενο, παραδείγματα), ενώ η κατηγορία 
Διδακτική πρακτική: ζήτηση αποτυπώνει το τι ζητείται από το παιδί, πιο απλά χαρτογραφεί 
τους τύπους ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα βιβλία. Τέλος, είναι δυνατός ο 
περιορισμός της αναζήτησης σε επιλεγμένες τάξεις (φίλτρο Τάξη) και σε έναν μόνο από 
τους τύπους των βιβλίων (φίλτρο Β.Μ./Τ.Ε.). Οι δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης 
στα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν λεπτομερέστερα στα παραδείγματα αξιοποίησης 
που ακολουθούν. 

Στα κείμενα της ενότητας Εισαγωγή θα βρούμε μια σύντομη και μια αναλυτική περιγραφή 
της βάσης, μια θεωρητική εισαγωγή στις γνώσεις για τη γλώσσα, καθώς και μελέτες για τη 
γραμματική και την κειμενική διδασκαλία στο Δημοτικό. Πρόκειται για κείμενα που 
προσφέρουν ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη διδασκαλία της γραμματικής 
και των κειμενικών ειδών, επισημαίνουν ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο αυτό και 
προτείνουν τρόπους διδακτικού χειρισμού τους. 

Η βάση δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια ποικιλία αναζητήσεων. Παρακάτω 
παρουσιάζονται δύο πολύ απλά παραδείγματα χρήσης της που αναδεικνύουν τις 
κυριότερες δυνατότητές της. 

1ο παράδειγμα αξιοποίησης 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μάθουμε σε ποιες τάξεις του Δημοτικού διδάσκονται οι 
αντωνυμίες. Στην κατηγορία φίλτρων Στοιχείο επιλέγουμε το φίλτρο αντωνυμίες και πατάμε 
το πλήκτρο Εφαρμογή: 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/education/gram_first_grade/index.html�


[22] 
 

            

 

Στις 34 καταγραφές που επιστρέφει η αναζήτησή μας θα δούμε πρώτα πρώτα ότι οι 
αντωνυμίες διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού εκτός από τη Β΄. Αν πατήσουμε το 
πλήκτρο Στατιστικά θα δούμε αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα και πίνακες: 

 

Επιστρέφουμε στον κατάλογο των αποτελεσμάτων. Κάθε καταγραφή αποτελεί 
υπερσύνδεσμο· αν τον πατήσουμε, εμφανίζεται καρτέλα με λεπτομερείς πληροφορίες για 
την ταυτότητα της καταγραφής: 
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Αν πατήσουμε τον υπερσύνδεσμο στην κατηγορία Σελίδα/ες θα εμφανιστούν σε pdf οι 
ακριβείς σελίδες στις οποίες αντιστοιχεί η καταγραφή. Στην κατηγορία Σημειώσεις 
διευκρινίζεται περαιτέρω το θέμα που έχει καταχωρηθεί στην κατηγορία Στοιχείο: στην 
καταγραφή αυτή εξετάζονται οι αντωνυμίες (Στοιχείο) και πιο συγκεκριμένα οι αδύνατοι 
τύποι των κτητικών αντωνυμιών (Σημειώσεις).  

Αν θελήσουμε να ψάξουμε όχι πού (ή πώς) διδάσκονται οι αντωνυμίες γενικά αλλά οι 
προσωπικές αντωνυμίες ειδικότερα, τα φίλτρα δε μας αρκούν, γιατί το φίλτρο αντωνυμίες 
της κατηγορίας Στοιχείο δεν περιλαμβάνει περαιτέρω κατηγορίες αντωνυμιών. Πρέπει να 
πληκτρολογήσουμε στο πεδίο αναζήτησης το είδος της αντωνυμίας. Για να περιλάβουμε 
στην αναζήτησή μας όλες τις μορφές που παίρνει η λέξη στην κλίση της, πληκτρολογούμε 
τον τύπο προσωπικ: 

 

Έχουν εμφανιστεί μόνον οι καταγραφές που αφορούν τις προσωπικές αντωνυμίες. 
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2ο παράδειγμα αξιοποίησης 

Αναζητούμε το στοιχείο οικογένειες λέξεων, μόνο ή σε συνδυασμό με άλλα φίλτρα. 
Ανοίγουμε την καρτέλα πληροφοριών ενός από τα αποτελέσματα: 

 

Παρατηρούμε ότι στην κατηγορία Στοιχείο η φράση οικογένειες λέξεων είναι κόκκινη. Αν 
πλησιάσουμε τον δρομέα του ποντικιού μας στη λέξη, θα εμφανιστεί αυτή η σημείωση: 

 

Η περίπτωση αυτή αποκαλύπτει άλλη μια λειτουργία της βάσης: την επισήμανση και την 
εξομάλυνση των διαφορών που παρατηρούνται στη μεταγλωσσική ορολογία μεταξύ 
διαφορετικών κειμένων της εκπαίδευσης (σχολικών βιβλίων, βιβλίων αναφοράς, βιβλίων 
εκπαιδευτικού, προγραμμάτων σπουδών κλπ.). 
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Λεξικά για το Δημοτικό 

 

Τα Λεξικά για το Δημοτικό είναι ένα περιβάλλον που δομείται γύρω από τα δύο Λεξικά του 
Δημοτικού Σχολείου (το Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού και το Ορθογραφικό – 
Ερμηνευτικό Λεξικό Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού) και παρέχει μια ποικιλία δυνατοτήτων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: 

 

Τα Λεξικά δεν έχουν απλώς ψηφιοποιηθεί, αλλά έχουν μετατραπεί σε πλήρη ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα που προσφέρουν μια ποικιλία δυνατοτήτων αναζήτησης: αναζήτηση 
τμήματος λέξης, αναζήτηση και στο σώμα των λημμάτων, ενώ δίνεται και η δυνατότητα 
σύνθετης αναζήτησης με διαφορετικές παραμέτρους για κάθε λεξικό. Επιπρόσθετα, στο 
περιβάλλον περιλαμβάνεται και το Μορφολεξικό, ένα ηλεκτρονικό λεξικό μορφημάτων 
(προθημάτων, επιθημάτων, α΄ και β΄ συνθετικών), το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στη 
διδασκαλία της μορφολογίας και της ορθογραφίας. Δίνεται επίσης η δυνατότητα άμεσης 
μετάβασης στα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. 

Μια πολύ σημαντική καινοτομία του περιβάλλοντος αυτού είναι ο φάκελος. Όταν 
βρισκόμαστε στο περιβάλλον κάποιου από τα λεξικά, εμφανίζεται η δυνατότητα του 

φακέλου. Δίπλα σε κάθε λήμμα υπάρχει το εικονίδιο . Αν το πατήσουμε, το λήμμα 
αποθηκεύεται στον φάκελο. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε τη δική 
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μας υποσυλλογή λημμάτων, επιλέγοντας λήμματα από κάποιο λεξικό ή συνδυάζοντας 
λήμματα από δύο ή και τα τρία λεξικά του περιβάλλοντος. Αν δεν είμαστε εγγεγραμμένοι 
χρήστες, η συλλογή μας δεν μπορεί να αποθηκευτεί και τα περιεχόμενα του φακέλου 
χάνονται μόλις βγούμε από το περιβάλλον, ενώ ο φάκελος εμφανίζει μόνον αυτές τις 
δυνατότητες: 

 

Για να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον ως εγγεγραμμένοι χρήστες, πρέπει να κάνουμε μια 
δωρεάν εγγραφή στις Ψηφίδες. Η εγγραφή και η σύνδεση γίνονται είτε από την αρχική 
σελίδα των Ψηφίδων ή από το περιβάλλον των Λεξικών για το Δημοτικό, με πάτημα του 

εικονιδίου  που σε κάθε περίπτωση βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας. Όταν έχουμε 

συνδεθεί, το εικονίδιο της κλειδαριάς μεταβάλλεται:  και ο φάκελος εμφανίζει μια 
σειρά νέων δυνατοτήτων:  

 

Οι χρήστες και οι χρήστριες που έχουν συνδεθεί μπορούν να σώσουν τα περιεχόμενα του 
φακέλου τους και να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οποιονδήποτε υπολογιστή, 
χρησιμοποιώντας τον κωδικό τους. Μπορούν να κάνουν αλλαγές στα περιεχόμενα του 
φακέλου αλλά και να τον επαναφέρουν στο σημείο της τελευταίας αποθήκευσης. Με τη 
δυνατότητα «Εισαγωγή λήμματος» μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τα δικά τους 
λήμματα, χρησιμοποιώντας τις φόρμες ενός από τα δύο σχολικά λεξικά: 

 

Κάθε φόρμα περιλαμβάνει διαφορετικά λεξικογραφικά πεδία. Δεν είναι υποχρεωτικό να 
συμπληρωθούν όλα· όταν συμπληρώσουμε αυτά που θέλουμε, πατάμε το πλήκτρο 
«Αποστολή» και το λήμμα αποθηκεύεται με τη μορφή της ανάλογης φόρμας. Δεν 
αποθηκεύεται στον φάκελο, όπου δημιουργούμε υποσυλλογές από ήδη υπάρχοντα 
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λήμματα των λεξικών, αλλά στη συλλογή «Τα λήμματά μου». Στη συλλογή αυτή μπορούμε 
να ανακτήσουμε και να επεξεργαστούμε τα λήμματα που δημιουργήσαμε. 

Η μετατροπή των σχολικών λεξικών σε ηλεκτρονικά λεξικά και η δυνατότητα δημιουργίας 
λεξικών και γλωσσαρίων επεκτείνουν τις δυνατότητες χρήσης του περιβάλλοντος: οι 
χρήστες και οι χρήστριες δε βλέπουν απλά τι σημαίνουν οι άγνωστες λέξεις στο λεξικό, 
αλλά μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους λεξικό με λήμματα της επιλογής τους.  

Οι λεξικογραφικές δυνατότητες του περιβάλλοντος μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια 
ποικιλία δραστηριοτήτων που αφορούν όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Στην ενότητα 
«Διδακτικές προτάσεις» θα βρούμε μεγάλο αριθμό προτάσεων διδακτικής αξιοποίησης του 
περιβάλλοντος των Λεξικών για το Δημοτικό. 
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