ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «Τα παιδιά της σοκολάτας»
Διδακτικός Στόχος:
Τα παιδιά να αποδίδουν γραπτώς, σε μία παράγραφο, το νόημα του κειμένου, αξιοποιώντας τις
σημαντικές λέξεις.
Ενδεικτική πορεία δραστηριοτήτων
1. Ανακοινώνεται στα παιδιά ότι σήμερα, θα μάθουν να αξιοποιούν σημαντικές λέξεις/φράσεις από το
κείμενο, για να το αποδώσουν με δικά τους λόγια, σε μία παράγραφο. Αναφέρεται, επίσης, ότι το
σημερινό κείμενο έχει να κάνει με τη σοκολάτα! Γίνεται επαναφορά για το πώς εντοπίζουμε τις
σημαντικές λέξεις κάποιου κειμένου (προηγούμενη γνώση)1.
2. Ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει/εμφανίζει την πρώτη πρόταση του κειμένου. «Τα περισσότερα παιδιά
λατρεύουν τις σοκολάτες». Τα παιδιά τοποθετούνται για το αν ή συμφωνούν ή όχι. Για να
εκφράσουν την άποψή τους, στέκονται ανάλογα στη γραμμή της άποψης, η οποία σχηματίζεται
στον πίνακα.
«Τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν τις σοκολάτες»

3. Διαβάζεται – εμφανίζεται και η δεύτερη πρόταση του κειμένου. «Κάποια παιδιά όμως τις
απεχθάνονται». Εξηγούν τη λέξη «απεχθάνονται» δίνοντας α) δικό τους ορισμό, β) συνώνυμα και
γ) αντώνυμα2 (προηγούμενη γνώση)
4. Διαβάζεται – εμφανίζεται η τρίτη πρόταση του κειμένου. «Ένα από αυτά είναι και ο Ντρίσα». Τα
παιδιά συζητούν σε δυάδες, εκφράζουν απόψεις και διατυπώνουν υποθέσεις, σχετικά με το γιατί ο
Ντρίσα απεχθάνεται τις σοκολάτες. Κάποιες δυάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της συζήτησής
τους, στην ολομέλεια.
5. Μοιράζεται το κείμενο στα παιδιά. Ακολουθεί μεγαλόφωνη ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό
ολόκληρου του κειμένου. Την ώρα που διαβάζει, συνοδεύει την ανάγνωσή του/της με εικόνες που
παρουσιάζουν κακαόδεντρο, φυτεία κακαόδεντρων, την Ακτή Ελεφαντοστού στο Χάρτη.

6. Μετά την ανάγνωση του/της εκπαιδευτικού, γίνεται
συζήτηση στην ολομέλεια α) για επαλήθευση ή απόρριψη
των υποθέσεών τους, β) για
απάντηση σε
προβληματισμούς,
που
βρίσκονται
στον
«κύβο
αναστοχασμού» και γ) για να συμπληρώσουν το φύλλο
εργασίας «Το κείμενο σε σχέση με…» (Αυτά γίνονται για
ενίσχυση της κατανόησης του κειμένου) Επίσης, συζητούν
για το αν συναντούσαν τον Ντρίσα τι θα του έλεγαν, τι θα
τον ρωτούσαν κ.λπ.
1

Σημαντική μπορεί να είναι η λέξη/φράση, που α) εμφανίζεται πολύ συχνά στο κείμενο, β) αναφέρεται σε αυτήν το
κείμενο πολλές φορές με αντωνυμίες, επίθετα, συνώνυμα, εξηγήσεις, περιφράσεις γ) εμφανίζεται σε τίτλο, εικόνα κ.ά.
2
Μια στρατηγική αντιμετώπισης άγνωστης λέξης είναι α) δίνω δικό μου ορισμό, αξιοποιώντας την ετυμολογία ή και τα
συνθετικά της λέξης, β) λέω συνώνυμα και αντώνυμα

7. Η τάξη επανέρχεται στον στόχο του μαθήματος, ο οποίος είναι να μπορούν τα παιδιά να αποδίδουν
το κείμενο με δικά τους λόγια, αξιοποιώντας τις σημαντικές λέξεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να
εντοπίσουν τις σημαντικές λέξεις. Για να τις εντοπίσουν, θα αξιοποιήσουν κώδικα συμβόλων, το
οποίο έχουν κάνει και στο παρελθόν.
8. Τα παιδιά βγάζουν από την τσάντα τους τα ατομικά τους φακελάκια, στα οποία υπάρχουν τρεις
καρτελίτσες με το σύμβολο

; για τις άγνωστες λέξεις

και τρεις καρτελίτσες με το σύμβολο

! για τις

σημαντικές. Η οδηγία για το τι πρέπει να κάνουν καταγράφεται στον πίνακα. «Εντοπίζω και
τοποθετώ 3 καρτελίτσες με ερωτηματικό σε άγνωστες λέξεις.
Εντοπίζω και τοποθετώ 3 καρτελίτσες με θαυμαστικό σε
σημαντικές λέξεις/φράσεις». Διαβάζουν από μόνα τους το κείμενο
και τοποθετούν πάνω στη σελίδα τις καρτελίτσες ανάλογα.
Εναλλακτικά, αντί καρτελίτσες μπορεί να αξιοποιήσουν
χρωματικό κώδικα διάκρισης πληροφοριών, δηλαδή π.χ. να
χρωματίσουν με κόκκινο τις άγνωστες λέξεις και με γαλάζιο τις
σημαντικές λέξεις/φράσεις.
9. Μετά την τοποθέτηση των καρτελίτσων, τα παιδιά συζητούν στην ομάδα και συμπληρώνουν τις
κάρτες εργασίας με τους πίνακες, για τις πληροφορίες που θεώρησαν σημαντικές και τις λέξεις που
βρήκαν ότι είναι άγνωστες. Για κάθε άγνωστη λέξη, προσπαθούν να δώσουν ένα συνώνυμο και για
κάθε σημαντική λέξη / φράση υποστηρίζουν το γιατί την επέλεξαν.
10. Πρώτα, οι ομάδες παρουσιάζουν τις εξηγήσεις των άγνωστων λέξεων. Στο σημείο αυτό, συζητούν
ξανά για το αν κάποια από τις λέξεις, που χαρακτήρισαν πριν ως «άγνωστη» είναι και σημαντική. Αν
ναι, την προσθέτουν στην κάρτα με τις σημαντικές λέξεις.
11. Μετά, κάθε ομάδα παρουσιάζει τις λέξεις/φράσεις που χαρακτήρισε ως σημαντικές. Οι πληροφορίες
αυτές καταγράφονται, σε μορφή λίστας, στον πίνακα από τον/την εκπαιδευτικό. Ακολουθούν τα
εξής:
 Εντοπίζονται φράσεις που είναι μεταφορικές. Επαναφέρεται το φαινόμενο της μεταφοράς και
ακούγονται κι άλλα παραδείγματα μεταφοράς, είτε από το κείμενο είτε από προηγούμενα
ακούσματα-αναγνώσματα των παιδιών. Τα παιδιά προσπαθούν να ερμηνεύσουν την
επιλογή του κειμενογράφου να χρησιμοποιήσει μεταφορά, σε κάποια σημεία του κειμένου,
και όχι κυριολεξία. Η άποψή τους μπορεί να εκφραστεί και γραπτώς, στο τετράδιό τους.
Δίνουν κυριολεκτικές αποδόσεις στις μεταφορές του κειμένου και συγκρίνουν τις δύο εκδοχές
απόδοσης νοημάτων.
 Μετά, τα παιδιά αξιολογούν την σημασία των λέξεων/φράσεων της λίστας και η ολομέλεια
καταλήγει στις 10 πιο σημαντικές. Έτσι, στις ομάδες, αξιολογούν και σειροθετούν τις 10
λέξεις/φράσεις, ξεκινώντας από τη σημαντικότερη στη λιγότερο σημαντική. Παρουσιάζουν τις
επιλογές τους στην ολομέλεια και αιτιολογούν. Αντιγράφουν τη λίστα με σειρά
προτεραιότητας, στο τετράδιό τους.
12. Στην ολομέλεια, συνοψίζεται η διαδικασία με τον εντοπισμό των σημαντικών λέξεων. Τώρα, θα
πρέπει να τις συνθέσουν σε μια παράγραφο, με την οποία θα αποδίδουν το περιεχόμενο του
κειμένου με δικά τους λόγια. Αναφέρονται συνδετικές λέξεις/φράσεις, οι οποίες δύναται να
αξιοποιηθούν (π.χ. επίσης, επιπλέον κ.λπ). Ακόμα, εισηγούνται προφορικά το πώς θα μπορούσε να
αρχίζει μια τέτοια παράγραφος (π.χ. «το κείμενο μας μιλά για...» ή «το κείμενο αναφέρεται στα....»).
13. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις 10 αυτές λέξεις για να γράψουν μια δική τους παράγραφο, σχετικά με
το κείμενο, για να αποδώσουν το κύριο νόημα του κειμένου, στο τετράδιό τους.
14. Δελτίο εξόδου: Καταγράφουν σε ένα χαρτάκι, τι βήματα ακολουθήθηκαν
για να αποδώσουν το κείμενο με δικά τους λόγια, αξιοποιώντας τις
σημαντικές λέξεις του κειμένου.
Δημιουργική Εργασία: Συμπληρώνουν φύλλο εργασίας με τίτλο «Αν το
κείμενο ήταν...»
15. Εργασία για το σπίτι: Συμπληρώνουν φύλλο εργασίας για την εικόνα και το
κείμενο.

Τα παιδιά της σοκολάτας
Τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν τις σοκολάτες. Κάποια παιδιά, όμως, τις
απεχθάνονται. Ένα από αυτά είναι και ο Ντρίσα. Γιατί; Διότι ο Ντρίσα φέρει
ακόμη τα σημάδια εκείνης της περιόδου που έζησε, δουλεύοντας σε κάποια
φυτεία κακάο της Ακτής του Ελεφαντοστού. Ο Ντρίσα ήταν ένας «σκλάβος της
σοκολάτας», ένα από τον άγνωστο αριθμό παιδιών της δυτικής Αφρικής, τα
οποία πωλούνται από τις οικογένειές τους ως σκλάβοι στην Ακτή του
Ελεφαντοστού, για να μαζεύουν τους καρπούς από τα κακαόδεντρα. Τα παιδιά
αυτά είναι «σκλάβοι της σοκολάτας». Τα υποχρεώνουν να εργάζονται χωρίς να
τα πληρώνουν, μόνο για ένα πιάτο φαϊ, χωρίς φάρμακα, μακριά από την
εκπαίδευση και χωρίς να δικαιούνται να αρνηθούν να δουλέψουν.
Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι η χώρα που πουλάει το περισσότερο κακάο,
παγκοσμίως, επειδή το πουλάει πολύ φθηνά. Οι χαμηλές τιμές του κακάο, οι
οποίες απαιτούν φθηνά εργατικά χέρια, σπρώχνουν τους παραγωγούς να
χρησιμοποιούν μικρά παιδιά με τη βία, επειδή δεν χρειάζεται να τους δίνουν
μισθούς.
Η παιδική εργασία είναι πολύ διαδεδομένη στις αφρικάνικες χώρες, ιδιαίτερα στη
συγκομιδή και στην καλλιέργεια των κακαόδεντρων. Μικρά παιδιά, με τα βαριά
εργαλεία στα χέρια, ξημεροβραδιάζονται κάτω από τον καυτό ήλιο,
αντιμετωπίζοντας
τεράστιες
δυσκολίες.
Την
επίδραση
των
χημικών
φυτοφαρμάκων, τα καθημερινά ατυχήματα, τη βαναυσότητα των αφεντικών.
Υπολογίζονται σε πάνω από ογδόντα χιλιάδες τα παιδιά σχολικής ηλικίας, που
εργάζονται στις φυτείες κακάο. Ο μέσος όρος ηλικίας δεν ξεπερνά τα 13 χρόνια.
Τους παρέχεται ένα άθλιο φαγητό και δωρεάν στέγη σε αποθήκες αλλά αυτό δεν
αλλάζει το γεγονός πως η εκμετάλλευση των παιδιών αυτών είναι εξοργιστική.
Όσο για φοίτηση σε σχολείο, αυτό ούτε που το σκέφτονται, ούτε τους
επιτρέπεται.
apenantioxthi.blogspot.com.cy (Διασκευή)

Λέξη / φράση,
που δεν
Προσπαθώ να δώσω τη
γνωρίζω τι
δική μου εξήγηση
σημαίνει

Λέξη / φράση,
που θεωρώ ότι Γιατί θεωρώ ότι είναι
είναι
σημαντική
σημαντική
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κακαόδεντρο

Ακτή Ελεφαντοστού

φυτεία κακαόδεντρων
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