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Η ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

� Η γλώσσα , ως κατεξοχήν διαθεµατικό και διεπιστηµονικό
αντικείµενο, προσφέρεται για την άσκηση των µαθητών στη
συνολική, «ολιστική» ανάγνωση θεµάτων ή εννοιών, που
συνάγονται από τη µελέτη κειµένων, τα οποία πλαισιώνουν
κάθε διδακτική ενότητα.κάθε διδακτική ενότητα.

Επιπλέον µε τη διαθεµατικότητα επιδιώκεται:

� Η παραγωγή πολυτροπικών κειµένων

� Η κατανόηση των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων µέσα
από τη χρήση τους (λειτουργική χρήση της γλώσσας) και

� Η εµπέδωσή τους µέσα από δραστηριότητες (όπως σχέδια
εργασίας/projects).



ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

� Η εφαρµογή του σχεδίου εργασίας κατά την
εκπόνηση των διαθεµατικών εργασιών
προτιµήθηκε, διότι το project αποτελεί µία
διδακτική προσέγγιση που:

Έχει ως αφετηρία τα ερωτήµατα των µαθητών1. Έχει ως αφετηρία τα ερωτήµατα των µαθητών
2. Αξιοποιεί παράλληλα όλα τα µαθήµατα του

αναλυτικού προγράµµατος
3. Προωθεί την οµαδοσυνεργατική µέθοδο και
4. Εστιάζεται στην απόκτηση της γνώσης µε

βιωµατικές µεθόδους.



Η υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας ακολουθεί µια σειρά από 
στάδια- φάσεις, που τα όριά τους µερικές φορές δεν είναι 
απολύτως ευκρινή. Ως τέτοια στάδια, µε τη σειρά που συνήθως 
υλοποιούνται ,είναι:

1.     Αφόρµηση
2.     Ανάλυση του θέµατος
3.     Καθορισµός στόχων και 

δραστηριοτήτων

4.      Κατανοµή- επιµερισµός 
έργου σε οµάδες εργασίας

6. Επεξεργασία δεδοµένων
(Αναλύσεις και ταξινοµήσεις 
δεδοµένων)

7.  ∆ιαδικασίες συντονισµού

ΣΤΑ∆ΙΑ- ΦΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ PROJECT

4.      Κατανοµή- επιµερισµός 
έργου σε οµάδες εργασίας

5. ∆ιεξαγωγή δραστηριοτήτων
Συλλογή δεδοµένων:

� Βιβλιοθήκη και ∆ιαδίκτυο
� Βίντεο και CD
� Επιτόπια Παρατήρηση
� Συνέντευξη

7.  ∆ιαδικασίες συντονισµού

8.  Σύνθεση και επιµέλεια του 
έργου

9.  Παρουσίαση
συµπερασµάτων

10.  Αξιολόγηση



ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

« ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»,B’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ».

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: « Η φιλία των ανθρώπων:
από το παρελθόν στο παρόν».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:
Αφορµή για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος αποτέλεσε το
ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση των µαθητών του σχολείου µας
πάνω στο θέµα της φιλίας, δεδοµένης της ιδιαιτερότητας του
συγκεκριµένου σχολείου ως διαπολιτισµικού, όπου συνυπάρχουν
διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες µαθητών.



� ΑΦΟΡΜΗΣΗ

Α. Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ,
που αναπτύχθηκε µε τους µαθητές,
κατά τη διδασκαλία των εισαγωγικών
κειµένων της τρίτης ενότητας του
βιβλίου της Ν. Γλώσσας.

� ΣΤΟΧΟΣ

Η παρούσα διαθεµατική
δραστηριότητα είχε ως στόχο τη 
σύνταξη µιας απλής εργασίας, 
που θα παρουσίαζε την πορεία
της φιλίας µέσα στο χρόνο (από

Β. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ συγκρουσιακών
καταστάσεων µεταξύ µαθητών,
που εκδηλώθηκαν στο χώρο του
σχολείου.

της φιλίας µέσα στο χρόνο (από
το παρελθόν στο παρόν) και θα 
προέβαλλε τη διαχρονικότητα της
αξίας της φιλίας στη ζωή του
ανθρώπου. 



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Επιδιώξαµε οι µαθητές να:

� Αναπτύξουν την αισθητική τους αντίληψη
� ∆ιευρύνουν τη φαντασία τους
� Καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους
� Προσεγγίσουν ποικίλα γνωστικά αντικείµενα( Ιστορία, Αρχαία � Προσεγγίσουν ποικίλα γνωστικά αντικείµενα( Ιστορία, Αρχαία 

Ελληνική Γραµµατεία, Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή, Μουσική).

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: 6 διδακτικές ώρες

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:
Χώρος- Χρόνος, Επικοινωνία, Πολιτισµός, Μεταβολή- Εξέλιξη



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

� Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίχθηκε στην
οµαδοσυνεργατική µέθοδο. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε 4
οµάδες. Κάθε οµάδα ανέλαβε να συγκεντρώσει υλικό και να
παρουσιάσει µια συνθετική εργασία πάνω στις παρακάτω
θεµατικές ενότητες:θεµατικές ενότητες:

1. Τη φιλία στην πορεία της ιστορίας

2. Τη φιλία στη σύγχρονη πνευµατική δηµιουργία

3. Τη φιλία στην καθηµερινή ζωή

4. Την ύπαρξη ή όχι πραγµατικής φιλίας στις µέρες µας



∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Α΄ΟΜΑ∆Α: Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Οι µαθητές αυτής της οµάδας συγκέντρωσαν υλικό από ιστορικά
κείµενα, από κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας( Οµήρου
Οδύσσεια, (Οδυσσέας-Μέντης), Οµήρου Ιλιάδα,( Αχιλλέας-
Πάτροκλος), Πλάτωνα (Κρίτων) Αριστοτέλη, Ξενοφώντα (ΟΠάτροκλος), Πλάτωνα (Κρίτων) Αριστοτέλη, Ξενοφώντα (Ο
Σωκράτης για τη φιλία), Πλούταρχο και από το µάθηµα των
Καλλιτεχνικών (πίνακες ζωγραφικής ). Οι µαθητές ανέτρεξαν σε
σχολικές βιβλιοθήκες, σχολικά εγχειρίδια και στο ∆ιαδίκτυο για τη
συλλογή του υλικού. Κατά τη φάση της σύνθεσης της εργασίας οι
µαθητές δηµιούργησαν δύο αφίσες για την τάξη τους.



� Β΄ΟΜΑ∆Α: Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Οι µαθητές της οµάδας αυτής ανέλαβαν να µελετήσουν την πορεία
της φιλίας στη σύγχρονη πνευµατική δηµιουργία. Συγκέντρωσαν
υλικό από το χώρο της µουσικής, της λογοτεχνίας και του
κινηµατογράφου. Στη συνέχεια δηµιούργησαν λεύκωµα, στο οποίο
παρέθεσαν έργα της σύγχρονης λογοτεχνικής και κινηµατογραφικής
παραγωγής. Αξιοσηµείωτο ήταν το ενδιαφέρον των παιδιών να
συµπεριλάβουν στο λεύκωµα και δικό τους υλικό -κείµενα και
ποιήµατα- σχετικά µε τη φιλία.

Γ΄ΟΜΑ∆Α: Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ� Γ΄ΟΜΑ∆Α: Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Η οµάδα αυτή παρουσίασε την αξία της φιλίας στην καθηµερινή
ζωή. Οι µαθητές συγκέντρωσαν άρθρα από εφηµερίδες,
φωτογραφικό υλικό από περιοδικά, κόµικς( Αστερίξ-Οβελίξ), εικόνες
και κείµενα, τα οποία συνέθεσαν και έφτιαξαν κολάζ- αφίσα για την
τάξη τους.



� ∆΄ ΟΜΑ∆Α: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ Η ΟΧΙ;

Οι µαθητές αυτής της οµάδας χωρίστηκαν σε δύο υποοµάδες. Με
αφορµή συζήτηση που έγινε στην τάξη και θέµα έκθεσης που
τέθηκε στους µαθητές, η πρώτη υποοµάδα ανέλαβε να υποστηρίξει
την άποψη ότι σήµερα υπάρχει αληθινή φιλία, παρουσιάζοντας τα
επιχειρήµατά της και η δεύτερη την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή
στις µέρες µας απουσιάζει η πραγµατική φιλία( στο σηµείο αυτό
παρέπεµψε στο κείµενο «Ο πιστός φίλος», του Όσκαρ Ουάιλντ). Τιςπαρέπεµψε στο κείµενο «Ο πιστός φίλος», του Όσκαρ Ουάιλντ). Τις
δύο αντικρουόµενες απόψεις – µε τα επιχειρήµατά τους –
παρέθεσαν οι µαθητές σε αφίσα- κολάζ για την τάξη τους.

Τελειώνοντας η κάθε οµάδα τις δραστηριότητές της , παρουσίασε τις
εργασίες της στην τάξη.



«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ», Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΥ: « ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ».

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ήσυχες γραφικές

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ήσυχες γραφικές

παραλίες ή πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα;»

ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Συζήτηση µε τους µαθητές µε αφορµή την

ανάγνωση των εισαγωγικών κειµένων της 3ης ενότητας του
σχολικού βιβλίου « Ας γνωρίσουµε τη Σαλαµίνα»,

« Πάνω από τη Μυτιλήνη».



ΣΤΟΧΟΙ:

� Η γνωριµία των παιδιών µε τις οµορφιές της Ελλάδας

( τουριστικά θέρετρα και γραφικές παραλίες).
� Η επαφή των µαθητών µε περιγραφικά, επιχειρηµατολογικά

και πολυτροπικά κείµενα. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
� Η σύνταξη ενός πρώτου απλού περιγραφικού κειµένου.� Η σύνταξη ενός πρώτου απλού περιγραφικού κειµένου.
� Η παραγωγή λόγου µε αξιοποίηση επιχειρηµάτων.
� Η συστηµατική µελέτη πολυτροπικών κειµένων και η

συνειδητοποίηση του ρόλου της εικόνας στη µετάδοση ενός

µηνύµατος κειµένου.
� Η διαθεµατική αξιοποίηση του πολυτροπικού κειµένου, µέσα από

την προσέγγιση ποικίλων γνωστικών αντικειµένων( κείµενο,
εικόνα, πίνακες, διαγράµµατα).

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: 6 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ



Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑ∆ΙΑ:

1. ∆ιερεύνηση πηγών και συλλογή υλικού. Συγκεντρώθηκαν
κείµενα και εικόνες, φωτογραφίες και σκίτσα, που αφορούσαν
ήσυχες παραλίες από τη µια και τουριστικά θέρετρα από την
άλλη, από περιοδικά, εφηµερίδες, τουριστικούς οδηγούς,
λογοτεχνικά έργα, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, σχολικά βιβλία.λογοτεχνικά έργα, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, σχολικά βιβλία.

2. Οργάνωση και ταξινόµηση υλικού και παραγωγή γραπτού
λόγου (περιγραφικών κειµένων).

3. Παραγωγή γραπτού λόγου- Επιχειρήµατα

4. ∆ιενέργεια µικρής έρευνας για την κατασκευή πολυτροπικού
κειµένου. Στο στάδιο αυτό συνεργάστηκαν οι καθηγητές των
Μαθηµατικών και της Πληροφορικής (στατιστικά διαγράµµατα
και συνοδευτικά κείµενα).

5. Ενσωµάτωση των δύο οδηγών διακοπών σε αφίσες, που
φτιάχτηκαν από τους µαθητές.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Οι µαθητές χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες

� Α΄ΟΜΑΔΑ: Οι µαθητές οργάνωσαν το υλικό που βρήκαν, έβαλαν
τίτλους, πρόσθεσαν σχόλια στις εικόνες, έγραψαν περιγραφές στα
τοπία και έφτιαξαν πόστερ/ αφίσες για την τάξη τους.

� Β΄ΟΜΑΔΑ: Οι µαθητές έγραψαν ένα κείµενο τριών παραγράφων µε
επιχειρήµατα υπέρ των διακοπών σε ήσυχες γραφικές παραλίες καιεπιχειρήµατα υπέρ των διακοπών σε ήσυχες γραφικές παραλίες και
ένα άλλο υπέρ των διακοπών σε πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα.
Αξιολόγησαν τα κείµενα και πρόσθεσαν τα συµπεράσµατα στις
αφίσες.

� Γ΄ΟΜΑΔΑ: Οι µαθητές πραγµατοποίησαν µικρή έρευνα ρωτώντας
120 ανθρώπους από το σχολικό, το οικογενειακό και το ευρύτερο
οικογενειακό περιβάλλον αν προτιµούν διακοπές σε µια ήσυχη
γραφική παραλία ή σε ένα πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο.

Απέδωσαν σχηµατικά τα αποτελέσµατα της έρευνας µε διάφορα
γραφήµατα και εξήγησαν µε ένα σύντοµο συνοδευτικό κείµενο τι
παρουσιάζουν οι παραστάσεις.



ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΗΣΥΧΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ; 18; 15%

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ;

ΑΝ∆ΡΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ; 72; 60%ΑΝ∆ΡΕΣ-ΗΣΥΧΕΣ 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ; 18; 15%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ; 12; 10%



ΕΡΕΥΝΑ- ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ
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ΑΝ∆ΡΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ-ΗΣΥΧΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΗΣΥΧΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

� Ένα από τα βασικά εργαλεία, για να γίνει το περιεχόµενο του

µαθήµατος ελκυστικότερο ,είναι η διαθεµατική προσέγγιση, η

οποία ενισχύει τη δυνατότητα συµµετοχής όλων των µαθητών.
Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες, αναζητούν στοιχεία και

συλλέγουν τα ίδια πληροφορίες. Έτσι τα αλλόγλωσσα παιδιά,συλλέγουν τα ίδια πληροφορίες. Έτσι τα αλλόγλωσσα παιδιά,
που έχουν αδυναµία να εκφραστούν στη δεύτερη γλώσσα, µέσα
από τέτοιες παρεµβάσεις µαθαίνουν χωρίς να φοβούνται το

λάθος, µέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και διαλόγου

Μαθητές, που παρουσίαζαν µεγάλη αδυναµία στην κατανόηση

της Ν. Ελληνικής και πολλές φορές επεδείκνυαν αδιαφορία και

προβληµατική συµπεριφορά, ανταποκρίθηκαν µε ιδιαίτερο

ενδιαφέρον σε διαθεµατικές δραστηριότητες.




