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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και συμπληρωματικά σχόλια 

Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με τη λογική, τη μορφή, τις λειτουργίες, το 

περιεχόμενο και τον χαρακτήρα των ψηφιακών πόρων για τη Νεοελληνική Γλώσσα που 

φιλοξενούνται στα διαδραστικά σχολικά εγχειρίδια και στο Φωτόδεντρο: Αποθετήριο 

Μαθησιακών Αντικειμένων του Ψηφιακού Σχολείου περιλαμβάνονται στο αρχείο 

παρουσίασης power point με τίτλο «Η Νεοελληνική Γλώσσα στο Ψηφιακό Σχολείο: 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις» που συνοδεύει το παρόν αρχείο. 

Ορισμένες επιπλέον παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των ψηφιακών πόρων που 

αξιοποιούνται στον ψηφιακό εμπλουτισμό και τις μετασελίδες είναι απαραίτητες. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Παραπομπές σε διαφορετικά σημεία του ίδιου βιβλίου 

Όταν σε ένα σημείο του βιβλίου γίνεται παραπομπή σε διαφορετικό σημείο του ίδιου 

βιβλίου (π.χ. «βλ. κείμενο 1»), η παραπομπή μετατρέπεται σε υπερσύνδεσμο ώστε να είναι 

δυνατή η άμεση μετάβαση στο υποδεικνυόμενο σημείο. Επίσης, παραπομπή σε άλλο 

σημείο του βιβλίου γίνεται σε περίπτωση πραγμάτευσης του ίδιου θέματος σε διαφορετική 

ενότητα. 

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών διευθύνσεων του βιβλίου 

Σε ορισμένα βιβλία (κυρίως του Γυμνασίου) παρατίθενται ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αυτές 

ενεργοποιούνται ως υπερσύνδεσμοι εφόσον οι σχετικοί ιστότοποι λειτουργούν ακόμη και 

περιλαμβάνουν το αναμενόμενο περιεχόμενο. 

Παραπομπές σε βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας άλλων τάξεων 

Όταν γίνεται πραγμάτευση του ίδιου θέματος. Τέτοιες παραπομπές μπορούν να 

εξυπηρετήσουν την επέκταση της διδασκαλίας, όταν στο άλλο βιβλίο γίνεται 

λεπτομερέστερη πραγμάτευση του θέματος, ή τη διαφοροποιημένη διδασκαλία: για μερικά 

παιδιά που έχουν αδυναμίες η παραπομπή σε βιβλίο μικρότερης τάξης θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην κάλυψη κενών ενώ για άλλα η παραπομπή σε βιβλίο μεγαλύτερης τάξης 

ίσως ικανοποιήσει πληρέστερα το ενδιαφέρον τους, εφόσον αποφασίσουν να ασχοληθούν 

εκτενέστερα με ένα θέμα. 

Παραπομπές σε σχολικά βιβλία αναφοράς και συμπληρωματικά εγχειρίδια 

για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
Αποφεύγονται και γι’ αυτό γίνονται εξαιρετικά σπάνια. Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 

πότε θα χρειαστούν στο μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες πρέπει να 

εξοικειωθούν με τη χρήση τους και να ανατρέχουν σε αυτά όποτε εκείνοι/ες το κρίνουν 

αναγκαίο. Τα βιβλία αυτά υπάρχουν σε μορφή html στο Ψηφιακό Σχολείο: Διαδραστικά 

http://ebooks.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/
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Σχολικά Βιβλία, στην ενότητα «βιβλία μαθητή – μη εμπλουτισμένα html» της εκάστοτε 

τάξης με την οποία συνδέονται. Η ανάρτησή τους στο Ψηφιακό Σχολείο τα καθιστά 

προσβάσιμα στους/στις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των 

βαθμίδων: για παράδειγμα, μια μαθήτρια Λυκείου μπορεί να ανατρέξει στη Γραμματική 

του Γυμνασίου και ένας εκπαιδευτικός του Γυμνασίου να «ξεφυλλίσει» τις Γλωσσικές 

Ασκήσεις του Λυκείου μήπως βρει κάποια άσκηση κατάλληλη για το μάθημά του. 

Παραπομπές σε σχολικά βιβλία άλλων μαθημάτων (της ίδιας ή 

διαφορετικής τάξης, κατά προτίμηση στα εμπλουτισμένα σχολικά 

εγχειρίδια) 

Γίνονται είτε γιατί τα βιβλία αυτά προσφέρουν επιπλέον πληροφοριακό υλικό για ένα θέμα 

που θίγεται στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας είτε γιατί παρέχουν κειμενικά 

παράλληλα (ως προς το κειμενικό είδος ή τον κειμενικό τύπο).  

Μια άλλη λειτουργία αυτού του τύπου εμπλουτισμού είναι η ανάδειξη της διαθεματικής/ 

διεπιστημονικής σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων που μπορεί να αξιοποιηθεί 

στην πραγμάτευση του θέματος. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τη διασύνδεση 

αυτή για να δώσει διαθεματικό/ διεπιστημονικό χαρακτήρα σε δραστηριότητες, αλλά 

μπορεί να κάνει και κάτι ακόμη, εξίσου σημαντικό: να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν 

ότι κάθε διδακτικό αντικείμενο, άρα κάθε επιστημονικό πεδίο, αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα 

από διαφορετική οπτική γωνία, η οποία μεταφράζεται και σε διαφορετικά είδη κειμένων. 

Με την κατάλληλη διδακτική αναπλαισίωση, αυτές οι διαφορές οπτικής μπορούν να 

αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων και στην καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. 

Ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα 

Δεξιά στην κορυφή κάθε ψηφιακής ενότητας ενός διαδραστικού βιβλίου Νεοελληνικής 

Γλώσσας, με εξαίρεση τους προοργανωτές, υπάρχει εικονίδιο παραπομπής στο ηλεκτρονικό 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής που φιλοξενείται στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Η 

παραπομπή αυτή εξυπηρετεί έναν προφανή στόχο: να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/τριες στη γλωσσική εξομάλυνση των κειμένων της ενότητας. Εξυπηρετεί όμως και 

έναν άλλο στόχο: οι δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης και διασύνδεσης με το Σώμα Νέων 

Ελληνικών Κειμένων της Πύλης μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως και σε ασκήσεις 

του βιβλίου. 

Παραπομπή στο Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) γίνεται στις ενότητες που 

εξετάζουν την παραγωγή και τη σύνθεση. 

Παραπομπή στο Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων γίνεται σε περιπτώσεις πραγμάτευσης ενός 

γλωσσικού φαινομένου για το οποίο το λεξικό αυτό περιλαμβάνει σχετικό λήμμα. Επειδή 

όμως το Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων δεν απευθύνεται σε μαθητές/τριες αλλά περισσότερο 

σε ερευνητές/τριες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα αδιαμεσολάβητο από 

τον/την εκπαιδευτικό. Σύντομα αυτές οι παραπομπές θα αντικατασταθούν από 

παραπομπές στο Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων, ένα γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας 

http://ebooks.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq=
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που απευθύνεται στο μαθητικό κοινό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα 

παρουσιαστεί αναλυτικά στην ενότητα των Ψηφίδων για την ελληνική γλώσσα.  

Σώματα κειμένων 

Σπάνια γίνεται παραπομπή σε σώματα κειμένων, βασικά στο Σώμα Νέων Ελληνικών 

Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Τα σώματα κειμένων αποτελούν μαθησιακά 

εργαλεία και οι εκπαιδευτικοί (ή οι μαθητές/τριες) είναι εκείνοι/ες που θα αποφασίσουν 

πότε είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν. 

Μια εισαγωγική παρουσίαση των τρεχόντων σωμάτων κειμένων της νέας ελληνικής γίνεται 

σε σχετική μετασελίδα που βρίσκεται αναρτημένη στο Αποθετήριο Μαθησιακών 

Αντικειμένων του Φωτόδεντρου και παραδείγματα χρήσης της παρουσιάζονται σε άλλη 

μετασελίδα.  

Λογισμικά 

Στα βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι παραπομπές σε 

λογισμικά αφορούν αποκλειστικά το «Δωμάτιο του παίζω-γράφου» και τα παιχνίδια «Ποιος 

θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου που έχει δημιουργήσει το ΚΕΓ και 

ανήκουν πλέον στη συλλογή του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων του 

Φωτόδεντρου.  

Ιστοσελίδες 

Ο εμπλουτισμός των βιβλίων Νεοελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει πλήθος παραπομπών σε 

ιστοσελίδες, είτε στην αρχική σελίδα είτε σε επιλεγμένη ενότητα. Οι ιστοσελίδες έχουν 

επιλεγεί με κύρια κριτήρια: α) την εγκυρότητα και την αξιοπιστία, β) τις προοπτικές 

μακροβιότητας, γ) τη συνολική καταλληλότητα του περιεχομένου για εκπαιδευτική χρήση. 

Στις περιπτώσεις που μια ιστοσελίδα περιλάμβανε ενδιαφέρον υλικό αλλά δεν πληρούσε 

κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, το υλικό αυτό απομονώθηκε και αποθηκεύτηκε στα 

αρχεία του διαδραστικού βιβλίου (ή της μετασελίδας) και είναι διαθέσιμο χωρίς να 

χρειάζεται να συνδεθούμε με τον ιστότοπο προέλευσής του. 

Βικιπαίδεια 

Οι παραπομπές στη Βικιπαίδεια εξυπηρετούν πρώτα πρώτα τον προφανή στόχο της 

πραγματολογικής εξομάλυνσης των κειμένων.  

Ωστόσο, για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας η Βικιπαίδεια αποτελεί επιπλέον ένα 

περιβάλλον web2.0 (δεύτερου ιστού) κατάλληλο για δραστηριότητες κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου. Ορισμένα λήμματα εμφανίζουν αδυναμίες σε γλωσσικό ή 

κειμενικό επίπεδο ή σε επίπεδο περιεχομένου (π.χ. μπορεί να επισημαίνονται ως 

υποκειμενικά). Η διαδικασία εντοπισμού και άρσης αυτών των αδυναμιών ή ακόμη και η 

συγγραφή ενός καινούργιου λήμματος μπορεί να αποτελέσει δυναμική δραστηριότητα 

κατανόησης και παραγωγής κειμένου σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας με ουσιαστική 

χρήση των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού.  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7737?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6997?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6997?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7048?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7046?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7047?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7045?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
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Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, λοιπόν, δεν πειράζει αν η παραπομπή στη 

Βικιπαίδεια μάς συνδέει με ένα άρθρο που «δεν είναι και τόσο καλογραμμένο». Καταρχάς, 

το λήμμα μιας διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας αποτελεί ένα υβριδικό κειμενικό είδος που 

διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες κειμενικής οργάνωσης και υφολογικής ποικιλίας. Η 

αναγνώριση του «μη καλογραμμένου» και η βελτίωσή του (έστω σε επίπεδο 

προτεινόμενων αλλαγών) σε «καλογραμμένο» αποτελεί μια πρώτης τάξεως άσκηση σε 

ποικίλα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. 

Άλλα εργαλεία του web2.0 

Εννοούμε (άλλα) wikis, ιστολόγια (blogs) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά δεν έχουν 

θέση στον εμπλουτισμό των βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας∙ εξαιρούνται επιλεγμένα 

(σχολικά συνήθως) ιστολόγια και λίγες παραπομπές σε σχετικά εργαλεία του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου και της Πλατφόρμας νεανικής δημιουργίας της Εκπαιδευτικής 

Τηλεόρασης. 

Το web2.0 παρέχει περιβάλλοντα και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μόνον αν αναπλαισιώνονται σε έναν προσεκτικό εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό. Η πλατφόρμα e-me του Ψηφιακού Σχολείου, όταν ολοκληρωθεί, θα παρέχει 

εργαλεία και περιβάλλοντα web2.0 προσανατολισμένα προς τις ανάγκες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Συνεπώς, δεν ανήκει στους στόχους των διαδραστικών εγχειριδίων ούτε η 

υπόδειξη της ύπαρξης των περιβαλλόντων και των εργαλείων του web2.0, που τα παιδιά 

γνωρίζουν πολύ καλά από την εξωσχολική τους εμπειρία, ούτε η πρόβλεψη του πότε 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική πράξη. 

Κείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια φορέων, παράλληλα 

λογοτεχνικά ή χρηστικά κείμενα άλλων πηγών αποθηκευμένα στα αρχεία 

του διαδραστικού βιβλίου (ή της μετασελίδας) 

Πρόκειται για κείμενα (συμβατικά, ψηφιακά, πολυτροπικά κλπ.) που απομονώθηκαν από 

τις πηγές τους είτε γιατί αυτές οι πηγές είναι έντυπες είτε γιατί δεν κρίθηκαν κατάλληλες με 

βάση τα κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω για τις ιστοσελίδες. Τα κείμενα έντυπης 

προέλευσης πληκτρολογήθηκαν, στα κείμενα ψηφιακής προέλευσης διατηρήθηκε η 

μορφοποίηση που είχαν στο αρχικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση γίνεται αναφορά της 

πηγής τους. 

Βίντεο 

Οι παραπομπές αυτές συμβάλλουν κατά βάση στον πληροφοριακό εμπλουτισμό ενός 

θέματος του οποίου γίνεται πραγμάτευση. Μπορούν όμως να αξιοποιηθούν και ως 

παράλληλοι τρόποι ή συνδυασμοί τρόπων αναπαράστασης του νοήματος.  

Τα βίντεο προέρχονται κατά βάση από δύο πηγές: την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και το 

Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ. Οι παραπομπές στο YouTube είναι σπάνιες. 

http://www.sch.gr/
http://www.sch.gr/
http://i-create.gr/
http://i-create.gr/
http://e-me.edu.gr/
http://dschool.edu.gr/
http://www.edutv.gr/
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/index.aspx
https://www.youtube.com/
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Φωτογραφίες 
Προέρχονται σχεδόν στο σύνολό τους από τα Wikimedia commons της Βικιπαίδειας (σε 

αυτές τις περιπτώσεις αποθηκεύονται στο διαδραστικό βιβλίο ή τη μετασελίδα), 

σπανιότερα από επίσημους δικτυακούς τόπους στους οποίους γίνεται άμεση παραπομπή. 

Μπορούν να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους, οι πιο συνηθισμένοι από τους οποίους 

είναι η παροχή πραγματολογικής πληροφορίας και η παρουσίαση διαφορετικού τρόπου 

αναπαράστασης του νοήματος. 

Μετασελίδες 

Πρόκειται για θεματικές ιστοσελίδες που συγκεντρώνουν επιλεγμένο υλικό για ένα θέμα. 

Το υλικό αυτό ανήκει σε κάποια/ες από τις παραπάνω κατηγορίες. Εικονίδια παραπομπών 

σε μετασελίδες υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία των διαδραστικών βιβλίων, αλλά οι 

μετασελίδες στο σύνολό τους είναι αναρτημένες στο Αποθετήριο Μαθησιακών 

Αντικειμένων του Φωτόδεντρου, στη συλλογή του οποίου πλέον ανήκουν.  

Ψηφιακός εμπλουτισμός των διαδραστικών βιβλίων: 

ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

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. Για παράδειγμα, η ενότητα 3 της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου 

έχει κατατμηθεί σε 6 ψηφιακές ενότητες που ακολουθούν τη διάκριση του βιβλίου σε 

προοργανωτή και υποενότητες. 

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. 

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 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
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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 εικονιδίου1. 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. 

Παράδειγμα 1: Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 3 

α) Μελετώντας τον προοργανωτή 

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, διαδραστικό βιβλίο μαθητή, εμπλουτισμένο 

html, ενότητα 3, προοργανωτής 

Διαδρομή (ενεργές εικόνες): 

           

 

Στον προοργανωτή εστιάζουμε την προσοχή μας σε δύο στοιχεία: 

1. Στο περιεχόμενο της ενότητας: αφορά τους βασικούς κειμενικούς τύπους (περιγραφή, 

αφήγηση, επιχειρηματολογία). Αυτά τα στοιχεία μας ενδιαφέρουν για το παράδειγμα που 

θα ακολουθήσει. Αν αξιοποιήσουμε το μενού πάνω δεξιά στη σελίδα, θα ανακαλύψουμε 

ότι στην ενότητα διδάσκεται επίσης η πολυτροπικότητα (υποενότητα Ε): 

                                                           
1
 Κάθε στοιχείο εμπλουτισμού συνοδεύεται από μία λεζάντα που δίνει πληροφορίες για την 

ταυτότητα του ψηφιακού πόρου. Η λεζάντα εμφανίζεται όταν ο δρομέας (ο κέρσορας) βρίσκεται 
πάνω στον υπερσύνδεσμο ή το εικονίδιο, χωρίς να πατιέται ταυτόχρονα κάποιο πλήκτρο του 
ποντικιού). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2305,8800/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2305,8800/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2305,8805/
http://dschool.edu.gr/
http://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2302,8787/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2305,8800/
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2. Στα εικονίδια: αποτελούν μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού, παραπέμπουν όμως 

πλέον στο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου: το πρώτο εικονίδιο 

παραπέμπει στο λογισμικό «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Α΄ Γυμνασίου και το 

δεύτερο στο περιβάλλον «Το δωμάτιο του παίζω-γράφου». Οι παραπομπές αυτές είναι 

σταθερές σε κάθε προοργανωτή κάθε βιβλίου μαθητή της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Γυμνασίου. Θα τις εξετάσουμε αναλυτικά στην ενότητα του Φωτόδεντρου. 

β) Μελετώντας τον εμπλουτισμό κειμένων 

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, διαδραστικό βιβλίο μαθητή, εμπλουτισμένο 

html, ενότητα 3, υποενότητα Α. Εισαγωγικά κείμενα 

Δεξιά στην κορυφή της ψηφιακής ενότητας, όπως σε κάθε ψηφιακή ενότητα των βιβλίων 

της Νεοελληνικής Γλώσσας, βλέπουμε την παραπομπή στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής: 

 

Περιηγούμαστε στην ψηφιακή ενότητα, τα εισαγωγικά κείμενα της οποίας αποτελούν 

δείγματα τριών βασικών κειμενικών τύπων/γενών: της περιγραφής, της αφήγησης και της 

επιχειρηματολογίας και μελετούμε τον εμπλουτισμό, ο οποίος έχει τη μορφή είτε 

υπερσυνδέσμων σε λέξεις/φράσεις των κειμένων είτε εικονιδίων κάτω από τα κείμενα. 

Κείμενο 1 

Θα εστιάσουμε στις δυνατότητες αξιοποίησης του ψηφιακού εμπλουτισμού που σχετίζεται 

με το Κείμενο 1, [Ας γνωρίσουμε τη Σαλαμίνα]: 

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7046?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7048?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2305,8801/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2305,8801/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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Ο πρώτος σύνδεσμος παραπέμπει σε εξωτερική δικτυακή πηγή, και συγκεκριμένα στο 

visitgreece.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ): 

 

1η εκδοχή αξιοποίησης: 

Στο πεδίο αναζήτησης στα δεξιά της σελίδας πληκτρολογούμε (ο/η εκπαιδευτικός ή τα 

παιδιά) τη λέξη Σαλαμίνα και πατάμε το πλήκτρο της αναζήτησης: 

http://www.visitgreece.gr/el/home
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Θα εμφανιστεί μια σειρά από κείμενα. Επιλέγουμε το κείμενο που θεματικά φαίνεται να 

σχετίζεται περισσότερο με το κείμενο του βιβλίου: 

 

Πατάμε πάνω στον τίτλο και ανακτούμε το κείμενο, που είναι το εξής: 
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Τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο και παίρνουν επιπλέον πληροφορίες για τη Σαλαμίνα. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ: αν τα παιδιά πραγματοποιήσουν την αναζήτηση και ανακτήσουν το 

κείμενο, μαθαίνουν να περιηγούνται σε έναν δικτυακό τόπο αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

που παρέχει για αναζήτηση.  
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Αν ο στόχος του/της εκπαιδευτικού είναι αποκλειστικά η ανάκτηση πληροφοριών για τη 

Σαλαμίνα ή αν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διαδικτύου στο σχολείο, το κείμενο 

μπορεί να μοιραστεί φωτοτυπημένο στα παιδιά.  

2η εκδοχή αξιοποίησης: 

Το κείμενο ανακτάται με τον προηγούμενο τρόπο ή μοιράζεται φωτοτυπημένο στα παιδιά. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν τα δύο κείμενα και εστιάζουν στις διαφορές τους, 

συσχετίζοντάς τις με τον φορέα του κειμένου (πομπό), το μέσο, το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται (δέκτες) και το μήνυμα που επιδιώκεται να μεταδοθεί. Ενδεικτικά: 

Περιεχόμενο: Ποιες πληροφορίες μας δίνει το κείμενο του βιβλίου και ποιες το κείμενο της 

ιστοσελίδας; Π.χ. γιατί στο ένα κείμενο δίνονται μόνο πληροφορίες για τους οικισμούς ενώ 

στο άλλο βρίσκουμε και ιστορικά στοιχεία για τη Σαλαμίνα; Σχετίζονται αυτές οι διαφορές 

με το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για ένα 

ένθετο εφημερίδας που απευθύνεται σε εκδρομείς και περιηγητές, στην άλλη για την 

ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού);  

Υπερκειμενικά στοιχεία: Το κείμενο από την ιστοσελίδα έχει υπερσυνδέσμους και 

εικονίδια που παραπέμπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί τα στοιχεία αυτά δεν 

υπάρχουν στο κείμενο του βιβλίου; 

Πολυτροπικά στοιχεία: Και τα δύο κείμενα συνοδεύονται από εικόνες. Γιατί στο κείμενο 

του βιβλίου η εικόνα δείχνει έναν χάρτη της Σαλαμίνας ενώ στο κείμενο της ιστοσελίδας 

υπάρχει φωτογραφία μιας γραφικής περιοχής του νησιού; Σχετίζονται οι επιλογές των 

πολυτροπικών στοιχείων με το επικοινωνιακό πλαίσιο και τους επικοινωνιακούς στόχους 

του κειμένου ή οι φωτογραφίες σπάνε απλά τη μονοτονία του γραπτού λόγου; (Ας μην 

ξεχνάμε ότι στην ίδια ενότητα του βιβλίου διδάσκεται και η πολυτροπικότητα).  

Χρήση της περιγραφής: Εδώ είναι καλό να αξιοποιηθεί και η σχολική Γραμματική Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας. Αν θέλουμε να προσπελάσουμε την ψηφιακή εκδοχή της, 

ακολουθούμε την εξής διαδρομή: 

       

   

Στην ενότητα 5.2 (Κειμενογλωσσολογία), γίνεται λόγος για τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της 

περιγραφής, της αφήγησης και της επιχειρηματολογίας. Μπορούμε να εστιάσουμε στα 

χαρακτηριστικά της περιγραφής και της αφήγησης: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4004,17964/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4004,17964/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4009,17989/
http://dschool.edu.gr/
http://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php/?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/new/classcourseshtml.php?classcode=DSGYM-A
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4004,17964/
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Με βάση τα στοιχεία που διάβασαν στη Γραμματική, τα παιδιά εξετάζουν τα κείμενα από 

την άποψη των μορφοσυντακτικών επιλογών. Θα παρατηρήσουν ότι στο μεν κείμενο του 

βιβλίου υλοποιούνται όντως όλα τα χαρακτηριστικά που διάβασαν ότι αποδίδονται στην 

περιγραφή, ενώ το κείμενο της ιστοσελίδας παρουσιάζει και χαρακτηριστικά περιγραφής 

αλλά και χαρακτηριστικά αφήγησης. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Στην εκδοχή αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της περιγραφής, 

αλλά και της αφήγησης που διδάσκεται στην ίδια ενότητα. Μαθαίνουν επίσης ότι τα 

κείμενα δεν είναι υποχρεωτικό να αξιοποιούν μόνον έναν κειμενικό τύπο, π.χ. να είναι μόνο 

περιγραφικά ή μόνο αφηγηματικά. Ανάλογα με τον στόχο, μπορούν να γίνονται 

συνδυασμοί τύπων.  

Αξιοποίηση των ΤΠΕ: όπως και στην προηγούμενη εκδοχή. Αν τα παιδιά ανατρέξουν στην 

ηλεκτρονική εκδοχή του σχολικού βιβλίου Νεοελληνικής Γλώσσας ή της Γραμματικής, 

μαθαίνουν επιπλέον να πλοηγούνται στον δικτυακό τόπο του Ψηφιακού Σχολείου και 

συγκεκριμένα στην ενότητα των διαδραστικών σχολικών βιβλίων. Και πάλι, η 

δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη χρήση του διαδικτύου, με 

φωτοτυπημένο το κείμενο από την ιστοσελίδα του ΕΟΤ. 

3η εκδοχή αξιοποίησης:  

Με αφορμή την παραπομπή στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ, τα παιδιά αναζητούν σε ποικίλους 

διαδικτυακούς τόπους, ιστολόγια και wikis κείμενα για τη Σαλαμίνα και εξετάζουν σε ποιο 

βαθμό και με ποιον τρόπο αξιοποιείται η περιγραφή (ενδεχομένως και η αφήγηση) στα 

κείμενα αυτά και πώς οργανώνεται, και συσχετίζουν τα συμπεράσματά τους με τα 

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των κειμένων που μελετούν.  

Αξιοποίηση των ΤΠΕ: Με τον κατάλληλο διδακτικό σχεδιασμό, η δραστηριότητα αυτή 

μπορεί να αποφέρει το πρόσθετο μαθησιακό όφελος της αξιοποίησης μηχανών αναζήτησης 

και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 

4η εκδοχή αξιοποίησης: 

Με αφορμή την παραπομπή στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ, τα παιδιά αναζητούν σε ποικίλους 

διαδικτυακούς τόπους, ιστολόγια και wikis κείμενα όχι για τη Σαλαμίνα, αλλά για την 

περιοχή στην οποία ζουν, συνδυάζοντας τους στόχους και τα οφέλη της προηγούμενης 

εκδοχής με τη διερεύνηση του πώς παρουσιάζεται ο τόπος τους στο διαδίκτυο. Στην 
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περίπτωση αυτή τα παιδιά μπορούν να καταλήξουν στην παραγωγή περιγραφικών 

κειμένων για τον τόπο τους που μπορούν να δημοσιευτούν ή να αναρτηθούν π.χ. στη 

σχολική ιστοσελίδα/ιστολόγιο ή στο wiki της τάξης, σε κάποιο από τα περιβάλλοντα της 

πλατφόρμας e-me του Ψηφιακού Σχολείου ή ακόμη και στη Βικιπαίδεια. 

5η εκδοχή αξιοποίησης: 

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο και η παραγωγή περιγραφικών (ή και αφηγηματικών ή και 

συνδυαστικών) κειμένων μπορεί να αξιοποιηθεί στην οργάνωση μιας εκπαιδευτικής 

εκδρομής. Τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν την οργάνωση της ξενάγησης, αναζητώντας 

πληροφορίες στο διαδίκτυο, επιλέγοντας τις σημαντικότερες με κριτήρια που θα οριστούν 

στην τάξη και προετοιμάζοντας κείμενα γραπτά και προφορικά που θα αξιοποιήσουν στο 

πλαίσιο της εκδρομής. Με τον τρόπο αυτό, η χρήση των ΤΠΕ, η μάθηση της περιγραφής και 

της αφήγησης και η μελέτη και παραγωγή κειμένων εντάσσονται σε αυθεντικές συνθήκες 

επικοινωνίας. 

Η δεύτερη παραπομπή κάτω από το κείμενο 1 παραπέμπει στο βιβλίο Αρχαία Ιστορία Α΄ 

Γυμνασίου και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Δ.8, όπου γίνεται αναφορά στη μάχη της 

Σαλαμίνας:  

 

Επειδή η Ιστορία είναι ένα κατεξοχήν αφηγηματικό κειμενικό είδος, η παραπομπή στο 

βιβλίο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο να μάθουν να ξεχωρίζουν τα παιδιά την 

περιγραφή από την αφήγηση.  

Κείμενο 3 

Το κείμενο 3 αποτελεί δείγμα επιχειρηματολογικού λόγου, με θέμα τους φυσικούς πόρους: 

http://e-me.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/155,895/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/155,895/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/158,916/
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Οι παραπομπές κάτω από το κείμενο οδηγούν σε επιλεγμένες ενότητες των βιβλίων 

Οικιακή Οικονομία Β΄ Γυμνασίου και Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου και στον επίσημο 

δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πληροφορίες των πηγών 

αυτών μπορούν να αξιοποιηθούν είτε πληροφοριακά, για να μάθουν τα παιδιά 

περισσότερα για τους φυσικούς πόρους ή για να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία 

προκειμένου να παραγάγουν τα δικά τους επιχειρηματολογικά κείμενα πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, είτε για να καταδειχτούν οι διαφορές οπτικής γωνίας ανάμεσα στα 

διδακτικά αντικείμενα (στις δύο πρώτες παραπομπές). Ο τρόπος διδακτικής αξιοποίησης 

των παραπομπών θα μπορούσε να ακολουθήσει επίσης κάποια από τις εκδοχές που 

προτάθηκαν σχετικά με το κείμενο 1.  

Παράδειγμα 2: Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, ενότητα 2 

Μελετώντας τον εμπλουτισμό μιας ενότητας 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, διαδραστικό βιβλίο μαθητή, εμπλουτισμένο 

html, ενότητα 2, υποενότητα Γ. Λεξιλόγιο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B109/375/2505,9644/unit=562
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1059,3834/
http://www.ypeka.gr/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9247/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2412,9247/
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Θα εστιάσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλουτισμού αυτής της ψηφιακής ενότητας, οι 

οποίες είναι χαρακτηριστικές της γενικότερης φιλοσοφίας του εμπλουτισμού. 

 

1. Ο υπερσύνδεσμος στον όρο βοτανικός 

Ο όρος βοτανικός πιθανότατα θα αποτελέσει μια από τις λεξιλογικές απορίες των παιδιών 

στο κείμενο αυτό. Παρότι η παραπομπή στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής υπάρχει στην 

κορυφή της ψηφιακής ενότητας, ο υπερσύνδεσμος προς τον ίδιο ψηφιακό πόρο 

υποδεικνύει τη δυνατότητα πιο στοχευμένων αναζητήσεων στο ηλεκτρονικό λεξικό: 

παραπέμπει στα αποτελέσματα της αναζήτησης του τμήματος βοτανικ%, που επιστρέφει 

δύο λήμματα: το ουσιαστικό βοτανική και το επίθετο βοτανικός, -ή, -ό: 

 

Το ερμήνευμα του επιθέτου δε θα λύσει την απορία των μαθητών/τριών για τη σημασία 

του βοτανικός στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα, αλλά ο συνδυασμός των δύο λημμάτων 

μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν ότι στο συγκεκριμένο κείμενο ο βοτανικός 

δεν είναι ο κήπος, αλλά ο επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη της βοτανολογίας. 

Επιπλέον, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την παραπομπή αυτή τη δυνατότητα αναζήτησης 

τμήματος λέξης στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%25&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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2. Ο υπερσύνδεσμος στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη και στο Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών 

Στα διαδραστικά βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας κάθε βαθμίδας αποφεύγεται γενικά η 

παραπομπή στα βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων των κειμένων. Ωστόσο, όταν ο 

συγγραφέας είναι μια προσωπικότητα με σημαντική συμβολή στη μελέτη της γλώσσας και 

στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, όπως ο Τριανταφυλλίδης, γίνεται παραπομπή σε 

επιλεγμένο βιογραφικό σημείωμα, στην προκειμένη περίπτωση από την ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών και την πένα του Εμμανουήλ Κριαρά (ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί κάλλιστα να επιλέξει ένα άλλο βιογραφικό από διαφορετική πηγή, αν 

θεωρήσει ότι το συγκεκριμένο δεν καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών 

του/της, γιατί, όπως έχουμε τονίσει στην παρουσίαση power point που συνοδεύει αυτό το 

κείμενο, ο χαρακτήρας του εμπλουτισμού είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός). Η 

παραπομπή στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών γίνεται στο πλαίσιο της λογικής ότι 

πάντοτε, όταν ένας φορέας που παρατίθεται στο βιβλίο διαθέτει επίσημο δικτυακό τόπο, 

γίνεται παραπομπή σε αυτόν. 

3. Παραπομπή σε σχολικό βιβλίο διαφορετικής τάξης 

 

Στο πλαίσιο αυτής της σειράς δραστηριοτήτων εξετάζεται το φαινόμενο της ειδικής 

ορολογίας. Η πρώτη παραπομπή κάτω από την άσκηση οδηγεί στο διαδραστικό βιβλίο 

http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=89&lang=el
http://ins.web.auth.gr/index.php?lang=el
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Έκφραση-Έκθεση Α΄ Λυκείου και συγκεκριμένα στην ενότητα Ειδικές Γλώσσες. Η 

παραπομπή στο βιβλίο της αμέσως επόμενης τάξης, όπου γίνεται πραγμάτευση του 

θέματος με περισσότερες λεπτομέρειες και ασκήσεις, μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

που αναλύσαμε στην ενότητα Εισαγωγικές παρατηρήσεις και συμπληρωματικά σχόλια. Αν 

δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός θελήσει να επεκτείνει τη διδασκαλία του θέματος είτε σε 

επίπεδο θεωρίας είτε σε επίπεδο ασκήσεων, μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό, ενδεχομένως 

και τον εμπλουτισμό, του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. 

4. Αξιοποίηση της Σύνθετης Αναζήτησης του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής 

Νεοελληνικής 

Στο ίδιο σημείο, το δεύτερο εικονίδιο εμπλουτισμού οδηγεί και πάλι στο ηλεκτρονικό 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, το οποίο, όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχει δεξιά στην 

κορυφή κάθε ψηφιακής ενότητας κάθε διαδραστικού βιβλίου Νεοελληνικής Γλώσσας της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προστιθέμενη αξία αυτής της παραπομπής έγκειται στη 

λεζάντα, η οποία αυτή τη φορά δε δίνει πληροφορίες για την ταυτότητα του ψηφιακού 

πόρου, αλλά προτείνει μια δραστηριότητα αξιοποίησης των σύνθετων δυνατοτήτων του: 

 

Η λεζάντα γράφει: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σύνθετη Αναζήτηση του Λεξικού της 

Κοινής Νεοελληνικής για να βρείτε λέξεις που σχετίζονται με τομείς της επιστήμης, της 

τέχνης και της τεχνικής. Απλά επιλέξτε στο Σημασιολογικό Πεδίο τον τομέα που σας 

ενδιαφέρει. Θα βρείτε λέξεις που χρησιμοποιούνται μόνον σε ορολογία και άλλες που 

συναντάμε και στον κοινό μας λόγο. 

Η παραπομπή δεν οδηγεί στην αρχική σελίδα του λεξικού, αλλά στη σελίδα της Σύνθετης 

Αναζήτησης: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5873/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/advsearch.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/advsearch.html
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Αν επιλέξουμε στο Σημασιολογικό Πεδίο π.χ. την Αρχιτεκτονική, χωρίς να συμπληρώσουμε 

κανένα άλλο πεδίο της αναζήτησης, και πατήσουμε το πλήκτρο Βρες, θα μας επιστραφούν 

λήμματα του λεξικού στο ερμήνευμα των οποίων σημειώνεται ότι χρησιμοποιούνται (και) 

ως όροι της αρχιτεκτονικής (συντομογραφία: αρχιτ.), όπως η ένταση, μια λέξη που 

χρησιμοποιείται και στο γενικό λεξιλόγιο αλλά και σε μια ποικιλία ειδικών λεξιλογίων: 
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Με την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής 

Νεοελληνικής, η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί και προς τη λειτουργική ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στο μάθημα, καθώς ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον χρησιμοποιείται όχι απλά για να 

κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον, αλλά για να αποκομίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες 

ουσιαστικό μαθησιακό όφελος.  

Για τη δυνατότητα αξιοποίησης του Σημασιολογικού Πεδίου της Σύνθετης Αναζήτησης 

υπάρχει και μετασελίδα στο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου με 

αναλυτικότερες οδηγίες.  

Η ποικιλία δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών λεξικών 

Το ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής προσφέρει μια ποικιλία 

δυνατοτήτων αναζήτησης. Τα παραδείγματα εμπλουτισμού στη συγκεκριμένη 

ενότητα ανέδειξαν ορισμένες από αυτές, και τέτοιες παραπομπές υπάρχουν 

διάσπαρτες σε όλα τα βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου και του 

Λυκείου. Αν όμως οι εκπαιδευτικοί ή τα παιδιά θέλουν να εξερευνήσουν το 

σύνολο των δυνατοτήτων αυτών χωρίς να εξαρτώνται από παραπομπές, δεν 

έχουν παρά να αξιοποιήσουν το εικονίδιο με το ερωτηματικό που υπάρχει 

δεξιά στην κορυφή κάθε σελίδας του λεξικού: 

 

Ανάλογο εικονίδιο υπάρχει στο ίδιο σημείο σε όλα τα ηλεκτρονικά λεξικά της 

Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Τα λεξικά αυτά θα τα βρούμε στην ιστοσελίδα 

της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, στην εξής διαδρομή: 

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  Νέα Ελληνική  Εργαλεία  Ηλεκτρονικά 

λεξικά 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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5. Μετασελίδα 

Στο τέλος της ενότητας υπάρχει το χαρακτηριστικό εικονίδιο της μετασελίδας: 

 

Η μετασελίδα αυτή έχει τον τίτλο «Πολυσημία» και παρέχει υλικό και προτάσεις για 

δραστηριότητες σχετικά με το ομώνυμο φαινόμενο. Μετασελίδες υπάρχουν διάσπαρτες σε 

επιλεγμένα σημεία των διαδραστικών βιβλίων Νεοελληνικής Γλώσσας της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, έχουν όμως πλέον όλες ενταχτεί στη συλλογή του Αποθετηρίου Μαθησιακών 

Αντικειμένων του Φωτόδεντρου, όπου μπορούμε να τις αναζητήσουμε και να τις 

ανακτήσουμε ανεξάρτητα από τα διαδραστικά βιβλία. 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6997?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://photodentro.edu.gr/lor/
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