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ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

(σέδια Μαθήμαηορ, Δκπαιδεςηικά ενάπια) 

 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1.1 Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ 

Γηδαθηηθή ζεώξεζε θαη νξγάλσζε κηαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο:  

«Έθθξαζε Έθζεζε  Α΄Λπθείνπ» 

 

1.2 Γημιοςπγόρ 

Ονομαηεπώνςμο:  Δλένη Καννά 
 
Παηπώνςμο: Αθανάζιορ 
 
Ιδιόηηηα:   Δκπαιδεςηικόρ         σολικόρ ύμβοςλορ         ηέλεσορ  Γιοίκηζηρ  
 
ηοισεία Οπγανικήρ Θέζηρ:  Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλ/κίνπ Παηξώλ 
 
Σασςδπομική Γιεύθςνζη: Παλεπηζηεκηνύπνιε Παηξώλ 
 
E-mail: eleni.kanna@gmail.com 
 

 

1.3 Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ 

Γνωζηικό/-ά ανηικείμενο/-α ηηρ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ: Έθθξαζε – Έθζεζε Α΄ 

Λπθείνπ  

Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος. 

«TO ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΑΜΑ ΓΔΝΔΧΝ» 

Σν ζέκα απηό εληάζζεηαη ζηελ ελόηεηα 2 (Πξνθνξηθόο θαη Γξαπηόο Λόγνο – Γηάινγνο) 
θαη δηδάζθεηαη σο ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη Έθθξαζε  Έθζεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ ζεκάησλ «Αλαιθαβεηηζκόο» θαη «Υάζκα ησλ γελεώλ», θαζώο ε πξνβιεκαηηθή ηνπ 
άπηεηαη ησλ δύν απηώλ ζεκάησλ. 

 

ςμβαηόηηηα με ηο ΑΠ & ηο ΓΔΠΠ.  

   Τπάξρεη ζπκβαηόηεηα κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ εθόζνλ: 

α) επηδηώθεηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ γισζζηθνύ γξακκαηηζκνύ ησλ καζεηώλ ζε 
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θαηεύζπλζε γισζζνθεληξηθή θαη θνηλσληνθεληξηθή 

β) αμηνπνηείηαη πνηθηιία θεηκέλσλ ζε ςεθηαθή θαη πνιπηξνπηθή κνξθή , πνπ ιεηηνπξγνύλ 
γηα ηνπο καζεηέο σο δπλαηόηεηα άληιεζεο δεμηνηήησλ ζρεηηθώλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
γιώζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνύ ηνπο θαζώο θαη κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε γιώζζα, 
ηε γλώζε, ηνλ θόζκν 

γ)πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζεί ε νκαδηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη λα 
πξνσζεζεί ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ κε αμηνπνίεζε ηνπ έληππνπ θαη 
ειεθηξνληθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

δ) δίλεηαη έκθαζε ζε δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ έρεη σο πξσηαγσληζηέο ηνπο καζεηέο αθνύ 
δεηείηαη από απηνύο ε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ αιιά θαη ε πξνζέγγηζε ηεο 
γλώζεο κέζα από άιια αληηθείκελα θαη κεζόδνπο (ηέρλε, δηαθήκηζε, δξακαηνπνίεζε …) 

 

 

1.4 Βαθμίδα Δκπαίδεςζηρ / Σάξειρ ζηιρ οποίερ θα ηο εθαπμόζαηε 

Βαθμίδα εκπαίδεςζηρ ζηην οποία αθοπά η Γιδακηική Ππακηική: 

Πξσηνβάζκηα                                          Γεπηεξνβάζκηα  

 
 
 

1.5 Μέθοδορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ 
 

    Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο είλαη διαλογική, διεπεςνηηική.   ηελ 
παξαπάλσ θαηεύζπλζε ιεηηνπξγεί θαη ε ομαδική κέζνδνο 
(ρσξηζκόο καζεηώλ ζε νκάδεο), ώζηε λα επηηεπρζεί ν εκπινπηηζκόο 
ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα επλνεζεί ε ζπλεξγαηηθόηεηα θαη νκαδηθόηεηα 
ησλ καζεηώλ . 
 

 

1.6 κοπόρ & ηόσοι ηηρ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ 

Γενικόρ κοπόρ Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο ησλ γελεώλ, 
κηαο έλλνηαο πνπ ζρεηίδεηαη ηόζν κε ην ζέκα ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ όζν θαη κε απηό ηνπ 
ράζκαηνο ησλ γελεώλ 

Δπιμέποςρ ηόσοι 

           Γλσζηηθνί 

1. λα εληνπίζνπλ α)ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν ράζκαηνο, β)ηα 

νθέιε γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο από ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη γ) ηνπο 

ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. λα θαηαλνήζνπλ, λα θξίλνπλ θαη λα παξαγάγνπλ κε επάξθεηα θείκελα  

3. λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ, γξαπηνύ θαη πνιπηξνπηθνύ 
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ιόγνπ  

4. λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο νπηηθνύ θαη αθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ, ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηνύλ κε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηηο νπηηθναθνπζηηθέο 

παξαζηάζεηο σο εξγαιεία θαηαλόεζεο ηνπ θόζκνπ θαη σο κέζα πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο 

Παηδαγσγηθνί 

1. λα ιεηηνπξγήζνπλ νη καζεηέο ζε νκαδηθό πιαίζην (λα εθθέξνπλ ζπλεξγαηηθά 

πξνθνξηθό ή γξαπηό ιόγν) 

2. λα αμηνπνηήζνπλ  πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο επεμεξγαζηνύλ θηλεηνπνηώληαο ηελ 

θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 

3. λα απηελεξγήζνπλ κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ παξαδνζηαθό ξόιν ηνπ δαζθάινπ ζε 

ζπληνληζηή - δηεπθνιπληή        

ημειώζηε αν  αξιοποιούνηαι εκπαιδεςηικά λογιζμικά και ςπηπεζίερ ηων 
Σεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνίαρ (ΣΠΔ)  

1. Παξνπζίαζε κε Power Point α) γηα πξνβνιή ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ θαη β) γηα 
απνηειεζκαηηθόηεξε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ 

2. Γηαδίθηπν α) γηα πξνβνιή video ζηελ αθόξκεζε, β) γηα λα αιηεπζεί από ην 
δηδάζθνληα κέξνο ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνύ 

 

 

1.7 Δκηιμώμενη διάπκεια 

• Ώπα έναπξηρ: κε ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ώξαο 

• Διάπκεια: κία (01) δηδαθηηθή ώξα 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

2.1 Γενική Πεπιγπαθή Γιδακηικήρ Ππακηικήρ 

    Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεηο ηηο εμήο 
θάζεηο: 

Α΄ θάζε δηδαζθαιίαο (5 ιεπηά ηεο δηδαθηηθήο ώξαο) 

 Αθόξκεζε από  ηελ ύιε πνπ δηδάρζεθε θαηά ην πξνεγνύκελν κάζεκα 

 Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο πξνεγνύκελεο 
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γλώζεο (σο πξναπαηηνύκελεο γηα ην θαηλνύξγην  κάζεκα) 

 Πξνβνιή δύν ζύληνκσλ video 

Β΄ θάζε δηδαζθαιίαο (15 ιεπηά ηεο δηδαθηηθήο ώξαο) 

 Kαηαηγηζκόο ηδεώλ –ηδενζύειια κε ρξήζε ηνπ πίλαθα ηεο ηάμεο από ην 
δηδάζθνληα 

 πδήηεζε γηα α) αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο ησλ γελεώλ, 
β)εληνπηζκό ησλ σθειεηώλ ηνπ ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ ησλ ειηθησκέλσλ , 
γ)πξνηάζεηο ππέξβαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

      Γ΄ θάζε  (25 ιεπηά ηεο δηδαθηηθήο ώξαο) 

 Δπεμεξγαζία από ηνπο καζεηέο θαηά νκάδεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο 
(ελδεηθηηθέο αζθήζεηο) 

 Αλαθνηλώζεηο από ηελ θάζε νκάδα ησλ εξγαζηώλ ηνπο ζηελ ηάμε 

 Αλάζεζε εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη 

 

 

2.2 Φύλλα Δπγαζίαρ 

     Γηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο θύιια εξγαζίαο . Οη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ 
ζηα ζέκαηα ησλ θύιισλ εξγαζίαο ζηελ ηάμε θαη ζην ζπίηη.  Γίδνληαη ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ  
 ηελ θαηαλόεζε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ 
  ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ 
 ηελ αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε 
 ηε κεηαηξνπή ελόο θεηκεληθνύ είδνπο ζε άιιν κε ηαπηόρξνλε αιιαγή ηνπ 

επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ 

 
2.3 Τλικοηεσνική Τποδομή 

 

ρνιηθό εγρεηξίδην, Φύιια εξγαζίαο, Τπνινγηζηήο (PPT), Τπνινγηζηήο (video από ην 
δηαδίθηπν), Πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό (ζρεδηάγξακκα έλλνηαο) 
 

 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Αζαλαζόπνπινο Σ., «Σν ράζκα ησλ γελεώλ ζηελ ςεθηαθή επνρή», e NET 

Διεπζεξνηππία  14 Aπξηιίνπ 2010  (http://dialogoi.enet.gr 

Γιέδνπ Α., Κσζηάινπ Κ., Σδακαγθηηδέ Ν., «Φεθηαθόο Αλαιθαβεηηζκόο» , ΑΣΔΗ Κξήηεο, 
Ζξάθιεην 2012 

Γνύλαξε Μ., Απηόρζνλεο θαη Μεηαλάζηεο ηνπ Φεθηαθνύ Κόζκνπ. Μπεξδεπηήθαηε; 13 -

12-2011 , Άξζξν από ην δηαδίθηπν 

Δπζηαζίνπ Α., «Φεθηαθό ράζκα», Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σερλνινγίεο 

http://dialogoi.enet.gr/
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Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Πάηξα 2004 

Εώηνο Μ, Σν ράζκα ησλ γελεώλ θαη ην ςεθηαθό ράζκα, Δθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ 27-10-

2008 

Ζιηνύ Μ., 1985, «Γλσζηόο θαη άγλσζηνο αλαιθαβεηηζκόο», ζηνλ ηόκν πλδηάζθεςε 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ, Αζήλα, ΤΠΔΠΘ/ ΓΓΛΔ. 

ΗΟΒΔ:  Υάζκα  γελεώλ θαη ηάμεσλ ζην Γηαδίθηπν, 31 Ηαλνπαξίνπ 2013 (άξζξν από ην 
δηαδίθηπν) 

Φξπδάο Α., Σν ςεθηαθό ράζκα ησλ γελεώλ , Δθεκεξίδα ΑΛΖΘΔΗΑ ΥΗΟΤ 16/4/2010 

Υξπζάθεο Μ., 1996, «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο θαη Δθπαηδεπηηθέο Αληζόηεηεο», ζην 
Γηαζηάζεηο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ Διιάδα, η. Α', Αζήλα, ΔΚΚΔ. 

Φαθηνιάο Ν., 2006, «Αίηηα θαη πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ» ζην 
Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, ζο. 169-194 

The New York Times: Net Generation θαη iGeneration: Σν ζύγρξνλν ράζκα ησλ γελεώλ 
(13-1-10). Άξζξν από ην δηαδίθηπν 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

  
Αξρηθή, δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε θαη αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία θαζ’ όιε 
ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ. 
 
Οη καζεηέο αμηνινγνύληαη: 
 κε ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνεγνύκελε γλώζε 
 ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηάινγν, κε 

ηα θύιια εξγαζίαο ζηελ ηξίηε θάζε ηνπ καζήκαηνο, γηα ηελ 
παξαηεξεηηθόηεηα, αληηιεπηηθόηεηα, θξηηηθή ηθαλόηεηα, γισζζηθή 
επάξθεηα, ζπλεξγαηηθόηεηα, θαηαλόεζε επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο) 

 κε ην θύιιν εξγαζίαο γηα ην ζπίηη (κεηαγλώζε) 
 
Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

 

 ε ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ζην 
πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπ θαζελόο αιιά θαη σο κνλάδα κέζα ζην 
ζπζηεκηθό πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 
δηαρείξηζεο, αμηνπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο γλώζεο 

 ε θαιιηέξγεηα θαη εκπέδσζε θιίκαηνο απνδνρήο θαη αλαγλώξηζεο 
κεηαμύ ησλ νκάδσλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θάζε νκάδαο 

 ε δηακόξθσζε ειθπζηηθνύ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 

 ε ζπιινγηθή επηηπρία ηεο όιεο πξνζπάζεηαο 
 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 25-2-2013 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤ: Διέλε Καλλά (ΠΔ02) 
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ΦΗΦΙΑΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ 

 

ύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε ζηάζε ησλ γελεώλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, ε 

εμνηθείσζή ηεο θάζε γεληάο κε απηή θαη νη δηαθνξέο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ζπζθεπώλ θαη  ζπζηεκάησλ δεκηνπξγνύλ έλα λέν «ράζκα γελεώλ», ην 

νπνίν δελ είλαη ηόζν εύθνιν λα μεπεξαζηεί  

ΑΙΣΙΔ ΥΑΜΑΣΟ 

- ν αζύιιεπηα ηαρύο ξπζκόο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο , ηνλ νπνίν αδπλαηνύλ 
λα παξαθνινπζήζνπλ νη κεγαιύηεξνη ιόγσ ειιηπνύο κόξθσζεο, αιιά θαη 
εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ αληνρώλ θαη ηεο θζίλνπζαο δηάζεζήο ηνπο 

- ν αληηξξεηηθόο παξνμπζκόο ησλ κεγαιύηεξσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κε 
θαρππνςία, επηθύιαμε ή θαη πιήξε άξλεζε ν,ηηδήπνηε θαηλνύξγην, ην νπνίν  
γθξεκίδεη  ηνλ θόζκν πνπ εθείλνη γλσξίδνπλ θαη ζεσξνύλ ιεηηνπξγηθό 

-  ε ζύγρξνλε παηδεία πνπ ιακβάλνπλ νη λένη πνπ ηνπο εμνηθεηώλεη κε ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο κε απνηέιεζκα λα ζεσξνύλ απηνλόεηε ηελ παλ-θπξηαξρία ηεο 
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηε δσή ηνπο 

- ν εθλεπξηζκόο ηεο γεληάο ησλ κεγάισλ γηα ηελ πξννδνπιεμία ησλ λέσλ , νη 
νπνίνη  παξαδίδνληαη ακαρεηί ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη απνξξίπηνπλ  σο 
αλαρξνληζηηθό θαη άρξεζην εθείλν πνπ νη κεγαιύηεξνη έρνπλ ζπλεζίζεη θαη 
εθηηκνύλ 

 

TΑ ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΧΝ 

- επηθνηλσλία εμ απνζηάζεσο κε ηξόπν άκεζν θαη νηθνλνκηθό 
- πιεξέζηεξε ελεκέξσζε  
- θάιπςε ελδηαθεξόλησλ, αμηνπνίεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ 
- δηεθπεξαίσζε πνηθίισλ θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ζπλαιιαγέο, 

δηεθπεξαίσζε νηθνλνκηθώλ ή δηνηθεηηθώλ ζπλαιιαγώλ κε ην δεκόζην…), 
απνηειεζκαηηθόηεηα 

- απνβνιή αηζζήκαηνο κεηνλεμίαο ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο αιιά θαη άιινπο 
ςεθηαθά γξακκαηηζκέλνπο ελήιηθεο 

- γλώζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηώλ ηνπο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 
ειεθηξνληθή ηερλνινγία κε όιν θαη απμαλόκελνπο ξπζκνύο 
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- απνθπγή ηεο λνεηηθήο λσζξόηεηαο, βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ειηθησκέλσλ (λνεηηθή εγξήγνξζε) 

- πεξηνξηζκόο θαηάζιηςεο, κνλαμηάο, εύξεζε λνήκαηνο ζηε δσή, επεμία  
- ζεκειίσζε ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνύξαο θαη ζπκπεξηθνξάο: ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

αλαδεηεί, ελδηαθέξεηαη, δελ παξνπιίδεηαη, αιιά κέλεη ελεξγόο θαη δελ 
απνθιείεηαη από ηηο εμειίμεηο, άξα παξακέλεη αεηζαιήο θαη αθκαίνο (ελεξγόο 
γήξαλζε) 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΔΡΒΑΗ 

- Παξαδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δύν γελεώλ 
πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζεί ην ράζκα 

- Δλεκέξσζε ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηα νθέιε ηνπ ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ ηνπο 
από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο  κέζα 
από ελεκεξσηηθέο θακπάληεο 

- Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ,όπνπ εηδηθνί κε ηξόπν εύιεπην θαη κε ξπζκνύο πνπ 
αξκόδνπλ ζηε λνεηηθή ειηθία ησλ ειηθησκέλσλ, ζα κπνξνύλ λα ηνπο 
επηκνξθώζνπλ θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό πνπ 
ρξεηάδνληαη 

- Παξνρή βνήζεηαο από ηνπο λεώηεξνπο ζηνπο κεγαιύηεξνπο κε ππνκνλή θαη 
ρσξίο ππνηηκεηηθή δηάζεζε. πλεηδεηνπνίεζε όηη ε ζπλεξγαζία θαη ησλ δύν 
γελεώλ κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή θαη γηα ηηο δπν γελεέο. Με 
άιια ιόγηα αλήιηθνο θαη ελήιηθαο ζα πξέπεη λα θαζίζνπλ καδί κπξνζηά από ηνλ 
Ζ/Τ: ν αλήιηθνο σο δηαρεηξηζηήο ηνπ κέζνπ, θαη ν ελήιηθνο ζην ξόιν απηνύ πνπ 
αμηνινγεί θαη εξκελεύεη ην πεξηερόκελν. Έηζη ν ελήιηθνο ζα θεξδίζεη ηελ 
εκπηζηνζύλε ηνπ λένπ σο βνεζόο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ, ηνπ νπνίνπ ν ξόινο 
δελ εμαληιείηαη κόλν ζηηο απαγνξεύζεηο 

- Ηθαλνπνίεζε – θαη όρη δεινθζνλία -  ηεο γεληάο ησλ κεγαιύηεξσλ πνπ ε λέα 
γεληά ηνπο μεπέξαζε ζηνλ ηνκέα απηό καθξηά από ηνλ αδηθαηνιόγεην αληηξξεηηθό 
παξνμπζκό 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1(για ηην ηάξη) 

(ομάδα θιλολόγων) 

Ανηλώνηαρ πληποθοπίερ από ηα παπακάηω κείμενα , να απανηήζεηε ζε μια 

παπάγπαθο 10-15 ζειπών ζηο επώηημα: Ποιερ είναι οι ωθέλειερ για  ηοςρ 

ηλικιωμένοςρ από ηη σπήζη ηων νέων ηεσνολογιών ; 

1. «Θέισ λα κπνξώ λα βιέπσ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ αληςηώλ κνπ ζην facebook!», είπε 

ζην πξώην κάζεκα κηα ειηθησκέλε ζηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο Μάλν Παπιάθε. Καη ε 

επηζπκία ηεο έγηλε... δηαηαγή! …«Σν ηζρπξόηεξν θίλεηξν ήηαλ ε επηθνηλσλία εμ 

απνζηάζεσο κε αγαπεκέλα πξόζσπα,», εμεγεί ν θ. Παπιάθεο. «Έπεηηα, θάπνηνη 

ελδηαθέξνληαλ γηα πεξηζζόηεξεο εηδήζεηο, αζιεηηθέο, νηθνλνκηθέο ή αθόκα θαη γηα 

ζπληαγέο, ελώ άιινη απιώο αλαδεηνύζαλ κηα λέα δξαζηεξηόηεηα».   

(Ησάλλα Φσηηαδε, Δπιμοπθώνονηαρ ηλικιωμένοςρ  ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 24-11-12) 

2. Παιηόηεξα έλαο αγξάκκαηνο άλζξσπνο, δειαδή θάπνηνο πνπ δελ ήμεξε πώο λα 
γξάθεη θαη λα δηαβάδεη, αληηκεηώπηδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο 
δσήο ηνπ (π.ρ. ηελ επαθή κε δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηε ρξήζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηηο 
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θ.α.). ήκεξα, ν άλζξσπνο πνπ δελ έρεη πξόζβαζε ζην 
δηαδίθηπν ή δε ρξεζηκνπνηεί θηλεηό ηειέθσλν, έρεη λα μεπεξάζεη εμίζνπ ζεκαληηθά 
εκπόδηα ζε πάξα πνιιέο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δμάιινπ, ε ηθαλόηεηα ρξήζεο 
ελόο ηόζν ηζρπξνύ θαη εθθξαζηηθνύ κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγίαο δελ 
πξνζθέξεη, κόλν, κεξηθέο δηεπθνιύλζεηο, αιιά ζεκειηώλεη κία θνπιηνύξα θη έλα ηξόπν 
ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ζρέζεο γνλέα – παηδηνύ, ν ςεθηαθά αγξάκκαηνο γνλέαο 
αηζζάλεηαη ζαλ αλαιθάβεηνο όηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλεπηπγκέλεο ηθαλόηεηεο 
ηνπ παηδηνύ ηνπ ζηα ςεθηαθά κέζα. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα 
ελζαξξύλεη απηέο ηηο ηθαλόηεηεο, αιιά από ηελ άιιε πιεπξά είλαη ζεκαληηθό λα κελ ηηο 
αθήζεη λα ηνλ απνκνλώζνπλ από έλα πνιύ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ ηνπ.                                                            
(Δθεκεξίδα Η ΑΛΗΘΔΙΑ Υίνπ 16-4-2010) 

 
3. Πνιιαπιά ζεηηθά απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ ίληεξλεη ζε άηνκα ηεο 
ηξίηεο ειηθίαο,  έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαη επηζεκαλζεί από εηδηθνύο, όπσο όηη νη 
δηαδηθηπαθέο ελαζρνιήζεηο εληζρύνπλ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ αίζζεζε ειέγρνπ, 
επεμίαο, απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη επραξίζηεζεο από ηε δσή, ελώ επέθεξε ζεηηθέο 
ζπλέπεηεο ζε δείθηεο θαηάζιηςεο, κνλαμηάο, απηνειέγρνπ, θ.ι.π. 

(Απόζπαζκα από ενημεπωηικό θςλλάδιο ηνπ Γήκνπ Ηηέαο Καξδίηζαο, 26-3-2012)  

4.  
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   ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2(για ηην ηάξη) 

(διαθημιζηέρ– κοινωνικό μήνςμα) 

Ο Κνηλσληθόο Σνκέαο ηνπ Γήκνπ ηεο Πόιεο ζαο πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη Πξόγξακκα 

επηκόξθσζεο ειηθησκέλσλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ. Έρεηε αλαιάβεη σο 

δηαθεκηζηηθή εηαηξεία ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ κε ην νπνίν ζα απεπζύλεζηε 

ζηνπο ειηθησκέλνπο ηεο πόιεο ζαο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πείζεηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

Πξόγξακκα απηό.  

Γηα ηε ζύληαμε ηνπ θπιιαδίνπ θαη γηα ην δεκηνπξγηθό ηνπ κέξνο ζα ζαο βνεζήζνπλ: 

α) νη εμήο ιέμεηο – θιεηδηά:  

 ΔΝΖΜΔΡΧΖ     

 ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ       

 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΔΓΡΖΓΟΡΖ      

 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ       

 ΤΝΑΛΛΑΓΔ     

 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 

β) ν θάθεινο κε ην πιηθό (εηθόλεο, ραξηηθά, ινγόηππνη, θόιια, ςαιίδη) πνπ ζαο δόζεθε 
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ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

(ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2013) 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3(για ηην ηάξη) 

 

ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 

 

     Μόιηο ελεκεξσζήθαηε όηη ν Κνηλσληθόο ηνκέαο ηνπ Γήκνπ ηεο 

πόιεο ζαο νξγαλώλεη ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο ησλ ειηθησκέλσλ ζηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Γηεμάγεηε κηα ζπδήηεζε κε ηνλ 

παππνύ ζαο , ζηελ  νπνία, επηζηξαηεύνληαο ηα θαηάιιεια 

επηρεηξήκαηα,  αλαιακβάλεηε λα  θάκςεηε ηηο αληηζηάζεηο ηνπ θαη λα 

ηνλ πείζεηε λα ιάβεη κέξνο ζηα ζεκηλάξηα απηά.  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 4 (για ηην ηάξη) 

(ομάδα καλλιηεσνών) 

 

Να δεκηνπξγήζεηε θαη λα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε κηα γεινηνγξαθία 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηνπ ςεθηαθνύ αλαιθαβεηηζκνύ ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο ησλ γελεώλ (  ε ιεδάληα 

δελ είλαη απαξαίηεηε, αλ ε  εηθόλα παξνπζηάδεη εύγισηηα ην κήλπκα 

ηεο γεινηνγξαθίαο)  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ (για ηο ζπίηι) 

 

1. Να βάλεηε ηίηλοςρ (με ζσόλιο) ζηιρ παπακάηω εικόνερ: 

 

 

 

2. α. Να διαβάζεηε ηο παπακάηω κείμενο και ζηη ζςνέσεια να αναδιηγηθείηε 
ηο πεπιεσόμενό ηος ζε ένα θίλο ζαρ (100-120 λέξειρ) 

β. Ο ζςνηάκηηρ ηος κειμένος σπηζιμοποιεί πολύ ζςσνά ηην ειπωνεία ζηο 

λόγο ηος. Σι επιηςγσάνει με αςηό ηον ηπόπο; 

http://www.doctv.gr/webtop/modules/_repository/images/usb_typewriter_rolll.jpg
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γ. Να βπείηε ζςνώνςμα ηων παπακάηω λέξεων ηος κειμένος: 

ζςμπεπάζμαηα,  απενανηίαρ  κόπο, καςσιούνηαι 

Το ίνηεπνεη σπόνια δεν κοιηά: Τόπο ζηα νιάηα (ηηρ μέζηρ ηλικίαρ) 

Posted on October 14, 2012 by Nikolas Perdikaris  

Υπνινγηζηέο θαη δηαδίθηπν. Υπάξρεη ε εληύπσζε όηη ζηα θαιώδηα θαη ηα θπθιώκαηα θπθινθνξεί 

πάληα «αίκα» λεαληθό.  ζνη βηάδνληαη λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα δειώλνπλ ζίγνπξνη, πώο ν 

15αξεο, ν 25αξεο θαη ν 30αληαξεο είλαη νη θαιύηεξνη, αλ όρη νη κόλνη, θαπεηάληνη πνπ κπνξνύλ 

λα θνπκαληάξνπλ επηδέμηα ην «πινίν» ηνπο ζηνλ σθεαλό ηεο ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηνπ θπβεξλνρώξνπ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κάιηζηα, ε εμνηθείσζε ησλ λέσλ σο πξνο ηε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο από κέξνπο ηνπο ζεσξείηαη ηόζν δεδνκέλε, ώζηε ζρεδόλ θαλείο δελ πηζηεύεη όηη, 

νη δεμηόηεηεο ηνπο ζηελ «επηθνηλσλία» κε ηνλ ππνινγηζηή θαιιηεξγήζεθαλ κε ηνλ θαηξό. 

Απελαληίαο, κνηάδεη λα είλαη δηαδεδνκέλε ε εληύπσζε, πσο νη λένη ήμεξαλ λα ρεηξίδνληαη ην 

δηαδίθηπν θαη ηνπο ππνινγηζηέο, αθόκα θαη κέζα από ηελ θνηιηά ηεο κάλαο ηνπο. Ήξζαλ δειαδή 

ζην θσο ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ κε έλα ιάπηνπ ζηα ρέξηα θαη ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ησλ Windows 

ηζηπαξηζκέλν ζηνλ εγθέθαιν ηνπο…Απηή ε ζεσξία «κπάδεη» από παληνύ θαη αλ κε ηη άιιν, 

βιάπηεη ζνβαξά… 

 Έρνπκε θαη ιέκε: Τν δηαδίθηπν – ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε καδηθή ηνπ ρξήζε -  δελ είλαη 

«ηζηθιίθη» θαλελόο. ζα δηθαηώκαηα έρνπλ νη  20αξεδεο λα ζνπιαηζάξνπλ ζηελ πηάηζα ηεο 

Google θαη λα πξνζθπλάλε ζην λαό ηνπ Facebook θαη ηνπ Twitter, άιια ηόζα έρνπλ θαη νη 

κεγαιύηεξνη. Επηπιένλ, νη λένη κπνξεί λα έρνπλ ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή σο πξνέθηαζε ηνπ 

ρεξηνύ ηνπο (ηώξα πηα δελ ην ρξεηάδνληαη νύηε απηό, αθνύ νη ηειεπηαίνη ππνινγηζηέο δνπιεύνπλ 

κε νζόλεο αθήο), σζηόζν απηό δε ζεκαίλεη όηη παίδνπλ ηα πάληα ζηα δάρηπια ρσξίο 

πξνεγνύκελν θόπν. Εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο ώξεο από ηε δσή ηνπο έπξεπε λα πεξάζνπλ νη 

«πηηζηξηθάδεο» κπξνζηά ζηελ νζόλε, ώζπνπ λα γίλνπλ ηειηθά «εηδηθνί». Καη αλ ην ζρνιείν δελ 

επελέβε θαζνξηζηηθά γηα λα ηνπο δηδάμεη πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία πξνο όθεινο 

ηνπο, παξέδσζαλ νη  ίδηνη καζήκαηα ζηνπο εαπηνύο ηνπο, γηα λα κπνξνύλ αξγόηεξα λα 

θαπρηνύληαη πσο είλαη νη άξρνληεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο. Θέισ λα πσ: Τίπνηα δελ θεξδήζεθε 

ρσξίο θόπν, ρσξίο δξάζε θαη αληίδξαζε, ρσξίο ζθέςε θαη πξάμε. Καη γηα λα είκαη δίθαηνο, όιν 

θαη πεξηζζόηεξνη εθπξόζσπνη παιαηνηέξσλ γελεώλ θαίλεηαη λα ην αλαγλσξίδνπλ ζήκεξα απηό. 

Ρίρλνληαη ινηπόλ δίρσο θόβν ζηε κάρε κε ηα Terabyte ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ όκσο δελ είλαη 

ηέξαηα θαη δελ «δαγθώλνπλ».. 

Από κηα άπνςε, ν ελζνπζηαζκόο ηνλ 50ξεδσλ θαη ησλ 60ξεδσλ γηα ηα εξγαιεία θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο είλαη δηθαηνινγεκέλνο. Γηαηί καδί κε ηελ αλαθάιπςε ελόο θαηλνύξηνπ θόζκνπ – κέζα 
ζηα αραξηνγξάθεηα όξηα ηνπ δηαδηθηύνπ –  έξρεηαη θαη ε αλαθάιπςε ησλ «θνηκηζκέλσλ» ηνπο 
ίζσο δεμηνηήησλ, πνπ ηώξα «μππλνύλ» θαη ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη ηθαλνί, όρη κόλν γηα 
παζεηηθή θαηαλάισζε πιεξνθνξηαθνύ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη γηα δεκηνπξγία ελ γέλεη. Καη αλ 
θάπνηνη δελ ζα πξνηηκνύζαλ λα δηαβάδνπλ έλα βηβιίν αληί λα ζεξθάξνπλ κε ηηο ώξεο ζην 
δηαδίθηπν, ηνπιάρηζηνλ κε ην δεύηεξν (ην ίληεξλεη δειαδή) έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ θάηη 
αθόκα πην δεκηνπξγηθό – θαηά ηε γλώκε κνπ – από ην λα ιύλνπλ απιώο ζηαπξόιεμα. Καη βέβαηα, 
επηιέγνληαο ηελ ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πνπλ έλα κεγαινπξεπέο 
«όρη» ζηνλ ηειενπηηθό «Σνπιετκάλ ηνλ Μεγαινπξεπή» θαη ηα άιια κεηαγισηηηζκέλα ζήξηαι πνπ 
πξνζπαζνύλ λα «εηζβάινπλ» θάζε κέξα ζην ζαιόλη καο. Εθηόο πάιη θαη αλ κεξηθνί 
ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη σο ηειεόξαζε θαη πξνζαξκόδνπλ έηζη ηηο ζπλήζεηεο 
ηνπο ζηηο «ηάζεηο» πνπ εκπλέεη ε ςεθηαθή επνρή. Ίζσο είλαη θαη απηό κηα πξόνδνο. 
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