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Ταυτότητα σεναρίου 
 

Τάξη :  Β΄  

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο 
Νεοελληνική Γλώσσα 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

 Να γνωρίσουν λέξεις που έχουμε δανειστεί από άλλες γλώσσες 

(Στόχος 1) 

 Να διευρύνουν το εύρος του λεξιλογίου τους και το βαθμό 

κατανόησης κειμένων. (Στόχος 2) 

 Να κατανοήσουν ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός 

που εξελίσσεται και το ρόλο της συνύπαρξης λαών και 

πολιτισμών σε αυτό. (Στόχος 3) 

Β) Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών  

 Να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με την αποτελεσματική 

χρήση ψηφιακών εργαλείων και να αντιληφθούν την 

προσφορά τους στη μαθησιακή διαδικασία. (Στόχος 4) 

 Να εξοικειωθούν με την παρακολούθηση βίντεο και την 

άντληση πληροφοριών απ΄ αυτό. (Στόχος 5)  

 Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και επιλογής 

πληροφοριών από το διαδίκτυο. (Στόχος 6)  

Γ) Ως προς τις στάσεις σχετικά με τη μαθησιακή διδασκαλία 

 Να συνεργάζονται στην ομαδική εργασία κατά την διερεύνηση 

του θέματος (Στόχος 7)  

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την 

υλοποίηση του σεναρίου 
Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη από προηγούμενη ενότητα τις δάνειες λέξεις 

και είναι σε θέση να τις αναγνωρίζουν . Είναι εξοικειωμένοι στη χρήση 

της ψηφιακής πλατφόρμας e-me και των εργαλείων της.  



 

 

Χρόνος υλοποίησης (για 1-2 διδακτικές ώρες στην 

ψηφιακή τάξη) 
2 διδακτικές ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Σύντομη περιγραφή σεναρίου 
Το παρόν σενάριο παρουσιάζει την πρότυπη διδασκαλία των δάνειων 

λέξεων με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν λέξεις που χρησιμοποιούμε 

από άλλες γλώσσες στην καθημερινότητά μας. Επίσης, να κατανοήσουν 

πώς η συνύπαρξη λαών και πολιτισμών και οι αλληλεπιδράσεις τους 

οδηγούν στο δανεισμό των λέξεων της μίας γλώσσας από την άλλη. 

Γίνεται λόγος για τις λέξεις που έχει δανειστεί η ελληνική γλώσσα όπως 

στο μάθημά μας με δραστηριότητες συνεργατικού και διερευνητικού 

χαρακτήρα όπου η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση είναι παρούσα 

καθ’ όλη τη διάρκεια των διδασκαλιών χωρίς όμως να φαίνεται ότι αυτές 

πρωταγωνιστούν και αποτελούν αυτοσκοπό αυτού του σεναρίου.   

Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική 

εμπλοκή των μαθητών 
 Ιστολόγιο (e-me) 

 Webex 

- Breakout sessions  

- Αnnotation 

- Polling 

 

 

 

 

 



 

 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία  
1. Εργαλεία ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-me (δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού)  

 Ιστολόγιο (e-me content) 

- Συμπλήρωση κενών (fill in the blanks)  

- Αντιστοίχιση λέξεων (drag and drop)  

- Κρυπτόλεξο (find the words)  

 E-me assignments  

2. Εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Webex 

 Breakout sessions 

 Διαμοιρασμός οθόνης 

 Annotation & Polling  

 

3. Εξωτερικά εργαλεία  

 Βίντεο  στο safeyoutube  

https://video.link/w/fkx2c 

 Πύλες  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%

CE%B9%CE%BF_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%

B1) 

 

 

 

  

https://video.link/w/fkx2c
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)


 

 

Βασική Ροή Σεναρίου 
 

  

Ασύχρονη 

15΄

• Σύνδεση με προηγούμενη ενότητα- Ανίχνευση γνώσης

• Δραστηριότητα κινητοποίησης της μάθησης και ευαισθητοποίησης για τις 
δάνειες λέξεις μέσω αναρτημένου video στον τοίχο της e-me και διαλόγων 
που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα

• Αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων 
μέσω παρατήρησης καθώς και ανατροφοδότηση μέσω μηνυμάτων στην e-
me

Σύχρονη 

30΄

• Συζήτηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων της προηγούμενης ασύχρονης 
φάσης

• Παρουσίαση πρότυπου κειμένου, ξεκλείδωμα και συζήτηση

Ασύγχρονη 

15΄

• Επανάληψη και εμπέδωση του φαινομένου

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Σύγχρονη 

20΄

• Συνεργασία, επικοινωνία και ανάπτυξη κριτικής σκέψης (breakout sessions)

• Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης  των μαθητών μέσω της παρατήρησης κάθε 
ομάδας. 

Σύγχρονη 

10΄

• Ανατροφοδότηση, συζήτηση , αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας στόχων. 



 

 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

 

Το σενάριο υλοποιήθηκε με τη μορφή της ασύγχρονης και της σύγχρονης  

διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας της webex και της e-me. Οι μαθητές 

είναι ήδη εξοικειωμένοι με το περιβάλλον της e-me από την εκκίνηση της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση στην αρχή ήταν 

απαραίτητη η συνδρομή των γονέων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα 
 

1) Εργαλεία ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-me 
 Τοίχος κυψέλης για ανάρτηση του υλικού και πληροφορίες 

σχετικά με το μάθημα καθώς και ενεργή συζήτηση γύρω 

από το μάθημα μέσω των σχολίων στον τοίχο της κυψέλης. 

 Εργαλεία e-me content 

- Κρυπτόλεξο 

- Συμπλήρωση κενών 

- Αντιστοίχιση λέξεων 

- Μηνύματα μέσω της e-me για προσωπική επικοινωνία 

με τον εκπαιδευτικό. 

- Πολυμέσα αναρτημένα στον τοίχο της κυψέλης : 

ανάρτηση συνδέσμων και βίντεο για την διδασκαλία. 

 E- me assignments 

 

2) Εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
 Εργαλεία webex 

- Διαμοιρασμός οθόνης 

- Annotate στις ασκήσεις για εμπέδωση 

- Breakout sessions για χωρισμό μαθητών σε δωμάτια 

εργασίας και συζήτηση 

- Polling 

  



 

 

Χρονοπρογραμματισμός 
 

Χρονοπρογραμ
ματισμός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Φάση 1.  
 
 
 
 
 
 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
15 ΄ 

Δραστηριότητες 
γνωστικής 
προετοιμασίας και 
ανάπτυξης κινήτρων 
μάθησης. 
Προετοιμασία για το 
κείμενο που θα 
ακολουθήσει. 

(Κάθε φορά στο 
προηγούμενο μάθημα webex 
οι μαθητές ενημερώνονται 
για τις δραστηριότητες που 
θα έχουν στην e-me.)  
Στον τοίχο της κυψέλης 
υπάρχει σύνδεσμος με 
πληροφορίες στη βικιπαιδεία 
από αναρτημένο 
υπερσύνδεσμο. Έπειτα, ένα 
βίντεο σχετικό με τις δάνειες 
λέξεις. Ζητείται από τους 
μαθητές να το δουν. Τέλος, 
διαβάζουν κάποιους μικρούς 
διαλόγους με θέμα τις λέξεις 
που έχουμε δανειστεί από 
άλλες γλώσσες. 

Πλατφόρμα ασύγχρονης 
e-me:  

1) Αναζήτηση 
Βικιπαιδεία - 
Δάνειο (γλώσσα) 

2) Βίντεο 
https://video.link/
w/fkx2c 

3) Ανάγνωση μικρών 
διαλόγων  
https://e-
me.edu.gr/groups
/39dim-perist-b1-
glossa/wall 

 
 

Φάση 2.  
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
30΄ 

Ενότητα 15η 
«Αλληλογραφώ»  
Ασκ. 7, σελ. 73 
Ο ήρωας του βιβλίου 
μας, ο Λουκάς 
αλληλογραφεί με το 
φίλο του Φίλιππο που 
ζει για πρώτη φορά 
φέτος στη Γαλλία. 

Μέσα από την πλατφόρμα 
της webex: 
1η Συζήτηση για την 
ασύγχρονη φάση 
2η Παρουσίαση κειμένου από 
το βιβλίο. Τα παιδιά 
διαβάζουν το κείμενο και 
απαντούν στις ερωτήσεις του 
βιβλίου. Πάνω στο βιβλίο 
τους σημειώνουν σε κύκλο το 
τελευταίο γράμμα των 
λέξεων με τα έντονα μαύρα 
γράμματα. Παρατηρήσεις 
παιδιών. Συζήτηση μέσα στην 
τάξη για άλλες παρόμοιες 
λέξεις – παραδείγματα .  
3η  Ακολουθεί η άσκηση από 
το τετράδιο εργασιών για 
εμπέδωση.  
4η Ακολουθεί η ανάθεση 
εργασιών για το σπίτι  
- Ανάγνωση 
- Αντιγραφή – Ορθογραφία  

Πλατφόρμα σύγχρονης 
εκπαίδευσης webex : 

1) Διαμοιρασμός 
οθόνης το 
διαδραστικό 
βιβλίο Γλώσσας 
της Β΄Δημοτικού 
από το 
http://ebooks.ed
u.gr/ 

2) Διαμοιρασμός 
οθόνης το 
διαδραστικό 
τετράδιο 
εργασιών 
Γλώσσας 
http://ebooks.ed
u.gr/ 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://video.link/w/fkx2c
https://video.link/w/fkx2c
https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall
https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall
https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall
https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall
http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/


 

 

- Ασκήσεις στο e-me 
assignments 

 

Φάση 3.  
 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
15΄ 

Ασκήσεις στον τοίχο 
της e-me  

Τα παιδιά διαβάζουν τις 
εκφωνήσεις και καλούνται να 
απαντήσουν στις ασκήσεις 
αντιστοίχησης, κρυπτόλεξο 
και συμπλήρωσης κενών. Οι 
μαθητές λύνουν, ελέγχουν τις 
απαντήσεις τους και 
κοινοποιούν στον δάσκαλο 
τις απαντήσεις τους.  

Πλατφόρμα ασύγχρονης 
e-me:  
Στον τοίχο της κυψέλης 
έχουν αναρτηθεί 3 
ασκήσεις με οδηγίες  
https://e-
me.edu.gr/groups/39dim-
perist-b1-glossa/wall 
 
 

Φάση 4. 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
20΄ 

 
 

Αξιολόγηση, εμπέδωση, 
συζήτηση 

1η Τα παιδιά γράφουν 
ορθογραφία στο τετράδιό 
τους και με annotate στον 
λευκό πίνακα του webex και 
κατόπιν γίνεται 
αυτοδιόρθωση.  
2η Κάνουν ανάγνωση το 
κείμενο από το σχολικό 
εγχειρίδιο και λύνουν 
προφορικά τις ασκήσεις που 
είχαν για το σπίτι.  
  

Πλατφόρμα σύγχρονης 
εκπαίδευσης webex : 

1) Διαμοιρασμός 
οθόνης 

2) Whiteboard 
3) Annotate 

 
 

 

Φάση 5. 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
10΄ 

Ανατροφοδότηση, 
επίλυση αποριών, 
αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών μας 
στόχων 

Τα παιδιά χωρίζονται σε 
ομάδες (breakout sessions) , 
συζητούν αν τους άρεσε το 
μάθημα και ψηφίζουν με 
polling. 

Πλατφόρμα σύγχρονης 
εκπαίδευσης webex :  
1) Breakout sessions 
2) Polling 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall
https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall
https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall


 

 

Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου  
 

 

Φάση 1  

Ο εκπαιδευτικός αναρτά στον τοίχο της κυψέλης στην e-me τρεις σύντομες δραστηριότητες 

αφόρμησης. Η πρώτη είναι από την πύλη Wikipedia ένα εισαγωγικό ορισμό των δάνειων 

λέξεων:  Βικιπαιδεία - Δάνειο (γλώσσα).   

Έπειτα , συνεχίζουμε με ένα βιντεάκι σχετικό :  https://video.link/w/fkx2c  

 

και κλείνουμε με σύντομα μικρά διαλογάκια φτιαγμένα αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://video.link/w/fkx2c


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ο εκπαιδευτικός έχει ήδη αναφερθεί σε αυτές από το προηγούμενο μάθημα webex και 

ενημερώνει τους μαθητές να το αναζητήσουν στην κυψέλη της Γλώσσας καθώς γίνεται και 

μια υπενθύμιση για τις λέξεις αυτές που τις έχουμε ξανασυναντήσει στην ενότητα 3.  

 

 

 

Φάση 2  

Σε πρώτη φάση γίνεται συζήτηση για τις ασύγχρονες δραστηριότητες αφόρμησης. Οι 

μαθητές καλούνται να θυμηθούν λέξεις που διάβασαν καθώς και να βρουν άλλες δικές τους. 

Έπειτα, διαβάζουν μερικά παιδιά το κείμενο και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης. 

Κατόπιν, παρατηρούν τις λέξεις με τα έντονα μαύρα γράμματα και κυκλώνουν το τελευταίο 

γράμμα. Ακολουθεί συζήτηση για το τελευταίο γράμμα, αν οι λέξεις αυτές κλίνονται ή όχι και 

τέλος αν υπάρχουν ελληνικές λέξεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για 

αυτές. Η ηρωίδα του βιβλίου μας η Βάγια η κουκουβάγια μας μαθαίνει τη θεωρία.   

http://ebooks.edu.gr/ Τέλος, λύνουμε τις ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών 

http://ebooks.edu.gr/  και αναθέτουμε εργασίες για την επόμενη φορά που θα έχουμε ξανά 

μάθημα.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/


 

 

 

 

Φάση 3  

Ο εκπαιδευτικός αναρτά στον τοίχο της κυψέλης εργασίες εμπέδωσης του φαινομένου.  

https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall 

1) Συμπλήρωση κενών 

 

 

2)Κρυπτόλεξο  

 

 

 

https://e-me.edu.gr/groups/39dim-perist-b1-glossa/wall


 

 

 

 

3) Αντιστοίχιση λέξεων 

 

 

Φάση 4η 

Στην επόμενη σύγχρονη φάση τα παιδιά γράφουν την ορθογραφία του μαθήματος στο 

τετράδιό τους. Παράλληλα κάθε μαθητής γράφει μία λέξη στον λευκό πίνακα και στο τέλος 

γίνεται αυτοδιόρθωση. Έπειτα, κάνουν ανάγνωση από ένα μικρό κομμάτι ο καθένας και στο 

τέλος λύνουμε τις ασκήσεις που είχαμε για το σπίτι.   

Φάση 5  

Η τελευταία φάση αυτού του σεναρίου που αποτελεί την κατακλείδα της εργασίας μου είναι 

αφιερωμένη στην αξιολόγηση. Αρχικά, ζητάμε από τους μαθητές μας να εκφράσουν απορίες 

που μπορεί να προέκυψαν είτε κατά την ατομική τους μελέτη είτε κατά την ενασχόλησή τους 

με τις ασκήσεις. Σε αυτό το σημείο λοιπόν δίνεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση και 

διαπιστώνεται ο βαθμός επίτευξης των εκπαιδευτικών μας στόχων. Στη συνέχεια, 

ανεβάζουμε ένα polling για να μας πουν οι μαθητές  πώς τους φάνηκε όλη η διαδικασία. Η 

παρούσα φάση είναι πολύ σημαντική για τους εκπαιδευτικούς καθώς μας βοηθά να 

βελτιώσουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε στη διδασκαλία μας.  
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