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Περίληψη 
H θεμελιώδης και ουσιαστική διάσταση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, έχει καταστήσει τα αναλυτικά προγράμματα πρωταρχικό ζήτημα μελέτης και 
ενδιαφέροντος στις διάφορες χώρες. «Το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων στις διάφορες 
χώρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο των συντακτών του, αλλά και 
των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, των μαθητών και των γονέων τους και άλλων 
ενδιαφερόμενων, γιατί αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση της όλης διαδικασίας της 
εκπαίδευσης». Στο σημερινό σχολείο τα αναλυτικά προγράμματα στο σύνολό τους και τα 
διδακτικά εγχειρίδια μέσα από τα οποία αυτά υλοποιούνται αποτελούν το σύνολο των 
μορφωτικών αγαθών τα οποία εκφράζουν τους σκοπούς της Αγωγής όπως καθορίζονται από 
την επίσημη πολιτεία και με βάση τα οποία αυτό επιδιώκει την επίτευξή τους. «Με άλλα 
λόγια Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν το σύνολο της σχολικής 
μόρφωσης και αποτελούν τον καθρέφτη του επιπέδου της παιδείας και του πολιτισμού ενός 
λαού». Επιπλέον βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα ήταν η 
αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. «Τα Αναλυτικά Προγράμματα λοιπόν 
αποτελούν σήμερα και στη χώρα μας τον πυρήνα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης». 
 
Γενικά για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  
Με τον όρο «πρόγραμμα» γενικά εννοούμε ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο με 
προκαθορισμένους σκοπούς. Το πρόγραμμα είναι ένα χρονοδιάγραμμα για σχεδιασμένες 
ενέργειες και διαδικασίες. H θεμελιώδης και ουσιαστική διάσταση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει καταστήσει τα αναλυτικά προγράμματα 
πρωταρχικό ζήτημα μελέτης και ενδιαφέροντος στις διάφορες χώρες. «Το αναλυτικό 
πρόγραμμα των σχολείων στις διάφορες χώρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι 
μόνο των συντακτών του, αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, των μαθητών και 
των γονέων τους και άλλων ενδιαφερόμενων, γιατί αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση της όλης 
διαδικασίας της εκπαίδευσης». 
  Στο σημερινό σχολείο τα αναλυτικά προγράμματα στο σύνολό τους και τα διδακτικά 
εγχειρίδια μέσα από τα οποία αυτά υλοποιούνται, αποτελούν το σύνολο των μορφωτικών 
αγαθών τα οποία εκφράζουν τους σκοπούς της Αγωγής όπως καθορίζονται από την επίσημη 
πολιτεία και με βάση τα οποία αυτό επιδιώκει την επίτευξή τους. «Με άλλα λόγια Αναλυτικά 
Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν το σύνολο της σχολικής μόρφωσης και 
αποτελούν τον καθρέφτη του επιπέδου της παιδείας και του πολιτισμού ενός λαού». Επιπλέον 
βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα ήταν η αναμόρφωση των 
αναλυτικών προγραμμάτων. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων εκφράζει τους 
σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης όπως προκύπτουν από τις επίσημες 
διατάξεις της Πολιτείας. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου θεμελιώνεται στην επιτυχή 
σύνταξη και λειτουργία του αναλυτικού προγράμματος. 
        Ο προσδιορισμός της έννοιας του Αναλυτικού Προγράμματος εκφράζεται από τον 
κάθε ειδικό επιστήμονα ανάλογα με το επιστημολογικό-θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 
ασπάζεται, την πολιτικοκοινωνική ιδεολογία που πιστεύει ότι τον εκφράζει, την εν γένει 
φιλοσοφία του και τις αντιλήψεις του για τη μάθηση, τη διδασκαλία και το ρόλο του 
σχολείου γενικότερα. Το επίσημο ΑΠ, στην επίσημη έκφρασή του αντανακλά το ιδεολογικό 
– κοινωνικό - πολιτικό υπόβαθρο και τις κυρίαρχες αξίες και παραδόσεις της κάθε χώρας. 
Από τη διαφορετική θεώρηση του ρόλου των Α.Π. προκύπτουν διάφοροι ορισμοί που 
αφορούν στα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα, και τα νέου τύπου Α.Π., γνωστότερα με 
τον όρο curricula. 
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        Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα ορίζονται ως διαγράμματα των 
περιεχομένων της διδασκαλίας, διαγράμματα μαθημάτων δηλαδή, για κάθε βαθμίδα 
εκπαίδευσης. Είναι επικεντρωμένα στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων και περιλαμβάνουν 
τους γενικούς σκοπούς και στόχους κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη πρέπει να διδαχθεί σε 
καθορισμένο χρόνο και σε συγκεκριμένους σχολικούς τύπους και τάξεις και απ’ αυτή την 
άποψη είναι σχέδιο δράσης που δεσμεύει τον εκπαιδευτικό. Αυτό το σχέδιο δράσης 
προσδιορίζει την ύλη και καθορίζει τη χρονική διάρκεια που θα διδαχθεί, όπως επίσης και τις 
διάφορες δραστηριότητες των μαθητών στη σχολική τάξη. 

Το παραδοσιακό πρόγραμμα θεωρείται πιεστικό ως προς τον καθορισμό του χρόνου 
διδασκαλίας των περιεχομένων, επιπλέον περιορίζει το διδάσκοντα σε συγκεκριμένο πλαίσιο 
ύλης, χρόνου και δραστηριοτήτων χωρίς να παρέχει μεθοδολογικές υποδείξεις για τη 
διδασκαλία των συγκεκριμένων ενοτήτων. Σε αντίθεση, το σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα 
(curriculum) θεωρείται ένας πλήρης οδηγός διδασκαλίας. Περιλαμβάνει, εκτός από τη 
διδακτέα ύλη και τους γενικούς σκοπούς, ένα πλήθος άλλων στοιχείων χρήσιμων για τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όπως είναι οι γενικοί και ειδικοί στόχοι κάθε μαθήματος, 
μεθοδολογικές υποδείξεις και δυνατότητες χρήσης των μέσων διδασκαλίας που επιτρέπουν 
στον εκπαιδευτικό να έχει ευελιξία τόσο στην επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και 
στόχων της διδασκαλίας των συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων όσο και στην αξιολόγηση 
των μαθητών. Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα δομούνται με βάση τους στόχους, τα 
περιεχόμενα, τις μεθοδολογικές υποδείξεις και τον έλεγχο επίτευξης στόχων. Οι τέσσερις 
άξονες – εκτός των άλλων – κάνουν σαφή τη διαφοροποιημένη δομή του «curriculum» σε 
σύγκριση με το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα. 
        Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει πολλούς και διάφορους ορισμούς του αναλυτικού 
προγράμματος, είτε με την παραδοσιακή έννοια του όρου είτε με τη σύγχρονη. Έτσι το 
αναλυτικό πρόγραμμα άλλοτε προσδιορίζεται ως ένα γραπτό σχέδιο δράσης το οποίο 
περιλαμβάνει στρατηγικές για την επίτευξη σκοπών, στόχων ή επιδιώξεων (συμπεριφορική – 
συστημική προσέγγιση), άλλοτε ευρύτερα ως οτιδήποτε έχει να κάνει με τις εμπειρίες των 
μαθητών που σχετίζονται με το σχολείο (ανθρωπιστική – αισθητική προσέγγιση) και άλλοτε 
γίνεται προσπάθεια συγκερασμού των δύο παραπάνω ακραίων προσεγγίσεων από ειδικούς οι 
οποίοι θεωρούν το αναλυτικό πρόγραμμα σύστημα για τη διαχείριση ή οργάνωση ανθρώπων 
και διαδικασιών οι οποίοι θα το εφαρμόσουν. 

Σχετικά με την έννοια του όρου curriculum – στην πραγματικότητα είναι όλο το 
πρόγραμμα της σχολικής εργασίας – έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί. Κατά την άποψη του 
Westphalen: «Με τον όρο curriculum εννοούμε έναν παιδαγωγικό σχεδιασμό, με τη βοήθεια 
του οποίου περιγράφεται εκ των προτέρων μια μελλοντική διδασκαλία». Άλλοι μελετητές 
θεωρούν ότι το curriculum αποτελείται από δύο άξονες: α) από όλες τις ενέργειες και 
δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και β) από το σύνολο των 
μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επίτευξή της. Από τους Neaglry και Evans ορίζεται 
ως το σύνολο των προσχεδιασμένων εμπειριών που το σχολείο παρέχει στους μαθητές με 
σκοπό να τους βοηθήσει στην επίτευξη των προκαθορισμένων σκοπών και στόχων 
αποδεσμεύοντας στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές των. 
       Σύμφωνα με τα ανοικτά curricula, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο 
στα ενδιαφέροντα των μαθητών προσφέροντας επιλεγόμενα μαθήματα, ευκαιριακή 
διδασκαλία διάφορων διδακτικών ενοτήτων, τη δυνατότητα της διαθεματικής προσέγγισης 
των περιεχομένων καθώς και τη δυνατότητα χρήσης υλικών και μέσων διδασκαλίας που 
καλλιεργούν την αυτενέργεια και προωθούν τη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Μέσα 
από το περιθώριο του ενδεικτικού πλαισίου και των εναλλακτικών επιλογών επιδιώκεται να 
εξασφαλιστεί η αυτονομία δασκάλου και μαθητών. Αποφεύγεται ο προκαθορισμός 
συγκεκριμένων στόχων, περιεχομένων, μεθόδων και δραστηριοτήτων διδασκαλίας – 
μάθησης. Μ’ αυτό τον τρόπο τα ανοικτά αναλυτικά προγράμματα (offene curricula) δίνουν 
πολλές δυνατότητες στο δάσκαλο και στους μαθητές να αναπτύξουν τη διερευνητική, 
μαθητοκεντρική και συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι το ΑΠ είναι ένα εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που το 
χρησιμοποιεί καθημερινά για τις ανάγκες της διδακτικής πράξης και το οποίο τον βοηθάει να 
γνωρίζει το τι, το πώς και το πότε της διδασκαλίας του. «Σύμφωνα δηλαδή με την κοινή 
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αντίληψη, το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο 
εκπαιδευτικός στην καθημερινή πράξη, ένα εργαλείο που του χρησιμεύει ως επαγγελματική 
πυξίδα και του λέει τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει». Το ΑΠ αφορά συνολικά 
την εκπαιδευτική εμπειρία, την ποιότητα και ποσότητα της ύλης, τους σκοπούς και τους 
στόχους, τις μεθόδους, τα μέσα αλλά και τις εμπειρίες των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς 
(σύστημα αξιών, αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητών). 
Σύμφωνα με τον Α. Ι. Oliver  «ως αναλυτικό πρόγραμμα θεωρούνται κατά περίπτωση:  
α) το σύνολο των εμπειριών του παιδιού  
β) το σύνολο των εμπειριών που αποχτά το παιδί υπό την καθοδήγηση του σχολείου 
γ) ο κύκλος των μαθημάτων που προσφέρει ένα σχολείο 
δ) η συστηματική προετοιμασία συγκεκριμένων μαθημάτων για συγκεκριμένους μαθητές και 
σκοπούς (π.χ. προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις) 
ε) μαθήματα μιας συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής  
στ) το συγκεκριμένο πρόγραμμα μιας επαγγελματικής σχολής 
ζ) τα μαθήματα για έναν συγκεκριμένο μαθητή 
 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος  
Ως «σχεδιασμός» θεωρείται το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας που καλείται «ανάπτυξη» 
χωρίς απαραίτητα ο σχεδιασμός να έπεται της ανάπτυξης σε μια γραμμική σχέση. Από τα 
προαναφερόμενα για το εννοιολογικό πλαίσιο του Α.Π. είναι προφανής η σημασία και η 
σπουδαιότητα των αναλυτικών προγραμμάτων για την επιτυχία της όλης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η ποιότητα των Α.Π. προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα της 
παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στους πολίτες κάθε χώρας. Επομένως ο σχεδιασμός και 
η ανάπτυξη του Α.Π. είναι μια δυναμική διαδικασία κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού 
περιεχομένου και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής 
κάθε κράτους που διαθέτει οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι κοινή διαπίστωση ότι 
το Α.Π. αποτελεί την επίσημη έκφραση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μιας κοινωνίας. Ο 
επιτυχής σχεδιασμός του διασφαλίζει την ποιότητά του η οποία «αποτελεί ίσως την 
βασικότερη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα». 
Από τη μελέτη του θέματος του σχεδιασμού και ανάπτυξης των αναλυτικών προγραμμάτων 
προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων όπως: 
• Ποιοι λόγοι επιβάλλουν (ή ποιες αναγκαιότητες συντρέχουν) το σχεδιασμό ή την 
αναμόρφωση ενός αναλυτικού προγράμματος; 
• Ποιες είναι οι απαραίτητες διαδικασίες για την εκπόνησή του; 
• Ποιος έχει την ευθύνη της απόφασης και της υλοποίησης της όλης διαδικασίας για τη 
σύνταξη των Α.Π.; 
• Ποιοι συμμετέχουν (ή πρέπει να συμμετέχουν) στο σχεδιασμό;  
• Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις σχεδιασμού; 
• Ποιες είναι οι βασικές αρχές σχεδιασμού; 
• Ποιες είναι οι πηγές των Α.Π.; 

Η σημαντικότητα του σχεδιασμού έχει αποτελέσει την προβληματική μελέτης 
των Α.Π. από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. 
Από τότε δηλαδή που το Α.Π. δεν αποτελεί μόνο ένα σχέδιο, έναν οδηγό όπου 
αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι, τα περιεχόμενα, οι 
δραστηριότητες, οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης, ή 
απλά ένα χρηστικό εργαλείο για την καθημερινή διδακτική πράξη, αλλά ένα 
«πολιτικό-κοινωνικό κείμενο» που αντανακλά φιλοσοφικές, πολιτικές, κοινωνικές 
και παιδαγωγικές αντιλήψεις με πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις που αφορούν στη 
διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησής του. Η ανάπτυξη δηλαδή, ενός 
ΑΠ «δεν είναι μια τεχνική ή τεχνοκρατική διαδικασία που υλοποιείται με την 
επίτευξη ορισμένων εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων, ως μια ουδέτερη 
δραστηριότητα αλλά μια πολύπλοκη διαδικασία». 
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Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στο ρόλο του σχολείου 
έχουν ως αποτέλεσμα να διατυπώνονται διάφορες προτάσεις για αναμόρφωση των 
αναλυτικών προγραμμάτων. Πολλοί λόγοι καθιστούν αναγκαία την αναμόρφωση των Α.Π. 
Κυριότεροι απ’ αυτούς είναι: 
α) Οι ριζικές αλλαγές στον κόσμο. (Αφορούν το πρόβλημα προετοιμασίας των παιδιών για 
έναν αυριανό διαφορετικό κόσμο. Ποια μορφή πρέπει να έχουν τα αναλυτικά προγράμματα 
για να προετοιμάσουν καλύτερα τα παιδιά για έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πως περίπου θα 
είναι αύριο;) 
β) Η έκρηξη των γνώσεων.( Το σχολείο πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση χωρίς να 
επιβαρύνει ψυχικά και σωματικά τους μαθητές, αλλά και χωρίς περιορισμό των σύγχρονων 
γνώσεων της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης). 
γ) Εγγενείς αδυναμίες του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος (έλλειψη έρευνας για τα 
Α.Π., λειτουργικές αδυναμίες που οφείλονται στο γεγονός ότι ξεκινούν πάντα και 
αποκλειστικά από τα περιεχόμενα διδασκαλίας) 
δ) Διόγκωση αριθμού των μαθητών (επέκταση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ποικιλία αναγκών 
μαθητών, έμφαση του Α.Π. στη μορφωτική αλλά και την κοινωνικοποιητική λειτουργία του 
Σχολείου). 
ε) Η σχέση εκπαιδευτικών και ειδικών στη σύνταξη των Α.Π. (μεταβολή του ρόλου των 
εκπαιδευτικών, απαίτηση για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και διαδικασιών σύνταξης 
Α.Π.). 

 
Η εκπόνηση ενός κατάλληλα σχεδιασμένου Α.Π. επιδιώκει την ικανοποίηση του 

συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών και των προτεραιοτήτων που θέτει η πολιτεία. Σε 
χώρες στις οποίες η οργάνωση της εκπαίδευσης έχει πάρει επιστημονική μορφή, κατά τη 
διαδικασία του σχεδιασμού, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του πληθυσμού για τον οποίο 
σχεδιάζεται το συγκεκριμένο Α.Π. και οι οποίες έχουν προκύψει κατόπιν συστηματικής 
εξέτασης που έχει προηγηθεί. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «αξιολόγηση αναγκών» (Νeeds 
assessment) και μέσα απ’ αυτήν εντοπίζονται και προσδιορίζονται οι ανάγκες που υπάρχουν 
και στη συνέχεια καθορίζεται τι πρέπει να υπάρχει για την αντιμετώπιση αυτών των 
αναγκών. Ο εντοπισμός, η ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών, η επιλογή λύσεων, η 
εφαρμογή και η αξιολόγησή των είναι το πρότυπο του Kaufman γνωστό ως «Συστημική 
Προσέγγιση της Εκπαίδευσης» (System Approach to Education).  

 
Σχεδιάγραμμα (1): Η διαδικασία μιας προβληματικής κατάστασης από τον Roger A. 

Kaufman 
 

 
 
 
 
 

Σημείωση: Η διακεκομμένη γραμμή υπονοεί την επανάληψη της διαδικασίας ( αν 
χρειαστεί) 

2.0 ανάλυση  του 
προβλήματος και 
τοποθέτηση στόχων        

1.0 εντόπιση 
του προβλήματος            

3.0 επιλογή στρατηγικής 
λύσης από τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές περιπτώσεις 
 

 4.0  εφαρμογή            
στρατηγικής  λύσης   

5.0 αξιολόγηση της  
αποδοτικότητάς της 
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Σύμφωνα μ’ αυτό το πρότυπο, στο πρώτο στάδιο προσδιορίζονται οι υπάρχουσες 

ανάγκες της μαθητικής κοινωνίας. Στο δεύτερο στάδιο αναλύονται αυτές οι ανάγκες και 
τοποθετούνται οι στόχοι που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Στο τρίτο 
στάδιο επιλέγονται στρατηγικές και τρόποι που θεωρούνται κατάλληλοι για τη λύση του 
προβλήματος (αποφασίζεται ποια θεωρία Α.Π. εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών, 
επιλέγονται μαθήματα, περιεχόμενα, μέθοδοι και μέσα, αξιολόγηση, τρόποι επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών οι οποίοι θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα). Στο τέταρτο στάδιο γίνεται 
δοκιμαστική εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων σε πρακτικό επίπεδο (ειδικά όταν 
διεξάγεται η προεργασία για την εκπόνηση). Στο πέμπτο στάδιο αξιολογούνται τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής (η αξιολόγηση σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα λειτουργεί 
ανατροφοδοτικά. Οδηγεί δηλαδή, στην επανάληψη της διαδικασίας). 
       Η κοινωνική αυτή πραγματικότητα που επιβάλλει την αναμόρφωση του Α.Π. 
συνίσταται από πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Κάτω από το 
πρίσμα των νέων δεδομένων που προκύπτουν απ’ αυτές τις αλλαγές αλλά και των 
επιθυμητών επιδιώξεων είναι απαραίτητος ένας νέος εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Οι 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα «είτε έχουν επηρεάσει, είτε θα 
επηρεάσουν, είτε θα έπρεπε να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα το αναλυτικό πρόγραμμα»  και 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του Α.Π. ομαδοποιούνται ως εξής: 
α) η έκρηξη της γνώσης,  
β) το πρόβλημα του ελεύθερου χρόνου, 
γ) το πρόβλημα της ειρήνης 
δ) το πρόβλημα του φυσικού περιβάλλοντος 
ε) η πολυπολιτισμικότητα 
στ) τα κοινωνικά προβλήματα 
ζ) ο Τρίτος Κόσμος 
η) η αναβίωση του φιλελευθερισμού 
θ) οι νέες τεχνολογίες  
ι) η δια βίου μάθηση 
ια) η μεταβολή του ρόλου των εκπαιδευτικών  
ιβ)οι παιδαγωγικές αλλαγές  
ιγ) οι πολυεθνικές και νέες ανάγκες  
ιδ) το πρόβλημα της υγείας 
ιε) το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας  
ιστ) το παγκόσμιο χωριό (Global Village) 
 
Σύγχρονη πραγματικότητα 
Το Α.Π. είναι ένα κοινωνικό προϊόν που εκφράζει και αντανακλά το αποτέλεσμα των 
διεργασιών της κοινωνίας καθώς και ένας παιδαγωγικός μηχανισμός καθοδήγησης της 
μάθησης. Ο Dewy θεωρούσε ότι η εκπαίδευση εξαρτάται από δύο παράγοντες που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, το μαθητή και το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι εξίσου 
σημαντικοί και παρόντες σε κάθε συνθήκη μάθησης. Επομένως χωρίς μια ολοκληρωτική 
μελέτη και θεώρηση αυτών των παραγόντων είναι αδύνατος ο σχεδιασμός και η 
πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πολύπλοκο και πολυδιάστατο της 
φύσης του Α.Π. συνεπάγεται τη σύνδεσή του με πολλές και ποικίλες μεταβλητές 
(παιδαγωγικές, κοινωνικές), με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός και η σύνταξή του να επηρεάζεται 
άμεσα ή έμμεσα από διάφορους γενικούς και ειδικούς παράγοντες καθώς επίσης και από 
διάφορους φορείς οι οποίοι έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και 
ασκούν πιέσεις συνήθως διακριτικές ή όχι τόσο εμφανείς – χωρίς αυτό να περιορίζει την 
αποτελεσματικότητά τους – κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του Α.Π. Γενικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν τη σύνταξη του Α.Π. είναι η παράδοση, η κουλτούρα, η ιστορία κάθε λαού, 
η πολιτικο – κοινωνικο - οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας, η τεχνολογική εξέλιξη με 
τις σχετικές ανάγκες που δημιουργεί, η θρησκεία, διαθέσιμα μέσα και φυσικοί πόροι κ.ά. 
Στους ειδικούς παράγοντες περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί του σχεδιασμού και της 
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ευθύνης των εκπαιδευτικών πραγμάτων, οι εκπαιδευτικοί της υλοποίησης των αναλυτικών 
προγραμμάτων, οι γονείς, η φύση και η ηλικία των μαθητών. 

Ο Jones υποστηρίζει ότι το Α.Π. επηρεάζεται από τις ανάγκες, από την παράδοση, 
από τον κόσμο των γνώσεων και από τη φύση των μαθητών. Χωρίζει τα συγκεκριμένα 
πρόσωπα που επηρεάζουν το Α.Π. σε τρεις κατηγορίες. Τα άτομα έξω από το σχολείο 
(γονείς, κοινό, άλλα μέλη της κοινωνίας) που ασκούν πιέσεις για αλλαγές, αλλά δεν κάνουν 
τίποτα γι’ αυτές τις αλλαγές. Οι επαγγελματίες που εργάζονται εκτός σχολείου (συγγραφείς 
βιβλίων, εκδότες, ερευνητές, συντάκτες των Α.Π., αρχιτέκτονες σχολικών κτηρίων) αλλά δεν 
έχουν άμεση επικοινωνία με τους μαθητές. Τα άτομα μέσα στο σχολείο που είναι υπεύθυνα 
για τη δράση του (διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί).  Η ισορροπία των πολλές φορές 
αντικρουόμενων επιδράσεων που προέρχονται από διάφορες πηγές και διάφορους φορείς 
αποτελεί το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου για το σχεδιασμό του Α.Π. και ερμηνεύει το 
ρόλο των επίσημων φορέων που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό του Α.Π. εξισορροπώντας προς 
όφελος του προγράμματος τις διάφορες αντικρουόμενες επιδράσεις. Η κοινωνικοποίηση των 
μαθητών με την αποδοχή και εσωτερίκευση ρόλων, στάσεων, αξιών και συμπεριφορών 
καθώς και με την αναπαραγωγή και διατήρηση της κοινωνικής και εθνικής συνέχειας, ως 
στοιχείων που συντελούν στη διαμόρφωση της εθνικής και σήμερα προσδοκώμενης 
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ταυτότητας, επίσης, τα δεδομένα για την οργάνωση της γνώσης 
όπως η φύση της γνώσης, η επιλογή περιεχομένων, η χρήση και ανάπτυξη διδακτικών μέσων 
(κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια και συμπληρωματικό υλικού κ.ά.), η επιλογή μοντέλων 
οργάνωσης της σχολικής γνώσης που χρησιμοποιούνται στο στάδιο του σχεδιασμού για την 
επιλογή των διδακτικών μεθόδων, ανάλογα με τους προτιθέμενους σκοπούς και στόχους που 
επιδιώκονται, παίζουν ρόλο και λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του Α.Π. 
 

(Σχεδιάγραμμα 3): Η σύνδεση των μεταβλητών στο μοντέλο της πολιτισμικής 
ανάλυσης 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η γενικότερα αποδεκτή αντίληψη για 
τη δομή του επίσημου Α.Π. είναι αυτή που το θεωρεί ως αποτέλεσμα συνάρθρωσης και 
αλληλεξάρτησης των παρακάτω στοιχείων: 

1.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
-Σκοποί 
-Αξία- 
-Η δομή της γνώσης  

2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
-Κοινωνική αλλαγή 
-Τεχνολογική αλλαγή  
-Ιδεολογική αλλαγή 

3. Μια επιλογή από την 
πολιτισμική παράδοση 

4.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 Εξέλιξη -  Διδασκαλία 
Μάθηση  - Κίνητρα 

5. Οργάνωση ΑΠ σε επιμέρους 
συνεχή στάδια 
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α) επιλογής στόχων, 
β) επιλογής διαδικασιών μάθησης, 
γ) επιλογής περιεχομένου, 
δ) επιλογής μεθόδων αξιολόγησης και 
ε) επιλογής ρυθμών μετάβασης. 

Με τα δομικά αυτά στοιχεία κατασκευής του Α.Π. σχετίζονται τα τρία γνωστικά 
πλαίσια που εμπλέκονται στη διδακτική διαμεσολάβηση: Το πρώτο είναι το σώμα της 
γνώσης που θεωρείται έγκυρη από την επιστημονική κοινότητα, το δεύτερο είναι το πλαίσιο 
των γνώσεων που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο και το τρίτο η «καθημερινή» - 
βιωματική γνώση. Συμπερασματικά ως προς τη δομή μπορούμε να πούμε ότι τα Α.Π. 
αποτελούνται από τα παρακάτω συστατικά: 

α) το υποκείμενο μάθησης στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο 
β) τους σκοπούς και στόχους στην ανάπτυξη ενός Α.Π. 
γ) τη μορφή του θεματικού περιεχομένου, τα όρια και τη διαδοχή 
δ) τους τρόπους διεκπεραίωσης (μεθοδολογία και μαθησιακά περιβάλλοντα) και 
ε) την αξιολόγηση» 

        Η προφανής αλληλεξάρτηση των συστατικών αυτών είναι θεμελιακή και ανάλογη 
της λειτουργίας συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή, κάθε αλλαγή σε ένα 
στοιχείο (υποσύστημα) επιδρά σε ολόκληρο το σύστημα. Όσοι ασχολούνται με το Α.Π. 
ισχυρίζονται πως για το σχεδιασμό ενός καλού Α.Π. πρέπει να τηρούνται ορισμένες γενικές 
αρχές. Ωστόσο οι δυσκολίες που προκύπτουν σε ότι αφορά την εννοιολογική αποσαφήνιση 
του όρου, εξακολουθούν να υφίστανται και κατά τη διαδικασία σχεδιασμού αφού οι 
ιδεολογικές επιλογές των φορέων σχεδιασμού και οι απόψεις που υιοθετούνται ως προς τη 
φύση της μάθησης και της διδασκαλίας είναι συνυφασμένες με τη διαδικασία σχεδιασμού. Σε 
γενικές γραμμές η πορεία σχεδιασμού ενός Α.Π. ακολουθεί τις διαδοχικές φάσεις όπως 
περιγράφονται παρακάτω: Οι ειδικοί-φορείς σχεδιασμού με βάση τα δεδομένα που έχουν 
υπόψη τους σχετικά με τις τρεις (βασικές) μεταβλητές, μαθητής, κοινωνία, επιστήμη, 
καθορίζουν τους σκοπούς και στόχους και επιλέγουν το μοντέλο Α.Π. που θεωρείται 
καταλληλότερο για την επίτευξη των πρωταρχικών τους θέσεων. Ακολουθεί η πειραματική 
εφαρμογή του νέου Α.Π. Οι πληροφορίες και συμπεράσματα που προκύπτουν απ’ την 
πειραματική εφαρμογή χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος. 
Η αξιολόγηση λειτουργεί ανατροφοδοτικά με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του αναλυτικού 
προγράμματος.  
 
Μοντέλα Σχεδιασμού 
 Η Ε. Χειμαριού στην εργασία της Αναλυτικά Προγράμματα: Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού  
παρουσιάζει μια διάκριση των μοντέλων ΑΠ με βάση δύο κριτήρια:  

α) την οργάνωση της διδακτέας ύλης, δηλαδή, ταξινόμηση μορφωτικών αγαθών και  
β) τη γενική κατεύθυνση ή φιλοσοφία τους. 
Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο τα μοντέλα ΑΠ διακρίνονται σε: 

1) γραμμικά ΑΠ (επιμέρους ενότητες και εμπειρίες μάθησης δομημένες σε ένα είδος 
γραμμικής συνέχειας), 
2) σπειροειδή ΑΠ (οργάνωση σχετικών γνωστικών περιοχών με δυνατότητα επανόδου στην 
ευρύτερη εξέταση ενός θέματος Α μετά την εξέταση ενός άλλου σχετικού θέματος Β), 
3) ΑΠ με μορφή πυραμίδας (κοινή βάση για όλους τους μαθητές με δυνατότητα εξειδίκευσης 
σε μια ή περισσότερες περιοχές) και 
4) ΑΠ με μορφή «project» (οι μαθητές καλύπτουν ένα παρεχόμενο πλαίσιο μαθημάτων σε ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα με συχνότητα που αποφασίζεται από τους ίδιους ή τις ομάδες 
που είναι ενταγμένοι) 
       Ως προς τη φιλοσοφία ή το γενικό προσανατολισμό τα μοντέλα ΑΠ διακρίνονται σε:  
1) θεματοκεντρικά ΑΠ (Subject-centered curriculum). Τα παλαιότερα και ίσως τα πλέον 
διαδεδομένα ΑΠ. Σχεδιάζονται με τη λογική των ταξινομημένων γνωστικών περιοχών και 
ενθαρρύνουν την πρόσκτηση και απομνημόνευση πληροφοριών. 
2) μαθητοκεντρικά ΑΠ (learner-centered curriculum). Σχεδιάζονται με έμφαση στον 
εσωτερικό-ψυχικό κόσμο, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η προσφερόμενη 
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γνώση λειτουργεί όχι ως αυτοσκοπός, αλλά, ως μέσο ή απόκτηση εμπειριών για την επίλυση 
προβλημάτων και  
3) προβληματο-κεντρικά ΑΠ (problem-centered and inquiry centered curriculum). 
Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά, δομούνται με βάση 
τις απορίες, τα ερωτήματα και τους γενικότερους προβληματισμούς των μαθητών με σκοπό 
την απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. 
       Είναι ευνόητο ότι η επιλογή μοντέλου ΑΠ συνδέεται αναπόσπαστα με την επιλογή 
περιεχομένων μάθησης ενός αναλυτικού προγράμματος. 
       Ο Bobbitt πρότεινε πέντε στάδια απαραίτητα για το σχεδιασμό του ΑΠ:  
1) Ανάλυση συνολικής ανθρώπινης εμπειρίας. Αναλύεται η ανθρώπινη εμπειρία στις διάφορες 
συνιστώσες ή δραστηριότητες που την αποτελούν όπως τη γλώσσα, την κοινωνική ζωή, τη 
ζωή στο σπίτι, την υγεία, τα επαγγέλματα, την πολιτική, τη θρησκευτική ζωή, την 
ψυχαγωγία.  
2) Ανάλυση έργου. Κάθε δραστηριότητα ή εμπειρία αναλύεται περαιτέρω σε ειδικότερες 
δραστηριότητες ή εμπειρίες.  
3) Διατύπωση στόχων. Για κάθε μια από τις δραστηριότητες που προκύπτουν διατυπώνονται 
εκπαιδευτικοί στόχοι οι οποίοι είναι περισσότερο γενικοί σκοποί για τις διάφορες 
συνιστώσες-δραστηριότητες της ανθρώπινης εμπειρίας.  
4) Επιλογή στόχων. Από τους στόχους που διατυπώθηκαν επιλέγονται εκείνοι οι οποίοι θα 
χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μαθητικών δραστηριοτήτων ως εξής: 
α) Επιλέγονται στόχοι οι οποίοι δεν επιτυγχάνονται μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων. 
β) Επιλέγονται στόχοι η επίτευξη των οποίων δεν συναντά πρακτικά εμπόδια. 
γ) Δεν επιλέγονται στόχοι οι οποίοι συναντούν την αντίθεση της τοπικής ή ευρύτερης 
κοινωνίας (π.χ. θρησκεία, οικονομία, υγεία). 
δ) Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή στόχων οι οποίοι βοηθούν τους μαθητές να έχουν 
μια επαρκή ενήλικη ζωή χωρίς μειονεκτήματα. 
ε) Επιλέγονται και διαφοροποιούνται εκείνοι οι στόχοι, η επίτευξη των οποίων εκτιμάται ότι 
είναι μέσα στις δυνατότητες όλων των μαθητών. 
5) Λεπτομερειακός σχεδιασμός. Παρατίθενται λεπτομερώς και αναλόγως ηλικίας και τάξης 
όλες οι δραστηριότητες που εξασφαλίζουν κατά το δυνατό την επιτυχία των επιλεγμένων 
στόχων. Στο σύνολό τους οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν το αναλυτικό πρόγραμμα. 
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Περίληψη 
΄Ενα εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάζεται προβλέποντας το μέλλον, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό 
επηρεασμένο από τα δεδομένα της εποχής που προτείνεται. Το επιθυμητό θα ήταν η δυνατότητα 
πρότασης ενός εκπαιδευτικού συστήματος αυτόματα προσαρμοζόμενου στις κοινωνικές αλλαγές. Αντί 
αυτού όμως στην Α/βάθμια εκπαίδευση παρατηρείται ομοιομορφία της εκπαίδευσης, που αγνοεί τις 
τοπικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των τόπων και του περιβάλλοντος του κάθε σχολείου. Η 
απαιτούμενη ομοιογένεια της γνώσης αγνοεί την ανομοιογένεια των τοπικών συνθηκών και 
καταστρατηγεί την παιδοκεντρικότητα του συστήματος, αφού δεσμεύει το δάσκαλο με ένα κεντρικό- 
όμοιο για όλες τις συνθήκες και όλους τους μαθητές- Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η συνειδητή 
απελευθέρωση του εκπαιδευτικού από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα δε σημαίνει απομάκρυνση 
από τη σκοπιμότητα και τους στόχους του Σχολείου, αλλά  προσαρμογή στον κάθε μαθητή και στις 
απαιτήσεις της κάθε κοινωνίας. Η αποδοτικότητα της αυτονομίας του δασκάλου θα μετρηθεί από την 
αντίληψη που θα αποκτήσουν οι μαθητές για τον κόσμο και τον πολιτισμό. Στη μελέτη αυτή 
προτείνουμε ένα ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στο μάθημα των Θρησκευτικών του Δημοτικού 
Σχολείου, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον, σε κάθε μαθητή, ανταποκρινόμενο 
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε κοινωνίας. Το πρόγραμμα αυτό αυτονομεί το δάσκαλο και 
τους μαθητές από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να αντιστέκεται σε χρονικές και 
χωρικές μεταβολές. Ανάλογα προγράμματα, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν να εκπονηθούν και να 
εφαρμοστούν σε όλα τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα αυτό δίνει μεγάλη δυνατότητα 
ευελιξίας στο δάσκαλο να περνά στους μαθητές τις βασικές έννοιες που πρέπει να διδαχθούν στα 
θρησκευτικά, αβίαστα και φυσικά. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες των μαθητών, τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και προτείνει συνδέσεις που μπορούν να κάνουν αυτοί με τα άλλα 
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μαθήματα. Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι το μάθημα Θρησκευτικών θα αναβαθμιστεί και θα 
αποκτήσει χρηστικότητα, επιτρέποντας στους μαθητές να το βιώσουν, αφού θα έχουν τη δυνατότητα 
και το χρόνο να το εμπλουτίσουν με πολλές δραστηριότητες. Στόχος είναι επιτευχθεί η μέγιστη 
ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών, η εμπέδωση της ύλης και η συνακολουθία της 
συμπεριφοράς με την ηλικιακή ωριμότητα του παιδιού. Αν το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρεί αρκετό να 
παράγει απλά απόφοιτους των σχολείων, έτοιμους για την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, 
τότε τα παραδοσιακά προγράμματα είναι αρκετά.  Αν όμως θέλει να προετοιμάζει συμμέτοχους του 
πολιτισμού μας, ανθρώπους με ανοικτούς ορίζοντες που θα σέβονται και θα τιμούν τις ιδιαιτερότητες 
των άλλων τότε απαιτούνται ανοικτά, ευέλικτα προγράμματα σπουδών. 
 
SUMMARY 
An educational system is planning by foreseeing the future, but it is affected by the facts of the era that 
it is addressed. The desirable result would be the suggestion possibility of an educational system that 
will be automatically adjusted to social changes. Instead of that, in secondary education takes over the 
uniformity of the education that ignores the local and social peculiarities of the locations and the 
environments of the schools. The homogeneity of the knowledge ignores the lack of homogeneity of 
the local conditions and circumvents the system that is focused to child, since does not allow the 
teacher to apply the class schedule and having as a base the experiences and the worlds of every child. 
The teacher, even when is not facing multicultural envelopments, he is opposite to the local 
experiences of the societies, that there were not expected from the official schedule. This makes more 
difficult the planning of the teaching program and the teacher’s attempt. For this reason, the teacher is 
obliged to the release of his work from the typical program. The teacher’s conscious liberation from the 
Analytical Program is not a removal from the goal and the targets of the school… The effectiveness of 
the independence that the teacher chooses under the needs of adjustment of the school at the demands 
of the local societies is measured from the completeness of the students’ perception that these are 
taking, for the world and the civilization.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Η σχέση μεταξύ σκοπιμότητας και βαθμού ικανοποίησης των στόχων ενός εκπαιδευτικού 
συστήματος ποικίλει κατά τις περιόδους εφαρμογής του ( Γ. Βρεττός- Α. Καψάλης 1997). 
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα, την περίοδο που σχεδιάζεται, θεωρεί ότι αξιοποιεί τις εξελίξεις 
της παιδαγωγικής, ότι αφομοιώνει τις κοινωνικές τάσεις και  προβλέπει τις μελλοντικές 
ανάγκες της κοινωνίας που εξυπηρετεί ( S. Robinsohn 1969). Ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
δηλαδή όταν τίθεται σε εφαρμογή προεξοφλεί τα αποτελέσματα που θα επιφέρει στο μέλλον, 
καθώς είναι  επηρεασμένο από τα δεδομένα της εποχής που προτείνεται και τους 
συγκυριακούς παράγοντες που αξιολογούν την αποδοτικότητά του (W.Troeger 1986).     

Το φαινόμενο της προεξόφλησης των αποτελεσμάτων μιας εκπαιδευτικής πολιτικής 
είναι χαρακτηριστικό των συστημάτων που δεσμεύονται από λεπτομερή κεντρικό σχεδιασμό, 
όπως είναι η ελληνική περίπτωση (Γ. Βρεττός- Α. Καψάλης 1997). Το επιθυμητό και 
βέλτιστο θα ήταν η δυνατότητα εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού συστήματος, αυτόματα 
προσαρμοζόμενου στις κοινωνικές αλλαγές, κάτι μεθοδολογικά αδιανόητο για τις κοινωνίες 
που προήλθαν από τον βιομηχανικό πολιτισμό και οργανώθηκαν με κύριο χαρακτηριστικό 
την παρεμβατικότητα της κεντρικής εξουσίας. Τα ευέλικτα διοικητικά συστήματα μπορούν 
να εφαρμοστούν σε αποκεντρωμένες διοικήσεις, με ουσιαστική αυτοδιοίκηση και με λογική 
συγκέντρωση πληθυσμού, ώστε να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος και να υπολογίζεται η 
αξιολόγηση της κοινωνικής υπευθυνότητας των υπηρεσιών ( Κ. Χρυσαφίδης 2000).  

Αντ’ αυτού στην α/βάθμια ελληνική εκπαίδευση επαναλαμβάνονται οι δεσμεύσεις 
για ομοιομορφία της διδασκαλίας ( Η. Ματσαγγούρας 2000). Το εκπαιδευτικό σύστημα  είναι 
σχεδιασμένο για να ελέγχεται κεντρικά και έτσι αγνοούνται οι τοπικές και κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες που θα έπρεπε να είναι η αφετηρία της εκπαιδευτικής προσπάθειας.  Η 
απαιτούμενη ομοιογένεια της γνώσης θέλει να αγνοεί την ανομοιογένεια των τοπικών 
συνθηκών και έτσι καταστρατηγεί ουσιαστικά την πρόσφατα εισηγμένη παιδοκεντρικότητα 
του συστήματος. Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα ο εκπαιδευτικός, ακόμα και όταν δεν 
αντιμετωπίζει πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, έρχεται αντιμέτωπος με τα βιώματα των 
τοπικών κοινωνιών, που συνήθως δεν προβλέφθηκαν από το επίσημο πρόγραμμα ( M. Apple 
1986 και Φ. Κοσσυβάκη 1998). Αυτή η πραγματικότητα δυσχεραίνει το σχεδιασμό του 
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προγράμματος διδασκαλίας της 9/χρονης βασικής εκπαίδευσης, αφού δεν μπορεί να υπάρξει 
αντικειμενική  κεντρική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, ούτε της προσπάθειας των 
εκπαιδευτικών  (Χ.Κωνσταντίνου 2000).  

Για να εναρμονίσει ο δάσκαλος τα διδακτικά γνωστικά αντικείμενα με τις ανάγκες, 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες κάθε κοινωνίας είναι 
ανάγκη να αποδεσμευτεί από το τυπικό πρόγραμμα, χωρίς να απομακρυνθεί από τη 
σκοπιμότητα και τους στόχους του σχολείου, δηλαδή να αποδεχθεί την ευθύνη της 
αυτονομίας του ( Γ. Μαυρογιώργος 1992) 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις θελήσαμε να προτείνουμε τροποποίηση του Αναλυτικού 
Προγράμματος του μαθήματος των Θρησκευτικών, παρέχοντας αφενός αυτονομία στο έργο 
του δασκάλου, δίνοντας αφετέρου τη δυνατότητα εφαρμογής ενός πραγματικά γνήσιου 
διαθεματικού πλαισίου δράσης στους μαθητές. Το πρόγραμμα αυτό είναι σε αρκετό βαθμό 
διαφοροποιημένο από το επίσημο ΔΕΠΠΣ και προσαρμοσμένο στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
παίρνει επίσης υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις ανάγκες και τη βασική μόνο 
θεματολογία του επίσημου Α.Π., υιοθετώντας και αναπτύσσοντας διεξοδικά τις βασικές 
έννοιες κάθε κεφαλαίου Ως μεθοδολογία χρησιμοποιείται η βιωματική προσέγγιση της 
μάθησης και εφαρμόζεται η  μέθοδος project.  

Πιστεύουμε ότι και το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών  
που στηρίζεται στη Διαθεματική προσέγγιση της μάθησης δεν παρέχει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης της εν λόγω μεθοδολογίας, διότι εμποδίζεται από το χρονικό περιορισμό των δύο 
διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα  αλλά κι από την ποσότητα της ύλης που εξακολουθεί να 
είναι μεγάλη και όχι πάντα χρηστική. Με τον τρόπο όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο να 
επιτευχθούν ενδοκλαδικές και διακλαδικές διασυνδέσεις. Είναι επίσης πολύ δύσκολο να  
διδαχθεί η γνώση σε ενιαιοποιημένη μορφή και να προσφέρει ολιστικές εικόνες της 
πραγματικότητας. Αν συνδυάσει κανείς και την περιορισμένης έκτασης ενημέρωση των 
δασκάλων σε θέματα διαθεματικότητας εύκολα συμπεραίνει ότι ο τρόπος διδασκαλίας δεν θα 
διαφοροποιηθεί, σε σημαντικό τουλάχιστον βαθμό, από όσα μέχρι τώρα ίσχυαν. 

Για το λόγο αυτό  προτείνουμε την τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος έτσι 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο δάσκαλο να διδάσκει το μάθημα διαθεματικά, 
προσφέροντας ολότητα και ενότητα των περιεχομένων, αφού θα προσεγγίζονται μέσα από τα 
επιμέρους μαθήματα ή επιστημονικούς κλάδους με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη, 
ολοκληρωμένη και ενιαία κατανόησή τους. Σαν συνέπεια θα επέλθει η αλλαγή στη μέθοδο 
διδασκαλίας που από δασκαλοκεντρική θα γίνει ενεργητική και ερευνητική και η αναγνώριση 
της προσωπικότητας του μαθητή σαν κεντρικού στόχου της διδασκαλίας. 

Έτσι προτείνουμε να μη διδάσκονται όλες οι ενότητες κάθε τάξης, αλλά κάθε μήνα, 
περίπου, να διδάσκεται ένα κεφάλαιο, το οποίο θα περιέχει τις κεντρικές ιδέες και νοήματα 
του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό θα διδάσκεται διαθεματικά, αφού θα υπάρχει η άνεση 
χρόνου και θα δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές να το συνδέσουν με πολλά άλλα 
γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον δεν θα είναι υποχρεωτική η τήρηση των δύο διδακτικών 
ωρών ανά εβδομάδα, αλλά αυτό θα ρυθμίζεται από το δάσκαλο, τους μαθητές, την 
επιβαλλόμενη από τα υπόλοιπα μαθήματα σύνδεση και τις τοπικές συνθήκες.  Μπορεί 
δηλαδή κάποια μέρα να δραστηριοποιούνται οι μαθητές περισσότερες της μιας διδακτικές 
ώρες και άλλες καθόλου.  

Δίνεται επομένως μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας στο δάσκαλο να περνά στους 
μαθητές τις βασικές έννοιες που πρέπει να διδαχθούν στα θρησκευτικά αβίαστα και φυσικά 
και να το πραγματοποιεί αυτό ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών, τις συνδέσεις που 
μπορούν να κάνουν αυτοί με τα άλλα μαθήματα και το ενδιαφέρουν που θα έχουν. Με τον 
τρόπο αυτό θα αναβαθμιστεί το μάθημα και θα αποκτήσει χρηστικότητα, επιτρέποντας στους 
μαθητές να το βιώσουν, αφού θα έχουν τη δυνατότητα και το χρόνο να το εμπλουτίσουν με 
πολλές δραστηριότητες. 

Στόχος είναι επιτευχθεί η μέγιστη ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας των 
μαθητών, η εμπέδωση της ύλης και η συνακολουθία της συμπεριφοράς με την ηλικιακή 
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ωριμότητα του παιδιού. Αν το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρεί αρκετό να παράγει απλά 
απόφοιτους των σχολείων, έτοιμους για την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, τότε 
τα παραδοσιακά προγράμματα είναι αρκετά.  Αν όμως θέλει να προετοιμάζει συμμέτοχους 
του πολιτισμού μας, ανθρώπους με ανοικτούς ορίζοντες που θα σέβονται και θα τιμούν τις 
ιδιαιτερότητες των άλλων τότε απαιτούνται ανοικτά, ευέλικτα προγράμματα σπουδών. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
Για την εφαρμογή του προγράμματος επιλέχθηκαν 6 διδακτικές ενότητες, που αντιστοιχούν 
στα 6 κεφάλαια της ύλης του μαθήματος Θρησκευτικών της Ε΄ τάξης  Από κάθε ενότητα 
επιλέχθηκε ένα θέμα, το οποίο περιλαμβάνει τις κεντρικές ιδέες και τα νοήματα του 
κεφαλαίου. Θεωρήθηκε ότι μ΄ αυτόν τον τρόπο θα γίνει μεγαλύτερη και βαθύτερη  ανάλυση 
των εννοιών αυτών, ώστε να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά και να μπορέσουν να βιωθούν 
και να εφαρμοστούν στην πράξη. ΄Ολες οι ενότητες θα διδαχθούν με τη μέθοδο της 
βιωματικής προσέγγισης διδασκαλίας, δηλαδή τη συνεργασία των μαθητών, τις ομαδικές 
εργασίες; τις εξόδους από το σχολείο, τις παρουσιάσεις των εργασιών από τους μαθητές.   

      Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Θρησκευτικών έχει τίτλο ΄΄Οι αγώνες στη ζωή μας 
΄΄. Από το κεφάλαιο αυτό επιλέχθηκαν να διδαχθούν οι έννοιες της συνεργασίας, της 
ομαδικότητας και της υγιούς αγωνιστικότητας στη ζωή, μέσα από το παιχνίδι, επειδή 
παρατηρήθηκε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά λείπουν από τα παιδιά και θα ήταν ευκαιρία μέσα 
από παιχνίδι να ευαισθητοποιηθούν σ΄ αυτές τις έννοιες και να τις εφαρμόσουν κατ΄ αρχήν 
στο παιχνίδι και στη συνέχεια στη ζωή τους. 

Από το δεύτερο κεφάλαιο, που έχει τίτλο ΄΄Αγωνιστές και μάρτυρες΄΄, επιλέχθηκε ως 
στόχος να γνωρίσουν τα παιδιά τη ζωή και τη θυσία ανθρώπων, που πρόσφεραν τη ζωή τους 
για την πατρίδα και τη θρησκεία. Εκτιμήθηκε ότι η προσφορά της ζωής των Ελλήνων για την 
πατρίδα και τη θρησκεία  θα ευαισθητοποιούσε τα παιδιά περισσότερο και θα τους έδινε την 
ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά, κατά τη διάρκεια εορτών, με δραματοποιήσεις, με 
παιχνίδια, με έρευνα της ζωής και του θανάτου των ηρώων-μαρτύρων, βιώνοντας με τον 
καλύτερο τρόπο αυτή τη θυσία. 

Από το τρίτο κεφάλαιο, με τον τίτλο ΄΄Αγώνας για την αλλαγή του εαυτού μας΄΄, 
επιλέχθηκε ως στόχος να  γνωρίσουν τα παιδιά περιστατικά της ζωής, όπου οι άνθρωποι 
αμαρτάνουν και οδηγούνται σε λανθασμένες ενέργειες. Να συνειδητοποιήσουν ότι με την 
αναγνώριση του λάθους και τη μετάνοια μπορούν να μεταμορφωθούν και να βελτιωθούν. 
Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά σήμερα αντιλαμβάνονται μόνο τα γεγονότα, τις πράξεις, τα 
φαινόμενα. Δε γνωρίζουν τις αιτίες, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα των γεγονότων. 
Θεωρήθηκε έτσι καλό αυτά να ρθουν σε επαφή με ανθρώπους εξαρτημένους (ναρκωτικά) και 
με ανθρώπους που η απερισκεψία τους οδήγησε σε εσφαλμένες ενέργειες                     
(φυλακισμένους). Θα μπορούσαν έτσι να αντιληφθούν τις συνέπειες των ενεργειών τους και 
να γνωρίσουν τη δυσκολία του αγώνα για αλλαγή συμπεριφοράς. 

Από το τέταρτο κεφάλαιο, με τίτλο ΄΄Δημιουργώντας έναν όμορφο και δίκαιο 
κόσμο΄΄, επιλέχθηκε ως στόχος να  γνωρίσουν τα παιδιά την καλλιτεχνική και πολιτιστική 
δραστηριότητα των χριστιανών. Να ρθουν σε επαφή με την ορθόδοξη χριστιανική τέχνη, 
μέσα στους ναούς, όπου παρουσιάζονται συμπυκνωμένες και οι τρεις τέχνες, η αγιογραφία, η 
ναοδομία και η μουσική. 

Από το πέμπτο κεφάλαιο, με τίτλο ΄΄Αγώνας για έναν κόσμο ανθρωπινότερο΄΄ 
επιλέχθηκε ως στόχος να γνωρίσουν τα παιδιά την παραμόρφωση του ανθρώπου και της 
φύσης και να προτείνουν τρόπους βελτίωσής τους. Κρίναμε απαραίτητο να αντιληφθούν τα 
παιδιά τη φύση σαν ένα θείο δώρο, να κρίνουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί της 
και να μεθοδεύσουν ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία της, ενεργώντας τα ίδια στη 
φύση. Ανάλογη κριτική θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει και στη συμπεριφορά του ανθρώπου 
απέναντι στο συνάνθρωπό του. 

Από το τελευταίο κεφάλαιο, ΄΄Επίκαιρα΄΄, επιλέχθηκε ως στόχος να διδαχτεί ο ΄Αγιος 
Δημήτριος, ως πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες κάθε 
δάσκαλος μπορεί να επιλέξει ανάλογο θέμα. Ο ΄Αγιος Δημήτριος σαν προστάτης της πόλης 
γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη  και θα ήταν ευκαιρία τα παιδιά 
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να γνωρίσουν τη ζωή, τη δράση, καθώς και τη σημασία του για την πόλη, στην οποία ζουν, 
συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τη γιορτή του.  

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Η επιλογή του Σχολείου καθορίζει και τις επιλογές των δράσεων της βιωματικής 
προσέγγισης, αφού οι δράσεις περιορίζονται από τους κοινωνικούς χώρους, τα ιδρύματα και 
τους οργανισμούς, που περιέχονται στην περιοχή ευθύνης του σχολείου. Οι δυνατότητες ενός 
σχολείου αστικής για παράδειγμα περιοχής, που προσφέρονται στην Πέμπτη τάξη για να 
αναπτύξει δραστηριότητες, σε σχέση με τις έννοιες των θεματολογικών ενοτήτων του 
μαθήματος των Θρησκευτικών, είναι οι εξής:  

1. Για την πρώτη θεματολογική ενότητα, χώροι που προσφέρονται για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που να αναδεικνύουν τις έννοιες της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της 
υγιούς αγωνιστικότητας στη ζωή είναι η  αξιοποίηση της σχολικής αυλής, του δημοτικού 
πάρκου και αθλητικών χώρων της περιοχής. Μπορεί να επιλεγεί η σχολική αυλή, επειδή θα 
φιλοξενεί την πρώτη εφαρμογή και παρουσιάζεται ως καλύτερα ελεγχόμενο περιβάλλον. 

2.  Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την έννοια της θυσίας και προσφοράς της ζωής 
για την πατρίδα και τη θρησκεία. Θεωρούμε ότι οι έννοιες αυτές θα μπορούν να γίνουν βίωμα 
μετά από επαφή των μαθητών με χώρους, όπου έχασαν τη ζωή τους οι μάρτυρες-ήρωες. Αυτό 
είναι  πρακτικά όμως πολύ δύσκολο, διότι πρέπει τα παιδιά να μετακινηθούν πολλές φορές 
και σε μακρινές αποστάσεις, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ( τάφος Αγίου Δημητρίου ). 
Γιαυτό εκτιμάται ότι, εκτός από την επίσκεψη στον τάφο του Αγίου Δημητρίου, ( αφού 
πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη) θα είναι καλύτερο να παρουσιάσουν τα παιδιά στο χώρο της 
αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου κάποιους  Αγίους-μάρτυρες, δραματοποιώντας τη ζωή 
και το θάνατό τους. Μπορούν να δραματοποιηθούν ΄Αγιοι που πρόσφεραν τη ζωή τους σε 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του έθνους ( 1821 ), γιατί είναι πιο γνωστοί. Θεωρούμε  ότι 
η δραματοποίηση αυτών των αγίων είναι καλύτερο να συνδεθεί με τη γιορτή της 25ης 
Μαρτίου. 

3.  Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τις έννοιες της μεταμόρφωσης του ανθρώπου, της 
αμαρτίας, της αναγνώρισης του λάθους και της μετάνοιας. Οι χώροι που θα μπορούσαν να 
προσφερθούν για βίωση αυτών των εννοιών είναι ο χώρος του σχολείου, όπου συμβαίνουν 
κάποια περιστατικά μεταξύ των παιδιών, αλλά κυρίως χώροι όπου παρουσιάζονται φανερά τα 
αποτελέσματα και οι συνέπειες των λαθών της ζωής, καθώς επίσης και η προσπάθεια για 
μεταμόρφωση. Τέτοιοι χώροι είναι η μονάδα απεξάρτησης ναρκομανών Ιθάκη και οι φυλακές 
ανηλίκων.  Η δράση γι αυτή την ενότητα πρέπει να οργανωθεί σε ολοήμερη έξοδο από το 
σχολείο.    

4.   Η τέταρτη αφορά τη γνωριμία των παιδιών με τη χριστιανική τέχνη, δηλαδή την 
αγιογραφία, τη ναοδομία και την εκκλησιαστική μουσική. Χώροι αυτής της γνωριμίας των 
παιδιών με την τέχνη είναι οι χώροι των ναών. Γιαυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ημερήσια 
έξοδος στους αντιπροσωπευτικότερους ναούς της πόλης, όπου θα παρατηρήσουν τα παιδιά 
τους κυριότερους ναούς και τις αγιογραφίες τους. Τέτοιοι ναοί υπήρχαν πολλοί στη 
Θεσσαλονίκη. Θα γίνει επιλογή των αντιπροσωπευτικότερων, μετά από συζήτηση με τα 
παιδιά. 
 5.  Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει την καταστροφή της φύσης. Οι χώροι εκδήλωσης 
των φαινομένων αυτών βρίσκονται έξω από σχολείο. Μπορεί να γίνει παρατήρηση των 
φαινομένων σε χώρους που τα παιδιά θα προτείνουν.  Πιθανόν να ζητήσουν να περιγράψουν 
τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και των δασών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να 
πραγματοποιηθεί επίσκεψη π.χ. στο καμένο δάσος του Σέιχ Σου, στα δυτικά προάστια της 
πόλης και στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου η μόλυνση είναι εμφανής. Οι επισκέψεις 
μπορεί να πραγματοποιηθούν και σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Είναι προφανές ότι 
απαιτούνται πολλές διδακτικές ώρες για την πραγματοποίησή τους και αυτό δεν είναι 
προσιτό. Γιαυτό είναι προτιμότερο να γίνει η έρευνα από τις ομάδες των παιδιών σε ώρες 
εκτός ωραρίου σχολικού προγράμματος, με τη συνεργασία δασκάλου, γονέων και παιδιών , 
μετά από συνεννόηση και με τους γονείς των παιδιών.  
 6. Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει επίκαιρα θέματα διαφορετικού περιεχομένου. 
Για τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, θα διδαχτεί ο ΄Αγιος Δημήτριος, ως πολιούχος της 
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πόλης. Ο χώρος επίσκεψης είναι κυρίως ο ναός του Αγίου, όπου θα μπορούν τα παιδιά να 
έρθουν σε επαφή με όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ΄Αγιο. Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη 
στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Ακόμη θεωρούμε ότι η συμμετοχή στις εορταστικές 
εκδηλώσεις για τον ΄Αγιο, τόσο στην πόλη, όσο και στη γιορτή που θα γίνει στο σχολείο, θα 
προσφέρει βιώματα και θα ευαισθητοποιήσει τα παιδιά. Γιαυτό προτείνεται και η συμμετοχή 
στη γιορτή του σχολείου, με ποιήματα και δραματοποιήσεις, αλλά και στην πόλη με τη 
συμμετοχή στην περιφορά της εικόνας, στη Θ. Λειτουργία και στην παρέλαση, που 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πόλη. 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Το οργανωτικό πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο προγραμματισμός μιας δράσης της 
τάξης, για τη βιωματική προσέγγιση ενός θέματος ή μιας έννοιας, οριοθετείται από τους 
παράγοντες αυτενέργεια των μαθητών και σκοπιμότητα του προγράμματος. Ο παράγοντας 
αυτενέργεια  οριοθετεί τη δυνατότητα παρέμβασης του διδάσκοντα και την ορίζει σε απλά 
καθοδηγητική και οργανωτικά βοηθητική. Η σκοπιμότητα του προγράμματος είναι ένας 
θεματολογικός και χρονικός περιορισμός, δηλαδή η σκοπιμότητα του θέματος αναγκαστικά 
πρέπει να περιέχεται στην ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος και η χρονική διάρκεια να 
είναι τόση, ώστε να επαρκεί για να καλυφθεί η ύλη. Ως προς τον θεματολογικό προσδιορισμό 
των δράσεων υπάρχει επιπλέον και ο περιορισμός από τις προσφερόμενες δυνατότητες του 
περιβάλλοντος. Πρόκειται άρα και στις δύο περιπτώσεις για δυσκολίες οργανωτικές, που 
πρέπει να επιλυθούν από τον διδάσκοντα.  

Η  τάξη από την άλλη πλευρά  είναι ένα σύνολο από μαθητές  διαφορετικών 
ενδιαφερόντων, πολιτισμικής καταγωγής και φύλου. Άρα η υποκίνηση για μια δράση πρέπει 
να πάρει  υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, ώστε να μην υπάρξουν εξαρχής 
αποκλεισμοί από αιτίες που μπορούσαν να έχουν προβλεφτεί.  

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, θεωρήθηκε ότι το οργανωτικό σχήμα για την κάθε 
δράση έπρεπε και αρκούσε  να ακολουθήσει τους εξής κανόνες: 
• Θεματολογικά η δράση να εμφανίζει έντονα τα στοιχεία της έννοιας που προσπαθεί να 
διδάξει η ενότητα του μαθήματος. Αυτά τα στοιχεία  να αναγνωρίζονται εύκολα από τους 
μαθητές, να ομαδοποιούνται σε υποσύνολα  και να είναι εμφανής η  εννοιολογική τους 
συγγένεια ώστε η ενασχόληση με το επιμέρους να προσφέρει την εικόνα ενασχόλησης με το 
όλο.  
• Χρονικά η προσέγγιση ως σύνολο ( ερέθισμα, οργάνωση ομάδων έρευνα, επιλογή 
δράσης, προγραμματισμός δράσης, σχόλια και συμπεράσματα) να διαρκεί τόσο, ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης, επειδή θεωρήθηκε 
προϋπόθεση ο σεβασμός και η παράλληλη εφαρμογή του Αναλυτικού  Προγράμματος. 
Έχοντας υπόψη ότι οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών της πέμπτης 
τάξης είναι έξι, θα προγραμματιστούν έξι βιωματικές προσεγγίσεις, χρονικής διάρκειας ενός 
περίπου μήνα  για κάθε μία και  μία ολοήμερη δράση εκτός σχολείου για κάθε προσέγγιση.  
• Πολιτισμικά χαρακτηριστικά που θα ληφθούν υπόψη θα είναι τέτοια, που να μη 
δημιουργούν αντιθέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών. Θα χρησιμοποιηθεί 
δηλαδή ένα ευρύ φάσμα στόχων,  ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των μαθητών.  
• Η δημιουργία των ομάδων εργασίας πρέπει, εκτός από τις συμπάθειες μεταξύ των 
παιδιών, που αναπτύσσονται στο σχολικό χώρο, να καθοδηγηθεί και προς τη κατεύθυνση της 
ισοδυναμίας των ομάδων και επίσης, προς την αναγνώριση του παράγοντα γειτνίασης της 
κατοικίας, αφού η συνολική εργασία προβλέπει και δράσεις ( κοινή μελέτη, συλλογή 
στοιχείων) εκτός σχολικής αίθουσας. 

Αυτός ο τρόπος διάρθρωσης του Αναλυτικού Προγράμματος δίνει τη     δυνατότητα 
στο δάσκαλο να αυτονομηθεί και να προσαρμόσει τη διδασκαλία, σεβόμενος τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών της τάξης του και του περιβάλλοντος γενικότερα.. 

Η δυνατότητα πολλών εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να δοθούν κατά τη 
διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς, από την εφαρμογή ενός τέτοιου εναλλακτικού 
προγράμματος, δημιουργεί την ελπίδα μιας γενικευμένης εφαρμογής του. Δίνεται με τον 
τρόπο αυτό η δυνατότητα προσαρμογής του μαθήματος σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με 
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οποιοδήποτε μαθητικό υλικό. Καθίσταται επιπλέον δυνατή η εφαρμογή όχι απλά 
διαθεματικών προεκτάσεων, όπως προβλέπει το υπάρχον ΔΕΠΠΣ, αλλά γνώσιων 
διαθεματικών προγραμμάτων, όπου τα περιεχόμενα θα είναι συγκοτημένα γύρω από βασικά 
κεντρικά θέματα που θα ενδιαφέρουν άμεσα τους μαθητές, γιατί θα τοποθετούν τη μάθηση σε 
αυθεντικά πλαίσια. 
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στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναγκαιότητες και προοπτικές 

 
Ράπτης Δημ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 

 
Περίληψη 
Η σύγχρονη τεχνολογική ανάπτυξη, η δυνατότητα επικοινωνίας  με άλλους πολιτισμούς, η τάση της 
ομογενοποίησης των πολιτισμικών στοιχείων σε παγκόσμια κλίμακα διευκολύνει έναν πλανητικό 
πολιτισμό και προάγει μια νέα κατάσταση με κύριο χαρακτηριστικό την αποδόμηση του 
παραδοσιακού κοινωνικού ιστού. Στο πλαίσιο αυτό μια σημαντική πρόκληση και συνάμα πρόσκληση 
στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα είναι ο τρόπος με τον οποίον θα διαφυλαχθεί και θα αξιοποιηθεί το 
περιεχόμενο του πολιτισμού αυτού που χάνεται, αίτημα που διατυπώνεται περισσότερο επιτακτικά, αν 
σκεφθούμε την τύχη  των περιφερειακών – εθνικών πολιτισμών με τις κατά τόπους ιδιαιτερότητές 
τους εν όψει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στενότερα και της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας ευρύτερα 
είτε ως στοιχείο της ταυτότητας και συνοχής της ομάδας είτε ως πολιτισμικό υλικό εκμεταλλεύσιμο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αναπόφευκτη πολιτισμική όσμωση που είναι ορατή στον ορίζοντα, 
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θέτει ένα καίριο ερώτημα για τη θέση και το ρόλο που πρόκειται, μπορεί, αλλά και πρέπει να πάρει ο 
«εθνικός» πολιτισμός, ο κάθε εθνικός πολιτισμός, στη συγκρότηση της νέας αυτής πραγματικότητας. 
Ποια θέση, λοιπόν,  μπορεί, να έχει το σχολείο, σ’ αυτό το «γίγνεσθαι»; Ποια θέση θα έχει ο λαϊκός 
πολιτισμός στη διαμόρφωση της ταυτότητας στη νέα πραγματικότητα και στην προστασία αυτού του 
νέου τύπου ανθρώπου που μηχανικά κατασκευάζεται; Στην ανακοίνωση αυτή θίγεται το ζήτημα της 
παρουσίας του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού στη σχολική γενικά διαδικασία και ιδιαίτερα στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία η εκπροσώπησή του είναι πλουσιότατη είτε άμεσα με την 
παράθεση κειμένων, για παράδειγμα στους τόμους των Ανθολογίων είτε έμμεσα και στα υπόλοιπα 
διδακτικά βιβλία, όπου λανθάνουν λαογραφικά θέματα. Ακολούθως γίνεται αναφορά στις 
μεθοδολογικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των θεμάτων αυτών και 
επισημαίνεται η αναγκαιότητα ενός πλαισίου όπου θα τοποθετούνται αυτά, για να έχουν 
εκπληρώνοντας το σκοπό τους και μια προοπτική. Προοπτική για το μαθητή στην αρχή του 21ου αι. 
που βρίσκει την ανθρωπότητα μπροστά σε μεγάλες αλλαγές, στην επιχειρούμενη ομοιομορφοποίηση 
του πολιτισμού και  στην εξαφάνιση των παραλλαγών. Οι τελευταίες ήταν αυτές που επέτρεπαν στον 
παραδοσιακό άνθρωπο να είναι ως «ποιητής δημιουργός» παρών και να μην δέχεται ένας πολιτισμός 
να επιβάλλεται άνωθεν. Ποια, λοιπόν,  αναγκαιότητα προκύπτει ύστερα από όλα αυτά και ποια 
προοπτική μπορεί να έχουν όλα αυτά; 
 
Αν ανατρέξει κανείς στα σχολικά εγχειρίδια όλων των βαθμίδων είτε τα τωρινά είτε τα παλαιότερα, 
θα διαπιστώσει ότι κάτω από μια συγκεκριμένη οπτική υπάρχουν αρκετά στοιχεία του λαϊκού 
πολιτισμού: μύθοι, παραμύθια και θρύλοι, παροιμίες, αινίγματα, έθιμα του τόπου μας, τραγούδια 
και χοροί με ιστορία, λαϊκή τέχνη, επαγγέλματα κτλ.  Αλλά και οι οδηγίες προς τους δασκάλους 
ποτέ δεν παρέλειπαν – και ούτε παραλείπουν - το σημαντικό αυτό κομμάτι του πολιτισμού, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο παραμύθι211 για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Η ασχολία δε με 
αυτά ως τώρα θεωρούνταν, σχεδόν, εύκολη υπόθεση, γιατί, ίσως, οι εμπειρίες των μαθητών από τα 
ακούσματα στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον ήταν πολλές, αλλά και οι δάσκαλοι, που 
ήταν οι κατεξοχήν θεράποντες αυτών, προέρχονταν στην πλειοψηφία τους από τον ίδιο χώρο και, 
κυρίως, είχαν ακούσει παλαιότερα στη διάρκεια των σπουδών τους αντίστοιχα μαθήματα από μια 
συγκεκριμένη οπτική θεώρηση. Ο Γ. Μέγας σημειώνει ότι η Ελληνική Λαογραφία τούς οφείλει212 
πολλά για τη συνεργασία τους. Σε μια ομιλία του το 1938 προς τους σπουδαστές της Μαρασλείου 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας επισημαίνει213 ότι: 

 
«…το έργον της περισυλλογής και διασώσεως των  μνημείων του βίου και της 
γλώσσης του λαού, το οποίον η Πολιτεία ανέλαβε το 1918 δια της ιδρύσεως και 
συντηρήσεως του Λαογραφικού Αρχείου, εξαρτάται κυρίως εκ της εις αυτό 
συνεργασίας των ανά το Κράτος υπηρετούντων δημοδιδασκάλων και 
δημοδιδασκαλισσών. Χωρίς τη συνεργασίαν αυτών το υλικόν, το αποταμιευμένον εις 
το στόμα, τας πράξεις και τα έργα του λαού, θα παραμείνει άγνωστον και 
αχρησιμοποίητον από την επιστήμην και θα κινδυνεύση  ν’ απολεσθή  παντελώς, εφ’ 
όσον με τας παρερχομένας γενεάς και αυτό λησμονείται και χάνεται…».    
   

Ωστόσο, αν τα παραπάνω ίσχυαν για το παρελθόν, ακόμη και έως τις τελευταίες 
δεκαετίες, δεν συμβαίνει το ίδιο και στη σημερινή εποχή, όπου παρατηρείται μια 
σημαντική διαφοροποίηση στα πράγματα. Μια κινητικότητα των ανθρώπων κάθετη και 
οριζόντια. Είναι κοινότοπο  - και δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση - πως η σύγχρονη 
τεχνολογική ανάπτυξη, η δυνατότητα επικοινωνίας και με άλλους πολιτισμούς, η τάση 

                                                 
211 Το Τμήμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εισηγήθηκε, για 
παράδειγμα το 2003, τη συστηματική αξιοποίηση του λαϊκού παραμυθιού στις Α΄ και Β΄ τάξεις  του 
Δημοτικού, καθώς και τη σύνδεσή του με άλλα μαθήματα στην ώρα της Σχολικής Ζωής και της 
Ευέλικτης Ζώνης, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις την περιστασιακή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
των  ΔΕΠΣ και ΑΠΣ (βλ. Φ12/429/85242/Γ1/18-08-2003), Μ. Γ. Μερακλής, «Σκέψεις για μια 
διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού», Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, 9(1994), σ. 71-77. Βλ., 
επίσης  παρακάτω και τη σημ. 18.  

212 Γ.Α.Μέγας, « Η Λαογραφία και η συμβολή των δασκάλων εις το έργον αυτής»,  Λαογραφία 
25(1967), σ. 43-56. 

213  Γ.Α.Μέγας, ό.π., σ. 56. 
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ομογενοποίησης των πολιτισμικών στοιχείων σε παγκόσμια κλίμακα διευκολύνουν  έναν 
πλανητικό πολιτισμό και προάγουν μια νέα κατάσταση με κύριο χαρακτηριστικό την 
αποδόμηση του παραδοσιακού κοινωνικού ιστού. Αν εύλογα μπορεί να διερωτηθεί κανείς 
ποιο από τα ζητήματα αυτά δεν βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, όταν, μάλιστα, αυτό 
εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οικουμενισμού και μιας, κατ’ αρχήν θετικής, ενοποίησης του 
κόσμου, μπορεί να έχει ως απάντηση ότι αυτό θεωρείται ή πρέπει, ασφαλώς,  να θεωρείται 
προϋπόθεση για την επιδιωκόμενη  συνύπαρξη των λαών στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Έτσι, ενώ καταρχήν μπορεί να φαίνεται πως είναι απολύτως σωστό αυτό και προς στιγμήν 
δεν υπάρχει λόγος διαφωνίας, στην πορεία, όμως, διαπιστώνεται ότι οι όποιες  διαφορετικές 
απόψεις και αντιρρήσεις μετατοπίζονται σε άλλο επίπεδο. Κυρίως, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με 
τον οποίον γίνεται αυτή ή ορατή πλέον στον ορίζοντα πολιτισμική όσμωση, ώστε να έχει και μια 
προοπτική επιβίωσης καθετί που, ενώ φαίνεται να «παρεκκλίνει» από την επιδιωκόμενη ενιαία 
συμπεριφορά, - σε καμιά περίπτωση δεν εννοείται εδώ η ατομική παρέκκλιση - δεν είναι και κατ’ 
ανάγκη και αντίθετο με τον αρχικό σκοπό. Και αν πρέπει εννοιολογικά να την οριοθετήσουμε και 
να σχηματίσουμε το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο αυτή συντελείται, βλέπουμε να κινείται μεταξύ 
ενός πολιτισμικού οικουμενισμού και ενός πολιτισμικού σχετικισμού. Μιας τάσης δηλαδή από τη 
μια να αφομοιώνονται τα επιμέρους στοιχεία από μια κυρίαρχη κατάσταση δημιουργώντας μια 
ομοιόμορφη εικόνα και από την άλλη μιας τάσης που διαχωρίζει «τα δικά μας» και «τα ξένα»214. 
Και γίνεται αυτό το πρόβλημα πιο έντονο σε κοινωνίες στις οποίες η μετακίνηση των ανθρώπων 
και η εγκατάσταση των μεταναστών δημιουργεί μια πλουραλιστική εικόνα στην οποία μπορεί 
ακόμη να υπερέχουν οι δεσμοί του αίματος, ωστόσο, όμως,  η μελλοντική κατάσταση υποψιάζομαι 
πως θα είναι διαφορετική. Βέβαια, αυτή την όσμωση την αντιλαμβανόμαστε και σε μικρότερη 
κλίμακα, στα όρια για παράδειγμα ενός εθνικού σχεδιασμού, όπου και εδώ η τοπικότητα και 
διαφορετικότητα συνεχώς υποχωρούν μπροστά στο ενιαίο και αδιαφοροποίητο. 

Κάτω από το πρίσμα της υποχώρησης του «τοπικού» έναντι του «εθνικού» ή 
«παγκόσμιου» πολιτισμού, της «ιδιαιτερότητας» έναντι της εν πολλοίς άχρωμης 
ενιαιοποίησης τίθενται, λοιπόν, περισσότερο επιτακτικά σήμερα σημαντικά ερωτήματα. 
Ποια τύχη επιφυλάσσεται στους περιφερειακούς αυτούς πολιτισμούς μέσα στο νέο 
περιβάλλον που δημιουργείται, σ’ αυτόν τον ορατό κίνδυνο του παραγκωνισμού ή της 
αφομοίωσης; Μπορεί να συνυπάρξει και η πολιτισμική διαφορετικότητα και πολυμορφία 
με την προώθηση της ιδέας ενός κοινού, για την ώρα, ας πούμε για παράδειγμα, 
ευρωπαϊκού, πολιτισμού; Ποια είναι η θέση του σχολείου, του εκπαιδευτικού215 και γενικά 
του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες και εν προκειμένω η θέση της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά εγχειρίδια;   

Αν φάνηκε πως το ζήτημα αυτό τίθεται πιο επιτακτικά σήμερα και για τη χώρα μας – και 
σ’ αυτή θα αναφερθούμε προφανώς – είναι γιατί αυτή μεταπολεμικά και σε διάστημα 
λίγων ετών πέρασε αστραπιαία από έναν τρόπο ζωής σ’ έναν άλλον. Δεν ήταν, ως 
γνωστόν, οι μεταβολές αυτές ένα απλό δημογραφικό φαινόμενο με οικονομικές και 
πολιτικές μόνον διαστάσεις, αλλά ένα φαινόμενο που ανέτρεψε όλες εκείνες τις δομές 
πάνω στις οποίες λειτούργησε για αιώνες ένας πολιτισμός με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και ορισμένη δυναμική. Το βλέπουμε, άλλωστε, αυτό, έχουν ειπωθεί 
πολλές φορές και δεν είναι σκόπιμο να επιμείνει κανείς περισσότερο. Αλλά πρέπει μόνον 
να σημειώσουμε ότι κατά το παρελθόν ο ρυθμός εξέλιξης ήταν αργός, γεγονός που 
επέτρεπε στους ανθρώπους να αφομοιώνουν καλύτερα τις οποιεσδήποτε μεταβολές και 

                                                 
214 Η αφομοιωτική αυτή τάση δεν δέχεται την ετερότητα και με μηχανισμούς επιδιώκεται η 
ομοιομορφοποίηση κάτι που δεν συμβαίνει με την πολιτισμική σχετικοποίηση, η οποία, ως γνωστόν, 
επιδιώκει την ανάπτυξη του κάθε πολιτισμού. Στην κοινή συνισταμένη αυτών των δύο τάσεων 
μπορεί να δει κανείς μια αλληλεπίδραση των πολιτισμών και μια εξισορρόπηση των πραγμάτων στη 
βάση της αναγνώρισης της ετερότητας (βλ. Χ. Γκόβαρης, Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 
εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2001 και Γιώργος Νικολάου, «Διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη», 
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Παν/ίου Ιωαννίνων, 19(2006), σ.75-88.  

215 Για έναν κατ’ αρχήν προβληματισμό βλ. Αθ, Γκότοβος, «Εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκός 
προσανατολισμός», στο: Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα 1993. 
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εξελίξεις, ενώ  σήμερα κύριο χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι η ταχύτητα, που 
δυσκολεύει την αφομοίωση του «νέου» και δημιουργεί μια «αταξία» στον προσδιορισμό 
του μωσαϊκού των εικόνων και αντιλήψεων και, ασφαλώς, και των προσδιοριστικών 
εκείνων στοιχείων της ταυτότητας των συνόλων στη νέα κατάσταση που τείνει να 
γενικευτεί. Με τις νέες, λοιπόν, συνθήκες άλλαξε, ο  «βιότοπος» των πολιτισμικών 
φαινομένων, γεγονός που δυσκολεύει όχι μόνο τη βίωση και επιβίωση τέτοιων μορφών 
ζωής, αλλά περισσότερο καθιστά δύσκολη και την αναβίωση των στοιχείων της 
παραδοσιακής ζωής.    

Και είναι ανάγκη σήμερα να αναζητούμε μια πολιτισμική βάση στο ελληνικό σχολείο, 
πέρα από την αποταμίευση γνώσεων και την ανάδειξη δεξιοτήτων.  Γιατί  είμαστε υποχρεωμένοι 
στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται να απαντήσουμε για το είδος του ανθρώπου που 
προσπαθούμε να διαμορφώσουμε  και για την κοινωνία εκείνη που θα είναι ικανή να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις και αναγκαιότητες του ενοποιημένου αυτού χώρου με την ευρύτερη έννοια. Θα 
έθετα ευθύς εξαρχής δυο βασικά ζητήματα αντίστοιχα και των ερωτημάτων. Πρώτα – πρώτα 
πρέπει να δούμε την κρίση που διέρχεται η διαδικασία προετοιμασίας του μελλοντικού τύπου του 
ανθρώπου που επιθυμούμε, για τη σχέση του ατόμου με την ομάδα, για την έννοια της ποιητικής 
στη δημιουργία, για την παρουσία ή απουσία του ανθρώπου στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». Ευρέως 
σήμερα διαπιστώνεται μια πολιτισμική δυσλειτουργία216, φαινόμενο που δεν έχει εκτιμηθεί όσο θα 
έπρεπε, και είναι ίσως  το τίμημα για τις απίθανες προόδους της μεταβιομηχανικής ανάπτυξης.  

 
 «… Οι σύγχρονες κοινωνίες  κινδυνεύουν να απαξιώσουν τις τρομερές τεχνολογικές επιδόσεις 
τους με «ελλείψεις» κοινωνικής –πολιτισμικής τάξεως.  και είναι σ’ αυτό το σημείο ακριβώς, 
όπου θα έπρεπε να ακούσουν το αληθινό μάθημα πολιτισμού, που μπορούν να τους δώσουν οι 
παραδοσιακές κοινωνίες, όσο φτωχές και αν είναι. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μάθημα 
ένταξης: ένταξης του ατόμου στην ομάδα, της τέχνης στην καθημερινότητα, του θανάτου στη 
ζωή, του σώματος στο είναι, της φύσης στον πολιτισμό…»217.  

 
 Σχολιάζοντας ο Μιχάλης Μερακλής, καθηγητής Λαογραφίας, τα πέντε σημεία του 
Γάλλου εθνολόγου Ζαν Πουαριέ σημειώνει ότι:  
 
«… εντούτοις ολοένα πιο αναντίρρητη ιστορικά αποδεικνύεται η δυνατότητα αυτονόμησης 
μορφών, μερών του εποικοδομήματος από τη βάση που το παρήγαγε, ώστε να καθίστανται  
αυτά  μακροβιότερα από όσο υπήρξε εκείνη. Ώστε, καταρχήν, είναι δυνατή η διατήρηση, αλλά 
και η μεταφορά στοιχείων πολιτισμού από μιαν εποχή σε μιαν άλλη, ακόμα και αν πρόκειται για 
πολύ διαφορετικές εποχές. Το να πιστεύει ο εκπαιδευτικός – παιδαγωγός σ’ αυτή τη δυνατότητα 
(και δεν πρόκειται για μεταφυσική πίστη) και να προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους νέους 
απέναντί της, είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο…»218.   
 

Υπό την έννοια αυτή είναι δυνατόν το πολύτιμο αυτό παραδοσιακό υλικό του λαϊκού 
πολιτισμού να συμβάλλει στην αναθεώρηση της σχέσης παρελθόντος – παρόντος219 και να 
δημιουργήσει ενεργές μορφές πολιτισμικής επικοινωνίας220. Και σ’ αυτή τη διαδρομή 
γνωρίζοντας τις παραλλαγές των πολιτισμικών φαινομένων, όπως τις δημιούργησε η 
ποιητικότητα των ανθρώπων στην παραδοσιακή κοινωνία με βάση τις εκάστοτε οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες, θα συνειδητοποιήσει και το ρόλο του στο σύγχρονο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας ο άνθρωπος ως δημιουργός και 

                                                 
216   Μ. Γ. Μερακλής, Παιδαγωγικά της Λαογραφίας, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα 2001, σ. 20. 
217   Μ. Γ. Μερακλής, ό.π., σ. 21. 
218   Μ. Γ. Μερακλής, ό.π., σσ. 21-22. 
219 Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Μ. Γ. Μερακλής, «Οι ρίζες μας»: έλεγχος ενός κοινού τόπου της 
νεοελληνικής ιδεολογίας», Δελτίο της Εταιρείας Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 4β 
(1980), σσ. 57-70. 

220  Στους νεότερους χρόνους η παράδοση ως διαδικασία έχει υποχωρήσει προς όφελος της γραπτής 
και αυτή με τη σειρά της μπροστά σε μια άλλη, την ηλεκτρονική (βλ. Γ. Κιουρτσάκης, Το πρόβλημα 
της παράδοσης, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1989, σ. 35).   
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«ποιητής», σ’ αυτόν τον πολιτισμό των παραλλαγών,  θα είναι παρών σε αντίθεση με το 
σημερινό πολιτισμό, που μας επιβάλλεται «άνωθεν» και μας αναγκάζει να γινόμαστε από 
δρώντα πρόσωπα άβουλα όντα μιας ετεροκαθορισμένης πορείας.             

Έτσι, - για να θέσουμε και το δεύτερο ερώτημα – με την έννοια της αποδοχής των 
διαφορετικών πολιτισμικών συνόλων θα αποκατασταθεί221 στη συνείδηση των νέων η 
διαδικασία της πολιτισμικής εξέλιξης με τις συνέχειες ή ασυνέχειες, τις ομοιότητες και τις 
ετερότητες, τις διάφορες προσμίξεις στοιχείων, στάδια και παράγοντες που προσδιορίζουν το 
νέο «γίγνεσθαι». Θα διαπιστώσουν αν αυτή η πολιτισμική πολυμορφία συμβάλλει στη 
διαμόρφωση του ενιαίου πολιτισμού ή στέκεται εμπόδιο στη συγκρότησή του. Σημειώνονται, 
πάντως,  κατά καιρούς  διάφορες δράσεις222 και θεσμικές προσπάθειες για τον καθορισμό223 
των στοιχείων της ταυτότητας του Έλληνα Ευρωπαίου πολίτη στον 21ο αι. και καταρχήν 
φαίνεται, φυσικά, ότι δεν τον αποκόπτουν  ούτε από το «χρόνο» ούτε από τον «τόπο»224.  Το 
περιεχόμενο, λοιπόν, του λαϊκού πολιτισμού225, όχι μόνον εκείνες οι πλευρές του που 
επιβιώνουν αλλά και άλλες που έχουν περιοριστεί στις μουσειακές συλλογές ή ακόμα και πιο 
                                                 
221 Ρέα Κακάμπουρα – Τίλη, «Πρόγραμμα διδασκαλίας του Λαϊκού Πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Παρουσίαση και Αξιολόγηση», Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για 
την Ευέλικτη Ζώνη, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2001, σ. 78 (=Σύγχρονο 
Νηπιαγωγείο, 14(200), σσ. 16-24). 

222 Κατά τη σχολική χρονιά 2003-2004 με την Υ. Α. Γ7/69259/10-07-2003 δημιουργείται ένα νέο 
πλαίσιο γι’ αυτού του είδους τις ασχολίες με την καθιέρωση του θεσμού των Υπευθύνων των 
Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών  Αγώνων και ταυτόχρονα με την εγκύκλιο 
106137/Γ7/30-09-2003 καθορίζεται και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πολιτιστικών 
Προγραμμάτων. Το γεγονός αυτό δίνει μια νέα ώθηση, καθώς συνδέει τα θέματα της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της τοπικής ιστορίας με το σύνολο του πολιτιστικού  πλαισίου 
(Βλ., . Ν. Βαλκάνος, Γ. Βοζίκας, Δ. Κουτσούγερας Οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Α΄, Β΄, Γ΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006). Ενδεικτικά σημειώνω από τις Οδηγίες πιλοτικών προγραμμάτων 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα: Οδηγός Σχεδίων Εργασίας, Αθήνα 2002 και τη σειρά με τον 
τίτλο: Βλέπω τον σημερινό κόσμο. Δημιουργικές – Διαθεματικές δραστηριότητες για την ευέλικτη ζώνη 
του Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα 2001. Βλ. , επίσης, παρακάτω και τη σημ. 19.  

223 Β. Νιτσιάκος, «Ευρωπαϊκή ενοποίηση και λαϊκός πολιτισμός (ένας κατ’ αρχήν προβληματισμός), 
ανάτυπο από την «Δωδώνη» τ. ΚΓ΄ τεύχ. 1(1994), σσ. 101-107, Β. Τσινόρεμα, «Ευρώπη και 
πολιτισμός: προς αναζήτηση μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης», Ο Πολίτης, 
115(1991), σ. 47, Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος,  «Περιφερειακές ταυτότητες  και Ευρωπαϊκή Ένωση: μια 
ανάγνωση στο φως του ηπειρωτισμού», Τετράδια 23(1993), σσ. 69-71. 

224 Πολλές φορές από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους απασχόλησε τους Έλληνες η έννοια της 
ταυτότητας αναζητώντας, κυρίως, το σημείο της αφετηρίας τους, το οποίο και εντόπιζαν στην 
αρχαιότητα. Και αυτό γιατί ήθελαν να στηρίξουν πιο πολύ την ύπαρξή τους ως κράτους απέναντι 
στις γνωστές θέσεις του J. P. Fallmerayer. Έτσι, για άλλους λόγους τότε,  και για άλλους έως σήμερα 
η έννοια της ταυτότητας είναι πάντα επίκαιρη (Βλ. γι’ αυτά: Γ. Βελουδής, Ο J. P. Fallmerayer και η 
γέννηση του ελληνικού ιστορισμού, Ε. Μ. Ν. Ε., Μνήμων, 1982 (όπου και σχετική βιβλιογραφία),  Α. 
Κυριακίδου-Νέστορος, Μ. Μερακλής, «Οι ρίζες μας: Έλεγχος ενός κοινού τόπου της νεοελληνικής 
ιδεολογίας», Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 4β, σ. 
57-70, Αθήνα 1980, Ν. Σκουτέρη – Διδσκάλου, «Η παράδοση της «παράδοσης». Από τον καθημερινό 
στον επιστημονικό λόγο». Γ. Χατζηγώγας (επιμ.), Αρχιτεκτονική και παράδοση, Θεσσαλονίκη 1982, 
σσ. 17-44, Δ. Γ. Τσαούσης, Ελληνισμός και ελληνικότητα. Το πρόβλημα της νεοελληνικής 
ταυτότητας, Βιβλ. της Εστίας, Αθήνα 1983, σσ. 15-25, Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Η θεωρία της 
ελληνικής λαογραφίας, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 
Αθήνα 1979, σ. 41και Μ. Γ. Μερακλής, «Για την ελληνική λαογραφία», Θέματα Λαογραφίας, εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 199, σ. 15).  

225 Για το ρόλο του λαϊκού πολιτισμού στο σύγχρονο «γίγνεσθαι» βλ. Κ. Τσουκαλάς, «Παράδοση και 
εκσυγχρονισμός. Μερικά γενικά ερωτήματα », στο βιβλίο: Δ.Γ.Τσαούσης, (επιμ.), Ελληνισμός, 
Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Άξονες της Νεοελληνικής Κοινωνίας, Αθήνα 1983,σσ. 37-
48, Μ. Γ. Μερακλής, Λαογραφικά Ζητήματα, εκδ. Μπούρα, Αθήνα 1989, σσ. 26-32, Κ. Μπάδα, «Η 
χρήση της παράδοσης», στο: Β. Νιτσιάκος (εισαγ.- επιμ.), Χορός και Κοινωνία, Κόνιτσα 1994, σσ. 
111-123, Β. Ρόκου, Θεωρία Λαογραφίας, Γιάννινα 1992, Β. Νιτσιάκος, «Η Λαογραφία στο κατώφλι 
του 21ου αιώνα. Σκέψεις με αφορμή ένα πνευματικό μνημόσυνο για τον Κίτσο  Μακρή», στο: Οι 
νεότερες εξελίξεις στην Ελληνική Λαογραφία. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης στη μνήμη του 
Κίτσου Μακρή,  σσ. 64-69. 
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ενθαρρυντικές πολιτισμικές μορφές που θα ευνοήσει ο νέος αιώνας226 παρόλο που έπαψε να 
μεταδίδονται με τους γνωστούς τρόπους και ούτε έχουν τη λειτουργικότητα του παρελθόντος, 
μπορεί να αποτελέσουν την πρώτη εκπαιδευτική ύλη προς αυτή την κατεύθυνση, στην 
προσπάθεια δηλαδή του ατόμου να ξαναβρεί μέσα σ’ αυτή την οικουμενικότητα τη σχέση 
του με την ομάδα και να μπορέσει να εντάξει στη ζωή του στοιχεία που απώλεσε 
τροφοδοτώντας έτσι τη νέα γενιά στη συγκρότησή της με στοιχεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Και αυτό μπορεί να το επιχειρήσει το σχολείο227, καθώς όλα αυτά θα 
αποτελέσουν αντικείμενο διδαχής, και ας μην συμβαδίζει ακόμη ο τρόπος διοχέτευσης του 
υλικού αυτού με τον παραδοσιακό βιωματικό τρόπο μετάδοσης228 .  

 Ίσως, αυτό επιβάλλεται και για έναν ακόμη επιπρόσθετο λόγο. Επειδή ταυτόχρονα ή 
και στα μετέπειτα από τα σχολικά χρόνια πολλοί είναι αυτοί  που ασχολούνται με τέτοιου 
είδους πολιτιστικές δραστηριότητες σε διάφορους συλλόγους, είναι επιτακτική η ανάγκη, για 
να αποφευχθεί στη διδασκαλία ο οποιοσδήποτε ερασιτεχνισμός στην ερμηνεία των στοιχείων 
αυτών, να προηγηθεί η εμπεριστατωμένη πρωτίστως σπουδή για τους διδάσκοντες, ώστε να 
έχει θέση και η ανάλογη επιστημονική δεοντολογία229.  Υπάρχει, γενικώς, μια διαφορετική 
στάση, ακόμη και από αυτούς που θα έπρεπε να γνωρίζουν τα πράγματα, υπαγορευμένη από 
πολλούς παράγοντες. Είτε γιατί θεωρείται απλή γνώση, βιωματική και, επομένως, εύκολη και 
ως εκ τούτου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη, είτε γιατί δεν «ακούγεται» ο λαογραφικός 
λόγος και δεν προετοιμάζονται σωστά οι εκπαιδευτικοί είτε γιατί ο ερασιτεχνισμός κυριαρχεί, 
είτε γιατί όλα αυτά πρέπει να αφήνονται στην τύχη τους και όποιο αντέξει. Βέβαια, στην 
εκπαιδευτική διαδικασία γίνονται πολλές προσπάθειες σε όλες τις βαθμίδες και δεν πρέπει 
κανείς να τις αγνοήσει. Ιδιαίτερα, στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 
παραμύθι230, για παράδειγμα, κατέχει σημαντική θέση, η Τοπική Ιστορία στο Γυμνάσιο ή 
άλλα θέματα λαϊκού πολιτισμού με την καθιέρωση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
                                                 
226 Ευάγγελος Αυδίκος, «Παγκοσμιοποίηση και λαϊκός πολιτισμός στον 21ο αι.», στο: Θητεία. Τιμητικό 
αφιέρωμα στον καθηγητή Μ.  Γ. Μερακλή, Αθήνα 2002, σ. 111-123. 

227 Βέβαια, το σχολείο είναι ο κύριος φορέας που αναλαμβάνει να διοχετεύσει την πολιτισμική ύλη στα 
παιδιά. Μπορούμε, όμως, να σημειώσουμε εκτός από αυτό και άλλους τέτοιους φορείς και, 
παράλληλα, άλλες δραστηριότητες η συμβολή των οποίων στο υπό συζήτηση θέμα μας είναι 
μεγάλη. Οι δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων, η ίδρυση και λειτουργία των μουσείων, 
καλλιεργούν για παράδειγμα έτσι τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα (βλ. Μ.Γ.Μερακλής, 
Λαογραφικά Ζητήματα, ό.π., σσ. 89-108, ΕλεωνόραΣκουτέρη – Διδασκάλου, «Λαογραφικά μουσεία, 
πολιτισμική ταυτότητα και ιστορική μνήμη: όροι και επισημάνσεις», Πρακτικά της Α΄ συνάντησης 
λαογραφικών μουσείων των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Αθήνα 1994, Ελληνική Εταιρεία 
Λαογραφικής Μουσειολογίας, σσ. 49-70 και Άλκη Κυριακίδου – Νέστορος, «Σκέψεις για ένα τοπικό 
λαογραφικό μουσείο» στο: Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, εκδ. Πορεία, σσ. 143-149. 

228 Στην παραδοσιακή κοινωνία ο οικογενειακός χώρος ήταν, κυρίως, η αφετηρία για κάθε, σχεδόν, 
δραστηριότητα και προετοιμασία για τη ζωή. Όχι μόνον  ζητήματα ανατροφής αλλά και μόρφωσης 
και επαγγελματικού προσανατολισμού εξασφαλίζονταν στο χώρο αυτό. Σήμερα η ανάγκη αυτή 
προκύπτει και από τη διαφοροποιημένη πια σχέση  του παιδιού με την οικογένεια και την κοινωνία, 
απόρροια ενός γενικότερου προτύπου ζωής που φαίνεται να έχει επικρατήσει. Όλα αυτά είχαν ως 
αναπόφευκτη συνέπεια τις παραδοσιακές αυτές λειτουργίες να τις αναλάβουν  άλλοι θεσμοί και 
προπάντων το σχολείο (βλ. γι’ αυτό: Ευάγγελος Αυδίκος, «Λαογραφία και παιδική ηλικία: οπτικές 
και προοπτικές», στο:  Λαϊκή παράδοση και παιδί, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα  1999, σ. 23).   

229 Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος, Μια φορά και έναν καιρό… αλλά μπορεί να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως 
χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999, Μίμης Σουλιώτης 
(επιμ.), Το παραμύθι και η εκπαίδευση, Φλώρινα 1994, Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική 
Πιτόσκα». Αλλά και γενικότερα αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός γύρω από αυτό το είδος της 
λαϊκής λογοτεχνίας. Βλ. ενδεικτικά: Ευάγγελος Αυδίκος (επιμ.), Από το παραμύθι στα κόμικς. 
Παράδοση και νεοτερικότητα , Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Δ. Π. Θ. , εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 
1994,  Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Κώστας Λιάπης (επιμ.), Το λαϊκό παραμύθι και οι παραμυθάδες, εκδ. 
Καστανιώτης, Αθήνα 1995).     

230 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με την 5/17-7-2003 εγκύκλιό του επισημαίνοντας την παιδαγωγική 
αξία του λαϊκού παραμυθιού προτείνει και την εισαγωγή και αξιοποίησή του  στην Προσχολική και 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το συνδέει γενικότερα με το περιεχόμενο της  λαϊκής παράδοσης και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και εισηγείται τη σύνδεσή του με τη διδασκαλία της Γλώσσας, του 
Ανθολογίου, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Αισθητικής Αγωγής. 
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προγραμμάτων231, για να περιοριστώ ενδεικτικά σ’ αυτά τα παραδείγματα. Όλα αυτά, λοιπόν, 
δημιούργησαν ένα νέο περιβάλλον για την εκπαιδευτική κοινότητα και, ασφαλώς, προέχει 
ένας επαναπροσδιορισμός της στάσης μας απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά, με 
προτεραιότητα τη λειτουργική και δημιουργική ανασύνδεσή της με την παιδεία.   

Θέλοντας τώρα να σχηματίσει κανείς μια ιδέα για το τι συμβαίνει στα διδακτικά 
βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχέση πάντα με το θέμα μας, θα αντλήσω 
στοιχεία από τα «εν χρήσει» βιβλία: από τα Ανθολόγια και τη Μελέτη Περιβάλλοντος, 
επειδή, ακριβώς, σ’ αυτά γίνεται άμεση αναφορά σε στοιχεία και έννοιες του λαϊκού 
πολιτισμού. Πρέπει δε να πω ακόμη λανθάνον λαογραφικό υλικό  είναι διάσπαρτο και στα 
υπόλοιπα και ο διδάσκων, βέβαια, οφείλει να το αναδείξει. Πρόθεσή μου, φυσικά, δεν είναι 
να κάνω εδώ κανενός είδους κριτική για τα σχολικά εγχειρίδια ούτε και για την επιλογή, 
παρουσίαση και μεθοδολογία διδασκαλίας του υλικού. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει υλικό από 
τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό δοσμένο, βέβαια, αυτό κάτω από μια αντίληψη 
αποσπασματικότητας και λημματογραφικής ταξινόμησης, κάτι που χαρακτήριζε τις 
λαογραφικές σπουδές ως τη δεκαετία του ’60-70.  Και το σημειώνω αυτό,  γιατί ο τρόπος 
αυτός επηρεάζει σαφώς και την παρουσίαση και τη διδασκαλία του. Ως προς το τελευταίο 
διατηρώ την άποψη, παρόλο που από την εισήγησή μου φαίνεται το αντίθετο, ότι ο 
παραδοσιακός βιωματικός τρόπος μετάδοσης των στοιχείων δεν αντικαθίσταται με τις 
γνωστές μεθόδους διδασκαλίας. 

Για να επιτευχθεί, όμως, ο στόχος της γνωριμίας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και της διατήρησης αυτών των στοιχείων ενταγμένων, φυσικά, στην καθημερινή ζωή, είναι 
ανάγκη ο δάσκαλος πρώτα της πρωτοβάθμιας αλλά και ο φοιτητής που προετοιμάζεται να 
μπει σ’ αυτόν το χώρο, να διδαχθούν232 και να πεισθούν για την αναγκαιότητα αυτού του 
υλικού στη συγκρότηση της φυσιογνωμίας των ατόμων και των συνόλων, να γνωρίζουν 
έπειτα τα κριτήρια εκείνα που οδηγούν στην επιλογή και παρουσίαση ανάλογου υλικού από 
τη λαϊκή παράδοση, και να ασκηθούν στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η 
επεξεργασία του υλικού αυτού. Γιατί είναι διάχυτη στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα μια 
επικίνδυνη ευκολία η οποία επιτρέπει αυτόκλητα και ερασιτεχνικά τις περισσότερες φορές να 
διαχειριζόμαστε αυτό το υλικό. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Τα λαϊκά δημιουργήματα δεν 
είναι ξεκομμένα «πολιτιστικά αγαθά», χωρίς καμία σχέση και αναφορά στους μηχανισμούς 
εκείνους που τα δημιούργησαν. Και έχοντας αυτό κατά νου σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά αποσπασματικά, χωρίς το φορέα που τα δημιούργησε, τους 
κανόνες δημιουργίας, την ξεχωριστή αισθητική τους και χωρίς προπάντων γνωριμία με τις 
ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν, δηλαδή χωρίς να 
τα εντάξουμε μέσα σ’ ένα πλαίσιο, το οποίο θα μας επιτρέψει και μια καλύτερη προσέγγιση. 
Με άλλα λόγια όσοι επιλέγουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο  στοιχεία του λαϊκού 
πολιτισμού και πολύ περισσότερο όσοι καλούνται να τα διδάξουν πρέπει πρωτίστως, όπως 
και πιο πάνω σημειώσαμε, να τα σπουδάσουν. Για να μην καταντήσει233  έτσι, όπως 
σημειώνει ο καθηγητής Μ. Μερακλής: 

 
«…η πλουσιοτάτη αυτή εκπροσώπηση του παραδοσιακού λαϊκού 

πολιτισμού, σχεδόν, δώρον άδωρον ή αλλιώς δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον 
οποίον υπάρχει, γιατί ο φιλολογικά – γλωσσικά καταρτισμένος δάσκαλος δεν 

                                                 
231 Στη σχολική χρονιά 2003-2004 με την Υ. Α. Γ7/69259/10-07-2003 δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο 
γι’ αυτού του είδους τις ασχολίες με την καθιέρωση του θεσμού των Υπευθύνων των Πολιτιστικών 
Θεμάτων και Καλλιτεχνικών  Αγώνων και ταυτόχρονα με την εγκύκλιο 106137/Γ7/30-09-2003 
καθορίζεται και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πολιτιστικών Προγραμμάτων. Το γεγονός αυτό 
δίνει μια νέα ώθηση, καθώς συνδέει τα θέματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της τοπικής 
ιστορίας με το σύνολο του πολιτιστικού  πλαισίου (Βλ. Ν. Βαλκάνος, Γ. Βοζίκας, Δ. Κουτσούγερας, 
Οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Ο. Ε. Δ. Β, Αθήνα 2006). 

232 Η Λαογραφία δεν διδάσκεται σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Πρβ. 
Στ. Ήμελλος, «Δάσκαλος και Λαογραφία» στο: Γ. Παπάζογλου, Α. Δαβάζογλου (επιμ.), Παιδαγωγικά 
Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παρόν και μέλλον, Αθήνα 1994, σσ. 138-143. 

233 Μ.Γ. Μερακλής , Παιδαγωγικά της Λαογραφίας , ό. π., σ. 203. 
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έχει αποκτήσει και την επάρκεια λαογραφικού σχολιασμού και διδασκαλίας 
των κειμένων αυτών …».    

 
Καταρχάς σε ό,τι έχει σχέση με τις θεματικές ενότητες που επιλέχθηκαν, τα στοιχεία 

που τις συγκροτούν είναι αποσπασματικά, σε καμιά περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνουν και το 
φορέα του ή του «βιότοπου»  μέσα στον οποίον δημιουργήθηκαν και έζησαν, παρόλο που 
δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο της έννοιας «παράδοση», ως μια έννοια το περιεχόμενο της 
οποίας δεν είναι καθόλου στατικό, και πολύ σωστά, καθώς αυτό διαμορφώνεται από τη 
συγχώνευση και το συγκερασμό διαφόρων μεταβλητών234.  

 
«…Αντιμετωπίσαμε την παράδοση όχι στατικά, αλλά σε μια ιστορική προοπτική, 
ως ένα παράγοντα συγχώνευσης και συγκερασμού διαφόρων μεταβλητών, και ως 
αποθήκη μόνιμων και σταθερών στοιχείων στη μακρά διάρκειά της …»235. 
 
Η δε κατάταξή του υλικού στις θεματικές ενότητες και θα έλεγα καλύτερα η 

διασπορά του σε όλες, ενώ από τη μια φαίνεται ότι εξυπηρετεί το στόχο, της επιθυμητής 
δηλαδή διατήρησής του,  όμως, δεν είμαστε και βέβαιοι πόσο, πραγματικά, τη βοηθάει. Η 
αποσπασματικότητα αυτή επιτείνεται, για παράδειγμα στα Ανθολόγια και από την ελευθερία 
του δασκάλου να επιλέξει το κείμενο από όποια ενότητα επιθυμεί236. Έτσι, το κύριο βάρος 
πέφτει στο δάσκαλο, ο οποίος μπορεί να τα επιλέξει μπορεί, όμως, και όχι, γιατί δεν έχει 
προηγηθεί γι’ αυτόν και η ανάλογη σπουδή και εξοικείωση με τα είδη της λαϊκής λογοτεχνίας 
και με διάφορες όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Μια ενασχόληση δηλαδή όχι επιφανειακή και 
ερασιτεχνική, όπως ενδεχομένως υπαγορεύεται από την καθημερινότητα, αλλά στο αναγκαίο 
βάθος και πλάτος της έννοιας του λαϊκού πολιτισμού, που θα την καθιστά αυτόνομη  από τα 
άλλα είδη. Η σημαντική, λοιπόν, αποστολή του απαιτεί ειδικές γνώσεις, εμπειρίες και 
ευαισθησία όπως εύστοχα σημειώνεται στις Οδηγίες, για να δώσει εκείνο που είναι αναγκαίο 
τελικά από τη μορφή και το περιεχόμενο και προπάντων με τον ξεχωριστό τρόπο που συνάδει 
και με τον τρόπο δημιουργίας αυτών των στοιχείων της παραδοσιακής ζωής. Άλλωστε, έχουν 
επιλεχθεί, όπως σημειώσαμε και πιο πάνω, με την οπτική της λογοτεχνίας και όχι μόνον οι 
οποιεσδήποτε οδηγίες διδασκαλίας αλλά και οι δραστηριότητες διέπονται από αυτό το 
πνεύμα237.  

Η οπτική αυτή δεν δίνει πολλά περιθώρια για γνωριμία των μαθητών και με τις άλλες 
μορφές του λαϊκού πολιτισμού κάτι που γίνεται περισσότερο με τη Μελέτη Περιβάλλοντος. 
Εκεί επιλέγεται διαφορετικά η ύλη και τοποθετούνται με άλλη οπτική, γεγονός που επιτρέπει 
και την πολλαπλή «ανάγνωση». Από το κεφάλαιο «Η παράδοσή μας: Όσα έφτασαν σε μας 
από παλιά» του βιβλίου της Δ΄ τάξης σημειώνω επιγραμματικά: μύθοι και θρύλοι, έθιμα του 
τόπου μας, τραγούδια και χοροί με ιστορία και λαϊκή τέχνη. Νομίζω πως έχει σημασία για 
την οπτική με την οποία δίνονται όλα αυτά να σημειώσω ένα μικρό απόσπασμα της 
συγγραφικής ομάδας  σχετικό με την άποψή της238.  

 
«Παράδοση είναι τα έθιμα, τα δημοτικά τραγούδια και οι χοροί, οι 

μύθοι και οι θρύλοι, οι παροιμίες, τα αινίγματα, η λαϊκή τέχνη. Είναι αυτά που 
κληρονομήσαμε απ’ τους παλαιότερους και συνεχίζουμε εμείς οι νεότεροι. 
Παράδοση ακόμα, είναι τα παιχνίδια των παππούδων μας που τα παίζουμε και 

                                                 
234 Βιβλίο Δασκάλου. Μεθοδολογικές Οδηγίες για το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων  Α΄ και Β΄ 
τάξης Δημοτικού, σ. 8. 

235 Βιβλίο Δασκάλου. Μεθοδολογικές…, ό.π. 
236 Βλ. ενδεικτικά τις Οδηγίες για το  Δάσκαλο. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων Ε ΄και ΣΤ΄ τάξης  
Δημοτικού και τις Οδηγίες Α΄ και Β΄ τάξης. 

237 Τις περισσότερες φορές ο τοπικός αφηγηματικός πλούτος δεν αξιοποιείται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία παρόλο που το άνοιγμα αυτό του σχολείου προς την τοπική κοινωνία εξασφαλίζει 
μακροπρόθεσμα εν μέρει και την μελλοντική επιβίωσή της (Ευάγγελος  Γρ. Αυδίκος, Μια φορά κι 
έναν καιρό…αλλά….μπορεί και τώρα να γίνει. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων, 
εκδ. Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα 1999, σ.13). 

238 Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ΄ Δημοτικού, σ. 42. 
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σήμερα, όπως το κρυφτό κι η κολοκυθιά, τα παραδοσιακά φαγητά κι ο τρόπος 
που περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας, δηλαδή οι συναντήσεις με τους φίλους 
μας στις πλατείες, στα καφενεία στα πανηγύρια. Κάποιες από τις παραδόσεις 
συναντάμε όταν ταξιδέψουμε σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, άλλες τις 
βρίσκουμε σ’ όλη την Ελλάδα κι άλλες τις μοιραζόμαστε και με γειτονικούς 
λαούς. Για παράδειγμα, το έθιμο των Χριστουγέννων τα συναντάμε σε πολλές 
χώρες του κόσμου». 

 
Από όσα ενδεικτικά σημειώσαμε προκύπτει η αναγκαιότητα σύνδεσης του λαϊκού 

πολιτισμού με την εκπαιδευτική διαδικασία, η καταχώριση του υλικού στα διδακτικά 
εγχειρίδια με τον ανάλογο τρόπο και η σπουδή των δασκάλων σε βάθος και πλάτος του 
αντικειμένου αυτού. Το εμπλουτισμένο239 υλικό των εγχειριδίων όχι μόνο με στοιχεία της 
λαϊκής λογοτεχνίας αλλά και από την κοινωνική συγκρότηση και την εθιμολογία, τον υλικό 
πολιτισμό σε μια διαχρονική πορεία και συγχρονική θεώρηση με τις διαβρώσεις και 
επιβιώσεις αλλά και τις αναπόφευκτες μεταβολές τους είναι μερικά από τα στοιχεία του 
περιεχομένου της πολιτιστικής παράδοσης240 και τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη 
του στόχου, της γνωριμίας των μικρών παιδιών με την λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Το 
υλικό και η επιλογή του από τη μια και ο δάσκαλος από την άλλη ο οποίος πρέπει να είναι 
ενημερωμένος, για να παρέχει σωστά με κάθε επιστημονική δεοντολογία το υλικό, αν 
θέλουμε να μην «κατασκευάζουμε» την παράδοση κατά το δοκούν.  

 
 

Οι προοπτικές και τα όρια των διαδικασιών συμμετοχικής διαμόρφωσης ενός 
ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης για τον «ψηφιακό γραμματισμό» 

 
Ντρενογιάννη Ελ., Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. 

Stergioulas L., Senior Lecturer, Department of Information Systems and Computing, 
Brunel  University, UK 

Kamtsiou V., R&D Area Manager, Division of Applied Technologies, NCSR 
Demokritos, Greece 

Koskinen T., Senior Advisor, Lifelong Learning Institute Dipoli, Helsinki University of 
Technology, Finland 

 
Περίληψη 
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο «ψηφιακός γραμματισμός» (digital literacy) αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες εκπαιδευτικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε τι όμως αναφέρεται ο ψηφιακός 
γραμματισμός; Οι κατατεθειμένες επιστημονικές απόψεις γύρω από τον εννοιολογικό προσδιορισμό 
και τα χαρακτηριστικά του «ψηφιακού γραμματισμού» συγκροτούν την εικόνα ενός πολυεπίπεδου 
μωσαϊκού. Κάθε απόπειρα συγκριτικής θέασης και ολιστικής προσέγγισης των επιμέρους ψηφίδων του 
φαίνεται να  καταλήγει σε ορισμένες συνομολογούμενες παραδοχές. Πέρα από εκείνες που αφορούν 
στην κατανόηση των συστατικών του όρου και την αλληλεπιδραστική σχέση του «ψηφιακού» με 
άλλες συγγενείς μορφές γραμματισμού, πιο σημαντική όλων είναι η αναπόσπαστη σύνδεσή του με το 
φαινόμενο του «ψηφιακού χάσματος». Σύμφωνα μάλιστα με τις εκθέσεις εισηγητών της Ευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής πολιτικής η μορφή και το περιεχόμενο της διδακτικής αντιμετώπισής του θα μπορούσε 
να σχηματοποιηθεί μέσα από τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης για τον «ψηφιακό 
                                                 
239 Σημειώνω εδώ ενδεικτικά μερικά από τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
ακόμη για τη γνώση της παραδοσιακής κοινωνίας:  το φυσικό και το χτισμένο περιβάλλον της 
κοινότητας, η παραγωγή  και η κατανάλωση των αγαθών, τα επαγγέλματα, η οικογενειακή 
οργάνωση, οι εθιμικές εκδηλώσεις (π.χ. το παραδοσιακό τελετουργικό του γάμου εμπλουτισμένο και 
με τα νεότερα στοιχεία, τα έθιμα που διατηρούνται γύρω από τις γιορτές στον κύκλο του χρόνου, τα 
έθιμα του θανάτου κ.τ.ό.), τα δημοτικά τραγούδια, οι μύθοι, τα παραμύθια, τα αινίγματα, το λαϊκό 
θέατρο, η ενδυμασία των κατοίκων και η εξέλιξή της, η παραδοσιακή διατροφή, η οργάνωση ενός 
λαογραφικού μουσείου κτλ.     

240 Βλ. . Ν. Βαλκάνος, Γ. Βοζίκας, Δ. Κουτσούγερας Οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων…, ό. π.. Επίσης, 
τον Οδηγό για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης και των καινοτόμων δράσεων του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, Αθήνα 2001, σ. 69-70. 
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γραμματισμό» με Ευρωπαϊκή ισχύ. Αλλά, ποιο μοναδικό πλαίσιο εκπαίδευσης θα μπορούσε να 
ανταποκριθεί σε έναν τόσο μεγαλεπήβολο στόχο; Πως πραγματοποιείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου 
αλλά ταυτόχρονα προσαρμοστικού, διαφοροποιημένου και υπό διαρκή διαπραγμάτευση πλαισίου 
εκπαίδευσης; Με γνώμονα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και με αφορμή το περιεχόμενο και τις δράσεις 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος e-START, η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να προσεγγίσει κριτικά το 
ζήτημα της συμμετοχικής διαμόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης για τον «ψηφιακό 
γραμματισμό», αποδίδοντας έμφαση στις επιμέρους διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά της 
συγκρότησής του. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση που διενεργείται περιστρέφεται γύρω από τις 
δυναμικές προοπτικές και τα όρια της μορφοποίησης και ανάπτυξης ενός ανθρώπινου δικτύου 
έμπειρων ερευνητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κυβερνητικών φορέων με δραστηριοποίηση στο 
εσωτερικό της κάθε χώρας και μεταξύ των χωρών και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. 
 
Εισαγωγή  
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο «ψηφιακός γραμματισμός» (digital literacy) αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες εκπαιδευτικές προκλήσεις της εποχής μας. Η έμφαση και η προτεραιότητα 
που αποδίδεται  στην προετοιμασία ψηφιακά εγγράμματων πολιτών αποτυπώνεται κατά 
τρόπο σαφή στο περιεχόμενο πλήθους επίσημων κειμένων, αναφορών και ερευνητικών 
εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών. Ειδικότερα, 
όπως αναφέρεται σε μία πρόσφατη έκδοση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, οι ΤΠΕ 
(τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας) εμπλουτίζουν το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών με δύο βασικούς τρόπους. «Ο πρώτος αναφέρεται στη βελτίωση και επέκταση που 
φέρει η χρήση των ΤΠΕ σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και δραστηριότητα…ενώ ο δεύτερος, 
και ίσως πιο θεμελιώδης, αφορά στην επιδίωξη του ψηφιακού γραμματισμού ως αυτόνομου 
πεδίου μάθησης, δια του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η ενδυνάμωση κάθε ατόμου και η 
μετατροπή του σε  οξυδερκή και αυτόνομο μαθητή» (OECD, 2001:36). Επιπλέον, όπως 
αναφέρεται και στο Σχέδιο Δράσης της ενέργειας eEurope 2002, «οι μαθητές/τριες θα πρέπει 
να είναι ψηφιακά εγγράμματοι όταν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο σχολείο και οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφωθούν έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν το 
σχολικό πρόγραμμα σπουδών στις νέες τεχνολογίες» (EC, 2002a:13). Η ίδια έμφαση και η 
ίδια αίσθηση κατεπείγοντος σε σχέση με τον ψηφιακό γραμματισμό και την ένταξή του στο 
σχολείο χαρακτηρίζει μία σειρά από άλλα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC, 
2001; EC, 2002b), τα οποία μεταξύ άλλων φαίνεται να προτείνουν την υλοποίηση και 
εφαρμογή ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης για τον ψηφιακό 
γραμματισμό (EC, 2004:4; Tornero, 2004). Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η πραγματοποίηση 
ενός τέτοιου εγχειρήματος προϋποθέτει την συζήτηση, τη μελέτη, την ανάλυση, τη 
διαπραγμάτευση και την επίτευξη συναίνεσης γύρω από σημαντικά ζητήματα και 
προβληματισμούς τα οποία αναφέρονται: (α) στην εννοιολογική συγκρότηση και κατανόηση 
του όρου «ψηφιακός γραμματισμός», (β) την σχέση του με άλλα είδη και μορφές 
γραμματισμών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, (γ) την σχέση του με το φαινόμενο του 
«ψηφιακού χάσματος» και βέβαια, (δ) την δημιουργία και σχηματοποίηση των στρατηγικών 
και των μηχανισμών εκείνων  που θα μπορούσαν να ευνοήσουν και να προωθήσουν την 
ανάπτυξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής λογικής γύρω από την εκπαίδευση στον εν λόγω 
γραμματισμό.  

Με γνώμονα λοιπόν τα ζητήματα αυτά, η εργασία αυτή επιχειρεί καταρχήν να 
μελετήσει ορισμένα από τα κυριότερα και γενικεύσιμα γνωρίσματα της έννοιας του 
ψηφιακού γραμματισμού και να προσεγγίσει τη σχέση του με το «ψηφιακό χάσμα». 
Απώτερος όμως στόχος της είναι η αναγνώριση της μορφής και των χαρακτηριστικών που θα 
μπορούσε να διαθέτει ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό πλαίσιο εκπαίδευσης για τον ψηφιακό 
γραμματισμό στην υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και η περιγραφή των διαδικασιών 
συμμετοχικής διαμόρφωσης ενός τέτοιου πλαισίου μέσα από την ίδρυση και 
δραστηριοποίηση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών, 
φορέων και γενικά σημαντικών εκπροσώπων για την εκπαίδευση.  

 
«Ψηφιακός γραμματισμός»: Η προσέγγιση της έννοιας και των χαρακτηριστικών ενός 
ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης 
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Σε τι λοιπόν αναφέρεται ο ψηφιακός γραμματισμός; Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας 
φανερώνει ότι η χρήση του όρου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 αναφέρονταν στην 
ικανότητα κατανόησης των δομικών και άλλων χαρακτηριστικών των «κειμένων» με 
πολυμεσικά και υπερκειμενικά γνωρίσματα (Lanham, 1995; Bawden, 2001). Ωστόσο, ο 
ψηφιακός γραμματισμός απέκτησε πλατιά αναγνωρισιμότητα μετά την έκδοση του ομώνυμου 
βιβλίου του Paul Gilster (1997). Στην έκδοση αυτή, ο Gilster, μέσα από την αξιοποίηση 
πρακτικών, ανεκδοτικών και απλοϊκών παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή όρισε τον 
ψηφιακό γραμματισμό ως «την ικανότητα κατανόησης και χρήσης πληροφοριών, οι οποίες 
προσφέρονται σε πολλαπλές μορφές, προέρχονται από ποικιλία πληροφοριακών πηγών και 
μπορούν να παρουσιασθούν μέσω Η/Υ» (σελ.3). 

Έκτοτε, η ποσότητα και το εύρος των ερμηνειών που έχουν αποδοθεί στον όρο 
φαίνεται να δημιουργούν ένα μάλλον ομιχλώδες τοπίο. Από τη μια, θα συναντήσει κανείς 
προσεγγίσεις οι οποίες εστιάζουν στην εννοιολογική κατανόηση των συστατικών του όρων, 
με άλλα λόγια των λέξεων «γραμματισμός» και «ψηφιακός» (Tyner, 1998; Bawden, 2001; 
Scott, 2003; Livingstone, 2004; Mifsud, 2006). Άλλες πάλι, επικεντρώνονται στην 
αλληλεπιδραστική σχέση του «ψηφιακού» με άλλες συγγενείς, ιδεολογικά φορτισμένες και 
προκλητικά παρακινητικές  μορφές γραμματισμού (όπως ο γραμματισμός στα ΜΜΕ, ο 
πληροφοριακός γραμματισμός, ο δικτυακός γραμματισμός, ο υπολογιστικός, ο οπτικός, κλπ), 
και αποδίδουν έμφαση στην αποσαφήνιση των ομοιοτήτων και των διαφορών που θα 
μπορούσαν να εντοπισθούν μεταξύ τους στο επίπεδο της εννοιολογικής ερμηνείας (Tyner, 
1998; Bawden, 2001; Eshet, 2004; Jones & Flannigan, 2006). Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία 
από αυτές τις εννοιολογικές αναλύσεις δεν καταλήγει στη διατύπωση ενός λειτουργικού 
ορισμού για τον ψηφιακό γραμματισμό, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη του όλες τις επιμέρους 
θεωρήσεις. Ωστόσο, η συγκριτική επισκόπηση των θεωρητικών και εννοιολογικών 
αναλύσεων φαίνεται να οδηγεί σε μερικές συνομολογούμενες παραδοχές για τα 
χαρακτηριστικά του. Ως εκ τούτου, ο ψηφιακός γραμματισμός: 
(α) Αναφέρεται όχι μόνο στις δεξιότητες χειρισμού και χρήσης μιας μεγάλης ποικιλίας 
ψηφιακών τεχνολογικών εφαρμογών (hardware devices and software platforms), αλλά και 
στις διαδικασίες αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης, ανάλυσης, αναστοχασμού, 
αξιολόγησης και κατανόησης των ψηφιακών περιεχομένων αυτών των τεχνολογικών 
εφαρμογών, καθώς και τις διαδικασίες δημιουργίας, ανάπτυξης και «συγγραφής» αυτών των 
περιεχομένων (information, services, resources, etc) 
(β) Αν και συχνά προσεγγίζεται και μελετάται σε σύγκριση, συνδυασμό ή/και αντιπαράθεση 
με τον «γραμματισμό στις ΤΠΕ» (ICT Literacy), - δηλαδή έναν όρο-ομπρέλα, ο οποίος 
φαίνεται να περιλαμβάνει τόσο τον υπολογιστικό (computer literacy), όσο και τον δικτυακό 
γραμματισμό (network literacy) – επί της ουσίας φαίνεται να τον υπερκαλύπτει. 
(γ) Αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο του γραμματισμού στα ΜΜΕ, διότι αναφέρεται στα 
κοινωνικά, πολιτισμικά, ανθρώπινα και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη, αποδίδει έμφαση στον δραστικό ρόλο των ψηφιακών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας και ασχολείται με τα χαρακτηριστικά τους, τις 
παραλείψεις και τους περιορισμούς τους 

Η ολιστική θέαση των παραπάνω όψεων θα μπορούσε ενδεχομένως να μας οδηγήσει 
στην διατύπωση ενός αρχικού και περιγραφικού προσδιορισμού του περιεχομένου του 
ψηφιακού γραμματισμού. Ως εκ τούτου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σύνολο απαραίτητων 
γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αντιλήψεων και συμπεριφορών, των οποίων η πρόσκτηση 
επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν κριτικά, με αυτοπεποίθηση και επιδεξιότητα 
μία ποικιλία ψηφιακών περιβαλλόντων για να επιτύχουν κάθε είδους προσωπικούς, 
κοινωνικούς και επαγγελματικούς σκοπούς και επομένως να συμμετάσχουν ενεργά στην 
κοινή ζωή ως ικανοί, ενσυνείδητοι, σκεπτόμενοι και συνεισφέροντες πολίτες μιας 
δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι αυτή η γενικόλογη περιγραφή δεν είναι βεβαίως επαρκής 
και επεξεργασμένη, και επομένως αφήνει αναπάντητα μία σειρά από ανακύπτοντα 
ερωτηματικά, από την άλλη αποδίδει έμφαση στην συμφυή κριτική διάσταση του ψηφιακού 
γραμματισμού και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα κάθε εγχειρήματος ανάπτυξης ενός 
ενιαίου πλαισίου για την επιδίωξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αναμφίβολα, και οι 
δύο αυτές επισημάνσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν συσχετίζονται με τα περιεχόμενα 
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πρόσφατων κειμένων, προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ, σύμφωνα 
με τα οποία, η προώθηση και υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού αποτελεί την κύρια 
απάντηση στην εμφάνιση και διεύρυνση του «ψηφιακού χάσματος», ενός δηλαδή σύνθετου 
φαινομένου με αλληλο-διαπλεκόμενες πολιτισμικές και κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις, 
άμεσα εμπλεκόμενου με τα ζητήματα της ένταξης και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε έκθεση του προγράμματος eLearning (Multi-annual 
eLearning Programme report: EC, 2002b), μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι «η εναντίωση και η αντίδραση απέναντι στο ψηφιακό χάσμα» μέσα από την 
«κατανόηση του ψηφιακού γραμματισμού» και την «προαγωγή του ψηφιακού 
γραμματισμού». Έτσι, η επίτευξη ενός ενιαίου πλαισίου κατανόησης για τον ψηφιακό 
γραμματισμό και η συγκρότηση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την προαγωγή του φαίνεται 
να εξαρτάται από την ανάπτυξη μιας κοινής συλλογιστικής απέναντι στο ψηφιακό χάσμα και 
την αντιμετώπισή του. Ωστόσο, οι σύγχρονες κατατεθειμένες απόψεις για το ψηφιακό χάσμα 
σχηματοποιούν την εικόνα μιας έννοιας υπό διαρκή μετεξέλιξη. Κατά την αρχική του 
εκδήλωση, ο όρος αναφέρονταν στις διαφορές επιπέδου τεχνολογικής πρόσβασης  μεταξύ 
των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών (Holderness, 1998). Αργότερα, το 
επίκεντρο των συζητήσεων και των αναλύσεων  περί ψηφιακού χάσματος στράφηκε προς τις 
τότε «νεοανακαλυφθείσες» τεχνολογικές διαφοροποιήσεις οι οποίες αναδύονταν στο 
εσωτερικό διαφορετικών  χωρών και ο όρος θεωρήθηκε δηλωτικός του διχοτόμου ρήγματος 
μεταξύ «τεχνολογικά πλούσιων» και «τεχνολογικά φτωχών» πολιτών (Jurich, 2000; BECTA, 
2001; Selwyn, 2002; 2003). Παρ’ όλα αυτά, αυτή η δυαδική αναπαράσταση μεταξύ των 
«εχόντων» και των «μη εχόντων» πρόσβαση στη τεχνολογία οδήγησε σε μία καταρχήν 
απλοϊκή προσέγγιση του φαινομένου, η οποία υποδήλωνε ότι το ψηφιακό χάσμα θα 
μπορούσε να καταπολεμηθεί μέσω της εξασφάλισης ισότιμης και καθολικής τεχνολογικής 
πρόσβασης σε όλους τους πολίτες. Σήμερα όμως, η απόδοση έμφασης στην τεχνολογική 
πρόσβαση των πολιτών έχει θεωρηθεί μάλλον ντετερμινιστική ως πρακτική, διότι 
υπαινίσσεται ότι «η απλή παρουσία ή απουσία μία τεχνολογίας έχει αποφασιστική επιρροή 
στη συμπεριφορά και την κοινωνική ανάπτυξη» (Warschauer, 2003:297). Αντίθετα, φαίνεται 
ότι τόσο η «πρόσβαση στην τεχνολογία» όσο και το «ψηφιακό χάσμα» διαθέτουν ιεραρχικά 
και όχι διχοτόμα χαρακτηριστικά και ότι το ψηφιακό χάσμα μπορεί να αναγνωρισθεί ως 
ανάκλαση και ταυτόχρονα επέκταση ενός σχετικά παλαιού θέματος, ήτοι του φαινομένου του 
«κοινωνικού αποκλεισμού» (Toulouse, 1997; Murdock, 2002; Selwyn, 2003; Warschauer, 
2003). Γι’ αυτό το λόγο, οι νεώτερες κατανοήσεις του όρου, εικονογραφούν την ύπαρξη 
πολλαπλών και πολλαπλασιαζόμενων ψηφιακών χασμάτων, τα οποία δημιουργούνται από 
την διασταύρωση και αλληλεπίδραση γνωστών συμπλεγμάτων ανισοτήτων και τα οποία θα 
μπορούσαν να προσδιοριστούν κατά μήκος των διαστάσεων του φύλου, του κοινωνικο-
οικονομικού επιπέδου, του μορφωτικού επιπέδου, της αναπηρίας, της εθνικότητας, του 
εισοδήματος, της ηλικίας και πολλών άλλων (BECTA, 2002; Facer, 2002; Selwyn, 2003; 
Williamson, 2003). Στη βάση αυτής της συλλογιστικής, ο ρόλος και η επίδραση της κατοχής 
ψηφιακών τεχνολογικών εργαλείων, περιεχομένων και εξοπλισμού και της παροχής 
πρόσβασης σε αυτά συγκροτούν μονάχα τμήμα της πιθανολογούμενης λύσης στο πρόβλημα 
του ψηφιακού χάσματος και μάλιστα ένα τμήμα το οποίο αναγνωρίζει την σημαντικότητα του 
«οικονομικού κεφαλαίου» των πολιτών (Bourdieu, 1997; Selwyn, 2003). Τα υπόλοιπα και 
ίσως δυσκολότερα τμήματα αυτής της λύσης αναφέρονται στο «πολιτισμικό» και «κοινωνικό 
κεφάλαιο» που φέρουν ή «κληρονομούν» οι πολίτες και το οποίο φαίνεται να ανακλάται σε 
επιλογές, πράξεις, αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές που προσδιορίζουν την σχέση και 
την εμπλοκή τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες (Bourdieu, 1997; Selwyn, 2003). Ως εκ 
τούτου, η «επένδυση» σε παράγοντες-κλειδιά θα συνιστούσε κρίσιμο προσεγγιστικό βήμα 
είτε για την εγκαθίδρυση μιας αρχικής σχέσης όλων των πολιτών με την ψηφιακή τεχνολογία 
και την αξιοποίησή της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, είτε για την επίτευξη μια ποιοτικότερης και 
ουσιαστικότερης σχέσης. Τέτοιοι παράγοντες-κλειδιά θα μπορούσαν να θεωρηθούν: (α) η 
σχετικοποίηση (relevance) των παραγόμενων ψηφιακών τεχνολογικών εργαλείων και 
περιεχομένων με τις ατομικές και συλλογικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και 
γενικά τη ζωή διαφορετικών ομάδων χρηστών, και (β) η ενδυνάμωση του υποστηρικτικού και 
ενημερωτικού ρόλου των κοινωνικών δικτύων (Facer, 2002). 
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Αναμφίβολα, τα ανωτέρω ζητήματα που περιγράφηκαν σε σχέση με τις όψεις του 
ψηφιακού χάσματος και την αντιμετώπισή του επιδρούν καθοριστικά σε κάθε συζήτηση που 
αφορά στην κατανόηση και την προαγωγή του ψηφιακού γραμματισμού. Έτσι, θα 
μπορούσαμε, για παράδειγμα, να ισχυριστούμε ότι ο ψηφιακός γραμματισμός δύναται να 
κατανοηθεί ως έννοια ιεραρχική και όχι διχοτομική. Επιπλέον, θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί σχετικός, αφού μπορεί να κατανοηθεί διαφορετικά ή να αποκτά διαφορετική 
σημασία στο πλαίσιο διαφοροποιημένων πολιτισμικών και κοινωνικο-οικονομικών 
περιβαλλόντων. Τέλος, η επιδίωξη και πρόσκτησή του φαίνεται να στοχοποιεί μια σειρά από 
σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, αλλά και τις επικρατούσες εκπαιδευτικές 
συνθήκες, οι οποίες φέρουν στο προσκήνιο επίκαιρες απόψεις και αντιπαραθέσεις περί 
εξουσίας, κυρίαρχης ιδεολογίας  και ηγεμονικής κουλτούρας. Η «συναίσθηση» αυτών των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων φαίνεται να αναγνωρίζεται σε μία πρόσφατη Ευρωπαϊκή 
έκθεση συμβουλευτικού περιεχομένου, η οποία αναφέρει ότι: «Η ανάπτυξη ψηφιακά 
εγγράμματων πολιτών θα πρέπει να είναι στοχευμένη, με κατάλληλη ιδιαιτερότητα και 
ειδίκευση, σε διαφορετικές ομάδες του γενικού πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη το 
διαφοροποιημένο πλαίσιο κάθε ομάδας (σελ. 59) … (και ότι) ο ψηφιακός γραμματισμός 
αποτελεί σύνθετη και διεξοδική πορεία, η οποία αναπτύσσεται μέσω διαφόρων διαδικασιών, 
σε διαφορετικά πεδία και περιοχές και με τη συμμετοχή διαφόρων εμπλεκομένων (σελ. 65)» 
(Tornero, 2004).  

Αναγκαία λοιπόν, η συζήτηση περί ενός πλαισίου εκπαίδευσης για τον ψηφιακό 
γραμματισμό με Ευρωπαϊκή ισχύ, τοποθετεί εξαρχής ορισμένα αποφασιστικά ζητήματα που 
αφορούν στη μορφή, τα χαρακτηριστικά και την διαδικασία ανάπτυξης ενός τέτοιου πλαισίου 
και τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε μία σειρά από απαραίτητες επιλογές. Έτσι, ένα 
πλαίσιο εκπαίδευσης το οποίο θα σκόπευε στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 
στάσεων και αντιλήψεων εντασσόμενων στο πεδίο του ψηφιακού γραμματισμού θα έπρεπε 
ίσως να διαθέτει τα παρακάτω δύο κεντρικά γνωρίσματα: 
(Α) Να λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς περί συνάφειας και σχετικότητας, και 
επομένως να είναι ευέλικτο, να μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες διαφοροποιημένες 
συνθήκες της κοινότητας ή της ομάδας στην οποία απευθύνεται και να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες, τις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα, τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες 
της σχολικής κοινότητας και του κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου στο 
οποίο βρίσκεται το σχολείο. 
(Β) Να προσβλέπει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση κοινωνικών δικτύων στήριξης και 
ενημέρωσης και να αποβλέπει στην αντιμετώπιση κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων 
έχοντας ως βασικό σκοπό εκπαίδευσης την αναδόμηση του κοινωνικο-οικονομικού και 
πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο αναφέρεται και εφαρμόζεται. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
καλλιεργεί την κατανόηση, τον αναστοχασμό και την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων 
που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία και τη χρήση της στη ζωή και να αποδίδει 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της συλλογικότητας, την κοινωνική υπευθυνότητα και την 
ανάληψη ενεργούς δράσης προς την κατεύθυνση της αλλαγής των συνθηκών που 
δημιουργούν και αναπαράγουν αντιδημοκρατικές και ενίοτε απάνθρωπες τεχνολογικές 
πρακτικές μέσα και έξω από το σχολείο. 

Οπωσδήποτε, ένα πλαίσιο εκπαίδευσης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δεν θα 
μπορούσε να οδηγεί σε ένα, αλλά σε πολλά, διαφορετικά και απροσχεδίαστα επιμέρους 
πλαίσια εκπαίδευσης, ενιαιοποιημένα όμως γύρω από έναν κεντρικό μεθοδολογικό και 
αξιακό πυρήνα. Δεν μπορεί επίσης παρά να υιοθετεί σε επίπεδο σχεδιασμού την προσέγγιση 
από κάτω προς τα επάνω ή από τη βάση προς την κορυφή και να προωθεί την υλοποίηση και 
εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών ανάπτυξης. Η αναγνώριση και η αρχική εφαρμογή των 
διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαισίου συνιστούν έναν 
από τους φιλόδοξους στόχους του προγράμματος e-START241, δηλαδή ενός νέου 
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ερευνητικού – αναπτυξιακού  έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(http://estart.ozo.com). Ειδικότερα, μερικές από τις επιδιώξεις του εν λόγω έργου είναι η 
θεμελίωση της συναίνεσης, η ενεργοποίηση και δρομολόγηση των μηχανισμών διαμόρφωσης 
ενός ενιαίου εκπαιδευτικού πλαισίου για τον ψηφιακό γραμματισμό στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κ-9) μέσω της ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού δικτύου 
εμπειρογνωμόνων, ειδικών επιστημόνων και σημαντικών εκπροσώπων για την εκπαίδευση.    
 
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και οι δράσεις του δικτύου: Προοπτικές και όρια 
Η διαδικασία και η μεθόδευση της συγκρότησης ενός δικτύου εκπροσώπων εκπαίδευσης και 
ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να οικοδομήσουν μέσω συλλογικών 
διεργασιών ένα κοινό και ενιαίο πλαίσιο εκπαίδευσης για τον ψηφιακό γραμματισμό στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση, αποτελεί πολυσύνθετη και περίπλοκη αποστολή. Εναπόκειται στην 
σύσταση και εφαρμογή πολύπλευρων μηχανισμών, οι οποίοι θα έδιναν στους μετέχοντες του 
δικτύου τη δυνατότητα να συνεισφέρουν εμπειρίες και να μοιραστούν γνώσεις στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και κατά συνέπεια να οικοδομήσουν διόδους αποτελεσματικής 
επικοινωνίας και βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ διαφοροποιημένων κοινοτήτων κατά τρόπο 
συστηματικό, οργανωμένο και επιδέξιο. Επιπρόσθετα, προϋποθέτει ότι αυτή η συνεργασία 
και η συνεισφορά γνώσεων και εμπειριών, από τη μια μεριά επιτρέπει την κατανόηση των 
μοναδικών και ιδιαίτερων συνθηκών ή εκπαιδευτικών «πραγματικοτήτων» κάθε χώρας, και 
από την άλλη οδηγεί  στην αναγνώριση γενικεύσιμων διαστάσεων και χαρακτηριστικών του 
ψηφιακού γραμματισμού και τον προσδιορισμό κοινών στρατηγικών και εκπαιδευτικών 
πρακτικών για την επιδίωξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Για την επίτευξη όμως μιας 
τέτοιας μορφής συνεργασίας θα πρέπει πρώτα να εξετασθούν και να αντιμετωπισθούν μια 
σειρά από σημαντικά εμπόδια, τα οποία ως ένα βαθμό προσδιορίζουν και τα όρια του 
συνολικού εγχειρήματος. Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν: 
• Οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή και κατανοητή η έννοια του 
ψηφιακού γραμματισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ). Εξαιτίας 
αυτών των διαφορών, τα κράτη- μέλη της ΕΕ υιοθετούν διαφοροποιημένες και ενίοτε 
διαμετρικά αντίθετες θεωρητικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος του 
ψηφιακού γραμματισμού, οι οποίες ακολούθως μετατρέπονται σε διαφοροποιημένες 
εκπαιδευτικές πρακτικές. 
• Τα πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά ρήγματα μεταξύ των χωρών αλλά και μεταξύ 
ομάδων πολιτών στο εσωτερικό των χωρών, τα οποία αντικατοπτρίζονται στη φύση και το 
περιεχόμενο των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών και των οποίων την απήχηση 
παρατηρούμε στις αποφάσεις και τις επιλογές που πραγματοποιούνται και για την προαγωγή 
και επιδίωξη του ψηφιακού γραμματισμού. 
• Η δυσκολία συνεργασίας και συντονισμού των συμμετεχόντων σε ανθρώπινα δίκτυα με 
πολυεθνικό και πολύ-πολιτισμικό χαρακτήρα, η οποία οφείλεται στο πολυσχιδές και 
ετερογενές τοπίο κανονισμών, εκπαιδευτικής παράδοσης και γλωσσικών συμβάσεων των 
συμμετεχόντων. 
• Το δυσεπίλυτο ζήτημα της απόκτησης πρόσβασης σε πρωτογενείς πηγές δεδομένων και 
ιδιαίτερα το πρόβλημα της εύρεσης συγκρίσιμων πηγών δεδομένων το οποίο προκύπτει ως 
αποτέλεσμα των επιδράσεων των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, της απουσίας ενός κοινού 
πλαισίου κατανόησης θεμελιωδών εκπαιδευτικών όρων, εννοιών και κοινωνικο-πολιτισμικών 
περιβαλλόντων και των σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ ερευνητικών στόχων, 
μεθοδολογικής προσέγγισης και διερευνητικών εργαλείων. 
• Οι αντιξοότητες και οι δυσχέρειες που περιλαμβάνει η εφαρμογή μιας προσέγγισης από 
την βάση προς την κορυφή (bottom–up) κατά την οποία οι κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής 
έρευνας και πολιτικής τροποποιούνται στη βάση της διαρκούς ανατροφοδότησης από κάτω 
προς τα επάνω. Αν και είναι βέβαιο οτι οι διερευνήσεις μεγάλης κλίμακας με κατεύθυνση 
από πάνω προς τα κάτω (top-down) και οι αντίστοιχες πολιτικές που προκύπτουν από αυτές 
τις διερευνήσεις έχουν βραχύχρονη διάρκεια ζωής και αμφίβολα αποτελέσματα, από την 
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άλλη η εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας και ισότιμης μεταφοράς  γνώσης από την βάση 
προς την κορυφή και το αντίστροφο είναι εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση, αλληλένδετη με την 
ανάγκη διαμόρφωσης νέων ηθών και πεποιθήσεων για την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Έχοντας κατά νου το παραπάνω ευρύ φάσμα εμποδίων και προϋποθέσεων, θα μπορούσαμε 
να ισχυριστούμε ότι η διαμόρφωση ενός καταρχήν λειτουργικού δικτύου συνομιλίας, 
αλληλεπίδρασης και αρχικής σύμπραξης μεταξύ ειδικών και εκπροσώπων εκπαίδευσης 
αποτελεί σημαντικό βήμα. Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς του απαραίτητη είναι η 
θεώρησή του ως δίκτυο δικτύων και η στήριξή του, είτε από μικρότερα ήδη διαμορφωμένα 
και λειτουργικά δίκτυα, είτε από την ανάπτυξη νέων με διαφοροποιημένους ρόλους, 
δραστηριότητες, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες. Τέτοιου είδους μικρότερα δίκτυα 
συνεύρεσης και διαλόγου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τόσο μεταξύ των χωρών (cross 
country networks), όσο και στο εσωτερικό κάθε χώρας (within country networks) και να 
αποκτήσουν τη μορφή των διακρατικών και εθνικών δικτύων. 

Δίκτυα εντός χωρών ή εθνικά δίκτυα: Κύριος στόχος των εθνικών δικτύων είναι η 
αναγνώριση της θέσης, η ανάλυση της υπόστασης και η επισκόπηση της κατάστασης του 
ψηφιακού γραμματισμού στις επιμέρους χώρες της ΕΕ. Ένας επιπρόσθετος και ίσως 
κρισιμότερος στόχος είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και η εισήγηση υποδείξεων 
για την βελτίωση και υποστήριξη της θέσης και της υπόστασης του ψηφιακού γραμματισμού 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η σύνθεση των εθνικών δικτύων θα 
μπορούσε να προέλθει από τους συμμετέχοντες ή/και συνεισφέροντες ήδη υπαρχόντων 
μικρο-δικτύων, οργανώσεων και ενώσεων, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον κοινοτήτων ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων εκπαίδευσης: (α) της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, (β) της κοινότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (γ) της κοινότητας των γονέων και κηδεμόνων, αλλά και των 
μαθητών/μαθητριών, και (δ) των αρμόδιων φορέων και ιθυνόντων εκπαιδευτικής πολιτικής 
Πρωταρχικός ρόλος των μετεχόντων σε δίκτυα και υπο-δίκτυα εθνικού τύπου είναι η 
παρουσίαση, κατάθεση και προβολή των απόψεων και αντιλήψεών τους, η συζήτηση και ο 
σχολιασμός καίριων και σημαντικών θεμάτων, όπως: 
(1) Οι ατομικές και συλλογικές τους τοποθετήσεις για την έννοια και το νόημα του όρου 
«ψηφιακός γραμματισμός» και οι θεωρήσεις τους σε σχέση με το πιθανό περιεχόμενο ενός 
πλαισίου εκπαίδευσης για τον ψηφιακό γραμματισμό. 
(2) Ο σχολιασμός της ποιότητας, της πληρότητας και της καταλληλότητας των ήδη 
υπαρχόντων και εφαρμοζόμενων εθνικών προγραμμάτων σπουδών ή πλαισίων εκπαίδευσης 
για τον ψηφιακό γραμματισμό ή τον γραμματισμό στις ΤΠΕ και τον γραμματισμό στα ΜΜΕ. 
(3) Η συζήτηση της ποιότητας, της πληρότητας και της καταλληλότητας προγενέστερων και 
σύγχρονων δράσεων εθνικού επιπέδου για την επιμόρφωση και επαγγελματική αναβάθμιση 
των εκπαιδευτικών, οι οποίες αναφέρονται στην προώθηση και προαγωγή του ψηφιακού 
γραμματισμού ή του γραμματισμού στις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
(4) Η ανταλλαγή σκέψεων γύρω από την αναγνώριση και ανάλυση των ιδιαίτερων 
παραγόντων και συνθηκών, που επιδρούν είτε περιοριστικά είτε βελτιωτικά στην διαδικασία 
ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αντιλήψεων και στάσεων, οι οποίες 
εντάσσονται στο πεδίο του ψηφιακού γραμματισμού. 
(5) Ο διάλογος γύρω από την αναγνώριση επιτυχημένων εκπαιδευτικών στρατηγικών και 
μελετών περίπτωσης, την ανάλυση αποτελεσματικών διδακτικών σεναρίων και τον 
προσδιορισμό κατάλληλων υποδείξεων και προτύπων εκπαιδευτικής πολιτικής για την 
ανάπτυξη ψηφιακά εγγράμματων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. 

Οι διαδικασίες συλλογής των απόψεων, των θεωρήσεων και σχολιασμών των 
συμμετεχόντων στα δίκτυα εθνικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να οργανωθούν και να 
συντονιστούν από ειδικό φορέα – εκπρόσωπο και να πραγματοποιηθούν μέσω της 
υιοθέτησης και χρησιμοποίησης ποικιλίας μεθόδων και τεχνικών, όπως η διοργάνωση 
συνεδριάσεων συζήτησης και ανοιχτών συσκέψεων εργασίας, την διενέργεια άτυπων, 
φιλικών συνομιλιών και ημι-δομημένων συνεντεύξεων, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
και τη συμμετοχή σε online διασκέψεις – συναντήσεις και forums, κλπ. Επιπρόσθετα, η 
συλλογή πρωτογενών δεδομένων και απόψεων θα πρέπει να συνοδεύεται από μία 
εξαντλητική επισκόπηση της επίσημης εθνικής, ερευνητικής, δημοσιογραφικής και άλλης 
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βιβλιογραφίας, η οποία σχετίζεται και αναφέρεται στην θεματολογία που διατυπώθηκε 
παραπάνω. Η ανάλυση και η σύνθεση  των συγκεντρωμένων στοιχείων θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην δημιουργία μιας γραπτής έκθεσης εθνικού χαρακτήρα, το περιεχόμενο της 
οποίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και επομένως να αποτιμηθεί, 
να αξιολογηθεί, να τροποποιηθεί και εν τέλει να επικυρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες 
στο εθνικό δίκτυο ή την πλειοψηφία των συμμετεχόντων με τη βοήθεια αλλεπάλληλων 
ηλεκτρονικών και άλλου τύπου ψηφοφοριών. 

Δίκτυα μεταξύ χωρών ή διακρατικά δίκτυα: Κύριος σκοπός των «διακρατικών 
δικτύων» είναι η ολιστική διερεύνηση και η συνολική αποτίμηση της θέσης και της 
υπόστασης του «ψηφιακού γραμματισμού» στα κράτη-μέλη της ΕΕ, η αναγνώριση, ανάλυση 
και εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων για τους σκοπούς και το περιεχόμενο της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον ψηφιακό γραμματισμό και η στοιχειοθέτηση βασικών 
συστάσεων και υποδείξεων εκπαιδευτικής πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σύνθεση των 
μελών των διακρατικών δικτύων αναμένεται να προέλθει από δύο κύριες πηγές. Από 
ενδιαφερόμενους εκπροσώπους εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχουν σε επιμέρους εθνικά 
δίκτυα και από εκπροσώπους διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισμών και ενώσεων με 
δραστηριοποίηση στο χώρο του ψηφιακού γραμματισμού ή εν γένει των πολυγραμματισμών, 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. Οι δράσεις των 
διακρατικών δικτύων θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν θεματολογικές και να οργανωθούν 
γύρω από δύο (2) κάθετους άξονες και τέσσερις (4) οριζόντιες περιοχές μελέτης. Τα 
επίκεντρα εστίασης των δύο κάθετων θεματολογικών αξόνων αναφέρονται: (α)στις 
διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών – Πλαίσια/προγράμματα σπουδών, και (β) στις 
διαφοροποιημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών – Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Προφανές είναι ότι οι δύο αυτοί άξονες αναπαριστούν διαφορετικές αλλά 
ταυτόχρονα παράλληλες και αλληλοσχετιζόμενες περιοχές ενδιαφέροντος και οδηγούν στην 
ανάπτυξη δύο αντίστοιχων δικτύων ερευνητών, επιστημόνων και εκπροσώπων εκπαίδευσης 
με διακρατική συμμετοχή. Το πρώτο με έμφαση στα πλαίσια – προγράμματα σχολικής 
εκπαίδευσης, και το δεύτερο με επίκεντρο τις δράσεις και τα προγράμματα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι εργασίες των εν λόγω δικτύων θα μπορούσαν να 
συμπυκνωθούν στο πλαίσιο των παρακάτω κρίσιμων περιοχών μελέτης: 
• Εννοιολογικές προσεγγίσεις και τοποθετήσεις για τον ψηφιακό γραμματισμό: Θεωρητικά 
πλαίσια και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
• Η ανάπτυξη ψηφιακά εγγράμματων πολιτών: Ποσοτικοί δείκτες και ποιοτικοί 
παράγοντες επιρροής 
• Η «κατάκτηση» του ψηφιακού γραμματισμού: Πρότυπες εκπαιδευτικές πρακτικές και 
διδακτικά σενάρια 
• Ψηφιακός γραμματισμός και κοινωνική ένταξη: Κοινωνική αναδόμηση και διαδικασίες 
συμμετοχικής ανάπτυξης πλαισίων εκπαίδευσης για τον ψηφιακό γραμματισμό 
Με γνώμονα τα ανωτέρω πλαίσια –περιοχές μελέτης, οι μετέχοντες στα διακρατικού τύπου 
δίκτυα συνεργασίας αναμένεται να δημιουργήσουν τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις, οι οποίες 
να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες τέσσερις επιμέρους θεματικές και να αναφέρονται - 
πέρα από τις διαφοροποιήσεις - σε κοινά και γενικεύσιμα ζητήματα – συμπεράσματα που 
αφορούν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα μπορούσε 
να περιγραφεί ως το τελικό προϊόν όχι μόνο των διαδικασιών ταξινόμησης, ανάλυσης και 
σύνθεσης των περιεχομένων και των συμπερασμάτων των επιμέρους εθνικών εκθέσεων, 
αλλά και των αποτελεσμάτων μιας εξαντλητικής διερεύνησης και αξιοποίησης της σχετικής 
βιβλιογραφίας, η οποία αναπτύσσεται και διαχέεται από διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, 
ειδικούς επιστήμονες και παιδαγωγούς εκτός της ΕΕ. 
 
Σχόλια επιλόγου 
Είναι κοινή παραδοχή ότι τα σύνθετα προβλήματα απαιτούν συνήθως την ανάπτυξη και 
εφαρμογή σύνθετων παρεμβατικών λύσεων και στρατηγικών. Στη βάση αυτής της λογικής, η 
εισήγηση αυτή επιχείρησε να υπερασπιστεί την άποψη ότι το περίπλοκο ζήτημα της 
ανάπτυξης ενός πλαισίου εκπαίδευσης για τον ψηφιακό γραμματισμό στην υποχρεωτική 
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εκπαίδευση με Ευρωπαϊκή ισχύ θα μπορούσε να δρομολογηθεί μέσω της οικοδόμησης ενός 
λειτουργικού δικτύου συνομιλίας, αλληλεπίδρασης και σύμπραξης μεταξύ ειδικών και 
εκπροσώπων εκπαίδευσης αποτελούμενου από επιμέρους μικρότερα δίκτυα συνεύρεσης και 
διαλόγου με εθνικό και διακρατικό χαρακτήρα. Όπως προτείνεται, αυτές οι διαφορετικές 
κοινότητες εκπροσώπων εκπαίδευσης θα μπορούσαν να συνεργαστούν κατά τρόπο 
οργανωμένο, συστηματικό και επιδέξιο γύρω από την δημιουργία και διαρκή 
διαπραγμάτευση ενός πλαισίου εκπαίδευσης, το περιεχόμενο του οποίου θα προσδιορίζεται 
από έναν ικανό αριθμό «ανθρώπων-κλειδιών» και το οποίο θα ανταποκρίνεται –στο μέτρο 
του εφικτού- στις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες των μάχιμων εκπαιδευτικών, 
των μαθητών και των γονέων τους, των εκπροσώπων εκπαιδευτικής πολιτικής, των 
ερευνητών και επιστημόνων. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ιδέα της συμμετοχικής 
ανάπτυξης ενός πλαισίου εκπαίδευσης από όλους και για όλους, το οποίο θα μπορούσε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες ποικίλων και διαφοροποιημένων κοινοτήτων εκπαιδευτικής 
πρακτικής ανασύρει ενστάσεις σε σχέση με την πραγματική και ρεαλιστική υλοποίηση του 
εγχειρήματος. Και αυτό γιατί τοποθετεί στο τραπέζι κάθε σχετικής συζήτησης μια σειρά από 
προβληματισμούς, κυρίως κοινωνικο-πολιτικού και λιγότερο εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Απαιτεί δηλαδή την προώθηση «νέων ηθών» για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
την προάσπιση της ιδέας της σύμπραξης και της ενότητας μέσα στη διαφορά. Κατά συνέπεια 
απαιτεί μεταρρυθμιστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους σκοπούς 
της εκπαίδευσης, τον ρόλο, τις διαδικασίες ανάπτυξης και το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σπουδών που θα υπηρετούσαν αυτούς τους σκοπούς. Είναι λοιπόν εφικτή η δημιουργία ενός 
«κοινού» και ταυτόχρονα «προσαρμοστικού» πλαισίου εκπαίδευσης ή μήπως πρόκειται για 
ουτοπία; Θα μπορούσε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο να λειτουργήσει παρεμβατικά και 
βελτιωτικά όντας ενσωματωμένο στις οργανωτικές δομές, τις κανονιστικές-ρυθμιστικές 
λειτουργίες και τα περιεχόμενα συγκεντρωτικών και συχνά συντηρητικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων ή μήπως αυτό θα συνιστούσε την ακύρωση κάθε πιθανής βελτιωτικής του 
παρέμβασης και κατά συνέπεια την εν γένει ακύρωση κάθε παρόμοιας μορφής πλαισίου 
εκπαίδευσης;   
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Τα τρία Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό 
Σχολείο: Διαφορές και Ομοιότητες 

 
Ντίνας Κων., Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Ν., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 
Τελλίδου Θ., Εκπαιδευτικός-Υποψ. Διδάκτ., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 

 
 

Περίληψη 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κριτική παρουσίαση του περιεχομένου των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τότε που 
καθιερώθηκε ως υποχρεωτικό το μάθημα της ξένης γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της δημοτικής 
εκπαίδευσης: πρόκειται για το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1997, το οποίο συγγράφηκε την εποχή που 
καθιερώθηκαν τα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο επίσημα242, για το 
Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικών του 2001243, και για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών του 2002244, όπου εμπεριέχεται και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του γνωστικού 
αντικειμένου. Επιδιώκεται  η παράλληλη σύγκριση των παραπάνω προγραμμάτων, ώστε να 
διαπιστωθεί μέσω των ομοιοτήτων ή των διαφορών που εντοπίζονται κατά πόσο αναπροσαρμόστηκε 
το αρχικό Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1997. Χρησιμοποιώντας τα περιεχόμενα των κειμένων αυτών 
κατά ενότητα, κεφάλαιο, παράγραφο και τίτλο, επιδιώκουμε να κάνουμε κριτική διερεύνηση των 
αλλαγών που σημειώθηκαν, ή όχι, στο καθένα από αυτά και να τις αξιολογήσουμε ποιοτικά. 
 
Εισαγωγή  
Το γλωσσικό κίνημα της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας οδήγησε σε επαναπροσδιορισμό 
της γλωσσικής διδασκαλίας και επηρέασε τη διδακτική της μητρικής γλώσσας αλλά και της 
ξένης. Αναθεωρήθηκαν οι παραδοσιακές αντιλήψεις και διαμορφώθηκαν σύγχρονες θέσεις 
για τη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών (Δενδρινού 1985, Τσοπάνογλου 1985, 
Τοκατλίδου 1986, Papaefthimiou-Lytra 1987) με βάση και τις λειτουργίες της γλώσσας. 
Συγκροτήθηκαν έτσι νέα λειτουργικά και εννοιολογικά αναλυτικά προγράμματα (functional-
notional syllabuses, Wilkins 1976, Johnson 1983).  

Η εισαγωγή της αγγλικής στις τρεις τελευταίες τάξεις του ελληνικού δημοτικού 
σχολείου θεσπίζεται με το νόμο 1566/85 και επεκτείνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας μέχρι 
το 1995. Συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας για την εκπόνηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα 
οποία θα συνόδευαν τα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας που είχαν ήδη εισαχθεί στα 
δημοτικά σχολεία από το 1992.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκδίδεται τελικά το 1997. Το Πρόγραμμα αυτό δεν έγινε ευρύτερα 
γνωστό, ούτε έγινε αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης και αξιολόγησης. Το παράδοξο 
είναι πως κυκλοφόρησε, αφού είχαν εισαχθεί τα διδακτικά εγχειρίδια των Αγγλικών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σχετική έρευνα έδειξε ότι το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης 
των εγχειριδίων δεν εναρμονίζεται με τις παραμέτρους της μεθοδολογικής προσέγγισης της 
ξένης γλώσσας και την επικοινωνιακή φιλοσοφία που διαπνέεται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα (Τελλίδου 2003).  

Το 2001 εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα 
νέα (Διαθεματικά) Αναλυτικά Προγράμματα ως αναθεωρημένη μορφή του ισχύοντος Ενιαίου 
Εξαετούς του 1997. Χαρακτηριστικό τους στοιχείο η έμφαση στη Διεπιστημονική - 
Διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος της Αγγλικής με προτεραιότητα στους 
επικοινωνιακούς στόχους της διδασκαλίας, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την 
κατάκτηση της γλώσσας και στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης.245  

                                                 
242 ΥΠΕΠΘ, Γ1/1478/ 6-11-96. 
243 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αρ. Φ. 1375 τ. Β' /18-10-2001. 
244 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τ. Β' Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002. 
245 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Αρ. Φύλλου 1376, τεύχος Β΄ 18/10/2001, 
Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργάνωσε ημερίδες για τη συζήτηση των νέων 
Προγραμμάτων, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση για τα προγράμματα, ως 
αποτέλεσμα της συζήτησης με την Εκπαιδευτική Κοινότητα και της εσωτερικής 
αξιολόγησης246. Σχεδόν ταυτόχρονα, παρουσιάζεται στα σχολεία τυπωμένο πλέον, το νέο 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης247. Και ενώ τα ΑΠΣ της 
αγγλικής παρουσιάζονται πάντα σε δύο κύκλους: α. Δημοτικό (τάξεις Δ' Ε' ΣΤ'), και β. 
Γυμνάσιο, στο τυπωμένο κείμενο του νέου ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ λείπει(!) ολόκληρο το περιεχόμενο 
του Α' Κύκλου, το οποίο ευτυχώς μπορούμε δούμε στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.248  
 

Συγκριτική Παρουσίαση: ΑΠ 1997 - ΑΠΣ 2001 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά μέρη των δύο προγραμμάτων.  

Πίνακας 1  
Πρόγραμμα 1997 Πρόγραμμα 2001 
Ι. Η θέση της πολιτείας και η βασική 
ξενόγλωσση εκπαίδευση 
ΙΙ. Η βασική εκπαίδευση στην αγγλική 
γλώσσα 
2.1. Γενικός Σκοπός Διδασκαλίας - Μάθησης 
2.2. Γενικοί στόχοι Διδασκαλίας - Μάθησης 

Παιδεία και Αγωγή, 
Γλωσσική Παιδεία, 
Επικοινωνιακή ικανότητα και 
Αυτονομία μάθησης.  

ΙΙΙ. Αναλυτικό πρόγραμμα αγγλικής 
γλώσσας: θεωρητική βάση 

 
Ι. Σκοπός Διδασκαλίας του μαθήματος 
 
ΙΙ. Γενικοί Διδακτικοί Στόχοι 
 
α) γλωσσική παιδεία 
β) επικοινωνιακή ικανότητα 
 
ΙΙΙ. Η θεωρητική βάση του προγράμματος 

Το γενικό μέρος των δύο προγραμμάτων αναφέρεται στους ίδιους σχεδόν σκοπούς 
και στόχους. Στο ΑΠΣ του 2001 παραλείπεται το κεφάλαιο για τη θέση της πολιτείας στη 
βασική ξενόγλωσση εκπαίδευση, ενώ τα κεφάλαια για το γενικό σκοπό και τους στόχους 
διδασκαλίας - μάθησης μετονομάζονται σε: Σκοπός διδασκαλίας του μαθήματος και Γενικοί 
διδακτικοί στόχοι, αντίστοιχα. Οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας- μάθησης περιορίζονται 
σε δύο: γλωσσική παιδεία και επικοινωνιακή ικανότητα, τα περιεχόμενα των οποίων έχουν 
μεταφερθεί  αυτούσια από το Α.Π. του 1997. Η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στην 
επιλεκτική χρήση κάποιων παραγράφων αλλά και στην παράλειψη των περισσότερων από το 
κεφάλαιο του γενικού σκοπού διδασκαλίας - μάθησης του προηγούμενου προγράμματος. Το 
νέο στοιχείο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελούν δύο μόνο εμβόλιμες φράσεις, στην 
πρώτη παράγραφο: ''…και να ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης'' 
και στη δεύτερη παράγραφο ''…να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν'' (Π.Σ., 2001:1059, 1060). 

Τέλος, στην τρίτη ενότητα αναπτύσσεται η θεωρητική βάση του προγράμματος, η 
οποία παραμένει ίδια με το Α.Π. του 1997, εκτός από το ότι προστίθεται στο τέλος μία 
παράγραφος για τη διαθεματική προσέγγιση και παραλείπεται η πρώτη παράγραφος του Α.Π. 
του 1997. Η παράγραφος που αφαιρείται αφορά στα διδακτικά υλικά, στην ''αυθεντία'' του 
εκπαιδευτικού και στη σειριακή και διαβαθμισμένη κατά επίπεδα δυσκολίας ύλη. Η 
αφαίρεση αυτή δεν επηρεάζει το περιεχόμενο, καθώς τα ίδια σχεδόν επαναλαμβάνονται στις 
παρακάτω παραγράφους. Εν κατακλείδι, διατυπώνεται πως το Α.Π. καταρτίστηκε με 
χαρακτήρα μαθητοκεντρικό και στηρίζεται στη θεώρηση της γνώσης ως μαθησιακής 
εμπειρίας. Ο χαρακτηρισμός ενός προγράμματος ως μαθητοκεντρικού αφορά την οργάνωση 
της πορείας μάθησης και επιλογής των δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους μαθητές, τη 
                                                 
246 ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. 15/834/11-04-02. 
247 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,  ΤΟΜΟΣ Α', Β'. ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβριος 2002. 
248 http://www.pi-schools.gr/programs/depps  
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λήψη αποφάσεων σχετικά με τους στόχους, τα περιεχόμενα μάθησης, τα μέσα και την 
αξιολόγηση (Van Ek & Trim 1984). Δυστυχώς, τα προαναφερόμενα δεν υποστηρίζονται 
μέσα από τα περιεχόμενα των προγραμμάτων εκτός από λίγα ενδεικτικά στοιχεία στο 
κεφάλαιο της αξιολόγησης (Π.Σ. 2001:1092). 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους πέντε βασικούς άξονες του Α' κύκλου (τα Αγγλικά 
στο Δημοτικό Σχολείο). 
Πίνακας 2 
Πρόγραμμα 1997 Πρόγραμμα 2001 
Α. Η Πνευματικοκοινωνική και Γλωσσική 
Ανάπτυξη του Παιδιού 
Β. Σκοπός Διδασκαλίας - Μάθησης  
Γ. Επικοινωνιακοί Στόχοι 
Δ. Περιβάλλοντα Χρήσης της Γλώσσας 
Ε. Γλωσσικές - Μαθησιακές Δραστηριότητες 

Α. Η Πνευματικοκοινωνική και Γλωσσική 
Ανάπτυξη του Παιδιού 
Β. Σκοπός Διδασκαλίας - Μάθησης  
Γ. Επικοινωνιακοί Στόχοι 
Δ. Περιβάλλοντα Χρήσης της Γλώσσας 
Ε. Γλωσσικές - Μαθησιακές Δραστηριότητες 

Από τον πίνακα προκύπτει απόλυτη ταύτιση των δύο προγραμμάτων. Στη συνέχεια θα 
παρουσιάσουμε ελάχιστες διαφορές που παρατηρούνται στο εσωτερικό αυτών των ενοτήτων. 

Ειδικότερα, στην ενότητα 4.1.1 για την ανάπτυξη των πνευματικών, 
επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Π.Σ. 2001:1063), έχουμε ακριβώς τα ίδια 
περιεχόμενα σε παραγράφους και στους τίτλους τους με μοναδική εξαίρεση την παρεμβολή 
στην ενότητα στ' της Σύνθεσης μίας πρότασης σχετικά με την συμβολή της διαθεματικής 
προσέγγισης στη σύνδεση πραγματικών καταστάσεων της ζωής με το σχολείο (Π.Σ., 2001: 
1064), ''η διαθεματική προσέγγιση διαμορφώνει ξεκάθαρους και κοινωνικούς συνήθως, 
στόχους, οι οποίοι συνθέτουν τα επιμέρους στοιχεία για τη δημιουργία ενός συνόλου, με 
συγκεκριμένη μορφή και κοινωνική χρησιμότητα''.  

Στο νέο (αναθεωρημένο) Πρόγραμμα του 2001 δίνεται η ευκαιρία και για διορθώσεις 
σε συντακτικά ή εκφραστικά λάθη. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 4.2. Σκοπός Διδασκαλίας 
και Μάθησης του Προγράμματος του 1997, αναφέρονται σε σχέση με τον παραγόμενο λόγο 
τα εξής: ''ο λόγος που μαθαίνει να παράγει ο μαθητής πρέπει να είναι σωστός από 
γραμματοσυντακτική άποψη και προσδιορισμένος από τις κατάλληλες κάθε φορά 
επικοινωνιακές παραμέτρους, αλλά δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
ανταποκριθεί το παιδί του δημοτικού σχολείου σε επικοινωνιακές ανάγκες που προκύπτουν 
στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, παρά μόνο περιστασιακά  και συμπτωματικά''.  

Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι η παράλειψη μιας άρνησης οδηγεί με τη διόρθωση 
στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: ''ο λόγος που μαθαίνει να παράγει ο μαθητής πρέπει να 
είναι σωστός από γραμματοσυντακτική άποψη και προσδιορισμένος από τις κατάλληλες κάθε 
φορά επικοινωνιακές παραμέτρους, και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
ανταποκριθεί το παιδί του δημοτικού σχολείου σε επικοινωνιακές ανάγκες που προκύπτουν 
μέσα και έξω από το σχολείο, είτε υποδυόμενο κοινωνικούς ρόλους είτε αναλαμβάνοντας 
κοινωνικούς ρόλους, όπως αυτούς των συμμετεχόντων σε κοινωνικές παρεμβάσεις, σε επίπεδο 
σχολείου, γειτονιάς ή δήμου και κοινότητας''. Π.Σ. 2001: 1065 

Το ΔΕΠΠΣ θέτει ως στόχο τη Διεπιστημονική - Διαθεματική προσέγγιση του 
μαθήματος της Αγγλικής. Η πρώτη εντύπωση από μια απλή ανάγνωση, είναι πως πρόκειται 
για αναπαραγωγή του προηγούμενου προγράμματος. Μάταια ο αναγνώστης θα αναζητήσει 
να ενημερωθεί για την έννοια της διαθεματικότητας και για τον τρόπο προσέγγισης της 
διδασκαλίας μέσα από αυτήν. Θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά, ώστε να ανακαλύψει τις 
τρεις πρόσθετες παραγράφους, οι οποίες θα τον διαφωτίσουν περί της διαθεματικότητας, μια 
στην εισαγωγή, Γενικοί Διδακτικοί στόχοι, μια άλλη στο ίδιο κεφάλαιο (II. β. επικοινωνιακή 
ικανότητα) και τέλος, στο τρίτο μέρος, "Η θεωρητική βάση του προγράμματος" (βλ. Πίνακα 
1). 

Οι παράγραφοι που προστίθενται είναι οι εξής: 
 ''Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, με το μάθημα της αγγλικής γλώσσας, όπως και 

με τα άλλα μαθήματα, ιδιαίτερα με τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαθεματική προσέγγιση, 
δίνεται η δυνατότητα για σφαιρική ενασχόληση με θέματα κοινωνικού κυρίως περιεχομένου και 
για συνδυασμό πληροφοριών από πολλά γνωστικά πεδία καθώς και την ανάπτυξη των cross - 
curriculum δεξιοτήτων (είτε ως μακροδεξιότητες π.χ. αποκωδικοποίηση κειμένων, είτε ως 
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εξειδικευμένες δεξιότητες, π.χ. ανάλυση και εξήγηση). Επιδιώκεται έτσι η γενική παιδεία, η 
κοινωνικοποίηση των μαθητών και των μαθητριών με το γλωσσικό μάθημα, αλλά και η 
ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους'', (Π.Σ., 2001: 1060). 

 ''Η διαθεματική προσέγγιση θα προσφέρει αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις τέτοιες 
όπου η παράλληλη χρήση των γλωσσών θα γίνεται με αόριστο και φυσικό τρόπο, με άξονα την 
καλύτερη επικοινωνία για πληροφόρηση, αξιολόγηση της πληροφορίας, καταγραφή και 
παρουσίαση δεδομένων από πολλές γνωστικές περιοχές και από πολλά άτομα, της ίδιας ή άλλης 
χώρας'' (Π.Σ., 2001: 1061). 

 Η διαθεματική προσέγγιση για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών δίνει μια βασική 
προτεραιότητα στους επικοινωνιακούς στόχους της διδασκαλίας και στην ανάπτυξη εκείνων 
των δεξιοτήτων που θα προσδιορίσουν τη γνώση και τη χρήση της ξένης γλώσσας με στόχο τον 
εγγραματισμό, τη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης και την πολυγλωσσία, όπως 
ερμηνεύονται στο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο ΔΕΠΠΣ, 
(Π.Σ., 2001: 1062). 

Στην τελευταία παράγραφο γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο τον 
εγγραματισμό, τη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης και την πολυγλωσσία. Τα 
θέματα αυτά, που δεν αναλύονται στο παρόν πρόγραμμα γίνονται το επίκεντρο και οι βασικοί 
άξονες ανάπτυξης των Δ.Ε.Π.Π.Σ. του 2002 (βλ. πιο κάτω), χωρίς όμως και πάλι καμία 
απολύτως αλλαγή στην ουσία των περιεχομένων.  

Στον τρίτο άξονα του Α' Κύκλου (τα Αγγλικά στο Δημοτικό) δεν παρατηρείται καμία 
απολύτως διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προγραμμάτων, βλ. Πίνακας 3. 
Πίνακας 3 
ΠΣ 1997 ΑΠΣ 2001 
4.3 Επικοινωνιακοί Στόχοι 
4.3.1 Το φωνημικό και γραφημικό σύστημα  
της γλώσσας 
4.3.2 Κατανόηση και παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου 
        α) Κατανόηση προφορικού και γραπτού 
λόγου 
        β) Παραγωγή προφορικού και γραπτού 
λόγου 
4.3.3 Παράλληλη χρήση της Γ1 και της Γ2 
4.3.4 Γλωσσικονοητικές έννοιες 

Υπαρκτική έννοια 
Έννοια χώρου 
Έννοια χρόνου 
Ποσοτική έννοια  
Ποιοτική έννοια 
Έννοιες συσχετισμού δράσης / γεγονότων 
Έννοια δείξης 
Λογικές έννοιες 

4.3.5 Χρήσεις της γλώσσας 

3 Επικοινωνιακοί Στόχοι 
3.1 Το φωνημικό και γραφημικό σύστημα  της 
γλώσσας 
3.2 Κατανόηση και παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου 
        α) Κατανόηση προφορικού και γραπτού 
λόγου 
        β) Παραγωγή προφορικού και γραπτού 
λόγου 
3.3 Παράλληλη χρήση της Γ1 και της Γ2 
3.4 Γλωσσικονοητικές έννοιες 
     Υπαρκτική έννοια 
     Έννοια χώρου 
     Έννοια χρόνου 
     Ποσοτική έννοια  
     Ποιοτική έννοια 
     Έννοιες συσχετισμού δράσης / γεγονότων 
     Έννοια δείξης 
     Λογικές έννοιες 
3.5 Χρήσεις της γλώσσας 

 
Οι γλωσσικονοητικές έννοιες249 περιλαμβάνουν την έννοια της ύπαρξης, του χώρου, της 
ποσότητας, της ποιότητας, του συσχετισμού δράσης και γεγονότων, την έννοια δείξης καθώς 
και λογικές έννοιες. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοούν και να παράγουν προφορικό λόγο 
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των γλωσσικών εκφορών για κάθε τάξη (Α.Π. 1997: 21).  

Όσον αφορά στις χρήσεις της γλώσσας, ο μαθητής θα πρέπει να διδαχθεί να 
εκφράζεται γραπτά και προφορικά με διάφορες λεκτικές πράξεις στις οποίες αντιστοιχούν 
γλωσσικές εκφορές. Η διατύπωση όμως των λειτουργικών χρήσεων και στα δύο 
                                                 
249 Η έκφραση ''γλωσσικονοητικές έννοιες'' αποδίδει την αγγλική έκφραση ''cognitive and linguistic 
notions'', όπως διατυπώνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (1997). Πρόκειται για μια λίστα γνωστικών 
εννοιών και παράθεση γλωσσικών εκφορών γραμματικών και λεξιλογικών στοιχείων. 



 

 

518

Προγράμματα Σπουδών δεν γίνεται ομαδοποιημένα, ώστε να μπορεί εύκολα ο εκπαιδευτικός 
να ανατρέξει στις ανάλογες εκφορές. Για παράδειγμα, αναφέρεται κατά σειρά: 33) να 
συγκρίνει άτομα, αντικείμενα, γεγονότα, 34) να αφηγείται μια εμπειρία και στη συνέχεια στο 
35) να εκφράζει τα συναισθήματά του (Α.Π. 1997: 31). Αντιθέτως, στο Waystage250 οι έννοιες 
και οι λεκτικές εκφορές διαχωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους και κάθε 
κατηγορία συμπεριλαμβάνει τις επιμέρους λειτουργικές χρήσεις της γλώσσας. Ακόμα, όλα τα 
παραδείγματα ως ενδεικτικές λεκτικές εκφορές διατυπώνονται με λεξιλογικά στοιχεία χωρίς 
γραμματικές εξηγήσεις, σημαντικές για την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κατά τη 
διδασκαλία της λειτουργίας της γλώσσας. Στο Waystage οι εκφράσεις συνοδεύονται από 
ειδικές διευκρινίσεις του περιεχομένου. Για παράδειγμα η λειτουργία της ''άρνησης'' (Van Ek 
& Trim 1984: 121, Extract III.2.d), ακολουθείται από διευκρινίσεις του τύπου ''No (adverb), 
negative sentences with not, sentences containing the negation words never, no (adjective), 
nothing''.  

 
Ο Δ' άξονας του Α' Κύκλου του Α.Π. του 2001 περιέχει τις ίδιες ακριβώς θεματικές 

περιοχές με το παλιό πρόγραμμα, με τη διαφορά ότι στο Πρόγραμμα του 2001 προτείνονται 
και κάποιες ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες μόνο για την ενότητα των 
Περιβαλλόντων Χρήσης της Γλώσσας (Π.Σ. 2001:1074), μια καινοτομία που γενικεύεται στο 
επόμενο ανανεωμένο ΔΕΠΠΣ του 2002. 

Τέλος, στην τελευταία ενότητα, Γλωσσικές - Μαθησιακές Δραστηριότητες, έχουμε 
ακριβώς τα ίδια κριτήρια δραστηριοτήτων με εξαίρεση δύο νέα στοιχεία στα Χαρακτηριστικά 
της μαθησιακής δραστηριότητας (Π.Σ. 2001:1076): 

''να στοχεύει (ο μαθητής) στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων μαθησιακών ικανοτήτων, 
ώστε να βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή''  και  

''να βασίζεται στην αυτενέργεια του μαθητή''.  
Το σημαντικότερο όμως σημείο που χρήζει σχολιασμού είναι οι "αναθεωρήσεις" 

στους τύπους δραστηριοτήτων: ''επικεντρωμένες ασκήσεις'' στο ΑΠ του 1997, ''ασκήσεις 
μορφολογίας και γλωσσικών λειτουργιών'' στο ΑΠΣ του 2001, βλ. Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4: Τύποι δραστηριοτήτων 
ΑΠ 1997:34 ΑΠΣ 2001:1092 
1. ''Eπικεντρωμένες'' ασκήσεις 
ασκήσεις με επίκεντρο το τυπικό της 
γλώσσας, τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για την κατανόηση και την παραγωγή 
γραπτού και προφορικού λόγου, τις 
στρατηγικές επικοινωνίας που 
αναπτύσσει ο μαθητής. 
2. Ασκήσεις σχηματοποίησης 
Ασκήσεις που σχηματοποιούν το λόγο, 
π.χ. σε πίνακες αντικατάστασης, 
αντιστοιχήσεων, κατηγοριοποιήσεων 
κ.τ.λ. 
 
3. Επικοινωνιακές δραστηριότητες 

1. Ασκήσεις μορφολογίας και γλωσσικών λειτουργιών 
2. Ασκήσεις με επίκεντρο το τυπικό της γλώσσας, τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και την 
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, τις 
στρατηγικές επικοινωνίας και μάθησης που αναπτύσσει 
ο μαθητής. 
3. Ασκήσεις σχηματοποίησης 
4. Ασκήσεις που σχηματοποιούν το λόγο, π.χ. σε πίνακες 
αντικατάστασης, αντιστοιχήσεων, κατηγοριοποιήσεων 
κ.τ.λ. 
5. Επικοινωνιακές δραστηριότητες 
6. Δραστηριότητες που απαιτούν από το μαθητή (ο 
οποίος υποδύεται ή αναλαμβάνει κάποιο ρόλο) να 
λειτουργήσει δημιουργικά και εποικοδομητικά στο 
σχολείο και έξω από αυτό, στον ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο. Οι δραστηριότητες βέβαια, οφείλουν να σέβονται 
το γλωσσικό επίπεδο των νέων στην ξένη γλώσσα, 

 
Στο πρόγραμμα του 1997 σχολιάζονται, έστω και επιγραμματικά, οι δύο πρώτοι τύποι 
δραστηριοτήτων, ενώ δεν υπάρχει καμιά αναφορά για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες, οι 
οποίες θεωρητικά αντικατοπτρίζουν την όλη φιλοσοφία του Α.Π. Παρατηρώντας τον πίνακα 
4, θα διαπιστώσουμε ότι γίνεται  αρίθμηση των επεξηγήσεων που δίνονταν στους τύπους των 
                                                 
250 Επίπεδα κατάκτησης της ξένης γλώσσας: Threshold & Waystage (Van Ek & Trim, 1984). 
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δραστηριοτήτων το 1997, γεγονός που προκαλεί την κοινή λογική και δείχνει παντελή 
έλλειψη σοβαρότητας. 

Η μόνη σημαντική καινοτομία του προγράμματος του 2001 είναι ότι αφιερώνει 
ολόκληρο κεφαλαίο σχετικά με την αξιολόγηση και παρατίθενται αναλυτικές προδιαγραφές 
για τη συγγραφή διδακτικού υλικού, οι οποίες πολύ σωστά μεταφέρονται στο παράρτημα του 
νέου ΔΕΠΠΣ 2002.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΑΠΣ του 2001 είναι ουσιαστικά το ίδιο το ΑΠ 
του 1997 με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. 
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του 2002 
Η οργάνωση των περιεχομένων των νέων ΔΕΠΠΣ διακατέχεται εκ πρώτης όψεως από μια 
νέα φιλοσοφία. Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών, παρουσιάζονται οι 
έννοιες του εγγραματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί 
άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Πίνακας 5 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των ξένων γλωσσών 
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης  
Άξονες  γνωστικού 
περιεχομένου  

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, 
δεξιότητες, στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες 
Διαθεματικής προσέγγισης 

Ειδικοί Σκοποί 
Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, Διαθεματικά σχέδια εργασίας 

ΚΥΚΛΟΣ Α': ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Τάξεις Δ', Ε' & ΣΤ') 
Εγγραμματισμός 

1α Προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες λόγου 
1α. 1. Το φωνημικό και γραφημικό σύστημα της γλώσσας 
1α. 2.  Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου  
1α.3. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 
1α. 4. Κατανόηση και χρήση γλωσσικονοητικών εννοιών 
1α. 5. Λεκτικές πράξεις  
1β. Στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας 
2. Πολυγλωσσία  
Δεξιότητες παράλληλης χρήσης της μητρικής και της ξένης γλώσσας 
3. Πολυπολιτισμικότητα 
Δεξιότητες ανάπτυξης πολυπολιτισμικής συνείδησης  
 
Τα βασικά σημεία των γενικών στόχων περιγράφουν συνοπτικά τις δεξιότητες, τις στάσεις 
και αξίες, αποτελούν όμως εν μέρει επανάληψη και επιλεκτική παρουσίαση γλωσσικών και 
επικοινωνιακών στόχων του Α.Π. του 1997. Το ίδιο ισχύει και για την πολυπολιτισμικότητα, 
ΑΠ 1997:8. 

Η διδασκαλία βασίζεται και πάλι στην επικοινωνιακή προσέγγιση και επιδιώκεται ''η 
ανάπτυξη της δεξιότητας των μαθητών να ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες 
επικοινωνίας προβλέψιμες ή απρόβλεπτες''. Νέο στοιχείο της επικοινωνιακής φιλοσοφίας του 
προγράμματος ''οι παραγλωσσικές ή εξωγλωσσικές επιλογές'' (ΔΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών 
2002:353).  

Το κεφάλαιο Ειδικοί Σκοποί αποτελεί κοινό τόπο αναφοράς και στα τρία 
προγράμματα: 1997, 2001, 2002. Το κεφάλαιο κλείνει παράδοξα: 1) με μια πρόταση για τη 
διαθεματική προσέγγιση, την οποία ''αποκόλλησαν'' από τους γενικούς στόχους σχετικά με 
την επικοινωνιακή ικανότητα του προηγούμενου Α.Π. 2001, και 2) με μια παράγραφο ως 
εισαγωγή για τα επόμενα κεφάλαια. Όσον αφορά στο πρώτο, όπως είναι διατυπωμένη η 
πρόταση, φαίνεται ότι λογικά προηγούνται θέματα για τη διαθεματική προσέγγιση, ενώ στην 
πραγματικότητα γίνεται λόγος μόνο για δεξιότητες. Σχετικά με το δεύτερο, χωρίς ούτε μια 
σειρά περιθώριο και τελείως αναπάντεχα αναφέρονται εκ νέου οι άξονες του εγγραματισμού, 
της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας και ορίζεται επιγραμματικά πώς θα 
αναπτυχθούν.  



 

 

520

Αναφορικά με την έννοια του εγγραματισμού, επαναλαμβάνονται οι στόχοι του 
Προγράμματος του 1997 και του 2001. Ενώ δηλαδή οι στόχοι σχετικά με το φωνημικό και 
γραφημικό σύστημα της γλώσσας, την παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού 
λόγου, υπόκειντο στους επικοινωνιακούς στόχους τώρα καταχωρούνται υπό τον τίτλο του 
εγγραματισμού (ΔΕΠΠΣ 2002:356). Οι στόχοι αυτοί είναι ίδιοι με το παλιό πρόγραμμα, 
εκτός από το θέμα του τονισμού λέξεων και της κατάτμησης των λέξεων στο επίπεδο των 
γλωσσικών μονάδων, γραμμάτων, συλλαβών και μορφημάτων οι οποίοι παραλείπονται.  

Οι στόχοι σχετικά με την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 
επαναλαμβάνονται και στο νέο Πρόγραμμα εκτός από τον στόχο σχετικά με την κατανόηση 
της έννοιας των αγνώστων λέξεων από τα συμφραζόμενα, ο οποίος μεταφέρεται από τους 
στόχους κατανόησης σε αυτούς σχετικά με την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 
Επαναλαμβάνονται επίσης αυτολεξεί οι στόχοι σχετικά με την κατανόηση και χρήση των 
γλωσσικονοητικών εννοιών. Το κεφάλαιο για τις λειτουργικές χρήσεις της γλώσσας 
μετονομάζεται απλώς σε ''Λεκτικές πράξεις". Οι στόχοι για την πολυγλωσσία είναι απλή 
επανάληψη των στόχων για την παράλληλη χρήση δύο γλωσσών των Π.Σ. του 1997 και του 
2001.  

Το νέο στοιχείο στους στόχους του Προγράμματος του 2002 είναι ότι αφιερώνει 
ξεχωριστή ενότητα, χωρίς όμως διαφορετικό περιεχόμενο, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
πολυπολιτισμικής συνείδησης και των επιμέρους στόχων τους (ΔΕΠΠΣ 2002:366).  

Αυτό που συνιστά καινοτομία στο ΔΕΠΠΣ το 2002 είναι οι προτεινόμενες 
ενδεικτικές δραστηριότητες σε όλους τους άξονες. Μια προσεκτικότερη ματιά όμως, στα 
περιεχόμενά τους, επιτρέπει επιφυλάξεις για την συνοχή και την άμεση σχέση τους με τους 
στόχους όπως διατυπώνονται, αλλά κυρίως με τα θέματα που προτείνονται. Οι περισσότερες 
από αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν περιορισμένης δυνατότητας υλοποίησης των στόχων 
που επιδιώκουν και καθόλου διαφωτιστικές ως προς την επίτευξη της διασύνδεσης του 
μαθήματος των Αγγλικών με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Ειδικά στο κεφάλαιο με τις 
γλωσσικονοητικές έννοιες δεν υπάρχει καμία συνοχή και συνέπεια ανάμεσα στους στόχους, 
στις θεματικές περιοχές και στις ενδεικτικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αναφέρονται 
οι επιμέρους έννοιες συσχετισμού δράσης/ γεγονότων και προτείνεται ως θεματική περιοχή η 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Οι δε δραστηριότητες αναφέρονται σε ''έρευνα και μελέτη 
του εθίμου των χαρταετών σε διάφορες χώρες και κατασκευή χαρταετών με τεχνικές 
κατασκευής από διάφορες χώρες όπως Κίνας, Ελλάδας, Τουρκίας'' (ΔΕΠΠΣ 2002:361). Στις 
λεκτικές πράξεις έχουμε ως θέμα την ψυχαγωγία και παράλληλα προτείνονται ενδεικτικές 
δραστηριότητες, ''…μελέτη για την προστασία του περιβάλλοντος ή του πάρκου της γειτονιάς 
και καθορισμός υποχρεώσεων σε σχέση με αυτούς τους χώρους…'' (ΔΕΠΠΣ 2002: 363). 
Παρακάτω προτείνονται τα θέματα υγείας και τα δικαιώματα του πολίτη, ενώ οι ενδεικτικές 
δραστηριότητες αφορούν: ''την έκδοση δίγλωσσης εφημερίδας - ελληνικής και αγγλικής με 
άρθρα, γεγονότα, αστεία, περιγραφές…''.  

Το κεφάλαιο με τις στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας είναι ένα νέο στοιχείο του 
ΔΕΠΠΣ του 2002, αν και επαναλαμβάνονται στοιχεία άλλων περιοχών των προηγούμενων 
προγραμμάτων και δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός των άμεσων και έμμεσων στρατηγικών. 
Το νέο κεφάλαιο (ΔΕΠΠΣ 2002:365) θα  έπρεπε να είναι περισσότερο καθοδηγητικό και 
διαφωτιστικό ως προς τον τρόπο που μπορεί να παρέμβει ο εκπαιδευτικός, ώστε να 
αναπτύξουν οι μαθητές γνωστικές αλλά και μεταγνωστικές στρατηγικές (Roberts & Erdos 
1993, Angelo 1995).  

Όσον αφορά τις μεθοδολογικές υποδείξεις, διατηρούνται οι ίδιες αρχές σχετικά με τις 
γλωσσικές - μαθησιακές δραστηριότητες, υπό την νέα επωνυμία ''Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις''. Στο τρίτο είδος των τύπων δραστηριοτήτων, στις επικοινωνιακές 
δραστηριότητες, προστίθεται τώρα μία επεξηγηματική πρόταση για τη μεθοδολογία του 
παραπάνω τύπου: ''κυρίως μέσω των συνθετικών εργασιών οι δραστηριότητες αποκτούν 
πολλαπλά χαρακτηριστικά και επιπλέον ασκούν τα παιδιά στη γλώσσα και σε επικοινωνιακές 
δεξιότητες σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο'' (ΔΕΠΠΣ 2002: 447). Προτείνονται επίσης ως 
μεθοδολογικά εργαλεία: οι βασικές τεχνικές διδακτικής, οι προσεγγίσεις συνθετικών εργασιών, 
το δίκτυο ανταλλαγών και η διαθεματική διάσταση διδασκαλίας. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για 
τα παιδαγωγικά μέσα υποστήριξης της μάθησης, καθώς και την αξιολόγηση. Το κεφάλαιο για 
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την αξιολόγηση και τα παιδαγωγικά μέσα είναι κοινά και για τις δύο βαθμίδες, ενώ στο ΑΠ 
του 1997 η αξιολόγηση αφορούσε μόνο τη μέση εκπαίδευση. Τέλος, στο παράρτημα του 
τόμου των ΔΕΠΠΣ καταχωρήθηκαν αναλυτικές οδηγίες συγγραφής βιβλίων για το μάθημα 
των Αγγλικών.  
 
 
 
Γενικά σχόλια 
Από την αντιπαραθετική σύγκριση των τριών προγραμμάτων φαίνεται ότι δεν επιτεύχθηκε η 
ανανέωση ή αναδιάρθρωση. Ακολουθήθηκε  κυρίως η τακτική της αναδιατύπωσης, ενώ οι 
επουσιώδεις  αλλαγές αφορούν όχι  τα περιεχόμενα σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία, τη 
μεθοδολογία ή τη θεωρητική υποστήριξη, αλλά τη μετονομασία των τίτλων ενοτήτων και 
κεφαλαίων. Μια απλή ανάγνωση εύκολα αναδεικνύει την ομοιότητά τους όσον αφορά στα 
περιεχόμενα και στον προσανατολισμό. Έχουν την ίδια οργανωτική δομή, παρόμοιους άξονες 
ανάπτυξης των γενικών σκοπών και παραπλήσιους ειδικούς στόχους, χωρίς καινοτόμες 
προτάσεις. Αντιγράφονται αποσπασματικά διάφορες παράγραφοι, άλλες παραλείπονται ή 
μεταφέρονται αυτούσιες σε άλλα κεφάλαια. Η μόνη ουσιαστική διαφορά των δύο 
μεταγενέστερων προγραμμάτων (2001, 2002) σε σχέση με το πρώτο (1997) είναι ο 
χαρακτηρισμός του μεν Α.Π. 2001 ως "Διαθεματικού" με παράλληλο πασπάλισμα με τρεις 
νέες παραγράφους, ώστε να δικαιολογηθεί ο παραπάνω χαρακτηρισμός, του δε ΔΕΠΠΣ, οι 
χαρακτηρισμοί των κεφαλαίων του προγράμματος με νέους φανταχτερούς τίτλους, αλλά με 
τα ίδια περιεχόμενα.    

Σχολιάζοντας συνολικά τα περιεχόμενα επισημαίνουμε το γεγονός πως το Ενιαίο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα της αγγλικής γλώσσας για τη δημόσια εκπαίδευση βασίστηκε σχεδόν 
ολοκληρωτικά στις αρχές που έθεσε το Συμβούλιο Ευρώπης και μάλιστα σε κάποια σημεία 
αντιγράφει πιστά251 τους γενικούς στόχους (γνωστικούς και συναισθηματικούς) και τους 
ειδικούς σκοπούς μάθησης της ξένης γλώσσας. Για παράδειγμα, επτά ειδικοί στόχοι 
μεταφράζονται και μεταφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα υπό τον τίτλο ''Γλωσσική 
παιδεία'' (Α.Π. 1997: ενότητα 2, παρ. 2.2.2., σελ. 10). Δεν αρκεί όμως, πιστεύουμε, η απλή 
αντιγραφή στόχων σε ένα πρόγραμμα ορισμένου πληθυσμού με δικά του χαρακτηριστικά και 
κουλτούρα, διότι έτσι περιστέλλεται η δυνατότητα εξειδίκευσης των ιδιαιτεροτήτων και 
προδιαγραφών της διδασκαλίας και μάθησης.  

Στο εισαγωγικό σημείωμα του ΔΕΠΠΣ του 2002 αναφέρεται ότι η αναθεωρημένη 
πρόταση των νέων Προγραμμάτων προέκυψε από ''εσωτερική αξιολόγηση όσο και από την 
ανατροφοδότηση που προήλθε από την εκπαιδευτική κοινότητα''. Τα προγράμματα αυτά δεν 
εφαρμόστηκαν ποτέ στην τάξη, αλλά οι ''αναθεωρημένες'' προτάσεις λέγεται ότι προήλθαν 
από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η ενημέρωση μέχρι και σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, 
όμοια και οι συζητήσεις για κριτική των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα οποία υποτίθεται 
εφαρμόζονται στις σχολικές τάξεις. Για την ουσιαστική αξιοποίηση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, επιβάλλεται η ενημέρωση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, ώστε να 
επιτευχθεί η θετική συμβολή του και να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στην εφαρμογή 
αυτών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, στην προώθηση και εμπέδωση των 
αντίστοιχων στόχων.  

Προϋπόθεση όλων αυτών είναι βέβαια και η ανανέωση, ο εμπλουτισμός, η 
διαμόρφωση της διδακτικής ύλης, με διαθεματική διάσταση, με την έννοια της πολύπλευρης 
θεματικής προσέγγισης και ποικιλίας των κειμένων, των διαλόγων και γενικά της γραπτής 
ύλης, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις του ΔΕΠΠΣ και να μπορεί να βοηθήσει 
τον εκπαιδευτικό να πετύχει κατά το δυνατόν τους στόχους, όπως τίθενται από το 
Πρόγραμμα Σπουδών. Οι παράγοντες των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη χώρα μας, είναι 
υπεύθυνοι για τον εντοπισμό, την εξακρίβωση και αποκατάσταση της παθητικής κατάστασης, 
ξεκινώντας από την επιλογή της διδακτέας ύλης και την αξιολόγηση των υπαρχόντων 

                                                 
251 Η πηγή του υλικού που αντιγράφεται είναι από τον J. L. M. Trim in: Modern Languages (1971- 
1981), Progress Towards a more Comprehensive Framework for the Definition of Language Learning 
Objectives. 
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εγχειριδίων Αγγλικής στο δημοτικό, με στόχο τη διαρκή διαμόρφωσή τους ή την τακτική 
αντικατάστασή τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, 
όπως αυτές εκφράζονται και μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών.  
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Διαθεματική προσέγγιση: ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του παιδαγωγού και 
η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σχέσης στο σύγχρονο νηπιαγωγείο 

 
Βάρδα Αλ., Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Π.Ε., Παν. Θεσσαλίας 

Μιχαλοπούλου Αικ., Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Παν. Θεσσαλίας 
 
Περίληψη 
Η διαθεματική προσέγγιση αποτελεί συνονθύλευμα διαφορετικών προσεγγίσεων, διαμορφώνει ένα 
πρόγραμμα σπουδών, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), στο 
οποίο εμπλέκονται διαφορετικές θεωρίες, μέθοδοι και παιδαγωγικές πρακτικές, για να δώσουν ένα 
αποτέλεσμα όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένο και κατάλληλο, ανταποκρινόμενο τόσο στην αναπτυξιακή 
πορεία του μικρού παιδιού όσο και στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνικής κι 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η διαθεματικότητα στο νηπιαγωγείο αποτελεί την αφετηρία της 
σύγχρονης εκπαιδευτικής πορείας του νηπίου, η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία της ενιαιοποίησης της 
γνώσης από τα προσχολικά χρόνια μέχρι τη λήξη της εκπαιδευτικής του θητείας. Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι 
ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά καταλύει την έννοια των αναλυτικών προγραμμάτων μέσα από την 
ίδια την ονομασία του, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που στηρίζει 
τόσο την αυτενεργό και αυτόνομη δράση του παιδιού όσο και την παιδαγωγική ελευθερία του 
εκπαιδευτικού, τη διαμόρφωση του παιδαγωγικού ρόλου κι έργου, καθώς και των περιεχομένων και 
των μεθόδων διδασκαλίας, όπως ο ίδιος κρίνει κάθε φορά. Εφαρμόζοντας το Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε πρακτικό 
πλαίσιο θέλαμε να διαπιστώσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον παιδαγωγικό ρόλο και την 
παιδαγωγική πρακτική, να εξακριβώσουμε τους παράγοντες εκείνους που επιδρούν στα δύο αυτά μέρη 
και τα διαμορφώνουν και να καταγράψουμε τον τρόπο και το βαθμό επίδρασης της διαθεματικότητας 
στην αναπτυξιακή και μαθησιακή πορεία των παιδιών στο σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο. Μέσα από 
την έρευνά μας αναδείξαμε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη διαθεματικότητα ως θεωρία και τη 
διαθεματικότητα ως πράξη. 
 
Εισαγωγή 
Στη συγκεκριμένη εργασία – που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη και 
χορηγία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – επικεντρωθήκαμε στην έννοια και τη 
σημασία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το 
νηπιαγωγείο, τη διαμόρφωση και λειτουργία του ρόλου του παιδαγωγού, καθώς και του 
παιδιού και κατ’ επέκταση όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία φορέων 
αγωγής.  

Σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ (2002β: 10), «η διαθεματική προσέγγιση(…)δίνει τη 
δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μία 
ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική 
άποψη για θέματα των επιστημών, τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα 
της καθημερινής ζωής», βασική αρχή γύρω από την οποία σχεδιάζεται, οργανώνεται και 
υλοποιείται όλο το νέο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο. Τα καθημερινά ζητήματα, 
θέματα και προβλήματα γενικότερου ενδιαφέροντος – σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο – 
αποτελούν πλέον τους άξονες γύρω από τους οποίους οργανώνεται η σχολική γνώση και 
μετατρέπονται έτσι ουσιαστικά σε πηγή της σχολικής γνώσης, που έχει καθαρά ολιστικό 
χαρακτήρα. Η διαθεματική προσέγγιση ενιαιοποιεί τα περιεχόμενα της διδασκαλίας και άρα 
την ίδια τη σχολική γνώση, προσδίδοντας έναν εργαστηριακό κι ερευνητικό χαρακτήρα στην 
εκπαιδευτική πράξη (Αγγελάκος, 2003: 14). 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαμορφώνει ένα επικοινωνιακό μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο παρέχει 
στα μικρά παιδιά μία σειρά από επιλογές σχετικά με το τι θα μάθουν και πώς θα το μάθουν, 
οδηγώντας τα ταυτόχρονα σε πολυμορφικές διαδικασίες ανάπτυξης ικανοτήτων κι εξέλιξης 
δεξιοτήτων στην πορεία πρόσκτησης της γνώσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το παιδί 
αναλαμβάνει έναν ενεργητικό και δημιουργικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, παράγει τη 
γνώση, την οποία συνοικοδομεί με τη συνδρομή του παιδαγωγού, που – με τη σειρά του - 
οδηγείται στο να κατανοήσει τη λειτουργία, την ιδιότητα και την έκταση της παιδικής φύσης. 
Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα κλίμα αλληλοβοήθειας στην πορεία κατάκτησης της 
γνώσης και αλληλοκατανόησης, προκειμένου η πορεία αυτή να φτάσει στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα (Ντολιοπούλου, 1999: 70, 103). 
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Η διαθεματική προσέγγιση οργανώνει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, που προσπαθεί 
να καταρρίψει τα στενά όρια της σχολικής μονάδας, να δώσει στη μάθηση περισσότερες 
διαστάσεις και στους παιδαγωγούς και τα παιδιά περισσότερους τρόπους προσέγγισης της 
γνώσης, παρέχοντάς τους την ελευθερία να χειρίζονται οι ίδιοι τα ηνία της παιδαγωγικής 
πράξης και διαδικασίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θέλει να προκαλέσει τη 
συμμετοχή των παιδιών, οδηγώντας τα στην ανάπτυξη διαφόρων μαθησιακών και 
κοινωνικών συμπεριφορών, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη μάθησή τους, με την 
προσωπική και παιδαγωγική συνδρομή, στάση και συμπεριφορά που υιοθετεί κι εφαρμόζει ο 
παιδαγωγός (Finn & Pannozzo, 2004: 79). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθησιακές και κοινωνικές 
αυτές συμπεριφορές που αναπτύσσει ή υιοθετεί το παιδί μέσα από την ενεργοποίησή του στο 
περιβάλλον μάθησης που βρίσκεται κάθε φορά, δεν είναι συγκεκριμένες ούτε υποδεικνύουν 
τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και γενικότερα λειτουργεί η παιδική ηλικία. Επομένως, ο 
παιδαγωγός δουλεύοντας ένα πρόγραμμα σπουδών, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
περιμένει από τα παιδιά να επιδείξουν συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές, επειδή με 
κάποιον έμμεσο τρόπο το πρόγραμμα αυτό τις σκιαγραφεί, γιατί κάτι τέτοιο είναι σαφώς 
αντίθετο με τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και τη μη προβλεψιμότητα της παιδικής 
φύσης (Goffin, 1996: 122). Και αυτό ακριβώς είναι που θέλει να επιτύχει το νέο διαθεματικό 
πρόγραμμα σπουδών, μέσα από τον τρόπο που έχει οργανωθεί, τους σκοπούς και τους 
στόχους, αλλά και τη μεθοδολογία που αναπτύσσει. Παρουσιάζει κάποιες πρακτικές 
διδασκαλίας, οι οποίες δεν είναι συγκεκριμένες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τον 
παιδαγωγό για τη διδασκαλία ή όποια μαθησιακή επίδραση στα παιδιά, αλλά 
προσαρμόζονται στο ευρύτερο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται 
τα παιδιά, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές τους ανάγκες (Burchinal & 
Cryer, 2003: 403). 

Το διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών προβάλλει μία ανθρωπιστική διάσταση της 
παιδείας βάσει της οποίας διαμορφώνεται μια γενικότερη ιδεολογία για την αγωγή και τη 
μάθηση του παιδιού, ένα θεωρητικό πλαίσιο που στην πράξη ανάγεται σε παιδαγωγικούς 
στόχους. Η ανθρωπιστική αυτή διάσταση αναδεικνύεται μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, που διαφοροποιείται σαφώς 
από τα παλαιότερα αναλυτικά προγράμματα κι επικεντρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες-
γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, περιβάλλον, δημιουργία κι έκφραση, 
πληροφορική), τα οποία αλληλοσυνδέονται και αλληλοσχετίζονται, προωθώντας με αυτόν 
τον τρόπο τη διαθεματική μορφή της εργασίας των μικρών παιδιών και τη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης στα πλαίσια του καθημερινού προγράμματος στο νηπιαγωγείο 
(ΥΠΕΠΘ, 2002: 2-6). 

Μέσα από τις αρχές που παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα σπουδών, γίνεται μία 
συνειδητή προσπάθεια να θωρακιστεί ο ρόλος του μικρού παιδιού απέναντι στο ρόλο του 
παιδαγωγού και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, με το να προσδιορίζουν τον κεντρικό 
άξονα γύρω από τον οποίο θα κινηθεί ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή 
διαδικασία παραγόντων. Οι βασικές αρχές αυτού του προγράμματος προέρχονται από 
τέσσερις αλληλένδετες περιοχές, των οποίων η ουσία δίνει στο πρόγραμμα μία αντιληπτική 
και ηθική δυναμική κι έννοια, αναφερόμενες:  
α) στον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά μαθαίνουν, 
β) στην παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά για να αναπτύξουν και να συνειδητοποιήσουν 
όλες τους τις δυνατότητες, 
γ) στη δημιουργία δημοκρατικού κλίματος στην εκπαίδευση και 
δ) στην αποτελεσματική και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση κι 
επιμόρφωση των παιδαγωγών (Hurst & Joseph, 1998: 44). 

Από το πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που 
δημιουργεί το μικρό παιδί στην καθημερινή του σχολική και κοινωνική ζωή, εκείνη που έχει 
ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για τη μαθησιακή του πορεία είναι η σχέση του με τον 
παιδαγωγό του. Ο παιδαγωγός είναι ο άνθρωπος εκείνος, που ανάλογα με την επιστημονική 
του κατάρτιση, την επαγγελματική του εμπειρία, την εκπαιδευτική και προσωπική του 
ταυτότητα και το χαρακτήρα του, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει το πλαίσιο της 
επικοινωνίας του με τα παιδιά, επηρεάζοντας – θετικά ή αρνητικά – τη μορφή και την πορεία 
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της μάθησης. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που, μέσα από τη γενικότερη συμπεριφορά του, το 
παιδί κατανοεί και σχηματίζει απόψεις και αντιλήψεις για το ανθρώπινο περιβάλλον, εφόσον 
ο ίδιος ο παιδαγωγός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αντιπροσωπευτικό δείγμα και πρότυπο 
του περιβάλλοντος αυτού για το μικρό παιδί (Cohen, Stern & Balaban, 1998: 250). 

Το έργο που έχει να επιτελέσει ο σύγχρονος παιδαγωγός είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, 
περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες που όλες συγκλίνουν στον παιδαγωγικό ρόλο, 
καθιστώντας το διδακτικό έργο πολύ δύσκολο στην υλοποίησή του και πολύ απαιτητικό ως 
προς τις ικανότητες που επιβάλλει στον κάθε παιδαγωγό να διαθέτει, για να το χειριστεί 
κατάλληλα. Ο σύγχρονος παιδαγωγός πρέπει να επιμορφώνεται διαρκώς σχετικά με την 
επιστήμη του, να παρακολουθεί τις κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές κι εκπαιδευτικές 
εξελίξεις, να κρίνει την εκπαιδευτική φιλοσοφία που επικρατεί, με βάση ένα πολύπλοκο 
δίκτυο γνώσεων που απαιτείται να διαθέτει. Πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 
διαμορφώνοντας τη δική του αποτελεσματική εκπαιδευτική φιλοσοφία κι επιλέγοντας τις 
κατάλληλες μεθόδους για την εφαρμογή της. Πρέπει να είναι ερευνητής, σκεπτόμενος για ένα 
λόγο παραπάνω ότι τα αναλυτικά προγράμματα δεν αποτελούν συνταγές, τις οποίες 
χρειάζεται ο παιδαγωγός να ακολουθεί κατά γράμμα είτε επειδή τον υποχρεώνουν είτε γιατί ο 
ίδιος το θέλει. Είναι απλές ενδείξεις για το τι ενδεχομένως κι εναλλακτικά μπορεί να κάνει ο 
παιδαγωγός σε μια δεδομένη παιδαγωγική κατάσταση και συνεπώς ό,τι του προσφέρεται 
απαιτείται να το κρίνει εποικοδομητικά για τα παιδιά που έχει απέναντί του (Κεκές, 2000: 
36). 
 
Η έρευνα 
Τόσο το ίδιο το νέο πρόγραμμα σπουδών όσο και οι νέες διαστάσεις του παιδαγωγικού ρόλου 
κι έργου ήταν τα κίνητρά μας για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. Κινηθήκαμε 
γύρω από δύο βασικές υποθέσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη 
διαθεματικότητα ως θεωρία και τη διαθεματικότητα ως πράξη (με γνώμονα πάντα το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο). 

Η πρώτη υπόθεση αφορά στην εφαρμογή του διαθεματικού προγράμματος μέσα σε 
πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και 
το μαθητικό δυναμικό που διαθέτει ένα ελληνικό νηπιαγωγείο σήμερα: υποστηρίξαμε ότι το 
νέο πρόγραμμα σπουδών υπερτερεί σαφώς έναντι των προηγούμενων αναλυτικών 
προγραμμάτων, επειδή παρέχει στα παιδιά πολύ περισσότερες ευκαιρίες για ανακάλυψη της 
γνώσης, προσφέροντάς τους ποικίλα κίνητρα κι ερεθίσματα για την οικοδόμηση διαφόρων 
εμπειριών και γνώσεων, την ανάπτυξη και άσκηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. 
Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να αναδείξουμε όλα τα θετικά σημεία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. υπέρ του 
παιδαγωγού και των παιδιών, προσπαθώντας παράλληλα να ελαχιστοποιήσουμε τα όποια 
αρνητικά του σημεία, σε βαθμό που δε θα επηρεάζουν σημαντικά έως καθόλου την ποιότητα 
της παιδαγωγικής πράξης και σχέσης (δεδομένου ότι πάντα πιστεύουμε και υποστηρίζουμε το 
γεγονός πως σε κάθε πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία 
που διαμορφώνουν σε διαφορετικά επίπεδα το διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο 
αλληλεπίδρασης μέσα στη σχολική τάξη). 

Η δεύτερη υπόθεση της έρευνας αφορά στην εξέλιξη-αναβάθμιση του παιδαγωγικού 
ρόλου, με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις που προβάλλει η διαθεματική προσέγγιση και οι 
οποίες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διαμορφωθεί αναλόγως το 
μαθησιακό και διδακτικό περιβάλλον στο σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο. Υποστηρίζουμε 
πως για να μπορέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών να λειτουργήσει σωστά, 
χρειάζεται ο παιδαγωγός να υιοθετήσει τα κύρια χαρακτηριστικά που του προσδίδουν τόσο οι 
σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις και θεωρίες όσο και οι διαθεματικές προσεγγίσεις, να γίνει 
δηλαδή σκεπτόμενος, ερευνητής της καθημερινής παιδαγωγικής πράξης, που αφουγκράζεται 
τη σχολική εξελικτική πραγματικότητα, παρεμβαίνει δημιουργικά και αποτελεσματικά σε 
αυτή, διατηρώντας τη σχολική τάξη ένα ζωντανό οργανισμό. Σκοπός της έρευνάς μας είναι 
να οδηγήσουμε τα παιδιά στο να ανακαλύψουν, να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν τη 
δυνητικότητά τους για να καλύψουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, φέρνοντάς τα σε επαφή με 
τα ενδιαφέροντά τους, εκμεταλλευόμενοι τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουν ήδη 
οικοδομήσει. Το έργο αυτό ανάγεται αποκλειστικά στο ρόλο του παιδαγωγού, στην 
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παιδαγωγική φιλοσοφία και θεωρητική αρχή που έχει διαμορφώσει ή – ακόμα καλύτερα – 
διαμορφώνει. Τέλος, υποστηρίζουμε ότι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας του νέου 
προγράμματος σπουδών είναι ο παιδαγωγός, ο τρόπος που θα σκεφτεί και θα χειριστεί το 
παιδαγωγικό εργαλείο που έχει στα χέρια του, καθώς και της παιδαγωγικής σχέσης που 
αναπτύσσει μαζί τους. 
 
Η μεθοδολογία της έρευνας 
Για τις ανάγκες της έρευνάς μας χρησιμοποιήσαμε τρία μεθοδολογικά εργαλεία, α) τη 
συστηματική παρατήρηση, β) τη διδακτική παρέμβαση για το ερευνητικό κομμάτι που 
αφορούσε την παρατήρηση και την καταγραφή των συμπεριφορών των παιδιών σε δύο τάξεις 
δύο διαφορετικών νηπιαγωγείων, όπου η μία τάξη αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου και η άλλη 
την ομάδα πειραματισμού, προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκριτικά αποτελέσματα, 
απαραίτητα για τις φάσεις πριν και μετά τη διδακτική μας παρέμβαση, όπου και 
πραγματοποιήσαμε διδασκαλίες (με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ.) στην ομάδα πειραματισμού και γ) 
τις συνεντεύξεις με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νηπιαγωγών στην περιοχή του Βόλου. Η 
διδακτική παρέμβαση αποτελεί τον πυρήνα της ερευνητικής μας προσπάθειας. 
Πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τεσσάρων μηνών (Νοέμβρης 2005-Μάρτης 2006) με την 
ομάδα πειραματισμού, όπου και πραγματοποιήθηκαν 13 διαθεματικές δραστηριότητες και 2 
σχέδια εργασίας. Μέσα από τις διδασκαλίες που οργανώσαμε προσπαθήσαμε να 
εφαρμόσουμε τις καινούριες θεωρίες για τη σχολική γνώση, για τον τρόπο που τα παιδιά 
μαθαίνουν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και αναβαθμίζεται ο ρόλος 
του παιδαγωγού, ο ρόλος του παιδιού και η παιδαγωγική σχέση μέσα από την οργάνωση της 
ίδιας της διδακτικής και μαθησιακής πράξης, καθώς και η ποιότητα της καθημερινής 
σχολικής ζωής. Σε κάθε δραστηριότητα που οργανώναμε κι εφαρμόζαμε, γίνονταν και 
αξιολογήσεις σχετικά με τον τρόπο που εξελίχθηκε η δραστηριότητα αυτή, τις παραλλαγές ή 
επεκτάσεις που ενδεχομένως χρειάστηκαν να γίνουν, όπως επίσης και για τον τρόπο και 
βαθμό ανταπόκρισης των παιδιών και το δικό μας απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν μέσα 
στην τάξη, στα πλαίσια των διδακτικών μας επιλογών κι εφαρμογών. 
 
Το δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα της έρευνάς μας για τη διδακτική μας παρέμβαση αποτέλεσαν 20 νήπια και 
προνήπια (11 νήπια και 9 προνήπια) για την ομάδα πειραματισμού, στο 3ο κλασικό 
νηπιαγωγείο Βόλου και 10 νήπια και προνήπια (9 νήπια και 1 προνήπιο) για την ομάδα 
ελέγχου, στο 19ο κλασικό νηπιαγωγείο Βόλου. Για τις συνεντεύξεις, το αντιπροσωπευτικό 
μας δείγμα αποτέλεσαν 20 νηπιαγωγοί σε διάφορα νηπιαγωγεία του Βόλου και της Νέας 
Ιωνίας Βόλου. 
 
Αποτελέσματα-συμπεράσματα 
Η οργάνωση των διαθεματικών δραστηριοτήτων και των σχεδίων εργασίας αποτέλεσε τον 
κεντρικό άξονα ολόκληρης της ερευνητικής μας προσπάθειας, επειδή θεμελιώνει τις 
θεωρητικές μας απόψεις και τις υποθέσεις μας για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο και για 
τη διαμόρφωση και άσκηση του παιδαγωγικού ρόλου σε καθαρά πρακτικό επίπεδο. 

Αρχικά, επικεντρώσαμε την προσοχή μας στο σχεδιασμό και την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων, το οποίο είναι κι ένα αρκετά απαιτητικό κομμάτι δεδομένου ότι, εάν δε 
γίνει από την αρχή ένας σωστός συνδυασμός διδακτικών στόχων, υλικών, μεθοδολογικών 
εργαλείων και περιεχομένου μάθησης, είναι πολύ εύκολο ο παιδαγωγός να υποπέσει σε λάθη 
διαδικαστικά, αλλά και επί της ουσίας σε βάρος της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης 
των παιδιών. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που απαιτεί από τον παιδαγωγό να γνωρίζει 
πολύ καλά το πρόγραμμα σπουδών που έχει στα χέρια του.  

Σε μία δεύτερη φάση εστιάσαμε στον τρόπο δόμησης των δραστηριοτήτων, ένα 
επίσης ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του παιδαγωγικού ρόλου κι έργου, με βάση τις αρχές της 
διαθεματικής προσέγγισης. Αναφορικά με το περιεχόμενο και τη θεματολογία των 
δραστηριοτήτων, προσπαθήσαμε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των 
παιδιών, άμεσες κι έμμεσες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας βοήθησαν πολύ οι 
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πληροφορίες που είχαμε συγκεντρώσει για τα παιδιά από τις παρατηρήσεις μας, κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της παρατήρησης.  

Ο άξονας παρατήρησης που χρησιμοποιήσαμε, περιλαμβάνει δέκα βασικά σημεία, τα 
οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών. Οι 
παρατηρήσεις μας εστιάστηκαν στο: 
1) Πώς απασχολούνται τα παιδιά στο διάλειμμα; 
2) Ποια είναι τα ενδιαφέροντα των παιδιών; 
3) Σε ποιές δραστηριότητες συμμετέχουν περισσότερο; 
4) Γενικότερα, εκφράζουν απορίες τα παιδιά; 
5) Βαθμός ανάπτυξης του περιγραφικού/ επιχειρηματικού λόγου των 
παιδιών 
6) Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες (εκφράζουν ιδέες και απόψεις) κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος; 
7) Ποιές γωνιές προτιμούν κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες; Με ποιό 
υλικό τους αρέσει να ασχολούνται περισσότερο; 
8) Βαθμός συνεργατικότητας των παιδιών κατά τις οργανωμένες 
δραστηριότητες 
9) Βαθμός επικοινωνίας της ομάδας-τάξης (σχέσεις παιδιών μεταξύ τους, 
σχέση παιδιών-νηπιαγωγού) 
10) Προφίλ της τάξης. 
Στην πρώτη ερώτηση μας ενδιέφερε να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε το αυθόρμητο 
παιχνίδι των παιδιών, στη δεύτερη τα ενδιαφέροντά τους, στην τρίτη τη συμμετοχικότητά 
τους, στην τέταρτη τη γενικότερη μαθησιακή τους συμπεριφορά, στην πέμπτη την ανάπτυξη 
της προφορικής τους έκφρασης, στην έκτη την ανάπτυξη της αυτόνομης δράσης των παιδιών, 
στην έβδομη τη δραστηριοποίησή τους μέσα στην τάξη, στην όγδοη την ικανότητα 
συνεργασίας τους, στην ένατη την ικανότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασής τους με τους 
άλλους. Στο δέκατο και τελευταίο σημείο, θέλαμε να διαπιστώσουμε το διδακτικό και 
μαθησιακό ύφος που διαμορφώνει η ομάδα-τάξη, μέσα από όλα τα προηγούμενα βασικά 
στοιχεία που συγκεντρώσαμε για τα παιδιά. 

Για να διασφαλίσουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα του περιεχομένου των 
δραστηριοτήτων, καθώς και την εγκυρότητά τους, ως προς τις μαθησιακές ανάγκες κι 
απαιτήσεις των παιδιών, καθόλη τη διάρκεια της διδακτικής μας παρέμβασης οργανώναμε 
και αναδιοργανώναμε, προσαρμόζαμε και αναπροσαρμόζαμε τις δραστηριότητές μας 
ανάλογα με όλα αυτά που συνέβαιναν καθημερινά στα πλαίσια της παιδαγωγικής πράξης και 
της σχολικής ζωής γενικότερα. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που δεν 
αντιμετωπίσαμε καμία ιδιαίτερη δυσκολία στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων και στη 
σχέση που οικοδομούσαμε καθημερινά με τα παιδιά. Οι αξιολογήσεις όλων των 
δραστηριοτήτων ήταν περιγραφικές, είχαν εσωτερικό και διαμορφωτικό χαρακτήρα και 
κρατούσαν έναν σαφώς ανατροφοδοτικό ρόλο, τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά. 
Καθημερινά, στο τέλος κάθε δραστηριότητας και διδασκαλίας, καταγράφαμε τις 
παρατηρήσεις μας, διαμορφώναμε τις αξιολογήσεις μας, κάτι που κάναμε στα πλαίσια των 
καθηκόντων του παιδαγωγικού μας ρόλου. Όσον αφορά τα σχέδια εργασίας, τα 
χρησιμοποιήσαμε ως μία προσέγγιση διδασκαλίας, έτσι όπως εντάσσονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
για το νηπιαγωγείο και όχι ως μία ξεχωριστή μέθοδο διδασκαλίας. Ο λόγος που ενεργήσαμε 
κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν για να δείξουμε ότι τα σχέδια εργασίας λειτουργούν ενοποιητικά 
με τις διαθεματικές δραστηριότητες στο οργανωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας του 
νηπιαγωγείου και δεν αποτελούν δύο ξεχωριστές μορφές διδασκαλίας, διέπονται από τις ίδιες 
αρχές και χρησιμοποιούν τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία. 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε και ο 
παιδαγωγικός μας ρόλος. Στηριχτήκαμε στις αρχές της δημοκρατικής αγωγής, στις έννοιες 
της συνεργασίας, της αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας, της ενεργητικής δράσης, της 
πρωτοβουλίας και της λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της ομάδας μέσα στην οποία 
λειτουργούσαμε. Προσπαθήσαμε ο ρόλος μας να είναι καθοδηγητικός, οργανωτικός, 
συντονιστικός, εμψυχωτικός και βοηθητικός, προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε έναν 
ευέλικτο, ανοικτό, προσαρμόσιμο και δυναμικό παιδαγωγικό ρόλο, προκειμένου να 
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μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης και 
πράξης, αλλά και την καλύτερη δυνατή βίωση εμπειριών και παραγωγή γνώσεων από τα 
παιδιά. 
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Νέα εγχειρίδια του Γλωσσικού Μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο: 
κριτική προσέγγιση 

 
Μιχάλης Αθαν., Λέκτορας, Παν. Αιγαίου 

 
Περίληψη 
Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2006-2007) κυκλοφόρησαν και χρησιμοποιούνται στο Δημοτικό 
σχολείο τα νέα εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος. Τα βιβλία αυτά επιχειρούν να υλοποιήσουν τους 
στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών ακολουθώντας νέες διδακτικές μεθόδους και 
εφαρμόζοντας διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις σε σχέση με τα γλωσσικά εγχειρίδια της 
προηγούμενης εικοσιπενταετίας. Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται απόπειρα κριτικής προσέγγισης 
των νέων σχολικών εγχειριδίων, με στόχο να προβληθούν τα θετικά τους στοιχεία, ώστε να δοθεί 
έμφαση σε αυτά κατά τη διδακτική πράξη, και να επισημανθούν συγκεκριμένες αδυναμίες τους, κατά 
την άποψη του γράφοντος, οι οποίες είναι χρήσιμο να προσεχθούν από τους διδάσκοντες. Η 
αξιολόγηση των νέων γλωσσικών εγχειριδίων επιχειρείται μέσω ανάλυσης του περιεχομένου τους σε 
συνάρτηση αφενός με τα σύγχρονα πορίσματα και αρχές της γλωσσικής διδακτικής και αφετέρου με 
τις επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Οι 
τομείς επί των οποίων επιτελείται η αξιολόγηση των νέων βιβλίων είναι: α) η μεθοδολογία 
διδασκαλίας των γλωσσικών φαινομένων (εξετάζεται η συνεπής τήρηση των αρχών της 
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εφαρμοζόμενης επικοινωνιακής προσέγγισης και του λειτουργικού μοντέλου σε σχέση με τους 
στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος), β) η επιλογή και η διάταξη της ύλης, γ) οι γλωσσικές 
δραστηριότητες (μέσω των οποίων επαγωγικά συνάγονται οι γραμματικές δομές) και οι γλωσσικές 
ασκήσεις (θέματα σχεδιασμού, εικονογράφησης και σελιδοποίησης αφίστανται των στόχων της 
συγκεκριμένης εισήγησης). 
  
1. Ο ρόλος της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Οι βασικοί πυλώνες που συνιστούν κάθε διδακτικό σύστημα είναι τρεις: α) η σκοποθεσία, β) 
οι διδακτικές δραστηριότητες και γ) η αξιολόγηση της διδακτικής πραγμάτωσης. Η τελευταία 
δραστηριότητα αφορά όχι μόνο στη διάγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των 
μαθητών, αλλά και στην αποτίμηση των ενεργειών τόσο του εκπαιδευτικών, όσο και των 
υπόλοιπων μορφωτικών μέσων και αγαθών (προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών μεθόδων 
και τεχνικών, εγχειριδίων, εποπτικών μέσων, διδακτικού υλικού). 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η αξιολόγηση των νέων σχολικών εγχειριδίων 
για το μάθημα της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η αξιολόγηση ενός σχολικού 
εγχειριδίου στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική νοείται σε δύο επίπεδα (Harmer 2001): α) 
ως προκαταρκτική αξιολογική δραστηριότητα (coursebooks assessment): η φάση αυτή 
επιτελείται πριν από την χρησιμοποίηση του υπό κρίση εγχειριδίου για διδακτικούς σκοπούς 
και στηρίζεται στην ανάλυση του σχεδιασμού και του περιεχομένου των εγχειριδίων σε 
σχέση με τις ανάγκες των μαθητών και τους γενικότερους εκπαιδευτικούς σκοπούς· β) ως 
οριστική αξιολόγηση (coursebooks evaluation), η οποία αφορά στη χρηστικότητα, δηλαδή 
στις δυνατότητες και στα προβλήματα εφαρμογής του εγχειριδίου στη σχολική τάξη, αφού 
έχει χρησιμοποιηθεί για δεδομένο χρονικό διάστημα. Η παρούσα μελέτη αφορά στο πρώτο 
επίπεδο αξιολόγησης, στη διερεύνηση σε προκαταρκτικό επίπεδο των εγχειριδίων του 
Δημοτικού σχολείου.  

Στόχοι της προκαταρκτικού τύπου αξιολόγησης που επιχειρούμε είναι: α) κριτική 
επισκόπηση των πλεονεκτημάτων και των σημείων των νέων εγχειριδίων που επιδέχονται 
βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα (assessment for accountability) και β) διερεύνηση 
των μειονεκτημάτων των εγχειριδίων, ώστε να προταθούν τρόποι απάλειψής τους μέσω 
κατάλληλων διδακτικών ενεργειών assessment for development). 
 
2. Περιεχόμενο και κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού 
μαθήματος 
Τα στοιχεία των γλωσσικών βιβλίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τίθενται υπό 
αξιολόγηση στην παρούσα εισήγηση είναι τα ακόλουθα:  
• Το περιεχόμενο και η δομή του διδακτικού εγχειριδίου: με άλλα λόγια, αξιολογείται 
η αποτελεσματικότητα της επιλογής και της διάταξης της διδακτέας ύλης βάσει των 
σύγχρονων αντιλήψεων για το περιεχόμενο και τη διάταξη των γλωσσικών φαινομένων που 
πρόκειται να διδαχθούν.  
• Η μεθοδολογία παρουσίασης και διδασκαλίας των γλωσσικών φαινομένων: 
συγκεκριμένα, στην παρούσα εισήγηση θα αξιολογηθεί η μεθοδολογία διδακτικής 
προσέγγισης πέντε τομέων του γλωσσικού μαθήματος, της παραγωγής γραπτών κειμένων, 
της παραγωγής προφορικού λόγου, της ερμηνευτικής προσπέλασης κειμένων, της 
γραμματικής και του λεξιλογίου. Η καταλληλότητα των μεθόδων διδασκαλίας των παραπάνω 
τομέων διερευνάται αφενός σε συνάρτηση με τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας των 
παραπάνω τομέων και τις πρακτικές εφαρμογές τους σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου σε 
σχέση με το βαθμό εφαρμογής των αρχών του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 
 
3. Αξιολόγηση της δομής και του περιεχομένου των γλωσσικών εγχειριδίων 
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, το οργανόγραμμα της διδακτέας ύλης (syllabus 
design), δηλαδή η επιλογή και η διάταξη των ενοτήτων κάθε μαθήματος, δεν επιτυγχάνεται 
μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, αλλά καθορίζεται και υλοποιείται μέσω των 
σχολικών εγχειριδίων, τουλάχιστον για το μάθημα της γλώσσας.  
Τα θετικά στοιχεία των νέων εγχειριδίων ως προς την οργάνωση της ύλης είναι τα ακόλουθα:  
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• Ο τύπος της οργάνωσης της διδακτέας ύλης που ακολουθείται από τα νέα γλωσσικά 
εγχειρίδια ανήκει στο πολυδιάστατο οργανωτικό μοντέλο (multi-dimensional syllabus): το 
πρότυπο αυτό ακολουθεί τα πορίσματα της σύγχρονης -επικοινωνιακά προσανατολισμένης- 
γλωσσικής διδακτικής σχετικά με την οργάνωση των μαθημάτων, συνάδει με τις διεθνείς 
βιβλιογραφικές πρακτικές και αποτελεί σύνθεση των διαφόρων μορφών οργανογραμμάτων 
(του γραμματικού, του καταστασιακού, του λειτουργικού-εννοιολογικού και του θεματικού), 
καθώς περιλαμβάνει στο πλαίσιο κάθε ενότητας μορφοσυντακτικές δομές και κανόνες, 
λεξιλόγιο, γλωσσικές λειτουργίες που απαντούν σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές 
καταστάσεις, δραστηριότητες παραγωγής και κατανόησης λόγου (Hedge 2000, Harmer 
2001).  
• Πρωτοτυπία των νέων γλωσσικών εγχειριδίων είναι ότι εντασσόμενα στο 
στοχοθετικό πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών εφαρμόζουν ως οργανωτική 
αρχή δόμησης της διδακτέας ύλης το κειμενικό είδος και όχι κάποιο γραμματικό φαινόμενο, 
λειτουργία ή επικοινωνιακή περίσταση, όπως συμβαίνει συνήθως στο διεθνή χώρο: βάσει του 
κεντρικού κειμενικού τύπου, σε κάθε ενότητα συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα κείμενα, 
επικοινωνιακές λειτουργίες σχετιζόμενες με το είδος λόγου και τα δομικά στοιχεία που τις 
πραγματώνουν και αντίστοιχες ασκήσεις και δραστηριότητες. Άρα, η διάταξη της ύλης έγινε 
με κριτήρια χρησιμότητας (usefulness) των διδασκόμενων αντικειμένων.  
• Τα νέα γλωσσικά εγχειρίδια, επίσης, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές 
διδακτικού σχεδιασμού και συγγραφής εγχειριδίων στο πλαίσιο της επικοινωνιακής 
προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος, συνδυάζουν τις παραγωγικές μορφές παρουσίασης 
της ύλης (μέσω μορφοκρατικών ασκήσεων και διδασκαλίας των γλωσσικών φαινομένων και 
κανόνων) με τις διαδικαστικές μορφές, οι οποίες περιλαμβάνουν παραγωγικές και 
προσληπτικές μη ελεγχόμενες επικοινωνιακές δραστηριότητες των μαθητών (Hedge 2000). 
• Τα νέα εγχειρίδια παρέχουν στο δάσκαλο την ευχέρεια δημιουργικής εκμετάλλευσής 
τους μέσω δυνατότητας επιλογών συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων ή ασκήσεων 
(reduce), προσθήκης (add) στοιχείων σε μια ενότητα, παραλείψεων (omit) κάποιων άλλων, 
αναδιάταξης (reorder) των ενοτήτων και αναπροσαρμογής (rewrite) ή αντικατάστασης 
(replace) ορισμένων κειμένων, παραδειγμάτων ή ασκήσεων από διδακτικό υλικό 
καταλληλότερο για την τάξη και τους μαθητές, χωρίς βέβαια η διδακτική πορεία να απολέσει 
τη συνοχή της. Έτσι, μετριάζεται ο περιοριστικός ρόλος του σχολικού εγχειριδίου ως μέσου 
προσφοράς ύλης και εφαρμογής διδακτικών προτύπων και στρατηγικών (Harmer 2001).  
• Στα θετικά στοιχεία των νέων εγχειριδίων συγκαταλέγεται και η ύπαρξη 
προοργανωτών (επιτελεστικού κυρίως και δευτερευόντως διαδικαστικού τύπου) στην αρχή 
κάθε ενότητας, μέσω των οποίων παρουσιάζονται τα διδακτέα γλωσσικά φαινόμενα στη 
συγκεκριμένη ενότητα (Finney 2002). 
 
4. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου 
Παραδοσιακά, η παραγωγή γραπτού λόγου, δηλαδή η συγγραφή κειμένων, νοείτο ως η 
μηχανιστική δόμηση λεξιλογικών και προτασιακών στοιχείων σε μία ευρύτερη ενότητα, η 
οποία διέπεται από συνοχή, και θεωρείτο ως ένα αυτόνομο προϊόν γραπτού συνήθως λόγου, 
το οποίο υφίσταται ανεξαρτήτως του κοινωνικού ή πολιτιστικού πλαισίου παραγωγής του 
έχοντας ως μοναδικό αποδέκτη το διδάσκοντα. Ωστόσο, εδώ και τρεις δεκαετίες η σύγχρονη 
κειμενογλωσσολογία (text-linguistics) και ανάλυση λόγου (discourse analysis) έχει 
αναθεωρήσει τις απόψεις αυτές. Στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη φύση του 
κειμένου και τη διαδικασία παραγωγής του κινούνται τα νέα γλωσσικά εγχειρίδια, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:  
• Σύμφωνα με τις διεθνείς αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές, αλλά και με τις 
επιταγές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, το μοντέλο διδασκαλίας του γραπτού λόγου 
που ακολουθείται από τα νέα βιβλία είναι η διαδικαστική προσέγγιση συνδυαζόμενη με 
στοιχεία από την κειμενοκεντρική προσέγγιση που βασίζεται στα κειμενικά είδη 
(διαδικαστική - κειμενοκεντρική προσέγγιση). Δηλαδή, τα κείμενα που διδάσκονται και 
καλούνται οι μαθητές να παράγουν δεν είναι παραδοσιακού εκθετικού τύπου, αλλά 
καλύπτουν ευρύ φάσμα κειμενικών γενών (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία) και 
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ειδών (άρθρα, ημερολόγια, οδηγίες, ενημερωτικά, λογοτεχνικά και διαφημιστικά κείμενα, 
συνεντεύξεις, ιστορίες κλπ). 
• Επίσης, η κειμενική παραγωγή αντιμετωπίζεται ως δημιουργική συνθετική 
διαδικασία και, επομένως, η διδακτική προσέγγιση της παραγωγής λόγου ακολουθεί τα 
προσυγγραφικά, συγγραφικά και μετασυγγραφικά στάδια της διαδικασίας αυτής: το 
σχεδιασμό της κειμενικής σύνθεσης (planning), τη συγγραφή προσχεδίου (drafting), την 
επανεξέταση της δομής και του περιεχομένου του προσχεδίου (revising), τη διόρθωση 
γραμματικών και ορθογραφικών σφαλμάτων (editing), και τη συγγραφή τελικού σχεδίου 
(Seow 2002, Brown 2002).  
• Το στάδιο του συγγραφικού σχεδιασμού, δηλαδή της παραγωγής ιδεών, συλλογής 
υλικού και της οργάνωσης των παραχθέντων ιδεών επιτελείται στα νέα βιβλία μέσω 
καθοδηγούμενων από το δάσκαλο τεχνικών. Δηλαδή, μετά την περιγραφή της παραγωγικής 
δραστηριότητας (δηλαδή την εκφώνηση της θέματος) δίνεται ερωτηματολόγιο ή κατάλογος 
με τα βασικά στοιχεία δομής και περιεχομένου, αλλά και ύφους, τα οποία θα 
συμπεριληφθούν στο κείμενο που καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές. Επίσης, κατά την 
επεξεργασία των κειμένων των βιβλίων, οι μαθητές καλούνται να συνάγουν τα δομικά, 
υφολογικά και γλωσσικά τους χαρακτηριστικά, ανάλογα με το είδος όπου ανήκουν (genre 
analysis), ώστε να χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή κατά την παραγωγή κειμένων αντίστοιχου 
είδους (η υπερδομή κάθε κειμενικού είδους παρουσιάζεται αναλυτικά στις αντίστοιχες 
ενότητες). Άρα, οι μαθητές ενισχύονται κατά τη φάση του σχεδιασμού σε σημαντικό βαθμό.  
• Τα νέα εγχειρίδια ενισχύουν το μαθητή και κατά τη φάση της επανεξέτασης και 
αναθεώρησης του προσχεδίου του. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης επιτελείται με τη 
βοήθεια ελεγκτικού καταλόγου (check list) και των επαναληπτικών πινάκων στο τέλος της 
κάθε ενότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ερωτήματα προς το μαθητή σχετικά με την 
ποσότητα και την ποιότητα των ιδεών και των επιχειρημάτων του κειμένου του, την 
ανάπτυξη και την τεκμηρίωσή τους, την ανάγκη προσθήκης, αναδιατύπωσης ή αναθεώρησης 
κάποιων ιδεών, τη σαφήνεια και την ακρίβειά τους, την οργάνωση και τη συνοχή του 
κειμένου και των παραγράφων, το βαθμό επίτευξης των συγγραφικών στόχων. Ακόμα, μέσω 
του βιβλίου του δασκάλου προτείνεται συνεχής διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ή 
μεταξύ συμμαθητών (conferencing) σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή ενός κειμένου ως 
αποτελεσματικό μέσο της αναθεωρητικής διαδικασίας (Hedge 2000). Τέλος, και οι κατάλογοι 
με τα στοιχεία δομής των κειμενικών ειδών που ακολουθούν την εκφώνηση του θέματος 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αυτοδιόρθωσης. 
• Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαδικαστικού-κειμενοκεντρικού μοντέλου και τις 
αρχές των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η συγγραφική διαδικασία να είναι αυθεντική ή 
αυθεντικοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες δραστηριότητες παραγωγής 
γραπτού λόγου γίνεται προσπάθεια το υπό παραγωγή κείμενο να εξυπηρετεί συγκεκριμένο 
επικοινωνιακό σκοπό σε σχέση με το κοινωνικοπολιτικό, το πολιτισμικό και το 
καταστασιακό πλαίσιο παραγωγής του, να απευθύνεται σε καθορισμένο ακροατή, στοιχεία 
που επηρεάζουν τη δομή, την οργάνωση και τη γλώσσα του κειμένου (Κωστούλη 2001, 
Hyland 2002). 
Εκτός από τα παραπάνω ανανεωτικά στοιχεία στη διδασκαλία του γραπτού λόγου, στα νέα 
βιβλία παρατηρούνται και κάποια σημεία, στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση:  
• Ενώ για πρώτη φορά εισάγεται στη διδασκαλία γραπτού λόγου ο προσυγγραφικός 
σχεδιασμός, θα μπορούσαν να εφαρμόζονται (ή να προτείνονται στους εκπαιδευτικούς μέσω 
του βιβλίου του δασκάλου) περισσότερες τεχνικές συλλογής υλικού και συναγωγής ιδεών 
είτε κατευθυνόμενες είτε μη κατευθυνόμενες, όπως ο ομαδικός ιδεοκαταιονισμός 
(brainstorming), η τήρηση σύντομων σημειώσεων από τους μαθητές σε περιορισμένο χρονικό 
διάστημα (rapid free writing) και η ταξινόμησή τους (note-making sequence), η ελεύθερη 
συζήτηση στην τάξη με στόχο τη δημιουργία μνημονικού χάρτη (mind map) ή διαγράμματος 
(order points) των παραχθεισών ιδεών (Harmer 2004).  
• Επίσης, θα μπορούσαν να προταθούν και εναλλακτικές αναθεωρητικές διαδικασίες;, 
όπως η σύγκριση του προσχεδίου του μαθητή με πρότυπο κείμενο ή με κείμενο συμμαθητή 
του διορθωμένο από το δάσκαλο, ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή λόγου. 
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• Το σημαντικότερο που ίσως πρέπει να έχει υπόψη του ο δάσκαλος είναι η ανάγκη 
μικρής επέμβασης στα θέματα παραγωγής κειμένων, ώστε να διαφανεί ξεκάθαρα ο σκοπός, ο 
αποδέκτης, το περιστασιακό πλαίσιο ή το είδος κειμένου, καθώς αυτά δεν είναι πάντα σαφή: 
π.χ. στην άσκηση σχετικά ένα διαγωνισμό με θέμα «Ένα κτήριο με ιδιαίτερη σημασία για την 
περιοχή» δεν ξεκαθαρίζεται αν πρόκειται για κείμενο που θα συμπεριληφθεί σε τουριστικό 
οδηγό, σε αρχαιολογικό εγχειρίδιο ή σε εφημερίδα, ώστε να φανεί ο σκοπός της συγγραφής 
και το είδος λόγου.  
 
5. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου 
Η επικοινωνιακή ικανότητα νοείται ως δυνατότητα παραγωγής και κατανόησης όχι μόνο 
γραπτού, αλλά και προφορικού λόγου. Συνεπώς, εκτός από την παραγωγή γραπτού κειμένου, 
η οποία παραδοσιακά διδάσκεται και εξετάζεται στο σχολείο, και η καλλιέργεια της 
παραγωγής προφορικού λόγου συνιστά ουσιώδη στόχο του σύγχρονου σχολείου. Τα νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα θέτουν ως στόχο του γλωσσικού μαθήματος τη «βελτίωση της 
προφορικής έκφρασης του μαθητή», ενώ τα νέα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού 
μαθήματος περιέχουν ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου, σε πολύ μικρότερη αναλογία 
από τις αντίστοιχες δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου. 
Τα θετικά στοιχεία της καλλιέργειας του προφορικού λόγου των μαθητών μέσω των νέων 
γλωσσικών εγχειριδίων  είναι: 
• Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα συγγραφής σχολικών εγχειριδίων και τις επιταγές 
του Αναλυτικού Προγράμματος, πολλές από τις ασκήσεις προφορικού λόγου των νέων 
εγχειριδίων στοχεύουν στην καλλιέργεια της ευχέρειας λόγου (fluency) στους μαθητές, 
δηλαδή της ικανότητάς τους να συνδυάζουν γλωσσικά στοιχεία και δομές με άνεση, χωρίς 
διακοπές ή δισταγμούς, με τήρηση των κανόνων και περιορισμών της γλώσσας και πάντα με 
γνώμονα την επιτέλεση συγκεκριμένου επικοινωνιακού στόχου. Οι δραστηριότητες αυτές 
είναι διαπροσωπικού (interpersonal), αλληλεπιδραστικού (interactional) ή διεκπεραιωτικού 
τύπου (transactional), δηλαδή έχουν τη μορφή ελεύθερης συζήτησης θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος (free discussion), μίμησης ρόλων (role-play) κατά ζεύγη ή ομάδες μαθητών 
και ασκήσεων κάλυψης επικοινωνιακών χασμάτων (“gap” activities). Και στις τρεις 
παραπάνω δραστηριότητες πραγματώνονται διάφορες μορφές προφορικών κειμενικών τύπων 
συγκεκριμένου δομικού σχήματος, έκτασης και υφολογικών χαρακτηριστικών.  
• Άλλες δραστηριότητες, κατ’ αναλογία προς τα διεθνή δεδομένα, αφορούν στην 
ακρίβεια της διατύπωσης με στόχο την επικοινωνιακή αποδεκτότητα. Οι λίγες ασκήσεις που 
στοχεύουν στην ακρίβεια λόγου πληρούν τους όρους διδακτικής αποτελεσματικότητας: είναι 
συγκειμενοποιημένες φορμαλιστικές δραστηριότητες ελεγχόμενης παραγωγής προφορικού 
λόγου και δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα επιλογών των κατάλληλων τύπων. Μέσω αυτών 
οι μαθητές εξασκούνται στην αποτελεσματική χρήση της γλώσσας στον προφορικό λόγο 
(form-focused controlled activities) μέσω της επιλογής του κατάλληλου λεξιλογίου και των 
ορθών μορφοσυντακτικών δομών ανάλογα με την επιτελούμενη επικοινωνιακή λειτουργία, 
την επικοινωνιακή περίσταση, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το συνομιλιακό ρόλο των 
συνομιλητών.  
• Επειδή οι προφορικές ασκήσεις ευχέρειας λόγου εγκυμονούν κινδύνους 
περιορισμένης συμμετοχής μαθητών λόγω συστολής ή άγνοιας του θέματος, πολλές από τις 
ασκήσεις προφορικού λόγου αφορούν σε σχολιασμό ή επεξεργασία του κειμένου της 
αντίστοιχης ενότητας, ώστε οι μαθητές να έχουν επεξεργαστεί αντίστοιχο πληροφοριακό 
υλικό. Επίσης, πολλές από τις ασκήσεις περιλαμβάνουν επιμέρους ενδείξεις ή υποερωτήματα, 
τα οποία εξυπηρετούν τον σκοπό της νοηματικής επεξεργασίας του θέματος, ώστε να 
διευκολύνονται οι μαθητές κατά την παραγωγή λόγου. 
Ωστόσο, παρατηρούνται στο περιεχόμενο των νέων βιβλίων και συγκεκριμένες ελλείψεις ως 
προς την καλλιέργεια του προφορικού λόγου.  
• Οι ασκήσεις καλλιέργειας του προφορικού λόγου είναι σχετικά λίγες στα νέα 
γλωσσικά εγχειρίδια. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ΑΠΣ, ο περιορισμένος αριθμός προφορικών 
δραστηριοτήτων καλύπτεται μέσω αντίστοιχων ασκήσεων σε άλλα μαθήματα του σχολικού 
προγράμματος. 
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• Ενώ οι περισσότερες ασκήσεις γραπτού λόγου περιλαμβάνουν προσυγγραφικές 
οδηγίες, σε πολλές από τις αντίστοιχες προφορικές ασκήσεις, προσυγγραφικές φάσεις 
προετοιμασίας της συζήτησης δεν υπάρχουν (με εξαίρεση κάποιες ασκήσεις, όπου δίνονται 
διαγράμματα της προφορικής περιγραφής ή αφήγησης): τέτοιες φάσεις προετοιμασίας θα 
μπορούσαν να έχουν τη μορφή τήρησης σημειώσεων και συλλογής υλικού για το θέμα, 
οργάνωσης προκαταρκτικών συζητήσεων καθ’ ομάδες μαθητών για παραγωγή ιδεών. 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί κατάλογοι για αποτελεσματική αυτοαξιολόγηση των 
μαθητών σε προφορικά κειμενικά είδη, αντίστοιχοι με αυτούς των γραπτών κειμένων.  
• Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες ασκήσεις επεξεργασίας 
καταγεγραμμένου αυθεντικού προφορικού λόγου, ώστε οι παραπάνω περιγραφόμενες 
συνομιλιακές εκφράσεις και στρατηγικές, όπως και οι διαπροτασιακοί και ενδοπροτασιακοί 
κειμενικοί δείκτες ή τα υφολογικά στοιχεία κάθε είδους προφορικού λόγου, να εμπεδωθούν 
από τους μαθητές ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.  
• Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημανθεί ότι απουσιάζουν και στα νέα εγχειρίδια 
πληροφορίες για τις συμβάσεις και τα υφολογικά χαρακτηριστικά προφορικών ειδών λόγου, 
οι οποίες είναι χρήσιμες για τους μαθητές. Επίσης, δε διδάσκονται με άμεσο τρόπο στοιχεία 
στρατηγικής ικανότητας για την κάλυψη των γλωσσικών αδυναμιών (στρατηγικές αποφυγής 
της έκφρασης που δημιουργεί δυσκολίες ή ενεργητικές στρατηγικές κάλυψης επικοινωνιακών 
κενών μέσω νεολογισμών, παραφράσεων, αναδιατυπώσεων, χειρονομιών, επίκλησης της 
βοήθειας του συνομιλητή) ή τα μέσα και οι στρατηγικές προφορικής αλληλεπίδρασης 
(γλωσσικοί τρόποι έναρξης ή λήξης μιας συνομιλίας, μέθοδοι χρήσης της φατικής 
λειτουργίας της γλώσσας, ελέγχου της αποδεκτότητας του μηνύματος, αλλαγής θέματος, 
διατήρησης ή διακοπής της συζήτησης, διαχείρισης των παύσεων, γνώση των κανόνων 
κατανομής της συνεισφοράς κλπ).  
 
6. Αξιολόγηση των διαδικασιών ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου 
Η κειμενική ικανότητα, όπως ορίστηκε σε προηγούμενη ενότητα νοείται σε δύο διαστάσεις: 
ως ικανότητα παραγωγής κειμένων, αλλά και ως δεξιότητα κατανόησης γραπτού και 
προφορικού λόγου. Με τα νέα γλωσσικά εγχειρίδια οι μαθητές διδάσκονται ένα σύνολο 
κειμενικών ειδών (λογοτεχνικά, θεατρικά, πίνακες, χάρτες, επιστολές, ημερολόγια, 
σχεδιαγράμματα, ιστορίες, κριτικές, βιογραφίες, δημοσιογραφικά κλπ), τα οποία υπηρετούν 
διαφορετικούς επικοινωνιακούς στόχους, στοιχείο που υπαγορεύει διαφορετικές 
αναγνωστικές στρατηγικές (ανίχνευση πληροφοριών, προσεκτική ανάγνωση).  
Πλεονεκτήματα των νέων βιβλίων ως προς τη διδασκαλία της κατανόησης κειμένων είναι τα 
παρακάτω:  
• Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες και ασκήσεις κατανόησης του κειμένου 
ως προς το περιεχόμενό του, τη δομή του, τις γλωσσικές και υφολογικές του επιλογές, την 
εποχή συγγραφής του και τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους, όπου ανήκει. Οι 
παραπάνω δραστηριότητες είναι κατά κανόνα ανοιχτού τύπου, ενώ, όπως συνηθίζεται σε 
διεθνές επίπεδο, σε κάποιες ενότητες παρατηρούνται και κλειστού τύπου ερωτήσεις 
(χαρακτηρισμού πληροφοριών ως σωστών ή λανθασμένων με βάση το κείμενο).  
• Επιπρόσθετα, καλούνται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κριτικής προσέγγισης 
του κειμένου που ανέγνωσαν (αξιολόγηση επιχειρημάτων και ιδεών, σύγκριση κειμένων, 
πύκνωση κειμένου, βαθύτερη κατανόηση των γραφομένων και των συνυποδηλώσεων των 
λέξεων). Συνεπώς, μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων γίνεται προσπάθεια να εξασκηθούν 
οι μαθητές όχι μόνο στην αποκωδικοποίηση (decoding) του μηνύματος (μετατροπή των 
γραφημάτων σε ήχους), αλλά και στην ερμηνεία (interpreting) του (απόδοση σημασίας στην 
αλυσίδα των λέξεων και των προτάσεων), όπως και στην αναγνώριση (understanding) των 
προθέσεων του πομπού.  
Ωστόσο, παρατηρούνται συγκεκριμένα στοιχεία της διδακτικής διαδικασίας μέσω των νέων 
εγχειριδίων, που θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσω παρεμβάσεων του δασκάλου: 
• Στη σύγχρονη διδακτική πρακτική, η διδασκαλία της ανάγνωσης επιτελείται σε τρία 
στάδια, τα οποία είναι απαραίτητο να εφαρμόζουν οι μαθητές και ως αναγνώστες στην 
εξωσχολική τους ζωή: α) προ-αναγνωστικό, β) κυρίως αναγνωστικό και γ) μετα-
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αναγνωστικό. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, οι μαθητές πληροφορούνται για το 
είδος, το θέμα του κειμένου και το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της 
συγγραφής του, εικάζουν το σκοπό του συγγραφέα και τους δημιουργούνται οι πρώτες 
προσδοκίες για το περιεχόμενο του κειμένου βάσει του τίτλου, του συγγραφέα και των 
εικόνων του. Κατά το δεύτερο στάδιο οι μαθητές προσεγγίζουν ενεργητικά το κείμενο, 
αντλώντας πληροφορίες από αυτό, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας τις προσδοκίες τους, 
κρατώντας σημειώσεις που τους είναι χρήσιμες, σχολιάζοντας τα κειμενικά δεδομένα ή 
αξιολογώντας τις γλωσσικές επιλογές σε σχέση με το σκοπό της συγγραφής. Στο τρίτο 
στάδιο, οι μαθητές μεταξύ άλλων ασχολούνται με γενικότερα θέματα σχετικά με το 
περιεχόμενο ή τις γλωσσικές δομές του κειμένου, προβαίνουν σε αξιολογήσεις των 
γραφομένων, συγκρίνουν κείμενα παρόμοιας θεματολογίας, συγγράφουν πυκνώσεις ή 
αναδιατυπώσεις των κειμένων. Από τις αναγνωστικές δραστηριότητες των γλωσσικών 
εγχειριδίων, οι περισσότερες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο κυρίως-αναγνωστικό ή το 
μετα-αναγνωστικό στάδιο, ενώ είναι πολύ λίγες οι προ-αναγνωστικού τύπου δραστηριότητες 
καλλιέργειας προσδοκιών και αξιοποίησης του συγγραφέα και του πολιτιστικού και 
κοινωνικού πλαισίου συγγραφής του κειμένου. Έτσι, οι μαθητές εξασκούνται περισσότερο 
στις ανοδικές (bottom-up) αναγνωστικές διαδικασίες, που αφορούν στην ερμηνεία 
εκφωνημάτων μέσω της κατανόησης του νοήματος των λέξεων και των φράσεων που τα 
απαρτίζουν και όχι στις καθοδικές (top-down), που αναφέρονται στην ανάκληση της 
σχηματικής γνώσης των αναγνωστών.  
• Τέλος, με εξαίρεση τους προοργανωτές δεν παρατηρείται εφαρμογή μεθόδων 
δημιουργίας αναγνωστικής πρόθεσης (με εξαίρεση κάποια ιστορικά αφηγηματικά κείμενα ή 
κείμενα οδηγιών), έλλειψη που πρέπει να καλυφθεί από το δάσκαλο, καθώς η ανάγνωση είναι 
μία σκόπιμη διαδικασία.  
 
7. Αξιολόγηση των μεθόδων διδασκαλίας της γραμματικής  
Στη σύγχρονη εκπαίδευση, η διδασκαλία της γραμματικής επιτελείται με στόχο την ενίσχυση 
της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών (Brown 2001, Hedge 2000). Η παραπάνω 
διδακτική αρχή γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί από τα νέα σχολικά εγχειρίδια. Τα θετικά 
στοιχεία που επιφέρουν τα γλωσσικά βιβλία στη γραμματική διδασκαλία είναι τα ακόλουθα:  
• Σύμφωνα με τα σύγχρονα διδακτικά δεδομένα και τις επιταγές των ΑΠΣ, η 
παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων δεν αφορά μόνο στη δομή και τους κανόνες, αλλά 
και στη λειτουργία και την επικοινωνιακή χρήση τους, όπως και στους εναλλακτικούς 
τρόπους πραγμάτωσης μιας γλωσσικής πράξης (Cross 1999). Άρα, η γραμματική 
παρουσιάζεται ως δομή (grammar as structure), ως λειτουργία και μέσο επιτέλεσης 
επικοινωνιακών πράξεων (grammar as meaning), ως μέσο υφολογικής διαφοροποίησης 
(grammar and style)·και ως μέσο κειμενικής συνοχής και μηχανισμός κειμενικής 
διαφοροποίησης (grammar in discourse). 
• Η διδασκαλία των γραμματικών δομών και κανόνων φαίνεται να είναι, ιδιαίτερα στις 
μικρότερες τάξεις, επαγωγική, καθώς ξεκινάει από σχετικά παραδείγματα που λαμβάνονται 
από τα κείμενα της ενότητας (άρα, είναι συγκειμενοποιημένα, όπως επιτάσσει η σύγχρονη, 
επικοινωνιακά προσανατολισμένη, γλωσσική διδακτική). Ωστόσο, στις μεγαλύτερες τάξεις, 
επειδή τα περισσότερα φαινόμενα συνίστανται «σε ανακεφαλαίωση και ολοκλήρωση της 
προβλεπόμενης ύλης», άρα δεν είναι άγνωστα, η παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων 
και μηχανισμών παίρνει μία περισσότερο παραγωγική μορφή (Richards 2002).  
• Η επαγωγική μέθοδος γραμματικής διδασκαλίας που ακολουθούν τα νέα εγχειρίδια 
δε συνιστά διαισθητικού τύπου ανακάλυψη από τους μαθητές των γραμματικών κανόνων και 
συστημάτων μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και κειμένων. Αντίθετα, οι μαθητές 
συνάγουν και επεξεργάζονται στα βιβλία τους γλωσσικούς κανόνες σαφώς διατυπωμένους 
(explicit rule), με στόχο την καλλιέργεια της συνειδητοποίησης των γραμματικών κανόνων 
(consciousness-raising), σύμφωνα με τις αντιλήψεις όλο και περισσότερων ειδικών της 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Οι κανόνες χαρακτηρίζονται από απόλυτη σαφήνεια (clarity) 
και απλότητα (simplicity), χωρίς περιττά στοιχεία (relevance), περιγράφοντας με σχετική 
ακρίβεια (truth) τις γραμματικές δομές και τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας (Harmer 
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2001). Το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό κινούνται στα παραδοσιακά πλαίσια γραμματικής 
περιγραφής στερεί την παρουσίαση των δομών από ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ακριβείας (π.χ. 
η μονόδρομη αντιστοίχιση του ενεστώτα με το παρόν και του αορίστου με το παρελθόν). 
• Η εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων και μηχανισμών επιτελείται μέσω των 
ελεύθερων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων παραγωγικής μορφής (task-focused instruction), 
αλλά και μέσω ελεγχόμενων μηχανιστικών ή προτασιακών ασκήσεων (controlled practice), 
ώστε να διασφαλιστεί η συνειδητοποίηση και η ακριβής χρήση των διδασκόμενων δομών και 
λειτουργιών.  
• Τέλος, όπως είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, η γραμματική δε συνιστά αυτόνομο 
γνωστικό αντικείμενο, αλλά εντάσσεται στο γλωσσικό μάθημα ως ένας από τους τομείς που 
συνθέτουν την επικοινωνιακή ικανότητα του ατόμου (όπως είναι και το λεξιλόγιο, η 
παραγωγή και η κατανόηση λόγου κλπ).  
 
8. Αξιολόγηση των μεθόδων διδασκαλίας του λεξιλογίου  
Τα νέα σχολικά εγχειρίδια για το γλωσσικό μάθημα εμπεριέχουν και ειδικές ασκήσεις 
καλλιέργειας της λεξιλογικής γνώσης των μαθητών. Θετικά στοιχεία της νέας προσέγγισης 
είναι:  
• Η διδασκαλία του λεξιλογίου επιτελείται μέσω της επεξεργασίας των κειμένων κάθε 
ενότητας, καθώς για να κατανοηθεί το περιεχόμενό τους απαραίτητη κρίνεται και η γνώση 
του λεξιλογίου που απαντά σε αυτά· 
• Επίσης, επιχειρείται άμεση διδασκαλία του λεξιλογίου μέσω ειδικών ασκήσεων, οι 
οποίες αφορούν στους ορισμούς, στις συνταγματικές και τις παραδειγματικές σχέσεις των 
λέξεων (συνώνυμα, αντώνυμα, ομώνυμα, ομόρριζα, παράγωγα, σύνθετα), όπως σε και όλο το 
σημασιολογικό εύρος των λέξεων σε αναφορικό - περιγραφικό και συνυποδηλωτικό επίπεδο, 
στην επικοινωνιακή αξιοποίηση των λέξεων σε κείμενα ή προτάσεις, στην εκμάθηση 
ιδιωτισμών και άλλων χαρακτηριστικών εκφράσεων παροιμιακού τύπου, όπως και στη χρήση 
λεξικών για ανακάλυψη της σημασίας των λέξεων. Οι ασκήσεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό 
συγκειμενοποιημένες, στοιχείο που ευνοεί την κατάκτησή τους, και σχετίζονται με τα 
κείμενα της κάθε ενότητας (ωστόσο, υπάρχουν και αποπλαισιωμένες ασκήσεις προτασιακού 
τύπου ή αντιστοίχισης).  
• Επίσης, πολλές από τις λεξιλογικές ασκήσεις, ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις, 
αποτελούν δραστηριότητες κατηγοριοποίησης λέξεων σε πίνακες, επιλογής λέξεων από 
κείμενα, συμπλήρωσης κενών και συνιστούν χρήσιμες μεταγνωστικού τύπου ασκήσεις 
έμμεσης ενεργητικής εμπέδωσης του κατακτημένου λεξιλογίου, οι οποίες λειτουργούν 
συμπληρωματικά προς τις γνωστικές στρατηγικές που προαναφέραμε. 
• Τέλος, η χρήση θεματικών καταλόγων λέξεων από το βιβλίο της Γ΄ τάξης (οι οποίες 
στην ενότητα παρουσιάστηκαν πλαισιωμένες), αλλά και σε ασκήσεις των βιβλίων των 
μεγαλύτερων τάξεων, κρίνεται χρήσιμη (συνάδει με την άποψη οργάνωσης του λεξιλογίου σε 
πεδία βάσει κοινών χαρακτηριστικών των λέξεων κάθε πεδίου κατά τη γλωσσική 
κατάκτηση), αλλά υπάρχει και η άποψη ότι οι μαθητές συγκρατούν στη μνήμη ευκολότερα 
λέξεις διαφορετικής σημασίας, ιδιαίτερα σε πρώιμα αναπτυξιακά στάδια.  
• Πολύ θετικό στοιχείο, τέλος, είναι ότι μέσω των βιβλίων του δασκάλου δίνονται 
οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για χρήση στρατηγικών λεξιλογικής καλλιέργειας, όπως η 
δημιουργία καταλόγων λέξεων, η τήρηση ευρετηρίου δύσκολων λέξεων, η χρήση 
συγκεκριμένων λέξεων σε κείμενα. Άλλες τέτοιες συμβουλές θα μπορούσαν να είναι η 
τήρηση σημειωματαρίων από τους μαθητές με πληροφορίες για τη σημασία, τα 
σημασιολογικά πεδία, τις συνταγματικές και τις παραδειγματικές σχέσεις των λέξεων, που 
συνοδεύονται από σχετικές εικόνες, διαγράμματα και συσχετίσεις του περιεχομένου των 
λέξεων με την εξωτερική πραγματικότητα (Hedge, 2000). 
Σημεία της λεξιλογικής διδασκαλίας που θα έπρεπε να αναθεωρηθούν είναι:   
• Δεν υπάρχουν πολλές ασκήσεις εικασίας και συναγωγής της σημασίας των λέξεων 
μέσω του περικειμενικού πλαισίου ή μορφηματικής ανάλυσης της δομής των λέξεων, 
δραστηριότητα που επαφίεται στην ευχέρεια του δασκάλου (η εξάσκηση στη συναγωγή της 
λεξικής σημασίας περιορίζεται σε περιορισμένο αριθμό ασκήσεων με σύνθετες ή παράγωγες 
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λέξεις). Ωστόσο, η ανακάλυψη της σημασίας των λέξεων σε πλαισιωμένο αυθεντικό ή 
αυθεντικοποιημένο λόγο θεωρείται χρήσιμη διαδικασία, καθώς η συγκράτηση των λέξεων 
στη μακροπρόθεσμη μνήμη είναι ανάλογη με την εμπλοκή των μαθητών σε ενεργητικές 
διαδικασίες.  
• Η παρακίνηση των μαθητών στη χρήση λεξικών είναι απαραίτητη (παρόλο που δεν 
απαντά με μεγάλη συχνότητα), καθώς ευνοεί τη μαθητική αυτονομία. Ωστόσο, η σωστή και 
αποτελεσματική χρήση του λεξικού δεν επιτελείται μέσω ειδικών ασκήσεων, όπως συμβαίνει 
διεθνώς.  
 
8. Επίλογος 
Από όσα εκθέσαμε παραπάνω προκύπτει ότι τα νέα εγχειρίδια εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό 
τις απαιτήσεις των ΑΠΣ, τα οποία με τη σειρά τους απηχούν τα σύγχρονα 
γλωσσοεκπαιδευτικά δεδομένα, αντιλήψεις και εφαρμογές. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η 
στήριξη των νέων αυτών εγχειριδίων από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποτελέσουν τα 
θετικά τους στοιχεία και οι αρετές τους βάση για ανανέωση και εκπλήρωση των στόχων της 
γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά και να καλυφθούν μέσα από την εκπαιδευτική πράξη τα 
μειονεκτήματά τους. 
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Περίληψη 
Η διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα 
τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Ειδικότερα η διδασκαλία του βασικού λεξιλογίου απαιτεί 
λεπτομερή και προσεχτικό σχεδιασμό. Στη παρούσα εργασία έγινε αποδελτίωση όλων των λέξεων που 
συναντούν οι μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου στα νέα εγχειρίδια (βιβλία 
μαθητή και τετράδια εργασιών) του μαθήματος της γλώσσας. Η ανάλυση που ακολούθησε είχε ως 
αποτέλεσμα την καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των λέξεων αυτών. Η επεξεργασία που 
πραγματοποιήθηκε  έγινε σε επίπεδο τύπων λέξεων και λημμάτων, κατηγοριοποίησής τους σε μέρη 
του λόγου, συγκριτικής εμφάνισής τους ανά τάξη και καταγραφής του συνόλου, των 100, των 500 και 
των 1.000 συχνότερων λημμάτων. Η εργασία αυτή αποτέλεσε τη συνέχεια του πρώτου μέρους (υπό 
δημοσίευση) και αφορά στα αντίστοιχα βιβλία της προηγούμενης σειράς των αναγνωστικών «Η 
Γλώσσα μου». Το βασικό λεξιλόγιο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην ειδική αγωγή, όπου οι 
περιττές γνώσεις φορτίζουν το μαθητή και δαπανάται πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος. Για το σκοπό 
αυτό προτείνουμε τρόπους  αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σε διάφορες κατηγορίες γενικής και 
ειδικής αγωγής.  
 
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Λίστες λέξεων, βασικό λεξιλόγιο, σχολικά εγχειρίδια 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα έρευνα είναι το δεύτερο μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας για την καταγραφή του 
βασικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ως 
πρώτης γλώσσας, στο δημοτικό σχολείο. Το πρώτο μέρος είχε ως στόχο την καταγραφή της 
συχνότητας χρήσης λέξεων στα παλιά βιβλία (μέχρι το 2006) της γλώσσας των τριών πρώτων 
τάξεων του δημοτικού. Το δεύτερο μέρος, που παρουσιάζεται εδώ, έχει ως στόχο την 
καταγραφή της συχνότητας χρήσης λέξεων στα νέα βιβλία της γλώσσας (άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται το 2006-2007) των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού.  

Η καλλιέργεια του λεξιλογίου αποτελεί τη βάση για τη γενικότερη γνωστική εξέλιξη 
ενός ατόμου. Η διαδικασία απόκτησης λεξιλογίου ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του 
ανθρώπου. Τα εφόδια που παίρνει την περίοδο αυτή καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξή του (Παρασκευόπουλος, 1984, Ζάχαρης, 1996).  

Στον τομέα της γλώσσας, οι ερευνητές διακρίνουν τη γνώση σε παθητική και 
ενεργητική ή αλλιώς σε δεκτική - προσληπτική και παραγωγική. Η πρώτη κατηγορία αφορά 
στις λέξεις που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τα παιδιά, που έχουν ακούσει κάποια στιγμή σε 
συγκεκριμένο πλαίσιο συζήτησης και μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους. Είναι η 
λεγόμενη «τυχαία μάθηση» (Pinker 1996: “incidental learning”). Αυτό δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις λέξεις στο δικό τους λόγο, είτε 
γιατί δεν τους είναι εύκολο, είτε γιατί δεν τους δίνεται η ανάλογη ευκαιρία. Το λεξιλόγιο που 
πραγματικά γνωρίζουν σε επίπεδο κατανόησης και σωστής χρήσης είναι το παραγωγικό ή 
αλλιώς ενεργητικό και σχεδόν πάντα είναι πιο περιορισμένο από το πρώτο (Παπαβασιλείου - 
Χαραλαμπάκη, 2001). 

O Chomsky και άλλοι, όπως ο Pinker και ο Jackendoff, υποστηρίζουν ότι η 
ικανότητα για εκμάθηση μιας οποιασδήποτε γλώσσας, στην οποία εκτίθενται τα παιδιά, είναι 
έμφυτη και αποτελεί μια καθαρά εσωτερική διαδικασία (Jackendoff, 2002).  Η οικογένεια, ως 
ουσιαστικός παράγοντας  για την προώθηση του πρώιμου γραμματισμού των παιδιών, μπορεί 
να συμβάλλει ανάλογα και στη λεξιλογική ενημερότητά τους. Ο εμπλουτισμός του 
λεξιλογίου προάγεται μέσα από τα  επικοινωνιακά τους βιώματα, προφορικά ή γραπτά 
(Cambell 1998,Gannon 1982).   
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Συστηματική προσπάθεια για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, ειδικότερα του 
γραπτού, και τη γενικότερη γλωσσική ενημερότητα των παιδιών ξεκινά, κυρίως, από την 
είσοδό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι η συστηματική 
λεξιλογική διδασκαλία συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση όλων των παραμέτρων της 
γλωσσικής ικανότητας. Στο σχολικό πλαίσιο προβάλλουν εντονότερα οι διαφοροποιήσεις και 
οι διακυμάνσεις ανάμεσα στους μαθητές, καθώς τόσο η διδασκαλία νέων λέξεων, όσο και η 
αξιολόγηση της εκμάθησής τους γίνεται με ενιαία μέθοδο για όλους. Στο σημείο αυτό 
διαφαίνονται και οι διαφορές που προκύπτουν και από τις πρώιμες γλωσσικές εμπειρίες στο 
οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών (Παπαγρηγορίου, 1995).  

Η αύξηση λεξιλογίου, που σημειώνεται στην ηλικία των 6 έως 12 ετών, ιδιαίτερα στα 
πρώτα σχολικά χρόνια, είναι μεγάλη και αφορά κυρίως στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, σε 
επίπεδο αφηρημένων εννοιών και στη βελτίωση της άρθρωσης, η οποία εντάσσεται πια σε 
κανόνες. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά διδάσκεται το λεξιλόγιο διαφοροποιείται ανάλογα 
με τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος. Η λεξική προσέγγιση του Lewis αποτελεί 
μια καθαρά επικοινωνιακή μέθοδο που βασίζεται στην εκμάθηση νέων λέξεων και εννοιών 
μέσα από φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας. Ο Nattinger, από την άλλη, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την προαγωγή του γραπτού και του προφορικού λόγου καταφεύγει σε λεξικές 
φράσεις, τις αποκαλούμενες «προκατασκευασμένες γλωσσικές δομές» (Lewis & Hill, 1985). 

Επικοινωνιακή χαρακτηρίζεται και η προσέγγιση που επιχειρείται μέσα από τα νέα 
αναλυτικά προγράμματα γλώσσας του Δημοτικού (ΔΕΠΠΣ, 2001).  Η επιλογή των κειμένων 
έχει βασιστεί στην ανάγκη για εξοικείωση των παιδιών με όλα τα είδη κειμένων, την 
προώθηση της δημιουργίας νέων ιδεών και την επικοινωνία. Στηρίζεται στις προϋπάρχουσες 
εμπειρίες των παιδιών και στην ικανοποίηση των επικοινωνιακών αναγκών τους, 
προκειμένου να λειτουργεί παρωθητικά στη διαδικασία της μάθησης. Ο εμπλουτισμός του 
λεξιλογίου γίνεται μέσα από κείμενα, παιχνίδια λέξεων και προτάσεων, γλωσσοδέτες, 
αντιστοιχίσεις λέξεων και εικόνων, καθώς και ασκήσεις εξοικείωσης με νέες λέξεις, 
προφορικά και γραπτά. Νεωτερισμό αποτελεί η έκδοση, επίσημα πια, του μαθητικού λεξικού 
για την εκμάθηση της ερμηνείας και της ορθογραφίας των νέων λέξεων. Για τις πρώτες τάξεις 
κυκλοφόρησε εικονογραφημένο λεξικό, πιο εύχρηστο για τους νεαρούς μαθητές (ΟΕΔΒ, 
2006). Επίσης, στις μεγαλύτερες τάξεις δεν υπάρχει γλωσσάριο στα βιβλία της γλώσσας για 
την ερμηνεία των νέων λέξεων, προκειμένου να καταφεύγουν οι μαθητές στη χρήση του 
ερμηνευτικού λεξικού.   

Η κυρίως διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας πραγματοποιούνταν μέχρι την 
προηγούμενη σχολική χρονιά, 2005-2006, μέσα από τη σειρά των βιβλίων «Η Γλώσσα μου». 
Τα βιβλία αυτά εισήχθησαν στα σχολεία σταδιακά, από το 1982 μέχρι το 1985, και διάνυσαν 
περίοδο 20ετίας. Η δομή τους ήταν σταθερή σε όλες τις τάξεις. Με εξαίρεση το πρώτο μέρος 
της Α΄ δημοτικού, όπου περιέχονται προγραφικές ασκήσεις και εκμάθηση λέξεων με βάση 
την αναλυτικο-συνθετική μέθοδο, τα υπόλοιπα βιβλία χωρίζονταν σε κεφάλαια με δύο μέρη. 
Το πρώτο μέρος περιελάμβανε ένα κείμενο αυθεντικό ή τεχνητό και ακολουθούνταν από 
ασκήσεις που αφορούσαν διάφορες ενότητες της γλώσσας· γραμματική, συντακτικό, 
λεξιλόγιο.  

Στο τέλος κάθε τεύχους του βιβλίου της Γλώσσας υπήρχε ένα βασικό λεξιλόγιο. «Το 
προαποφασισμένο αυτό βασικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις που είναι προγραμματισμένες 
για συστηματικότερη χρήση και απαιτείται να γίνει κτήμα των μαθητών από εννοιολογική, 
ορθοφωνική και ορθογραφική άποψη» (ΟΕΔΒ, 1985). Η σκέψη ότι το βασικό λεξιλόγιο 
πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι μαθητές είναι 
διαδεδομένη τόσο στη γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση (Nation, 2001). Έχει 
υποστηριχθεί ότι η συστηματική διδασκαλία αυτού του λεξιλογίου θα μειώσει τα 
ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη των μαθητών (Kawamoto, Kello, Higareda, & Vu, 1999, 
Scott & Hellige, 1998).   

Ο χαρακτηρισμός όμως του λεξιλογίου ως βασικού, σε σχέση με τις λέξεις που 
τελικά συμπεριέλαβε, αμφισβητήθηκε από πολλούς. Η επιλογή των λέξεων συχνά είναι 
άτοπη και χρονικά λανθασμένα τοποθετημένη, έχει γίνει τυχαία, δεν ανταποκρίνεται, ούτε 
ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών παιδιών για επικοινωνία και συχνά παραπέμπει σε 
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στοιχεία μιας ζωής παρωχημένης (Μπαμπινιώτης 1994, Βουγιούκας 1994, Μήτσης 1999, 
Χαραλαμπάκης 1994 κ.α.).  

Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία και συγκεκριμένα όσον αφορά στη διδασκαλία και 
την αξιολόγηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, το 1944 καταγράφηκε μια λεξιλογική 
λίστα (vocabulary list) από τους Thorndike & Lorge. Πάνω σε αυτή τη λίστα στηρίχτηκαν τα 
βασικά τεστ Preliminary English Test (PET) και Key English Test (KET) (1990) που 
παρέχουν αξιολόγηση των βασικών γνώσεων της αγγλικής ως ξένης γλώσσας για τους 
νεαρούς μαθητές. Τα τεστ αυτά περιλαμβάνουν τις πιο συχνόχρηστες λέξεις. Αυτό σημαίνει 
ότι σίγουρα θα τις έχουν συναντήσει έστω και μια φορά, ενώ ταυτόχρονα η γνώση των 
λέξεων αυτών εξασφαλίζει την πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό κειμένων, τουλάχιστον στο 
επίπεδο που τους επιτρέπει η γνώση της γλώσσας (Read, 2000).  

Μεταγενέστερη της λίστας των Thorndike & Lorge είναι η General Service List 
(West, 1953), η οποία περιλαμβάνει 2000 λέξεις από την παλαιότερη λίστα. Στηρίζεται στις 
γνώσεις που θεωρείται ότι πρέπει να έχουν οι πρώιμοι αναγνώστες, αυτοί που βρίσκονται στα 
πρώτα στάδια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Ως συμπλήρωμα, πολύ μεταγενέστερα, 
έρχεται η Word Academic List. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει 570 λέξεις συγκεντρωμένες από 
ακαδημαϊκά κείμενα. Οι δυο αυτές λίστες θεωρείται ότι περιλαμβάνουν το 85 % των λέξεων 
που πρέπει τελικά να ξέρει κάποιος που μαθαίνει την αγγλική ως ξένη γλώσσα (Coxhead, 
2000).  

Το 1994, οι Schrooten & Vermeer αποθησαύρισαν 26.000 λήμματα από 2 εκ. λέξεις 
που συναντούν οι μαθητές του δημοτικού. Για το σκοπό αυτό στηρίχτηκαν σε γραπτά 
κείμενα και στον προφορικό λόγο των παιδιών (Measure of Lexical Richness) (Bogaards & 
Laufer, 2004).  

Παρατηρούμε τελικά ότι οι λίστες λέξεων συντάσσονται κατά καιρούς για να 
δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης της γνώσης μιας γλώσσας. Είναι πάντως γενικά 
αποδεκτό ότι η εκπαίδευση του λεξιλογίου πραγματοποιείται από πολλούς δασκάλους και 
συνεπώς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Επίσης η αφετηρία από την οποία ξεκινά κάθε 
μαθητής είναι διαφορετική, καθώς επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί 
αυτός και οι δάσκαλοί του (Kamil, Mosenthal, Pearson, & Barr, 2000). Γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο είναι καλό να υπάρχει μια λίστα λέξεων σε κάθε πλαίσιο εκμάθησης γλώσσας, 
προκειμένου να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι αυτού του γνωστικού αντικειμένου σε όλους.  

Ανάλογες έρευνες έχουν γίνει και στην Ελλάδα παλαιότερα στην προσπάθεια να 
βρουν ποιο είναι ή ποιο πρέπει να είναι το βασικό λεξιλόγιο που διδάσκεται στο δημοτικό και 
χρησιμοποιείται από τους μαθητές.  

Ο Α. Σαφαρίκας, το 1961, πρώτος διεξήγαγε μια έρευνα με το πανεπιστήμιο της 
Γενεύης και κατάρτισε έναν κατάλογο λέξεων από το ενεργητικό λεξιλόγιο των μαθητών των 
τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Πηγή αποτέλεσαν οι εκθέσεις των μαθητών. Οι 
1.103 λέξεις που καταμετρήθηκαν εκλήφθηκαν ως το βασικό λεξιλόγιο το μαθητών. 
Συγκριτικά τέθηκε το λεξιλόγιο των αναγνωστικών όλων των τάξεων του δημοτικού. 
Διαπιστώθηκε ότι το ενεργητικό λεξιλόγιο των μαθητών ήταν φτωχό και απαιτούνταν η 
αφιέρωση περισσότερου χρόνου στον εμπλουτισμό του (Σαφαρίκας, 1961).  

Ο Χατζησάββας το 1992 έκανε μια έρευνα που βασίστηκε στον προφορικό λόγο. 
Συγκέντρωσε 150 ώρες μαγνητοφωνημένων προφορικών κειμένων αυθόρμητου λόγου, από 
διάφορους επαγγελματίες και από διάφορα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Από αυτά 
διαμορφώθηκε ένας κατάλογος 617.190 λέξεων. Απώτερος σκοπός αυτής της εργασίας ήταν 
να συγκεντρωθεί ένα βασικό λεξιλόγιο, στο οποίο θα βασιζόταν η διδασκαλία της Ελληνικής 
ως ξένης γλώσσας. Το 1973, ο Κούλας με τη συνεργασία των Σαφαρίκα, Θεοδοσόπουλο και 
Μάνο κατάρτισαν ένα βασικό λεξιλόγιο, κινούμενοι σε τρεις άξονες ταυτόχρονα. Ο πρώτος 
άξονας αφορούσε στη διερεύνηση του γραπτού λόγου. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν σχολικά βιβλία, ημερήσιος και  περιοδικός τύπος, λογοτεχνικά έργα και 
αλληλογραφία. Στο δεύτερο άξονα, μελετήθηκε το λεξιλόγιο του προφορικού λόγου, με βάση 
μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις από άτομα διαφορετικού φύλου, ηλικίας, τόπου διαμονής 
και κοινωνικο - οικονομικού επιπέδου. Στον τρίτο άξονα μελετήθηκε με το σύνολο των 
λέξεων που αφορά μόνο στα ουσιαστικά. Το δείγμα εδώ ήταν 28 θέματα εκθέσεων που 
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διαπραγματεύτηκαν μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού, καθώς και 
μαθητές του γυμνασίου. Η προσδοκία ήταν να καταρτιστεί το βασικό λεξιλόγιο της 
ελληνικής γλώσσας. Το βασικό αυτό λεξιλόγιο περιέλαβε 3.000 λέξεις  και αναφέρεται ότι  
χρησιμοποιήθηκε στην πράξη κατά τη συγγραφή των παλαιών αναγνωστικών του δημοτικού 
(Παπαγρηγορίου, 1995).   

Ανάλογη εργασία έγινε το 2004 από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και συγκεκριμένα 
από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών & Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.).του 
Παιδαγωγικού Τμήματος. Η εργασία αυτή αφορούσε στην εκπαίδευση των ομογενών στο 
εξωτερικό και συγκεκριμένα στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην 
εκπαίδευση. Το υλικό στο οποίο βασίστηκε είναι τα βιβλία των σειρών «Μαθαίνω 
Ελληνικά», «Σειρά Παπαλοΐζου», «Ελληνική Γλώσσα» και «Πράγματα και Γράμματα». Οι 
τέσσερις αυτές σειρές απευθύνονται στα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η επιλογή των βιβλίων έγινε για να μπορέσει να συσταθεί ένα πρώτο σώμα του 
γλωσσικού κώδικα μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή τα παιδιά αυτά με την Ελληνική 
γλώσσα. Το σύνολο των λημμάτων που καταγράφηκαν ήταν 4.970. Το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών ήταν ουσιαστικά (2.299) και ακολουθούν τα ρήματα (924) και τα επίθετα (876). Στα 
αποτελέσματα παρατηρήθηκε επίσης ότι συναντώνται πολύ αραιά λέξεις που είναι 
συχνόχρηστες στον προφορικό λόγο, στοιχείο που επισημάνθηκε και στις δικές μας λίστες 
(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004). 

Η εργασία μας αυτή λοιπόν εκπονήθηκε για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
τέτοιας λίστας και στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Η χρήση αυτής μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία της γλώσσας, στο πλαίσιο της γενικής και της ειδικής 
εκπαίδευσης. Καθώς τα περισσότερα παιδιά της ειδικής αγωγής υστερούν σε επίπεδο 
λεξιλογικού πλούτου, η λίστα αυτή μπορεί να κατευθύνει ανάλογα τους εκπαιδευτικούς που 
αναλαμβάνουν το έργο της γλωσσικής τους εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα αφορά στην 
αποδελτίωση των λέξεων από τα κείμενα των νέων βιβλίων της γλώσσας, προκειμένου να 
γίνει ένας κατάλογος από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στις τρεις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού και που θεωρούνται οικείες πια στα παιδιά που ολοκληρώνουν την τρίτη τάξη. Με 
τον τρόπο αυτό καταγράφουμε το παθητικό ή δεκτικό λεξιλόγιο των τάξεων αυτών, αφού δεν 
ξέρουμε κατά πόσο οι λέξεις αυτές στο σύνολό τους ή σε μέρος τους έχουν ενταχθεί στο 
ενεργητικό λεξιλόγιο των μαθητών και χρησιμοποιούνται στον αυθόρμητο προφορικό και 
γραπτό τους λόγο. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε το εξής: δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι η εκμάθηση 
της γλώσσας και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου πραγματοποιείται και μέσα από τα βιβλία 
των υπόλοιπων μαθημάτων. Λαμβάνουμε υπόψη ότι η συστηματικότερη δουλειά στον τομέα 
ανάπτυξης λεξιλογίου γίνεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, μέσα από τα εγχειρίδια 
της γλώσσας.   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα βιβλία τα οποία υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη 
επεξεργασία είναι τα νέα βιβλία μαθητή και τα τετράδια εργασιών των τριών πρώτων τάξεων 
του δημοτικού. Αφού μετατράπηκε το περιεχόμενο των βιβλίων σε επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή text  απλού κειμένου), χωρίστηκε πρώτα σε προτάσεις και 
μετά σε λέξεις. Η καταμέτρηση των τύπων λέξεων και η συχνότητα εμφάνισης των διακριτών 
ελληνικών λέξεων  έγινε με το υπολογιστικό πρόγραμμα comp_freq 0.9 (Πρωτόπαπας 2007). 
Ακολούθησε επεξεργασία στο Microsoft Excel.   Στη συνέχεια, οι λέξεις αυτές 
καταμετρήθηκαν ανά τάξη, αλλά και όλες μαζί, και ταξινομήθηκαν με αύξουσα αλφαβητική 
σειρά.  

Η κάθε λέξη εντάχθηκε και στο ανάλογο μέρος του λόγου και κάποιες από αυτές 
χαρακτηρίστηκαν και συντακτικά. Οι λέξεις κατηγοριοποιήθηκαν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: άρθρα, ουσιαστικά (με υποκατηγορία τα κύρια ονόματα), ρήματα, επίθετα, 
αντωνυμίες, αριθμητικά, μετοχές και άκλιτα μέρη του λόγου·  σύνδεσμοι, προθέσεις, 
επιρρήματα, μόρια, επιφωνήματα και συντομογραφίες. 
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Τα κλιτά μέρη του λόγου που εμφανίζονται πάνω από μια φορά μετατράπηκαν ως 
εξής: τα ρήματα τοποθετήθηκαν στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα και τα ουσιαστικά στην 
Ονομαστική Ενικού. Τα επίθετα κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το αρσενικό στην Ονομαστική 
του Ενικού. Οι αντωνυμίες αποδελτιώθηκαν στο αρσενικό στην Ονομαστική του Ενικού και 
συμπληρώθηκαν δίπλα οι καταλήξεις των άλλων γενών. Τα επιρρήματα έχουν καταγραφεί 
επιπρόσθετα από τα επίθετα από τα οποία προκύπτουν. Όσα πάλι έχουν συναντηθεί μια 
φορά, τοποθετήθηκαν στον κατάλογο απαράλλακτα.    

Εκτός από την αλφαβητική σειρά και την κατηγοριοποίησή τους στα μέρη του λόγου, 
καταγράψαμε τη συχνότητα παρουσίας τους στα βιβλία, ανεξάρτητα από τον τύπο στον οποίο 
συναντώνται. Έτσι προέκυψε η συχνότητα εμφάνισής τους στα βιβλία της Α’, της Β’  και της 
Γ’ τάξης δημοτικού.  

Στο τέλος ξεχωρίσαμε τις εκατό, τις πεντακόσιες και τις χίλιες πιο συχνά 
εμφανιζόμενες λέξεις και για τις τρεις τάξεις.  

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Το σύνολο των τύπων λέξεων που εμφανίζονται και στις τρεις τάξεις είναι 90.005. Από αυτές 
οι 18.056 είναι στην Α’ δημοτικού, οι 36.778 είναι στη Β’ και οι 35.171 λέξεις είναι στη Γ’ 
δημοτικού (Πίνακας 1). Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στην Β’ τάξη ήταν 
αναμενόμενη, καθώς το μέγεθος των κειμένων μεγαλώνει με την άνοδο του επιπέδου, οπότε 
και οι τύποι λέξεων είναι περισσότεροι στο σύνολό τους. Ο αριθμός λημμάτων ανά τάξη και 
στο σύνολο των 3 τάξεων παρουσιάζει ανάλογο ενδιαφέρον.  
 
Πίνακας 1: Αριθμός τύπων λέξεων και λημμάτων ανά τάξη 

 Σύνολο A' Τάξη Β' Τάξη  Γ' Τάξη  
Τύποι λέξεων 90.005 18.056 36.778 35.171 
Λήμματα 4.976 1.468 2.953 3.298 

 
Ανάλογη εξέλιξη ακολουθεί και ο αριθμός που φανερώνει το πλήθος των τύπων λέξεων που 
αναλογούν  στα 100 συχνότερα λήμματα και στις τρεις τάξεις (Πίνακας 2).  
 
Πίνακας 2:  Πλήθος τύπων λέξεων ανά τάξη που αναλογούν  τα 100 συχνότερα λήμματα και 
ποσοστό αυτών 

 Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη Σύνολο 
Τύποι Λέξεων  10.050 22.494 20.513 53.057 
Ποσοστό  55,66 61,16 58,32 58,95 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγωγή του αριθμού αυτού στο ποσοστό επί τις εκατό του 
συνόλου των λέξεων (Πίνακας 2). Και στις τρεις τάξεις ξεπερνά το 50%. Αυτό σημαίνει ότι 
τα εκατό αυτά λήμματα καλύπτουν πάνω από το μισό του πλήθους όλων των τύπων λέξεων 
που εμφανίζονται στα βιβλία τις Γλώσσας και στις τρεις τάξεις. Το στοιχείο αυτό είναι 
εξαιρετικά πολύτιμο και ταυτόχρονα παρηγορητικό για την επίλυση προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο γλωσσικό μάθημα, τόσο σε επίπεδο ορθογραφίας και 
ανάγνωσης όσο και σε επίπεδο λεξιλογικής ενημερότητας. Ένας σωστός σχεδιασμός από το 
δάσκαλο, στην αρχή της χρονιάς, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Ακολουθεί η απαρίθμηση των λέξεων που προέρχονται από τα 500 συχνότερα 
λήμματα (Πίνακας 3). Ενώ ο απόλυτος αριθμός φαίνεται να έχει σημαντική αύξηση από την 
Α΄ προς τη Β΄ Δημοτικού, η αναγωγή του πλήθος στο ποσοστό επί τοις εκατό παρουσιάζει 
την αντίθετη εικόνα.     
 
Πίνακας 3: Πλήθος τύπων λέξεων ανά τάξη που προέρχονται τα 500 συχνότερα λήμματα και 
ποσοστό αυτών  

 Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη Σύνολο 
Τύποι Λέξεων  14.178 29.519 27314 71.011 
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Ποσοστό  78,52 80,26 77,66 78,90 
 
Με την ίδια λογική κινείται και η κατανομή των 1000 συχνότερων λημμάτων ανά τάξη 
(Πίνακας 4).   
 
Πίνακας 4: Πλήθος τύπων λέξεων ανά τάξη που περιλαμβάνουν  τα 1000 συχνότερα 
λήμματα και ποσοστό αυτών  

 Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη Σύνολο 
Τύποι Λέξεων 18.056 36.778 35.171 90005 
Ποσοστό  88,93 88,06 86,03 87,44 

 
Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μαθητές που θα καταφέρουν να μάθουν τα 1000  συχνότερα 
λήμματα στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
μεγαλύτερο ποσοστό των κειμένων των βιβλίων της Γλώσσας των τριών πρώτων τάξεων.     
Οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι τύποι λέξεων και στις τρεις τάξεις είναι το άρθρο ο – η – το, ο 
σύνδεσμος και, η προσωπική αντωνυμία εγώ – εσύ – αυτός, και το αριθμητικό ένας – μία – 
ένα. Οι λέξεις αυτές απαντώνται  σε συχνότητα πάνω από 1.000 φορές. 

Όσον αφορά στα είδη των λέξεων, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες είναι ουσιαστικά -
όπως ήταν αναμενόμενο- με μεγάλη διαφορά από την επόμενη κατηγορία, που είναι τα 
ρήματα. Τα κύρια ονόματα μάλιστα είναι τόσο συχνά που αποτέλεσαν ξεχωριστή κατηγορία 
(Πίνακας 5). Εκτός από τις γνωστές κατηγορίες υπάρχουν και άλλες δύο, των οποίων οι 
λέξεις δεν είναι σαφές σε ποια κατηγορία ανήκουν.  Είναι οι περιπτώσεις όπου το επίθετο, το 
ουσιαστικό και το επίρρημα μοιάζουν ως προς τον τύπο και η αποσαφήνιση του 
χαρακτηρισμού τους είναι καθαρά θέμα σύνταξης.         

 
Πίνακας 5: Χωρισμός των λημμάτων σε μέρη του λόγου  

Μέρη του λόγου 
 

Αριθμός 
λημμάτων 

Συχνότερα λήμματα 

Ουσιαστικό  2433 Λέξη, εικόνα 
Ρήμα 896 Είμαι, γράφω 
Επίθετο  686 Όλος, πολύς 
Κύριο όνομα 384 Λουκάς, Άρης 
Επίρρημα  180 Πως 
Μετοχή  94 γραμμένος-η-ο 
Αριθμητικό 29 Ένας, δύο 
Σύνδεσμος 34 Και, ή 
Αντωνυμία  25 Εγώ, που 
Επιφώνημα 12 Αχ!  
Πρόθεση  24 Με, από 
Επίθετο- Επίρ 130 Σωστά, καλά 
Επίρ- Ουσια  6 Καλά, δυνατά 
Μόριο  8 Να, Θα 
Συντομογ  6 Εκδ. Π.χ. π.μ 
Άρθρο  1 Ο, η, το 
Ακρώνυμα 28 Ο.Τ.Ε. Δ.Ε.Η 

 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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Ο κατάλογος του βασικού λεξιλογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή κειμένων, 
σχολικής και εξωσχολικής χρήσης. Με την επιλογή λέξεων, μέσα από αυτόν, μπορεί ο 
δάσκαλος να συντάξει μικρά κείμενα ή προτάσεις, για τον έλεγχο ορθογραφίας και 
κατανόησης. Με βάση επίσης τον κατάλογο μπορεί να διαμορφώσει ασκήσεις εμπέδωσης 
στο γλωσσικό μάθημα. Σε γενικότερο πλαίσιο, το υλικό που παράχθηκε μπορεί να προάγει τη 
διδασκαλία και την αξιολόγηση του λεξιλογίου ή και αντίστροφα, όταν πρόκειται για την 
αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών ενός μαθητή. Η χρήση του θα είναι εξίσου ωφέλιμη και 
στη διδασκαλία Ελληνικών, ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.     

Η ειδική αγωγή, επίσης, σε όλους τους τομείς της, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και 
οργάνωση, με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Το γλωσσικό μάθημα κρύβει δυσκολίες για τις 
περισσότερες από τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής.  

Ξεκινάμε από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που συναντώνται πιο συχνά στη 
γενική τάξη. Τα προβλήματα μπορεί να εστιαστούν τόσο σε επίπεδο ορθογραφίας των 
λέξεων, όσο και σε επίπεδο άρθρωσης ή κατανόησης και σωστής χρήσης κάποιων λέξεων 
στον αυθόρμητο λόγο, προφορικό ή γραπτό. Αξιοποιώντας το βασικό λεξιλόγιο θέτουμε ως 
στόχο έναν αριθμό λέξεων που πρέπει να μάθει ο μαθητής σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και έτσι το βοηθάμε να λύσει σταδιακά το πρόβλημα της ανορθογραφίας του ή 
όποιο άλλο πρόβλημα  σχετίζεται με τη δομή ή με το νόημα της λέξης.     

Επεκτείνοντας την προσπάθεια για μείωση των ορθογραφικών λαθών μπορούμε να 
κάνουμε λόγο και για παραγωγή λέξεων. Με τον τρόπο αυτό θα κάνουμε το μαθητή 
συνειδητά ορθογράφο, και όχι μηχανικά. Αν δηλ. μάθει τη λέξη «στολίζω», η λέξη «στολίδι» 
διδάσκεται πιο αποτελεσματικά. Έτσι οργανώνουμε την εκμάθηση της ορθογραφίας, 
εξοικονομούμε χρόνο και μειώνουμε τα λάθη που κουράζουν και αποθαρρύνουν το μαθητή.       

Στην περίπτωση της εκπαίδευσης κωφών μαθητών, η επιλογή των πιο συχνόχρηστων 
λημμάτων μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει τη βάση για τη λεξιλογική ενημερότητα και 
εμπλουτισμό των δύο γλωσσών (γραπτών ελληνικών και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας) 
των μαθητών. Καθώς μια βασική ιδιαιτερότητα στο μαθησιακό προφίλ των Κωφών παιδιών 
είναι το φτωχό γραπτό λεξιλόγιο που παρουσιάζουν (Bauer & Shea, 1989, Moores & Miller, 
2001 ), οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να βελτιώσει την επίδοση των παιδιών αυτών και το 
συγχρονισμό τους με τους ακούοντες μαθητές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ας μην 
ξεχνάμε ότι οι κωφοί μαθητές έχουν συνήθως ακούοντες γονείς. Έτσι τα πρώτα στάδια της 
γλωσσικής τους ανάπτυξης συνήθως διαρκούν πολύ περισσότερο και καθυστερούν 
σημαντικά σε σχέση με τις περιπτώσεις των ακουόντων μαθητών ή των κωφών μαθητών με 
κωφούς γονείς.  Επίσης τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχονται οι κωφοί μαθητές είναι σαφώς 
λιγότερα και έτσι η αυτόματη εκμάθηση λέξεων, που γίνεται από τα ακούοντα παιδιά, δεν 
πραγματοποιείται. Ο κατάλογος των συχνότερων λημμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη δίγλωσσων βασικών λεξικών, ΕΝΓ και Ελληνικών. Η εκμάθηση του βασικού 
λεξιλογίου από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.  

Όσον αφορά στις περιπτώσεις ελαφριάς και μέτριας νοητικής υστέρησης, όπου οι 
δυσκολίες επισημαίνονται συχνά και στον προφορικό λόγο, η ύπαρξη του βασικού λεξιλογίου 
μπορεί να κατευθύνει το σχεδιασμό της διδασκαλίας της γλώσσας. Στο σημείο αυτό 
σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο κατάλογος στον οποίο αναφέρεται το μέρος του λόγου που 
ανήκει η κάθε λέξη. Έτσι μπορεί να διδαχτεί ο μαθητής βασικούς κανόνες δομής της 
πρότασης, προκειμένου να φτάσει σταδιακά σε επίπεδο σύνταξης απλών προτάσεων (Σούλης, 
2000). Παραλείποντας ο δάσκαλος πότε το ονοματικό μέρος της πρότασης και πότε το 
ρηματικό, μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να δομεί πιο σωστά το λόγο του.  

Επίσης, η κατανομή του βασικού λεξιλογίου σε επιμέρους ομάδες μπορεί να 
προωθήσει και την επίλυση δυσκολιών στη χρήση και κατανόηση των λέξεων, κομμάτι στο 
οποίο οι δυσκολίες είναι εξίσου πολλές, όταν εργαζόμαστε με παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη 
(Παρασκευόπουλος, 1992). Ένας τρόπος είναι να κατηγοριοποιήσει  τις λέξεις με κριτήριο το 
γενικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν ή μια ομοιότητα στο νόημά τους. Ένα τέτοιο κριτήριο 
μπορεί να σχετίζεται με το χώρο στο οποίο αναφέρονται, π.χ. στο σπίτι, στο σχολείο. 

Οι προτάσεις αξιοποίησης του λεξιλογίου δεν εξαντλούνται εδώ. Ο κάθε 
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει πιο 
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αποτελεσματικό. Άλλωστε, η παρούσα έρευνα αποτελεί το δεύτερο μέρος μια μεγαλύτερης 
έρευνας για την καταγραφή του βασικού λεξιλογίου που διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο. 
Για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε την ανάλυση των κειμένων της γλώσσας αλλά και των 
άλλων μαθημάτων των υπόλοιπων τάξεων του δημοτικού.   
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Οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις του νέου Αναλυτικού Προγράμματος και 
οι προσεγγίσεις που υιοθετούνται στα νέα βιβλία  για το μάθημα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας του δημοτικού σχολείου 
 

Φτερνιάτη Άννα, Λέκτορας,  Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Πατρών 
 
Περίληψη 
Στην εισήγηση γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των στοιχείων και της φυσιογνωμίας του νέου 
Αναλυτικού Προγράμματος και του νέου εκπαιδευτικού υλικού για τη Γλώσσα. Επίσης με αφορμή τη 
διδασκαλία αφηγηματικών κειμένων από το νέο βιβλίο της Γλώσσας της Στ΄ Δημοτικού, γίνεται μια 
απόπειρα να αναδειχθεί το πλαίσιο αρχών και στόχων που υιοθετήθηκε από τις συγγραφικές ομάδες 
και τις αρμόδιες επιτροπές που επιμελήθηκαν τα εγχειρίδια. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει: 
♦ επεξεργασία με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους αυθεντικών κειμένων κάθε είδους λόγου από το 
κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας  
♦ διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου με τη χρήση της τυπολογίας των κειμένων και την 
εισαγωγή της αντίληψης της σύνθεσης κειμένων ως διαδικασίας τριών σταδίων (το στάδιο του 
σχεδιασμού, το στάδιο της παραγωγής μιας πρώτης εκδοχής του κειμένου και το στάδιο της 
επεξεργασίας της πρώτης εκδοχής με στόχο τη δημιουργία του τελικού κειμένου) 
♦ κειμενικά χαρακτηριστικά και λειτουργική γραμματική  
♦ αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ανάπτυξη μεταγνωστικών-μεταγλωσσικών ικανοτήτων 
♦ έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, επίλυσης προβλήματος, διαχείρισης της 
πληροφορίας και αυτοβελτίωσης  
♦ διαθεματική προσέγγιση 
 
Εισαγωγή   
Ήδη κατά τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησαν οι πρώτες έρευνες (βλ. ενδεικτικά: Κουτσοσίμου-
Τσίνογλου, 1985· Παπαρίζος, 1993) και ακολούθησαν αρκετές ακόμα έρευνες και μελέτες 
(βλ. ενδεικτικά: Κωστούλη, 1997· Παπούλια-Τζελέπη, 2000· Papoulia-Tzelepi and 
Spinthourakis, 2000· Φτερνιάτη, 2000, 2001· Fterniati & Spinthourakis, 2004) που 
αφορούσαν το διδακτικό υλικό, την ποιότητα της διδασκαλίας της γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το τι αποκάλυπτε γι΄ αυτήν η παραγωγή γραπτού λόγου των 
μαθητών. Επιπλέον διατυπώθηκαν και νέες προτάσεις (Χαραλαμπόπουλος και 
Χατζησαββίδης, 1997· Χαραλαμπόπουλος και Κωστούλη, 2000· Ιορδανίδου και Φτερνιάτη, 
2000) στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα ερευνών όπως οι παραπάνω, οι 
νέες προτάσεις και οι μελέτες που αφορούσαν τη διδασκαλία της γλώσσας διεθνώς  (Cope & 
Kalantzis, 1993· McCarthy & Carter, 1994) συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για 
την υιοθέτηση ενός νέου, κειμενικά-επικοινωνιακά προσανατολισμένου, τρόπου διδασκαλίας 
της γλώσσας και στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Οι θέσεις αυτές υποδείκνυαν την εφαρμογή 
κατάλληλων επικοινωνιακών-κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων που να διαμορφώνουν και να 
προσδιορίζουν ένα ευέλικτο πλαίσιο επικοινωνιακών αρχών και θέσεων. Η διδασκαλία της 
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γλώσσας όφειλε να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση της λειτουργίας της ως 
βασικού οργάνου επικοινωνίας.   

Οι παραπάνω θέσεις ισχυροποιήθηκαν και από το γεγονός ότι η έρευνα  στη διδακτική 
της γλώσσας εστίαζε όλο και περισσότερο στη συστηματική μελέτη της δομής των κειμένων 
εν γένει (γραμματισμός με βάση τα κειμενικά είδη), καθώς επίσης και στην εξέταση των 
γλωσσικών και εξωγλωσσικών παραγόντων που συμβάλλουν στην παραγωγή ενός 
επικοινωνιακά αποτελεσματικού κειμένου (Clark & Ivanic, 1997). Διαφάνηκε πολύ έντονα η 
ανάγκη να ενσωματωθεί στην πρακτική του γλωσσικού μαθήματος η αντίληψη για μια 
επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική διδασκαλία της γλώσσας και να εκπονηθούν καινούριο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό.  

Τελικά, στο γενικότερο πλαίσιο της ανανέωσης των Προγραμμάτων Σπουδών και του 
εκπαιδευτικού υλικού όλων των μαθημάτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση, 
θεσμοθετήθηκε νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (στο εξής Α.Π.) [ΥΠΕΠΘ. Π.Ι., 2003] και 
συγγράφηκε καινούριο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, τα οποία φαίνεται να διαπνέονται από τις παραπάνω αρχές (βλ. ενδεικτικά: 
Γλώσσα, 2002· Fterniati & Spinthourakis, 2006). Το νέο Πρόγραμμα πήρε την τελική του 
μορφή και θεσμοθετήθηκε το 2003 (προηγούμενες εκδοχές του είχαν δημοσιευτεί και 
νωρίτερα) αλλά η ολοκληρωτική εφαρμογή του ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007, 
καθώς από τότε εισάγονται στα σχολεία σταδιακά τα νέα διδακτικά υλικά, για τα οποία δίνει 
προδιαγραφές,.   

Η ειδοποιός διαφορά του από όλα τα προηγούμενα προγράμματα συνίσταται στη 
διαφορετική φιλοσοφία και στάση, στην υιοθέτηση νεότερων δοκιμασμένων διδακτικών 
αντιλήψεων, στον εμπλουτισμό του περιεχομένου και στην εισαγωγή νέων στόχων. Αποτελεί 
το πρώτο στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης το οποίο εντάσσεται σε Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (όπως άλλωστε και τα Προγράμματα των υπόλοιπων μαθημάτων). 
Ο όρος Προγράμματα Σπουδών χρησιμοποιείται προκειμένου να αποδώσει το καινούριο 
γνώρισμα των Προγραμμάτων, δηλ. την ευελιξία και τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζονται 
και να βελτιώνονται διαρκώς, εφόσον προβάλλουν τις ικανότητες που επιδιώκουν να 
αναπτύξουν και τις δεξιότητες που στοχεύουν να καλλιεργήσουν, χωρίς να περιορίζουν και 
να προδιαγράφουν σε όλες του τις λεπτομέρειες το περιεχόμενο της διδασκαλίας, δίνοντας 
έτσι μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας σε συγγραφείς και δασκάλους. Το πρόγραμμα αυτό, 
όπως άλλωστε όλα τα σύγχρονα προγράμματα, είναι σύνθετο αποτέλεσμα της μελέτης 
διάφορων σχετικών μεταξύ τους επιστημονικών τομέων, διδακτικών προσεγγίσεων και 
παιδαγωγικών θεωριών (ΥΠΕΠΘ. Π.Ι., 2003: 3745 -στο εξής θα αναφέρονται µόνο οι 
αριθμοί των σελίδων).  

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι κατά πολύ συντομότερο σε σχέση με 
προηγούμενα ΑΠ και, σε αντίθεση με αυτά, δίνεται πολύ μεγαλύτερη σημασία στους στόχους 
παρά στην ύλη και το υλικό. Η συνοπτικότητα (σ. 3777) υπαγορεύει στους συγγραφείς την 
εκπόνηση υλικού που να συνδυάζει την καλλιέργεια διάφορων δεξιοτήτων συγχρόνως. 
Εξάλλου, πολλές από τις δραστηριότητες και τους στόχους που προτείνονται δεν 
πρooρίζονται αποκλειστικά για τις ώρες του μαθήματος της Γλώσσας, αλλά για τις ώρες 
όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράµµατος και για κάθε εκδήλωση της σχολικής 
ζωής (language across curriculum, σσ. 3772, 3775).  
 
Σκοπός και στόχοι της γλωσσικής διδασκαλίας 
Βασικός σκοπός της διδασκαλίας είναι να καταστήσει το μαθητή ικανό να χρησιμοποιεί τα 
γλωσσικά μέσα με τρόπο αποτελεσματικό και κατάλληλο για κάθε είδος λόγου ή 
κειμένου και για κάθε ειδική περίσταση επικοινωνίας (σ. 3745). Γι' αυτό το κείμενο 
προτείνεται ως βασική μονάδα επικοινωνίας αντίθετα με παλιότερες απόψεις που 
πρόβαλλαν ως μονάδα επικοινωνίας την πρόταση. Ως βάση δηλώνεται η σχέση γλώσσας 
και πραγματικότητας. Ειδικότερα επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας του μαθητή να 
αναφέρεται στην πραγματικότητα, να την επηρεάζει, να τη μεταβάλλει ή και να δημιουργεί 
πραγματικότητα (σσ. 3745, 3772). Εισάγεται έτσι μια αντίληψη περί προτεραιότητας της 
καλλιέργειας της επικοινωνιακής ικανότητας, καθώς η γλώσσα νοείται ως σύστημα 
επικοινωνίας με βάση τον αρθρωμένο λόγο, αντιμετωπίζεται με τη φυσική της πολυπλοκότητα 
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και, συνεπώς, γίνεται αντικείμενο μελέτης όχι μόνο ως αφηρημένο σύστημα σχέσεων, αλλά 
και ως λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Ο ρόλος των εγχειριδίων της 
γλώσσας είναι να παρέχουν τα βασικά σημεία για την επεξεργασία και τη χρήση του λόγου, 
ανοίγοντας παράλληλα δρόμους για την αξιοποίηση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων που 
παρέχουν τα άλλα μαθήματα και η όλη σχολική ζωή. Η έμφαση, άλλωστε, δίνεται στη 
δημιουργία ετοιμότητας και στην αλλαγή στάσης εκ μέρους του δασκάλου, ο οποίος 
αναλαμβάνει μετά από πολλά χρόνια τη συνολική ευθύνη διαχείρισης των στόχων, του 
διαθέσιμου υλικού (δικαίωμα υποκατάστασης μέχρι και 25% του συνόλου των κειμένων του 
βιβλίου) και του διαθέσιμου χρόνου, ώστε να προσαρμόζει τους τρόπους και τα μέσα 
διδασκαλίας ανάλογα με τις περιστάσεις και τους στόχους που τίθενται κάθε φορά. Η 
πρωτοβουλία προϋποθέτει επίγνωση στόχων, ενημέρωση, κίνητρα και καθοδήγηση (σσ. 
3772-4).  

Για τις πρωτοβουλίες και την επινοητικότητα που απαιτεί η επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος δεν προσφέρεται μια μέθοδος με αυστηρά προκαθορισμένες ενέργειες. Το ΑΠ 
προβλέπει την «προσέγγιση», δηλαδή ένα πλαίσιο αρχών και στόχων, μια φιλοσοφία 
αντιμετώπισης του διδακτικού αντικειμένου, αφήνοντας τη μέθοδο και τις διδακτικές 
πρακτικές στην πρωτοβουλία  και την ευθύνη των συγγραφέων και δημιουργών του 
διδακτικού υλικού (σ. 3772). Το γεγονός ότι κάθε διδακτικό πακέτο εκπονήθηκε από 
διαφορετική συγγραφική ομάδα έδωσε τη δυνατότητα στο σύνολο των διδακτικών ομάδων 
να προσφέρουν στην ελληνική εκπαίδευση ένα ευρύ φάσμα πρωτότυπων διδακτικών 
προϊόντων για κάθε κατηγορία διδακτικού υλικού: Γλωσσικού Εγχειριδίου (με Τετράδια 
Εργασιών), Γραμματικής, Λεξικού, Ανθολογίου και Λογισμικού, τα oπoία προβλέπεται να 
επικοινωνούν μεταξύ τους ως ένα λειτουργικό σύνολο και συνοδεύονται φυσικά από Βιβλία 
Δασκάλου. Επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς, ωστόσο, να συνιστούν κλειστό κύκλωμα που 
να οδηγεί στην αυτάρκεια, αλλά παραπέμπουν σε πηγές πληροφόρησης και σε δράσεις εκτός 
του συστήματος, εκτός τάξης και εκτός σχολείου (σ. 3777). 

 
Τα κείμενα και η επεξεργασία τους 
Σύμφωνα με το Α.Π. τα κείμενα διακρίνονται κατά βάση σε αναφορικά (αφήγηση, 
περιγραφή κτλ.) και σε κατευθυντικά (επιχειρηματολογικό κείμενο, οδηγίες κτλ.), με 
κριτήριο τη χρήση τους, τη λειτουργία τους στην επικοινωνία. Μ' άλλα λόγια, το 
Πρόγραμμα προβλέπει την καλλιέργεια δεξιοτήτων για κατανόηση και σύνθεση κάθε είδους 
λόγου και κάθε είδους κειμένου. Με την εφαρμογή της αντίληψης αυτής παρέχεται η 
δυνατότητα να αλλάξει θεαματικά το γλωσσικό μάθημα, το οποίο μέχρι τώρα περιοριζόταν 
στην κατανόηση και επεξεργασία -μόνο του περιεχομένου και όχι της κειμενικής δομής και 
οργάνωσης- ενός πολύ περιορισμένου φάσματος κειμενικών ειδών (σχεδόν αποκλειστικά 
αφηγηματικών) καθώς και στην παραγωγή λόγου, όπου δινόταν μόνο το θέμα χωρίς σύνδεση 
με επικοινωνιακό πλαίσιο και κειμενικό είδος.  

Ανατρέχοντας ενδεικτικά στο βιβλίο για το μαθητή της Στ΄ τάξης, μπορεί να 
υποστηριχτεί ότι τα κείμενα που έχουν επιλεγεί χαρακτηρίζονται από γλωσσική ποικιλία (όχι 
μόνο λογοτεχνικά αλλά και κείμενα από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο -άρθρα από τον τύπο, 
διαφημίσεις, κτλ.- και διάφορα χρηστικά κείμενα) και εξασφαλίζουν την ενασχόληση των 
μαθητών με τους βασικούς κειμενικούς τύπους. Με τις προτεινόμενες δραστηριότητες 
επιχειρείται συστηματική αξιοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες αφενός ερμηνεύουν τη 
μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων που δίνονται προς επεξεργασία και αφετέρου 
προσδιορίζουν και διαμορφώνουν τη μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων που καλείται 
να παραγάγει ο μαθητής. Κάθε είδος κειμένου διδάσκεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του. Στα κειμενικά χαρακτηριστικά εντάσσονται η τυπική οργάνωση κάθε 
κειμενικού είδους (υπερδομή), καθώς και τα γλωσσικά μέσα  που χρησιμοποιούνται για τη 
σύνθεσή του (π.χ. χειρισμός των κατάλληλων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και 
του κατάλληλου λεξιλογίου). Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα επεξεργασίας με στόχο τη 
συνειδητοποίηση της κειμενικής δομής μιας αφήγησης (Γλώσσα Στ΄, α΄ τεύχος, σ. 14): 

 
Θέλετε να διηγηθείτε με λίγα λόγια σε ένα φίλο σας την ιστορία που διαβάσατε. Χρειάζεται 
δηλαδή να του πείτε: 
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Ποιος είναι ο βασικός ήρωας και ποια άλλα πρόσωπα παίρνουν μέρος;  
Πού και πότε συμβαίνει η ιστορία;   
Πώς ξεκινάει η περιπέτεια; 
Τι γίνεται μετά; 
Ποιο είναι το αποτέλεσμα; 
Τι σκέφτονται ή αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συνέβη;  

Απαντήστε με μια φράση κάθε ερώτηση και συνδέστε τις φράσεις μεταξύ τους σε ένα 
κείμενο (χρησιμοποιώντας συνδέσμους και άλλες λέξεις), για να διηγηθείτε περιληπτικά την 
ιστορία. 
 
Η γραμματική 
Στο Α.Π. και στα νέα βιβλία εισάγεται μια διευρυμένη αντίληψη της γραμματικής. 
Προβλέπεται διδασκαλία της γραμματικής για το επίπεδο της λέξης, της πρότασης και του 
κειμένου (σ. 3774). Το επίπεδο της λέξης αντιστοιχεί με το αντικείμενο της 
μορφοφωνολογίας και το προτασιακό επίπεδο με την περιοχή της σύνταξης. Στο τρίτο 
επίπεδο252, θεωρείται ότι (Knapp & Watkins, 1994) για να γίνει αποτελεσματικότερη η 
διδασκαλία των μορφοσυντακτικών δομών, οφείλει να συνδέεται με τη λειτουργία τους στο 
επίπεδο του κειμένου. Έτσι τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα εξετάζονται στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον των κειμενικών ειδών στα οποία λειτουργούν (λειτουργική-
κειμενική προσέγγιση) και οι στόχοι δεν αφορούν απλώς γνώσεις αλλά ικανότητα τέλεσης 
λεκτικών πράξεων (αιτιολογώ, προτείνω, καθοδηγώ, πληροφορώ, διηγούμαι κτλ.), 
νοούμενων σε επίπεδο κειμένου  Γενικότερα, η καλλιέργεια της χρήσης της γλώσσας 
συνδέεται οργανικά με τη διδασκαλία του συστήματος, εφόσον διδακτέα ύλη  του τελευταίου  
αποτελούν τα λεξικογραμματικά στοιχεία που προσιδιάζουν σε κάθε ειδική χρήση της 
γλώσσας. Όσον αφορά π.χ. στα αφηγηματικά κείμενα, τα οποία δομούνται γύρω από ένα 
χρονικό άξονα, κάποια από τα κύρια φαινόμενα που εξετάζονται είναι η χρήση χρονικών 
συνδέσμων, επιρρημάτων ή φράσεων, προκειμένου να δηλωθεί η χρονική αλληλουχία των 
γεγονότων, οι χρονικές προτάσεις και οι παρελθοντικοί χρόνοι των ρημάτων και οπωσδήποτε 
τα πρόσωπα της αφήγησης. Παρακάτω δίνονται παραδείγματα για το πώς επιχειρείται η 
προσέγγιση της λειτουργίας των προσώπων και των χρόνων του ρήματος σε συγκεκριμένες 
αφηγήσεις: 

 
(Γλώσσα Στ΄ δημοτικού, α΄ τεύχος, σ. 15): 

Ο συγγραφέας διηγείται μια ιστορία που έγινε στο παρελθόν. Φανταστείτε ότι διηγείται το 
παρακάτω μέρος της ιστορίας σαν να συμβαίνει τώρα. Ξαναγράψτε το αλλάζοντας τους 
χρόνους. Σε ποιο χρόνο θα βάλετε τα ρήματα για να δείξετε ότι τα γεγονότα συμβαίνουν τη 
στιγμή που μιλάει; Ποιος χρόνος είναι καλύτερος για να διηγηθούμε μια ιστορία με πιο 
ζωντανό τρόπο, σαν να συμβαίνει τώρα; 

 
(Γλώσσα Στ΄ δημοτικού, β΄ τεύχος, σ. 56): 

α. Θυμάστε ποιοι χρόνοι χρησιμοποιούνται στην αφήγηση; Χρησιμοποιούνται και στο 
κείμενο που διαβάσατε; 
 β. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση; Ποιος διηγείται την ιστορία; Είναι κάποιος ήρωας 
της ιστορίας; 
γ. Διαβάστε την τρίτη παράγραφο «Ο Γιάννης συνέχισε … συμβιώσουν». Φανταστείτε τώρα 
πως την ιστορία διηγείται ο ίδιος ο καφετζής. Σε ποιο πρόσωπο θα γραφτεί; Τι άλλο θα 
αλλάξει; 
 
Η παραγωγή  λόγου  

                                                 
252 Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό καθορίζεται σαφώς ότι, όσον 
αφορά τη γραμματική, «το κύριο βάρος πέφτει στο τρίτο επίπεδο γραμματικής, δηλαδή στη 
γραμματική του κειμένου και της επικοινωνίας…» (σ. 3774). 
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Η τομή στην προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος έχει ως πιο θεαματική συνέπεια την 
αλλαγή στάσης στον τρόπο διδασκαλίας της παραγωγής λόγου (σσ. 3773-4). Για τη 
διδασκαλία της παραγωγής λόγου παρέχονται πλαίσια και μέσα, εμπλέκονται οι μαθητές, 
μετέχει ο δάσκαλος και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία Ο μόνιμος και συνειδητός 
στόχος του δασκάλου είναι να φροντίζει ώστε ο μαθητής να εκτίθεται συχνά σε παραγωγή 
λόγου, να εμπλέκεται στα διαδραματιζόμενα και να οδηγηθεί σε ένα επίπεδο, που να 
παράγει, όσο επιτρέπει η ηλικία του, λόγο "σκόπιμα" διατυπωμένο και αποτελεσματικό.  

Εισάγεται  η αντίληψη (Flower & Hayes, 1994· Hayes, 2000) της σύνθεσης κειμένων 
ως διαδικασίας τριών σταδίων (προ-συγγραφικού-συγγραφικού-μετασυγγραφικού). Κατά την 
προσυγγραφική φάση υλοποιείται η παραγωγή και οργάνωση των ιδεών, κατά το 
συγγραφικό στάδιο γράφεται η πρώτη εκδοχή του κειμένου, ενώ κατά τη μετασυγγραφική 
φάση γίνονται όλες οι βελτιωτικές παρεμβάσεις που καθιστούν το κείμενο κατάλληλο και 
αποτελεσματικό για την περίσταση επικοινωνίας για την οποία προορίζεται. Για τα 
παραπάνω δίνονται κάποια παραδείγματα με αφορμή μια διδασκαλία αφηγηματικού 
κειμένου. Καταρχήν δίνεται ένα παράδειγμα αναφοράς στοιχείων που ο μαθητής θα πρέπει 
να προβλέπει κατά το σχεδιασμό να εμπεριέχονται στο γραπτό του, σε εκφώνηση άσκησης 
παραγωγής γραπτού λόγου (Γλώσσα Στ΄ δημοτικού, β΄ τεύχος, σ. 57): 

 
Σας αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια; Θα θέλατε να φτιάξετε μια ιστορία με θέμα τις 
περιπέτειες που παίζονται στο αγαπημένο σας ηλεκτρονικό παιχνίδι, για να το μάθουν και οι 
συμμαθητές σας; Δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το σχεδιάγραμμα: 

Παρουσιάστε τους  ήρωες, τον τόπο και το χρόνο. 
Ποια είναι η αποστολή τους. 
Ποια εμπόδια ή κινδύνους συναντούν. 
Τι εφόδια διαθέτουν. 
Με ποιο τρόπο πρέπει να υπερπηδήσουν τα εμπόδια. 
Με ποιο τρόπο θα φαίνονται τα συναισθήματα των προσώπων που παίρνουν μέρος. 
Πώς θα τερματίζεται το παιχνίδι. 

Μπορείτε να κάνετε και ένα διαγωνισμό. Διαβάστε τις ιστορίες που γράψατε και διαλέξτε την 
καλύτερη περιπέτεια. Καλή τύχη! 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες αυτοαξιολόγησης που δίνονται και τους 
οποίους χρησιμοποιεί ο μαθητής μετά την παραγωγή της πρώτης εκδοχής του κειμένου του 
(ως ελάχιστος χρόνος στο Βιβλίο δασκάλου Στ΄ [σελ. 26] ορίζονται τα 20 λεπτά), με σκοπό τη 
βελτίωσή του και την παραγωγή της τελικής του μορφής (συνολικός διαθέσιμος χρόνος για 
παραγωγή και επεξεργασία: 2 ώρες). Για την πρώτη ερώτηση του πίνακα που ακολουθεί, 
γίνεται χρήση της εκφώνησης της άσκησης παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και του 
επόμενου επαναληπτικού πίνακα που διαγράφει τα βασικά κειμενικά χαρακτηριστικά της 
αφήγησης, δηλαδή τα βασικά στοιχεία δομής και τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα 
(λειτουργική-κειμενική γραμματική) για την παραγωγή του συγκεκριμένου είδους κειμένου.  

 
Διορθώνω το γραπτό μου 

Κάθε φορά που γράφω ένα κείμενο το ξαναδιαβάζω. Προσέχω όλα τα παρακάτω και 
διορθώνω όσα χρειάζονται. (Μπορεί να χρειαστεί να ξαναγράψω κάποια μέρη του 
κειμένου μου.) 

Ποιος ήταν ο σκοπός μου; Τον πέτυχα; (Συμβουλευτείτε τα σημεία που προτείνονται για 
ανάπτυξη στην εκφώνηση της εργασίας παραγωγής γραπτού λόγου κάθε φορά και τους 
επαναληπτικούς πίνακες στο τέλος της κάθε ενότητας.) 

Οργάνωσα το γραπτό μου σε παραγράφους; 
Πώς είναι η ορθογραφία; Χρησιμοποίησα το λεξικό μου;  
Χρησιμοποίησα σωστά τις τελείες και τα κόμματα; 
Χρησιμοποίησα πολλές διαφορετικές λέξεις ή έχω επαναλάβει συχνά τις ίδιες λέξεις; 
Τι μου άρεσε περισσότερο απ’ όσα έγραψα; 
Τι θα μπορούσα να έχω γράψει καλύτερα; Πώς μπορώ να το γράψω τώρα; 
Τι θα μπορούσα να γράψω ακόμα; Τι θα μπορούσα να αφαιρέσω; 
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Θα καταλάβουν το κείμενο οι συμμαθητές μου; 
. Ποια σημεία θα τους αρέσουν περισσότερο και ποια λιγότερο; 
. Πώς είναι η εμφάνιση του γραπτού μου;  Είναι καθαρό και καλογραμμένο; Μπορεί να το 
διαβάσει κανείς εύκολα; 
 

(Γλώσσα Στ΄ δημοτικού, α΄ τεύχος σ. 30, β΄τ. σ. 30, γ΄τ. σ. 24) 
 
 

Επαναληπτικοί πίνακες της ενότητας για να διορθώσω το γραπτό μου 
(κοίταξε πρώτα στη σελίδα 30 τον πίνακα: Διορθώνω το γραπτό μου) 
Σημειώνω στη δεξιά στήλη του πίνακα ένα + για όσα νομίζω ότι έχω γράψει και  ένα -- για όσα 
δεν έχω γράψει. Στη συνέχεια συμπληρώνω όλα όσα λείπουν για να είναι το γραπτό μου πλήρες. 
 
Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία 
       Γράφουμε: 

Πού και πότε συμβαίνουν τα γεγονότα της ιστορίας 
Ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας 
Ποια άλλα πρόσωπα συμμετέχουν 
Με ποιο γεγονός ξεκινάει η ιστορία 
Με ποια γεγονότα ή πράξεις συνεχίζεται 
Πώς τελειώνει η ιστορία 
Τι σκέφτονται και τι αισθάνονται τα πρόσωπα (κυρίως το κεντρικό πρόσωπο) για ό,τι 

συνέβη 
Χρησιμοποιούμε: 

Χρόνους του παρελθόντος (κυρίως παρατατικό, αόριστο αλλά και ιστορικό ενεστώτα 
για ζωντάνια και αμεσότητα) 

Χρονικές (και αιτιολογικές) προτάσεις 
Χρονικούς συνδέσμους επιρρήματα ή φράσεις 
Ρήματα δράσης 
Ουσιαστικά και επίθετα στις περιγραφές 

 

(Γλώσσα Στ΄ δημοτικού, α΄ τεύχος, σ. 21) 
 
Η αξιολόγηση  
Για την αξιολόγηση δίνονται αρκετά λεπτομερείς οδηγίες (3773, 3776-7· Βιβλίο Δασκάλου 
Στ΄, σελ. 13-16) και εκτός από προτάσεις σχετικές με τα τρία πρώτα είδη αξιολόγησης που 
ορίζει το Α.Π. (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική), τονίζεται ότι η αξιολόγηση δεν 
αποτελεί ευθύνη μόνο του δασκάλου αλλά προκύπτει από τη συνεργασία δασκάλου και 
μαθητών ή συμμαθητών μεταξύ τους και εμπλέκει κάθε μαθητή ατομικά. Γι΄αυτό και γίνεται 
ιδιαίτερος λόγος για την αυτοαξιολόγηση-αυτοβελτίωση, την ετεροαξιολόγηση και τη 
συλλογική αξιολόγηση. Οι μορφές αυτές αξιολόγησης προβάλλονται ως πολύ 
σημαντικότερες  από την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή και έχουν ως τελικό στόχο 
την αξιολόγηση του λόγου, αυτού που δίνεται προς επεξεργασία μέσω των κειμένων και του 
παραγόμενου λόγου μέσα στην τάξη, με σκοπό τη βελτίωσή του. 

Όλες οι τεχνικές αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν θεωρείται ότι αναπτύσσουν 
στους μαθητές μεταγνωστικές δεξιότητες και κυρίως κριτικές  ικανότητες αναγνώστη 
(Milian-Gubern, 1996· Goatly, 2000), ωθώντας τους να διαμορφώσουν μια κριτική στάση 
απέναντι στην κάθε κειμενική δομή (κριτική γλωσσική επίγνωση: critical language 
awareness). Πρόκειται για βασικό παιδαγωγικό στόχο, εφόσον συμβάλλει στην αγωγή του 
μαθητή και αυριανού πολίτη ως δέκτη και πομπού μηνυμάτων, διαμορφώνοντας κριτήρια 
αξιολόγησης του μηνύματος και αναπτύσσοντας την ικανότητα του να επιλέγει. Για την 
πραγμάτωση των παραπάνω, τονίζεται ότι απαιτείται κατά τη διδασκαλία η ανάπτυξη 
καθορισμένων και σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων ποιότητας λόγου, διαδικασία κατά την 
οποία είναι απαραίτητη η ενεργός εμπλοκή του μαθητή. Τα λάθη οφείλουν να αξιοποιούνται 
δημιουργικά δίνοντας ευκαιρίες για γόνιμες συζητήσεις και ασκήσεις σύγκρισης με τα 
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κριτήρια αναφοράς και αντιμετωπίζονται ως ενδείξεις ενός προσωρινού επιπέδου ικανότητας 
του μαθητή, χρήσιμα για την ανατροφοδότηση της διδακτικής διαδικασίας. 

Ως τελικό κριτήριο οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης προβάλλεται η αποτελε-
σματικότητα κάθε είδους λόγου σχετικά με το σκοπό τον οποίο επιδιώκει ο μαθητής, καθώς 
και η αποδεκτότητά του ως συνόλου. Η τελευταία αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια 
αξιολόγησης, όπως η καταλληλότητα του περιεχομένου, της διατύπωσης, του λεξιλογίου και 
του ύφους, η ορθότητα της σύνταξης και της μορφολογίας, η ορθογραφία και η γενική εικόνα 
του κειμένου (βλ. τους πίνακες αυτοαξιολόγησης που παρατέθηκαν παραπάνω). 

 
Μέθοδοι ενεργητικής και βιωματικής απόκτησης της γνώσης - Καλλιέργεια βασικών 
δεξιοτήτων και στάσεων 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αξίζει να επισημανθεί είναι το ότι καθίσταται βασική, όπως 
φαίνεται, η υιοθέτηση τεχνικών που αφορούν τη διασύνδεση σχολικών και εξωσχολικών 
πλαισίων χρήσης της γλώσσας και γενικότερα την αλληλεπίδραση της γλώσσας του σχολείου 
και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου, κατά την ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων και 
σχεδίων εργασίας (σσ. 3745-8, 3771-2). Θεωρείται ότι μέσω των παραπάνω ο μαθητής 
μπορεί να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική αντίληψη 
της γνώσης, που του επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών 
τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και για ζητήματα της καθημερινής ζωής (Alahiotis 
& Karatzia, 2006). Η διαθεματική προσέγγιση υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής και 
βιωματικής απόκτησης της γνώσης, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε 
γνωστικού αντικειμένου και εξειδικεύονται στις διαθεματικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας, π.χ.:  
 
Το κείμενο που διαβάσαμε παρουσιάζει την εξέλιξη των τηλεφωνικών καλωδίων. Χωριστείτε σε 
ομάδες και συγκεντρώστε ανάλογες πληροφορίες και εικόνες για διαφορετικές συσκευές, 
(ραδιόφωνο, τηλεόραση,  ψυγείο) που έχουν εξελιχθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Κάθε 
ομάδα θα παρουσιάσει τη δική της εργασία στην τάξη και θα μιλήσει γι’ αυτή.  
Μην ξεχάσετε: να δείξετε την εξέλιξη κάθε συσκευής, να κολλήσετε σε χαρτόνια τις εικόνες που 
έχετε συγκεντρώσει, να συμπληρώσετε από κάτω τις πληροφορίες που βρήκατε και να 
ζωγραφίσετε τις συσκευές αυτές, όπως φαντάζεστε ότι θα είναι στο μέλλον.             

(Γλώσσα Στ΄, β΄ τεύχος, σ. 46) 
 

Προωθείται η μαθητοκεντρική προσέγγιση και ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης, όπου 
οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να ενεργοποιηθούν και να 
συμμετέχουν με υπευθυνότητα στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτές οι πρακτικές άλλωστε 
κρίνονται και γενικότερα απαραίτητες κατά τη διδασκαλία για τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα των νέων βιβλίων. H σχολική τάξη θεωρείται ότι δε συνιστά ένα 
άθροισμα ατόμων αλλά μια κοινότητα, που τα μέλη της διαμορφώνουν συγκεκριμένους 
τρόπους χρήσης της γλώσσας και αναπτύσσουν στρατηγικές συμμετοχής μέσω 
αλληλεπίδρασης.  

Θεωρείται ότι η προώθηση της διαθεματικότητας έχει στόχο την καλλιέργεια 
βασικών αξιών και στάσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούν οι σύγχρονες 
κοινωνίες της γνώσης στη σημερινή Ευρώπη (European Commission, 1996). Τέτοιες 
θεωρούνται στο Α.Π. ότι είναι:  
⇒ δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες  αποτελούν δείγματα δεξιοτήτων 
που αναφέρονται σε όλα τα προγράμματα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(OECD, 1998, 2004), αλλά και άλλων προηγμένων χωρών, όπως είναι η Αυστραλία 
(Kalantzis & Cope, 2001). Στα προγράμματα αυτά μάλιστα επικρατεί ο όρος 
γραμματισμός για να δηλωθεί η ικανότητα ενός ατόμου να εκδηλώνει έμπρακτα κάθε 
δεξιότητα με συνεπή τρόπο και στην ανάλογη περίπτωση. 
⇒ δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. Ως επίλυση προβλήματος αντιμετωπίζεται, π.χ., η 
κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου, εφόσον προβλέπεται συστηματική άσκηση 
μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. 
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⇒ δεξιότητες διαχείρισης της πληροφορίας και αυτοβελτίωσης. Η διαχείριση της 
πληροφορίας νοείται εδώ ως σύνθετη δεξιότητα (εντοπισμός, κατανόηση, επιλογή, ανάλυση, 
σύμπτυξη, επεξεργασία, ερμηνεία, προέκταση, ταξινόμηση, και, γενικά, αξιοποίηση της 
πληροφορίας), η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης και αναπτύσσει 
την κριτική ικανότητα του μαθητή. 

 
Επίλογος  
Τα προηγούμενα χρόνια, έρευνες κατέδειξαν (βλ. Εισαγωγή) ότι τα προβλήματα που τα 
παιδιά αντιμετώπιζαν κατά το μάθημα της Γλώσσας δεν προέρχονταν μόνο από την έλλειψη 
γνώσης των γλωσσικών κανόνων, αλλά και από το ότι οι μαθητές αγνοούσαν τις βασικές 
παραμέτρους που προσδιορίζουν την παραγωγή κάθε συγκεκριμένου είδους κειμένου. Η 
διδασκαλία μέχρι πρόσφατα δεν οδηγούσε τους μαθητές στην οικοδόμηση ενός πλαισίου 
κριτηρίων βάσει των οποίων θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη συνειδητοποίηση κανόνων 
κειμενικής επικοινωνίας. Η κοινωνική λειτουργία της γλώσσας διέφευγε από τις επιδιώξεις 
της διδακτικής διαδικασίας γιατί απουσίαζαν οι διδακτικές διαδικασίες  που θα ασκούσαν το 
μαθητή στη λήψη του λόγου μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή στην παραγωγή 
γλωσσικά και κοινωνικά αποδεκτών ειδών και μορφών λόγου. 

Οι μελέτες που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας διεθνώς υποδεικνύουν ότι μόνο 
μέσα από τη συγκριτική μελέτη αυθεντικών κειμένων που κυκλοφορούν στον ευρύτερο 
κοινωνικό χώρο, ως βάσης για την παραγωγή και επεξεργασία γραπτού λόγου, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από γλωσσική ποικιλία και διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό της 
αποτελεσματικότητάς τους, μπορεί να γίνει κατανοητή η κειμενική επικοινωνία. Επίσης η 
πρόβλεψη επικοινωνιακών και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων και η διάθεση χρόνου 
για την επεξεργασία του γραπτού λόγου των μαθητών φαίνεται ότι συνιστούν παραμέτρους 
καθοριστικής σημασίας για τη διεύρυνση της κειμενικής γνώσης των παιδιών και 
συνακόλουθα της ικανότητας να κατανοούν και να χρησιμοποιούν το λόγο αποτελεσματικά, 
σύμφωνα με ένα εξωγλωσσικό πλαίσιο αναφοράς για την παραγωγή και επεξεργασία 
ποικίλων ειδών κειμένου. 

Παρότι είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα για 
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το καινούριο εκπαιδευτικό υλικό φαίνεται να διαπνέονται 
από τις παραπάνω αρχές, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι βασικοί στόχοι τους δεν 
μπορούν να επιτευχθούν εάν ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής συνεχίσουν να λειτουργούν 
βάσει μιας πρακτικής η οποία αγνοεί την πολυπλοκότητα της κειμενικής επικοινωνίας και 
επιμένει στην κατάτμηση του γλωσσικού φαινομένου, περιορίζοντας έτσι την επικοινωνία 
στο προτασιακό επίπεδο. Οι μαθητές δε θα πρέπει να οδηγούνται στην παραγωγή κειμένου 
μέσα από την άθροιση μικρών προτάσεων, με τη λογική ότι κάθε είδος κειμένου παράγεται 
βάσει ενός ομοιόμορφου συστήματος οδηγιών. H παραπάνω τακτική οφείλεται σε έλλειψη 
πληροφόρησης του εκπαιδευτικού σχετικά με τις στρατηγικές καλλιέργειας της κειμενικής 
επικοινωνίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί την 
ανάγκη για την υιοθέτηση ενός νέου, κειμενικά-επικοινωνιακά προσανατολισμένου, τρόπου 
διδασκαλίας. Επίσης να προσανατολίσουν τους στόχους τους στο να αποκτήσουν οι μαθητές 
όχι απλώς ένα νέο σύστημα λεξιλογικών, συντακτικών ή ακόμα και κειμενικών στρατηγικών, 
αλλά και να συγκροτήσουν μια διαφορετική σύλληψη του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα 
γλωσσικά στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν για τη δόμηση ενός αποτελεσματικού κειμένου. 
Οι διδακτικές πρακτικές οφείλουν να υλοποιούν την κοινά αποδεκτή στη σύγχρονη έρευνα 
θέση ότι ο γραμματισμός, ως μια διαδικασία που αφορά στην κατανόηση και παραγωγή 
κειμενικών δομών με κοινωνικοπολιτισμική απήχηση, επιτελείται μέσα από τη διαμόρφωση 
ποικίλων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων οι μαθητές εξοικειώνονται με 
τις συμβάσεις που προσδιορίζουν την επικοινωνία στα διάφορα είδη κειμένων. 
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Παραγωγή γραπτού λόγου: σύγκριση τριών διδακτικών προσεγγίσεων 

παροχής λεκτικών και οπτικών διαδικαστικών διευκολύνσεων 
 

Σπαντιδάκης Ιωάν., Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης 
Κυριαζή Ουρ., Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 

 
Περίληψη  
Η σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη, πολύπλοκη και πολυσύνθετη 
δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενορχήστρωση ποικίλων γλωσσικών, μεταγλωσσικών, γνωστικών, 
μεταγνωστικών και οπτικοκινητικών δεξιοτήτων, γνώσεων και στρατηγικών. Η δημιουργία ενός 
μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει το μαθητή συγγραφέα να  
διαχειρίζεται αποτελεσματικά το γνωστικό φορτίο της σύνθεσης επικοινωνιακών κειμένων αποτελεί  
μια διδακτική πρόκληση. Υποστηρίζεται  ότι η αποτελεσματική διδασκαλία της σύνθεσης 
επικοινωνιακών κειμένων προϋποθέτει μια μετατόπιση της έμφασης από το τελικό προϊόν της γραφής 
στις απαραίτητες και αναγκαίες  διαδικασίες που επιτελεί ο μαθητής ως συγγραφέας, δηλαδή στην 
ανάπτυξη των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων. Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την υπεροχή 
προσεγγίσεων που στοχεύουν στην  ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων έναντι προσεγγίσεων 
που δίδουν έμφαση στο τελικό προϊόν. Η μεταγνώση  φαίνεται να αφήνει ένα γνωστικό ίζημα που 
επηρεάζει θετικά τόσο την ποιότητα του γραπτού λόγου, άλλες γνωστικές περιοχές όπως της 
ανάγνωσης, την κοινωνιομετρική θέση και το κοινωνικό γόητρο των μαθητών στην τάξη καθώς και τα 
επίπεδα άγχους των μαθητών σχετικά με το γραπτό λόγο.      Η διδακτική προσέγγιση επηρεάζει 
σημαντικά το εξωτερικό γνωστικό φορτίο της παραγωγής του γραπτού λόγου και κατ΄ έπεκταση τη 
μάθηση και τη χρήση του. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 
σύγκρισης ανάμεσα σε διδακτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των μεταγνωσιακών 
δεξιοτήτων όσον αφορά τις μεταγνωσιακές τους δεξιότητες, την ποιότητα του γραπτού λόγου και την 
κατανόηση κειμένων. Οι μαθητές που μετείχαν στην έρευνα χωρίστηκαν σε τρεις πειραματικές ομάδες 
και μια ομάδα ελέγχου. Τα υποκείμενα  των πειραματικών ομάδων  διαχειρίζονταν το εξωτερικό 
γνωστικό φορτίο της παραγωγής του γραπτού λόγου υποστηριζόμενοι με διαδικαστικές διευκολύνσεις 
που παρείχοντο με διαφορετικό τρόπο. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιούσε διευκολύνσεις που παρείχοντο 
μέσω της  λεκτικής φόρμας (ερωτήσεις, μνημονικοί κανόνες), η δεύτερη πειραματική ομάδα 
χρησιμοποιούσε συνδυασμό διευκολύνσεων  λεκτικής και οπτικής  φόρμας (ερωτήσεις, μνημονικοί 
κανόνες,  μνημονικές κάρτες,  νοητικοί χάρτες) ενώ η τρίτη χρησιμοποιούσε διευκολύνσεις μέσω της 
οπτικής φόρμας (μνημονικές κάρτες,  νοητικοί χάρτες).  Οι ομάδες χρησιμοποιούσαν συνεργατικά, 
τόσο καθώς έγραφαν όσο και καθώς επεξεργάζονταν κείμενα, τις κατάλληλες φόρμες. Από την 
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι οι μαθητές των πειραματικών ομάδων 
εμφάνιζαν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την ποιότητα του γραπτού λόγου, τις μεταγνωσιακές 
δεξιότητες σχετικά με τη γραφή και  την κατανόηση κειμένων από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 
Ενώ οι μαθητές των πειραματικών ομάδων δεν διέφεραν μεταξύ τους στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 
της ποιότητας του γραπτού λόγου, εν τούτοις παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα 
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ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι αρχάριοι συγγραφείς ήταν εκείνοι οι μαθητές των πειραματικών ομάδων  
που φαίνεται να ωφελήθηκαν περισσότερο από τους άλλους. Ο διαχωρισμός των φάσεων της 
παραγωγής γραπτού λόγου σε συνδυασμό με τις υποστηρίξεις που εδίδοντο από τον εκπαιδευτικό 
οπτικά και λεκτικά τους σε ένα περιβάλλον «γνωστικής μαθητείας» τους βοήθησε να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά το γνωστικό φορτίο της σύνθεσης επικοινωνιακών κειμένων.  
 
Εισαγωγή 
Η σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη, πολύπλοκη και 
πολυσύνθετη δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενορχήστρωση ποικίλων γλωσσικών, 
μεταγλωσσικών, γνωστικών, μεταγνωστικών και οπτικοκινητικών δεξιοτήτων, γνώσεων και 
στρατηγικών. Επιλέον  απαιτεί όλη την προσοχή και σχεδόν όλους τους γνωσιακούς πόρους 
του μαθητή συγγραφέα (Fox, 2001).  Οι ιδιαίτερες γνωσιακές απαιτήσεις που θέτει δεν 
προκύπτουν τόσο από το γεγονός ότι κάθε υποδεξιότητα της συγγραφής  ενός 
επικοινωνιακού κειμένου είναι γνωσιακά απαιτητική όσο από το γεγονός ότι αυτές οι 
υποδεξιότητες  αλληλεπιδρούν δυναμικά και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του 
τελικού προϊόντος.   

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει και η μεταγνώση, η οποία μπορεί να 
οριστεί ως επίγνωση του γνωστικού συστήματος (Flavell, 1979).  Η μεταγνώση εκτελεί τις 
λειτουργίες της σκόπιμης και εμπρόθετης παρακολούθησης  και του ελέγχου του γνωστικού 
συστήματος (Brown, 1987). Η παρακολούθηση εκτελείται μέσω της μεταγνωσιακής γνώσης 
και των εμπειριών και ο έλεγχος μέσω των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων (Εfklides, 2006).  

Το εσωτερικό γνωστικό φορτίο της παραγωγής επικοινωνιακών κειμένων είναι πολύ 
μεγάλο και αυξάνεται ακόμα περισσότερο όσο ο μαθητής γράφει κείμενα των οποίων δεν 
γνωρίζει επαρκώς τα δομικά στοιχεία και αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης των 
φάσεων παραγωγής. Η αποτελεσματική του διαχείριση βασίζεται στις παρακάτω υποθέσεις:  
 Η μνήμη εργασίας περιλαμβάνει την οπτική και ακουστική μνήμη (Baddeley, 1986).  
 Τόσο η οπτική όσο και η ακουστική μνήμη εργασίας έχουν περιορισμένες δυνατότητες 

επεξεργασίας (Sweller 1994). 
 Οι μαθητές έχουν δύο χωριστά συστήματα αναπαράστασης των λεκτικών και των μη 

λεκτικών  πληροφοριών  (Pavio, 1990).  
 H μάθηση λαμβάνει χώρα καθώς ο μαθητής επιλέγει τη λεκτική (γραπτή, προφορική)  ή 

την οπτική  (εικόνα, φωτογραφία, σχέδιο…) πληροφορία, την οργανώνει και την 
ενσωματώνει στις προϋπάρχουσες γνώσεις για να σχηματίσει τις κατάλληλες 
αναπαραστάσεις (Mayer, 2001).  

Εκτός όμως από το εσωτερικό φορτίο υπάρχει και το εξωτερικό γνωστικό φορτίο, το 
οποίο προκύπτει από τη διδασκαλία και μπορεί αποτελεσματικά να το διαχειριστεί ο 
εκπαιδευτικός.  Η διαχείριση του εξωτερικού γνωστικού φορτίου επηρεάζει σημαντικά τη 
μάθηση (Mayer, 2001).   

Έρευνες δείχνουν πως για τη διαχείριση του εξωτερικού γνωστικού φορτίου από τους 
μαθητές ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιδιώκει την παρουσίαση των πληροφοριών 
ταυτόχρονα με λέξεις και εικόνες και όχι με λέξεις ή εικόνες χωριστά, με αφήγηση και 
γραφικά και όχι  με κείμενο και γραφικά, την παρουσίαση των πληροφοριών με αφήγηση και 
γραφικά και όχι αφήγηση, γραφικά και κείμενο την απαλλαγή της παρουσίασης  από περιττές 
λεκτικές και οπτικές πληροφορίες, την  παροχή των κατάλληλων νύξεων οι οποίες 
κατευθύνουν την προσοχή του μαθητή στην ουσιαστικότερη επεξεργασία των πληροφοριών, 
την ταυτόχρονη χρονική και χωρική παρουσίαση των οπτικών και λεκτικών οδηγιών, την όσο 
πιο δυνατή σύντομη παρουσίαση και  έλεγχος της  διαδικασίας από τον μαθητή (Mayer, 
2001΄ Mayer, & Moreno, 2003).  Απώτερη διττή επιδίωξη  κάθε διδασκαλίας του γραπτού 
λόγου είναι η μαθησιακή και συγγραφική αυτονομία του μαθητή μέσω της ανάπτυξης των 
μεταγνωσιακών δεξιοτήτων και γνώσεων  του μαθητή καθώς και η ενίσχυση των 
δυνατοτήτων συνεργασίας τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και με τον  εκπαιδευτικό.  

Θεωρητικά, οι παραπάνω αρχές μπορούν να ερμηνευθούν από την θεωρία της διπλής 
κωδικοποίησης του Pavio (1990), το μοντέλο λειτουργίας της μνήμης του Baddeley (1986), 
τη θεωρία περί γνωστικού φορτίου του Sweller (1994) και τη γνωσιακή θεωρία των 
πολυμέσων του Mayer (2001).   
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Η μεγαλύτερη διδακτική πρόκληση για τους σχεδιαστές διδακτικών- μαθησιακών  
περιβαλλόντων είναι να δημιουργήσουν διδακτικά περιβάλλοντα τα οποία θα λαμβάνουν 
πρώτα από όλα υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του συστήματος επεξεργασίας 
πληροφοριών. Για να μπορέσει να επιτευχθεί το παραπάνω θα πρέπει  η ποσότητα των 
πληροφοριών που απαιτεί κάθε κανάλι της μνήμης εργασίας να μην υπερβαίνει τη γνωστική 
ικανότητα του μαθητή (Mayer, 2001). Είναι γνωστό, βάσει της θεωρίας του γνωστικού 
φορτίου  του Sweller (1994), πως όταν οι παρουσιαζόμενες πληροφορίες περιέχουν πολλά 
στοιχεία τα οποία απαιτούν για την επεξεργασία τους χρόνο και προσπάθεια, τότε αυτές 
ξεπερνούν την γνωστική ικανότητα του μαθητή και  το γνωστικό σύστημα επεξεργασίας των 
πληροφοριών υπερφορτώνεται με αρνητικά για τη μάθηση αποτελέσματα. Η υπερφόρτωση  
μπορεί να προκύψει όταν κάποιο από τα δύο ή και τα δύο κανάλια δεχθούν παραπάνω αριθμό 
πληροφοριών από αυτόν που μπορούν να επεξεργαστούν.  

Έρευνες δείχνουν πως η παροχή των διαδικαστικών διευκολύνσεων σε αρχάριους 
μαθητές-συγγραφείς συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων (De 
La Paz, & Graham, 2002; De La Paz, 1999; Yeh, 1998; Σπαντιδάκης, 1998; και Σπαντιδάκης, 
& Βάμβουκας, 2006), επηρεάζει θετικά την ποιότητα του γραπτού λόγου (Wriht, & Barrie, 
2003;  Englert, Raphael, Anderson, Antony, & Stevens, 1991; De La Paz & Graham, 2002;  
Σπαντιδάκης, 1998; και Σπαντιδάκης, & Βάμβουκας, 2006), επηρεάζει σημαντικά και άλλες 
γνωστικές περιοχές όπως αυτή της κατανόησης κειμένων (Σπαντιδάκης, 1998; Σπαντιδάκης, 
& Βάμβουκας, 2000), βελτιώνει την κοινωνιομετρική θέση των μαθητών μέσα στη τάξη, 
συμβάλλει θετικά στη καλλιέργεια των  κοινωνικών σχέσεων τόσο μεταξύ των μαθητών όσο 
και μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου και βελτιώνει την κοινωνική προσαρμογή των 
μαθητών αυτών (Κυριαζή & Σπαντιδάκης, 2000). Επίσης, ενώ αυξάνει το άγχος απέναντι στο 
γραπτό λόγο εν τούτοις οι μαθητές μπορούν και το διαχειρίζονται ικανοποιητικά και να 
γράφουν καλύτερα. Οι παραπάνω έρευνες τονίζουν το διαμεσολαβητικό, διευκολυντικό, 
παροτρυντικό, υποστηρικτικό και εμψυχωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού ενώ ο μαθητής 
εκτελεί τη πιο δύσκολη μαθησιακή δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι «απών» καθώς 
ο μαθητής γράφει. Εμπλέκεται χωρίς να διακόπτεται η γραπτή δραστηριότητα και παρέχει τις 
κατάλληλες νύξεις και μεταγνωσιακές οδηγίες.  Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η παροχή 
νύξεων είναι προτιμότερο να γίνεται μέσω των πολυμέσων και όχι  από το δάσκαλο 
(Σπαντιδάκης, 1998). Τα πολυμέσα λειτουργούν στην περίπτωση αυτή ως γνωστικά εργαλεία 
και παρέχουν στους αρχάριους μαθητές εξατομικευμένα τις επιθυμητές οδηγίες για να 
ολοκληρώσουν τα κείμενά τους (Σπαντιδάκης, 1998).  

Παρά το αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για την παροχή των κατάλληλων νύξεων 
και οδηγιών δεν υπάρχουν έρευνες που να συγκρίνουν την παροχή αυτών των διευκολύνσεων 
μέσω οπτικών και λεκτικών ερεθισμάτων.  

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των  παρεχόμενων από τον εκπαιδευτικό 
διαδικαστικών διευκολύνσεων και νύξεων, που αφορούν τη συγγραφή ενός επικοινωνιακού 
κειμένου, σε σχέση με την ποιότητα των παραγόμενων κειμένων, τις μεταγνωσιακές 
δεξιότητες των μαθητών και την κατανόηση κειμένων.   

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: 
 Ποιος τρόπος παροχής νύξεων (λεκτικός, εικονικός, λεκτικός-εικονικός) επηρεάζει 

περισσότερο την ποιότητα παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών,  τις μεταγνωσιακές 
δεξιότητες και την κατανόηση κειμένων; 

 
Μεθοδολογία 
Το δείγμα της έρευνας 
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος  111 μαθητές/τριες  της Στ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων 
της  51ης περιφέρειας ΠΕ Αθηνών. Οι 29 μαθητές/τριες αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου ενώ 
οι 82 συνέθεσαν τις τρεις πειραματικές ομάδες.  Την πρώτη πειραματική ομάδα, η οποία 
χρησιμοποίησε λεκτικές νύξεις και οδηγίες για να συνθέτει τα κείμενά της, αποτέλεσαν 26 
μαθητές/τριες-συγγραφείς. Την δεύτερη πειραματική ομάδα, η οποία χρησιμοποίησε 
συνδυασμό  λεκτικών οδηγιών και νύξεων  για να συνθέτει τα κείμενά της αποτέλεσαν 28 
μαθητές/τριες-συγγραφείς. Την τρίτη πειραματική ομάδα, η οποία χρησιμοποίησε οπτικές 
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νύξεις και οδηγίες για να συνθέτει τα κείμενά της αποτέλεσαν 28 μαθητές/τριες -συγγραφείς. 
Οι μαθητές/τριες διδάχθηκαν στρατηγικές παρακολούθησης και ελέγχου των αναγκαίων και 
απαραίτητων γνωσιακών και μεταγνωσιακών δεξιοτήτων για τη συγγραφή επικοινωνιακών 
κειμένων για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Στο χρονικό αυτό διάστημα (Ιανουάριος – 
Μάιος 2006) διδάχθηκαν εκτός από τις στρατηγικές παρακολούθησης και ελέγχου της 
συγγραφής επικοινωνιακών κειμένων και στρατηγικές σχεδιασμού και βελτίωσης.  
 
Μέσα συλλογής δεδομένων- Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας  
Για την απάντηση των σχετικών ερωτημάτων που αφορούσαν την ποιότητα του γραπτού 
λόγου ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν, τόσο πριν την παρέμβαση όσο και μετά, μια 
αφήγηση και μια περιγραφή,  το θέμα της οποίας θα επέλεγαν οι ίδιοι, αρκεί να ήταν σίγουροι 
ότι είχαν πολλά πράγματα να γράψουν.  Όλοι οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους μια 
διδακτική ώρα. Τα γραπτά των μαθητών αναλύθηκαν με ποσοτικά και περιγραφικά κριτήρια.  

Στα ποσοτικά κριτήρια συμπεριελήφθηκαν ο αριθμός λέξεων, προτάσεων, 
δευτερευουσών προτάσεων, ηρώων, γεγονότων, δομικών στοιχείων και λαθών.   

Στα περιγραφικά κριτήρια συμπεριλήφθηκαν:(α)το γλωσσικό ύφος, αν δηλαδή οι 
μαθητές έκαναν χρήση κατάλληλων γλωσσικών και γραμματικών δομών (β) τα δομικά 
στοιχεία, αν δηλαδή τα κείμενα των μαθητών περιείχαν τα δομικά στοιχεία είτε της αφήγησης 
(αν έγραφαν αφήγηση) είτε της περιγραφής (αν έγραφαν περιγραφή) (γ) η γνησιότητα, αν 
δηλαδή το κείμενο περιέχει ενδιαφέροντα και απροσδόκητα στοιχεία (δ) η περιγραφή ηρώων, 
αν δηλαδή οι ήρωες της ιστορίας περιγράφονται με σαφήνεια και επάρκεια. 

Οι μεταγνωσιακές δεξιότητες μετρήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση μέσα από τη 
διαδικασία της παρατήρησης, ενώ οι μαθητές έγραφαν, και μέσα από δοκιμασία που τους 
δόθηκε.  Οι ερευνητές, κατά τη διαδικασία της παρατήρησης, συμπλήρωναν ειδικά 
σχεδιασμένη κλείδα παρατήρησης που αφορούσε τις μεταγνωσιακές δεξιότητες των μαθητών 
σχετικά με το γραπτό λόγο (Σπαντιδάκης, 2004).  Η κλείδα περιλάμβανε την καταγραφή των 
στρατηγικών και τεχνικών που χρησιμοποιεί ο μαθητής για να γράψει ένα κείμενο ή για να 
ξεπεράσει ένα πρόβλημα της συγγραφής του κειμένου του.  Η δοκιμασία που 
χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων αφορούσε την καταγραφή 
των οδηγιών που θα έδιναν σε ένα φίλο τους για να γράψει ένα καλό «σκέφτομαι και 
γράφω». 

Η ικανότητα κατανόησης κειμένων μετρήθηκε με αυτοσχέδια δοκιμασία, η οποία 
σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό και περιελάμβανε τις τεχνικές ανάκλησης περιεχομένου, 
ερωτηματολογίου κατανόησης και ολοκλήρωσης ελλιπούς κειμένου (Βάμβουκας, 1989, 
1991). 

Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία που 
είχαν επιλεγεί για την έρευνα. Στην πρώτη επίσκεψη ζητήθηκε να γράψουν για ένα θέμα για 
το οποίο ήταν βέβαιοι ότι είχαν πολλά πράγματα να γράψουν και δόθηκε η κλείδα για να 
συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Στη δεύτερη επίσκεψη τους ζητήθηκε να 
γράψουν ποιες οδηγίες θα έδιναν σ΄ ένα φίλο τους για να γράψει ένα καλό «σκέφτομαι και 
γράφω» και για να πάρει καλό βαθμό. Στην τρίτη επίσκεψη, δόθηκε στους μαθητές/τριες η 
αυτοσχέδια δοκιμασία ελέγχου αναγνωστικής κατανόησης.  Η ίδια σειρά ακολουθήθηκε και 
μετά την παρέμβαση. Από τους εκπαιδευτικούς της τάξης ζητήθηκε να προσδιορίσουν τους 
αρχάριους μαθητές συγγραφείς. 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Βασικός στόχος της διδασκαλίας ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν και να 
χρησιμοποιήσουν τις αναγκαίες στρατηγικές αυτόνομα και στη συνέχεια να τις 
εσωτερικεύσουν ώστε να τις εκτελούν  χωρίς τις παρεχόμενες νύξεις και οδηγίες του 
δασκάλου.  Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου τονιζόταν κατά τη διδασκαλία τονιζόταν 
η στενή σχέση μεταξύ ανάγνωσης, παραγωγής γραπτού λόγου  και μεταγνώσης σε ένα 
περιβάλλον όπου αρχικά ο εκπαιδευτικός επεδείκνυε στους μαθητές τη στρατηγική επίλυσης 
για το πρόβλημα που οι μαθητές συγγραφείς αντιμετώπιζαν και προσπαθούσε επίσης να 
καθοδηγήσει τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός, ακολουθώντας το παράδειγμα της «γνωσιακής 
μαθητείας», σταδιακά παραχωρούσε όλο και περισσότερο το συγγραφικό έλεγχο στους 
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μαθητές. Καθώς οι μαθητές εσωτερίκευαν τις στρατηγικές και μπορούσαν να την εκτελέσουν 
μόνοι τους, οι νύξεις και οδηγίες μειώνονταν.  

Για να αναπτύξουν οι μαθητές τις  δεξιότητες, γνώσεις και στρατηγικές που είναι 
απαραίτητες για τη γραφή οι εκπαιδευτικοί και των τριών πειραματικών ομάδων εντόπιζαν 
τις αδυναμίες τους και προσπαθούσαν να περιγράψουν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς το 
πρόβλημα τους (Graves, 1994). Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, δάσκαλος και 
μαθητές συζητούσαν το πρόβλημα μέσα στην τάξη και ο  δάσκαλος ρωτούσε τους μαθητές τι 
κάνουν συνήθως για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στόχος του δασκάλου 
στο βήμα αυτό ήταν να οδηγήσει τους μαθητές σε γνωσιακά αδιέξοδα και να τους κάνει να 
δουν όλες τις παραμέτρους του προβλήματος.  Στη συνέχεια, ο δάσκαλος επεδείκνυε τη νέα 
προτεινόμενη στρατηγική χρησιμοποιώντας την τεχνική «σκέψου φωναχτά» εξηγώντας 
δηλαδή στους μαθητές πώς σκέφτεται και τι κάνει . Έτσι, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν τι κάνει ο δάσκαλος για να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ ο ίδιος 
τους περιέγραφε τις γνωστικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την επιτυχή λύση του. 
Στη συνέχεια καλούσε τους μαθητές του να εκτελέσουν την νέα στρατηγική σε ομάδες, ενώ ο 
ίδιος τους παρότρυνε, τους εμψύχωνε και τους  διευκόλυνε. Κατόπιν οι μαθητές εκτελούσαν 
ατομικά τη νέα στρατηγική σε δεδομένες καταστάσεις,  έχοντας τη δυνατότητα να την 
τροποποιήσουν, να τη βελτιώσουν και να την προσαρμόσουν στις ανάγκες τους.  

 Οι μαθητές και ο δάσκαλος συζητούσαν επίσης τρόπους  με τους οποίους θα 
μπορούσαν αποτελεσματικότερα να την εφαρμόζουν. Στο σημείο αυτό οι μαθητές 
αξιολογούσαν τη συγκεκριμένη στρατηγική και κατά πόσο αυτή μπορούσε να τους βοηθήσει 
να λύσουν το πρόβλημα.  Σημειώνεται, ότι κατά τη διδασκαλία της νέας στρατηγικής  ο 
δάσκαλος χρησιμοποιούσε την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης (Ματσαγγούρας 2000). 
Σύμφωνα με αυτή, ο δάσκαλος παραχωρούσε σταδιακά όλο και περισσότερο τον έλεγχο της 
στρατηγικής στους μαθητές, με απώτερο στόχο να τους οδηγήσει σε συγγραφική αυτονομία.   

Ενώ το θεωρητικό πλαίσιο ήταν το ίδιο και για τις τρεις πειραματικές ομάδες,  αυτό  
που τις διαφοροποιούσε ήταν ο τρόπος παροχής των νύξεων και των οδηγιών. Κάποιοι 
μαθητές συγγραφείς για να ολοκληρώσουν ένα επικοινωνιακό κείμενο υποστηρίζονταν 
κυρίως λεκτικά, άλλοι υποστηρίζονταν με  οπτικές νύξεις,  ενώ κάποιοι άλλοι και με λεκτικές 
και με οπτικές νύξεις.  

Πιο συγκεκριμένα: 
Οι μαθητές της πρώτης πειραματικής ομάδας χρησιμοποιούσαν τις στρατηγικές  

μέσω των προφορικών οδηγιών και νύξεων που τους παρείχε ο δάσκαλος. Οι διαδικαστικές 
αυτές διευκολύνσεις στόχευαν στην παροχή  της αναγκαίας μνημονικής στήριξης για την 
ολοκλήρωση της συγγραφής ενός επικοινωνιακού κειμένου. Για παράδειγμα οι μαθητές 
μάθαιναν πως για να θυμούνται τις αναγκαίες φάσεις ολοκλήρωσης  ενός επικοινωνιακού 
κειμένου  θα πρέπει να θυμούνται την ακροστιχίδα  «Σ.Ο.Κ.Αρ.Ε»  Έτσι οι μαθητές 
μπορούσαν να θυμούνται ευκολότερα τις φάσεις του Σχεδιασμού, της Οργάνωσης, της 
Καταγραφής, της Αναθεώρησης- βελτίωσης και της Έκδοσης. Για να λαμβάνουν υπόψη τους 
αναγνώστες, το σκοπό για τον οποίο θα γράψουν το κείμενο και το είδος του κειμένου 
κατασκεύαζαν την ακροστιχίδα «Α.Σ.Ε» με το  «Α». να σημαίνει  ακροατήριο, το «Σ» να 
σημαίνει σκοπός του συγγραφέα και το «Ε» επιλογή είδους κειμένου.  Μετά από 
διαπραγμάτευση οι μαθητές προχωρούσαν σε μνημονικούς κανόνες όπως : «Για να 
ολοκληρώσω ένα κείμενο λέω Σ.Ο.Κ.Αρ.Ε και ξεκινώ με το Α.Σ.Ε.».  

Εκτός από τις νύξεις και οδηγίες που λάμβαναν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν ένα 
κείμενο λάμβαναν επίσης μεταγνωσιακές οδηγίες και νύξεις για μια περαιτέρω εξέταση και 
διαπραγμάτευση του θέματός τους.  Οι μαθητές- συγγραφείς που δέχονταν λεκτικές – 
προφορικές νύξεις  για να γεννήσουν ιδέες χρησιμοποιούσαν την τεχνική των ερωτήσεων, 
που αφορούσαν τα δομικά στοιχεία του κειμένου.  Έτσι, για παράδειγμα, αν επρόκειτο να 
γράψουν μια αφήγηση, για να θυμούνται τα δομικά της στοιχεία και να παράγουν ιδέες 
χρησιμοποιούσαν μνημονικούς κανόνες όπως «Με 6 «Πι», δύο «Τι» και ένα «Γιατί» γράφω 
μια αφήγηση καλή».  Ο μνημονικός κανόνας, που προήλθε μετά από διαπραγμάτευση, ήταν 
σχεδιασμένος για να βοηθήσει τους μαθητές να θυμούνται «Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές; 
Πού συμβαίνουν όλα αυτά; Πότε συμβαίνουν ; Ποιο είναι το σημείο με τη μεγαλύτερη 
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ένταση; Πώς αισθάνονται οι ήρωες ; Πώς τελειώνει η αφήγηση σου;  Πώς αισθάνεσαι εσύ; Τι 
συμβαίνει; Τι άλλο συμβαίνει; Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;» 
Οι μαθητές της δεύτερης πειραματικής ομάδας προσπαθούσαν να συνθέσουν τα κείμενά 
τους, ενώ υποστηρίζονταν από τον εκπαιδευτικό μέσω λεκτικών και οπτικών  

 
 
 Παράδειγμα νοητικού χάρτη σύγκρισης γεγονότων ή καταστάσεων 
που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της δεύτερης πειραματικής 
ομάδας για να γεννήσουν ιδέες με το ανάλογο δείγμα του 
καταλόγου διαρθρωτικών λέξεων για να μπορέσουν να συνδέσουν 
τις ιδέες μεταξύ τους (Σπαντιδάκης, 2004). 

  
 
νύξεων. Οι λεκτικές και οπτικές διευκολύνσεις στόχευαν, όπως και στις δύο    προηγούμενες 
πειραματικές ομάδες στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων  παρακολούθησης και ελέγχου των 
απαραίτητων γνωστικών διαδικασιών που εμπλέκονται στην παραγωγή ενός επικοινωνιακού 
κειμένου. Οι μαθητές αυτοί, μετά την ολοκλήρωση του κειμένου,  έκαναν έλεγχο των 
διαδικασιών μέσω ειδικά σχεδιασμένων κλείδων αυτοπαρατήρησης.  Οι κλείδες επεδίωκαν  
να καταδείξουν στο μαθητές τις ανάγκες τους και τις αδυναμίες τους σχετικά με την 
ολοκλήρωση ενός κειμένου.  

Μέσα στο πλαίσιο της γνωστικής μαθητείας, οι μαθητές της  τρίτης πειραματικής 
ομάδας δομούσαν τις αναγκαίες στρατηγικές  με παροχή οπτικών κυρίως νύξεων και 
οδηγιών.  Για να ολοκληρώσουν ένα κείμενο χρησιμοποιύσαν  κάρτες ή νοητικούς χάρτες 
που αρχικά τους παρείχε ο εκπαιδευτικός τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο και κατά 
τη φάση της βελτίωσης.  Καθώς οι μαθητές εσωτερίκευαν τις στρατηγικές, μπορούσαν να 
κατασκευάζουν μόνοι τους τον ανάλογο νοητικό χάρτη για να ολοκληρώσουν το κείμενό 
τους ή να μη χρησιμοποιούν τις κάρτες για να παράγουν ιδέες.  Μπορούσαν επίσης να 
χρησιμοποιούν τον κατάλληλο νοητικό χάρτη για να παράγουν και να οργανώνουν τις ιδέες 
τους ανάλογα με το είδος του κειμένου που προσπαθούσαν να γράψουν. Ο εκπαιδευτικός 
παρείχε οπτικά τις κατάλληλες διαθρωτικές λέξεις και εκφράσεις στους μαθητές για να 
μπορέσουν να συνδέσουν τις διάφορες ιδέες μεταξύ τους (Ματσαγγούρας, 2003; 
Σπαντιδάκης, 2004).   
 
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα 
Στο πίνακα  1 (Πριν την παρέμβαση) παρουσιάζονται οι τυπικές αποκλίσεις, η διαφορά 
μέσου, οι F-τιμές και ο έλεγχος Scheffe test. Σε κανένα από τα ποιοτικά κριτήρια και τις 
άλλες εξαρτημένες μεταβλητές δηλαδή στην αναγνωστική κατανόηση και τις μεταγνωσιακές 
δεξιότητες δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά πριν την παρέμβαση. Αυτό δείχνει η 
ομοιογένεια των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου.  

Η ανάλυση διακύμανσης μετά την παρέμβαση σε επίπεδο σημαντικότητας α= 0,05 
παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες και την 
ομάδα ελέγχου (βλ. πίνακα 2). Η F-τιμή ήταν  <0,05 σε όλα τα παρατηρούμενα μεγέθη εκτός 
από τον αριθμό των λαθών.  Η ανάλυση διακύμανσης της διαφοράς των μέσων πριν και μετά 
την παρέμβαση κατέδειξε πως οι βελτιώσεις στις επιδόσεις μετά την παρέμβαση 
εντοπίζονταν κυρίως στις τρεις πειραματικές ομάδες.  

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των κειμένων των μαθητών μετά την 
παρέμβαση έδειξαν την υπεροχή των μαθητών/τριών των πειραματικών ομάδων έναντι της 
ομάδας ελέγχου. Σε ανάλογα ευρήματα, όσον αφορά την ποιότητα του γραπτού λόγου είχαν 
καταλήξει σχετικές έρευνες των (Zallemayer, Salomon, Globerson, & Givon (1991), Elliot 
(1994), Carlson & Grevoiser (1994), De La Paz & Graham (2002), Σπαντιδάκης (1998), 
Σπαντιδάκης & Βάμβουκας (2000, 2006), Κυριαζή & Σπαντιδάκης (2000). 

•
•

Όνομα / Ονόματα : _______________________________________

Ημερομηνία:_______________
I.Θέμα:__________________________________
Τώρα Τότε

Συμπεράσματα :

Διαρθρωτικές λέξεις και εκφράσεις: έπειτα, αργότερα, όταν, αφού, μετά από αυτό, προηγουμένως, 
συγχρόνως, ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια, εντωμεταξύ, κατά χρονική σειρά, ακολούθως, πρώτον, στην αρχή, 
μετά, ακόμα κ.ά.

Παράδειγμα Νοητικού χάρτη σύγκρισης
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Ανάλυση διακύμανσης για τις δύο φάσεις του πειραματισμού. Διαχωρισμός των μαθητών/τριων 
με βάση τη μέθοδο διδασκαλίας που παρακολούθησαν. Με τον αστερίσκο να σημαίνει 
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες (Π1= Μνημονικοί κανόνες , Π2 = 
γραφικές αναπαραστάσεις και μνημονικοί κανόνες  για την παραγωγή του γραπτού λόγου, Π3 = 
γραφικές αναπαραστάσεις,  Ο.Ε. = Ομάδα ελέγχου). 

Πριν την παρέμβαση 
Μετά την παρέμβαση

Ε΄ τάξης  M.Ο.     Προ-τεστ (τυπική 
απόκλιση) 

Sche
ffe -
test 

F-τιμή Μ.Ο.  Μετα-τεστ (τυ
απόκλιση) 

Ποιοτικά 
κριτ. 

«Π1» «Π2» «Π3» Ο.Ε.  Πριν «Π1» «Π2» «Π3» 

Λέξεις 195,4 
(9,2) 

183,4 
(10,3) 

193,3 
(9,3) 

190 
(10.1) 

- 
 

0,253 283.7 
(8,3) 

285,3 
(8,4) 

315 
(8,4) 

Προτάσεις 26,6 
(0,8) 

28,4 
(1,1) 

26,3 
(0,9) 

28.8 
 (0,7) 

- 
 

0,282 41,1 
(2,3) 

42,2 
(2,4) 

45,5 
(2,2) 

Δευτ. 
Προτάσεις 

11,4 
(0,5) 

11,1 
(0,6) 

11,2 
(0,6) 

11,2 
(0,5) 

- 
 

0,342 19,3 
(1,2) 

19,1 
(1,1) 

19,2 
(1,1) 

 Γεγονότα 10,1 
(0,6) 

9.7 
(0.9) 

9,5 
(0,8) 

9,6 
(0.8) 

 
- 

0,254 14,6 
(0,8) 

14,7 
(0,8) 

17,3 
(1,1) 

 Ήρωες 3,3 
(0,2) 

3,4 
(0,3) 

3,5 
(0,3) 

3,6 
(0,2) 

- 
 

0,244 4,6 
(0,2) 

4,6 
(0,2) 

4,5 
(0,4) 

Π
οσ

οτ
ικ
ά 
κρ

ιτ
ήρ

ια
  

 Λάθη 9,7 
(2,9) 

10.3 
(3,1) 

9,8 
(3,0) 

10.1 
(3,2) 

- 
 

0,234 4,3 
(2,2) 

4,5 
(2,1) 

4,6 
(2,5) 

Δομή 2,3 
(0,2) 

2,1 
(0,2) 

2,2 
(0,2) 

2,3 
(0,4) 

 
- 

0,367 2,9 
(0,4) 

3,3 
(0,3) 

3,3 
(0,3) 

Γλωσσικό 
ύφος 

2,9 
(0,2) 

3,1 
(0,2) 

3,1 
(0,2) 

3,2 
(0,3) 

 
- 

0,255 2,9 
(0,3) 

3,4 
(0,3) 

3,4 
(0,3) 

Περιγραφή 
ηρώων 

1,6 
(0,2) 

1,7 
(0,1) 

1,6 
(0,2) 

1,0 
(0,1) 

 
- 

0,354 3,1 
(0,2) 

3,2 
(0,3 

3,0 
(0,4) 

Π
ερ
ιγ
ρα

φ
ικ
ά 

ή
  

Γνησιότητ
α 

2,2 
(0,2) 

2,2 
(0,2) 

2,2 
(0,2) 

1,3 
(0,2) 

- 
 

0,257 3,2 
(0,4) 

3,8 
(0,5) 

3,7 
(0,5) 

Μεταγνώση 7,4 
(1,4) 

7,5 
(1,2) 

7,5 
(1,3) 

7,7 
(1,4) 

- 0,468 
 

15,3 
(3,4) 

18,4 
(3,5) 

18,6 
(3,6) 

Κατανόηση 
κειμένων  

4,2 
0,3) 

4,1 
(0,4) 

4,1 
(0,4) 

4,3 
(0,4) 

- 0,568 
 

8,4 
(0,4) 

9,0 
(0,3) 

8,7 
(0,4) 

Αφού η  t - τιμή είναι μικρότερη από 0,05 σημαίνει πως η βελτίωση που παρουσιάζεται μετά την 
παρέμβαση, είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας α= 0,05. 
 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μετά την παρέμβαση όσον αφορά τις μεταγνωσιακές 
δεξιότητες έδειξαν τη σαφή υπεροχή των πειραματικών ομάδων έναντι της ομάδας ελέγχου. 
Φάνηκε πως οι μαθητές/τριες των πειραματικών ομάδων εσωτερίκευσαν τις οδηγίες και τις 
νύξεις που παρήχοντο και έκαναν χρήση αποτελεσματικότερων στρατηγικών γέννησης, 
οργάνωσης και βελτίωσης ιδεών. Κατανόησαν την αναγκαιότητα της φάσης του σχεδιασμού, 
της πρώτης καταγραφής και της βελτίωσης. Λάμβαναν υπόψη τους καθώς έγραφαν το 
ακροατήριο τους, το σκοπό για το οποίο γράφουν και το είδος του κειμένου. Τα 
αποτελέσματα αυτά ενισχύονται και από παρόμοιες έρευνες των Elliot, (1994), Graham & 
Harris (1992), McCuhen, Covill, Hoyne & Midles (1994), Σπαντιδάκης (1998).  

Όσον αφορά την κατανόηση κειμένων οι μαθητές των πειραματικών ομάδων μετά 
την παρέμβαση έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές έναντι της ομάδας ελέγχου.  

Φαίνεται ότι οι διαδικαστικές διευκολύνσεις αφήνουν ένα «γνωσιακό ίζημα» το 
οποίο επηρεάζει θετικά και άλλες γνωσιακές περιοχές όπως αυτής της ανάγνωσης. Παρόμοια 
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αποτελέσματα έχουν δείξει και οι έρευνες των Σπαντιδάκης (1998), Σπαντιδάκης & 
Βάμβουκας (2006). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλύτερα αποτελέσματα εμφάνιζαν οι μαθητές της 
πειραματικής ομάδας όπου οι νύξεις και οι οδηγίες εδίδοντο μέσω των γραφικών 
αναπαραστάσεων και των νοητικών χαρτών. Φαίνεται ότι οι νύξεις αυτές διευκόλυναν 
σημαντικά τη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης χωρίς να την υπερφορτώνουν. Οι νοητικοί 
χάρτες και οι μνημονικές κάρτες φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
ανάπτυξη των απαραίτητων μεταγνωσιακών δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου από τους 
μνημονικούς κανόνες και από το συνδυασμό οπτικών και λεκτικών νύξεων. Την 
αποτελεσματικότητα σε δοκιμάσιες ανάκλησης περιεχομένου και μεταφοράς μάθησης από τη 
χρήση οπτικών κυρίως νύξεων έδειξαν οι έρευνες των Mayer (2001), Mayer & Moreno 
(2003).  

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να δοθεί περισσότερος διδακτικός χρόνος στην ανάπτυξη 
των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων μέσω οπτικών νύξεων, όπως είναι π.χ. οι νοητικοί χάρτες και 
οι μνημονικές κάρτες.  

 Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα διδακτικών παρεμβάσεων και για το 
σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων  σχετικά με τις μεταγνωσιακές δεξιότητες παραγωγής 
γραπτού λόγου θα πρέπει να συνεχιστεί όπως επίσης και η έρευνα για τους παράγοντες που 
συμβάλλουν περισσότερο στη συγγραφή επικοινωνιακών κειμένων.  
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Περίληψη 
Τόσο η παραγωγή όσο και η κατανόηση επικοινωνιακών κειμένων είναι δύο δύσκολες δραστηριότητες 
μέσω των οποίων ο μαθητές διαπραγματεύονται  πληροφορίες για να τους αποδώσουν νόημα. Οι 
έμπειροι μαθητές -συγγραφείς – αναγνώστες  μπορούν και  χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο ως μέσο 
επικοινωνίας και ως μέσο ανάπτυξης της μεταγνώσης και της κριτικής σκέψης. Οι μαθητές αυτοί είναι 
σε θέση, αφού λάβουν υπόψη τους αναγνώστες τους, το στόχο που πρέπει να πετύχουν,  και το είδος 
του κειμένου που έχουν να γράψουν, να παράγουν, να οργανώνουν, να γράφουν και να βελτιώνουν τις 
ιδέες τους μέχρι να τους δώσουν τη φόρμα που επιθυμούν. Οι διαδικασίες αυτές έχουν στενή σχέση με 
τις διαδικασίες της μεταγνώσης.  Η μεταγνώση περιλαμβάνει εκτός από τη διαδικαστική, τη δηλωτική 
και τη πλαισιοθετημένη γνώση και τη ρύθμιση του γνωστικού συστήματος. Η ρύθμιση του γνωστικού 
συστήματος περιλαμβάνει τις διαδικασίες του σχεδιασμού, της επιλογής, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης. Η μάθηση του γραπτού λόγου  βοηθά σημαντικά και στην ανάπτυξη  των δεξιοτήτων της 
μεταγνώσης, όμως είναι φυσικό να επιβαρύνει γνωστικά τους μαθητές εφόσον  απαιτεί, ανάμεσα στα 
άλλα και τον αρμονικό συνδυασμό  γνωστικών, μεταγνωστικών, γλωσσικών και μεταγλωσσικών 
δεξιοτήτων. Η γνωστική επιβάρυνση προέρχεται τόσο από τις ίδιες τις διαδικασίες (εσωτερικό 
γνωστικό φορτίο) όσο και από τη διδασκαλία (εξωτερικό γνωστικό φορτίο). Το εξωτερικό φορτίο που 
προέρχεται από τη διδασκαλία και τα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί να τα διαχειριστεί ο 
εκπαιδευτικός για να οδηγήσει τους μαθητές σε συγγραφική και αναγνωστική αυτονομία. 
Χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συνδέσουν τις 
δύο δραστηριότητες (ανάγνωση-γραφή) αποτελεσματικά και να τους υποστηρίξει να μεταφέρουν 
γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές που χρησιμοποιούν ενώ εκτελούν στη μια κατά την εκτέλεση της 
άλλης. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου παραμένει μια διδακτική πρόκληση. Η παρούσα έρευνα 
στοχεύει να συγκρίνει τα αποτελέσματα δύο προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των 
μεταγνωσιακών δεξιοτήτων. Οι μαθητές των δύο πειραματικών ομάδων εργαζόμενοι για τρεις μήνες 
ομαδικά και υποστηριζόμενοι με  διαδικαστικές διευκολύνσεις συνέθεταν και επεξεργάζονταν κείμενα 
για να τα κατανοήσουν. Ταυτόχρονα έκαναν χρήση νοητικών χαρτών και μνημονικών καρτών τόσο 
για την παρακολούθηση και ρύθμιση των απαραιτήτων  μεταγνωστικών δεξιοτήτων και γνώσεων για 
τη σύνθεση και κατανόηση του γραπτού λόγου όσο και για να παράγουν ιδέες και να τις βελτιώσουν.  
Για τον έλεγχο των μεταγνωστικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρησιμοποίησαν φάκελο διαδικασιών 
συγγραφέα και αναγνώστη. Από την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων προέκυψε ότι οι 
μαθητές των πειραματικών ομάδων παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις τόσο στην κατανόηση κειμένων 
όσο και στην ποιότητα του γραπτού λόγου από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Οι μαθητές όμως 
που φαίνεται να ωφελήθηκαν περισσότερο από τους άλλους όσον αφορά τα παρατηρούμενα μεγέθη 
ήταν οι μαθητές με προβλήματα στο γραπτό λόγο. Για τους μαθητές αυτούς η διδασκαλία των φάσεων 
παραγωγής του γραπτού λόγου σε συνδυασμό με τη συνεχή παροχή  διευκολύνσεων, καθώς έγραφαν, 
τους βοήθησε σημαντικά στη διαχείριση  του φορτίου της κατανόησης και παραγωγής επικοινωνιακών 
κειμένων.  
 
Εισαγωγή 
Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές να δομήσουν μοντέλα παραγωγής 
κατανόησης και γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαδικαστικές 
διευκολύνσεις; Βασικός στόχος αυτής της έρευνας είναι να επεκτείνει τη σχετική έρευνα 
σχετικά με την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου εξετάζοντας το ρόλο της διπλής 
κωδικοποίησης και αλληλεπίδρασης στη διδασκαλία των μαθητών με προβλήματα στο 
γραπτό λόγο.   

Καταρχάς σε ό,τι αφορά  τη διπλή κωδικοποίηση εξετάσαμε την υπόθεση πως η 
παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων με τη μορφή μη λεκτικών αναπαραστάσεων (οπτικών) 
θα βοηθούσε αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξη των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την ανάγνωση και  την παραγωγή γραπτού λόγου παρά η παροχή των 
διαδικαστικών διευκολύνσεων με ένα τρόπο.  Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση 
εξετάσαμε την υπόθεση για το ποιες διαδικαστικές διευκολύνσεις της ανάγνωσης ή της 
γραφής επηρεάζουν περισσότερο τους μαθητές κατά την ανάγνωση και την παραγωγή 
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γραπτού λόγου.  Για να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα της διπλής κωδικοποίησης 
συγκρίναμε δύο  ομάδες μαθητών. (α) οι μαθητές της πρώτης πειραματικής ομάδας 
επεξεργάζονταν «κείμενα» με την υποστήριξη μη λεκτικών διαδικαστικών διευκολύνσεων. 
(β) οι μαθητές της δεύτερης πειραματικής ομάδας έγραφαν «κείμενα» με τη υποστήριξη μη 
λεκτικών (οπτικών) διαδικαστικών διευκολύνσεων.   
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Τόσο η ανάγνωση όσο και η παραγωγή του γραπτού λόγου είναι πολύπλοκες, πολυσύνθετες 
αλλά και διδάξιμες δραστηριότητες. Η δόμηση των απαραιτήτων δεξιοτήτων, γνώσεων και 
στρατηγικών που θα οδηγούν το μαθητή σε αναγνωστική και συγγραφική αυτονομία 
αποτελεί βασικό στόχο του σχολείου (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας,  2006).  Σύμφωνα με την 
Flower, (1996) τόσο η ανάγνωση όσο και η συγγραφή είναι δύο εμπρόθετες και σκόπιμες 
ενεργητικές διαδικασίες με τις οποίες ο μαθητής επεξεργάζεται μια γραπτή πληροφορία για 
να δομήσει μια νέα γνώση. Ο μαθητής ως αναγνώστης και ως συγγραφέας επεξεργάζεται και 
χρησιμοποιεί πλήθος γνωσιακών διαδικασιών για να δώσει νόημα στις παρουσιαζόμενες 
πληροφορίες.  

Οι κυριότερες γνωσιακές διαδικασίες κατά την κατανόηση και ερμηνεία των 
πληροφοριών συνθέτουν: (α) την  επιλογή των σχετικών πληροφοριών, (β) την οργάνωση 
των πληροφοριών σε κατανοητές νοητικές αναπαραστάσεις και (γ) την ενσωμάτωση αυτών 
των αναπαραστάσεων στις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες. Ο μαθητής, ως αναγνώστης  
ενός επικοινωνιακού κειμένου, στην προσπάθειά του να κατασκευάσει το νόημα θα πρέπει να 
συνδυάζει το ρόλο του αποκωδικοποιητή και το ρόλο του κατανοητή- κριτή. Ως 
αποκωδικοποιητής αναλαμβάνει να εκτελέσει τις μηχανιστικές δεξιότητες της αναγνωστικής 
δραστηριότητας και ως κατανοητής – ερμηνευτής  τις γνωσιακές και μεταγνωσιακές 
δεξιότητες, οι οποίες  θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει το κείμενο που αποκωδικοποιεί, να 
προβεί σε κρίσεις και σε ερμηνείες και να δομήσει νέα γνώση. Για την εκτέλεση του πρώτου 
ρόλου ο μαθητής χρειάζεται να μετασχηματίζει μηχανικά τα γραπτά σύμβολα σε ήχους 
(Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006). Με  την εκτέλεση του δεύτερου ρόλου ο μαθητής - 
αναγνώστης  «συλλαμβάνει» και κατανοεί το νόημα που περιλαμβάνουν τα γραπτά σύμβολα 
και προβαίνει σε ερμηνείες και κρίσεις (Βάμβουκας, 2004). Έτσι, ο  μαθητής βρίσκει και 
μελετά τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του επικοινωνιακού κειμένου, κάνει χρήσιμα και 
αποτελεσματικά σχέδια, παρακολουθεί την κατανόηση ενώ διαβάζει και στοχάζεται πάνω 
στο περιεχόμενο και τις διαδικασίες που εκτέλεσε μετά την ανάγνωση.  

Ο μαθητής, ως συγγραφέας ενός επικοινωνιακού κειμένου, θα πρέπει να συνδυάζει 
τους ρόλους του γραμματέα και του δημιουργού (Σπαντιδάκης, 2004). Ο συνδυασμός των 
δύο ρόλων του επιτρέπει   να συγκεντρώνει τη προσοχή του στην επίτευξη του ενός μόνο 
στόχου κάθε φορά. Ο μαθητής, δηλαδή, για να γράψει ένα επικοινωνιακό κείμενο είναι σε 
θέση να  ενορχηστρώνει τις φάσεις της γέννησης, οργάνωσης, καταγραφής, βελτίωσης και 
έκδοσης του κειμένου. Ακολουθώντας τις φάσεις αυτές ο μαθητής- συγγραφέας επιλέγει τους 
αναγνώστες του, το ακροατήριό του και το σκοπό για το οποίο θέλει να γράψει το κείμενό 
του στην αρχή, πριν ακόμα αρχίσει να γράφει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παράγει ιδέες, τις 
οργανώνει τις καταγράφει και στη συνέχεια  κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις, προσαρμογές 
και αναθεωρήσεις έως ότου επιτύχει τους στόχους που έθεσε στη προσυγγραφική φάση.  Το 
βασικότερο πλεονέκτημα των φάσεων αυτών είναι ότι ο μαθητής κατά την παραγωγή ενός  
επικοινωνιακού κειμένου αποφεύγει  την γνωσιακή υπερφόρτωση και είναι σε θέση να 
επιτύχει  έναν – έναν τους στόχους που έχει θέσει (Σπαντιδάκης, & Βάμβουκας, 2006). 
Επιπλέον, είναι σε θέση, χωρίς να διακόπτει την ολοκλήρωση της παραγωγής, να διαχειριστεί 
τα τυχόν «προβλήματα» που του παρουσιάζονται χωρίς να «χάνεται»  μέσα σ’ αυτά.   
  Ο κάθε ρόλος είναι εξαιρετικά απαιτητικός και δύσκολος. Ο γραμματέας 
αναλαμβάνει να εκτελέσει τις μηχανιστικές λειτουργίες της παραγωγής του γραπτού λόγου 
που περιλαμβάνουν τη γραφή ως οπτικοκινητική δραστηριότητα, τους ορθογραφικούς και 
γραμματοσυντακτικούς κανόνες, τη στίξη και τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου.  Για την 
αποτελεσματική τους εκτέλεση ο μαθητής θα πρέπει να ενεργεί όσο το δυνατόν πιο αβίαστα 
και με τη λιγότερη δυνατή γνωσιακή επιβάρυνση. Όταν η εκτέλεσή τους δεν είναι γρήγορη 
και αποτελεσματική ο μαθητής συναντά προβλήματα και στην εκτέλεση του ρόλου του 
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δημιουργού (Meltzer, 1993). Ο δημιουργός  αναλαμβάνει να γεννήσει ιδέες, να τις 
οργανώσει, να τις βελτιώσει και να τις προσαρμόσει στο σκοπό για τον οποίο γράφει το 
κείμενο, στους αναγνώστες στους οποίους απευθύνεται και στο είδος του κειμένου που θέλει 
να γράψει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση, ο μαθητής- συγγραφέας θα πρέπει να 
αποαισθητοποιηθεί γνωσιακά και συναισθηματικά από το κείμενό του  για να μπορέσει να 
διαπιστώσει τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του,  να συνδυάσει αρμονικά τους δύο 
ρόλους και να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ο έμπειρος 
μαθητής- συγγραφέας χρησιμοποιεί το γραπτό λόγο ως ένα εργαλείο για να στοχαστεί πάνω 
στις εμπειρίες του, για να εξερευνήσει ιδέες και να δομήσει νέες. Τον χρησιμοποιεί ακόμα ως 
ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας και ωε ένα μέσο  για να μάθει περισσότερα. 

Γύρω από το γραπτό λόγο έχει  αναπτυχθεί η θεωρία του γνωστικού φορτίου η οποία 
προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση και ερμηνεία της αλληλεπίδρασης των 
διδακτικών εφαρμογών και των δομών του γνωσιακού συστήματος (Sweller, 1999). H 
παραπάνω θεωρία ασχολείται με τη δημιουργία υποστηρικτικών, διευκολυντικών 
μαθησιακών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν τη μάθηση δύσκολων και απαιτητικών 
γνωσιακών έργων.  

Βασικές παραδοχές της παραπάνω θεωρίας είναι ότι : (α)  η παρουσίαση και 
επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται γνωσιακά μέσω δύο χωριστών υποσυστημάτων από τα 
οποία το ένα ασχολείται με τις λεκτικές αναπαραστάσεις και ένα άλλο το οποίο ασχολείται με 
τις μη λεκτικές αναπαραστάσεις (Sadoski, & Paivio, 2001)  (β) τα δύο παραπάνω κανάλια 
έχουν περιορισμένη ικανότητα επεξεργασίας, καθώς η εργαζόμενη μνήμη εμπλέκεται με νέες 
πληροφορίες (γ) η νοηματοφόρα μάθηση απαιτεί σημαντική συνειδητή επεξεργασία των 
λεκτικών και μη λεκτικών πληροφοριών. (δ) η δόμηση και η αυτοματοποίηση σχημάτων 
είναι απαραίτητες για τη μάθηση.  

Τα αυτοματοποιημένα σχήματα διατηρούνται στη μακρόχρονη μνήμη και μειώνουν 
το γνωστικό φορτίο της εργαζόμενης μνήμης. Ο μαθητής ανακαλώντας ένα σύνθετο – 
αυτοματοποιημένο γνωστικό σχήμα στην εργαζόμενη μνήμη από τη μακρόχρονη μπορεί και 
το χρησιμοποιεί ως ένα στοιχείο. Έτσι,  η εργαζόμενη μνήμη του μαθητή/τριας μπορεί και 
λειτουργεί έχοντας  τη δυνατότητα να  αφήνει ελεύθερους γνωστικούς πόρους προς χρήση.  

Οι  παραπάνω παραδοχές υποστηρίζουν την υπόθεση της διπλής κωδικοποίησης, 
σύμφωνα με την οποία η παροχή νύξεων με μη λεκτικό τρόπο κατά την ανάγνωση και 
παραγωγή γραπτού λόγου θα καταλήξει σε καλύτερα αποτελέσματα από ότι η παροχή με 
λεκτικό τρόπο. Είναι γνωστό ότι το κείμενο, για την κατανόησή του προϋποθέτει  τη σειριακή 
επεξεργασία των πληροφοριών ενώ η εικόνα τη δυναμική και κατακλυσμιαία (Sadoski, & 
Paivio, 2001). Ο δυναμικός συνδυασμός τους κάτω από προϋποθέσεις βοηθά τους  μαθητές 
να αναπαραστήσουν τις πληροφορίες που επεξεργάζονται με δύο τρόπους,  λεκτικό και μη 
λεκτικό και να οδηγήσουν σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Son,  & Schwartz, 2002). 
Για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επεξεργασίας τους θα πρέπει ο μαθητής να 
διαχειριστεί το γνωσιακό φορτίο του γνωστικού έργου που έχει να επιτελέσει κατά την 
ανάγνωση και την σύνθεση κειμένων.  

Εξαιτίας των πεπερασμένων πόρων και των δύο καναλιών επεξεργασίας (λεκτικού – 
μη λεκτικού) της εργαζόμενης μνήμης κρίσιμος παράγοντας κατά την επεξεργασία των 
λεκτικών και μη λεκτικών πληροφοριών είναι η αποτελεσματική διαχείριση του γνωσιακού 
φορτίου της ανάγνωσης και της σύνθεσης επικοινωνιακών κειμένων. Σύμφωνα με τη 
παραπάνω υπόθεση επειδή κάθε κανάλι επεξεργασίας μπορεί να επεξεργαστεί μόνο ένα 
περιορισμένο αριθμό πληροφοριών κάθε φορά, ενδεχόμενο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός  
ότι οι παρουσιαζόμενες πληροφορίες μπορεί να υπερβαίνουν τις δυνατότητες επεξεργασίας 
του γνωσιακού συστήματος και να παρακωλύουν τη μάθηση (Baddeley, 1999).   
 Επιπλέον και οι ερευνητές της θεωρίας του γνωστικού φορτίου υποστηρίζουν την 
υπόθεση της ενεργητικής εμπλοκής του μαθητή κατά την ανάγνωση και σύνθεση κειμένων. 
Η ενεργητική εμπλοκή απαιτεί σημαντική συνειδητή επεξεργασία των λεκτικών και μη 
λεκτικών διαδικαστικών διευκολύνσεων (Paas, Renkl, & Sweller, 2003). Σημαντικό ρόλο για 
τη σκόπιμη και εμπρόθετη διαχείριση των διαδικαστικών διευκολύνσεων παίζει η μεταγνώση 
(Son, & Schwartz, 2002).  
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  Σύμφωνα με τον Sweller  (1999) ένα γνωστικό έργο προκαλεί γνωσιακή επιβάρυνση 
όχι μόνο γιατί απαιτεί τον ταυτόχρονο συνδυασμό πολλών επιδεξιοτήτων, αλλά κυρίως γιατί 
οι διάφορες επιδεξιότητες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όσο μεγαλύτερος βαθμός 
αλληλεπίδρασης παρουσιάζεται τόσο το έργο είναι και γνωσιακά πιο απαιτητικό. Έχει 
τονιστεί από πολλούς ερευνητές του γραπτού λόγου ότι κατά την παραγωγή επικοινωνιακού 
κειμένων  οι διάφορες επιδεξιότητες της γραφής αλληλεπιδρούν δυναμικά μεταξύ τους 
(Flower, 1996; Graves 1994; Σπαντιδάκης, 2004; Ματσαγγούρας, 2000). Για τον παραπάνω 
λόγο η σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων θεωρείται ότι παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό 
εσωτερικό γνωστικό φορτίο. Το εσωτερικό γνωστικό φορτίο εξαρτάται από την το βαθμό 
στον οποίο ο μαθητής έχει δομήσει και αυτοματοποιήσει τα κατάλληλα σχήματα. Μαθητές 
που έχουν δομήσει επαρκώς τα κατάλληλα σχήματα μπορούν να απελευθερώνουν 
γνωστικούς πόρους και να τους αφιερώνουν στην επεξεργασία των πληροφοριών. Οι 
έμπειροι μαθητές συγγραφείς και αναγνώστες σε αντίθεση με τους αρχάριους φαίνεται να 
έχουν δομήσει και αυτοματοποιήσει τα απαραίτητα σχήματα και μπορούν για το λόγο αυτό 
να αφιερώνουν γνωστικούς πόρους κατά τη σύνθεση. Οι μαθητές αυτοί χρησιμοποιούν το 
γραπτό λόγο ως ένα μέσο για να μαθαίνουν (Ματσαγγούρας, 2000; Graves 1994) και για να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις μεταγνωσιακές τους δεξιότητες (Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2006). 
Εκτός από το εσωτερικό γνωστικό φορτίο, το οποίο οφείλεται κυρίως στο γνωσιακό έργο, οι 
μαθητές θα πρέπει να διαχειριστούν και το εξωτερικό γνωστικό φορτίο το οποίο παρουσιάζει 
η διδασκαλία. Κακοσχεδιασμένα διδακτικά πλαίσια παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις 
γνωστικής διαχείρισης των παρουσιαζόμενων πληροφοριών και επιβαρύνουν αντί να 
διευκολύνουν τη μάθηση. Επίσης  ο Sweller (1999) επισημαίνει και το συναφές γνωστικό 
φορτίο το οποίο σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες μάθησης, τη δόμηση σχημάτων και την 
αυτοματοποίηση τους. Το συναφές γνωστικό φορτίο εξαρτάται από την επιδεξιότητα του 
μαθητή είτε ως αναγνώστη είτε ως συγγραφέα. Έμπειροι μαθητές αναγνώστες-συγγραφείς 
χρησιμοποιούν πολύπλοκα και πολυσύνενθετα σχήματα και στρατηγικές στην προσπάθειά 
τους να κατασκευάσουν το νόημα. Οι παραπάνω μαθητές παρότι τα σχήματα και οι 
στρατηγικές είναι γνωσιακά απαιτητικές, μπορούν να τις διαχειρίζονται ικανοποιητικά και 
σχετικά εύκολα. Αντίθετα,  αρχάριοι μαθητές- αγνώστες – συγγραφείς χρησιμοποιούν 
απλουστευμένα σχήματα και στρατηγικές για τη δόμηση του νοήματος (Flower, 1996). Τα 
παραπάνω είδη γνωστικού φορτίου δρουν αθροιστικά και για το λόγο και κάνει δύσκολο 
αλλά και αναγκαίο το σχεδιασμό υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων (Sweller, 
1999; Paas, Renkl, & Sweller, 2003). Για τη αποτελεσματικότερη διαχείριση του γνωστικού 
φορτίου της επεξεργασίας του γραπτού λόγου κρίσιμο ρόλο παίζουν οι διαδικαστικές 
διευκολύνσεις (σύνολο νύξεων και οδηγιών, οι οποίες μπορούν να  βοηθήσουν την 
ενσωμάτωση των αναπτυσσομένων αυτορρυθμιστικών οδηγιών στις ήδη υπάρχουσες 
γνωστικές δομές του μαθητή).   
 Οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν πως η παροχή των διαδικαστικών διευκολύνσεων σε 
μαθητές με προβλήματα στο γραπτό λόγο συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη των 
μεταγνωσιακών δεξιοτήτων (De La Paz, 1999; Yeh, 1998;  Σπαντιδάκης, & Βάμβουκας, 
2006), επηρεάζει θετικά την ποιότητα του γραπτού λόγου (Wriht, & Barrie, 2003; Graham, 
MacArthur & Scwartz, 1992;  Englert, Raphael, Anderson, Antony, & Stevens, 1991;  και 
Σπαντιδάκης, & Βάμβουκας, 2006), επιδρά σημαντικά και άλλες γνωστικές περιοχές όπως σε 
αυτή της κατανόησης κειμένων (Σπαντιδάκης, & Βάμβουκας, 2000), βελτιώνει την 
κοινωνιομετρική θέση των μαθητών μέσα στη τάξη, συμβάλλει θετικά στη καλλιέργεια των  
κοινωνικών σχέσεων τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ των μαθητών και του 
δασκάλου και βελτιώνει την κοινωνική προσαρμογή των μαθητών αυτών (Κυριαζή, & 
Σπαντιδάκης, 2000).  

Οι μαθητές με προβλήματα στην ανάγνωση και την παραγωγή του γραπτού λόγου 
δυσκολεύονται να εκτελέσουν και τους δύο ρόλους που απαιτεί η ώριμη ανάγνωση και η 
συγγραφή κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές  συναντούν προβλήματα που σχετίζονται 
με τη  γρήγορη, αβίαστη και αποτελεσματική εκτέλεση των μηχανιστικών δεξιοτήτων 
(οπτικοκινητική δεξιότητα, ορθογραφικοί κανόνες, γραμματοσυντακτικοί κανόνες,   λεξιλόγιο,  
τονισμός). Όσον αφορά το δεύτερο και πιο απαιτητικό ρόλο του δημιουργού παρουσιάζουν 
προβλήματα που σχετίζονται με τη γέννηση, την επιλογή των ιδεών, τη βελτίωση του 
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κειμένου και την ταξινομόμηση των ιδεών του κειμένου. Προβλήματα υπάρχουν επίσης  στη  
δημιουργία και στην οργάνωση  της καταλληλότερης δομής για το κείμενο που γράφουν. 
Επιπλέον, στη στοχοθεσία και στη δόμηση υψηλότερων σχεδίων και στον ανασχεδιασμό 
στόχων και σκοπών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του  γραπτού λόγου. Το 
σοβαρότερο όμως πρόβλημα του ρόλου αυτού σχετίζεται με τις ελλιπείς μεταγνωσιακές 
δεξιότητες που παρουσιάζουν πολλοί μαθητές (Σπαντιδάκης, & Βάμβουκας, 2006). Οι 
μαθητές δηλαδή, πολλές φορές γνωρίζουν μια στρατηγική αλλά δεν είναι σε θέση να την 
εφαρμόσουν συνειδητά και να την αξιολογήσουν  όταν την χρειαστούν.  

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των  παρεχόμενων από τον εκπαιδευτικό 
διαδικαστικών διευκολύνσεων και νύξεων στους μαθητές με προβλήματα στο γραπτό λόγο 
που αφορούσαν: α) τη κατανόηση κειμένων και  (β) τη συγγραφή επικοινωνιακών κειμένων 
δε σχέση με την ποιότητα του γραπτού λόγου των παραγόμενων κειμένων, την ικανότητα 
κατανόησης κειμένων, τις μεταγνωσιακές δεξιότητες των μαθητών,  και τη στάση των 
μαθητών στο γραπτό λόγο.   

Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκε: 
• Η παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων μη λεκτικής μορφής, καθώς οι μαθητές 

διαβάζουν ή γράφουν   επηρεάζει (α) την ποιότητα παραγωγής του γραπτού λόγου,  
(β) την κατανόηση κειμένων, τις ματαγνωσιακές δεξιότητες και τη στάση απέναντι 
στο γραπτό λόγο; 
Για την απάντηση των σχετικών ερωτημάτων που αφορούσαν την ποιότητα του 

γραπτού λόγου ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν, τόσο πριν την παρέμβαση όσο και 
μετά, μια αφήγηση και μια περιγραφή,  το θέμα της οποίας επέλεγαν οι ίδιοι, αρκεί να ήταν 
σίγουροι ότι είχαν πολλά πράγματα να γράψουν.  Όλοι οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους μια 
διδακτική ώρα. Τα γραπτά τους αναλύθηκαν με ποσοτικά και περιγραφικά κριτήρια.  

Στα ποσοτικά κριτήρια συμπεριλήφθηκαν ο αριθμός λέξεων, προτάσεων, δευτερευουσών 
προτάσεων, ηρώων, γεγονότων, δομικών στοιχείων και λαθών.   

Στα περιγραφικά κριτήρια συμπεριλήφθηκαν:(α)το γλωσσικό ύφος, αν δηλαδή οι 
μαθητές έκαναν χρήση κατάλληλων γλωσσικών και γραμματικών δομών, (β) τα δομικά 
στοιχεία, αν δηλαδή τα κείμενα των μαθητών περιείχαν τα δομικά στοιχεία είτε της αφήγησης 
(αν έγραφαν αφήγηση) είτε της περιγραφής (αν έγραφαν περιγραφή), (γ) η γνησιότητα, αν 
δηλαδή το κείμενο περιέχει ενδιαφέροντα και απροσδόκητα στοιχεία, (δ) η περιγραφή 
ηρώων, αν δηλαδή οι ήρωες της ιστορίας περιγράφονται με σαφήνεια και επάρκεια. 

Οι μεταγνωσιακές δεξιότητες μετρήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση μέσα από τη 
διαδικασία της παρατήρησης, ενώ οι μαθητές έγραφαν, αλλά και με τη βοήθεια μιας ειδικής  
δοκιμασίας που τους δόθηκε.  Οι ερευνητές, κατά την διαδικασία της παρατήρησης, 
συμπλήρωναν ειδικά σχεδιασμένη κλείδα παρατήρησης που αφορούσε τις μεταγνωσιακές 
δεξιότητες των μαθητών σχετικά με το γραπτό λόγο (Σπαντιδάκης, 2004).  Η κλείδα 
περιλάμβανε την καταγραφή των στρατηγικών και τεχνικών που χρησιμοποιεί ο μαθητής για 
να γράψει ένα κείμενο ή για να ξεπεράσει ένα πρόβλημα της συγγραφής του κειμένου του.  Η 
δοκιμασία που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων αφορούσε 
την καταγραφή των οδηγιών που θα έδιναν σε ένα φίλο τους για να γράψει ένα καλό 
«σκέφτομαι και γράφω». 

Η ικανότητα κατανόησης κειμένων μετρήθηκε με αυτοσχέδια δοκιμασία, η οποία 
σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό και περιελάμβανε τις τεχνικές ανάκλησης περιεχομένου, 
ερωτηματολογίου κατανόησης και ολοκλήρωσης ελλιπούς κειμένου (Βάμβουκας, 1994). 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη αξιολόγηση των στάσεων των 
μαθητών απέναντι στη γραφή ήταν το « Έρευνα της στάσης των μαθητών του δημοτικού 
σχολείου απέναντι στο γραπτό λόγο» («Writing Attitude Survey for Elementary Grade 
Students») το οποίο αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από τους Neilsen και Turner (1984). Οι 
συντελεστές αξιοπιστίας γι΄ αυτή τη μέτρηση με τα 15 θέματα είναι πριν την παρέμβαση 
Cronbach Alpha = 0,93 και μετά την παρέμβαση Cronbach Alpha =0,88, που δηλώνει 
ιδιαίτερα υψηλή συνοχή των 15 ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. 
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Μεθοδολογία  
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 72 μαθητές που υποδείχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς 
ως μαθητές με προβλήματα στο γραπτό λόγο. Επίσης χορηγήθηκαν στους μαθητές 
δοκιμασίες αξιολόγησης ειδικά σχεδιασμένες από τους ερευνητές. Ένας μαθητής 
χαρακτηριζόταν «αρχάριος» και κατατασσόταν στη σχετική ομάδα αν ο αριθμός λέξεων και 
προτάσεων που έγραφε ήταν μικρός, αν παρουσίαζε ελλιπείς γνώσεις ως προς τα δομικά 
στοιχεία του κειμένου και  αν παρουσίαζε ελλιπείς μεταγνωσιακές δεξιότητες. Οι μαθητές 
αυτοί χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Την πρώτη πειραματική ομάδα (17 μαθητές/τριες) 
αποτέλεσαν οι μαθητές οι οποίοι καθώς διάβαζαν επεξεργάζονταν τα κείμενά τους με την 
υποστήριξη μη λεκτικών -οπτικών (γραφικές αναπαραστάσεις, μνημονικές κάρτες) κυρίως 
διαδικαστικών διευκολύνσεων. Τη δεύτερη πειραματική ομάδα (19 μαθητές/τριες) 
αποτέλεσαν οι μαθητές οι οποίοι καθώς έγραφαν τα κείμενα τους υποστηριζόμενοι με μη 
λεκτικές - οπτικές διαδικαστικές διευκολύνσεις. Την ομάδα ελέγχου (36 μαθητές/τριες) 
αποτέλεσαν οι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούσαν προγράμματα που βασίζονταν σε 
λεκτικές διαδικαστικές διευκολύνσεις κατά την κατανόηση  και συγγραφή κειμένων. Για τον 
έλεγχο των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων οι μαθητές των πειραματικών ομάδων διατηρούσαν 
φάκελο διαδικασιών του «έμπειρου αναγνώστη» (μαθητές πρώτης πειραματικής ομάδας) και 
φάκελο διαδικασιών του «έμπειρου συγγραφέα» (μαθητές/τριες δεύτερης πειραματικής 
ομάδας). 

  
Παραδείγματα γραφικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές των 

πειραματικών ομάδων κατά την ανάγνωση και συγγραφή κειμένων (Σπαντιδάκης, 2004). 
 
Η μέθοδος διδασκαλίας σε όλες τις ομάδες ήταν η ίδια. Ο δάσκαλος ακολουθούσε το 
παράδειγμα της γνωσιακής μαθητείας όπου αρχικά  εντόπιζε το πρόβλημα των μαθητών. Στη 
συνέχεια, ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών και του δασκάλου για το 
πρόβλημα, τις επιπτώσεις του, τις στρατηγικές που ακολουθούν για το επιλύσουν. Ο 
δάσκαλος στη φάση αυτή οδηγούσε τους μαθητές/τριες σε γνωσιακά αδιέξοδα και κατόπιν ο 
δάσκαλος επιδείκνυε τη νέα στρατηγική «σκεφτόμενος φωναχτά». Οι μαθητές 
επαναλάμβαναν τη στρατηγική ομαδικά και στη συνέχεια την εκτελούσαν ατομικά. Ο 
εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης παραχωρούσε στους 
μαθητές ολοένα και περισσότερο έλεγχο τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατά τη 
συγγραφή.  

Ο συγκεκριμένος πειραματικός σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση της ανάλυσης 
διακύμανσης (analysis of variance ANOVA).  H μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στο να 
ανιχνεύσει διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών των υπο-εξέταση πληθυσμών και να καθορίσει 
το είδος της επιρροής των διαφορετικών υποσυνόλων των παραμέτρων στα παρατηρούμενα 
μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφερόμαστε για τις διαφορές των μετρήσεων των 
εξαρτημένων μεταβλητών ( ποιότητα γραπτού λόγου, ικανότητα  κατανόησης κειμένων, 
στάσεις των μαθητών απέναντι στη γραφή, μεταγνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη 
γραφή).  
 
Αποτελέσματα 
Οι μαθητές, πριν την παρέμβαση, δεν παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 
τα παρατηρούμενα μεγέθη (ποιότητα του γραπτού λόγου, μεταγνωσιακές δεξιότητες 
παραγωγής γραπτού λόγου, στάση απέναντι στο γραπτό λόγο). Τα κείμενά τους ήταν 
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προσανατολισμένα περισσότερο προς το συγγραφέα παρά στο ακροατήριο. Όπως φαίνεται 
και στον 1ο πίνακα ανάλυσης διακύμανσης, πριν την παρέμβαση, ο αριθμός των λέξεων και 
των προτάσεων ήταν εξαιρετικά  περιορισμένος. Τα κείμενα περιείχαν λίγα γεγονότα και 
περιορισμένα δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου κάθε φορά είδους, ενώ ο αριθμός των 
ορθογραφικών λαθών ήταν ιδιαίτερα αυξημένος.  

Οι παραπάνω μαθητές  παρουσίαζαν ελλιπείς μεταγνωστικές δεξιότητες όσον αφορά 
την παραγωγή του γραπτού λόγου. Δεν γνώριζαν τις απαραίτητες γνωστικές διαδικασίες 
ολοκλήρωσης ενός κειμένου ούτε κατανοούσαν την αναγκαιότητα της φάσης του 
σχεδιασμού. Αφιέρωναν πολύ λίγο χρόνο για να παράγουν ιδέες, ενώ καθώς έγραφαν 
ακολουθούσαν τη τεχνική «και μετά τι;» και μοντέλα γραφής που προσιδιάζουν σ΄ αυτό της 
παράθεσης πληροφοριών (Bereiter, & Scardamalia, 1987).    Ο φόβος αποτυχίας ήταν ένας 
εξαιρετικά ισχυρός παράγοντας για να θέλουν να αποδεσμευθούν γρήγορα από το κείμενό 
τους.   
Πίνακας  1ος : Ανάλυση διακύμανσης για τις δύο φάσεις του πειραματισμού. Διαχωρισμός των 
αρχάριων μαθητών   με βάση τη μέθοδο διδασκαλίας. Με τον αστερίσκο (*) να σημαίνει 
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. (1=Π1= Μη λεκτικές διαδικαστικές 
διευκολύνσεις κατά την ανάγνωση, 2=Π2= Μη λεκτικές διαδικαστικές διευκολύνσεις κατά τη 
συγγραφή, 3= ΟΕ = Λεκτικές διαδικαστικές διευκολύνσεις).  
Πριν την παρέμβαση Μετά την παρέμβαση 
 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ 
 

M.Ο.      
Προ-τεστ 
(τυπική απόκλιση) 

Sche
ffe -
test 

F-
τιμή 

Μ.Ο.   
Μετά-τεστ 
(τυπική 
απόκλιση) 

 Sche
ffe - 
test 

F -
τιμή 

 
«Π1» «Π2» «ΟΕ»  Πριν «Π1» «Π2» «ΟΕ»  Μετά 

Ποσοτικά 
κριτ. 

44,3 
(8,8) 

45,6 
(8,6) 

45,4 
(8,7) 

- 0,625 112,6 114,8 117,3 - 0,658 

Π
οι
οτ
ικ
ά 

κρ
ιτ
ήρ
ια

  

Περιγρα-
φικά κριτ. 

1,2 
(0,2) 

1,3 
(0,3) 

1,2 
(0,2) 

- 0,755 2,8 3,3 2,1 2-3* 
2-1* 

0,003 

Κατανόηση 
κειμένων 

7,0 
(0,0) 

6,7 
(0,4) 

7,0 
(0,0) 

- 0,248 
 

17,5 
(1,7) 

17,8 
(0,5) 

13,0 
(0,0) 

1-3* 
2-3* 

0,009 

Στάση απέναντι 
στη γραφή  

18,5 
(3,8) 

19,0 
(2,3) 

19,2 
(4,0) 

- 0,850 38,2 
(8,0) 

39,1 
(7,9) 
 

36,5 
(6,4) 

- 0,678 

Μεταγνώση 
 

7,1 
(1,4) 

7,4 
(1,2) 

7,5 
(1,3) 

- 0,544 11,6 
(1,5) 

15,2 
(1,9) 

8,2 
(1,5) 

2-3* 
1-3* 

0,000 

Όσον αφορά τη στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο γραπτό λόγο εμφάνιζαν 
έντονη αρνητική στάση και απέφευγαν οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτούσε τη χρήση του.  

Σχετικά με την κατανόηση κειμένων οι μαθητές πριν την παρέμβαση ήταν σε θέση να 
προσδιορίσουν το κεντρικό γεγονός αλλά δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την πλοκή του 
κειμένου. Επίσης δεν φαίνεται να παρουσίαζαν προσδοκίες σχετικά με την εξέλιξη της 
ιστορίας και δυσκολεύονταν να τεκμηριώσουν τη δράση των ηρώων.  Το κείμενο για 
μερικούς από αυτούς φαινόταν να αποτελείται απλά από ένα σύνολο λέξεων.  

Οι μαθητές, μετά την παρέμβαση, εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλα 
τα παρατηρούμενα μεγέθη σε σχέση με τις επιδόσεις πριν την παρέμβαση.  Για να ελεγχθούν 
λεπτομερέστερα και διεξοδικότερα οι διαφορές που παρουσίασαν οι μαθητές των 
πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου έγινε σύγκριση της διαφοράς του μέσου με τις 
τυπικές αποκλίσεις. Από την ανάλυση προέκυψε πως οι μαθητές δεν παρουσίασαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα ποσοτικά κριτήρια του γραπτού λόγου. Τα κείμενα των 
μαθητών των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου ήταν πιο πληροφοριακά από 
αυτά πριν την παρέμβαση. Στα κείμενα τους παρουσιάζονταν περισσότεροι ήρωες και 
εδίδοντο πληροφορίες για το χωρο-χρονικό πλαίσιο της ιστορίας.  Ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσοτικών κριτηρίων υπήρχαν όμως στατιστικά 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα περιγραφικά κριτήρια. Οι μαθητές της δεύτερης 
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πειραματικής ομάδας, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν με μη λεκτικές διαδικαστικές διευκολύνσεις 
καθώς έγραφαν, παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές έναντι της άλλων ομάδων. Οι 
μαθητές αυτοί έκαναν επίσης χρήση καταλληλότερων γλωσσικών και γραμματικών δομών 
και τα κείμενά τους περιείχαν πολλά πιο ενδιαφέροντα  και απροσδόκητα στοιχεία.   

Οι μαθητές των δύο πειραματικών ομάδων εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές όσον αφορά την κατανόηση κειμένων σε σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας 
ελέγχου. Φαίνεται πως οι μη λεκτικές διαδικαστικές διευκολύνσεις τους βοήθησε σημαντικά 
να αναπαριστούν τα δομικά στοιχεία του κειμένου να κατανοούν την πλοκή του και να 
επισημάνουν εύκολα το κεντρικό γεγονός του.   

Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 
τη στάση απέναντι στο γραπτό λόγο ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες και στην ομάδα 
ελέγχου.  

Οι μαθητές της δεύτερης πειραματικής ομάδας εμφάνιζαν καλύτερες επιδόσεις όσον 
αφορά τις μεταγνωσιακές δεξιότητες που σχετίζονται με το γραπτό λόγο σε σχέση με τους 
μαθητές των άλλων ομάδων. Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσίασε η πρώτη 
πειραματική ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Οι μαθητές των πειραματικών ομάδων, 
μετά την παρέμβαση, αφιέρωναν χρόνο για να σχεδιάσουν την ιστορία τους, κρατούσαν 
σημειώσεις σχετικά με τις πληροφορίες που ήθελαν να γράψουν και έκαναν χρήση και 
αριθμών για να ταξινομήσουν και να οργανώσουν τις ιδέες τους. Έδιναν έμφαση, εκτός από 
την εμφάνιση του κειμένου τους, και στο περιεχόμενο  και στη δομή του και τόνιζαν την 
αναγκαιότητα να αφιερώνουν χρόνο στο να παράγουν ιδέες και στο να τις βελτιώνουν μέχρι 
αυτές να είναι πλήρως κατανοητές από τους αναγνώστες τους.   

Σχολίαζαν θετικά το γεγονός ότι έμαθαν  να κάνουν καθώς έγραφαν «ένα πράγμα 
κάθε φορά… μπορούσαμε να το πετυχαίνουμε και μετά να πηγαίνουμε στο άλλο».   Φαίνεται 
ότι οι φάσεις της παραγωγής του γραπτού λόγου διευκόλυναν σημαντικά τους αρχάριους 
μαθητές να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το γνωστικό φορτίο της παραγωγής του 
γραπτού λόγου. 

Ο καταμερισμός της γραφής  ενός κειμένου σε φάσεις (σχεδιασμός, οργάνωση, 
καταγραφή, αναθεώρηση, έκδοση)  καθώς και η παροχή των κατάλληλων νύξεων σε κάθε 
φάση διευκόλυνε σημαντικά τους αρχάριους μαθητές-συγγραφείς να διαχειριστούν 
αποτελεσματικότερα το εσωτερικό γνωστικό φορτίο της σύνθεσης ενός επικοινωνιακού 
κειμένου.  

Προτάσεις 
 Να δοθεί έμφαση κατά τη διδασκαλία του γραπτού λόγου στην παροχή διαδικαστικών 

διευκολύνσεων και ιδιαίτερα στις μη λεκτικές (οπτικές).   
 Να συνεχιστεί η έρευνα σχετικά με το γνωστικό φορτίο του γραπτού λόγου και την 

παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων μέσω του εκπαιδευτικού ή μέσω των πολυμέσων.  
 Κρίνεται σκόπιμο να δοθεί έμφαση κατά τη διδασκαλία του γραπτού λόγου σε μαθητές 

με προβλήματα στην ανάπτυξη των μεταγνωσιακών τους δεξιοτήτων.  
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Η Γραπτή Έκφραση στα Σχολικά Εγχειρίδια για το Γλωσσικό Μάθημα: 
Μια Συγκριτική Μελέτη 

 
Σελιμά Νεκτ., Δασκάλα-Μεταπτ. Δίπλ. Παν. Πατρών 

 
Περίληψη 
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των παλιότερων βιβλίων «Η Γλώσσα 
μου» και των καινούριων σχολικών εγχειριδίων για το γλωσσικό μάθημα. Πιο συγκεκριμένα, το κύριο 
μέλημά της είναι να περιγράψει πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της γραπτής έκφρασης στα σχολικά 
εγχειρίδια της Γ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τόσο στα βιβλία «Η Γλώσσα μου» όσο 
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και στα νέα διδακτικά εγχειρίδια. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της θέσης που κατείχε η 
γραπτή έκφραση τόσο στο παλιό αναλυτικό πρόγραμμα όσο και στο νέο. Στη συνέχεια, περιγράφονται 
τα σχολικά εγχειρίδια «Η γλώσσα μου» της Γ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Πρώτα, δίνονται οι κατηγορίες 
των ασκήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά και το αντίστοιχο ποσοστό για κάθε κατηγορία. Αυτό 
γίνεται και για τα τέσσερα τεύχη της κάθε τάξης (Σύνολο: 12 τεύχη). Μετά, απομονώνεται το ποσοστό 
των ασκήσεων της γραπτής έκφρασης και περιγράφεται το πώς κατανέμεται το ποσοστό αυτό 
(περιγραφή, αφήγηση, επιχείρημα κ.α) σε κάθε τάξη. Μέσα από την περιγραφή των σχολικών 
εγχειριδίων διαφαίνεται η ασυμβατότητα που υπάρχει ανάμεσα στους σκοπούς και τους στόχους που 
θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα και στη δομή των  σχολικών εγχειριδίων. Ακολούθως, η ίδια 
διαδικασία πραγματοποιείται και για τα καινούρια σχολικά εγχειρίδια (με τα αντίστοιχα κεφάλαια από 
το τετράδιο   εργασιών) της Γ΄ τάξης, με τίτλο «Τα απίθανα μολύβια» (3 τεύχη, 2 τετράδια εργασιών), 
της Ε΄ τάξης, με τίτλο «Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι» (3 τεύχη, 2 τετράδια εργασιών) και της Στ΄ 
τάξης, με τίτλο «Λέξεις… Φράσεις… Κείμενα» (3 τεύχη, 2 τετράδια εργασιών). Τέλος, 
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά από την παραπάνω σύγκριση.  

 
Σύμφωνα με το ισχύον Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(ΔΕΠΠΣ) 
(www.pi-schools.gr/programs/depps) σκοπός του γλωσσικού μαθήματος είναι η ανάπτυξη 
της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά τον 
προφορικό και γραπτό λόγο τόσο για τις ανάγκες του σχολείου όσο και για τις ανάγκες της 
ευρύτερης κοινωνίας. Η γνώση της γλώσσας συνεπάγεται την επικοινωνία μέσω αυτής και 
την παραγωγή νοήματος με την ομιλία ή τη γραφή καθώς και την εξαγωγή νοήματος με την 
ακρόαση κάποιου προφορικού μηνύματος ή την ανάγνωση κάποιου γραπτού(Βάμβουκας, 
2004). Έτσι η γλώσσα στα πλαίσια της κοινωνίας και του σχολείου νοείται ως σύστημα 
επικοινωνίας αλλά και μέσο υλοποίησης των σκοπών των άλλων μαθημάτων και γενικά της 
εκπαίδευσης. Αντιμετωπίζεται, επίσης ως μέσο δράσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, 
αλλά και ως μέσο κατανόησης, περιγραφής και μετατροπής της πραγματικότητας. Μέσω της 
λογοτεχνίας διευρύνεται η αντίληψη των μαθητών για τον κόσμο ενώ παράλληλα τονίζεται η 
διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, με δεδομένο τον πολυπολυτισμικό 
χαρακτήρα της σημερινής κοινωνίας η γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ένταξης των 
αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία. 

Σε γενικές γραμμές οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
σχετικά με τον προφορικό και γραπτό λόγο είναι οι ακόλουθοι: 

 να χρησιμοποιούν συνειδητά φραστικές επιλογές ανάλογα με την περίσταση 
επικοινωνίας, ελέγχοντας την αποδοχή του λόγου τους. 

 Να είναι σε θέση να εκφράσουν προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις, απόψεις, 
συναισθήματα, αποφεύγοντας συνήθη φραστικά λάθη. 
Ειδικότερα, σχετικά με το γραπτό λόγο οι μαθητές τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο πρέπει 
να είναι σε θέση: 

 να αποδώσουν περιληπτικά το περιεχόμενο διάφορων κειμενικών ειδών αλλά και να 
συντάσσουν οι ίδιοι διάφορους τύπους κειμένων για διάφορους σκοπούς και αποδέκτες. 

  Να είναι  σε θέση να εκφράσουν την προσωπική τους γνώμη και τα συναισθήματά 
τους πάνω σε αυτά.  
Επιπλέον το ΔΕΠΠΣ υπογραμμίζει πως ένας από τους σκοπούς του γλωσσικού μαθήματος 
είναι οι μαθητές να διαβάζουν για προσωπική ευχαρίστηση, επιλέγοντας οι ίδιοι βιβλία και 
εφημερίδες της αρεσκείας τους και μέσα από αυτά η αναγνωστική τους ικανότητα να 
αξιοποιηθεί ως τρόπος κατάκτησης νέων γνώσεων. 
 Στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρονται οι ειδικοί σκοποί του 
γλωσσικού μαθήματος, σύμφωνα με τους οποίους ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας και  σκέψης για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες 
γνώσεις και εμπειρίες. Σημαντικότεροι σκοποί του ΑΠΣ είναι ο μαθητής: 

 να κατανοεί τη σημασία, την πρόθεση και το περιεχόμενο κάθε είδους λόγου και να 
είναι ο ίδιος σε θέση να παράγει λόγο κατάλληλο ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, 
όντας σε θέση να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο, να περιγράψει την εξωτερική 
πραγματικότητα και τελικά να αποκτήσει τις βάσεις μιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης 
ώστε να αξιολογεί τα διάφορα μηνύματα. 
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 Να γνωρίσει επιπλέον ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων και να τις αγαπήσει 
συνειδητοποιώντας την κοινωνική και γεωγραφική ποικιλία της Ελλάδας.  

 Τέλος να αποκτήσει ευχέρεια πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και 
να είναι σε θέση να επεξεργαστεί στοιχειωδώς κείμενα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Τέλος το ΑΠΣ θέτει τους στόχους και τις θεματικές ενότητες ανά τάξη και προτείνει 
ενδεικτικές δραστηριότητες για τον προφορικό λόγο, την κατανόηση και την παραγωγή του 
γραπτού λόγου, τη λογοτεχνία, το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τη διαχείριση πληροφοριών. 
 
ΑΠΣ και γραπτή έκφραση 
Η παραγωγή γραπτού λόγου σύμφωνα με το ΑΠΣ αρχίζει στις δύο πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να διατυπώνει γραπτά 
νοήματα. Στη Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού αποσκοπεί στη διεύρυνση των ικανοτήτων τους στο 
γραπτό λόγο προσθέτοντας την ακριβή και αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία με τη 
χρησιμοποίηση ύφους αναλόγου με την περίσταση επικοινωνίας. Τέλος, ολοκληρώνοντας το 
παιδί το Δημοτικό Σχολείο πρέπει να είναι σε θέση να συστηματοποιεί τη βιωματική και 
σχολική γνώση με όργανο το γραπτό λόγο. Σε πολλές από τις ενδεικτικές δραστηριότητες 
υπογραμμίζεται η διαθεματική σύνδεση της παραγωγής του γραπτού λόγου  στα πλαίσια του 
γλωσσικού μαθήματος με άλλα μαθήματα. Έτσι οι δραστηριότητες παραγωγής γραπτού 
λόγου δεν περιορίζονται πια μόνο στο γλωσσικό μάθημα, καθώς προτείνονται ποικίλες 
δραστηριότητες γραπτού λόγου στα πλαίσια όλων των μαθημάτων. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
βήμα καθώς η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια σύνθετη γνωστική διαδικασία που 
δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα ενεργητικής εμπλοκής στην οργάνωση της γνώσης  
χρησιμοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες τους για να 
κατανοήσουν τα νέα δεδομένα (Vacca & Linek, 1992). Είναι επιπλέον μια διαδικασία που 
απαιτεί συντονισμένη εργασία εννοιολογικών, ψυχοκινητικών, γλωσσολογικών και 
οργανωτικών δεξιοτήτων (Παπούλια – Τζελέπη, 2000). Ήδη από την προηγούμενη 
αναθεώρηση του ΑΠΣ περιορίστηκε η εκτενής διδασκαλία της γραμματικής σύμφωνα με τα 
παραδοσιακά δεδομένα και  δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην προφορική και γραπτή έκφραση 
των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες τροποποιήσεις του ύφους ανάλογα με τις 
συνθήκες επικοινωνίας. Ενώ όμως το ΑΠΣ ακολούθησε την προοδευτική οδό, δε συνέβη το 
ίδιο με τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία δεν ήταν ικανά να συνοδοιπορήσουν  με το ΑΠΣ στο 
δρόμο της προόδου. Έτσι, ενώ από τη μια πλευρά το ΑΠΣ παρουσίαζε τη γλώσσα σαν 
κώδικα και μέσο επικοινωνίας, τα παλιά σχολικά εγχειρίδια «η γλώσσα μου» δεν δίδασκαν τη 
γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό σε ως    κάτι τέτοιο. (Μήτσης, 2004). 
 
Η κειμενοκεντρική προσέγγιση 
Σύμφωνα με την κειμενοκεντρική προσέγγιση υπάρχουν κανόνες και δομές που υπερβαίνουν 
τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της λέξης και της πρότασης και αφορούν 
ολόκληρο το κείμενο. Όταν το άτομο γνωρίζει τους κανόνες αυτούς είναι σε θέση να 
κατανοεί το λόγο των άλλών αλλά και να παράγει το ίδιο λόγο που θα είναι κατανοητός από 
τους άλλους. Η κειμενοκεντρική προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με το παραδοσιακό 
μοντέλο διδασκαλίας του γραπτού λόγου που αντιμετωπίζει τη γραπτή έκφραση ως έμφυτο 
ταλέντο του μαθητή και γενικότερα θεωρεί πως αναπτύσσεται βασιζόμενη στις μιμητικές 
δυνατότητες των μαθητών  και τη διαισθητική μάθηση. Αυτή η διδακτική προσέγγιση 
αποδείχτηκε αναποτελεσματική στην πράξη, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την παραγωγή μη 
αφηγηματικών κειμένων από τους μαθητές ιδιαίτερα των χαμηλότερων κοινωνικών 
στρωμάτων, στην καθημερινότητα των οποίων επικρατεί ο σύντομος προφορικός  και 
αφηγηματικός λόγος, που είναι οργανωμένος με βάση τον άξονα της χρονικής συσχέτισης. 
Όμως απαραίτητο για τη συνέχιση των σπουδών και συχνά για την κοινωνική άνοδο είναι η 
αποτελεσματική συγγραφή μη αφηγηματικών κειμένων με γλώσσα που δε χρησιμοποιείται 
στο περιβάλλον μαθητών από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Από τα παραπάνω 
προκύπτει η αναγκαιότητα άμεσης διδασκαλίας όλων των κειμενικών ειδών μέσα στο 
σχολείο, ώστε αυτό να παίξει εξισορροπητικό ρόλο, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες κοινωνικής 
ανόδου σε όλους τους μαθητές. 
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Σύμφωνα με την κειμενοκεντρική προσέγγιση η διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος πρέπει να επεκταθεί πέρα από τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων 
συμπεριλαμβάνοντας και άλλα είδη γραπτού λόγου όπως το πραγματολογικό, το 
επιχειρηματολογικό, το χρηστικό, η διδασκαλία των οποίων μπορεί να αρχίσει από τη Γ΄ 
Δημοτικού (Ματσαγγούρας, 2001). Επιπλέον, η κειμενοκεντρική προσέγγιση υπογραμμίζει 
τον επικοινωνιακό χαρακτήρα του γραπτού λόγου καθώς και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ 
του κοινωνικού ρόλου και της διαμόρφωσης της δομής, του περιεχομένου και του ύφους 
κάθε κειμένου, αναγνωρίζοντας το τελευταίο ως μια κοινωνική κατασκευή, που 
διαμορφώνεται ανάλογα με την κοινωνική λειτουργία που πρόκειται να επιτελέσει.  
Επομένως, για να μπορέσει κανείς να συγγράψει ένα καλό κείμενο πρέπει προηγούμενος να 
ξεκαθαρίσει την περίσταση της επικοινωνίας. (Bereiter and  Scardamalia,1987).  

 
Είδη κειμένων 
Με βάση την κειμενοκεντρική διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή γραπτού λόγου 
(Ματσαγγούρας 2001) μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της γραπτής έκφρασης πρέπει να 
περιλαμβάνει: 

 τη διάκριση των κειμένων σε είδη 
 τη διάκριση της δομής κάθε κειμενικού είδους 
 τον τρόπο συγκρότησης επιμέρους δεδομένων σε ένα ενιαίο κείμενο 
 την ανάδειξη του κυρίαρχου άξονα συγκρότησης για κάθε κειμενικό είδος. 

Συγκεκριμένα στα αφηγηματικά κείμενα κυρίαρχος άξονας συγκρότησης είναι ο χρονικός, 
στα περιγραφικά ο σχετικός με το χώρο, στα πραγματολογικά ο αιτιοκρατικός και τέλος στα 
επιχειρηματολογικά ο λογικός. 

 Την ανάδειξη της γραμματικής των κειμένων 
 Την ανάδειξη του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο το κείμενο εκπληρώνει τον 

επικοινωνιακό του ρόλο. 
Τέλος, στο σημείο αυτό παρεμβάλλουμε μια σύντομη ανάλυση του όρου «πραγματολογικό» 
κείμενο. Το πραγματολογικό κείμενο είναι μη  λογοτεχνικό  κείμενο που προσφέρει 
οργανωμένο υλικό για το φυσικό και κοινωνικό κόσμο. Στα σχολικά βιβλία υπάρχουν 
κείμενα που δεν είναι ούτε λογοτεχνικά, ούτε λίστες πληροφοριών ούτε επιχειρηματολογικά. 
(Κουλουμπαρίτση, 2003). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας υιοθετούμε τον όρο 
«πληροφορικά» που είναι σύμφωνος και με τα βιβλία του δασκάλου και με την ευρύτερη 
βιβλιογραφία. 
 
Μέθοδος 
Πρώτα, δίνονται οι κατηγορίες των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια 
και το αντίστοιχο ποσοστό για κάθε κατηγορία. Αυτό γίνεται και για τα τέσσερα τεύχη του 
βιβλίου «η γλώσσα μου» της Γ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης (Σύνολο: 12 τεύχη). Μετά, απομονώνεται 
το ποσοστό των ασκήσεων της γραπτής έκφρασης και περιγράφεται το πώς κατανέμεται το 
ποσοστό αυτό (περιγραφή, αφήγηση, επιχείρημα κ.α.) συνολικά σε κάθε τάξη. Ακολούθως, η 
ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και για τα καινούρια σχολικά εγχειρίδια (με τα αντίστοιχα 
κεφάλαια από το τετράδιο   εργασιών) της Γ΄ τάξης, με τίτλο «Τα απίθανα μολύβια» (3 
τεύχη, 2 τετράδια εργασιών), της Ε΄ τάξης, με τίτλο «Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι» (3 τεύχη, 
2 τετράδια εργασιών) και της Στ΄ τάξης, με τίτλο «Λέξεις… Φράσεις… Κείμενα» (3 τεύχη, 2 
τετράδια εργασιών). Αποτελέσματα 
 

Είδη Ασκήσεων Γ΄ Δημοτικού Νέα Βιβλία 
(ΝΒ) 

Παλιά Βιβλία 
(ΠΒ) 

1) Κατανόηση Κειμένου 29% 1% 
2) Παραγωγή Προφορικού Λόγου 6% 0% 
3) Παραγωγή Γραπτού Λόγου 17% 6% 
4) Λεξιλόγιο – Ορθογραφία 28% 47% 
5) Γραμματική Συντακτικό 14% 37% 
6) Διαθεματικές Δραστηριότητες 3% 0% 
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7) Δραματοποιήσεις 1% 0% 
8) Μεικτές 1% 0% 
9) Μικτές με Παραγωγή Γραπτού Λόγου 2% 0% 
10) Συμπλήρωση Κενών 0% 9% 
Σύνολο 100% 100% 

  Πίνακας 1: Είδη ασκήσεων Γ’ Δημοτικού 
 
 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου 
 Γ΄ Δημοτικού 

Νέα Βιβλία 
(ΝΒ) 
 

Παλιά Βιβλία 
(ΠΒ) 

1) Αφηγήσεις 11% 26% 
2) Περιγραφές 10% 29% 
3) Επιχειρηματολογικά κείμενα 17% 3% 
4) Χρηστικά Κείμενα 33% 8% 
5) Διάλογοι 6% 11% 
6) Πληροφορικά κείμενα 10% 5% 
7) Περιλήψεις 3% 5% 
8) Τίτλοι 3% 13% 
9) Ποιήματα 3% 0% 
10)Μικτά Κείμενα 2% 0% 
Σύνολο 100% 100% 

  Πίνακας 2: Παραγωγή γραπτού λόγου στην Γ’ Δημοτικού 
 
 

Ε΄ Τάξη 
Είδη Ασκήσεων Νέα Βιβλία (ΝΒ) Παλιά Βιβλία 

(ΠΒ) 
1) Κατανόηση Κειμένων 10% 2% 
2) Παραγωγή Προφορικού Λόγου 6% 0% 
3) Παραγωγή Γραπτού Λόγου 13% 6% 
4) Λεξιλόγιο – Ορθογραφία  14% 54% 
5) Γραμματική – Συντακτικό 38% 35% 
6) Διαθεματικές 5% 0% 
7) Μικτές 7% 1% 
8) Μικτές με Παραγωγή Γραπτού Λόγου 7% 0% 
9)Συμπλήρωση Κενών 0% 1% 
Σύνολο 100% 100% 

Πίνακας 3: Είδη ασκήσεων Ε’ τάξης 
 
 
 

Ε΄ Τάξη 
Παραγωγή Γραπτού Λόγου Νέα Βιβλία (ΝΒ) Παλιά Βιβλία 

(ΠΒ) 
1) Αφήγηση 26% 19% 
2) Περιγραφή 11% 31% 
3) Επιχειρηματολογικά κείμενα 7% 13% 
4) Χρηστικά Κείμενα 18% 3% 
5) Διάλογοι 7% 0% 
6) Πληροφορικά κείμενα 14% 19% 
7) Περιλήψεις 7% 3% 
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8) Μικτά Κείμενα 3% 6% 
9) Τίτλοι 7% 6% 
Σύνολο 100% 100% 

                            Πίνακας 4: Παραγωγή γραπτού λόγου στην Ε΄ τάξη 
 
 

Στ΄ τάξη 
Είδη Ασκήσεων Νέα Βιβλία (ΚΒ) Παλιά Βιβλία 

(ΠΒ) 
1) Κατανόηση Κειμένων 18% 0% 
2) Παραγωγή Προφορικού Λόγου 7% 0% 
3) Παραγωγή Γραπτού Λόγου 14% 5% 
4) Λεξιλόγιο – Ορθογραφία  14% 59% 
5) Γραμματική – Συντακτικό 26% 33% 
6) Διαθεματικές 5% 0% 
7) Μικτές 7% 2% 
8) Μικτές με Παραγωγή Γραπτού Λόγου 8% 0% 
Σύνολο 100% 100% 

                          Πίνακας 5: Είδη Ασκήσεων Στ΄ Τάξης 
 
 

Στ΄ Τάξη 
Παραγωγή Γραπτού Λόγου Νέα Βιβλία 

(ΝΒ) 
Παλιά Βιβλία 
(ΠΒ) 

1) Αφήγηση 28% 31% 
2) Περιγραφή 12% 41% 
3) Επιχειρηματολογικά κείμενα 14% 0% 
4) Χρηστικά Κείμενα 19% 10% 
5) Διάλογοι 5% 3% 
6) Πληροφορικά κείμενα 11% 10% 
7) Περιλήψεις 11% 3% 
Σύνολο 100% 100% 

                        Πίνακας 6: Παραγωγή γραπτού λόγου στη  Στ’ Τάξη 
 
Συμπεράσματα 
Μια γενική παρατήρηση που προκύπτει βλέποντας συνολικά τα αποτελέσματα είναι πως το 
μεγαλύτερο μέρος των ασκήσεων των σχολικών εγχειριδίων «Η γλώσσα μου» αποτελούνταν 
από ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού, λεξιλογίου και ορθογραφίας. Συγκεκριμένα, 
δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου δεν υπήρχαν, ενώ και ο αριθμός των 
δραστηριοτήτων κατανόησης περιεχομένου ήταν εξαιρετικά περιορισμένος στα βιβλία του 
μαθητή, καθώς ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης περιλαμβάνονταν στο βιβλίο του 
δασκάλου και είχαν μορφή ερωταποκρίσεων παιδιών δασκάλου. Στα σύγχρονα σχολικά 
εγχειρίδια οι ερωτήσεις κατανόησης και συζήτησης πάνω στο κείμενο, υπάρχουν στο βιβλίο 
του μαθητή και υπάρχει για πρώτη φορά ξεχωριστή κατηγορία δραστηριοτήτων παραγωγής 
προφορικού λόγου, στις οποίες ο δάσκαλος λειτουργεί συντονιστικά καθώς πρόκειται για 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις αποτελούσαν σημαντικό ποσοστό στα 
προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια (Γ΄: 37%, Ε΄: 35%, Στ΄: 33%) γιατί για τη συγγραφή τους 
είχε χρησιμοποιηθεί η δομική προσέγγιση. Μέχρι τη δεκαετία του ΄70 στο εξωτερικό και 
μέχρι πολύ αργότερα στην Ελλάδα επικρατούσε η δομική προσέγγιση του γραπτού με 
παράλληλες αναζητήσεις της επικοινωνιακής. Συνεπώς στόχος των ασκήσεων ήταν η 
ικανότητα παραγωγής ορθών γραμματικά προτάσεων (Παπαρίζος,1989). Επιπλέον η 
προσέγγιση της γλώσσας, όπως γινόταν στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια δεν ασκούσε 
τους μαθητές στη δημιουργική της χρήση. Τα παραδείγματα των ασκήσεων ήταν τις 
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περισσότερες φορές απομονωμένες προτάσεις που χρησιμοποιούνταν έξω από το κείμενο για 
να λειτουργήσουν ως παραδείγματα επεξεργασίας κάποιου γραμματικού ή συντακτικού 
φαινομένου, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της γλώσσας. Επίσης συχνότατο ήταν το 
είδος των ασκήσεων  που ζητούσε από τους μαθητές να κάνουν επιτυχείς συσχετίσεις όρων 
(π.χ συσχέτιση ουσιαστικού – επιθέτου, μετατροπή προτάσεων από τον ενικό στο πληθυντικό 
κτλ).Τέτοιου είδους ασκήσεις όμως δεν καταφέρνουν να επιφέρουν ούτε εμπέδωση της 
συγκεκριμένης γνώσης μακροπρόθεσμα, ούτε προάγουν την ικανότητα των μαθητών για 
αποτελεσματική επικοινωνία, γιατί το πως μιλώ για μια γλώσσα είναι διαφορετικό από το 
μιλώ μια γλώσσα(Χαραλαμπόπουλος, Χατζησαββίδης,1997). Εξάλλου, η γλώσσα δε 
μαθαίνεται αλλά κατακτάται με άμεση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη γλωσσική 
δραστηριότητα (Μήτσης, 2004). 

 Στα νέα σχολικά εγχειρίδια υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός ασκήσεων γραμματικής 
και συντακτικού, ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις (Γ΄:14%, Ε΄: 38%, Στ: 26%) αλλά είναι 
ποιοτικά διαφοροποιημένος από τις ασκήσεις των προηγούμενων εγχειριδίων. Ο αριθμός 
δομικών ασκήσεων αναπαραγωγής σύμφωνα με το κλητικό παράδειγμα είναι περιορισμένος, 
ενώ το ενδιαφέρον της διδασκαλίας της γραμματικής μετατοπίζεται στο επίπεδο γραμματικής 
των κειμένων. Έτσι η γραμματική δεν απομονώνεται από το κείμενο αλλά διδάσκεται μέσα 
από αυτό αποσκοπώντας πια να συντελέσει στη συνειδητοποίηση της χρήσης και της 
λειτουργίας της γλώσσας από το μαθητή, όντας σε συμφωνία με το ΔΕΠΠΣ που ορίζει πως 
«σκοπός της διδασκαλίας της γραμματικής είναι η συνειδητοποίηση της λειτουργίας της 
γλώσσας στην επικοινωνία».  

Οι ασκήσεις λεξιλογίου και ορθογραφίας καταλάμβαναν ένα επίσης μεγάλο μέρος 
των σχολικών εγχειριδίων «η γλώσσα μου» (Γ΄: 47%, Ε΄: 54%, Στ΄:59%). Η ορθογραφία 
διδασκόταν σε όλες τις τάξεις με τη μορφή του «γράφω και μαθαίνω» και τη μορφή «λέξεις 
για την καρτέλα». Στις ασκήσεις λεξιλογίου συχνά δίνονταν διάφορες λέξεις, τις οποίες τα 
παιδιά έπρεπε να ταξινομήσουν σχηματίζοντας οικογένειες λέξεων. Τα νέα βιβλία 
συμπεριλαμβάνουν και αξιοποιούν αυτές τις γνωστικές ενότητες εντελώς διαφορετικά. Στην 
ορθογραφία της Γ΄ τάξης τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν κενά σε λέξεις ενταγμένες 
σε προτάσεις. Έτσι ασκούν  μεταγνωστικό έλεγχο στο γραπτό, αφού για να ολοκληρώσουν 
την άσκηση πρέπει να σκεφτούν το γιατί και δεν περιορίζονται στην παθητική αντιγραφή 
μιας πρότασης όπως συνέβαινε παλιότερα. Στα βιβλία των μεγάλων τάξεων η ορθογραφία 
και το λεξιλόγιο διδάσκονται από κοινού και συχνά με παιγνιώδη τρόπο μέσα από 
κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα και συμπληρώσεις κειμένων που υποδεικνύουν την επιλογή του 
κατάλληλου λεξιλογίου σύμφωνα με την περίσταση επικοινωνίας. Το ποσοστό ασκήσεων 
λεξιλογίου και ορθογραφίας στα νέα βιβλία καταλαμβάνει: στη Γ΄: 28%, Ε΄: 14%, Στ΄:14%. 

Ένα καινούριο είδος δραστηριοτήτων που ενυπάρχει στα καινούρια σχολικά 
εγχειρίδια είναι οι διαθεματικές. Η αξία των διαθεματικών δραστηριοτήτων είναι μεγάλη, 
καθώς συμβάλλει στην ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης (Ματσαγγούρας, 2006) και στη 
σύνδεσή της με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Οι διαθεματικές δραστηριότητες 
καταλαμβάνουν το 3% των ασκήσεων στη Γ΄ Δημοτικού και το 5% στις μεγάλες τάξεις. Με 
άλλα λόγια σε κάθε  ενότητα περιλαμβάνονται τουλάχιστον 2 διαθεματικές δραστηριότητες.  

Τέλος στα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν περιλαμβάνονται καθόλου ασκήσεις 
Συμπλήρωσης κενών. Αυτό το είδος ασκήσεων έχει θεωρηθεί γνωστικά άσκοπο εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που χρησίμευε για τον εντοπισμό του γραμματικού ή συντακτικού 
φαινομένου που επρόκειτο να διδαχτεί στη συνέχεια (Παπαρίζος). 

 
Η παραγωγή γραπτού λόγου στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια  
Σημαντικές αλλαγές έχουν λάβει χώρα στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου 
ποσοτικές και ποιοτικές. Αρχίζοντας από τις ποσοτικές το ποσοστό ασκήσεων παραγωγής 
γραπτού λόγου έχει αυξηθεί σημαντικά στα νέα σχολικά εγχειρίδια (Γ΄: 19%, Ε΄:20%, 
Στ΄:22%) σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια «η γλώσσα μου», όπου η παραγωγή γραπτού 
λόγου ήταν αρκετά περιορισμένη (Γ΄: 6%. Ε΄:6%, Στ΄:5%). Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται 
πως έχουν τον έλεγχο και την κατοχή της διαδικασίας του γραπτού λόγου. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί εφόσον έχουν συχνά τη δυνατότητα να εκφράζονται μεσώ του γραπτού λόγου 
(Graves,1989), δυνατότητα που τα προηγούμενα εγχειρίδια δεν την έδιναν. Επίσης στα 
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προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια διδάσκονταν κατά κύριο λόγο δύο κειμενικά είδη: η 
αφήγηση (Γ΄26%, Ε΄: 19%, Στ΄:31% του συνόλου ασκήσεων παραγωγής γραπτού λόγου) και 
η περιγραφή (Γ΄: 29%, Ε΄: 31%, Στ΄: 41%)και όλα τα άλλα κειμενικά είδη ουσιαστικά 
παραμελούνταν. Στα νέα σχολικά εγχειρίδια διδάσκονται όλα τα κειμενικά είδη σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Τα χρηστικά κείμενα και το επιχείρημα διδάσκονται εκτενέστερα ήδη 
από τη Γ΄ Δημοτικού, χωρίς να παραβλέπεται γενικά πως  τα διαφορετικά είδη του γραπτού 
λόγου απαιτούν και διαφορετικού τύπου διδασκαλία. Για παράδειγμα η συγγραφή ενός 
επιχειρηματολογικού ή ενός πληροφορικού κειμένου δεν ταυτίζεται ως προς το περιεχόμενο 
και τη δομή με τη συγγραφή ενός αφηγηματικού κειμένου. Στα νέα σχολικά εγχειρίδια 
γίνεται διδασκαλία όλων των κειμενικών ειδών, υπάρχουν πίνακες που συμβουλεύουν για τον 
τρόπο δόμησης των κειμένων, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται και η γραμματική των 
κειμένων (π.χ για την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα επίθετα και για την ακρίβεια της 
χρειάζονται αρκετά τα οποία παρατίθενται με ασύνδετο σχήμα). 

Σημαντικές όμως είναι οι αλλαγές που υπάρχουν στην οργάνωση της παραγωγής 
γραπτού λόγου στα σύγχρονα εγχειρίδια σε σχέση με τα παλαιότερα. Σε κάθε κεφάλαιο  στο 
βιβλίο του μαθητή γίνεται αναφορά στα αντικείμενα διδασκαλίας ανά ενότητα με τη μορφή 
των προοργανωτών. Εκεί αναφέρεται και το είδος λόγου με το οποίο ασχολείται η κάθε 
ενότητα. Ο μαθητής έρχεται αρχικά σε επαφή με το κειμενικό είδος μέσα από διάφορα 
αυθεντικά κείμενα, όπως λογοτεχνικά, άρθρα εφημερίδων, διαδικτύου κ.ά. Στη συνέχεια 
γίνεται προφορική επεξεργασία του θέματος ομαδοσυνεργατικά, κάτι που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό γιατί ο γραπτός λόγος ισχυροποιείται μέσα από τον προφορικό λόγο και την 
παρακολούθηση συζητήσεων(Vacca & Linek, 1992). Επίσης σε κάθε τεύχος δίνεται ένας 
πίνακας με τίτλο «διορθώνω το γραπτό μου», όπου επισημαίνεται στο μαθητή τι πρέπει να 
λάβει υπόψη   του, προκειμένου ο ίδιος να επιφέρει βελτιώσεις στο γραπτό του. Αυτή είναι 
μια καθαρά μεταγνωστική δραστηριότητα, η οποία κινητοποιεί το μαθητή να σταθεί ο ίδιος 
κριτικά απέναντι στο γραπτό του και να επιφέρει τις πρώτες διορθώσεις. Θα λέγαμε λοιπόν, 
πως ο γραπτός λόγος είναι μια διαδικασία (Graves,1985) και πως έτσι  αντιμετωπίζεται από 
τα νέα σχολικά εγχειρίδια σε αντίθεση με τα προηγούμενα που τον αντιμετωπιζόταν ως 
προϊόν, καθώς η γραπτή έκφραση αποτελούσε μέρος κάποιων κεφαλαίων μόνο, αλλά και εκεί 
δεν αντιμετωπιζόταν συστηματικά.  

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο γραπτός λόγος είναι μια κοινωνική 
δραστηριότητα. Αυτό που γράφουμε, ο τρόπος που γράφουμε και αυτός στον οποίο 
γράφουμε  έχει να κάνει με τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης.  Ο τρόπος που γράφουμε σε κάποιο οικείο πρόσωπο σε σχέση με ένα 
επίσημο φορέα διαφοροποιείται. Προκειμένου λοιπόν να παραγάγει κανείς αποτελεσματικό 
γραπτό λόγο απαιτείται να γνωρίζει: το σκοπό για τον οποίο γράφει, τις σχετικές πεποιθήσεις 
και συμπεριφορές, που αποτελούν κοινωνικές παραμέτρους, και να μπορεί να προβλέψει την 
αντίδραση των άλλων για το γραπτό του (Hayes,1996).Έτσι στα νέα σχολικά εγχειρίδια οι 
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου είναι συγκεκριμένες και σαφείς διευκρινίζοντας 
το λόγο συγγραφής και τον παραλήπτη του γραπτού σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση με τα 
προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια που οι δραστηριότητες δίνονταν πολύ γενικά και σπάνια 
διευκρινιζόταν ο παραλήπτης του γραπτού, αλλά εννοούνταν ως παραλήπτης και αξιολογητής 
του ο δάσκαλός, μειώνοντας έτσι τα κίνητρα των μαθητών για αποτελεσματικό γράψιμο.  

Τέλος ένα μέρος των διαθεματικών δραστηριοτήτων ζητά από τους μαθητές να 
συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με κάποιο θέμα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης τους με μια περίληψη συγκεκριμένου αριθμού λέξεων(δραστηριότητες Στ΄ 
τάξης). Πρόκειται δραστηριότητες με ξεχωριστή βαρύτητα γιατί εμπλέκουν το μαθητή στην 
αξιολόγηση πληροφοριών που απαιτεί κριτική σκέψη και στη συνέχεια του ζητά να 
παραγάγει όχι ένα απλό κείμενο αλλά ένα μετακείμενο, όπως η περίληψη για τη σύνταξη του 
οποίου είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του μηχανισμού επιλογής των σημαντικότερων 
πληροφοριών και μετασχηματισμού τους σε λεκτικά συνοπτικότερα και νοηματικά 
πυκνότερα σχήματα (Ματσαγγούρας, 2001). 
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Συζήτηση 
Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως τα νέα βιβλία δίνουν στους μαθητές περισσότερες 
δυνατότητες έκφρασης μέσα από το γραπτό λόγο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η 
εξοικείωση με το γραπτό λόγο  μπορεί να τον καταστήσει εργαλείο οργάνωσης των γνώσεων, 
άρα και σημαντικό εφαλτήριο για  κατανόηση όλων των άλλων μαθημάτων. Επίσης η 
παραγωγή γραπτού λόγου συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 
2001), γιατί ο γραπτός λόγος δίνει στη σκέψη συγκεκριμένη μορφή, γεγονός που είναι 
απαραίτητο για να καταστεί η σκέψη αντικείμενο αξιολόγησης από το ίδιο το άτομο, 
ενεργοποιώντας τους μεταγνωστικούς μηχανισμούς ελέγχου. Οι μηχανισμοί αυτοί δίνουν στο 
άτομο τη δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης των σχολικών γνώσεων και των γνώσεων της 
ευρύτερης κοινωνίας, μετατρέποντας τες σε εμπειρίες ζωής για το άτομο, διδάσκοντας του 
παράλληλα τον τρόπο για να στέκεται κριτικά απέναντι στον κόσμο διαχωρίζοντας τη γνώμη 
του από τις θέσεις των άλλων. 
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«Το Λεξικό μας» για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου 
 

Καψάλης Γ.Δ., Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Ιωαννίνων 
 

Περίληψη 
Η συγγραφική ομάδα (Γεώργιος Δ. Καψάλης, Αθανάσιος Πασχάλης, Στέφανος Τσιάλος, Δημήτρης 
Γουλής) του Λεξικού για τις τάξεις Δ’-ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου θα παρουσιάσει το πρώτο 
εγκεκριμένο σχολικό Λεξικό, το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους μαθητές των παραπάνω τάξεων. 
Θα προηγηθεί μία εισαγωγή στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
κατά τη συγγραφή των νέων σχολικών εγχειριδίων, επισημαίνοντας πλεονεκτήματα και ενδεχομένως 
αδυναμίες με βάση τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη συγγραφή του συγκεκριμένου Λεξικού. 
Θα ακολουθήσει μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση του Λεξικού, σύμφωνα με  τους επιμέρους άξονες 
που έχει γραφτεί,   αναδεικνύοντας συγχρόνως  τις επιμέρους πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει ο 
χρήστης του είτε αυτός είναι εκπαιδευτικός είτε είναι μαθητής. Τέτοιοι άξονες, εκτός από το κύριο 
σώμα του Λεξικού και τα κλιτικά παραδείγματα, είναι, για παράδειγμα, το Λεξιλόγιο των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τα Γεγονότα-Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας.  Ιδιαίτερη αναφορά θα 
γίνει εκτός από το χρηστικό και στον παιδαγωγικό ρόλο του Λεξικού. 
    
Είναι γεγονός ότι θα μπορούσε κανείς εύκολα να υποθέσει πως όλοι οι φορείς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλ. δάσκαλοι, μαθητές και γονείς, θεωρούσαν και θεωρούν ως 
αναγκαία και χρήσιμη την έκδοση και ακολούθως τη διανομή ενός Σχολικού Λεξικού σε 
όλους τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Έτσι είναι επόμενο να προβληματίζει το 
γεγονός ότι  μέχρι σήμερα στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης δεν είχε γραφτεί και 
δεν διανεμήθηκε στους μαθητές ένα τέτοιο Λεξικό. Φαίνεται, ωστόσο, πως το γεγονός αυτό 
βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τις ιδιαίτερες δυσκολίες που εμφανίζει γενικότερα ένα 
τέτοιο εγχείρημα. Οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να αναφέρονται μάλιστα σε 
περισσότερα επίπεδα και να μην περιορίζονται υποχρεωτικά στην έκταση του Λεξικού ή 
στην οργάνωση των πληροφοριών που αυτό μπορεί να  προσφέρει στους μικρούς 
αναγνώστες. 

Είναι βέβαια, επίσης, γνωστό ότι οι διάφοροι Εκδοτικοί Οίκοι κυκλοφόρησαν κυρίως 
κατά τα τελευταία χρόνια μια σειρά από Ορθογραφικά και Ερμηνευτικά Λεξικά, που έχουν 
ως αποδέκτες τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. 

Σε κάθε περίπτωση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια της συγγραφής των 
νέων σχολικών εγχειριδίων, προκήρυξε και τη συγγραφή δύο Λεξικών για το Δημοτικό 
Σχολείο, από τα οποία το ένα απευθύνεται στους μαθητές των  τριών πρώτων τάξεων και το 
δεύτερο, το οποίο και θα σας παρουσιάσουμε, απευθύνεται αντίστοιχα στους μαθητές των 
τριών τελευταίων τάξεων  του Δημοτικού Σχολείου.  

Τη συγγραφή του Λεξικού για τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ ανέλαβε, ύστερα από τις 
γνωστές διαδικασίες που ακολούθησε  το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η «Ομάδα των 
Ιωαννίνων», όπως αποκληθήκαμε, αποτελούμενη από τον ομιλούντα, από τον κ. Αθανάσιο 
Πασχάλη, Δρ του Π.Τ.Δ.Ε, σχολικό Σύμβουλο, τον κ. Στέφανο Τσιάλο, Δρ του Π.Τ.Ν., 
εκπαιδευτικό και τον κ. Δημήτρη Γουλή, υποψ. Διδάκτορα του Π.Τ.Δ.Ε., εκπαιδευτικό, όπου 
εκτός από μια ιεραρχική εκπροσώπηση των διαφόρων επιπέδων της εκπαίδευσης και τον 
επιστημονικό αλλά και προσωπικό, θα έλεγα, ειρμό της συγγραφικής ομάδας, οι δύο πρώτοι 
από τους τέσσερις είχαμε συνεργαστεί, έχοντας αναλάβει την επιμέλεια, και στην έκδοση του 
Αλβανο-ελληνικού Λεξικού, που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

Είναι επόμενο ότι όταν αναλαμβάνει κανείς τη συγγραφή ενός σχολικού εγχειριδίου, 
πρέπει υποχρεωτικά να αποδεχτεί και να ακολουθήσει μια σειρά από προδιαγραφές που 
τίθενται εκ προοιμίου από το φορέα υλοποίησης του έργου. Οι προδιαγραφές αυτές είναι 
γεγονός ότι κατευθύνουν, σε γενικές γραμμές, τη συγγραφική ομάδα στην επίτευξη των 
στόχων του βιβλίου. Δεν παύουν, ωστόσο, μερικές φορές να είναι σε μεγάλο βαθμό 
δεσμευτικές και να μην επιτρέπουν να αξιοποιηθούν καλύτερα δημιουργικές προτάσεις της 
εκάστοτε συγγραφικής ομάδας. Έτσι, συχνά, η συγγραφική ομάδα είναι, για παράδειγμα, 
υποχρεωμένη να διαμορφώσει τα περιεχόμενα του βιβλίου με βάση τις προδιαγραφές του 
φορέα υλοποίησης του έργου, χωρίς να είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη πιθανοί δικοί της 
προβληματισμοί για επιμέρους θεματικές ενότητες. 
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Ερχόμενοι στο  ίδιο το Λεξικό για τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ θα εκθέσουμε τις 
επιμέρους κριτικές μας επισημάνσεις και σκέψεις, κατά την παρουσίαση των αντίστοιχων 
μερών και πληροφοριών που παρέχει το Λεξικό, συνδυάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο με το 
τελικό πρακτικό αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ο Τύπος του Λεξικού ορίστηκε ως Παιδαγωγικό, 
Χρηστικό-ετυμολογικό. -Θεωρούμε ότι ίσως δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση από την 
επιβαλλόμενη στον όρο «ετυμολογικό». Βέβαια, η συγγραφική ομάδα, χωρίς να παραβλέψει 
αυτή τη διάσταση, έδωσε έμφαση στην παιδαγωγική λειτουργία του Λεξικού, στη 
φιλικότητα, την αισθητική και την αποτελεσματικότητά του ως ενός βασικού εργαλείου 
γλωσσικής αγωγής. 

Αναφορικά με τα γενικότερα στοιχεία του Λεξικού, αναφέρθηκε ήδη ότι το Λεξικό 
απευθύνεται στους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, έχει 285 
σελίδες και οι διαστάσεις του είναι 14Χ21 εκατοστά. 

Τόσο το μικρό μέγεθος όσο και ο αριθμός των σελίδων του Λεξικού βρίσκονται σε 
συνάφεια με την εύκολη και λειτουργική του χρήση. 
  Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο Λεξικό δεν μπορεί να είναι ένα λεξικό της 
νεοελληνικής γλώσσας με την ευρύτερη έννοια. Και τούτο, γιατί εκτός των άλλων, ένα τέτοιο 
λεξικό δεν θα ήταν εύχρηστο από τους μαθητές και θα έχανε γενικότερα τον επικοινωνιακό 
του χαρακτήρα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά τίθεται το ερώτημα για το μέγεθος που πρέπει 
να έχει ένα Σχολικό Λεξικό, ώστε αυτό να υποστηρίζει με επιτυχία τη  διδασκαλία του 
γλωσσικού μαθήματος στο σχολείο. Εμείς, ως συγγραφική ομάδα, όταν διαπιστώσαμε ότι 
έπρεπε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, σαράντα πέντε σελίδες του Λεξικού να διατεθούν σε 
άλλα κεφάλαια, που δεν είχαν να κάνουν με την παρουσίαση λημμάτων, υποβάλαμε αίτημα 
προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για μερική αύξηση του αριθμού των σελίδων του Λεξικού.  
Το αίτημα δεν έγινε δεκτό για λόγους που είχαν να κάνουν περισσότερο με τους όρους της 
προκήρυξης και λιγότερο με αυτό καθεαυτό  το περιεχόμενό του.  

Ο σκοπός του Λεξικού, όπως προκύπτει με σαφήνεια από τις προδιαγραφές που το 
διέπουν, συνοψίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες: -Να χρησιμεύει ως βιβλίο αναφοράς 
καθημερινής χρήσης. -Να προσφεύγει ο μαθητής σ’ αυτό με ευκολία προκειμένου να: α. Να 
βρίσκει τις σημασίες μιας λέξης αλλά και την ορθογραφία της. β. Να συνειδητοποιήσει μέσα 
από την ετυμολογία ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στη σημερινή γλώσσα έχουν 
δημιουργηθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους. γ. Να παρατηρεί τη μεταβολή της σημασίας 
μιας λέξης ανάλογα με τα συνθετικά ή τις παραγωγικές της καταλήξεις, και δ. Να 
συνειδητοποιήσει διαισθητικά τους μηχανισμούς σύνθεσης και παραγωγής νέων λέξεων. 
  Τα Περιεχόμενα του Λεξικού διαμορφώθηκαν και αυτά σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και συμπεριλαμβάνουν: -Οδηγίες για τη χρήση του Λεξικού. -Το κυρίως 
σώμα των λημμάτων του Λεξικού. -Ειδικό κεφάλαιο προφοράς των φθόγγων. -Ομώνυμα, 
παρώνυμα, συνώνυμα, αντίθετα και ταυτόσημα. -Ο τονισμός των λέξεων. -Η γραφή των 
αριθμητικών. -Το λεξιλόγιο των Η/Υ. -Πίνακας με γεγονότα-σταθμούς της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας. -Ειδικό κεφάλαιο με πίνακες κλιτικών παραδειγμάτων και ονομάτων. 
  Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο κεφάλαιο για το Λεξιλόγιο των Η/Υ, καθώς και 
στο κεφάλαιο για τα Γεγονότα-σταθμοί της νεότερης ελληνικής ιστορίας, στο οποίο θα 
επανέλθουμε  και  αργότερα. 

Ωστόσο, ένας προβληματισμός μπορεί να τεθεί κυρίως για το κεφάλαιο με τους 
Πίνακες των κλιτικών παραδειγμάτων, το οποίο καταλαμβάνει περίπου είκοσι πέντε σελίδες, 
όταν σημαντικές μορφολογικές πληροφορίες δίνονται ήδη στην ταυτότητα κάθε αντίστοιχου 
λήμματος που παρουσιάζουμε. 
  Είναι γνωστό ότι η επιλογή των λημμάτων γενικότερα ενός λεξικού εμφανίζει 
σημαντικές δυσκολίες, αφού δεν υπάρχει ένας κατάλογος λημμάτων που θα περιλαμβάνει το 
συνολικό σώμα του γραπτού και προφορικού λόγου. Η επιλογή των λημμάτων για ένα 
παιδαγωγικό, σχολικό λεξικό είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί, σε τελευταία ανάλυση, και η 
έννοια του αποκαλούμενου «Βασικού Λεξιλογίου» είναι δύσκολα προσδιορίσιμη και 
ενδεχομένως αμφισβητούμενη. Παράλληλα στο λεξιλόγιο αυτό έπρεπε να ενταχθεί και το 
λεξιλόγιο των νέων σχολικών εγχειριδίων, όταν κάποια από τα νέα γλωσσικά σχολικά 
εγχειρίδια γράφονταν κατά την ίδια χρονική περίοδο με το Λεξικό και κάποια άλλα 
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ακολούθησαν του Λεξικού. Ωστόσο, κρίνουμε ότι συμπεριλάβαμε στο Λεξικό ένα σημαντικό 
και αντιπροσωπευτικό σώμα λημμάτων, η επιλογή των οποίων έγινε σύμφωνα: -Με το 
λεξιλόγιο των βιβλίων των μεγάλων τάξεων του δημοτικού και ιδίως το βασικό λεξιλόγιο των 
βιβλίων της γλώσσας. -Συμπεριλήφθηκαν λέξεις που θα προκαλούσαν ερωτήματα στα 
παιδιά ως προς τη σημασία, την προέλευση ή τη χρήση τους. -Ελήφθη υπόψη το κριτήριο 
της συχνότητας των λέξεων. Ενώ αποφεύγονται: -Λέξεις ιδιωματικές, διαλεκτικές η 
παρωχημένες. -Λέξεις με απλή ορθογραφία ή απλή σημασία. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν δύο επισημάνσεις. Επειδή τα βιβλία της Γλώσσας 
για την  Πέμπτη και Έκτη τάξη γράφονταν παράλληλα με το Λεξικό, χωρίς να τα έχουμε ως 
συγγραφική ομάδα στην ολοκληρωμένη μορφή τους ούτε να μας έχουν αποσταλεί  
συγκεκριμένα λήμματα που χρησιμοποιήθηκαν στα βιβλία αυτά, είναι δυνατόν για κάποια 
ελάχιστα λήμματα να γίνεται παραπομπή στο Λεξικό χωρίς αυτά να υπάρχουν σ’ αυτό. Σε  
αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί λήμματα με ανάλογους σχηματισμούς, 
ενώ θα επιδιωχθεί τα λήμματα αυτά να συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση του Λεξικού. 
Η δεύτερη επισήμανση έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Λεξικό μπορεί να αξιοποιηθεί και 
με την ηλεκτρονική μορφή του, γεγονός που εκτός από την ευχαρίστηση που προσφέρει στα 
παιδιά, πολλαπλασιάζει και τις δυνατότητες αξιοποίησής του και στην ουσία και τον αριθμό 
των λημμάτων που αυτό περιλαμβάνει. 
  Στο επίπεδο της Μικροδομής, το Λεξικό παρέχει ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών. 
Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι  η διάρθρωση των λημμάτων επιχειρείται μ’ έναν 
χρωματικό διαχωρισμό σε τρία μέρη κάθε σελίδας του Λεξικού, που παράλληλα βέβαια είναι 
διαχωρισμός και σύνδεσμος ανάμεσα στις επιμέρους πληροφορίες που υπάρχουν για το κάθε 
λήμμα.  
 Στην αριστερή στήλη βρίσκουμε πληροφορίες για την ορθογραφία του λήμματος, για τη 
γραμματική του κατηγορία, η οποία,  όταν   διαφοροποιείται,    δηλώνεται  με  άλλον   τρόπο, 

αριστερήαριστερή στήληστήλη

ΟρθογραφίαΟρθογραφία

Ένδειξη γραμματικής Ένδειξη γραμματικής 
κατηγορίας κατηγορίας 

Παραπομπή σε πίνακες Παραπομπή σε πίνακες 
κλιτικών παραδειγμάτωνκλιτικών παραδειγμάτων

ΣυλλαβισμόςΣυλλαβισμός

ΕτυμολογίαΕτυμολογία
Σύντομα σχόλια για ειδικές Σύντομα σχόλια για ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. ορθογραφική περιπτώσεις (π.χ. ορθογραφική 
και εννοιολογική σύγχυση )και εννοιολογική σύγχυση )

 
γίνεται παραπομπή στα κλιτικά παραδείγματα, παρουσιάζεται ο συλλαβισμός και η 
ετυμολογία της λέξης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται ιδιαίτερος σχολιασμός κάποιων  
ορθογραφικών ή εννοιολογικών φαινομένων. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε ανάλογο κλιτικό 
παράδειγμα. 
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ΤαΤα κλιτικά παραδείγματακλιτικά παραδείγματα

Ο κωδικός παραπομπής στο κλιτικό παράδειγμαΟ κωδικός παραπομπής στο κλιτικό παράδειγμα
 

  Βασικός στόχος κάθε ορισμού είναι να βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει τη 
σημασία τη σημασία μιας λέξης στο συγκείμενο (συμφραζόμενα), δίνοντας έμφαση αφενός 
στη σημασία και αφετέρου στη σωστή χρήση της λέξης σε κανονικές συνθήκες επικοινωνίας. 

Οι ορισμοί που κατεξοχήν είναι εννοιολογικοί, είναι απλοί, σαφείς και σέβονται τη 
σκέψη και την έκφραση του παιδιού. Περιέχουν λέξεις συχνές και κοινές που θα είναι 
κατανοητές από το παιδί. Δίνουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του λήμματος. 

μεσαίαμεσαία στήλη: στήλη: λήμμα ‘‘λιμάνι’’λήμμα ‘‘λιμάνι’’

ΟιΟι σημασίεςσημασίες
ΠαραδείγματαΠαραδείγματα
Πληροφορίες  για Πληροφορίες  για 
τη σύνταξη (όταν τη σύνταξη (όταν 
πρόκειται για πρόκειται για 
ρήμα)ρήμα)
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Ως προς τη σειρά που παρουσιάζονται οι σημασίες προηγείται η πιο συχνή χρήση και 
ακολουθεί η λιγότερο συχνή με διαδοχική αρίθμηση.  Προηγείται η κυριολεξία σε σχέση με 
τη μεταφορά και η γενική έννοια σε σχέση με την ειδική. 
  Τα παραδείγματα σε ένα λεξικό δηλώνουν τη συσχέτιση ανάμεσα στη σημασία και 
τη μορφή μιας λέξης και τεκμηριώνουν μέσα από συγκεκριμένα αποσπάσματα την 
πληροφορία που δίνεται με τον ορισμό και τη σύνταξη μιας λέξης. Έτσι, αναγράφονται 
παραδείγματα για κάθε σημασία με τη μορφή μιας ολοκληρωμένης φράσης. Επιπρόσθετο 
παράδειγμα αναγράφεται για κάθε διαφορετική σύνταξη. Τα παραδείγματα είναι 
διατυπωμένα από τους συγγραφείς.  
  Επιδιώκοντας να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο εύκολο και φιλικό ως προς τον τρόπο 
χρήσης τους, αφού απευθύνεται σε μαθητές, αλλά και ένα βιβλίο που θα περιλαμβάνει όσο το 
δυνατό περισσότερες πληροφορίες, διαμορφώσαμε τη δεξιά στήλη στην οποία βρίσκει κανείς 
τα Αντίθετα, τα Συνώνυμα, τα Σύνθετα, τις Οικογένειες Λέξεων, τα Προσδιοριστικά, τις 
Φράσεις, τις Παροιμίες και τα Γνωμικά, ενώ παράλληλα δηλώνεται και η αντιστοίχιση 
κάποιων από αυτές τις πληροφορίες με τις σημασίες της δεύτερης στήλης. 
 

δεξιάδεξιά στήλη:στήλη:λήμμα ‘‘λιμάνιλήμμα ‘‘λιμάνι
ΑντίθεταΑντίθετα

ΣυνώνυμαΣυνώνυμα

ΣύνθεταΣύνθετα

Οικογένειες λέξεωνΟικογένειες λέξεων

ΠροσδιοριστικάΠροσδιοριστικά

ΦράσειςΦράσεις

Αντιστοίχιση με τις Αντιστοίχιση με τις 
σημασίες της δεύτερης σημασίες της δεύτερης 
στήληςστήλης

Παροιμίες, γνωμικάΠαροιμίες, γνωμικά
 

  
Θα επιμείνουμε περισσότερο στα Προσδιοριστικά, γιατί θεωρούνται σημαντικά, αφού 
συμβάλλουν: α. στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του μαθητή και β. στην αξιοποίηση των 
εκφραστικών δυνατοτήτων που παρέχει η γλώσσα μας. Όταν η λέξη που εξετάζουμε είναι 
επίθετο, έχουμε  αντίστοιχα τα Προσδιοριζόμενα ουσιαστικά, όπου και πάλι δηλώνεται αν το 
Προσδιοριζόμενο αναφέρεται στην πρώτη ή τη δεύτερη σημασία του  επιθέτου.  
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Το σημασιολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο ενισχύουν και οι Φράσεις που χρησιμοποιούμε, 
που είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές, ενώ παράλληλα, μέσα σε παρένθεση, δίνεται και η 
βασική τους σημασία.  
  Ακολούθως παρουσιάζεται η συνολική μορφή ενός λήμματος. 

ΗΗ συνολική μορφήσυνολική μορφή
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Δύο τελευταίες επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν τα ρήματα και τα επίθετα. Έτσι το μπλε 
χρώμα στο παράδειγμα δηλώνει τον τρόπο που συντάσσεται το ρήμα, ενώ, για μια ακόμη 
φορά, επισημαίνεται ότι τα Αντίθετα, τα Συνώνυμα, τα Προσδιοριστικά και τα 
Προσδιοριζόμενα αντιστοιχίζονται με τις σημασίες της δεύτερης στήλης. Αναφορικά με τα 
επίθετα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην ταυτότητα του εισαγωγικού λήμματος γίνεται 
διαχωρισμός ανάμεσα σε χρήσεις που αναφέρονται σε έμψυχα και σε άψυχα. 

 
 Ακολουθεί μία  σελίδα του Λεξικού. 

σελίδασελίδα από το λεξικόαπό το λεξικό

 
Τέλος, το Χρονολόγιο του Λεξικού ξεκινάει μετά το 1830 και  αναφέρεται σε σημαντικά 
κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα, στις τέχνες, τα γράμματα, τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό, καθώς και στα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα. Ως προς τα γεγονότα 
που παρουσιάζονται έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν πράγματι τα σημαντικότερα, 
αλλά, όπως είναι επόμενο, δεν παύει να υπάρχει το στοιχείο της προσωπικής επιλογής, χωρίς 
ασφαλώς να υφίσταται οποιοδήποτε ίχνος  σκοπιμότητας. 
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ΤοΤο χρονολόγιοχρονολόγιο του Λεξικούτου Λεξικού
ΣημαντικάΣημαντικά πολιτικά και πολιτικά και 
κοινωνικά γεγονότακοινωνικά γεγονότα..

ΣημαντικέςΣημαντικές ημερομηνίες στα ημερομηνίες στα 
γράμματα, τις τέχνες, τον γράμματα, τις τέχνες, τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό.πολιτισμό και τον αθλητισμό.

ΠίνακαςΠίνακας στο οποίο στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται και η συμπεριλαμβάνεται και η 
πρώτη εισαγωγή προϊόντων πρώτη εισαγωγή προϊόντων 
τεχνολογίας στην Ελλάδα, τεχνολογίας στην Ελλάδα, 
όπως π.χ. το ατμόπλοιο, το όπως π.χ. το ατμόπλοιο, το 
αυτοκίνητο, ο αυτοκίνητο, ο 
σιδηρόδρομος, ο σιδηρόδρομος, ο 
ηλεκτρισμός κτλ.ηλεκτρισμός κτλ.

 
Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να επισημάνουμε την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με 
όλους τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε 
ότι καθόλο  το χρονικό διάστημα της συγγραφής του Λεξικού εργαστήκαμε με ζήλο και 
αγάπη γι’ αυτό που κάναμε, προσδοκώντας ότι αποτέλεσμα θα δικαιώσει την προσπάθειά 
μας. Είναι επόμενο ότι οι επισημάνσεις τόσο των ειδικών όσο και γενικότερα των 
εκπαιδευτικών αναμένονται με ενδιαφέρον, θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν σε επόμενη 
έκδοση στο σώμα του Λεξικού. 
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Η διδασκαλία των κειμενικών ειδών στα νέα βιβλία γλωσσικής διδασκαλίας 
στο Δημοτικό Σχολείο (Γ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις) 

 
Ντίνας Κων. Δ., Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Ν., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 

Ξανθόπουλος Αναστ., Δάσκαλος-Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Ν., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 
 
Περίληψη 
Με τη συγγραφή των νέων βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία 
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το τρέχον σχολικό έτος, θεωρητικά τουλάχιστον, «μεταφράστηκε» σε 
διδακτέα ύλη το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Ελληνικής Γλώσσας. Τονίζουμε το θεωρητικά, τόσο για να 
θυμίσουμε ότι τα διδακτικά εγχειρίδια στη χώρα μας πρέπει να γράφονται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του εκάστοτε νομοθέτη, όσο και -κυρίως- για να επισημάνουμε το γεγονός ότι είναι 
ερευνητέο εάν και κατά πόσο ήταν επιτυχημένη αυτή η «μετάφραση». Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας 
έρευνας τεκμαίρεται εξάλλου αφενός από τα ευρήματα ερευνών που έγιναν στα παλιά εγχειρίδια 
γλωσσικής διδασκαλίας και απέδειξαν ότι μόνο αυτονόητη δεν είναι η συμμόρφωση των βιβλίων προς 
τα εκάστοτε αναλυτικά προγράμματα, που υποτίθεται ότι υλοποιούν, και αφετέρου από τις αντιφατικές 
απόψεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των νέων 
βιβλίων. Στην έρευνά μας εστιάζουμε στον κειμενοκεντρικό χαρακτήρα των νέων βιβλίων για τις 
τάξεις Γ', Ε' και ΣΤ' (της Δ' τάξης δεν κυκλοφόρησαν ακόμη), καθώς οι τάξεις αυτές έχουν σχεδόν 
ταυτόσημους στόχους. Διερευνούμε, δηλαδή, εάν και κατά πόσο «η γλωσσική διδασκαλία [όπως 
υλοποιείται μέσω των νέων εγχειριδίων] αντιμετωπίζει την ανάγκη του μαθητή να χειρίζεται διάφορα 
είδη λόγου είτε ως κείμενα προς επεξεργασία είτε ως κείμενα που καλείται ή επιθυμεί να συνθέσει ο 
ίδιος». Ειδικότερα, καταγράψαμε ποια και πόσα είδη λόγου και τύποι κειμένων περιλαμβάνονται στα 
νέα εγχειρίδια, ώστε να διαπιστώσουμε αν αυτά καλύπτουν επαρκώς «το φάσμα των συνηθέστερων 
ειδών λόγου, δηλαδή του “αναφορικού” (αφήγηση, περιγραφή, ανακοίνωση, κ.τ.ό.) και του 
“κατευθυντικού” (πρόσκληση, ερώτηση, παράκληση, οδηγία, επιχειρηματολογία, κ.τ.ό.)». 
Ερευνήσαμε, επίσης, τον τρόπο αξιοποίησης των διάφορων κειμενικών ειδών που ακολουθείται στα 
νέα εγχειρίδια, για να διαπιστώσουμε αν εξυπηρετεί την εξοικείωση των μαθητών με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (υπερδομή) των κειμενικών αυτών ειδών. Τέλος, προχωρήσαμε σε συγκρίσεις μεταξύ 
των διαφόρων τάξεων, για να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα υπό εξέταση εγχειρίδια 
υλοποιούν τον «ενιαίο» χαρακτήρα του Προγράμματος Σπουδών όσον αφορά το ερευνώμενο στοιχείο, 
τα κειμενικά είδη. 
 
1. Εισαγωγή 
Με τη συγγραφή των νέων διδακτικών βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας στο Δημοτικό 
Σχολείο, τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το τρέχον σχολικό έτος 2006-’07, 
θεωρητικά τουλάχιστον, «μεταφράστηκε» σε διδακτέα ύλη το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της 
Ελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ 303, 2003, σσ. 3745-3777). Τονίζουμε το θεωρητικά, τόσο για να 
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θυμίσουμε ότι τα διδακτικά εγχειρίδια στη χώρα μας πρέπει να γράφονται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του εκάστοτε νομοθέτη (Ν. 1566/85, παρ.3 & Ν. 2525/97, άρθρ.7), όσο και -
κυρίως- για να επισημάνουμε το γεγονός ότι είναι ερευνητέο εάν και κατά πόσο ήταν 
επιτυχημένη αυτή η «μετάφραση». Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας έρευνας τεκμαίρεται 
εξάλλου αφενός από τα ευρήματα ερευνών που έγιναν στα παλιά εγχειρίδια γλωσσικής 
διδασκαλίας και απέδειξαν ότι μόνο αυτονόητη δεν είναι η συμμόρφωση των βιβλίων προς τα 
εκάστοτε αναλυτικά προγράμματα που υποτίθεται ότι υλοποιούν (πβ. Μήτσης, 1996, σσ. 
169-184) και αφετέρου από τις αντιφατικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα για 
την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των νέων βιβλίων (πβ. Διαβάζω, 466, σσ. 54-59· Τα Νέα, 
16-09-2006· Η Καθημερινή της Κυριακής, 15-10-2006· Σύγχρονη Εκπαίδευση 147, σσ. 35-92· 
Τσολάκης, 2006).  
  Στην έρευνά μας εστιάζουμε στον κειμενοκεντρικό χαρακτήρα του νέου γλωσσικού 
υλικού για τις τάξεις Γ', Ε και ΣΤ' (της Δ' τάξης δεν κυκλοφόρησαν ακόμη), καθώς οι τάξεις 
αυτές έχουν σχεδόν ταυτόσημους στόχους γλωσσικής διδασκαλίας (βλ. ΑΠΣ). Διερευνούμε, 
δηλαδή, εάν και κατά πόσο «η γλωσσική διδασκαλία [όπως υλοποιείται μέσω των νέων 
εγχειριδίων] αντιμετωπίζει την ανάγκη του μαθητή να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου είτε ως 
κείμενα προς επεξεργασία είτε ως κείμενα που καλείται ή επιθυμεί να συνθέσει ο ίδιος» 
(ΦΕΚ 303, 2003, σ. 3773).  
  Τόσο το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας όσο και τα Βιβλία Δασκάλου των εν 
λόγω τάξεων κάνουν συγκεκριμένες αναφορές στα «είδη λόγου», στα «είδη κειμένων» και 
στους «τύπους κειμένων» (πβ. ΦΕΚ 303, 2003, σσ. 3772-3775· Γ'ΒΔ, σσ. 6, 27, 37, 40· Ε'ΒΔ, 
σσ. 9, 26, 27· ΣΤ'ΒΔ, σσ. 11, 30, 31)253. 
 
2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Η έρευνα προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν πράγματι τα βιβλία αυτά προάγουν 
επικοινωνιακά ικανούς μαθητές, «ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την 
ευρύτερη κοινωνία τους» (ΦΕΚ 303, 2003, σ. 3745), που είναι και ο τελικός σκοπός της 
διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο. 
 Επιμέρους στόχοι της: 

 να καταγράψει ποια και πόσα είδη λόγου και τύποι κειμένων περιλαμβάνονται στα νέα 
εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας, ώστε να διαπιστώσει αν καλύπτουν επαρκώς τις 
προδιαγραφές του ΔΕΠΠΣ, 
 να ερευνήσει τον τρόπο αξιοποίησης και διδασκαλίας τους καταγράφοντας τις 
δραστηριότητες για γλωσσική επεξεργασία που προτείνονται κάθε φορά, και  
 να εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές ως προς τους δύο προαναφερόμενους στόχους 
μεταξύ των υπό μελέτη εγχειριδίων, θέλοντας να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο τα υπό 
εξέταση εγχειρίδια υλοποιούν τον «ενιαίο» χαρακτήρα του Προγράμματος Σπουδών όσον αφορά 
το ερευνώμενο στοιχείο.  

 
3. Μεθοδολογία της έρευνας 
Κατηγοριοποιήσαμε το σύνολο των κειμένων σε τρεις κατηγορίες ως εξής: (α) λογοτεχνικά, 
(β) αυθεντικά, και (γ) κείμενα της συγγραφικής ομάδας / κείμενα χωρίς συγγραφέα ή χωρίς 
να δηλώνεται η πηγή τους. Στα λογοτεχνικά εντάξαμε τα ποιήματα, περιγραφικά και 
αφηγηματικά κείμενα γνωστών και κλασικών συγγραφέων, δημοτικά τραγούδια, κάλαντα, 
μαντινάδες, μύθους, παραμύθια, κ.λπ. Στα αυθεντικά (πβ. ΦΕΚ 303, 2003, σ. 3773· Ε'ΒΔ σ.46· 
ΣΤ'ΒΔ, σ. 49) εντάξαμε κείμενα όπως διαφημίσεις, αφίσες, ανακοινώσεις, μαρτυρίες, έντυπα 
για συμπλήρωση, επιστολές, οδηγίες, συνταγές, ιστοσελίδες, άρθρα εφημερίδων και 
περιοδικών, μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, κ.λπ. Στη συνέχεια ερευνήσαμε πώς 
αξιοποιούνται τα κείμενα, καλλιεργούν δηλαδή τη γραμματική του κειμένου ή τη γραμματική 
της λέξης / πρότασης αποκομμένη από κάποιο επικοινωνιακό πλαίσιο; Τέλος, προχωρήσαμε 

                                                 
253 Οι παραπομπές τύπου: Γ΄ΒΜ1, σημαίνουν την τάξη (π.χ. Γ΄), τα κεφαλαία γράμμα του δείκτη το 
βιβλίο δασκάλου (ΒΔ), μαθητή (ΒΜ), ή το τετράδιο εργασιών (ΤΕ) και ο αριθμός (1) το αντίστοιχο 
τεύχος.  
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σε συγκρίσεις μεταξύ των τριών τάξων για να δούμε πώς τα υπό μελέτη βιβλία υλοποιούν ένα 
«ενιαίο» πλαίσιο σπουδών. 
 
4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
4.1 Είδη κειμένων και τρόποι αξιοποίησής τους στην Γ' τάξη 
Στις 400 περίπου σελίδες του γλωσσικού υλικού της τάξης αυτής καταγράψαμε 174 κείμενα 
που προβλέπεται να διδαχτούν σε 146 ώρες (βλ. Γ'ΒΔ, σσ. 13-18). Τα κείμενα αυτά ανάλογα 
με την πηγή προέλευσης τα χωρίσαμε σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) της συγγραφικής 
ομάδας / χωρίς ένδειξη συγγραφέα 84 (48%), λογοτεχνικά 56 (32%), αυθεντικά 34 (20%). 
Εντυπωσιάζει εδώ το υψηλό ποσοστό (ένα στα δύο) των απροσδιόριστου συγγραφέα 
κειμένων.  
  Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Πίνακας 1, που δείχνει τον τρόπο διδακτικής αξιοποίησης 
των ανωτέρω κειμένων. 
  
 

  
Από τον πίνακα προκύπτουν αξιοπρόσεκτα στοιχεία: συνολικά το 65% των κειμένων 
χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία κειμενικών στόχων (π.χ. Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε!, Γ΄ΒΜ2, 
σ.15) με εντυπωσιακό εσωτερικό ποσοστό 89% για τα λογοτεχνικά και 85% για τα αυθεντικά 
κείμενα, ενώ το υπόλοιπο 35% για τη διδασκαλία του συστήματος της γλώσσας (π.χ. 
Θαλασσινές διαδρομές, Γ΄ΒΜ1, σ.39: πτώσεις, σημασία λέξεων, χρόνοι ρημάτων, κλίση 
ουσιαστικών, κ.λπ.)  
  Παράλληλα, τα 174 αυτά κείμενα εμπλέκονται σε 667 συνολικά ασκήσεις-
δραστηριότητες (βλ. Πίνακα 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
254 Η κατάταξη των ασκήσεων στον παραπάνω πίνακα έγινε με βάση το εικονίδιο με το οποίο 
σημαίνονταν, ενώ για 237 ασκήσεις που δεν είχαν σήμανση την κατάταξη έκανε η ερευνητική ομάδα. 
 

Πίνακας 1 
Η αξιοποίηση των κειμένων της Γ' τάξης 

Αξιοποίηση με στόχο τη γραμματική  
Κατηγορία κειμένου n του 

κειμένου % της λέξης /  
της πρότασης % 

Συγγραφικής ομάδας / χωρίς 
συγγραφέα 84 34 40 50 60 

Λογοτεχνικά 56 50 89 6 11 
Αυθεντικά 34 29 85 5 15 
ΣΥΝΟΛΟ 174 113 65 61 35 

Πίνακας 2 
Ασκήσεις – δραστηριότητες ως προς το είδος δεξιότητας που εξασκούν254  
Είδος δραστηριότητας   n % 
Γραμματική λέξης / πρότασης 275 41 
Γραμματική κειμένου 205 31 
Παραγωγή γραπτού λόγου 85 13 
Παραγωγή προφορικού λόγου 13 2 
Αυτοαξιολόγηση 25 4 
Άλλες  64 9 
ΣΥΝΟΛΟ 667 100 
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Εδώ παρατηρείται αντιστροφή των ποσοστών: από τις 667 ασκήσεις-δραστηριότητες οι 205 
(31%) αφορούν την κατανόηση και τη γραμματική του κειμένου [κατηγορία "Ξεκλειδώνω το 
κείμενο" - εικονίδιο του Σωκράτη, (βλ. Γ΄ΒΔ, σ. 6)]. Οι ασκήσεις δομής απ' την άλλη 
[κατηγορίες "Παίζω με τις λέξεις" και "Γράφω σωστά" (Γ'ΒΔ, σ. 7), οι ασκήσεις λεξιλογίου και 
οι ασκήσεις της γραμματικής] φτάνουν τις 275 (41%) αποτελώντας το μεγαλύτερο ποσοστό 
ασκήσεων. Η υπεροχή των ασκήσεων που αφορούν το σύστημα επιβεβαιώνεται και από τα 
εικονίδια που τις μαρκάρουν: σε σύνολο επτά εικονιδίων τα τρία (Αρίστος, Εύρης και 
Σοφούλα) αφορούν την παραδοσιακή γραμματική και ένα μόνο (Σωκράτης) τη «γραμματική 
σε επίπεδο κειμένου» (Γ΄ΒΜ1, σ. 8).  
  Εξάλλου από τις ασκήσεις που σημαίνονται με το σύμβολο “ ” και χαρακτηρίζονται 
ως εμπεδωτικές (Γ΄ΒΔ, σ. 10), με βάση τις οποίες ο δάσκαλος μπορεί να δημιουργήσει το δικό 
του επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης σχεδόν καμία (σε σύνολο 48) δεν αφορά τη 
γραμματική του κειμένου. 
 
4.2 Είδη κειμένων και τρόποι αξιοποίησής τους στην Ε' τάξη 
Σε ένα σώμα 420 περίπου σελίδων, όπου εκτείνεται το διδακτικό υλικό της Ε' τάξης, 
εντοπίστηκαν 190 κείμενα που προβλέπεται να διδαχτούν μεταξύ 106 και 154 ωρών (Ε'ΒΔ, 
σσ. 5-8). Τα κείμενα αυτά ανάλογα με την πηγή προέλευσης τα χωρίσαμε σε τρεις 
κατηγορίες: α) λογοτεχνικά 89 (47%), β) αυθεντικά 58 (30%), και γ) της συγγραφικής 
ομάδας / χωρίς ένδειξη συγγραφέα 43 (23%). Το εντυπωσιακό στοιχείο εν προκειμένω είναι 
ότι στην τάξη αυτή ένα στα δύο κείμενα (47%) είναι λογοτεχνικό, ενώ τα αυθεντικά 
αυξάνονται κατά 50% σε σχέση με την Γ' τάξη (από 20% σε 30%). 
  Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα κειμενικά είδη για κάθε μια από τις τρεις 
κατηγορίες της έρευνας στην Ε' τάξη αποτυπώνεται στον Πίνακα 3, που ακολουθεί. 
 
 

 
Στην Ε' τάξη το 60% των κειμένων χρησιμοποιείται για την εξοικείωση των μαθητών με τα 
διάφορα κειμενικά είδη και τα χαρακτηριστικά τους, ενώ το υπόλοιπο 40% τίθεται στην 
εξυπηρέτηση της παραδοσιακής γραμματικής. Και εδώ τα λογοτεχνικά κείμενα 
αξιοποιούνται περισσότερο από όλα τα άλλα (σε ποσοστό 74%) για τη διδασκαλία των 
κειμενικών ειδών, ενώ ένα στα τρία από τα αυθεντικά κείμενα χρησιμοποιείται για τη 
διδασκαλία της γραμματικής του συστήματος. Σε συντριπτικό ποσοστό (81%) τα κείμενα της 
συγγραφικής ομάδας ή τα κείμενα χωρίς συγγραφέα αξιοποιούνται για τη διδασκαλία του 
συστήματος.    
  Τα 190 κείμενα της Ε' τάξης εμπλέκονται σε 357 ασκήσεις-δραστηριότητες (βλ. 
Πίνακα 4).  

Πίνακας 3 
Η αξιοποίηση των κειμένων στην Ε' τάξη 

Αξιοποίηση με στόχο τη γραμματική  
Κατηγορία κειμένου n του 

κειμένου % της λέξης /  
της πρότασης % 

Λογοτεχνικά 89 66 74 23 26 
Αυθεντικά 58 40 69 18 31 
Συγγραφικής ομάδας /  
χωρίς συγγραφέα 43 8 19 35 81 

ΣΥΝΟΛΟ 190 114 60 76 40 



 

 
 

592

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Και εδώ παρατηρείται αντιστροφή των ποσοστών: από τις 357 δραστηριότητες οι 198 (55%) 
αφορούν την εξάσκηση των μαθητών στην παραδοσιακή γραμματική της λέξης και της 
πρότασης. Οι περισσότερες μάλιστα σημαίνονται με το εικονίδιο της γραμματικής ή του 
λεξιλογίου και της ορθογραφίας (Ε'ΒΔ, σ. 18) ή συνδυασμούς τους. Οι δραστηριότητες που 
αφορούν την κατανόηση του κειμένου περιορίζονται σε 53 (15%). Και στην Ε' τάξη τα 
εικονίδια της παραδοσιακής γραμματικής (γραμματικής, ορισμού γραμματικού φαινομένου, 
λεξιλογίου και ορθογραφίας) υπερτερούν έναντι εκείνων των κειμενικών ειδών  και των 
χαρακτηριστικών τους (κατανόησης κειμένου) με πιο συχνά εμφανιζόμενο εικονίδιο αυτό της 
γραμματικής (110 φορές).  
  
4.3 Είδη κειμένων και τρόποι αξιοποίησής τους στην ΣΤ' τάξη 
Στο διδακτικό υλικό της ΣΤ' τάξης, που αποτελείται από 440 περίπου σελίδες, εντοπίσαμε 

201 κείμενα, που προβλέπεται να διδαχτούν σε 106 ως 154 ώρες (ΣΤ'ΒΔ, σσ. 5-9). Εδώ τα 
αυθεντικά κείμενα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (39%) με τα λογοτεχνικά να 
ακολουθούν με 32% και τα κείμενα της συγγραφικής ομάδας / χωρίς συγγραφέα να 
συγκεντρώνουν ποσοστό 29%. 
  Στον Πίνακα 5, που ακολουθεί, εμφανίζεται ο τρόπος διδακτικής αξιοποίησης των 
200 αυτών κειμένων. 
  Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι λίγο πάνω από τα μισά κείμενα (56%) στην 
τάξη αυτή χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της γραμματικής του κειμένου, ενώ τα 
υπόλοιπα 44% για τη διδασκαλία του συστήματος της γλώσσας. Εντυπωσιακό είναι και εδώ 
το εσωτερικό ποσοστό του 80% των λογοτεχνικών κειμένου που αξιοποιούνται για 
κειμενοκεντρική διδασκαλία με τα αυθεντικά να ακολουθούν με ποσοστό 67%. Σε 
αντιδιαστολή, τα κείμενα της συγγραφικής ομάδας / χωρίς συγγραφέα εξυπηρετούν κυρίως 
τη παραδοσιακή γραμματική σε ποσοστό 84%. 

                                                 
255 Η κατάταξη των ασκήσεων στον παραπάνω πίνακα έγινε με βάση το εικονίδιο με το οποίο 
σημαίνονταν, ενώ  για 53 ασκήσεις που δεν είχαν σήμανση την κατάταξη έκανε η ερευνητική ομάδα. 
 

Πίνακας 4 
Ασκήσεις – δραστηριότητες ως προς το είδος δεξιότητας που εξασκούν255 
Είδος δραστηριότητας   n % 
Γραμματική λέξης / πρότασης 198 55 
Γραμματική κειμένου 53 15 
Παραγωγή γραπτού λόγου 53 15 
Παραγωγή προφορικού λόγου 20 6 
Διαθεματικές  28 8 
Άλλες 5 1 
ΣΥΝΟΛΟ 357 100 

Πίνακας 5 
Η αξιοποίηση των κειμένων της ΣΤ' τάξης 

Αξιοποίηση με στόχο τη γραμματική 
Κατηγορία κειμένου n 

του κειμένου % της λέξης / της 
πρότασης % 

Αυθεντικά 79 53 67 26 33 
Λογοτεχνικά 64 51 80 13 20 
Συγγραφικής ομάδας / 
χωρίς συγγραφέα 58 9 16 49 84 

ΣΥΝΟΛΟ 201 113 56 88 44 
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 Τα 201 κείμενα της ΣΤ' τάξης εμπλέκονται σε 410 ασκήσεις-δραστηριότητες (βλ. Πίνακα 
6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως δείχνει ο Πίνακας 6, το 45% των ασκήσεων της ΣΤ' τάξης ασχολούνται με τη 
γραμματική της λέξης / της πρότασης [σημαίνονται με τα εικονίδια της γραμματικής και του 
λεξιλογίου / ορθογραφίας ή με συνδυασμούς αυτών των δύο, (ΣΤ'ΒΔ, σσ. 20-21)], με τις 
δραστηριότητες που αφορούν τη γραμματική του κειμένου να περιορίζονται σε μία στις 
τέσσερις, 25% του συνόλου των δραστηριοτήτων. Και εδώ τα εικονίδια της παραδοσιακής 
γραμματικής (είναι ακριβώς τα ίδια με της Ε' τάξης) υπερτερούν έναντι εκείνων των 
κειμενικών ειδών  και των χαρακτηριστικών τους με πιο συχνά εμφανιζόμενο εικονίδιο και 
πάλι αυτό της γραμματικής (120 φορές). 
 
4.4 Συνολικά και συγκριτικά αποτελέσματα για τις τρεις τάξεις που μελετήσαμε 
Ο συγκεντρωτικός Πίνακας 7 και των τριών υπό μελέτη τάξεων αναδεικνύει πρώτα τα 
λογοτεχνικά κείμενα με 37%, με ελαφρά υπεροχή έναντι των κειμένων των συγγραφικών 
ομάδων ή χωρίς συγγραφέα (33%) και των αυθεντικών (30%). Κάθε κατηγορία κινείται -με 
ελαφρές αποκλίσεις- γύρω από τον άξονα του 1/3 στο σύνολο των κειμένων. Από τάξη σε 
τάξη η πρωτιά διαφοροποιείται: στην Γ' τάξη πρώτα είναι τα κείμενα της συγγραφικής 
ομάδας / χωρίς συγγραφέα (48%), στην Ε' τα λογοτεχνικά με 47% και στην ΣΤ' τα αυθεντικά 
με 39% (βλ. Πίνακα 7), γεγονός που προκαλεί εσωτερικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά 
κάθε κατηγορίας από τάξη σε τάξη. 
 

Πίνακας 7 
 Η κατανομή των κειμένων στις Γ', Ε' & ΣΤ' τάξεις 

Τάξεις  N Λογοτεχνικά % Συγγραφικής ομάδας / 
χωρίς συγγραφέα % Αυθεντικά % 

Γ' 174 56 32 84 48 34 20 
Ε' 190 89 47 43 23 58 30 
ΣΤ' 201 64 32 58 29 79 39 
ΣΥΝ. 565 209 37 185 33 171 30 

 
  Ο Πίνακας 8 δίνει τα συγκεντρωτικά στοιχεία όλων τα τάξεων όσο αφορά την 
αξιοποίηση των κειμένων:  
 

                                                 
256 Η κατάταξη των ασκήσεων στον παραπάνω πίνακα έγινε με βάση το εικονίδιο με το οποίο  
σημαίνονταν, ενώ για 56 ασκήσεις που δεν είχαν σήμανση την κατάταξη έκανε η ερευνητική ομάδα. 
 

Πίνακας 6 
Ασκήσεις – δραστηριότητες ως προς το είδος δεξιότητας που εξασκούν256 
Είδος δραστηριότητας   n % 
Γραμματική λέξης / πρότασης 184 45 
Γραμματική κειμένου 101 25 
Παραγωγή γραπτού λόγου 68 17 
Παραγωγή προφορικού λόγου 26 6 
Διαθεματικές  29 7 
Άλλες 2 0 
ΣΥΝΟΛΟ 410 100 
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Από την παρατήρηση του Πίνακα 8 προκύπτουν δύο κυρίως στοιχεία: α) η πλειονότητα των 
κειμένων (60%) αξιοποιείται προς την κατεύθυνση της γραμματικής του κειμένου, με το 
υπόλοιπο 40% να αξιοποιείται στη διδασκαλία της παραδοσιακής γραμματικής, και β) τα 
λογοτεχνικά κείμενα χρησιμοποιούνται κυρίως (σε ποσοστό 80%) για τη διδασκαλία της 
κατανόησης και της μελέτης της δομής των κειμένων. 
  Τα 565 αυτά κείμενα εμπλέκονται σε 1434 ασκήσεις (βλ. Πίνακα 9), όπου 
επιβεβαιώνεται και συνολικά η ανατροπή των ποσοστών στις ασκήσεις-δραστηριότητες, 
καθώς εδώ το 45% (657) αφορούν τη διδασκαλία της παραδοσιακής γραμματικής, ενώ οι 
"κειμενοκεντρικές" ασκήσεις περιορίζονται στο 25% (359), είναι σχεδόν οι μισές. Εσωτερικά 
παρατηρούνται αποκλίσεις από τάξη σε τάξη όσον αφορά το βαθμό εμπλοκής των 
δραστηριοτήτων στη γραμματική του κειμένου και τη γραμματική της λέξης / πρότασης, (πβ. 
γραμματικές ασκήσεις: 41% στην Γ' τάξη, 55% στην Ε', 45% στην ΣΤ').  
 

 
 
5. Συζήτηση 
Η έρευνα έδειξε ότι στα καινούργια βιβλία υπάρχει μια ευρεία παρουσία κειμενικών ειδών 
ανάλογη με αυτήν που προβλέπει το ΔΕΠΠΣ. Σημαντική είναι και η παρουσία αυθεντικών 
κειμένων (30% του συνόλου), που αποτελεί και το πιο καινοτόμο στοιχείο των νέων 
εγχειριδίων αναφορικά με τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών. Από την άλλη πρέπει να 
σημειωθεί το γεγονός ότι τα λογοτεχνικά κείμενα, παρότι φαίνεται να είναι μειωμένα σε 
σχέση με παλιότερα εγχειρίδια (πβ. Μήτσης, 1996), εντούτοις κατέχουν και πάλι την πρώτη 
θέση στην κατηγοριοποίηση που επιχειρήσαμε. Εδώ καθένας μπορεί να κάνει τη δική του 
κριτική: οι υπεραμυνόμενοι του επικοινωνιακού χαρακτήρα των βιβλίων θα ήθελαν τα 
αυθεντικά να είναι περισσότερα. Οι πιο "παραδοσιακοί" θα ήθελαν πιο έντονη την παρουσία 
των λογοτεχνικών κειμένων για τους δικούς τους λόγους. Και στην περίπτωση αυτή το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο άφησε τους συγγραφείς να πάρουν την κρίσιμη απόφαση, με 
κίνδυνο να μπουν στο στόχαστρο και των δύο παραπάνω ομάδων. 

Πίνακας 8 
Η αξιοποίηση των κειμένων στις Γ', Ε' & ΣΤ' τάξεις 

Αξιοποίηση με στόχο τη γραμματική  
Κατηγορία κειμένου n του 

κειμένου % της λέξης /  
της πρότασης % 

Λογοτεχνικά 209 167 80 42 20 
Συγγραφικής ομάδας / 
 χωρίς συγγραφέα 185 51 28 134 72 

Αυθεντικά 171 122 71 49 29 
ΣΥΝΟΛΟ 565 340 60 225 40 

Πίνακας 9 
Ασκήσεις – δραστηριότητες ως προς το είδος δεξιότητας που εξασκούν 

ΤΑΞΕΙΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ Είδος δραστηριότητας   Γ΄ Ε΄ ΣΤ΄ % n 
Γραμματική λέξης / πρότασης 41 55 45 46 657 
Γραμματική κειμένου 31 15 25 25 359 
Παραγωγή γραπτού λόγου 13 15 17 14 206 
Παραγωγή προφορικού λόγου 2 6 6 4 59 
Διαθεματικές   8 7 4 57 
Άλλες 9 1 0 5 71 
Αυτοαξιολόγησης (μόνο στη Γ') 4   2 25 
ΣΥΝΟΛΟ  1434 
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  Πιο αυστηρή κριτική θα μπορούσε να ασκηθεί στο ποσοστό των "φτιαχτών" 
κειμένων, προκειμένου να διδαχθούν γραμματικά φαινόμενα. Πώς να ερμηνεύσει κανείς ένα 
τέτοιο μεγάλο (33%) ποσοστό; Παραδοχή αδυναμίας να διδαχθεί η δομή του συστήματος με 
τη χρήση αυθεντικών κειμένων και να αναδειχθεί έτσι ο λειτουργικός ρόλος των 
γραμματικών φαινομένων; Πάντως με αυτή τους την πρακτική οι συγγραφείς δε δίνουν το 
καλό παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς να ρισκάρουν την επιλογή αυθεντικών κειμένων σε 
ποσοστό 25%, μια δυνατότητα που τους παρέχει το πρόγραμμα σπουδών.  
  Ένα άλλο ερώτημα προκύπτει από το εξής γεγονός που ανέδειξε η έρευνα: το 40% 
των κειμενικών ειδών αξιοποιούνται προς όφελος της γραμματικής της λέξης και της 
πρότασης μακριά από οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο. Ο προβληματισμός έγκειται στο 
κατά πόσο το ποσοστό αυτό είναι σύμμετρο με την πρόβλεψη του προγράμματος σπουδών 
ότι η γραμματική της λέξης και της πρότασης πρέπει να «υπηρετεί τη γραμματική της 
επικοινωνίας» και να μην «υπερβαίνει κάποια “λογικά” όρια» (ΦΕΚ 303, 2003, σ. 3774). 
Αναδεικνύεται, λοιπόν, έτσι το κειμενικό είδος σε επίκεντρο της γλωσσικής διδασκαλίας; Και 
πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ένα στα δύο κείμενα που χρησιμοποιείται με 
κειμενοκεντρική στόχευση είναι λογοτεχνικό, ενώ μόνο ένα στα τρία αυθεντικό (βλ. Πίνακα 
8); 
  Όσον αφορά, τώρα, την υλοποίηση του "ενιαίου" χαρακτήρα του προγράμματος 
σπουδών, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τάξη σε τάξη, γεγονός που 
παρατηρήθηκε και σε ανάλογη έρευνα που αφορούσε την υλοποίηση της διαθεματικότητας 
(βλ. Ντίνας & Ξανθόπουλος, 2006). Επισημαίνουμε, για παράδειγμα, ότι σε κάθε τάξη 
παρατηρείται υπερίσχυση άλλου κειμενικού είδους έναντι των υπολοίπων: στην Γ' τα κείμενα 
των συγγραφικών ομάδων / χωρίς ένδειξη συγγραφέα (48%), στην Ε' τα λογοτεχνικά (47%) 
και στην ΣΤ' τα αυθεντικά (39%). Το ερώτημα που προκύπτει είναι: η διαφορά αυτή, που 
μπορεί να θεωρηθεί και λογική αφού πρόκειται για διαφορετικές τάξεις, είναι τυχαία ή 
υπακούει σε κάποια εσωτερική πρόβλεψη του προγράμματος. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρακολούθησε τη συγγραφή των βιβλίων με 
μια "λογική σταυρολέξου", οριζοντίως και καθέτως, γεγονός το οποίο φάνηκε επίσης έντονο 
στην έρευνα περί διαθεματικότητας (βλ. Ντίνας & Ξανθόπουλος, 2006), όπου διαπιστώθηκε 
ότι οι συγγραφείς των βιβλίων της γλώσσας δεν ήξεραν τι έκαναν οι συνάδελφοί τους των 
άλλων μαθημάτων, ώστε να διασυνδέσουν οριζοντίως την ύλη των εγχειριδίων. 
  Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι στα καινούργια βιβλία γίνεται μια 
προσπάθεια -έστω όχι και τόσο τολμηρή- εισαγωγής κειμενοκεντρικών επιλογών, και 
ποσοτική και ποιοτική. Οι γνωστές αδυναμίες εκ μέρους των υπευθύνων για το συντονισμό 
όλων των εμπλεκομένων στο τεράστιο αυτό εγχείρημα μετρίασαν σε μεγάλο βαθμό την 
αποτελεσματικότητά του. 
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Περίληψη 
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο, ο 
μαθητής επιδιώκεται να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την ελληνική γλώσσα. 
Ειδικότερα, για την Ε' και Στ' τάξη Δημοτικού σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι τόσο η 
βελτίωση της ποιότητας της προφορικής έκφρασης του μαθητή, όσο και η ανάπτυξη της ικανότητάς 
του να επικοινωνεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και να οργανώνει τη σκέψη του με όργανο το 
γραπτό λόγο. Ένα από τα εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι οι διάφορες ασκήσεις, τις 
οποίες καλείται να επιλύσει ο μαθητής. Στόχος της έρευνάς μας είναι να εξετάσουμε το είδος των 
ασκήσεων στα βιβλία της Γλώσσας της Ε' και Στ' Δημοτικού και να παρακολουθήσουμε με τον τρόπο 
αυτό την εφαρμογή των στόχων που θέτει για το μάθημα της Γλώσσας τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
του 1999, όσο και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 2001/2003. Πιο 
συγκεκριμένα, καταγράφουμε τις ασκήσεις και τις ταξινομούμε: Σύμφωνα με τον τύπο τους, σε 
ανοιχτές και κλειστές. Σύμφωνα με τη μορφή τους, σε προφορικές και γραπτές. Σύμφωνα με το είδος 
τους, σε ασκήσεις δομής και ασκήσεις λόγου. Σύμφωνα με την κατηγορία τους, σε συμπλήρωσης, 
σύζευξης, διάταξης, αντικατάστασης, μετασχηματισμού, παραγωγής-σύνθεσης, εύρεσης-
υπογράμμισης, ανάπτυξης, επικοινωνιακής δεξιότητας, πολλαπλής επιλογής. Σύμφωνα με το γλωσσικό 
επίπεδο, σε μορφολογίας, σύνταξης προτάσεων, σύνταξης κειμένου, λεξιλογίου-σημασιολογίας. Μας 
απασχολεί η συχνότητα με την οποία συναντάμε το κάθε είδος ασκήσεων και τις παρουσιάζουμε 
δίνοντας έμφαση στις ασκήσεις παραγωγής λόγου, τόσο γραπτού όσο και προφορικού.  
 
1. Εισαγωγή 
Τα νέα διδακτικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας, που από φέτος είναι στη διάθεση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, υλοποιούν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών. Θέμα της εισήγησης αυτής είναι οι ασκήσεις-δραστηριότητες που 
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χρησιμοποιήθηκαν στα βιβλία της Ε' και ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων γλωσσικών στόχων.  
 
2. Προβλέψεις του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ για τις δραστηριότητες.  
Στο ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας (ΦΕΚ 303 & 304, τ.Β΄, 13-03-2003, σσ. 
3745-3777) προτείνονται οι παρακάτω, κοινές για την Ε' και Στ' τάξη, ασκήσεις-
δραστηριότητες, που αφορούν: 
• τον προφορικό λόγο 
• την ανάγνωση γραπτού λόγου  
• τη γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου  
• τη λογοτεχνία  
• το λεξιλόγιο  
• τη γραμματική  
• τη διαχείριση της πληροφορίας. 
 
3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Στόχος της έρευνάς μας είναι να εντοπίσουμε, να καταμετρήσουμε και να 
κατηγοριοποιήσουμε το είδος των ασκήσεων στα βιβλία της Γλώσσας της Ε' και Στ' 
Δημοτικού, για να παρακολουθήσουμε με τον τρόπο αυτό την εφαρμογή των στόχων που 
θέτει για το μάθημα της Γλώσσας τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1999, όσο και το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 2001/2003. Βάση της εξέτασης 
αποτέλεσαν οι θεματικοί άξονες και οι σκοποί που θέτει το ΔΕΠΠΣ257 (σελ. 29-31, 34-36, 39-
41, 42-43, 45-47, 49-51, 52) για τη διδασκαλία της γλώσσας στις δύο τελευταίες τάξεις του 
δημοτικού.  
 
4. Μεθοδολογία της έρευνας 
Tα εγχειρίδια της Γλώσσας στην Ε' Δημοτικού («Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι») 
αποτελούνται από τρία τεύχη ως Βιβλίο του Μαθητή και άλλα τρία Τετράδια Εργασιών. Για 
την καταμέτρηση των ασκήσεων ακολουθήσαμε την αρίθμηση του ίδιου του βιβλίου και τις 
«τελίτσες» που δήλωναν ότι πρόκειται για άσκηση και όχι για θεωρητικό κείμενο. Δεν 
καταμετρήσαμε ξεχωριστά τα υποερωτήματα μιας άσκησης, όταν αυτή είχε αυτόνομη 
αρίθμηση ως άσκηση. Έτσι το α' τεύχος αποτελείται από 6 ενότητες και έχει 102 ασκήσεις, το 
β' από 6 ενότητες και 95 ασκήσεις, το γ' από 5 ενότητες και 97 ασκήσεις, σύνολο και στα τρία 
τεύχη 294 ασκήσεις. Της Στ' τάξης το εγχειρίδιο («Λέξεις…Φράσεις…Κείμενα») αποτελείται 
από τρία τεύχη κι αυτό. Το α' έχει 123 ασκήσεις, το β' 117 και το γ' 102, συνολικά δηλαδή 
έχουμε 342 ασκήσεις.  

Τις ασκήσεις αυτές τις κατηγοριοποιήσαμε βάσει του μοντέλου που 
χρησιμοποιήθηκε στη μεταπτυχιακή εργασία της Χατζηγεωργίου (2001:73), αλλά δε 
διατηρήσαμε σε κάθε περίπτωση την ορολογία που αυτή προτείνει, για να γίνει πιο 
κατανοητή η δική μας ταξινόμηση. Έτσι οι ασκήσεις κατηγοριοποιήθηκαν: 
• σύμφωνα με τη μορφή τους, σε προφορικές και γραπτές, 
• σύμφωνα με τον τύπο τους, σε ανοιχτές και κλειστές, 
• σύμφωνα με το είδος τους, σε ασκήσεις που εξετάζουν τη νοηματική και γλωσσική 
δομή ενός δημιουργημένου ήδη κειμένου και την παραγωγή λόγου, 
• σύμφωνα με την κατηγορία τους, σε συμπλήρωσης, σύζευξης, διάταξης, 
αντικατάστασης, μετασχηματισμού, παραγωγής-σύνθεσης, εύρεσης-υπογράμμισης, 
ανάπτυξης, επικοινωνιακής δεξιότητας, πολλαπλής επιλογής, και 
• σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο που εξετάζουν, σε μορφολογίας (όσες ελέγχουν τη 
γραμματική πλευρά της γλώσσας), σύνταξης προτάσεων, σύνταξης κειμένου, και λεξιλογίου-
σημασιολογίας. 

                                                 
257 Οι σελίδες παραπέμπουν στον Α΄τόμο από το «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών- Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης», Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα Σεπτέμβριος 2002. 
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Στο τέλος επιχειρείται συγκριτική συμ-παράθεση των ασκήσεων των δύο ανωτέρω τάξεων. 
 
5. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
5.1 Για την Ε' τάξη 
5.1.1 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με τη μορφή τους.   
 
Πίνακας 1: ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με τη μορφή τους 
 
 
 
 
Από τις 294 ασκήσεις το 62,9% (185) είναι  γραπτού λόγου και το 36,7% (109) προφορικού, 
όταν το ΔΕΠΠΣ προαναγγέλλει τη «συστηματική διδασκαλία της κατανόησης και της 
παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου», που «διατρέχει όλες τις ενότητες» (ΔΕΠΠΣ, σελ. 
55). 
 
5.1.2 Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με τον τύπο τους  
 
Πίνακας 2: Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με τον τύπο τους. 
 
 
 
 
 
Οι περισσότερες ασκήσεις (63,14%) είναι κλειστές, κατευθύνουν τον μαθητή σε 
συγκεκριμένο κείμενο είτε ζητώντας του να συμπληρώσει ένα ήδη δοαμένο κείμενο, είτε να 
το συνεχίσει χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο χρόνο ρημάτων ή συγκεκριμένες λέξεις. Στο 
θέμα αυτό το ΔΕΠΠΣ (σελ.26) κάνει λόγο για την ανάγκη ο μαθητής «να είναι σε θέση να 
εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο» και να «ικανοποιεί έτσι τις πρακτικές, συναισθηματικές, 
πνευματικές και κοινωνικές του ανάγκες». 
 
5.1.3 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με το είδος τους 
 
Πίνακας 3: Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με είδος τους. 
 
 
 
 
 
Στις γραπτές ασκήσεις αυτές που αφορούν την παραγωγή ή κατανόηση λόγου είναι το 31,7%, 
ποσοστό το οποίο ανατρέπεται στις προφορικές, όπου αντιπροσωπεύουν το 76%. 
Αντιστοίχως στις προφορικές τα ποσοστά είναι ακριβώς αντίστροφα: 76% οι ασκήσεις λόγου 
(καθώς κάθε κείμενο συνοδεύεται  από σχετικές ερωτήσεις που καλούνται οι μαθητές να 
αναπτύξουν συνήθως προφορικά), 24% οι ασκήσεις δομής. Η ανατροπή αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα στο γενικό σύνολο των ασκήσεων να υπάρχει μια σχετική ισορροπία: 47,88% οι 
ασκήσεις λόγου, 52,12% οι ασκήσεις δομής. 
 
5.1.4 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με την κατηγορία τους.  
Πίνακας 4: Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με την κατηγορία τους. 

Γραπτές 185 62,9% 
Προφορικές 109 36,7% 
Σύνολο  293 100% 

 Γραπτές Προφορικές Σύνολο 
Κλειστές 116 62,7% 18 16,7% 134 
Ανοιχτές 69 37,3% 90 83,3% 159 
Σύνολο 185 63,14% 108 36,86 293 

 Γραπτές προφορικές Σύνολο 
Λόγου 57 31,7% 79 76% 136 47,88% 
Δομής 123 68,3% 25 24% 148 52,12% 
 180 63,38 104 36,62 284 100,00%
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Στο σύνολο των ασκήσεων υπερτερούν οι ασκήσεις ανάπτυξης (121), ακολουθούν οι εύρεσης 
- υπογράμμισης (45), συμπλήρωσης (42) και (33) μετασχηματισμού.  
 
5.1.5 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο  
 
Πίνακας 4: Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με γλωσσικό επίπεδο τους. 
 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι από τις 294 ασκήσεις οι μισές περίπου (148) 
αφορούν τη σύνταξη κειμένου, 81 ασκήσεις (27,6%) είναι ασκήσεις μορφολογίας και 41 
(13,9%) διερευνούν το λεξιλόγιο και τη σημασία των λέξεων. Εξετάζοντας ειδικότερα τις 
ασκήσεις μορφολογίας διαπιστώνει κανείς ότι συχνά είναι γραμματικής κλασικού τύπου και 
συμπλήρωσης κενών ή πινάκων, ενώ είναι σαφές ότι δεν παραπέμπουν σε εγχειρίδιο 
γραμματικής.  
  Οι γραπτές ασκήσεις είναι κυρίως μορφολογίας σε μεγαλύτερο ποσοστό (72 
ασκήσεις, το 39,8% των γραπτών ασκήσεων) και μετά ακολουθούν οι ασκήσεις σύνταξης 
κειμένου (62, το 34,3% των γραπτών ασκήσεων), οι λεξιλογικές (32 ασκήσεις) και οι 
σύνταξης προτάσεων (15 ασκήσεις). Οι ασκήσεις προφορικού λόγου είναι κυρίως σύνταξης 
κειμένου (86 ασκήσεις, ποσοστό 82,7%) και πολύ λιγότερες είναι οι μορφολογικές και οι 
λεξιλογικές (μόλις από 9 ασκήσεις). Αυτό προκαλεί εντύπωση, αν προσέξει κανείς ότι 
σχετικά με τον προφορικό λόγο, από το ΔΕΠΠΣ προτείνεται ως «γενικός στόχος» των 
δεξιοτήτων του προφορικού λόγου ο μαθητής «να χρησιμοποιεί ολοένα αυξανόμενο 
λεξιλόγιο» (ΔΕΠΠΣ, σελ. 22). 
  Αν τώρα εξετάσει κανείς αναλυτικότερα τις ασκήσεις σύνταξης κειμένου- 
προφορικού και γραπτού, μπορεί να παρατηρήσει τα ακόλουθα:  

Το ΔΕΠΠΣ αναφέρεται σε «λειτουργική ανάγνωση», «συστηματική άσκηση στην 
ανάγνωση» καθώς και σε «κριτική ακρόαση» και επισημαίνει την ανάγκη ο μαθητής «να 
διαβάζει μεγαλόφωνα» (ΔΕΠΠΣ, σελ. 35). Μία μόνο άσκηση προφορικού λόγου από τις 108 
ζητά απαγγελία και άλλη μία να διαβάσουν μεγαλόφωνα.  

Κατηγορία γραπτές προφορικές Σύνολο 
Συμπλήρωσης  41 95,3% 2 4,7% 43 15,1% 
Σύζευξης  2 66,7% 1 33,3% 3 1,1% 
Αντιστοίχισης 4 80,0% 1 20,0% 5 1,8% 
Διάταξης  4 100,0% 0 0,0% 4 1,4% 
Αντικατάστασης 13 92,9% 1 7,1% 14 4,9% 
Μετασχηματισμού 30 90,9% 3 9,1% 33 11,6% 
Παραγωγής -σύνθεσης-ανάλυσης  2 100,0% 0 0,0% 2 0,7% 
Εύρεσης - υπογράμμισης 29 64,4% 16 35,6% 45 15,8% 
Ορθογραφίας  5 100,0% 0 0,0% 5 1,8% 
Ανάπτυξης  47 38,8% 74 61,2% 121 42,6% 
Επικοινωνιακής δεξιότητας 4 44,4% 5 55,6% 9 3,2% 
Αταξινόμητες 10 3,4% 5 10,4%   
Σύνολα 181  103   100% 

 γραπτές προφορικές Σύνολο  
Μορφολογίας  72 39,8% 9 8,7% 81 
Σύνταξης   προτάσεων  15 8,3% 0  15 
Σύνταξης   κειμένου 62 34,3% 86 82,7% 148 
Λεξιλογίου - σημασιολογίας 32 17,7% 9 8,7% 41 
Αταξινόμητες   4 3,8% 4 
 181 100%  100%  
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Το ΔΕΠΠΣ προτείνει «ερωτήσεις κατανόησης κειμένου» μόνο όταν αναφέρεται σε 
ασκήσεις γραπτού λόγου, ενώ στα εγχειρίδια παρατηρούμε ότι αυτές είναι κατεξοχήν 
ασκήσεις προφορικού λόγου.  

Σε άλλο σημείο το ΔΕΠΠΣ (σελ.29) αναφέρεται σε  «συστηματική αξιοποίηση του 
διαλόγου και της προφορικής αφήγησης», σε «αφήγηση με σχετική χρήση μηχανισμών/δεικτών 
συνοχής των διαφόρων φάσεων μιας ιστορίας, ενός μύθου, ενός γεγονότος, ενός σχεδίου 
δράσης (Ιστορία)» και «αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου» (ΔΕΠΠΣ, σελ. 30). Οι ασκήσεις του 
εγχειριδίου ζητάνε «διάλογο» σε 18 από τις 86 περιπτώσεις σύνταξης προφορικού κειμένου, 
αλλά μόνο σε μία ζητάνε «προφορική αφήγηση».  

Σχετικά με τις ασκήσεις σύνταξης  γραπτού κειμένου, το ΔΕΠΠΣ (σελ.40) προτείνει 
την «περιγραφή πραγματικών και φανταστικών αντικειμένων και καταστάσεων» αλλά τελικά 
από τις 62 ασκήσεις σύνταξης γραπτού κειμένου μόλις οι 9 ζητάνε περιγραφή.  
Το ΔΕΠΠΣ έχει ως προτεινόμενη δραστηριότητα τη «μετατροπή διαλόγου σε συνεχή λόγο και 
αντίστροφα» (ΔΕΠΠΣ, σελ. 39) και το «μετασχηματισμό ηχογραφημένου προφορικού λόγου ή 
κόμικ σε γραπτό κείμενο» (ΔΕΠΠΣ, σελ. 40). Αυτά συναντώνται από μία φορά στις 62 
ασκήσεις σύνταξης γραπτού κειμένου.  

Όσο αφορά τη «διατύπωση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας σε θέματα που 
προκαλούν αντιπαραθέσεις» (ΔΕΠΠΣ, σελ.40), παρατηρούμε ότι μόνο μία φορά ζητείται αυτό 
από τις ασκήσεις των εγχειριδίων, ενώ δεν υπάρχει  άσκηση που να ζητά «καταγραφή 
συλλογισμών που οδήγησαν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα» (ΔΕΠΠΣ, σελ. 40).  
  Εντύπωση προκαλεί ότι στις ενδεικτικές δραστηριότητες του ΔΕΠΠΣ για την 
«παραγωγή γραπτού λόγου» δε γίνεται αναφορά στα ποικίλα ήδη λόγου, κάτι που τονίστηκε 
στις προτάσεις περί «ανάγνωσης». Από τους μαθητές τελικά ζητείται να γράψουν: «ευχές», 
«μια αστεία ιστοριούλα», «άρθρο», «μια ιστορία με τέτοιες σύνθετες λέξεις», «βιογραφία», 
«πρόσκληση», «φανταστική ιστορία», «σενάριο», «μύθο», «ιστορία» (ΔΕΠΠΣ, σελ.39- 41).  
 
5.2 Για την Στ' τάξη 
5.2.1 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με τη μορφή τους.   
 
Πίνακας 6 : Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με τη μορφή τους. 
 
 
 
 
 
 
Οι ασκήσεις γραπτού λόγου είναι το 48% των ασκήσεων και οι προφορικές το 49,4%. Αυτό 
δείχνει μια ισορροπία στην αντιμετώπιση του προφορικού και γραπτού λόγου. Εξάλλου και 
το ΔΕΠΠΣ (σελ.21) αναφέρεται στην «ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και 
αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και 
προφορικό λόγο», χωρίς να κάνει κάποια αναφορά σε ποσόστωση μεταξύ τους. 
 
5.2.2 Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με τον τύπο τους  
 
Πίνακας 7: Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με τον τύπο τους. 
 
 
 
 
 
Οι περισσότερες ασκήσεις (75,3%) είναι ανοιχτές- τόσο στις ασκήσεις γραπτού λόγου, όσο 
και σ’ αυτές του προφορικού, κι αυτό διαφοροποιεί το εγχειρίδιο της Στ' από αυτό της 
Ε΄τάξης (βλ. πίνακα 2), όπου περισσότερες είναι οι κλειστές γραπτές ασκήσεις.  
  
5.2.3 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με το είδος τους 

 Συχνότητα Ποσοστό 
γραπτές 164 48,0 
προφορικές 169 49,4 
σύνολο  333 97,4 
αταξινόμητες 9 2,6 

 γραπτές προφορικές Σύνολο 
κλειστές 64 75,3% 21 24,7% 85 25,5% 
ανοιχτές 100 40,3% 148 59,7% 248 74,5% 
Σύνολο  164 49,2% 169 50,8% 333  
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Πίνακας 8: Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με είδος τους. 
 
 
 
 
 
 
Στις γραπτές ασκήσεις αυτές που ζητούν την παραγωγή λόγου και αυτές που ασχολούνται με 
τη δομή του λόγου εμφανίζονται ισάριθμες.  Στις προφορικές ασκήσεις υπερτερούν αυτές της 
παραγωγής λόγου, όπως και στα τελικά σύνολα:  το 62,5% είναι οι ασκήσεις λόγου και το 
37,5% αυτές της δομής (πίνακας 8).  
  
5.2.4 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με την κατηγορία τους.  
 
Πίνακας 9: Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με την κατηγορία τους 
 

 
Οι μισές από τις ασκήσεις είναι ανάπτυξης (50,3%), από τις οποίες το 65,9% είναι 
προφορικές και το 31,4% γραπτές. Στους πίνακες 9 και 4 παρατηρούμε πως συναντάμε στην 
ίδια περίπου συχνότητα τα είδη των ασκήσεων τόσο στα εγχειρίδια της Ε' όσο και σ’ αυτά 
της Στ': πρώτες είναι οι ασκήσεις ανάπτυξης (42,6% στην Ε' και 50,3% στην Στ'), 
ακολουθούν οι ασκήσεις εύρεσης - υπογράμμισης (15,8% στην Ε' και 15,4% στην Στ') και 
συμπλήρωσης (15,1% στην Ε΄ και 10,8% στην Στ').   
 
 
5.2.5 Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο  
 
Πίνακας 10: Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ασκήσεις σύνταξης κειμένου είναι περισσότερες από τις μισές (62%). Ακολουθούν οι 
ασκήσεις μορφολογίας (16,6%), οι ασκήσεις λεξιλογίου -  σημασιολογίας (13,9%) και τέλος 

 γραπτές προφορικές Σύνολο 
λόγου 82 39,6% 125 60,4% 207 62,5% 
δομής 81 65,3% 43 34,7% 124 37,5% 
σύνολο 163 49,2% 168 50,8% 331  
αταξινόμητες 2      

 γραπτές προφορικές Σύνολο 
συμπλήρωσης 34 94,4% 2 5,6% 36 10,8% 
Σύζευξης 3 100,0% 0  3 0,9% 
Αντιστοίχισης 8 100,0% 0  8 2,4% 
Διάταξης 4 57,1% 3 42,9% 7 2,1% 
αντικατάστασης 12 85,7% 2 14,3% 14 4,2% 
μετασχηματισμού 13 65,0% 7 35,0% 20 6,0% 
παραγωγής- σύνθεσης- ανάλυσης 2 66,7% 1 33,3% 3 0,9% 
εύρεσης- υπογράμμισης 16 31,4% 35 68,6% 51 15,4% 
Ορθογραφίας 8 88,9% 1 11,1% 9 2,7% 
Ανάπτυξης 57 34,1% 110 65,9% 167 50,3% 
επικοινωνιακής δεξιότητας 3 30,0% 7 70,0% 10 3,0% 
πολλαπλής επιλογής 4 100% 0  4 1,2% 
Σύνολο  164  168  332  

 γραπτές προφορικές Σύνολο 
μορφολογίας 41 74,5% 14 25,5% 55 16,6% 
σύνταξης 
προτάσεων 19 76,0% 6 24,0% 25 7,5% 

σύνταξης 
κειμένου 70 34,0% 13

6 66,0% 206 62% 

λεξιλογίου- 
σημασιολογίας 34 73,9% 12 26,1% 46 13,9% 
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οι ασκήσεις σύνταξης προτάσεων (7,5%). Πάντως, ενώ οι προφορικές ασκήσεις 
συγκεντρώνονται κυρίως στο είδος της σύνταξης κειμένου (136 ασκήσεις στις 168 
προφορικές ασκήσεις), οι γραπτές ασκήσεις έχουν μια σχετική ποικιλία (70  σύνταξης 
κειμένου, 41 μορφολογίας, 34 λεξιλογίου- σημασιολογίας, 19 σύνταξης προτάσεων).  
Ειδικότερα, για τις ασκήσεις σύνταξης γραπτού λόγου, παρατηρούμε πως 8 φορές (από τις 70 
προφορικές ασκήσεις σύνταξης κειμένου) ζητούν από τους μαθητές να αποδώσουν κάτι 
περιληπτικά. Το ΔΕΠΠΣ -θυμίζουμε- αναφέρεται σε «συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές 
και καταγραφή τους με περιληπτικό λόγο» και σε «περιλήψεις  κειμένων διαφόρων 
μαθημάτων». (σελ. 40) 

Το ΔΕΠΠΣ δεν αναφέρει τη δημιουργία τίτλου για κάποιο κείμενο, αλλά μόνο την 
«ανάπτυξη κειμένου από αυτοτελείς τίτλους» (ΔΕΠΠΣ σελ. 41). Οι ασκήσεις 6 φορές 
ασχολούνται με τη δημιουργία και το σχολιασμό τίτλων των άρθρων.  

Οι 7 φορές  από τις 206 ασκήσεις σύνταξης προφορικού λόγου, όπου οι μαθητές 
καλούνται να συζητήσουν, μας παραπέμπουν στη «συστηματική αξιοποίηση του διαλόγου» για 
την οποία κάνει λόγο το ΔΕΠΠΣ (σελ. 29).  

Όπως έχουμε αναφέρει και για το εγχειρίδιο της Ε΄τάξης, ζητείται από τους μαθητές 
να γράψουν ποικιλία κειμένων. Στις 70 ασκήσεις σύνταξης γραπτού κειμένου, 5 φορές 
ζητείτε να γράψουν άρθρο και λιγότερες φορές να περιγράψουν, να γράψουν γράμμα, να 
στείλουν κάρτες, να πάρουν συνέντευξη, να διηγηθούν, να αφηγηθούν και να δημιουργήσουν 
ένα κείμενο που θα εκφωνήσουν.  
 
5.3 Συγκριτικά αποτελέσματα Ε' - Στ' τάξης 
Στη συνέχεια θα παραθέτουμε συγκριτικούς πίνακες των υπό έρευνα τάξεων, προκειμένου να 
φανεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στις τάξεις αυτές το θέμα των ασκήσεων - 
δραστηριοτήτων και να εξαγάγει καθένας τα δικά του συμπεράσματα. 
 
5.3.1 Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με τη μορφή τους 
 
Πίνακας 11 : Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με τη μορφή τους 
 
 
 
 
 
 
Είναι σαφές από τον πίνακα ότι στην Στ' τάξη πετυχαίνεται απόλυτη ισορροπία μεταξύ 
προφορικού και γραπτού λόγου, το οποίο είναι και βασικό ζητούμενο του ΔΕΠΠΣ, πράγμα 
που δε συμβαίνει στις ασκήσεις της Ε' τάξης. 
 
5.3.2 Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με τον τύπο τους  
 
Πίνακας 12 : Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με τον τύπο τους 

 Ε' τάξη  Στ' τάξη 
 Γραπτές προφορικές Σύν Ποσ. γραπτές προφορικές Σύν Ποσ. 

Κλειστές 116 62,7% 18 16,7% 134 45,7% 64 75,3% 21 24,7
% 85    

25,5% 
Ανοιχτές 69 37,3% 90 83,3% 159 54,3% 10

0 40,3% 14
8 

59,7
% 248 74,5% 

Σύνολο 185 63,14% 10
8 36,86% 293  16

4 49,2% 16
9 

50,8
% 333  

 

                                                 
258 Στην τάξη αυτή υπάρχουν και 9 (2,6%) αταξινόμητες ασκήσεις, βλ. πίνακα 6. 

 Ε΄τάξη Στ΄τάξη 
 Συχνότητα  Ποσοστό  Συχνότητα  Ποσοστό 
Γραπτές 185 62,9% 164 48,0 
Προφορικές 109 36,7% 169 49,4258 
Σύνολο  293 100% 333 97,4 
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Και στις δύο τάξεις οι κλειστές ασκήσεις είναι πολύ περισσότερες στην κατηγορία των 
γραπτών ασκήσεων, ενώ οι ανοιχτές υπερτερούν στην κατηγορία των προφορικών, με 
μεγαλύτερο άνοιγμα στην Ε' τάξη (16,7 προς 83,3%). 
 
 
 
5.3.3 Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με το είδος τους 
Πίνακας 13 : Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με το είδος τους 
 Ε' τάξη Στ' τάξη 
 γραπτές προφορικές γραπτές προφορικές 
Λόγου 57 31,7% 79 76% 82 39,6% 125 60,4% 
Δομής 123 68,3% 25 24% 81 65,3% 43 34,7% 
Σύνολο 180 63,38 104 36,62 163 49,2% 168 50,8% 
αταξινόμητες     2    
 
Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι ασκήσεις παραγωγής λόγου είναι σε ποσοστά περισσότερες 
από τις ασκήσεις δομής στην Στ' τάξη στην κατηγορία των γραπτών ασκήσεων (39,6% έναντι 
31,7% στην Ε'). Πιο εντυπωσιακή είναι η εσωτερική διαφορά μεταξύ τους κατά τάξη: 68,3% 
είναι οι ασκήσεις δομής στην Ε' τάξη έναντι 31,7% των ασκήσεων λόγου, διαφορά της 
τάξεως του 36,6%. Αντιστοίχως 65,3% είναι οι ασκήσεις δομής στην Στ' τάξη έναντι 39,6% 
των ασκήσεων λόγου, διαφορά 25,7%. Η ίδια μεγάλη εσωτερική διαφορά παρατηρείται και 
στην κατηγορία των προφορικών ασκήσεων: 76% παραγωγής λόγου προς 24% δομής στην Ε' 
τάξη, διαφορά 52%. Αντίστοιχα 60,4% παραγωγής λόγου προς 34,7% δομής στην Ε' τάξη, 
διαφορά 25,7%. 
 
5.3.4 Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με το γλωσσικό τους επίπεδο. 
Πίνακας 14 : Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με το γλωσσικό τους επίπεδο 

 E' τάξη Στ' τάξη 
 γραπτές προφορικές Σύν. Ποσ. γραπτές προφορικές Σύν. Ποσ. 
μορφολογίας 72 39,8% 9 8,7% 81 27,6% 41 74,5% 14 25,5% 55 16,6% 
σύνταξης   
προτάσεων 15 8,3% 0  15 5,1% 19 76,0% 6 24,0% 25 7,5% 

σύνταξης   
κειμένου 62 34,3% 86 82,7% 148 50,3% 70 34,0% 136 66,0% 206 62% 

λεξιλογίου- 
σημασιολογίας 32 17,7% 9 8,7% 41 13,9% 34 73,9% 12 26,1% 46 13,9% 

αταξινόμητα   4 3,8% 4        
 
Στην Ε' τάξη παρατηρείται συγκριτικώς μια ελαφρά υπεροχή των μορφολογικών ασκήσεων 
(27,6% στο σύνολο έναντι 16,6% της Στ' τάξης), η οποία ισοσταθμίζεται με αντίστοιχη 
υπεροχή των ασκήσεων σύνταξης κειμένου στην Στ' (62% στην Στ', 50,3% στην Ε'). 
Εντυπωσιακή είναι απόλυτη "ισοψηφία" των ασκήσεων λεξιλογίου ανάμεσα στις δύο τάξεις 
(13,9%). 
 
5.3.5 Ταξινόμηση των ασκήσεων σύμφωνα με την κατηγορία τους 
 
Πίνακας 15 : Ταξινόμηση ασκήσεων σύμφωνα με την κατηγορία τους 
 

 Ε' τάξη Στ' τάξη 
 γραπτές προφορικές Σύν. Ποσ. γραπτές προφορικές Σύν. Ποσ. 
συμπλήρωσης 41 95,3% 2 4,7% 43 15,1% 34 94,4% 2 5,6% 36 10,8%
σύζευξης 2 66,7% 1 33,3% 3 1,1% 3 100,0% 0  3 0,9% 
αντιστοίχισης 4 80,0% 1 20,0% 5 1,8% 8 100,0% 0  8 2,4% 
διάταξης 4 100,0% 0 0,0% 4 1,4% 4 57,1% 3 42,9% 7 2,1% 
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αντικατάστασης 13 92,9% 1 7,1% 14 4,9% 12 85,7% 2 14,3% 14 4,2% 
μετασχηματισμού 30 90,9% 3 9,1% 33 11,6% 13 65,0% 7 35,0% 20 6,0% 
παραγωγής-
σύνθεσης-
ανάλυσης 

2 100,0% 0 0,0% 2 0,7% 2 66,7% 1 33,3% 3 0,9% 

εύρεσης -  
υπογράμμισης 29 64,4% 16 35,6% 45 15,8% 16 31,4% 35 68,6% 51 15,4%

ορθογραφίας 5 100,0% 0 0,0% 5 1,8% 8 88,9% 1 11,1% 9 2,7% 
ανάπτυξης 47 38,8% 74 61,2% 121 42,6% 57 34,1% 110 65,9% 167 50,3%
επικοινωνιακής 
δεξιότητας 4 44,4% 5 55,6% 9 3,2% 3 30,0% 7 70,0% 10 3,0% 

αταξινόμητα 10 3,4% 5 10,4%   4 100% 0  4 1,2% 
Σύνολα 181  103   100% 164  168  332  

 
Από την παρατήρηση του πίνακα διαφαίνεται στο σύνολο (γραπτές + προφορικές) σχεδόν 
απόλυτη ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών τάξεων αναφορικά με αυτό το κριτήριο διάκρισης 
των ασκήσεων. Η σειρά με την οποία κατατάσσονται οι διάφορες ασκήσεις είναι ίδια και τα 
ποσοστά που συγκεντρώνουν επίσης πολύ κοντά. Πρώτες είναι οι ασκήσεις ανάπτυξης με 
42,6% στην Ε' και 50,3% στην Στ', ακολουθούν οι ασκήσεις εύρεσης υπογράμμισης (15,8% 
στην Ε', 15,4% στην Στ'), οι ασκήσεις συμπλήρωσης (15,1% στην Ε', 10,8% στην Στ') και οι 
ασκήσεις μετασχηματισμού (11,6% στην Ε', 6,0% στην Στ'). 
 
6. Αντί επιλόγου 
Συμπεραίνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα νέα εγχειρίδια συναντάμε κατ’ αρχάς 
μεγάλη ποικιλία ασκήσεων. Γίνεται εμφανής προσπάθεια να καλυφθούν οι διαφορετικές 
δραστηριότητες που προτείνει το ΔΕΠΠΣ, όμως όχι πάντα με την ανάλογη έμφαση που έχουν 
προταθεί. Ο μαθητής καλείται να παράγει διαφορετικά είδη λόγου για άλλη περίσταση το 
καθένα, χωρίς πάντα να γίνεται αναφορά στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών 
και χωρίς πάντοτε να έχει αντιμετωπίσει ανάλογο είδος σε κάθε περίσταση ανάγνωσης και 
επεξεργασίας. Οι μαθητές επίσης καλούνται να αναλάβουν ρόλους περισσότερο 
ενεργητικούς. Συχνά καλούνται να δουλέψουν σε ζευγάρια ή σε ομάδες, να συζητήσουν, να 
συνεργαστούν, να πειραματιστούν, να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν εργασίες κ.λ.π. Η 
μετάβαση από τα παλιά στα νέα βιβλία σημαδεύεται  από αρκετές αλλαγές σε πολλά επίπεδα 
και μένει να δούμε αν η μετάβαση αυτή γίνεται πάντοτε ομαλά και ολοκληρωμένα. 
Χρειάζεται ασφαλώς πολύς ακόμα χρόνος και δουλειά πάνω στις νέες μεθοδολογίες, για να 
αναδειχθεί και να κριθεί το όποιο αποτέλεσμα.  
 
Βιβλιογραφία 
  
Ιορδανίδου, Α. (2006). Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: 

κείμενο – συμφραζόμενα – γραμματική. Ανάκτηση στις 02 Απριλίου 2007 από το 
www.kesea-tpe.com/nea_biblia_yliko/eisigisi_anna_iordanidou.doc  

Μοσχονάς Σπ. (2007). Το φάντασμα της ύλης. Ανάκτηση στις 02 Απριλίου 2007 από το 
 http://www.xkatsikas.gr/fakeloi/fakel200702019ap.php.   
Μπέσιος, Α. (2007). Διαθεματικό πλαίσιο, επικοινωνιακή προσέγγιση και διδασκαλία 
 Λεξιλογίου, Γραμματικής και Συντακτικού. Ανάκτηση στις 02 Απριλίου 2007 από το
 http://www.alfavita.gr/artra/artro229.html 
Σκαρτσίλας, Σ. (2007). ...σκέψεις για τη γλώσσα, με αφορμή το νέο βιβλίο της Ε' Δημοτικού.
 Ανάκτηση στις 02 Απριλίου 2007 από το http://www.paremvasis.gr/.  
Σχινά, Κ. (2007). Τα νέα σχολικά βιβλία. Από τη "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" της Ελευθεροτυπίας, 
 10/11/2006  
Τζήκας Γ. (2006). Γλώσσα Ε' και ΣΤ' Δημοτικού: Τα νέα βιβλία – Κριτικές παρατηρήσεις 
 σχετικές με τα περιεχόμενα της ύλης. Ανάκτηση στις 02  Απριλίου 2007 από το 
 http://xkatsikas.gr/artra/artro20060924b.php.   



 

 
 

605

Χατζηγεωργίου, Β. (2001). Οι γλωσσικές ασκήσεις στη διδασκαλία της γλώσσας .
 Ταξινόμηση των γλωσσικών ασκήσεων των εγχειριδίων «Η Γλώσσα μου». 
 Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.  

 
 

Ιδεολογικά μηνύματα στο λόγο και την εικόνα των σχολικών εγχειριδίων: 
μια πρόταση ανάλυσης 

 
Παγκουρέλια Ευγ., Φιλόλογος-Μεταπτ. Δίπλ. 

Παπαδοπούλου Μ., Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Παν. Θεσσαλίας 
 
Περίληψη 
Τα σχολικά εγχειρίδια, παράλληλα με τη λειτουργία τους ως μέσων μετάδοσης της γνώσης, συνιστούν 
ταυτόχρονα φορέα ιδεολογικών μηνυμάτων, τα οποία, μολονότι συχνά δε δηλώνονται ρητά, 
λειτουργούν υποσυνείδητα και με καταλυτικό τρόπο  στη διαμόρφωση της εθνικής, θρησκευτικής και 
κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών και των μαθητριών.  Αντικείμενο της παρούσας έρευνας 
αποτέλεσαν τα νέα σχολικά εγχειρίδια για το γλωσσικό μάθημα της Γ΄ Δημοτικού που εισήχθησαν 
στην ελληνική εκπαίδευση από το Σεπτέμβριο του 2006. Η ανάλυση που παρουσιάζεται αφορά στα 
ιδεολογικά μηνύματα που διαμορφώνονται τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και σε επίπεδο εικόνας, στο 
θεματικό τομέα των δύο φύλων. Έπειτα από αναζήτηση ερευνητικών εργασιών σχετικών με το 
σχολικό βιβλίο, διαπιστώθηκε πως η μέθοδος που χρησιμοποιούνταν κατά προτεραιότητα ήταν η 
Ανάλυση Περιεχομένου (Ποσοτική ή Θεματική), ενώ σε έρευνες που σκοπός ήταν η διερεύνηση της 
ιδεολογίας, χρησιμοποιούταν αποκλειστικά η Κριτική Ανάλυση λόγου. Στην υλοποίηση της παρούσας 
έρευνας για τα γραπτά κείμενα χρησιμοποιήθηκαν η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (ΠΑΠ), όπως 
έχει διαμορφωθεί από τον Phillip Mayring, σε συνδυασμό με την Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ), 
κατά το πρότυπο του Norman Fairclough. Αυτές οι μέθοδοι  χρησιμοποιούνται στην έρευνα συνήθως 
χωριστά και μέχρι πρότινος ποτέ σε συνδυασμό, τουλάχιστον στον τομέα έρευνας του σχολικού 
βιβλίου. Για την επεξεργασία των εικόνων χρησιμοποιήθηκε η «Γραμματική» του οπτικού κειμένου 
των Gunther Kress & Theo Van Leeuwen. Ενδιαφέρον θεωρήθηκε το γεγονός ότι η συμφωνία λόγου 
και εικόνας ως προς την εκφορά των ιδεολογικών μηνυμάτων αγγίζει σχεδόν το 100%.  
 
Εισαγωγή  
Σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε η ανάπτυξη μιας ερευνητικής μεθοδολογίας, η οποία, 
συνδυάζοντας τα οφέλη των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων, θα μπορούσε 
να συμβάλλει στην πληρέστερη διερεύνηση και διεξοδικότερη  ανίχνευση της ιδεολογίας των 
σχολικών εγχειριδίων.  Ως αντικείμενο της διερευνητικής προσέγγισης επιλέχθηκαν τα νέα 
βιβλία γλωσσικής αγωγής, «Τα απίθανα μολύβια», που εισήχθησαν στην ελληνική 
εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2006 -2007 για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας στην Γ΄ τάξη Δημοτικού. Ο προσανατολισμός και ο χαρακτήρας της 
σχολικής εκπαίδευσης, σχετικά με το βαθμό ανταπόκρισης στις αρχές διαμόρφωσης του νέου 
εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτές ορίστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το 
Υπουργείο Παιδείας (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ, Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού, www.pi-
schools.gr/prok_ekp_ylikou_03, 2006) αποτέλεσαν το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε 
η ερευνητική διαδικασία.    

Τα σχολικά βιβλία επιλέχθηκαν ως αντικείμενο διερεύνησης, καθώς ως μέσα 
κοινωνικοποίησης και ως φορείς του κρυφού αναλυτικού προγράμματος, περιέχουν 
ιδεολογικά μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα, τα οποία δηλώνονται άμεσα ή έμμεσα, και έχουν 
ως στόχο να κοινωνικοποιήσουν αναλόγως τους αποδέκτες (Apple, 1986), καλλιεργούνται σε 
ένα χώρο που παραδοσιακά θεωρείται ιδεολογικά ουδέτερος (Apple, 1993: 41), το σχολείο, 
αποτυπώνοντας στα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων αρχές και τρόπους συμπεριφοράς, 
ντυμένους με την κυρίαρχη ιδεολογία (Αλτουσέρ, 1983: 85). Υπάρχει, συνεπώς, πρόθεση 
ακόμη και μέσω της ανθολόγησης λογοτεχνικών ή ψευδεπίγραφων λογοτεχνικών κειμένων 
να προωθηθεί και να προβληθεί μία συγκεκριμένη ιδεολογία, αφού ο δημιουργός εγγράφει 
στα κείμενά του στοιχεία της ταυτότητας και του συστήματος αξιών του (Γεωργακοπούλου – 
Γούτσος, 1999), που υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 
λιγότερο ορατούς.  


