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Abstract: This paper discussesan approach to the teaching of grammatical mood to 

adolescents of the 2
nd 

Grade of Greek Lower Secondary Education through the use of 

rhetorical play, not as oral debate between individuals or groups, but transferred to a digital 

environment using Google applications. The topic of the debate was the impact of social 

networks on human relationships and took place through the exchange of text messages on 

Google Hangouts. The experimental application was evaluated through students’ comments 

as well as teacher’s diary, and revealed that students were more motivated and involved in the 

process due to both the use of technology and the debate. 

Key-words: Modern Greek Language, grammatical mood, debate, Google applications, 

Google Hangouts 

Πεξίιεςε: Τν παξόλ άξζξν κειεηάεη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

εγθιίζεσλ ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ (Νενειιεληθή Γιώζζα) κέζσ ηνπ ξεηνξηθνύ παηρληδηνύ, όρη, 

όκσο, σο πξνθνξηθή αληηινγία αλά άηνκν ή νκάδα, αιιά κεηαθεξκέλν ζε ςεθηαθό 

πεξηβάιινλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ Google. Θέκα ηνπ αγώλα επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ 

καζεηώλ ήηαλ ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ γξαπηώλ κελπκάησλ ζην Hangouts ηεο Google. Ζ εθαξκνγή 

αμηνινγήζεθε κέζα από άηππε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαζώο θαη κε εκεξνιόγην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ, θαη έδεημε όηη νη καζεηέο παξαθηλήζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ εληνλόηεξα ιόγσ 

ηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο εθαξκνγήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ξεηνξηθνύ παηρληδηνύ.  

Λέμεηο-θιεηδηά: Νενειιεληθή Γιώζζα, εγθιίζεηο, αγώλεο επηρεηξεκαηνινγίαο, εθαξκνγέο 

Google, Google Hangouts 
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Δηζαγσγή 

Τν παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε καο 

όηη ε ζρνιηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα δηαηεξεί ηε ζύλδεζή ηεο κε ηε ζύγρξνλε δσή, 

αμηνπνηώληαο ηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ (Bostock, 1998; Prensky, 2001). Έξεπλεο 

ζε πιεζώξα λέσλ ηερλνινγηώλ, όπσο blogs, wikis, αληίζηξνθή ηάμε (flipped classroom), 

εηθνληθή/επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα θαη άιιεο, έρνπλ δείμεη όηη ε ρξήζε ηνπο ζπζρεηίδεηαη 

κε ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ πξνο ην αληηθείκελν εθκάζεζεο θαη ηελ εληνλόηεξε 

ελαζρόιεζε ηνπο κε απηό (Chee, Yahaya, Ibrahim&Hasan, 2017; Paschalidou, inpress; Tay, 

2016; Warschauer&Matuchniak, 2010). Σθνπόο καο ήηαλ ε εθκάζεζε ελόο δύζθνινπ θαη 

θάπσο άραξνπ κέξνπο ηεο δηδαθηέαο ύιεο, νη εγθιίζεηο, λα εμειηρζεί ζε κηα πην 

δηαζθεδαζηηθή, αιιά ζπλάκα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β’ 

Γπκλαζίνπ. Τν παξόλ άξζξν πξνηείλεη ηελ δηδαζθαιία ησλ εγθιίζεσλ ζε πιαίζην αγώλα 

επηρεηξεκαηνινγίαο
1
 κέζα ζε πεξηβάιινλ GoogleHangouts, κε θάζε νκάδα λα ρξεζηκνπνηεί 

ξήκαηα ζηελ έγθιηζε πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, αθνινπζώληαο ζαθείο θαλόλεο. 

Ωο ζέκα ηνπ ξεηνξηθνύ αγώλα επηιέρζεθε ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, γηα ην νπνίν 

νη έθεβνη καζεηέο είλαη γλσζηηθά ηθαλνί λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, αιιά παξάιιεια ηνπο 

αθνξά ζεκαηνινγηθά. 

Έηζη, κεηά από ζύληνκε αλαθνξά ζην ζεσξεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιαίζην, αλαιύνληαη ηα 

ζηάδηα ηεο πξνζέγγηζεο, θαζώο θαη κηα πξώηε απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηεο γξακκαηηθήο, ώζηε λα δηαγλσζζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

δηδαθηηθήο πξόηαζεο. 

1. Θεσξεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιαίζην 

Τν παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη εληάζζεηαη θαη αληαλαθιά ηε γεληθή ηάζε 

αλαζεώξεζεο ηεο πξόζιεςεο ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην ζύγρξνλν ζρνιείν, αλάκεζά 

ηνπο θαη ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Όπσο πξνθύπηεη από ηα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ 

(2011), βαζηθόο καζεζηαθόο ζηόρνο θαη ηνπ ελ ιόγσ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη ε 

πνιύπιεπξε εμέιημε ησλ καζεηώλ, ηόζν ζε επίπεδν γλσζηηθό, όζν θαη ζπλαηζζεκαηηθό θαη 

επηθεληξώλεηαη, πιένλ, ζηε κειέηε θαη ηνλ δεκηνπξγηθό αλαζηνραζκό δηαθόξσλ θεηκεληθώλ 

εηδώλ, θαιιηεξγώληαο ηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό, ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα αλαπηύμνπλ 

δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Κσζηνύιε, & Σηπιηαλνύ, 2014). Γεληθά, ην αληηθείκελν ηεο 

Νενειιεληθήο Γιώζζαο  απνζθνπεί ζηελ  θαιιηέξγεηα ησλ δύν κνξθώλ ηνπ ιόγνπ, γξαπηνύ 

θαη πξνθνξηθνύ, ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο βησκαηηθήο αλαθνξάο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο θαη ηελ εμέιημε ησλ εθθξαζηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, κε απώηεξν 

ζθνπό ηελ νιηζηηθή εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο απέλαληη ζε θνηλσληθά 

                                                
1 Αο ζεκεησζεί ζε απηό ην ζεκείν όηη νη όξνη αγώλαο επηρεηξεκαηνινγίαο, ξεηνξηθόο αγώλαο θαη ξεηνξηθό 

παηρλίδη ρξεζηκνπνηνύληαη ρσξίο δηάθξηζε ζην παξόλ άξζξν. 
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δεηήκαηα ηεο ζύγρξνλεο δσήο (ΠΣ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο, 2011; 

Boyd, 2009). 

Τν πιαίζην ηνπ αγώλα επηρεηξεκαηνινγίαο επηιέρζεθε ζηελ παξνύζα εθαξκνγή γηαηί 

αληηθαηνπηξίδεη πνιινύο από ηνπο παξαπάλσ καζεζηαθνύο ζηόρνπο, όπσο ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηε βησκαηηθή θαηαλόεζε ηεο ύιεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο έθθξαζεο ησλ 

καζεηώλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη όηη 

θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο (Chinn, 2006;Nussbaum, 2008). Δμάιινπ, ε 

επηρεηξεκαηνινγία είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε πνιιά εξγαζηαθά θαη 

επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα (Coffin&O’Halloran, 2008) θαη αθνξά θάζε έθθαλζε ηεο δσήο 

(Mercier&Sperber, 2011). Από ηελ άιιε, νη ξεηνξηθνί αγώλεο έρνπλ ζπλδεζεί ζρεδόλ 

απόιπηα κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, ελώ ζηελ δηθή καο πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν γξαπηόο, 

έηζη ώζηε λα ζπλδπαζηεί κε ην ςεθηαθό εξγαιείν Google Hangouts. 

Ζ δηδαθηηθή εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε γηα καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (24 καζεηέο) ζην κάζεκα 

ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο θαη είρε δηάξθεηα πέληε δηδαθηηθώλ σξώλ. Αθνξά ζηε δηδαθηηθή 

ησλ εγθιίζεσλ θαη ηεο ζεκαζίαο θαη ρξήζεο ηνπο ζηε Νέα Διιεληθή θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

παηδαγσγηθή πξαθηηθή ησλ αγώλσλ επηρεηξεκαηνινγίαο, πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία παηρληδηνύ, 

όπσο, ζηόρν, θαλόλεο, αληαγσληζκό, πξόθιεζε (Alessi&Trollip, 2001) κεηαθέξνληάο ηε ζε 

ςεθηαθό πεξηβάιινλ. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθέο  πιαηθόξκεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα παηδαγσγηθνύο ζθνπνύο, όπσο ε Ning θαη ε Logo, σζηόζν, δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα επηθξαηήζνπλ ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα(Γιέδνπ, 

Γξεγνξηάδνπ, &Κσλζηαληίλνπ, 2010). Γη’ απηό ζεσξήζεθε πξνηηκόηεξν λα αμηνπνηεζνύλ ηα 

GoogleHangouts, εθόζνλ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε θάπνηεο εθαξκνγέο 

ηεο Google, αθόκα θαη αλ δελ είλαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε. 

Οη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ρσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο (δπγόο αξηζκόο), δεκηνπξγώληαο θνηλό 

πξνθίι νκάδαο, κε όλνκα/θσδηθνύο ζην Google+, πνπ επέιεμαλ από θνηλνύ, εηδηθά 

πξννξηζκέλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Ο εθπαηδεπηηθόο πεξηνξίζηεθε ζηε γεληθή επνπηεία 

θαη δηακόξθσζε ησλ θαλόλσλ ηνπ παηρληδηνύ (Wood, Bruner&Ross, 1976).Τα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο ήηαλ ε ζρεηηθή άλεζή ηνπο κε ηα θνηλσληθά δίθηπα 

θαη ςεθηαθά κέζα θαη ε επαξθήο εκπεηξία ζε εξγαζία θαηά νκάδεο. Οη ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα δύν εβδνκάδσλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε 

ζπλεξγαηηθή ρξήζε ησλ πξνθίι πνπ νη καζεηέο δεκηνύξγεζαλ ζην Google+. Ο καζεζηαθνί 

θαη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο νξίζηεθαλ σο εμήο: 

Σε επίπεδν γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, νη καζεηέο: 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο εγθιίζεηο κέζα ζε πξνηάζεηο,λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθξηηέο 

ζεκαζίεο ηνποθαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ην ξόιν ηνπο σο κνξθέο ηνπ ξήκαηνο 

(ζεωξία ηνπ Δληνπηζκνύ, Schmidt, 1990; ζεωξία ηεο Γηεπίδξαζεο, Long, 1996). 

 Να δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο ζύληνκα θείκελα κε άμνλα ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο 

ηεο θάζε έγθιηζεο, ώζηε λα δνπλ ζηελ πξάμε ηε ζεκαζηνινγηθή επειημία ηεο γιώζζαο 

θαη ηελ αμία ηεοζαθήλεηαο ζηνλ ιόγν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηόρεπζε βαζίδεηαη ζηε ζέζε 
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ηνπ Trondsen (2001) όηη ε γλώζε κέζσ ηεο πξάμεο είλαη κηα ελεξγή δηαδηθαζία 

κάζεζεο πνπ ελεξγνπνηεί πην απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο θαη εληζρύεη ηελ 

αθνκνησηηθή ηνπο δπλαηόηεηα.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξόπν δηακόξθσζεο επηρεηξεκάησλ σο κέζν πεηζνύο ζηε 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο νξζνινγηθήο βάζεο θάζε 

πξνθείκελεο ηεο ζθέςεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ην επηρείξεκα ηνπο 

επηθνηλσληαθνύο ηνπ ζηόρνπο. Έηζη, νη καζεηέο κέζσ κηαο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 

πξνζνκνηώλνπλ ηνπο όξνπο θαη ηε δπλακηθή ελόο νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ πνπ απνηειεί 

ην πξόηππν επίιπζεο δηαθνξώλ ζηελ ελήιηθε δσή, ελώ αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο (Επγνπξίηζαο, 2013). 

Σε επίπεδν δηδαθηηθώλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ, νη καζεηέο: 

 Να αλαπηύμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο κέζσ ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

αλνκνηνγελείο νκάδεο κε θαζνξηζκέλνπο ζηόρνπο θαη ξόινπο (Πνιέκε-Τνδνύινπ, 

2012). 

 Να ζπλεξγαζηνύλ δεκηνπξγηθά κε παηγληώδε δηάζεζε θαη λα αηζζαλζνύλ ηνλ βαζκό 

πνπ ηα γξακκαηηθά θαηλόκελα έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ θαζεκεξηλό ιόγν, θαζώο ε 

κάζεζε κπνξεί λα είλαη κηα επράξηζηε δηαδηθαζία (Trondsen, 2001). 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο, όπσο ε θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαη λα αλαδείμνπλ 

ή λα αλαθαιύςνπλ θαη άιια ηαιέληα ηνπο, όπσο ηελ επζηξνθία θαη εηπκνινγία, 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο κνξθσκέλνπ πνιίηε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνύλ κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνϋπνζέζεηο λα πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο γηα επέιηθηε, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε 

από απόζηαζε, πέξα από πεξηνξηζκνύο ρώξνπ ή ρξόλνπ (Harasim,Hiltz,Teles, 

&Turoff, 1995; Γιέδνπ, Γξεγνξηάδνπ& Κσλζηαληίλνπ, 2010). 

2. Μέζνδνη θαη ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ξεηνξηθνύ παηρληδηνύ ζε ςεθηαθό 

πεξηβάιινλ 

Κεληξηθό ππξήλα ηνπ ηδηόηππνπ απηνύ ξεηνξηθνύ παηρληδηνύ απνηέιεζε ε δηδαθηηθή ελόηεηα 

ησλ εγθιίζεσλ θαη ησλ ζεκαζηώλ ηνπο σο κνξθώλ ηνπ ξήκαηνο.Ωζηόζν, πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ ήηαλ ε εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηηο εγθιίζεηο θαη ε άζθεζε ησλ καζεηώλ κέζσ 

θύιισλ εξγαζίαο πνπ πξνεγήζεθαλ. Σπλεπώο, ν ςεθηαθόο αγώλαο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ηζνδπλακεί κε ην ηειηθό ζηάδην εκπέδσζεο θαη δεκηνπξγηθνύ αλαζηνραζκνύ αλαθνξηθά κε 

ηα είδε θαη ηηο ζεκαζίεο ησλ εγθιίζεσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέξα από ην δηαιεθηηθό κνληέιν, ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο, θαζώο νη καζεηέο ζπλέγξαςαλ 

αλά δύν νκάδεο ηνλ αγώλα ιόγσλ κε κνξθή ζεαηξηθήο ζθελήο ζην Google Docs ηνπ Google 

Drive, ζρνιηάδνληαο ηηο ζεκαζίεο ησλ εγθιίζεσλ θαη ηηο παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα 
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(Μαηζαγγνύξαο, 1987). Σε θάζε πεξίπησζε, ζηόρνο ήηαλ νη καζεηέο κέζσ νδεγηώλ-

παξαηεξήζεσλ ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ ή ησλ άιισλ νκάδσλ, λα κείλνπλ ζπλεπείο ζηνπο θαλόλεο 

θαη λα αηζζαλζνύλ ηε δπλακηθή ησλ δεκηνπξγηθώλ ηδηνηήησλ ηεο γιώζζαο σο θώδηθα 

επηθνηλσλίαο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ εληνπηζκνύ ησλ εγθιίζεσλ θαη ηεο ηειηθήο ζπδήηεζεο 

αλαθνξηθά κε ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο έρεη σο ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηελ Υπόζεζε ηνπ 

Δληνπηζκνύ (Schmidt 1990), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε εθκάζεζε ελόο ζηνηρείνπ απαηηεί από 

ηνλ καζεηή λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν θαζώο θαη ηε Θεωξία 

ηεο Γηεπίδξαζεο (Long, 1996), πνπ ζεσξεί όηη ε κάζεζε είλαη επηηπρήο κόλν όηαλ ν 

εθπαηδεπόκελνο δηαπξαγκαηεύεηαη ην λόεκα κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Οη 

ζεσξίεο απηέο επηθεληξώλνληαη ζηελ εθκάζεζε κηαο γιώζζαο σο δεύηεξεο, αιιά είλαη 

ρξήζηκεο θαη εθαξκόδνληαη θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Τν ξεηνξηθό 

παηρλίδη ζπληειέζηεθε θαηά ηε 3ε δηδαθηηθή ώξα αθνύ είραλ γίλεη νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

ελέξγεηεο ζηηο δύν πξώηεο ώξεο. 

2.1. Πξώην ζηάδην-εηζαγσγηθό: δηακόξθσζε ζηόρσλ θαη θαλόλσλ 

Φξνληθό πιαίζην: 1
ε
 δηδαθηηθή ώξα:Σε απηή ηε θάζε, νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ην 

εθπαηδεπηηθό πιαίζην, ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Hangouts θαη ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ηνπ 

αγώλα επηρεηξεκαηνινγίαο (Weston, 2002), δηαρσξηδόκελνη ζε αλνκνηνγελείο, θαηά ην 

δπλαηόλ, νκάδεο κε θξηηήξην ηε ζέζε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ζεηηθό ή επηδήκην αληίθηππν ησλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Ωο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο κηαο έγθπξεο 

απάληεζεο νξίζηεθαλ νη εμήο: α) πξηλ κηα νκάδα απαληήζεη ζε έλα επηρείξεκα κηαο άιιεο 

νκάδαο νθείιεη πξώηα λα αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο έγθιηζεο ησλ ξεκάησλ πνπ ε άιιε 

νκάδα αμηνπνίεζε, ζεκεηώλνληάο ηε ζε θύιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαξηεζεί ζε 

GoogleDocs. Ζ νξζόηεηα ηεο απάληεζεο, σζηόζν, ζα απαζρνιήζεη ηελ νινκέιεηα ζηελ 

ηειηθή παξνπζίαζε ηεο ζπδήηεζεο θαη όρη ηελ ώξα ηνπ ξεηνξηθνύ παηρληδηνύ. β) Ωο δεύηεξε 

πξνϋπόζεζε νξίζηεθε ε ζύληνκε θαη θαηάιιειε αληαπάληεζε ζηελ άιιε νκάδα κέζσ 

Hangouts, εληόο δύν ιεπηώλ θαη γ) Κάζε απάληεζε απαηηείηαη λα αμηνπνηεί, ηνπιάρηζηνλ ζε 

έλα από ηα ξήκαηα ηεο δηαηύπσζεο ηνπ επηρεηξήκαηνο, ηελ έγθιηζε πνπ έρεη αλαηεζεί ζηηο 

«αληηκαρόκελεο» δηαιεθηηθά νκάδεο. Πάλησο, ζε απηό ην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί όηη ζηόρνο είλαη ε θαηαλόεζε θαη επεμεξγαζία ησλ εγθιίζεσλ κέζα ζε έλα 

δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ θαη όρη ε επηθξάηεζε ζηνλ αγώλα αληηινγίαο (Φαηδεδήκνπ, 2011). 

Ο εθπαηδεπηηθόο, εθόζνλ νη αγώλεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζα ζπληειεζηνύλ κε ρξήζε Google+, 

νθείιεη λα έρεη κνηξάζεη ππεύζπλεο δειώζεηο γηα ηνπο γνλείο, ώζηε λα ππνγξάςνπλ όηη ηνπο 

επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.  

2.2. Γεύηεξν ζηάδην: δεκηνπξγία ινγαξηαζκώλ θαη ξόινη νκάδαο 

Φξνληθό πιαίζην: 2
ε
 δηδαθηηθή ώξα:Σε απηό ην ζηάδην, έρνπλ αλαξηεζεί ζε GoogleDocsνη 

θαλόλεο ηνπ ξεηνξηθνύ παηρληδηνύ, παξαδείγκαηα αληηπαξάζεζεο, αλαγξαθή πηζαλώλ ιαζώλ 

πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνύλ θαη πίλαθεο κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ εγθιίζεσλ θαη ηηο επηκέξνπο 
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ζεκαζίεο ηνπο κε παξαδείγκαηα πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνύ ηνπο. Τν 

παηρλίδη, πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κέζα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιώζζαο είηε 

εμσδηδαθηηθά κέζα ζε έλα πνιηηηζηηθό πξόγξακκα ή όκηιν αξηζηείαο γηα ηα Πξόηππα θαη 

Πεηξακαηηθά ζρνιεία, νξίζηεθε όηη ζα θξαηήζεη 20 ιεπηά γηα ην θάζε δεπγάξη νκάδσλ.  

Σε απηό ην ζηάδην, επίζεο, νη καζεηέο αλά νκάδα δεκηνύξγεζαλ ην πξνθίι ηνπο ζην Google+ 

θαη εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή Hangouts. Ο εθπαηδεπηηθόο-επόπηεο θαζνδήγεζε ηηο 

νκάδεο ηνπ ηκήκαηνο λα θαηακεξίζνπλ ξόινπο, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηνπ 

επεξρόκελνπ ζηαδίνπ. Δηδηθόηεξα, νη ξόινη ησλ νκάδσλ δηαθξίλνληαη σο εμήο: α) 

ζπληνληζηήο: βνεζά ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ επόπηε θαη 

ηνπο ζπληνληζηέο ησλ άιισλ νκάδσλ, β) θηιόινγνο: ν καζεηήο πνπ αλαιακβάλεη, κε ηε 

βνήζεηα ησλ ππνινίπσλ, λα εληνπίζεη ηε ζεκαζία ηεο έγθιηζεο, όζν γίλεηαη γξεγνξόηεξα γ) 

ξήηνξαο: ν καζεηήο πνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή επηθεληξώλεηαη ζην αληεπηρείξεκα θαη 

πξνζπαζεί λα έρεη έηνηκε απάληεζε δ) επηκειεηήο-γξακκαηέαο: ν καζεηήο πνπ γξάθεη ην 

κήλπκα εγθαίξσο, ζε ζσζηή ζύληαμε θαη νξζνγξαθία. Δίλαη ζεκαληηθό, σζηόζν, λα ηνληζηεί 

όηη νη δηαθξηηέο αξκνδηόηεηεο έρνπλ θνηλή ζπληζηακέλε ηελ ηειηθή παξνπζίαζε, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 5
ε
 δηδαθηηθή ώξα θαη ζα έρνπλ ζπκκεηνρή όια ηα κέιε (Γνπξλάο, 

2011). 

Σηε ζπλέρεηα, αλαηέζεθε ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εγθιίζεσλ αλά νκάδα: ε νξηζηηθή ζηηο δύν 

πξώηεο αληηκαρόκελεο νκάδεο, ε ππνηαθηηθή ζηηο δύν επόκελεο θαη ε πξνζηαθηηθή ζηηο δύν 

ηειεπηαίεο. Οη νκάδεο είραλ ηελ δπλαηόηεηα θαη εμσζρνιηθά λα πξνεηνηκάζνπλ πηζαλέο 

απαληήζεηο, επηρεηξήκαηα θαη λα επηιέμνπλ ξήκαηα, γξακκέλα ζηελ έγθιηζε πνπ ηνπο έρεη 

νξηζηεί, γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή ζηε δνθηκαζία 

(Μαξγαξνύ&Φεηκαξηνύ, 2007), δειαδή ζην επόκελν ζηάδην. 

2.3. Τξίην ζηάδην: ν αγώλαο επηρεηξεκαηνινγίαο 

Φξνληθό πιαίζην: 3
ε
  δηδαθηηθή ώξα. Απηό είλαη ην ζηάδην ηεο θαηεμνρήλ δνθηκαζίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νκάδεο ζην εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Γόζεθε έλα πεληάιεπην πξνεηνηκαζίαο θαη κηα δνθηκαζηηθή αληηπαξάζεζε κε 

κνξθή πξόβαο, αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο πνπ ζα αγσλίδνληαλ. Αλαθέξζεθε όηη ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηνπ δηθηύνπ ν ρξόλνο δελ κεηξά, ελώ ππελζπκίζηεθαλ νη θαλόλεο θαη ηα ρξνληθά 

πεξηζώξηα.  

Γεληθά, σο ληθήηξηα νκάδα ζηνπο αγώλεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζεσξείηαη εθείλε πνπ 

αθνινπζεί όιεο ηηο νδεγίεο θαη θαηαθέξλεη λα δηαηππώζεη εύζηνρα επηρεηξήκαηα, κε επάξθεηα 

πεξηερνκέλνπ, αξκνληθή δηάηαμε ησλ ζθέςεσλ, ζαθήλεηα ζηε δηαηύπσζε ρσξίο 

πιαηεηαζκνύο, επαλαιήςεηο θαη αζπλέρεηεο, επηθξαηώληαο θαηά ην δπλαηόλ ζηνλ αγώλα 

ιόγσλ κε επηρεηξήκαηα πνπ ε αληίπαιε νκάδα αδπλαηεί λα αληαπαληήζεη. Αλ ν ρξόλνο ησλ 

20΄ παξέιζεη ρσξίο αδηακθηζβήηεην ληθεηή δίλεηαη κόλν ηεζζάξσλ ιεπηώλ παξάηαζε, 

αιιηώο ληθεηήο ηνπ αγώλα νξίδεηαη από ηνλ επόπηε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο νκάδεο, αθνύ 
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αμηνινγήζνπλ ην ζύλνιν ηεο ζπιινγηζηηθήο ησλ δύν νκάδσλ θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ ιόγνπ 

ηνπο. (βι. θαλνληζκνύο δηηηώλ ιόγσλ ζην www.anatolia.edu.gr).  

Τα ηξία δεύγε νκάδσλ δηαγσλίδνληαη ηαπηόρξνλα κέζα ζηε δηδαθηηθή ώξα, όκσο, αλ 

παξαηεξεζεί θάπνηα κε πξνγξακκαηηζκέλε θαζπζηέξεζε, δίλεηαη παξαπάλσ ρξόλνο. Ο 

ρξόλνο ηνπ εληνπηζκνύ ηεο ζεκαζίαο δελ κεηξά ζην δίιεπην, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην 1΄. Τνπο ρξόλνπο ειέγρνπλ νη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ θαη ν εθπαηδεπηηθόο-ζπληνληζηήο 

(Weston, 2002). 

2.4. Τέηαξην ζηάδην: παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα, απηό-αμηνιόγεζε, εηεξν-

αμηνιόγεζε 

Φξνληθό πιαίζην: 4
ε 

-5
ε 

 δηδαθηηθή ώξα: Σην ηειηθό ζηάδην, νη νκάδεο νινθιήξσζαλ ηελ 

δηδαθηηθή εθαξκνγή, θαηαγξάθνληαο ηε δηαινγηθή αληηπαξάζεζε ηνπο, ε θάζε κία 

μερσξηζηά, ζηα Docs ηνπ GoogleDrive πνπ έρεη εηνηκαζηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο καζεηέο σο νδεγόο ήδε από ην δεύηεξν ζηάδην. Ζ θάζε νκάδα 

εμήγεζε ηηο ζεκαζίεο ησλ εγθιίζεσλ ησλ πξνηάζεώλ ηεο θαη έιεγμε αλ ε αληίπαιε ηεο ηηο 

έρεη εληνπίζεη ζσζηά. Σηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθόο αιιά θαη νη άιιεο νκάδεο δηαηύπσζαλ 

εξσηήκαηα, γηα λα πξνθύςεη δηάινγνο γύξσ από ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο θαη ηε ρξήζε ησλ 

εγθιίζεσλ. Ωο ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα, νη νκάδεο ζπκπιήξσζαλ ηε θόξκα απηό-

αμηνιόγεζεο θαη εηεξν-αμηνιόγεζεο αλαθνξηθά κε ηε δνθηκαζία, κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο (π.ρ. θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ κειώλ).  

Σην ηειηθό ζηάδην, νη νκάδεο είλαη ζθόπηκν λα θηάζνπλ ζε έλα ζπλνιηθό ζπκπέξαζκα γηα 

ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

αζθαινύο ρξήζεο ηνπο.Δπηπιένλ, νη ινγαξηαζκνί ησλ νκάδσλ είλαη εθηθηό λα απνηειέζνπλ 

εθπαηδεπηηθό εξγαιείν θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, αμηνπνηνύκελνη θαη ζε άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα. 

3. Απνηειέζκαηα 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθαξκνγήο, πξαγκαηνπνηήζεθε άηππε αμηνιόγεζε-ζπδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο θαη θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο. Σύκθσλα κε απηά, ην ζύλνιν ησλ 

καζεηώλ (24) δήισζαλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ελώ 

ηέζζεξηο εμέθξαζαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε θάπνησλ θαλόλσλ. Ζ πιεηνςεθία (22), 

επίζεο ζεώξεζε όηη θαηάιαβε πνιύ θαιά ηηο εγθιίζεηο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Τέινο, νη 

πεξηζζόηεξνη καζεηέο απέδσζαλ ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ζηε ρξήζε ηερλνινγίαο ελώ 

πεξίπνπ νη κηζνί ζην ξεηνξηθό παηρλίδη. 

Οη ζεκεηώζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (εκεξνιόγην) ζπλάδνπλ κε ηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ. Οη 

καζεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη παξαθηλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ θαηάιαβε ηε ρξήζε ησλ εγθιίζεσλ θαζώο 

θαη ηνπο θαλόλεο θαη ηα ζηάδηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Λόγνη επηηπρνύο εθκάζεζεο 
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ησλ εγθιίζεσλ ζεσξήζεθαλ θαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ θαη ηνπ αγώλα 

επηρεηξεκαηνινγίαο, όκσο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα δηαγλσζζεί θαηά πόζν ε πξώηε ή ε δεύηεξε 

παξάκεηξνο ζπλέβαιε πεξηζζόηεξν θαη ζε ηη βαζκό, θαζώο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά. 

Πεξεηαίξσ κειέηε θαη έξεπλα ησλ ζηαδίσλ ηεο πξνζέγγηζεο κε κεκνλσκέλε ρξήζε ηεο θάζε 

παξακέηξνπ είλαη απαξαίηεηε, ώζηε λα απνηηκεζεί ε επαθξηβήο ζπκβνιή ηεο θάζε κίαο. 

4. Σπκπεξάζκαηα-Σπδήηεζε 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ηνπ απαηηεηηθνύ απηνύ κέξνπο ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο, ηεο εθκάζεζεο ησλ εγθιίζεσλ, ζεσξνύκε όηη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη απηελέξγεηα ησλ καζεηώλ θαη ελίζρπζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηνπ ηκήκαηνο. Σπληέιεζε ζηελ εκπέδσζε ζύλζεησλ γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ 

θαηλνκέλσλ, ελώ επηηέιεζε θαη ξόιν ελνπνηεηηθνύ θξίθνπ αλάκεζα ζηε κνξθή θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα, επνκέλσο, νη καζεηέο ζπζρέηηζαλ εκπεηξία θαη ζρνιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα, γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλόκελα θαη παξαγσγή ιόγνπ. Καηά θάπνην 

ηξόπν, ε εκπέδσζε ησλ γξακκαηηθώλ ηύπσλ κέζσ ξεηνξηθώλ αγώλσλ αλνίγεη έλα πεδίν 

ελνπνίεζεο ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ δνκώλ ηεο γιώζζαο, ηεο ζεκεηνινγηθήο/γξακκαηηθήο δνκήο 

θαη ηεο ξεηνξηθήο δνκήο. Έηζη, ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη πώο νη γξακκαηηθνί ηύπνη 

κνξθνπνηνύληαη θαη αλαζπλζέηνληαη κέζα ζηε δσληαλή επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε, γηα λα 

παξάγνπλ ζεκαζίεο (DeMan, 1979). 

Δίλαη ίζσο ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη ε παξνύζα πξνζέγγηζε είρε ζρεδηαζηεί θαη 

εθαξκνζηεί ζε καζεηέο/ηξηεο Πεηξακαηηθνύ ζρνιείνπ, ρσξίο λα ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Απαηηεί, σζηόζν, κηα ζρεηηθή εμνηθείσζε ησλ 

καζεηώλ κε ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, όπσο ην νκαδνζπλεξγαηηθό κνληέιν, 

βαζηθέο γλώζεηο ΤΠΔ θαη κηα νξηζκέλε εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία, πέξαλ ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο. Δίλαη ζαθέο όηη ηέηνηνπ ηύπνπ 

εγρεηξήκαηα ρξεηάδνληαη κηα ζηαδηαθή ελζσκάησζε, γηαηί ε κε επαξθήο πξνεηνηκαζία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηα αληίζεηα παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα. Άιισζηε, ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθόηεηα νθείινπλ λα απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία θάζε δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

(Πεηζηκέξε, 2005). 

Ζ παξνύζα εξγαζία επηδηώθεη λα ζπκβάιεη ζην δηάινγν αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζώο ππάξρεη αθόκα, όρη 

ηπραία, κηα δπζπηζηία γηα ηε δπλακηθή ηεο δηάδξαζεο εθήβσλ θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Δίλαη 

ζαθέο, όκσο, όηη ην ζρνιείν νθείιεη λα κελ απνξξίπηεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ καζεηώλ, 

αιιά λα ηελ ελζσκαηώλεη ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ηξόπνπο 

θαη ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δίλαη δπλαηόλ ε αμηνπνίεζή ηνπο ζην 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ λα βνεζήζεη ζηελ εκπέδσζε ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα αζθαιή ρξήζε ηνπο. 

Τελ ίδηα ζηηγκή, ζα αληηιεθζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα από κηα άιιε νπηηθή, ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην. Δίλαη ζαθέο όηη ηα 

θνηλσληθά δίθηπα επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη από εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο δηαθνξεηηθώλ 
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ηδηνηήησλ, ηόζν εθπαηδεπηηθώλ, όζν θαη εθπαηδεπόκελσλ δηαθόξσλ βαζκίδσλ, αιιά θαη 

γνλέσλ/θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα ηδαληθό πεξηβάιινλ 

εθπαηδεπηηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ αθπξώλεη ρσξνρξνληθέο δπζθνιίεο θαη εκπόδηα (Γιέδνπ, 

Γξεγνξηάδνπ & Κσλζηαληίλνπ, 2010;Kim, 2000). 

Τέινο, νη αγώλεο επηρεηξεκαηνινγίαο αλαδεηθλύνληαη ζε έλα ηδηαίηεξα εύρξεζην, ρξήζηκν θαη 

επέιηθην εξγαιείν (Φαξαιακπόπνπινο, 1999). Σπλεπώο, αλ θαη κπνξεί θάιιηζηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο ηελ εκπινθή ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ, είλαη θαλεξό όηη κπνξεί λα 

εληαρζεί θαη ζηελ ςεθηαθή πξαγκαηηθόηεηα.  
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