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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από ραγδαίες αλλαγές τόσο στο  

οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό χώρο, κυρίως λόγω της κυριαρχίας των νέων 

τεχνολογιών, της µετανάστευσης και παγκοσµιοποίησης. Οι σηµαντικές αυτές 

αλλαγές επηρεάζουν ταυτόχρονα και το εκπαιδευτικό σύστηµα και κατά συνέπεια και 

την διδακτική της µητρικής γλώσσας. Έτσι από  τον όρο αλφαβητισµό που παλιότερα 

εννοούσαµε µόνο την γραφή και την ανάγνωση έχουµε φτάσει σήµερα στον όρο 

γραµµατισµό να εννοούµε ότι σχετίζεται µε την κοινωνική δραστηριότητα του 

ατόµου, καθώς σκοπός του είναι τα άτοµα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

γραφής, ανάγνωσης, υπολογισµού, κριτικής σκέψης, ώστε να µπορούν να 

συµµετέχουν και να λειτουργούν αποτελεσµατικά στην κοινωνία.   

Τη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκε ο όρος κριτικός γραµµατισµός, ο οποίος δίνει 

έµφαση στην κοινωνική συνειδητότητα του ατόµου. Εισηγητής του όρου «κριτικός 

γραµµατισµός»  (critical literacy) είναι ο Shor, ο οποίος συνδύασε τον γραµµατισµό 

µε την πολιτική συνείδηση µε αποτέλεσµα να µπορούν οι µαθητές να διαµορφώνουν 

την ίδια τους τη µοίρα (Φρυδάκη, 2009:303). Ο γραµµατισµός πια θεωρείται 

κοινωνική πρακτική µέσω της οποίας αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. 

Συγκεκριµένα ο κριτικός γραµµατισµός σηµαίνει την ενεργή προσέγγιση στην 

ανάγνωση και στις κειµενικές πρακτικές, στην ανάλυση και την κριτική των σχέσεων 

µεταξύ των κειµένων, της γλώσσας, της εξουσίας, των κοινωνικών οµάδων και των 

κοινωνικών πρακτικών µε σκοπό την διερεύνηση των στάσεων, αξιών και 

πεποιθήσεων που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια (Baynham, 2002). 

Επειδή θεωρούµε σηµαντική την καλλιέργεια µιας τέτοιας ικανότητας, θεωρούµε 

ότι ενδιαφέρει η µελέτη τρόπων ανάπτυξης της στο σχολείο. Προκειµένου λοιπόν να 

διερευνηθούν οι διδακτικές µέθοδοι που προωθούν την καλλιέργεια του κριτικού 

γραµµατισµού εκπονήθηκε η παρούσα ερευνητική εργασία. Βασικό ερευνητικό 

ερώτηµα µας είναι: «Με ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µεθόδους µπορούµε να 

αναπτύξουµε τον κριτικό γραµµατισµό στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας;». 

 Για να απαντηθεί το παραπάνω βασικό ερώτηµα, διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα 

στα πλαίσια του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην ΣΤ΄ Τάξη ∆ηµοτικού 

σε ένα σχολείο του Νοµού Ρεθύµνου. Η έρευνα µας στηρίχτηκε στην µεθοδολογία 
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της έρευνας δράσης (action research). Η ερευνήτρια συνεργάστηκε µε τον 

εκπαιδευτικό, δάσκαλο τάξης επίσης µεταπτυχιακό φοιτητή, το Γιάννη 

Παπαδόπουλου. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις  κύκλοι έρευνας δράσης βασισµένοι σε 

τρεις διαφορετικές διδακτικές µεθόδους (πολυγραµµατισµούς- πολυτροπικότητα, 

οµαδοσυνεργατική µέθοδος και µέθοδος project). Για να διαπιστωθεί η 

αποτελεσµατικότητα των εν λόγω διδακτικών µεθόδων όσο αφορά την καλλιέργεια 

του κριτικού γραµµατισµού προηγήθηκε πριν τις διδασκαλίες- παρεµβάσεις µια 

διαγνωστική αξιολόγηση του κριτικού γραµµατισµού των παιδιών µε pre test και τα 

αποτελέσµατα του συγκρίθηκαν µε αυτά της αξιολόγησης post test που έγινε µετά τις 

διδασκαλίες.  

Η εργασία µας αποτελείται από δύο µέρη: το θεωρητικό µέρος, Α΄ Μέρος και το 

ερευνητικό, Β΄ Μέρος. 

Στο Α΄ Μέρος,  στο κεφάλαιο 1 της εργασίας µας παρουσιάζονται οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις σχετικά µε τη διδακτική της µητρικής γλώσσας, δηλαδή οι δοµιστικές 

προσεγγίσεις, η επικοινωνιακή προσέγγιση, η κειµενοκεντρική προσέγγιση, οι Νέες 

Σπουδές Γραµµατισµού, οι πολυγραµµατισµοί και η πολυτροπικότητα. Στο κεφάλαιο 

2 γίνεται αναφορά στη διδασκαλία σύµφωνα µε τον κριτικό γραµµατισµό και 

συγκεκριµένα στις διδακτικές µεθόδους και πρακτικές καλλιέργειας του. Στο 

κεφάλαιο 3 µε το οποίο ολοκληρώνεται και το θεωρητικό µας µέρος παρουσιάζεται η 

µελέτη των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στην 

Ελλάδα από την µεταπολίτευση έως σήµερα. 

Στο Β΄ Μέρος, που αποτελεί το ερευνητικό  κοµµάτι της εργασίας µας  στο 

κεφάλαιο 1 παρουσιάζουµε  το σκοπό της έρευνας µας και το βασικό  ερευνητικό µας 

ερώτηµα. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουµε την µεθοδολογία έρευνας που  

χρησιµοποιήσαµε και η οποία ήταν η έρευνα δράσης. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται 

αναφορά στα υποκείµενα και στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έρευνας µας. Στο 

κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στην αφετηρία της έρευνας δράσης που διενεργήσαµε, 

δηλαδή στο πως µας γεννήθηκε η ιδέα να πραγµατοποιήσουµε µια έρευνα δράσης µε 

σκοπό την διερεύνηση των διδακτικών µεθόδων καλλιέργειας του κριτικού 

γραµµατισµού. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζουµε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της 

έρευνας δράσης. Στην συνέχεια στο κεφάλαιο 6 αναφερόµαστε στα εργαλεία 

συλλογής δεδοµένων µας (pre test, post test, φύλλα παρατήρησης, 

αποµαγνητοφωνήσεις διδασκαλιών, αποµαγνητοφωνήσεις συναντήσεων και 



6 

 

συνέντευξης µε τον εκπαιδευτικό). Στο κεφάλαιο 7 γίνεται αναφορά στην µέθοδο 

ανάλυσης που χρησιµοποιήσαµε για την ανάλυση των δεδοµένων µας.  Στο κεφάλαιο 

8 συζητούνται  οι περιοριστικοί παράγοντες που υπήρξαν κατά την διεξαγωγή της 

έρευνας µας. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η προπαρασκευαστική 

φάση-παρατήρηση καθώς και οι τρεις κύκλοι έρευνας δράσης (σχεδιασµός, 

υλοποίηση-συλλογή δεδοµένων, ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση της 

παρέµβασης-αναστοχασµός). Τέλος, στο κεφάλαιο 10 συγκρίνονται και ερµηνεύονται 

τα αποτελέσµατα του pre test και του post test. Το ερευνητικό µέρος ολοκληρώνεται 

µε τη σύνοψη των τελικών συµπερασµάτων.  
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

1.1 Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 

∆ΟΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Αρχικά πρέπει να αναφέρουµε ότι µε τον όρο µητρική γλώσσα εννοούµε τη 

γλώσσα του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο τοποθετείται το παιδί και µε την οποία 

έρχεται σε διαρκή επαφή καθώς µεγαλώνει (∆ενδρινού, 2001: 1). «Mητρική όµως 

αποκαλούµε συνήθως και την κοινή καθοµιλουµένη· τη γλώσσα, δηλαδή, που 

χρησιµοποιούµε σε περιστάσεις του ευρύτερου κοινωνικού χώρου στον οποίο ζούµε, 

είτε αυτές απαιτούν τη χρήση επίσηµου, λόγιου ή τυπικού λόγου είτε απαιτούν τη 

χρήση ενός πιο προσωπικού, καθηµερινού λόγου» (∆ενδρινού, 2001: 1).  

Η διδακτική της µητρικής γλώσσας γεννιέται από την διδακτική ξένων γλωσσών 

και µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα δε θεωρούταν ότι έπρεπε να διδαχθεί. Έντονη 

έµφαση δινόταν µέχρι τότε στην παραδοσιακή διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και 

της λατινικής γλώσσας (Τοκατλίδου, 1986: 80). Σύµφωνα µε αυτήν, η διδακτική της 

µητρικής γλώσσας που ακολουθεί την παραδοσιακή προσέγγιση της διδακτικής των 

γλωσσών ξεκινάει από την µετάφραση και την γραµµατική δίνοντας έµφαση στην 

µεταγλώσσα, στους κανόνες και στις εφαρµογές, στο λεξιλόγιο και  στην 

ορθογραφία.  

Τις δεκαετίες 1910-1920 επέρχεται σηµαντική αλλαγή στην γλωσσολογία µε τον 

Ferdinand De Saussure, ο οποίος κάνει την διάκριση της γλώσσας σε λόγο και οµιλία.  

Ο λόγος αποτελεί το αφηρηµένο σύστηµα της γλωσσικής κοινότητας και η οµιλία 

είναι η συγκεκριµένη κατά άτοµο εφαρµογή (Μήτσης, 1996: 24). Θεωρεί την γλώσσα 

ότι είναι «σύστηµα σηµείων που εκφράζει ιδέες και γι’ αυτό µπορεί να συγκριθεί µε 

τη γραφή, το αλφάβητο των κωφάλαλων, µε τις συµβολικές τελετουργίες, µε τις 

µορφές εκδήλωσης ευγενείας, µε τα στρατιωτικά σήµατα κλπ.» (Τοκατλίδου, 2003: 

32-33). Επίσης, µεγάλη επαναστατική πρόταση του Saussure ήταν η διάκριση 

συγχρονίας και διαχρονίας της γλώσσας. Στην περίπτωση της συγχρονίας  η γλώσσα 

νοείται στην α- χρονική της διάσταση προκειµένου να µελετηθούν  οι σχέσεις µεταξύ 

στα γλωσσικά στοιχεία ενώ στην περίπτωση της διαχρονίας η γλώσσα νοείται στην 
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εξέλιξη της και αυτό που µελετάται είναι ένα στοιχείο στην διαδοχή του 

(Θεοδωροπούλου, 2001: 2). 

Μετά την αλλαγή που επέφερε ο  Saussure στην γλωσσολογία εµφανίστηκε ο 

δοµισµός, ο οποίος προσπάθησε να ανακαλύψει την διαδικασία µε την οποία 

συντελείται η κατάκτηση της γλώσσας µε το να στηριχτεί  στις αρχές του 

συµπεριφορισµού και ερµηνεύοντας την γλωσσική ικανότητα µε βάση το σχήµα 

Ε→Α (ερέθισµα- αντίδραση), το οποίο διέπει ολόκληρη την ανθρώπινη συµπεριφορά 

(Μήτσης, 1996: 36). Βασικός εκπρόσωπος του δοµισµού ήταν ο L. Bloomfield.  

Σύµφωνα µε τον Bloomfield η γλώσσα είναι ένας τύπος συµπεριφοράς και θα 

πρέπει να εξετάζεται µε το σχήµα E→A (ερέθισµα- αντίδραση) και ο λόγος είναι ένας 

µηχανισµός, ο οποίος δεν έχει σχέση µε εσωτερικά αίτια αλλά µε εξωτερικά. Η 

θεωρία του υποστηρίζει την ανάλυση της  δοµής της γλώσσας µε φορµαλιστικά 

στοιχεία. «∆έχεται τη συγχρονία και τη διαχρονία και ακόµη την ασυνέχεια και τη 

γραµµατικότητα των στοιχείων (και όχι των σηµείων) της αλυσίδας του λόγου» 

(Τοκατλίδου, 2003: 44).  

Ο δοµισµός διαχωρίζεται στον Αµερικανικό και στον Ευρωπαϊκό. Ο Αµερικανικός 

δοµισµός δίνει έµφαση στην ανάγνωση, στην οµιλία, στην γραφή και στην ανάγνωση. 

Χρησιµοποιεί οπτικοακουστικές µεθόδους και δίνει βαρύτητα µόνο στη µορφή και 

καθόλου στην σηµασία. Η γλώσσα δεν έχει κανένα δηµιουργικό  χαρακτήρα καθώς  

για την απόκτηση της χρησιµοποιούνται µηχανικές διαδικασίες και απόλυτος 

προγραµµατισµός. Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο ευρωπαϊκός δοµισµός,  ο οποίος 

χρησιµοποιεί οπτικοακουστική µέθοδο, δίνει έµφαση στην µορφή και στην 

δηµιουργία κατασκευασµένου λόγου (Μήτσης 1996). 

 Με τον δοµισµό - και κυρίως µε τον Αµερικάνικο δοµισµό - συνδέεται η  

δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας, η οποία εµφανίστηκε στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια 

του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Η δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας δίνει έµφαση στην 

έννοια της δοµής και κατά συνέπεια στην δοµική ανάλυση.  Σύµφωνα µε το δοµισµό 

η γλώσσα αντιµετωπίζεται και διδάσκεται ως συγκροτηµένο σύνολο. Ορθογραφία, 

ανάγνωση, γραµµατική, σύνταξη κ.τ.λ. συγχωνεύονται σε ένα µάθηµα µε ενιαίο 

τρόπο. Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι - µέσω της µίµησης και της άσκησης 

- οι µαθητές να οικειοποιηθούν τις δοµές της γλώσσας τους. Η διδασκαλία γίνεται 

πάντοτε µε παραδείγµατα που στηρίζονται στη γλωσσική χρήση (επαγωγικά) χωρίς 

να καταλήγει σε διατύπωση κανόνων ή αρχών, αποτελεί συνέχεια του φυσικού 
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τρόπου κατάκτησης της µέσα από τα ερεθίσµατα του γλωσσικού περιβάλλοντος. Η 

διδασκαλία αποβλέπει στην κατάκτηση των γλωσσικών δοµών και στη σύλληψη της 

γλώσσας ως συστήµατος και εξαντλείται στα συγκεκριµένα αυτά πλαίσια. ∆ίνει 

έµφαση στον προφορικό λόγο και στην συνέχεια επεκτείνεται στην αρµονική 

ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων. Η διδακτική διαδικασία ξεκινά µε 

κείµενα και στόχος της είναι η λεγόµενη «κοινή» γλώσσα και βασική της αρχή είναι 

η επανάληψη και συγκεκριµένα η συχνή χρήση των γλωσσικών δοµών (Μήτσης, 

1996).  

Καθώς όµως ο δοµισµός αφαίρεσε κάθε ίχνος ζωντάνιας και δηµιουργικότητας της 

γλώσσας µέσα από την ταύτιση της γλώσσας µε τις συνήθεις µορφές συµπεριφοράς 

και προτείνοντας ένα µηχανικό και επιφανειακό τρόπο διδασκαλίας έγινε φανερή η 

ανεπάρκεια του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο µε αποτέλεσµα να 

διατυπωθεί στο τέλος της δεκαετίας του 1950 µια νέα θεωρία από τον  αµερικάνο 

γλωσσολόγο Noam Chomsky που ονοµάζεται γενετική µετασχηµατική θεωρία, η 

οποία υποστηρίζει ότι  η ικανότητα της γλωσσικής κατάκτησης είναι βιολογικά / 

γενετικά προκαθορισµένη. Το άτοµο διαθέτει από τη φύση του έµφυτες καθολικές 

δοµές.  Γίνεται έτσι κατανοητό ότι «την ανθρώπινη γλώσσα τη χαρακτηρίζει λοιπόν η 

δηµιουργική ικανότητα του ανθρώπου η οποία συνίσταται  στο να παράγει ένα άπειρο 

πλήθος νέων και γραµµατικά ορθών προτάσεων» (Μήτσης, 1996: 38). Μία από τις 

βασικές αρχές της γενετικής  είναι η διάκριση µεταξύ της γλωσσικής ικανότητας και 

της γλωσσικής επιτέλεσης. Με τον όρο γλωσσική ικανότητα εννοεί την εγγενή 

ικανότητα του ατόµου να παράγει σωστές λέξεις, ενώ µε τον όρο γλωσσική επιτέλεση 

εννοεί την δυνατότητα παραγωγής προτάσεων που υπακούουν σε κανόνες.  

Η διατύπωση της γενετικής µετασχηµατικής του Chomsky, η οποία άλλαξε ριζικά 

την αντίληψη περί της γλώσσας, καθώς και  η ταυτόχρονη εµφάνιση µια οµάδας νέων 

Βρετανών γλωσσολόγων που εξέφρασαν την άποψη ότι γλωσσική διδασκαλία ήταν 

ατελέσφορη επειδή αγνοούσε µέχρι τότε την λειτουργική και επικοινωνιακή πλευρά 

της γλωσσάς, οδήγησαν  σταδιακά  στην διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου 

διδασκαλίας που βασίζεται  στην έννοια της επικοινωνίας και ονοµάζεται 

Επικοινωνιακή Προσέγγιση (Μήτσης, 1996). 
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1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση άρχισε να ασκεί την επίδραση της στην διδασκαλία 

των ξένων γλωσσών στις αρχές τις δεκαετίας του 1970.  Μεγάλη ήταν η συµβολή των 

D. Hymes και M.A.K. Halliday στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής προσέγγισης.  

Ο Hymes (1972) αναπτύσσοντας  την έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας έκανε 

σαφείς τις παραµέτρους που συνιστούν το επικοινωνιακό πλαίσιο καθώς και τον 

τρόπο που διαµορφώνουν αλλά και επηρεάζουν την χρήση της γλώσσας. Έδωσε 

έµφαση στην χρήση της γλώσσας και όχι στην γλωσσική δοµή της.  

Ο M.A.K Halliday (1978) θεωρεί την γλώσσα και την κοινωνία δυο έννοιες, οι 

οποίες είναι αδιαχώριστες. «Κανένα από αυτά δεν υπάρχει χωρίς το άλλο: δεν µπορεί 

να υπάρξει κοινωνικό άτοµο χωρίς γλώσσα και ούτε γλώσσα χωρίς κοινωνικό άτοµο» 

(Halliday, 1978: 12). Γι’ αυτό βασικό µέληµα του σχολείου σύµφωνα µε τον Halliday 

είναι οι µαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα του ελέγχου των ποικίλων µορφών 

γλώσσας. 

Έτσι εµφανίζεται η επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία δίνει έµφαση στην 

λειτουργική-επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας  και έχει ως σκοπό οι µαθητές να 

µπορούν να χρησιµοποιούν την γλώσσα µε τον κατάλληλο τρόπο ανάλογα µε την 

κάθε επικοινωνιακή περίσταση καθώς και να αναπτύξουν κριτική συνείδηση 

απέναντι στη χρήση και την λειτουργία της γλώσσας. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση επιδιώκει την ανάπτυξη της επικοινωνιακής 

δεξιότητας, δηλαδή της γνώσης ψυχολογικών και κοινωνικό -πολιτιστικών κανόνων. 

Η επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά γλωσσικής µορφής εξαρτάται από τις 

συνθήκες της επικοινωνίας – γλωσσική ικανότητα. Η επικοινωνιακή δεξιότητα 

ενδείκνυται να αποτελέσει αντικείµενο διδασκαλίας στο γλωσσικό µάθηµα, εφόσον 

πρόκειται για δεξιότητα και σύνολο γλωσσικών γνώσεων που δεν κατακτάται φυσικά, 

αλλά επιδέχεται διαρκώς καλλιέργειας (Κατσαρού, 2001).   

Έτσι στο κεντρικό σηµείο στη διδασκαλίας της επικοινωνιακής προσέγγισης 

βρίσκεται ο λόγος (προφορικός - γραπτός) και επικεντρώνεται στην κατανόηση των 

στρατηγικών παραγωγής του από τους µαθητές. Μάλιστα η µάθηση για την 

συγκεκριµένη προσέγγιση θεωρείται διαδικασία επιδιώκει οι µαθητές να εµπλέκονται 

σε δραστηριότητες στις οποίες θα µπορούν να χρησιµοποιούν την γλώσσα σε 

πραγµατική επικοινωνία.  
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Βασικές αρχές τις επικοινωνιακής προσέγγισης είναι οι εξής 

(Χατζησαββίδης, 2010: 12): 

• Η γλώσσα θεωρείται ως πλαισιωµένη οντότητα από 

κοινωνικοπολιτισµικές και άλλες παραµέτρους. 

• Ο κύριος στόχος της διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια του προφορικού και 

του γραπτού λόγου ως εκφράσεων της επικοινωνιακής διάστασης. 

• Κατά την διδασκαλία δίνεται έµφαση στην έννοια της επικοινωνίας. 

• Η έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας θεωρείται ως µια αντικειµενικά 

µετρήσιµη ικανότητα χρήσης της γλώσσας σε διάφορα επικοινωνιακά 

πλαίσια. 

• Κατά τη διδασκαλία αποφεύγεται η συλλογή πληροφοριών για το 

κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών στους οποίους απευθύνεται. 

• ∆εν αναφέρεται στην κριτική διάγνωση των προϋποθέσεων της 

επικοινωνίας όπως αυτή εξελίσσεται στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής 

περίστασης. 

 

Μπορούµε να διαχωρίσουµε τις επικοινωνιακές δραστηριότητες που χρησιµοποιεί 

η επικοινωνιακή προσέγγιση σε δυο κατηγορίες, στις δραστηριότητες λειτουργικής 

επικοινωνίας και στις δραστηριότητες κοινωνικής διάδρασης. 

Οι δραστηριότητες λειτουργικής επικοινωνίας δίνουν έµφαση στην λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα της επίδοσης των µαθητών. Βασική τους αρχή είναι «ότι ο 

καθηγητής οργανώνει µια περίσταση κατά την οποία οι µαθητές καλούνται να 

γεφυρώσουν ένα πληροφοριακό κενό ή να  λύσουν ένα επικοινωνιακό πρόβληµα» 

(Littlewood, 2008: 27).  

Οι δραστηριότητες αυτές διαχωρίζονται σύµφωνα µε τις δυο βασικές αρχές της 

γλώσσας, την ανταλλαγή και την επεξεργασία. Έτσι προκύπτουν τέσσερις 

κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής (Littlewood, 2008: 27): 

1. Ανταλλαγή πληροφοριών µε περιορισµένη συνεργασία. 

2. Ανταλλαγή πληροφοριών µε απεριόριστη συνεργασία. 

3. Ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών. 

4. Επεξεργασία πληροφοριών. 
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Στην ανταλλαγή πληροφοριών µε περιορισµένη συνεργασία, ο µαθητής ή µια 

οµάδα θα πρέπει να κατέχει τις πληροφορίες που θα πρέπει να ανακαλύψει ο άλλος 

µαθητής ή οµάδα. Αυτός που κατέχει τα πληροφορίες µπορεί να την παρέχει στον 

άλλο µαθητή ή οµάδα µόνο ως απάντηση σε κάποια κατάλληλη ερώτηση. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών µπορεί να γίνει µε ασκήσεις που οι µαθητές προσπαθούν να 

ανακαλύψουν την σειρά ή την θέση, εντοπίζοντας ταυτόσηµα ζεύγη, ανακαλύπτοντας 

τα στοιχεία ή τα γνωρίσµατα που λείπουν και ταυτίζοντας εικόνες. 

Στην ανταλλαγή πληροφοριών µε απεριόριστη συνεργασία ο µαθητής ή η οµάδα 

δεν χρειάζεται να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για να µπορέσει να ανακαλύψει 

την γνώση από τον άλλο µαθητή ή την οµάδα αλλά να µπορεί να παίρνει την 

πρωτοβουλία να περιγράφει αυτό που έχει µπροστά του. Από µπορεί να γίνει µέσα 

από ασκήσεις όπου ο µαθητής χρειάζεται να περιγράψει µοντέλα, σχέδια, εικόνες και 

να ανακαλύψει διαφορές. 

Στην ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών ο µαθητής εκτός από να 

ανταλλάξει πληροφορίες θα πρέπει και να τις σχολιάσει ή να αξιολογήσει.  Αυτό 

µπορεί να το καταφέρει µέσα από τη αναπαραγωγή µιας ιστορίας σε συνεχές. 

Τέλος, στην επεξεργασία πληροφοριών δεν χρειάζεται οι µαθητές να ανταλλάξουν 

πληροφορίες καθώς έχουν πρόσβαση σε όλα τα σηµαντικά στοιχεία. «Το ερέθισµα 

για επικοινωνία προέρχεται από την ανάγκη να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν οι 

µαθητές αυτά τα στοιχεία σε δυάδες ή οµάδες, έτσι ώστε να λύσουν το πρόβληµα ή 

να καταλήξουν σε µια απόφαση» (Littlewood, 2008: 45). 

Οι δραστηριότητες κοινωνικής διάδρασης δίνουν βαρύτητα όχι µόνο στη 

λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επίδοσης των µαθητών αλλά και στην 

καταλληλότητα των γλωσσικών τύπων που χρησιµοποιούν στην κοινωνική 

περίσταση που βρίσκονται. Έτσι οι µαθητές πρέπει να εστιάζουν όχι µόνο στα 

λειτουργικά αλλά και στα κοινωνικά νοήµατα που µεταδίδει η γλώσσα, καθώς οι 

ασκήσεις που τους δίνονται πλησιάζουν περισσότερο τα είδη κοινωνικών 

περιστάσεων που µπορούν να συναντήσουν οι µαθητές εκτός τάξης καθώς αποτελεί 

τρόπο κοινωνικής συµπεριφοράς (Littlewood, 2008). 

Τα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής προσέγγισης σε διδακτικό επίπεδο είναι τα 

εξής (Χαραλαµπόπουλος, 1999: 4): 

• Έχει µεγάλη ευελιξία και αποδέχεται κάθε µαθησιακή δραστηριότητα που 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών. 
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• ∆ίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ενεργητική συµµετοχή των µαθητών, δηλαδή 

µε την εµπλοκή τους σε επικοινωνιακές δραστηριότητες και γεγονότα. 

• Μια τέτοια εµπλοκή και ενεργητική συµµετοχή των µαθητών προϋποθέτει 

ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των οποίων ενεργούν µε 

αυτονοµία και έξω από τον άµεσο έλεγχο του εκπαιδευτικού. Άρα ο 

εκπαιδευτικός ενεργεί ως εµψυχωτής και όχι ως κάτοχος της γνώσης που 

την προσφέρει έτοιµη στους µαθητές. 

 

1.3 Η ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το κειµενοκεντρικό µοντέλο ανήκει στα µοντέλα περιεχοµένου, τα οποία είναι τα 

µοντέλα που είναι στραµµένα προς το προϊόν του σχολικού γραψίµατος, δηλαδή το 

κείµενο. Πιστεύουν ότι το σηµαντικότερο στοιχείο της διδασκαλίας, η οποία γι’ 

αυτούς είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την κατανόηση και τη παραγωγή 

πλαισιωµένου λόγου, είναι το περιεχόµενο των µαθηµάτων το οποίο ασκεί το νου, 

εµπλουτίζει τη γνώση και συγκροτεί το φρόνηµα (Ματσαγγούρας, 2004: 91-92). 

Η κειµενοκεντρική προσέγγιση αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 στην 

Αυστραλία µε τη συµµετοχή οµάδας κειµενογλωσσολόγων, παιδαγωγών, ψυχολόγων 

(βλ. Reid 1987· Painer and Martin 1986· Macken et al. 1989· Derewianka 1990· Cope 

and Kalantzis 1993· Martello 1994· Education Department of Western Australia 

1996). 

Θεωρητικά η κειµενοκεντρική προσέγγιση βασίζεται στη εργασία του M. Halliday 

(1978), η οποία περιέχει και την άποψη ότι εκτός από τους συντακτικούς και 

γραµµατικούς κανόνες της λέξης και της πρότασης υπάρχουν δοµές και κανόνες που 

ξεπερνούν αυτούς τους κανόνες και αφορούν το κείµενο στο σύνολο του. Το κείµενο 

θεωρείται µια ενότητα λόγου, η οποία έχει συγκεκριµένο λειτουργικό ρόλο σε 

συγκεκριµένα κοινωνικά συµφραζόµενα καθώς έχει την δική του πολυεπίπεδη 

οργάνωση και δεν αποτελεί  µια απλή ακολουθία προτάσεων (Κατσαρού, 2011). 

Ο θεµέλιος λίθος στην  κειµενοκεντρική προσέγγιση είναι ο όρος genre για τον 

οποίο όµως οι πρωτεργάτες αυτής της προσέγγισης δε συµφωνούν απόλυτα. Στα 

ελληνικά ο όρος genre approach αποδίδεται ως «κειµενοκεντρική προσέγγιση» και 

εκφράζει την τάση, η οποία αποδέχεται την ύπαρξη και την σταθερότητα των 

συγκεκριµένων ειδών και γι’ αυτό εφαρµόστηκαν ευρύτερα στην Αυστραλία Παρά 
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τις διαφορές τους όµως, όλες οι τάσεις αυτής της προσέγγισης ξέρουν καλά ότι τα 

κειµενικά είδη αποτελούν κοινωνικές κατασκευές που χρησιµοποιούνται για 

διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες. 

Τέλος, πιστεύουµε ότι η κειµενοκεντρική προσέγγιση προωθεί τον επικοινωνιακό 

ρόλο του γραπτού λογού καθώς και τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στον κοινωνικό 

ρόλο και στη δοµή, το περιεχόµενο και το ύφος που προσλαµβάνει το παραγόµενο 

κείµενο. Ακόµα πιστεύουµε ότι αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί όχι µόνο κείµενα 

δόκιµων συγγραφέων ως πρότυπα προς δηµιουργική µίµηση, αλλά και τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, τον οποίο προβάλλει ως ζωντανό πρότυπο συγγραφέα. Κατά το ρόλο 

του ως µοντέλου ο εκπαιδευτικός εµπλέκεται ενεργά σε όλες τις φάσεις παραγωγής 

του γραπτού λόγου και, µε τη µέθοδο της έκφωνης σκέψης, κοινοποιεί και εξηγεί 

στους µαθητές τι κάνει, πώς και γιατί (Ματσαγγούρας, 2004: 99). 

 

 

1.3.1.ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙ∆Η 

 

Ο γραπτός λόγος εξυπηρετεί ποικίλες συνθήκες της επικοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο 

έχουµε πολλά είδη λόγου και το καθένα από αυτά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά 

δόµησης και περιεχοµένου. Η C. R Miller (1984) ορίζει τα κειµενικά είδη (genres) ως 

γλωσσικές µορφές κοινωνικής δράσης, τις οποίες βέβαια αναπτύσσουν 

συγκεκριµένες οµάδες µε κοινούς στόχους (Devitt, 1997: 47). Έτσι τα κειµενικά είδη 

είναι κοινωνικές κατασκευές που αποβλέπουν στην νοηµατοδότηση της επικοινωνίας 

όπως υποστήριξε ο Halliday (1978) και όχι αυθαίρετες συλλήψεις µεµονωµένων 

ατόµων. 

Όσοι µπορούν να χειριστούν αποτελεσµατικά τα διάφορα είδη κειµένων έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικούς χώρους κοινωνικής δράσης και 

παρέµβασης µερικοί από τους οποίους αφορούν την άσκηση µορφών εξουσίας όπως 

είναι η δηµοσιογραφική, η διοικητική, η πολιτιστική και η επιστηµονική εξουσία (βλ. 

Bakthin 1986. Berkenkotter and Huckin 1994· Devitt, 1997: 46). Αντίθετα, όσοι δε 

µπορούν να ενστερνιστούν  και να χρησιµοποιήσουν τις µορφές λόγων όπως είναι για 

παράδειγµα ο λόγος των ακαδηµαϊκών, θεατρολόγων και νοµικών αποκλείονται από 

αυτούς τους χώρους και το ποσοστό αυτό είναι µεγάλο. 
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Η παραγωγή του γραπτού λογού πριν από δεκαετίες ήταν περιορισµένη στο 

µάθηµα της έκθεσης που ήταν προσανατολισµένη προς το λογοτεχνικό τρόπο 

γραφής. Η ανάπτυξη της κειµενογλωσσολογίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη 

παραγωγή του γραπτού λόγου να είναι προσανατολισµένη προς τα χρηστικά είδη 

λόγου. Επίσης έχει στραφεί και προς τα πραγµατολογικά είδη λόγου µέσα από τα µη 

γλωσσικά µαθήµατα κατά κύριο λόγο, µε συνέπεια να ενταχθεί ο γραπτός λόγος σε 

όλα τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος. Η στροφή αυτή παρατηρείται 

επίσης και στα επιχειρηµατολογικά είδη λόγου µέσω του κινήµατος της κριτικής 

σκέψης το οποίο είναι ένα παιδαγωγικό διδακτικό κίνηµα που εµφανίστηκε τον 

20αιώνα και θεωρεί ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι πρωταρχική αποστολή 

του σχολείου και προσπαθεί να βρει τρόπους µέσα από τους οποίους θα µπορέσει να 

πραγµατοποιήσει αυτή την επιδίωξη του (Ματσαγγούρας, 2007).  

Τα κειµενικά είδη σύµφωνα µε τους ψυχογλωσσολόγους και τους 

κειµενογλωσσολόγους είναι α) τα αφηγηµατικά, β) τα περιγραφικά, γ) τα 

πραγµατολογικά και δ) τα επιχειρηµατολογικά κείµενα. 

Στη συνέχεια στα παραπάνω είδη έχουν προστεθεί τα κείµενα βιωµατικής 

αναδιήγησης, τα οποία περιλαµβάνουν τα πρώτα κείµενα που συνθέτουν οι µαθητές 

των µικρών τάξεων αναδιηγηθούν προσωπικά τους βιώµατα. Η δοµή αυτών των 

κειµένων έχουν κάποιες οµοιότητες µε τη δοµή του προφορικού λόγου και τα 

εντοπίζουµε στη λογοτεχνία. Επίσης στα παραπάνω κειµενικά είδη προστέθηκαν  τα 

χρηστικά και κοινωνικά κείµενα, τα οποία είναι για παράδειγµα µια αγγελία ή µια 

συνταγή µαγειρικής (Ματσαγγούρας, 2004: 345). 

Τα δυσκολότερα όµως κειµενικά είδη είναι τα πραγµατολογικά και τα 

επιχειρηµατολογικά είδη επειδή παρουσιάζουν την επιστηµονική γνώση και κρίση 

και εξαιτίας της δυσκολίας τους και του ρόλου τους στην κοινωνική λειτουργία 

αποτελούν το «τέλος» της ανάπτυξης του µαθητικού λόγου σύµφωνα µε τον Olson 

(1977). 

Τέλος πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα περιληπτικά κείµενα µε διδακτικά κριτήρια 

µόνο θεωρούνται ως ειδικός τρόπος γραφής, η οποία είναι αλλαγµένη µορφή 

απόδοσης οποιουδήποτε από τα γνωστά κειµενικά είδη. Αντίθετα, δεν αποτελούν 

ξεχωριστό είδος κειµένου όπως για παράδειγµα τα αφηγηµατικά, τα οποία αποτελούν 

διακριτό είδος µε συγκεκριµένο σχήµα δόµησης και συγκεκριµένα δοµικά στοιχεία 

(Ματσαγγούρας, 2004). 
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1.3.2.ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κριτήρια κειµενικότητας ονοµάζουµε τα κριτήρια που δίνουν την δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές να συνειδητοποιήσουµε την κατανόηση, την 

σύσταση και τον τρόπο οργάνωσης ενός κειµένου όχι ως γραµµική ακολουθία 

φράσεων αλλά ως ενότητα λόγου µε λειτουργικό χαρακτήρα. 

Τα κριτήρια κειµενικότητας είναι η συνοχή, η πληροφορητικότητα, η 

συνεκτικότητα, η προθετικότητα, η διακειµενικότητα, η περιστασιακότητα και 

αποδεκτότητα. Λεπτοµερέστερα σύµφωνα µε τον Αρχάκη (2005: 59-63): 

•   Η συνοχή  είναι η κειµενική σύνδεση που προκύπτει όταν παρατηρείται 

σηµασιολογική σχέση µεταξύ κάποιων κειµενικών στοιχείων. «Οι συνοχικοί 

µηχανισµοί τίθενται σε λειτουργία µε τη χρησιµοποίηση απτών 

περιγράψιµων δεικτών που συνδέουν επιφανειακά συστατικά του κειµένου 

(λέξεις, φράσεις, προτάσεις). 

• Η πληροφορητικότητα είναι η ισορροπία που υπάρχει µέσα σε ένα κείµενο 

ανάµεσα στις νέες και στις παλιές πληροφορίες που αυτό περιέχει. 

• Η συνεκτικότητα είναι η κειµενική σύνδεση που επιταχύνεται βάσεις της 

εξωκειµενικής γνώσης του αποδέκτη. 

• Η προθετικότητα είναι  ο παράγοντας, ο οποίος µας δείχνει ότι ο ποµπός ενός 

κειµένου πρέπει να έχει συνειδητή πρόθεση συγκεκριµένων στόχων µε την 

παραγωγή του κειµένου. 

• Η διακειµενικότητα είναι ο παράγοντας, ο οποίος µας δείχνει ότι η παραγωγή 

και η  κατανόηση του κειµένου συνδέεται µε την τυπολογία του  όσο αφορά 

την µορφή και το περιεχόµενο. 

• Η περιστασιακότητα είναι ο παράγοντας, ο οποίος µας δείχνει ότι ένα κείµενο 

µπορεί να γίνει αποδεκτό µόνο όταν είναι προσαρµοσµένο στην 

εξωκειµενική περίσταση επικοινωνίας. 

• Η αποδεκτότητα είναι ο παράγοντας, ο οποίος µας δείχνει  ότι οι παραλήπτες 

ενός κειµένου µπορούν να γνωρίσουν κάποια κριτήρια από τα προηγούµενα 

και έτσι να δικαιολογήσουν αν τα γλωσσικά στοιχεία που δέχονται έχουν 

ενότητα και νόηµα. 
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1.3.3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΣΕ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Τα χαρακτηριστικά της κειµενοκεντρικής προσέγγισης σε διδακτικό επίπεδο είναι 

τα εξής  (Αρχάκης, 2007: 128-130): 

•  Το ενδιαφέρον της γλωσσικής διδασκαλίας στρέφεται στο κείµενο, το 

οποίο  αναδεικνύεται βασική µονάδα γλωσσικής ανάλυσης µε αποτέλεσµα 

τα διάφορα γλωσσικά φαινόµενα να διδάσκονται µέσα στο κείµενο και όχι 

ως αυτόνοµα που συνέβαινε ως τώρα. 

• Μελετώνται τόσο τα προφορικά όσο και τα γραπτά κείµενα και 

επιδιώκεται η ανάπτυξη επικοινωνιακού λόγου τόσο στον προφορικό όσο 

και στον γραπτό λόγο. 

• Η διδασκαλία  βασίζεται κυρίως σε αυθεντικά κείµενα ενταγµένα µέσα σε 

φυσικές συνθήκες επικοινωνίας έτσι ώστε να µην κυριαρχούν µόνο 

ορισµένα είδη και επίσης, η ανάλυση των κειµένων γίνεται σύµφωνα µε τα 

κοινωνικά συµφραζόµενα τους και τους επικοινωνιακούς στόχους που 

επιχειρεί. 

• Η οικοδόµηση ενός κειµένου είναι αποτέλεσµα της συνέργειας και της 

αλληλεπίδρασης των κειµενογλωσσικών παραγόντων. Εποµένως οι 

µαθητές πρέπει να ασκηθούν τόσο στην αναγνώριση των παραγόντων 

αυτών όσο και στην συνδυαστική εφαρµογή τους όταν οι ίδιοι δηµιουργούν 

τα δικά τους κείµενα. 

• Ένα πρόγραµµα κειµενικής διδασκαλίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα 

χαρακτηριστικά των µαθητών (εθνότητα, ηλικία, φύλο κτλ.) στους οποίους 

απευθύνεται και ιδιαίτερα το βαθµό κοινωνικοπολιτισµικής τους ένταξης.  

 

 

1.4. ΝΕΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (NEW LITERACY STUDIES) 

Ο όρος literacy έχει διατυπωθεί στην ελληνική βιβλιογραφία ως αλφαβητισµός, 

γραµµατισµός και εγγραµµατισµός (Ματσαγγούρας, 2007: 19). Στην ελληνική 

βιβλιογραφία ο όρος γραµµατισµός σήµερα χρησιµοποιείται έναντι του παλαιότερου 

όρου αλφαβητισµός. 
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Ο όρος αλφαβητισµός  σηµαίνει τις δεξιότητες της γραφής, της ανάγνωσης και των 

αριθµητικών πράξεων που έχει ένας άνθρωπος, οι οποίες θεωρούνται ως βασικές 

δεξιότητες για να θεωρηθεί ένα άτοµο εγγράµµατο. Η απόκτηση αυτών των 

δεξιοτήτων από το άτοµο γίνεται έξω από κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές. Από 

τα τέλη του 19ου αιώνα έως και στις αρχές του 20ου η διδασκαλία βασιζόταν 

αποκλειστικά στην εκµάθηση της γραµµατικής, στην αναγνώριση λέξεων, την 

χειρογραφία και την µεγαλόφωνη ανάγνωση. Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 

ψυχολογίας την ίδια περίοδο και ειδικά τα συµπεριφοριστικά µοντέλα οδήγησαν σε 

µια θεώρηση της ανάγνωσης ως ενός συνόλου δεξιοτήτων που αναπτύσσονται µέσα 

από ένα ουδέτερο παιδαγωγικό περιβάλλον (Καραντζόλα, 2004).  

Η UNESCO έχει διαφοροποιήσει και έχει δώσει µια ευρύτερη έννοια για τον 

αναλφαβητισµό: «ο όρος αρχικός, πρωτογενής, ολικός ή οργανικός αναλφαβητισµός 

παραπέµπει σε άτοµα που δεν έχουν φοιτήσει στο σχολείο και δεν έχουν διδαχθεί 

ανάγνωση και γραφή. Ο όρος λειτουργικός υπότροπος ή επερχόµενος 

αναλφαβητισµός παραπέµπει σε άτοµα που διδάχθηκαν ανάγνωση και γραφή αλλά 

δεν χρησιµοποίησαν στην καθηµερινή τους ζωή τις οποίες γνώσεις και δεξιότητες 

απέκτησαν µε αποτέλεσµα να µην τις καλλιεργήσουν και να µην τις διαθέτουν πια» 

(Βεργίδης, 1995: 13). 

Ο όρος αναλφαβητισµός για αρκετά χρόνια συνδέθηκε µε την έννοια του 

γραµµατισµού ή της εγγραµµατοσύνης (βλ. Ong, 1997) που στην αγγλική ορολογία 

είναι literacy. Ο όρος γραµµατισµός εµφανίστηκε στην ελληνική επιστηµονική 

βιβλιογραφία σχετικά πρόσφατα και συνδέθηκε  µε την γλώσσα και την επικοινωνία 

και γι’ αυτό έχει διατυπωθεί ως γλωσσικός γραµµατισµός. 

 Ο όρος γραµµατισµός (literacy) δεν σηµαίνει µόνο την ικανότητα του ατόµου να 

διαβάζει και να κατανοεί ένα γραπτό κείµενο, αλλά και την ικανότητα να κατανοεί να 

ερµηνεύει και να αντιµετωπίζει κριτικά τους διάφορους τύπους λόγου, να είναι σε 

θέση να παράγει µια γκάµα ειδών λόγου και, γενικά να είναι σε θέση να λειτουργεί σε 

διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες χρησιµοποιώντας γραπτό, προφορικό λόγο και µη 

γλωσσικά κείµενα. Ο γραµµατισµός καθώς συνδέεται µε την γλώσσα στην 

επικοινωνία έχει διατυπωθεί ως γλωσσικός γραµµατισµός. Ακόµα ο γραµµατισµός 

αποτελεί βασικό κριτήριο κοινωνικής καταξίωσης και επιβολής (Χατζησαββίδης, 

2003: 1). 
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Ο γραµµατισµός ή γλωσσικός γραµµατισµός παρέµεινε για αρκετά χρόνια 

προσκολληµένος στην εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και την εκµάθηση 

αυτών  µπορούσε αποκλειστικά να την έχει το σχολείο. Ο γλωσσικός γραµµατισµός 

µε αυτή την έννοια που είναι αποµακρυσµένη από κοινωνικά και επικοινωνιακά 

πλαίσια κυριάρχησε και κυριαρχεί  και σήµερα σε πολλά  συστήµατα και συνδέεται  

κυρίως µε την εκµάθηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης σε µικρά παιδιά αλλά σε 

ενήλικους (Χατζησαββίδης, 2006). 

Κατά την περίοδο του ροµαντισµού στις αρχές του 20ου αι. ο αλφαβητισµός 

συνδέθηκε µε την λογοτεχνία. Το σχολείο έδινε ιδιαίτερη σηµασία στη διδασκαλία 

λογοτεχνικών κειµένων καθώς πίστευαν ότι κάτοχοι του γλωσσικού γραµµατισµού 

είναι τα άτοµα, τα οποία µπορούσαν να  αντιληφθούν τα λογοτεχνικά έργα ως έργα 

τέχνης. Η ταύτιση του αλφαβητισµού µε τη λογοτεχνία έκρυβε την άποψη ότι η τέχνη 

και κυρίως η λογοτεχνική παραγωγή αποτελεί προνόµιο ανθρώπων µε ιδιαίτερη 

προσωπικότητα. 

Με το πέρασµα όµως των χρόνων η απόκτηση µόνο της γραφής, της ανάγνωσης 

και των αριθµητικών πράξεων δεν ήταν αρκετές για να µπορέσει το άτοµο να 

θεωρηθεί ικανό για την κοινωνία. Έτσι την περίοδο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

ο γλωσσικός γραµµατισµός αποµακρύνεται από τη γλώσσα και τη λογοτεχνία και 

συνδέεται µε κοινωνικές διαστάσεις. Ο όρος γραµµατισµός τώρα αλλάζει 

περιεχόµενο δε σηµαίνει µόνο την ικανότητα του ατόµου να διαβάζει και  να 

κατανοεί ένα κείµενο αλλά και την ικανότητα να κατανοεί, να ερµηνεύει  και να 

αντιµετωπίζει κριτικά τους διάφορους τύπους λόγου, να είναι σε θέση να παράγει 

πολλά ειδών  και γενικά να είναι σε θέση να λειτουργεί σε διάφορες επικοινωνιακές 

συνθήκες χρησιµοποιώντας γραπτό και προφορικό λόγο. «Γραµµατισµός δεν 

σηµαίνει απλώς να ξέρει κανείς να διαβάζει και να γράφει σε  κάποιο σύστηµα 

γραφής, αλλά και να εφαρµόζει αυτήν την γνώση για συγκεκριµένους σκοπούς και 

συγκεκριµένα συµφραζόµενα χρήσης» (Scribner&Cole, 1981: 236 στο Baynham, 

2002: 68). 

Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του γλωσσικού γραµµατισµού έπαιξε η 

UNESCO, η οποία θεωρούσε ότι ο αλφαβητισµός θα βοηθήσει στην κοινωνική και 

οικονοµική ευηµερία των λαών. Η UNESCO το 1956  έδωσε ένα νέο ορισµό για τον 

γλωσσικό γραµµατισµό. «Ο γλωσσικός γραµµατισµός και κατ’ επέκταση ο 

γραµµατισµός ορίστηκε ως το σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είχε 
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αποκτήσει ένα άτοµο και σχετίζονται µε την γραφή και την ανάγνωση, οι οποίες του 

επιτρέπουν να εµπλακεί σε όλες σε όλες τις δραστηριότητες, µε τις οποίες είναι σε 

θέση να επιτελούν τα άτοµα της οµάδας και της κουλτούρας στην οποία ανήκει» 

(Χατζησαββίδης, 2007: 2).   

Τέλος από τη δεκαετία του 1960 µέχρι και τα τέλη 20ου αι. η σχέση του 

γραµµατισµού µε την γραφή και την ανάγνωση χάθηκε τελείως και αναπτύχθηκε η 

σχέση του µε τις κοινωνικές πρακτικές. Το 1970 εµφανίστηκε ο λειτουργικός 

γραµµατισµός, ο οποίος έχει στόχο κοινωνικό αφού το άτοµο µπορεί να ενεργεί, να 

δρα αποτελεσµατικά µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια. Έτσι καθορίστηκε 

από το Γραφείο Εκπαίδευσης των Η. Π. Α. ότι το άτοµο που κατέχει το γραµµατισµό 

είναι εκείνο που έχει αποκτήσει απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες γραφής, 

ανάγνωσης και υπολογισµού, που απαιτούνται για την αποτελεσµατική του 

λειτουργία µέσα στην κοινωνία και του δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσει νέες 

δεξιότητες, ώστε να συµµετέχει ενεργά και να λειτουργεί αποτελεσµατικά στην 

κοινωνία (Χατζησαββίδης, 2007:3).  

Το 1990 εµφανίστηκε ο κριτικός γραµµατισµός, ο οποίος δίνει έµφαση στην 

κοινωνική συνειδητότητα. Ο γραµµατισµός θεωρείται κοινωνική πρακτική µέσω της 

οποίας αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Το 2000 δόθηκε από το Αυστραλιανό 

Συµβούλιο για το Γραµµατισµό των Ενηλίκων ο εξής ορισµός: «Ο γραµµατισµός 

περιλαµβάνει ακρόαση, οµιλία, ανάγνωση, γραφή, κριτική σκέψη, εξοικείωση µε την 

τεχνολογία ώστε οι άνθρωποι να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να αυξήσουν την 

ικανότητα  τους να σκέφτονται, να δηµιουργούν και να αµφισβητούν, ώστε να 

συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην κοινωνία» (Baynham, 2002).  

Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι ο γραµµατισµός ως έννοια πέρασε από τη στενή 

του σχέση µε τη γλώσσα και έφτασε να σχετίζεται µε ό,τι αποτελεί κοινωνική 

δραστηριότητα του ατόµου. Έτσι πήρε και επιθετικό προσδιορισµό που δείχνει την 

ιδιαίτερη κοινωνική δραστηριότητα, δίπλα στον όρο γραµµατισµό έχουν τοποθετηθεί 

επιθετικοί προσδιορισµοί όπως πληροφοριακός, αριθµητικός, οπτικός, 

περιβαλλοντικός κτλ. τους οποίους θα δούµε και παρακάτω. «Κάθε όρος από αυτούς 

έχει ένα γενικό περιεχόµενο που αφορά το γραµµατισµό και ένα ειδικό που αφορά 

την ιδιαίτερη κοινωνική δραστηριότητα µε την οποία σχετίζεται» (Χατζησαββίδης, 

2007: 3). 
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 1.4.1.  ΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Αν και  υπάρχουν δυσκολίες για να µπορέσουµε να ορίσουµε τον γραµµατισµό 

καθώς είναι µια σύνθετη έννοια, η οποία µπορεί να οριστεί σε σχέση µε τη γλώσσα 

και σε σχέση µε τις κοινωνικές πρακτικές θα δώσουµε ένα ορισµό του γραµµατισµού 

σε σχέση µε την γλώσσα. «Εγγραµµατισµός είναι η ικανότητα του ατόµου να 

χρησιµοποιεί τις (µετα-)γλωσσικές και επικοινωνιακές γνώσεις και δεξιότητες του 

ευέλικτα και δηµιουργικά, αλλά πάντα µε τρόπο που προσδιορίζει σε κάθε περίσταση 

επικοινωνίας, για να επιτύχει στόχους που αφορούν: (α) στις λεκτικές πράξεις του 

προφορικού λογού και (β) στην κατανόηση, χρήση, κριτική, αλλά και την παραγωγή 

κειµένων ποικίλης σηµειωτικής σύνθεσης και διαφορετικής κοινωνικής λειτουργίας 

και, ως εκ τούτου, διαφορετικού περιεχοµένου και διαφορετικής µορφής και δοµής 

και διαφορετικών λεξικό-γραµµατικών και υφολογικών χαρακτηριστικών» 

(Ματσαγγούρας, 2007: 22). 

∆ηλαδή, οι ικανότητες που περιλαµβάνει ο γραµµατισµός είναι οι εξής 

(Χατζησαββίδης, 2007:3-4): 

 

� Η παραγωγή κειµένων, τα οποία χρειάζονται για την εκτέλεση     

καθηµερινών απαιτήσεων. 

� Η κατανόηση των νοηµάτων των κειµένων. 

� Η κατανόηση των νοηµάτων που βρίσκονται έξω από τις 

λέξεις των κειµένων. 

� Η γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε 

κείµενο. 

� Την αναγνώριση των κειµενικών ειδών. 

� Η ένταξη του κειµένου στο κοινωνικό περιβάλλον που 

διαµορφώνεται. 

� Η αντίδραση στα νοήµατα του κειµένου. 

� Η κατανόηση των νοηµάτων των λέξεων. 
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Οι ικανότητες αυτές µπορούν να χωριστούν σε τρία είδη. Στον αναγνωριστικό 

γραµµατισµό, στο γραµµατισµό δράσης, και στον στοχαστικό γραµµατισµό. Αυτές 

είναι οι τρεις όψεις του γραµµατισµού όπως τις εκφράζει η Hasan. 

Ο αναγνωριστικός γραµµατισµός φωτίζει σχέσεις, οι οποίες συνιστούν σηµαντικά 

µέσα για την παραγωγή νοήµατος. Ασχολείται κυρίως, µε τη γλώσσα ως έκφραση 

(Hasan, 2006:181). Βλέπουµε µια στατιστική χρήση της γλώσσας δηλαδή 

µορφολογικά, λεξικογραµµατικά στοιχεία. Αυτό το είδος µπορούµε να πούµε ότι 

περιλαµβάνει την πρώτη ικανότητα του γραµµατισµού που αναφέραµε και είναι η 

ικανότητα νοήµατος των λέξεων.    

Στη συνέχεια στο γραµµατισµό δράσης η γλώσσα είναι πλαισιωµένη. Στόχος του 

είναι η ανάπτυξη της διαλεκτικής ικανότητάς, δηλαδή της ικανότητας χρήσης της 

γλώσσας για την ανταλλαγή νοηµάτων. Οι παράγοντες του επικοινωνιακού πλαισίου 

συνδέονται µε νοήµατα και µε λεξικογραµµατικά στοιχεία που εµφανίζονται στα 

κείµενα. Άρα είναι λειτουργικός γραµµατισµός, ο οποίος έχει ένα κοινωνικό στόχο. 

Αυτός ο στόχος είναι το άτοµο να µπορεί να ενεργεί και να δρα αποτελεσµατικά 

µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια. Οι ικανότητες που περιλαµβάνονται σε 

αυτόν είναι: η ικανότητα κατανόησης του νοήµατος των κειµένων, η ικανότητα 

κατανόησης των νοηµάτων που βρίσκονται πέρα από τις λέξεις των κειµένων, η 

γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε κείµενο, η ικανότητα 

αναγνώρισης του είδους λόγου στο οποίο ανήκει ένα κείµενο και την ικανότητα 

ένταξης του κειµένου στο κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο παράγεται.  Σύµφωνα 

µε την Hasan (2006: 169) : «η µεγάλη δύναµη του γραµµατισµού δράσης και ειδικά 

του γραµµατισµού µε βάση τα κειµενικά είδη, είναι ότι µυεί τους µαθητές σε 

ορισµένες νόρµες λόγου και γνώσης. Παραδόξως, όµως είναι και η πηγή της 

αδυναµίας του γραµµατισµού». 

Τέλος ο στοχαστικός γραµµατισµός που δίνει την προτεραιότητα στο κριτικό 

στοχασµό. Προσανατολίζεται στο νόηµα και στην ανάπτυξη ιδεολογικής στάσης. 

Επίσης στο στοχαστικό γραµµατισµό υπάρχει παραγωγή γνώσης. Κριτικός 

γραµµατισµός, δηλαδή δίνει έµφαση στην κοινωνική συνειδητότητα. Ο γραµµατισµός 

θεωρείται κοινωνική πρακτική µέσω της οποίας αναπτύσσεται ή θα έπρεπε να 

αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Σε αυτόν ανήκουν οι ικανότητες: ικανότητα 

αντίδρασης στα νοήµατα του κειµένου και η ικανότητα παραγωγής κειµένων 

χρήσιµων στο κοινωνικό πλαίσιο. 
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Αν και αυτές οι  όψεις του γραµµατισµού είναι διαφορετικές η µια από την άλλη, 

συσχετίζονται µεταξύ τους καθώς η µια προϋποθέτει την άλλη και είναι εξίσου 

σηµαντικές. Ο στοχαστικός γραµµατισµός προϋποθέτει τον γραµµατισµό δράσης και 

ο γραµµατισµός δράσης προϋποθέτει τον αναγνωριστικό γραµµατισµό. Το 

αντίστροφο όµως δεν ισχύει. 

Η Hasan (2006: 183) υποστηρίζει ότι µπορούµε να περιοριστούµε στον 

αναγνωριστικό γραµµατισµό χωρίς τον γραµµατισµό δράσης και στον γραµµατισµό 

δράσης χωρίς τον στοχαστικό γραµµατισµό αλλά για να έχουµε τον στοχαστικό 

γραµµατισµό χρειάζεται ο γραµµατισµός δράσης. 

Από τα παραπάνω  γίνεται κατανοητό ότι ο γραµµατισµός περιλαµβάνει 

ικανότητες µε τις οποίες τα άτοµα θα µπορούν να είναι αποτελεσµατικά σε ποικίλες 

περιστάσεις επικοινωνίας, χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο εύρος προφορικών και 

γραπτών κειµένων όπου µπορεί να συνδυάζονται και περισσότεροι από έναν 

σηµειωτικοί τρόποι (modes). Τρόποι που µπορούν να συνδυάζονται σε ένα κείµενο 

είναι ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο, το 

σχεδιάγραµµα, το χρώµα, η γραµµατοσειρά, η κινούµενη εικόνα, η µουσική, ο ήχος, 

ο ρυθµός και οι χειρονοµίες (Στάµου, Τρανός & Χατζησαββίδης, 2004: 2). Η µορφή 

παρουσίασης πολιτισµικού προϊόντος στο οποίο συνδυάζονται περισσότεροι από ένα 

σηµειωτικοί τρόποι ονοµάζεται πολυτροπικότητα. Η πολυτροπικότητα εµφανίστηκε 

τη τελευταία δεκαετία στις δυτικές κοινωνίες παράλληλα µε την ανάπτυξη των 

πολιτισµικών σπουδών. 

 

1.4.2 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η παιδαγωγική του γραµµατισµού (literacy education) δηµιουργήθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της προβληµατικής που δηµιουργήθηκε γύρω από την 

έννοια του γραµµατισµού. Σύµφωνα µε αυτήν τα κείµενα που χρησιµοποιούνται στη 

διδασκαλία θα πρέπει να είναι τα κείµενα που να έχουν ενδιαφέρον και νόηµα για 

τους µαθητές.  

Ο στόχος της παιδαγωγικής του γραµµατισµού είναι να συνδυάσει την µάθηση µε 

τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Έτσι 

ώστε οι µαθητές να µπορέσουν να αναδειχθούν σε κριτικούς και αυτόνοµους πολίτες. 
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Σε αυτήν τα κείµενα που χρησιµοποιούνται για διδασκαλία είναι τα κείµενα, τα 

οποία έχουν νόηµα για τους µαθητές και δηµιουργούν αφορµές ώστε να υπάρξει 

κριτική προσέγγιση των κειµένων από αυτούς. Με αυτό γίνεται κατανοητό ότι ο 

ρόλος του µαθητή είναι ενεργητικός και όχι παθητικός στον οποίο δέχεται άκριτα 

πληροφορίες. 

Ακόµα τα κείµενα, τα οποία χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία νοηµατοδούνται 

σύµφωνα µε τα πιστεύω που έχει ο κάθε µαθητής-αποδέκτης. Έτσι µέσα στη τάξη 

µπορεί οι µαθητές να συζητήσουν µεταξύ τους για θέµατα του κυρίαρχου λόγου του 

«σχολείου», πολιτισµών και των λόγων που προβάλουν τα κείµενα που 

χρησιµοποιούµε καθώς και των λόγων που παραθέτουν οι µαθητές. Γίνεται 

κατανοητό λοιπόν ότι η αυταρχικότητα των διδασκόντων αποφεύγεται καθώς ο λόγος 

του διδάσκοντα δε θεωρείται αυθεντία. 

Επιπροσθέτως επανανοηµατοδοτήθηκαν οι όροι λόγος, κείµενο και είδος λόγου ή 

κειµενικό είδος. Ο όρος λόγος ορίζεται από το Gee (1990: 131) ως «µια αποδεκτή 

κοινωνικά σύνδεση των τρόπων µε τους οποίους χρησιµοποιούσε είτε τη γλώσσα είτε 

άλλες συµβολικές εκφράσεις και τεχνικές, τους οποίους τρόπους µπορεί να 

χρησιµοποιήσει κανείς για να αποκτήσει την ταυτότητα του µέλους µιας κοινωνικής 

οµάδας ή ενός κοινωνικού δικτύου ή να επισηµάνει τον κοινωνικό ρόλο που παίζει». 

 Επίσης η C. R Miller (1984) ορίζει τα κειµενικά είδη (genres) ως γλωσσικές 

µορφές κοινωνικής δράσης τις οποίες βέβαια αναπτύσσουν συγκεκριµένες οµάδες µε 

κοινούς στόχους (Devitt, 1997: 47). Έτσι τα κειµενικά είδη είναι κοινωνικές 

κατασκευές που αποβλέπουν στη νοηµατοδότηση της επικοινωνίας όπως υποστήριξε 

ο Halliday (1978) και όχι αυθαίρετες συλλήψεις µεµονωµένων ατόµων. 

 

 

1.4.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο  αναγνωριστικός γραµµατισµός  αποτελεί την πρώτη παιδαγωγική πρακτική του 

γραµµατισµού και δίνει έµφαση στην αναγνώριση δοµικών στοιχείων του γραπτού 

λόγου, έµφαση στην γλώσσα ως κατάλογο µορφών και εστιάζει στην αντιστοιχία 

ήχων και γραµµάτων ως διαδικασίας αποκωδικοποίησης. Οι µαθητές καλούνται να 

εκτελούν αποσπασµατικές δραστηριότητες, να συµπληρώνουν κενά µε βάση 

πρότυπες δοµηµένες ασκήσεις, να κλίνουν ρήµατα, να κάνουν µετατροπές από 
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ενεργητική σε παθητική φωνή χωρίς αυτό να συνδέεται µε την γλώσσα που 

χρησιµοποιούν µεταξύ τους (Hasan, 2006).  

Η πρακτική του αναγνωριστικού γραµµατισµού αποτελεί την πρώτη και πιο συχνή 

µορφή διδασκαλίας του γραµµατισµού στο  επίσηµο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ωστόσο η 

πρακτική αυτή αποτελεί τυφλή παράδοση, καθώς δεν εξηγεί στους µαθητές τον λόγο 

ύπαρξης κάποιων σχέσεων µε αποτέλεσµα η συµβολή της στην εκµάθηση παραγωγής 

νοήµατος µέσα από την χρήση της γλώσσας και δηµιουργίας νέων νοηµάτων και 

γνώσεων  να είναι ελάχιστη (Hasan, 2006).  

Ο αναγνωριστικός γραµµατισµός απαιτεί από τους µαθητές που δεν συµµετέχουν 

ενεργά µέσα στο µάθηµα και να υποβάλλουν ερωτήσεις, να αναγνωρίζουν την 

αυθεντία του δασκάλου και δεν πιστεύουν ότι η γλώσσα του σχολείου µε την γλώσσα 

που  χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους ζωή έχει κάποια σχέση (Μαλτέτσκος, 

Ζίκος, Πενεκέλης, Ράρρα, Αγαπίδου, Μπλιούµη,  2009). 

 

 

1.4.4 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Την  δεκαετία του 1960 µέχρι και τα τέλη 20ου αι. η σχέση του γραµµατισµού-

αλφαβητισµού µε την γραφή και την ανάγνωση χάθηκε τελείως και αναπτύχθηκε η 

σχέση του µε τις κοινωνικές πρακτικές έτσι η παιδαγωγική πράξη στρέφεται στην 

ενεργή παραγωγή ιδεών σε σχέση µε το  κείµενο. Το 1970 εµφανίστηκε η 

επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία έχει στόχο κοινωνικό αφού το άτοµο µπορεί να 

ενεργεί, να δρα αποτελεσµατικά µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια. 

Έτσι καθορίστηκε από το Γραφείο Εκπαίδευσης των Η. Π. Α. (1965) ότι 

εγγράµµατο είναι εκείνο που έχει αποκτήσει απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

γραφής, ανάγνωσης και υπολογισµού, που απαιτούνται για την αποτελεσµατική του 

λειτουργία µέσα στην κοινωνία και του δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσει νέες 

δεξιότητες, ώστε να συµµετέχει ενεργά και να λειτουργεί αποτελεσµατικά στην 

κοινωνία (Χατζησαββίδης, 2007:3). 

 Ένας ορισµός που δόθηκε από την  UNESCO και παρουσιάζει ο Baynham είναι ο 

εξής: « Ένα άτοµο είναι εγγράµµατο όταν έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να συµµετάσχει σε όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται γραµµατισµός για την αποτελεσµατική 
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λειτουργία του ατόµου στην οµάδα και την κοινότητα του και του οποίου οι 

επιτεύξεις στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική του επιτρέπουν να συνεχίζει 

να χρησιµοποιεί αυτές τις δεξιότητες για την ατοµική του εξέλιξη και την ανάπτυξη 

της κοινότητας του» (Baynham, 2002: 19-20). 

Ο αναλφαβητισµός καθώς συνδέθηκε µε τα κοινωνικά  και πολιτικά 

συµφραζόµενα   οδηγήθηκε στην αντικατάσταση του από τον όρο «γραµµατισµό»  

και στην αγγλική βιβλιογραφία µε τον όρο New Literacies Studies (NLS) (Gee, 2000, 

1996: 39-40). Όροι όπως λόγος, είδος λόγου, κείµενο ή κειµενικό είδος 

επανανοηµατοδοτούνται στα πλαίσια αυτών των πολιτισµικών σπουδών. Ο λόγος 

(discourse) αποτελεί ένα εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο των κειµένων και ο 

Kress(2003: 29-30) επηρεασµένος από το έργο του Foucault θεωρεί ότι «οι λόγοι 

είναι συστηµατικά οργανωµένα σύνολα δηλώσεων που εκφράζουν τα νοήµατα και τις 

αξίες ενός θεσµού. Πέρα απ’ αυτό εκφράζουν, καθορίζουν, περιγράφουν και θέτουν 

όρια στο τι µπορεί και τι δε µπορεί να πει κάποιος (και κατ’ επέκταση τι µπορεί ή δεν 

µπορεί να κάνει) ανάλογα µε τον τοµέα ενδιαφέροντος του θεσµού αυτού είτε 

κεντρικά είτε στο περιθώριο. Ένας λόγος παρέχει ένα σύνολο πιθανών δηλώσεων για 

ένα δεδοµένο τοµέα και προσφέρει δοµή στον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να 

συζητηθεί ένα συγκεκριµένο θέµα, αντικείµενο, διαδικασία. Έτσι παρέχει 

περιγραφές, κανόνες, άδειες και απαγορεύσεις της κοινωνικής και ατοµικής δράσης».  

Η σύνδεση της γλώσσας µε κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια γίνεται αντιληπτή και 

µέσα από την Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του Halliday (Λύκου, 2000) 

καθώς συνδέει την γλώσσα µε τα κοινωνικό «συγκείµενο».  Για την σύνδεση του 

κειµένου µε το συγκείµενο υπάρχουν δύο ορολογίες το «επίπεδο ύφους» και το 

«κειµενικό είδος». «O Halliday χρησιµοποιεί το επίπεδο ύφους για να περιγράψει την 

επίδραση της περίστασης επικοινωνίας στα νοήµατα που εµείς  δηµιουργούµε όταν 

παράγουµε γραπτά και προφορικά κείµενα» (Macken-Horarick, χ.χ). Το πεδίο (field) 

των κοινωνικών διαδικασιών στο οποίο εντάσσεται το κείµενο, οι συνοµιλιακοί ρόλοι 

(tenor), οι οποίοι αναφέρονται στις κοινωνικές σχέσεις  και στις στάσεις των 

ανθρώπων που παίρνουν µέρος στην περίσταση επικοινωνίας και ο τρόπος (mode).   

Έτσι ο  Halliday (1978) θεωρεί την γλώσσα και την κοινωνία δυο έννοιες, οι 

οποίες είναι αδιαχώριστες. «Κανένα από αυτά δεν υπάρχει χωρίς το άλλο: δεν µπορεί 

να υπάρξει κοινωνικό άτοµο χωρίς γλώσσα και ούτε γλώσσα χωρίς κοινωνικό άτοµο» 

(Halliday M.A.K., 1978: 12). Γι’ αυτό βασικό µέληµα του σχολείου σύµφωνα µε τον 
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Halliday είναι οι µαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα του ελέγχου των ποικίλων 

µορφών γλώσσας. «Σύµφωνα µε τον Halliday (1996) ο γραµµατισµός είναι µια 

διαδικασία περισσότερο κατάκτησης, παρά γνώσης, των «υψηλότερων» µορφών της 

γλώσσας, που χρησιµοποιούνται στο γραπτό λόγο, και του συστήµατος των 

κοινωνικών αξιών που τις συνοδεύουν» (Halliday, 1996 στο Παπούλια & Φτερνιάτη, 

2006: 161). 

Έτσι εµφανίζεται η επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία δίνει έµφαση στην 

λειτουργική-επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας  και έχει ως σκοπό οι µαθητές να 

µπορούν να έχουν την ικανότητα να χρησιµοποιούν την γλώσσα µε τον κατάλληλο 

τρόπο ανάλογα µε την κάθε περίσταση καθώς και να αναπτύξουν κριτική συνείδηση 

απέναντι στη χρήση και στην λειτουργία της γλώσσας. 

Το κείµενο  συνδέθηκε περισσότερο µε την κοινωνική  και πολιτική διάσταση 

όταν ο Kress  διεύρυνε την γλωσσολογική προσέγγιση του Halliday (Κress, 1988: 79-

129). Έτσι το κείµενο αποτελεί πια µια δυναµική κοινωνική πρακτική µε αποτέλεσµα 

σε όποιο χώρο συντελείται η πράξη της γραφής και της ανάγνωσης να αποτελεί 

γεγονός γραµµατισµού, δηλαδή εντάσσονται στις πρακτικές γραµµατισµού που 

διαµορφώνονται από την γνώση που τα άτοµα έχουν ήδη  για το πώς πρέπει να 

αξιοποιούν το γραµµατισµό σε συγκεκριµένες περιστάσεις (Barton, 1994: 36-37). 

Ο Street  (1984) κάνει µια διάκριση ανάµεσα στο αυτόνοµο και ιδεολογικό 

µοντέλο γραµµατισµού. Υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα «αυτόνοµο» µοντέλο 

γραµµατισµού, σύµφωνα µε το οποίο υπάρχουν καθολικές συνέπειες του 

γραµµατισµού και ο γραµµατισµός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

της λογικής σκέψης και της αφαιρετικής ικανότητας.  

Σύµφωνα µε το Street (1984), όπως αναφέρει ο Baynham (2002: 64), οι θιασώτες 

του αυτόνοµου µοντέλου ενώ ισχυρίζονται ότι διαπιστώνουν πως ο γραµµατισµός 

έχει µεγάλης κλίµακας συνέπειες, στην πραγµατικότητα «φυσικοποιούν» και 

καθολικοποιούν τις πρακτικές γραµµατισµού µιας συγκεκριµένης κυρίαρχης οµάδας, 

κατά κύριο λόγο εκείνων που έχουν τελειώσει µε επιτυχία την σχολική εκπαίδευση.  

«Ο γραµµατισµός επιδρά στο γνωστικό επίπεδο ανεξάρτητα από τα πλαίσια µέσα στο 

οποίο καλλιεργείται και ανεξάρτητες από τις χρήσεις  του σε κάθε πολιτισµό» 

(Χαραλαµπόπουλος, 2006: 8). 

Σε αντίθεση µε το «αυτόνοµο» µοντέλο ο ίδιος (Street, 1984) προτείνει το 

«ιδεολογικό» µοντέλο γραµµατισµού, το οποίο απορρίπτοντας τις υπερφιλόδοξες 
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γενικεύσεις ως προς τις συνέπειες του γραµµατισµού, προτείνει να επιχειρήσουµε να 

κατανοήσουµε το γραµµατισµό στο πλαίσιο συγκεκριµένων κοινωνικών πρακτικών, 

κι επιχειρεί να διατυπώσει µια θεωρία γι’ αυτόν µε βάση τις ιδεολογίες στις οποίες 

εγγράφονται οι διάφορες µορφές γραµµατισµού (Αϊδίνης & Κωστούλη, 2001).  

Σύµφωνα µε το ιδεολογικό µοντέλο δεν µπορούµε να κατανοήσουµε τον 

γραµµατισµό έξω από τα κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά πλαίσια. «Η 

εγγραµµατοσύνη αποκτά συγκεκριµένη σηµασία και αξία από την σχέση της προς την 

περιρρέουσα ιδεολογία, τις επικρατούσες κοινωνικές πρακτικές και τις εξουσιαστικές 

δοµές µέσα στις οποίες πραγµατώνεται» (Ong, 1997: xxiv-xxv).  

Επίσης, ο Gee (2006: 15) θεωρεί ότι ο γραµµατισµός είναι ένας κοινωνικά 

καθοριζόµενος όρος, ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους και η κάθε επιλογή αποκρύπτει από πίσω της µια συνειδητή ή µη θεωρία που 

σχετίζεται µε την κατανοµή των κοινωνικών αγαθών και έχει σοβαρές ηθικές 

συνέπειες. 

 Η παραδοσιακή σηµασία της λέξης γραµµατισµός, η οποία αναφέρεται στην 

ικανότητα γραφής και ανάγνωσης αν µοιάζει αθώα και αυτονόητη δεν είναι. 

Συγκεκριµένα ο Gee (2006: 15) αναφέρει: «Ο ορισµός του γραµµατισµού ως 

“ ικανότητα γραφής και ανάγνωσης” τον τοποθετεί στο ατοµικό επίπεδο και όχι στο 

κοινωνικό. Και δεν αποκαλύπτει τους πολλαπλούς τρόπους  µε τους οποίους ο 

γραµµατισµός συνδέεται µε την κατανοµή της κοινωνικής εξουσίας». Για τον Gee 

οποιαδήποτε µορφή γραµµατισµού µπορεί να έχει επιπτώσεις µόνο όταν λειτουργεί 

µέσα κοινωνικά, οικονοµικά και ιδεολογικά πλαίσια.  

Αυτό έχει ως επακόλουθο µέσα από τις πρακτικές γραµµατισµού που 

διαδραµατίζονται σε διάφορες περιοχές  όπως π.χ. στο σχολείο, στο σπίτι, στο 

εργασιακό περιβάλλον και την κοινωνική δραστηριότητα  µε την οποία σχετίζονται  

να δηµιουργηθούν νέες κατηγορίες γραµµατισµού. Σύµφωνα  µε την θεωρία των 

πολυγραµµατισµών, υπάρχει ο οπτικός γραµµατισµός, ο πληροφοριακός, ο 

τεχνολογικός κ.ο.κ.  

Εν κατακλείδι γίνεται φανερό ότι δεν µπορεί να υπάρξει γραµµατισµός 

αποκοµµένος από το κοινωνικό πλαίσιο. «Η απόσπαση του γραµµατισµού από το 

κοινωνικό του πλαίσιο, προκειµένου να υποστηρίξουµε ότι δρα σαν µια ανεξάρτητη 

δύναµη που διαµορφώνει τον νου ή έναν πολιτισµό, οδηγεί πολύ απλά σε αδιέξοδο» 

(Χαραλαµπόπουλος, 2006: 8). 
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1.4.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο ορισµός του γραµµατισµού που δόθηκε από την  UNESCO και παρουσιάζει ο 

Baynham είναι ο εξής: « Ένα άτοµο είναι εγγράµµατό όταν έχει αποκτήσει τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να συµµετάσχει σε όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται γραµµατισµός για την αποτελεσµατική 

λειτουργία του ατόµου στην οµάδα και την κοινότητα του και του οποίου οι επιτεύξεις 

στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική του επιτρέπουν να συνεχίζει να 

χρησιµοποιεί αυτές τις δεξιότητες για την ατοµική του εξέλιξη και την ανάπτυξη της 

κοινότητας του» (Baynham, 2002:19-20). 

Στον  ορισµό αυτόν σύµφωνα µε τον Baynham (2002:20), παρατηρούµε τη 

λειτουργική προοπτική του γραµµατισµού, η οποία ενοποιεί τους ορισµούς της 

UNESCO για τον γραµµατισµό και την απουσία της κριτικής προοπτικής που είναι 

απαραίτητη στην εποχή µας. Με την λειτουργική προοπτική του γραµµατισµού 

εννοούµε ότι διδάσκουµε το γραµµατισµό έτσι ώστε να µαθαίνουν οι συµµετέχοντες 

να πετυχαίνουν τους κοινωνικούς τους στόχους, δίνοντας τους, τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε  χρήσεις του και χωρίς να οδηγούµαστε  στη κριτική διάσταση, µε µια 

µορφή  διδασκαλίας που αποδέχεται  ως κάτι φυσικό και δεδοµένο τα κυρίαρχα µέσα 

επικοινωνίας  (Baynham, 2002:12).  

 

 

1.4.6 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Το 1960 έγιναν τα πρώτα βήµατα προς τον κριτικό γραµµατισµό από τους 

εκπροσώπους της φιλελεύθερης ουµανιστικής παιδαγωγικής σχολής, οι οποίοι 

έδωσαν σηµασία στην ικανότητα του ατόµου να κωδικοποιεί στο γραπτό λόγο 

δεδοµένα και προσωπικές αντιλήψεις, απόψεις και προθέσεις. Οι εκπαιδευτικοί 

έπρεπε να ασκήσουν τους µαθητές στην κριτική ανάγνωση (Ματσαγγούρας, 2007: 

157).  

Την ίδια χρονική περίοδο εκπρόσωποι της νεοµαρξιστικής σχολής της 

Φρανκφούρτης επηρεασµένοι από την κριτική κοινωνική θεωρία  διαµόρφωσαν την 

κριτική θεωρία της λογοτεχνίας. Με τον όρο «κριτική» οι νεοµαρξιστές εννοούσαν  
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την ανάδειξη και την ανατροπή καταστάσεων όπως της εκµετάλλευσης, της 

αλλοτρίωσης και της εκµετάλλευσης. 

Επίσης, ο παιδαγωγός  Paulo Freire την ίδια περίοδο τοποθετεί την εκπαίδευση σε 

πολιτικό-ιδεολογικό πλαίσιο και αντιλαµβάνεται τον κριτικό γραµµατισµό ως 

συνειδητοποίηση του τρόπου µε τον οποίο, µέσα από ιστορικό – πολιτικές συνθήκες, 

µε όργανο τη γλώσσα, διαµορφώνονται το εγώ και η αντίληψη µας για την κοινωνική 

πραγµατικότητα (Ματσαγγούρας, 2007: 158).  

Ο Freire είχε την πεποίθηση ότι ο γραµµατισµός µπορεί να συµβάλει να κοινωνική 

ανασυγκρότηση γι’ αυτό το λόγο δηµιούργησε στην χώρα του ένα πρόγραµµα 

εγγραµµατισµού για τους αγράµµατους χωρικούς µε σκοπό να αναπτύξουν την 

κριτική συνειδητοποίηση ώστε να µπορέσουν να καταλάβουν τις ρητορικές παγίδες 

του δηµόσιου λόγου που κάποιοι χρησιµοποιούν ώστε να κάνουν φυλετικές, εθνικές 

και  οποιαδήποτε άλλη διάκριση  όσο αφορά την ταυτότητα.   

Σύµφωνα µε τον Freire η έννοια κλειδί του προγράµµατος του είναι: 

«conscientisation», δηλαδή συνειδητοποίηση, η οποία είναι µια κοινωνική διαδικασία 

µέσα από την οποία οι ανθρώπινες υπάρξεις, όχι ως απλοί αποδέχτες αλλά ως 

ενσυνείδητα υποκείµενα µπορούν να µετασχηµατίσουν την πραγµατικότητα που 

επηρεάζει και δίνει µορφή στην ζωή τους καθώς είναι µια διαλεκτική σύζευξη 

ανάµεσα στην συνείδηση και στον κόσµο (Φρέϊρε, 1977 :11). Η ονοµασία του 

κόσµου για τον Freire, δηλαδή ο µετασχηµατισµός του κόσµου µπορεί να συµβεί 

µόνο µέσα από την ονοµασία των λέξεων  «reading the word, reading the world» 

(Freire and Macedo, 1987).  

Βασικές αρχές του προγράµµατος του Freire ήταν οι εξής: 
 

1. Ο ισότιµος διάλογος µεταξύ δασκάλου και µαθητή είναι η κύρια µέθοδος 

διδασκαλίας.  

2. Ο δάσκαλος θα πρέπει να αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

µαθητών και να µην χρησιµοποιεί την παραδοσιακή (banking). 

3.  Η ανάγνωση είναι µια διαδικασία της οποίας  ενεργό ρόλο έχει η γνώση 

µας για τον κόσµο, η οποία προηγείται. 

 

Γίνεται αντιληπτό από τις παραπάνω αρχές του  προγράµµατος του Freire, την 

µεγάλη σηµασία που δίνει στον διάλογο καθώς ο διάλογος είναι αυτός που καθορίζει 

την σχέση του ατόµου και της κοινωνίας  κατά την διάρκεια της συνειδητοποίησης  
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και µετασχηµατισµού της κοινωνίας (Φρέιρε,1977: 99-149). Για να πραγµατοποιηθεί 

η κριτική συνειδητοποίηση απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διάλογος, µέσω τον 

οποίο ονοµατίζουµε την πραγµατικότητα. «Ο διάλογος είναι η συνάντηση µεταξύ 

ανθρώπων, µε ενδιάµεσο την πραγµατικότητα, για την ανακάλυψη και ονοµάτιση 

αυτής της πραγµατικότητας. Γι’ αυτό διάλογος δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

ανάµεσα σε κείνους που θέλουν να ονοµάσουν την πραγµατικότητα και κείνους που 

δεν θέλουν να την ονοµάσουν, ανάµεσα σε κείνους που αρνιούνται το δικαίωµα 

στους άλλους να εκφέρουν το  λόγο τους και σε κείνους που τους έχει αφαιρεθεί το 

δικαίωµα να πουν τον λόγο τους» (Φρέϊρε, 1977: 102-103). 

Επίσης, ο Freire  είναι κατά την τραπεζικής αντίληψης για την εκπαίδευση κατά 

την οποία ο εκπαιδευτικός αντιλαµβάνεται τους µαθητές ως άδεια δοχεία που δεν 

έχουν πρότερες γνώσεις και προσπαθεί να τους µεταδώσει τις γνώσεις του χωρίς να 

δέχεται καµία κριτική και αµφισβήτηση καθώς ο εκπαιδευτικός θεωρεί τον εαυτό του 

αυθεντία. Έτσι όλη η διαδικασία µετατρέπεται σε µια αφήγηση, σε ένα µονόλογο του 

εκπαιδευτικού προς τους µαθητές και µαθητές πρέπει να λαµβάνουν άκριτα και να 

αποµνηµονεύουν τις πληροφορίες που τους τροφοδοτεί. Μέσα από αυτήν την 

εκπαίδευση περνάνε οι κυρίαρχες ιδεολογίες και η υποταγή µας σε αυτές. Ο Freire 

προτείνει την προβληµατίζουσα εκπαίδευση στην οποία ο εκπαιδευτικός δεν είναι 

αφηγητής αλλά ο φορέας γνώσεων  και θεωρεί ότι η γνώση δεν ανήκει µόνο σε αυτόν 

αλλά και  στους µαθητές του µέσω του στοχασµού. Έτσι οι µαθητές παύουν να είναι 

παθητικοί αποδέκτες της γνώσεις. Ο εκπαιδευτικός µέσω του διαλόγου καθιστά τους 

µαθητές κριτικούς στοχαστές προς την γνώση και την πραγµατικότητα.   

Τέλος, όσο αφορά την ανάγνωση ο Freire  χρησιµοποιεί τον όρο για να περιγράψει 

την «ερµηνεία» από πλευράς του αναγνώστη. Όπως αναφέρει και η Μητσικοπούλου 

(2001: 3): «Τονίζεται δηλαδή ο κριτικός χαρακτήρας της ανάγνωσης, ο ενεργητικός 

ρόλος του αναγνώστη αλλά και η προηγούµενη γνώση του κόσµου που φέρνει µαζί 

του ο αναγνώστης κατά την "ανάγνωση" ενός κειµένου». 

Ο Freire που εφάρµοσε την παιδαγωγική του προσέγγιση για το γραµµατισµό στην 

Βραζιλία, στην οποία οι τελείως αναλφάβητοι έφταναν το 70% του πληθυσµού 

περιλάµβανε πέντε φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγµατοποιείται έρευνα του 

λεξιλογίου της αστικής ή αγροτική κοινότητας  των αναλφάβητων µέσω 

συνεντεύξεων και εντοπίζονται οι  λέξεις που είναι που κρύβουν περισσότερο 

συναίσθηµα και νόηµα και συνδέονται µε την καθηµερινή ζωή, δηλαδή 
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παρουσιάζουν µια υπαρξιακή κατάσταση που ζουν. Στην δεύτερη φάση επιλέγεται 

ένας αριθµός «παραγωγικών λέξεων», δηλαδή λέξεις που αντιστοιχούν σε βασικές 

έννοιες, πρακτικές, ιδέες και παράγουν τον στοχασµό για αυτά που βιώνουν στην 

καθηµερινότητας τους. Στη τρίτη φάση γίνεται η «κωδικοποίηση» αναπαραστάσεων 

από την καθηµερινή τους ζωή που έχουν την µορφή φωτογραφιών ή εικόνων και 

προσδοκούν µια ανάλυση ευρύτερων προβληµάτων  όπως η δηµοκρατία. Τέλος, στην 

τέταρτη και πέµπτη φάση γίνεται η επιλογή περιεχοµένου, µεθόδων και µέσων που θα 

χρησιµοποιηθούν  για την αποκωδικοποίηση των κωδικοποιήσεων καθώς για να 

µπορέσουν να αποκτήσουν την ικανότητα της γραφής και της ανάγνωσης  στους 

«κύκλους κουλτούρας» (Γρόλλιος, 2005: χχ). 

Η αποκωδικοποίηση περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: α) την περιγραφή των 

στοιχείων που συνθέτουν το  σύνολο της κωδικοποίησης β) η συνείδηση θεµελιώνει 

τις σχέσεις της µε το αντικείµενο που εξετάζει γ) Το υποκείµενο κοιτάζει την 

κατάσταση ως µια κατασκευή που τα στοιχεία συνδέονται σε ένα σύνολο και δ) µέσω 

την κριτικής ανάλυσης που αναπτύσσεται οδηγείται το υποκείµενο στην κριτική 

ανάλυση της κωδικοποιηµένης κατάστασης (Φρέϊρε, 1997: 20-21).  

Ο Freire ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της Κριτικής Παιδαγωγικής µαζί µε τον 

Dewey, Giroux, Vasquez κ.ά βασικό µέληµα της συγκεκριµένης παιδαγωγικής ήταν  

η  καταπολέµηση της ανισότητας, της αλλοτρίωσης και της εξάρτησης 

(Ματσαγγούρας, 2006: 103). 

Τέλος, η κειµενοκεντρική προσέγγιση και η  κριτική ανάλυση λόγου, οι οποίες 

είναι κλάδοι της κοινωνιογλωσσολογίας βοήθησαν στην ανάπτυξη του κριτικού 

γραµµατισµού. Αυτοί οι δύο γλωσσολογικοί κλάδοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους 

προς τη γλώσσα ως ένα ιδεοπολιτιστικό µέσο και όχι ως ένα ουδέτερο κώδικα 

επικοινωνίας όπως θεωρούσε η γραµµατικο-κεντρική προσέγγιση.  

Η κειµενοκεντρική προσέγγιση, η οποία αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1980, 

αναγορεύει το κείµενο σε σηµείο εκκίνησης και πλαίσιο οργάνωσης της γλωσσικής 

διδασκαλίας και µάθησης. «Το κείµενο, ως ενότητα λόγου µε συγκεκριµένο 

λειτουργικό ρόλο σε συγκεκριµένα κοινωνικά συµφραζόµενα, ερµηνεύεται και 

αξιοποιείται ως σύστηµα αποτελούµενο από ανεξάρτητες αλλά και συνδεόµενες, 

µεταξύ τους, γλωσσικές υποοµάδες (λέξεις, προτάσεις), χαρακτηριζόµενο από 

γλωσσική συνοχή και νοηµατική συνεκτικότητα» (Ιορδανίδου στο Ματσαγγούρα, 

2007: 356-357). 



34 

 

Η κριτική ανάλυση λόγου (Fairclough 1992, 1995, 1996, Jäger 2004, Jäger & 

Jäger 2007) συνιστά µια σειρά προσεγγίσεων µε ποικίλες θεωρητικές και 

µεθοδολογικές αρχές, οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην εξέταση της 

σχέσης κειµένου-λόγου και ιδεολογίας. Κάθε κείµενο, αφενός, αντιµετωπίζεται ως 

φορέας ιδεολογικού περιεχοµένου, το οποίο εντοπίζεται στις δοµές του λόγου, και, 

αφετέρου, θεωρείται ότι επηρεάζει τις σχέσεις εξουσίας, καθώς µπορεί να τις 

παράγει, να τις συντηρεί ή να τις υπονοµεύει (Wodak 1989, Fairclough 2001 στο 

Μπονίδης 2009). 

Τη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκε ο κριτικός γραµµατισµός, ο οποίος δίνει 

έµφαση στην κοινωνική συνειδητότητα. Εισηγητής του όρου κριτικού γραµµατισµού  

(critical literacy) είναι ο Shor, ο οποίος συνδύασε τον γραµµατισµό µε την πολιτική 

συνείδηση µε αποτέλεσµα να µπορούν οι µαθητές να διαµορφώνουν στην µοίρα τους 

(Φρυδάκη, 2009:303). Ο γραµµατισµός θεωρείται κοινωνική πρακτική µέσω της 

οποίας αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη ορίζεται ως «νοητικό-

συναισθηµατική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές 

δεξιότητες, λογικούς συλλογισµούς και µεταγνωστικές στρατηγικές, µε τη βοήθεια 

των οποίων το άτοµο επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε λογικό τρόπο και 

αποστασιοποιηµένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, 

προκειµένου να δαµάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους ώστε τελικά να 

καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συµπεράσµατα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις 

και επιλογές δράσης» (Ματσαγγούρας, 1998: 69).   

Το 2000 δόθηκε από το Αυστραλιανό Συµβούλιο για το Γραµµατισµό των 

Ενηλίκων ο εξής ορισµός: «Ο γραµµατισµός αναφέρεται στην ακρόαση, στην οµιλία, 

στην ανάγνωση, στη γραφή και στην κριτική σκέψη· περιλαµβάνει επίσης και τον 

αριθµητισµό. Περιλαµβάνει επίσης και την πολιτισµική γνώση η οποία καθιστά ικανό 

έναν οµιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί την 

κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. Για µια τεχνολογικά 

προηγµένη χώρα όπως η Αυστραλία, στόχος είναι ένας ενεργητικός γραµµατισµός, 

που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να αυξήσουν 

την ικανότητά τους να σκέφτονται, να δηµιουργούν και να αµφισβητούν έτσι ώστε να 

συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία». Από τον παραπάνω ορισµό βλέπουµε ότι πλάι 

στη λειτουργική διάσταση του γραµµατισµού προσθέτει και µια κριτική διάσταση, 

όπου, πάλι σύµφωνα µε τον Baynham (2002:12), «ο κριτικός γραµµατισµός δεν 
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αποδέχεται ως φυσικούς τους κυρίαρχους θεσµούς, αλλά τους θέτει υπό 

αµφισβήτηση». Βασικό ερώτηµα του κριτικού γραµµατισµού µέσα από το οποίο 

προσπαθούµε να αµφισβητήσουµε τους κυρίαρχους θεσµούς και λόγους είναι το 

«γιατί;». 

Σύµφωνα  µε τη Knobel (2007), η ιδεολογική κατασκευή του κριτικού 

γραµµατισµού δεν µπορεί να ορίζεται απλά. Ο ορισµός της ποικίλλει ανάλογα µε το 

ποιος το καθορίζει και για ποιο σκοπό. Ο Freebody (2005) εξηγεί εύγλωττα γιατί δεν 

υπάρχει ενιαίος, σταθερός ορισµός του κριτικού γραµµατισµού. Άνθρωποι από 

διαφόρων ειδικοτήτων, εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές του κριτικού γραµµατισµού 

(pp. 433-434 στη XU, 2007: 13) 

Σύµφωνα µε την Wallowitz (2008: 16) «για την προοδευτική παιδαγωγική, ο 

κριτικός γραµµατισµός είναι η φιλοσοφία, η οποία  αναγνωρίζει τις σχέσεις ανάµεσα 

στην εξουσία, τη γλώσσα και την ιδεολογία και αναγνωρίζει ανισότητες και αδικίες  

που περιβάλλουν  εµάς µε σκοπό να µετακινηθεί προς την µετασχηµατιζόµενη δράση 

και την κοινωνική δικαιοσύνη».   

Επίσης ο κριτικός γραµµατισµός µπορεί να περιγραφεί σύµφωνα µε τους Lewison, 

Flint, & Van Sluys  µε τέσσερις διαστάσεις οι οποίες είναι: 1) η  διατάραξη της 

κοινοτοπίας (disrupting the commonplace), 2) η διάκριση πολλαπλών οπτικών 3) η 

εστίαση στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και 4) η δράση που προωθεί  την 

κοινωνική δικαιοσύνη (Wallowitz, 2008: 18).  Σκοπός του κριτικού γραµµατισµού 

είναι να ερευνήσει σε βάθος τις κοινωνικοπολιτικές και κοινωνικοπολιτιστικές 

συνθήκες, οι οποίες υποκρύπτονται µέσα στα κείµενα για να µπορέσει να 

προσδιορίσει τις αιτίες των κοινωνικών αδικιών (Wallowitz, 2008: 16).   

O Baynham (2002) συνόψισε την ιδέα του κριτικού γραµµατισµού σε τρία επίπεδα 

που εµπεριέχει το ένα το άλλο: α) η γλώσσα ως κείµενο µε έµφαση στις γλωσσικές 

δοµές και τη σηµασιολογία, β) η γλώσσα ως περίσταση µε ιδιαίτερη έµφαση στις 

περιστάσεις επικοινωνίας και γ) έµφαση στο κοινωνικό συγκείµενο µέσα από το 

οποίο παράγεται γραπτός ή προφορικός λόγος. 

Έγινε φανερό από όσα προαναφέραµε ότι οι βασικές θέσεις του κριτικού 

γραµµατισµού εντοπίζονται σε δυο βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι η ιδεολογική 

πλευρά του γραµµατισµού  στην οποία ο γραµµατισµός θεωρείται µια πηγή δόµησης 

νοήµατος ιδεολογικά προσδιορισµένη και η αναγνώριση των γλωσσικών δοµών ως 

µια πηγή δόµησης νοήµατος. 



36 

 

1.4.6.1 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Ο κριτικός γραµµατισµός και η κριτική σκέψη πολλές φορές συγχέονται αν και 

έχουν διαφορετικούς σκοπούς και εκπαιδεύουν µε διαφορετικές προθέσεις. Ο 

κριτικός γραµµατισµός µπορεί να περιγραφεί σύµφωνα µε τους Lewison, Flint, & 

Van Sluys  µε τέσσερις διαστάσεις οι οποίες είναι: 1) ) η  διατάραξη της κοινοτοπίας 

(disrupting the commonplace),  2) η διάκριση πολλαπλών οπτικών 3) η εστίαση στις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και 4) η δράση που προωθεί  την κοινωνική δικαιοσύνη 

(Wallowitz, 2008: 18).   

Από την άλλη µεριά η κριτική σκέψη είναι η διαδικασία µε την οποία  ένα 

πρόσωπο εκφράζει τη δική του διαδικασία σκέψης  έτσι ώστε να δηµιουργεί σαφείς 

και  όσο γίνονται καλύτερα τεκµηριωµένες ιδέες προς το δικό του όφελος και για 

τους άλλους. Για την Paul και τον  Elder (2005) βασικές ηγετικές µορφές του 

Κινήµατος της Κριτικής σκέψης  ο κριτικός στοχαστής είναι: «αυτός που ακολουθεί 

τρεις διαστάσεις: την αναλυτική, την αξιολογική  και την δηµιουργική σκέψη» (Paul 

& Elder, 2005 στο Wallowitz, 2008: 17). Γίνεται αντιληπτό µε όλα αυτά ότι στην 

κριτική σκέψη το υποκείµενο είναι αυτό το οποίο κατασκευάζει το νόηµα  και δε το 

εξάγει από το κείµενο ή το ευρύτερο περιβάλλον. 

 Η κριτική σκέψη σύµφωνα µε τον Lipman δίνει έµφαση στην ικανότητα για 

αυτοδιόρθωση και στην ευαισθησία στα δεδοµένα του περιβάλλοντος πλαισίου, 

καθώς και στην πιστή εφαρµογή των νόµων της λογικής και γι’ αυτό το λόγο την 

αποκαλούµε και ορθολογική σκέψη (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1997:21, Lipman 

1994:116). Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι µπορεί να πάρει µια µορφή συγκεκριµένης  

γνωστικής στρατηγικής µε σαφή βήµατα καθώς ενεργοποιείται για την αντιµετώπιση 

µεγάλου εύρους προβληµάτων διαφορετικής φύσης και σε διαφορετικές συνθήκες και 

καταστάσεις.  

Ο σκοπός για την διδασκαλία της κριτικής σκέψης είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 

αναπτύξουν την ικανότητα να σκέπτονται, να αναλύουν, να υπολογίζουν και να 

δηµιουργούν κάτω από πειθαρχηµένες και σαφείς  σκέψεις, αισθήµατα και δράσης 

µέσα σε λογικό και φανερό τρόπο. Επίσης όσον αφορά την αµεροληψία και την 

ουδετερότητα η κριτική σκέψη διαφέρει από το κριτικό γραµµατισµό Οι ερωτήσεις 

που κάνει η κριτική σκέψη  έχουν λογικές απαντήσεις. Τέτοιες ερωτήσεις είναι: 

«Συµφωνείς µε τα επιχειρήµατα του συγγραφέα;», «Συµπεριλαµβάνει ο συγγραφέας 
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διαφορετικές απόψεις;». Η κριτική σκέψη εφοδιάζει τους µαθητές µε τις ικανότητες 

να αναλύουν επιχειρήµατα και να παρουσιάζουν ιδέες µέσα από τα κείµενα τους.                                                                                                                             

Αντίθετα ο σκοπός του κριτικού γραµµατισµού είναι να ανακαλύπτει τις 

ανισότητες, οι οποίες υπάρχουν µέσα στην κοινωνία  και διαιωνίζονται και να ωθήσει 

σε κοινωνική δράση έτσι ώστε οι µαθητές ως αυριανοί πολίτες να δηµιουργήσουν µια 

πιο δίκαιη και ίση κοινωνία (Wallowitz, 2008: 18). Όσον αφορά τις ερωτήσεις του, 

θέτει ερωτήσεις όπως: «Ποια ιστορία λέγεται και ποια κρύβεται;», «Πως το κείµενο 

κατασκευάζει στερεότυπα;». Ο κριτικός γραµµατισµός προκαλεί τους µαθητές να 

αναγνωρίσουν κοινωνικές συνθήκες φυλετικές προκαταλήψεις, πολιτιστικές 

προκαταλήψεις, παραλείψεις αφηγήσεων από περιθωριακές οµάδες από τα κείµενα 

και  να ξαναγράψουν ένα κείµενο που να αναπαριστά µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα 

(Wallowitz, 2008: 26). Επιδιώκει µια ανατροπή του status quo. 

Εκτός από διαφορές µεταξύ της κριτικής σκέψης και του κριτικού γραµµατισµού 

εντοπίζουµε και οµοιότητες. Η κριτική σκέψη και ο κριτικός γραµµατισµός 

συσχετίζονται µε την διεξαγωγή της αναγνωστικής θεωρίας.  Το κείµενο, ο 

αναγνώστης και το περικείµενο αλληλεπιδρούν, κατασκευάζουν νόηµα και 

αναζητούν αναγνώστες που να προβληµατίζονται µε τις συµφυείς υποθέσεις που 

βρίσκονται µέσα στο κείµενο. Επίσης, σχετικά µε τις πολλαπλές απόψεις πιστεύουν 

ότι οι απόψεις είναι κοινωνικές κατασκευές.  

Εν κατακλείδι γίνεται κατανοητό ότι και ο κριτικός γραµµατισµός και η κριτική 

σκέψη είναι πολύ σηµαντικά για τους µαθητές και ότι οι δυο αυτοί όροι δεν είναι 

συνώνυµοι αλλά διαφορετικοί παρά κάποια κοινά σηµεία που έχουν, καθώς στη 

κριτική σκέψη το υποκείµενο επιχειρεί να εξάγει νόηµα από το περιβάλλοντα κόσµο 

και το κείµενο ενώ στο κριτικό γραµµατισµό το υποκείµενο δίνει νόηµα  στο κόσµο 

και στα κείµενα. Όµως αυτούς τους δύο όρους δε µπορούµε να τους διαχωρίσουµε 

καθώς θα οδηγηθούµε στη αποδυνάµωση του κριτικού γραµµατισµού. 

 

 

1.4.6.2 Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Ο όρος «παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού» (Critical literacy pedagogy) 

αναφέρεται στην «εκπαίδευση του πολίτη στην κοινωνία». Η βασική επιδίωξη της 

παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
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µπορέσουν να γίνουν συµµέτοχοι στη µαθησιακή διαδικασία και κατ’ επέκταση 

ενεργοί πολίτες. Αυτό προσπαθεί  να το πραγµατοποιήσει µέσα από την προσέγγιση 

των κειµένων ως πραγµατώσεις ενός κοινωνικοπολιτισµικού περικείµενου που 

αντιπροσωπεύουν.  

Θεµελιακή αρχή της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού είναι ότι τα 

κείµενα αποτελούν  κοινωνικές δράσεις που κατασκευάζουν συνειδητά και µε κατ’ 

επιλογή ποικίλες οπτικές του κόσµου και πραγµατικότητες: κοινωνικούς ρόλους, 

αξίες, σχέσεις (Χατζηλουκά- Μαύρη, 2010: 114). 

Οι επιδιώξεις της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού  σύµφωνα µε το 

Χατζησαββίδη (2011) είναι οι εξής: 

• Η καλλιέργεια των τρόπων µε τους οποίους δοµούνται  τα ποικίλα κείµενα  

µε τα συστατικά της γλώσσας αλλά και η ανάδειξη νέων τρόπων 

διαπραγµάτευσης των κειµένων που παράγονται στο πλαίσιο  του σχολικού 

περιβάλλοντος.  

• Η καλλιέργεια του αναστοχασµού µέσω του λόγου ώστε τα άτοµα όχι µόνο 

να είναι σε θέση να ελέγχουν το περιβάλλον αλλά και να παρεµβαίνουν σε 

αυτό. 

• ∆ηµιουργία τάξεων σε κοινότητες κριτικού γραµµατισµού, όπου όλοι- 

µαθητές µαθήτριες ανεξαρτήτως φύλου, φυλής και ικανοτήτων- είναι 

ισότιµοι/ες στις µαθησιακές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο 

σχολείο. 

•  Απαλλαγή του µαθήµατος της γλώσσας από περιορισµούς που έχουν να 

κάνουν µε προαποφασισµένες  γραµµατικές γνώσεις  και επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 

• Εθνογραφική ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών. Οι µαθητές/τριες να 

ενδιαφέρονται για τον πολιτισµό και τα ήθη διάφορων χωρών, καθώς 

ζούµε σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. 

• Κατανόηση της κοινωνικής και ιδεολογικής διάστασης της γλώσσας, γιατί 

οι γλωσσικές και κειµενικές επιλογές σχετίζονται µε ιδεολογικές και  

κοινωνικές κατασκευές. 

• ∆ιεύρυνση της δηµιουργικότητας των µαθητών –τριων µέσα από την 

εµπλοκή τους µε ποικίλες γλωσσικές πρακτικές. 
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Η παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού αντιµετωπίζει πολυεπίπεδα το κείµενο 

ως: α) πλαισιωµένη δοµή, β) γλωσσική και νοηµατική δοµή, γ) κοινωνική πράξη και 

δ) ως αντικείµενο αξιολόγησης (Χατζηλουκά – Μαύρη, 2010: 409). Τα τέσσερα αυτά 

επίπεδα που προαναφέραµε συλλειτουργούν µέσα από τις δραστηριότητες της 

ανάγνωσης και της γραφής  που απαιτούν δεξιότητες κριτικού χειρισµού της γλώσσας 

τόσο από τους µαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.  

Συγκεκριµένα µέσα από το κείµενο ως πλαισιωµένη δοµή, οι προσδοκώµενες 

δεξιότητες και γνώσεις για τους µαθητές είναι οι εξής:  

• Να έχουν επίγνωση του σκοπού της ανάγνωσης. 

• Να κατακτούν στρατηγικές ανάγνωσης των κοινωνικών παραµέτρων ενός 

κειµένου όπως οι κοινωνικοί ρόλοι,  σχέση ποµπού και αποδέκτη κτλ. 

• Να επισηµαίνουν πολυτροπικά στοιχεία των κειµένων, αν υπάρχουν. 

• Να µπορούν να συσχετίσουν διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια και να είναι 

έχουν την ικανότητα να παράγουν µονοτροπικά και πολυτροπικά κείµενα. 

• Να αναγνωρίζουν διάφορους τύπους πολυτροπικών κειµένων. 

• Να διευρύνουν και να επαναπροσδιορίζουν τη γνώση τους. 

 

Στο κείµενο ως γλωσσική και νοηµατική δοµή οι προσδοκώµενες δεξιότητες και 

γνώσεις για τους µαθητές είναι οι εξής: 

• Να κατακτούν το ειδικό λεξιλόγιο σε σχέση µε το κείµενο και το 

κειµενικό είδος. 

• Να διευρύνουν την γραµµατική τους, δηλαδή ενηµερότητα  µε σκοπό 

την κατανόηση και αξιοποίηση της λειτουργικής της αξίας για την 

δόµηση του νοήµατος και τους ύφους (Χρόνοι, εγκλίσεις, συζυγίες, 

χρήσης συντελεστικών χρόνων, κλίση ουσιαστικών κτλ.). 

•  Να αναγνωρίζουν ποικίλες µορφές κειµενικής οργάνωσης. 

 

Στο κείµενο ως κοινωνική πράξη οι προσδοκώµενες γνώσει για τους µαθητές είναι 

οι εξής: 

• Να διακρίνουν την οπτική γωνία του συγγραφέα. 

• Να επισηµαίνουν περισσότερες από µια οπτικές γωνίες σε ένα 

συγκεκριµένο κείµενο. 
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• Να αναγνωρίζουν την προθετικότητα του συγγραφέα. 

• Να σχολιάζουν πολιτισµικές και κοινωνικές προεκτάσεις του τύπου 

και της οργάνωσης της πληροφορίας. 

• Να σχολιάζουν την σηµειολογική λειτουργία της εικόνας και του ήχου 

στο πολυτροπικό κείµενο. 

• Να διαµορφώνουν προσωπικές θέσεις και απόψεις έναντι των 

νοηµάτων /µηνυµάτων του κειµένου. 

 

Το κείµενο ως αξιολόγηση: 

• Να αποτιµούν την κοινωνικοπολιτισµική λειτουργία των κειµένων. 

• Να αξιολογούν το βαθµό εγκυρότητας και αξιοπιστίας των 

πληροφοριών όπως και το βαθµό καταλληλότητα τους. 

• Να αποτιµούν την αποτελεσµατικότητα των υπό ανάγνωση κειµένων 

ανάλογα µε το επικοινωνιακό και το ευρύτερο επικοινωνιακό τους 

πλαίσιο. 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού συνοψίζεται 

όπως αναφέρει και η Τσιπλάκου (2007:466) «στην κατάκτηση και παραγωγή 

πολλαπλών κειµενικών ειδών και µορφών γλώσσας αλλά και στην κριτική επίγνωση 

της κοινωνικής-σηµειωτικής λειτουργίας των διαφόρων ειδών, των ποικίλων µορφών 

κειµενικής οργάνωσης και του είδους της γλώσσας που κωδικοποιεί, εκφράζει ή και 

κατασκευάζει την εκάστοτε κοινωνική-σηµειωτική λειτουργία». 

 

 

1.7 ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

 Το Σεπτέµβριο του 1994  µια δεκαµελή οµάδα επιστηµόνων, συναντήθηκαν στη 

πόλη του Νέου Λονδίνου του New Hampshire της Αυστραλίας για να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά µε το µέλλον της διδασκαλίας του γραµµατισµού. Αυτή η 

οµάδα ονοµάστηκε New London Group και την άνοιξη του 1996 δηµοσίευσε το 

πρώτο κείµενο της στο Harvard Educational Review  µε τίτλο “ A pedagogy of 

Multiliteracies” (New London Group 1996). Με τον όρο πολυγραµµατισµοί που 
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επινόησαν θέλησαν να περιγράψουν δύο επιχειρήµατα που σχετίζονται µε τη νέα 

πολιτισµική και κοινωνική πραγµατικότητα: το ένα αφορά την επίδραση των νέων 

τεχνολογιών και το άλλο αφορά την αύξουσα σηµασία της πολιτισµικής και 

γλωσσικής πολυµορφίας. «Στόχος των Πολυγραµµατισµών δεν είναι βέβαια µια 

τεχνοκρατική, χρησιµοθηρική εκπαίδευση, αλλά η δυνατότητα επίγνωσης, εποπτείας 

του γλωσσικού φάσµατος και κριτικής» (Κουφάκη, 2009: 101).  

Η παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών αποτελείται από τρείς βασικές αρχές: 

 

� Η διδασκαλία πρέπει να είναι σηµαντική πολιτισµική δράση και πρέπει 

να παράγει σχέδια για τέτοια δράση. Να οδηγεί τους µαθητές σε επαφή 

µε βασικές καθηµερινές πρακτικές κατασκευής νοήµατος µε την χρήση 

ποικίλων τρόπων, µεθόδων και µέσων. Εξαιτίας αυτού του σκοπού είναι 

βασικό να αξιοποιούνται διάφορα κείµενα, τα οποία στη τάξη να 

χρησιµοποιούνται ως πολυτροπικά και πολύσηµα σηµειωτικά προϊόντα.  

� Οι διάφορες υποκειµενικότητες να αξιοποιούνται µέσα από τις 

διαδικασίες µάθησης και διδασκαλίας και όχι να εξαλείφονται. Έτσι θα 

αξιοποιεί τα βιώµατα των µαθητών, θα χτίζει πάνω στους πόρους λόγου 

και στις πολιτισµικές πρακτικές που οι µαθητές φέρνουν µαζί τους στις 

αίθουσές διδασκαλίας και θα τα χρησιµοποιεί ως πηγή µάθησής και βάση 

για κατασκευή νοήµατος. 

� Η µάθηση θεωρείται διαδικασία συγκρότησης νοήµατος και γι’ αυτό 

αποτελεί µία πολυτροπική και πολύµορφή διαδικασία, µε την οποία το 

άτοµο αναδιαµορφώνει συνεχώς τον εαυτό του. 

 

Από τις βασικές αρχές γίνεται αντιληπτό ότι οι πολυγραµµατισµοί είναι µια 

προσέγγιση όπου κυριαρχεί η έµφαση στην τριβή των διδασκοµένων µε κείµενα και 

είδη λόγου από ένα ευρύ φάσµα µέσων και από ένα ευρύ φάσµα πολιτισµικών πηγών. 

Με αυτή την τριβή, οι διδασκόµενοι θα αναπτύξουν µια κριτική µεταγλώσσα για να 

µιλούν, αλλά και να καταλάβουν, την κοινωνική και πολιτισµική δύναµη αυτών των 

κειµένων, καθώς και των συναφών κοινωνικών πρακτικών (Kalantzis & Cope, 1999: 

1). 

Το νόηµα αποδίδεται ως σχέδιο. Κάθε σηµειωτική πράξη αντιµετωπίζεται ως 

σχέδιο που περιλαµβάνει τρία στοιχεία(Kalantzis & Cope, 2001: 2):  
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• Το σχεδιασµένο, το οποίο είναι το φάσµα των διαθέσιµών πόρων 

κατασκευής νοήµατος. 

• Ο σχεδιασµός, ο οποίος είναι η διαδικασία διαµόρφωσης του αναδυόµενου 

νοήµατος ενέχει αναπαρουσίαση, αναπλαισίωση (ένταξη σε νέο 

περιβάλλον), ανασυνδυασµό και υβριδισµό. Τα παραπάνω ποτέ δε 

υπονοούν επανάληψη του σχεδιασµένου. Κάθε στιγµή νοήµατος 

περιλαµβάνει τη µεταµόρφωση των διαθέσιµων πόρων νοήµατος. Το 

διάβασµα, το κοίταγµα και το άκουσµα είναι όλα περιπτώσεις σχεδιασµού· 

είναι όλα ενεργές διαδικασίες πολιτισµικής διεπίδρασης και 

αναδηµιουργίας. 

• Το ανασχεδιασµένο, το οποίο είναι η έκβαση του σχεδιασµού, κάτι 

διαµέσου του οποίου ο κατασκευαστής νοήµατος  έχει ξαναδηµιουργήσει 

τον εαυτό του και που δεν αντιγράφει απλά το σχεδιασµένο. Αυτή 

συµπεριλαµβάνει πάντα τη κατασκευή υβριδικού, διακειµενικού και 

διαπολιτισµικού νοήµατος. 

 

Βασικοί στην διαµόρφωση σχεδίου νοήµατος είναι οι όροι: 

• λόγος (discourse): µια οργάνωση της γνώσης και οι συνήθεις µορφές 

έκφρασής της που αντιπροσωπεύουν µια συγκεκριµένη οµάδα 

ενδιαφερόντων.  

• κειµενικά είδη (genres): µορφές κειµενικής οργάνωσης που 

διαµορφώνονται µέσα από συγκεκριµένες κοινωνικές πρακτικές. 

• ύφος (style): η διαµόρφωση όλων των σηµειωτικών χαρακτηριστικών σε 

ένα κείµενο, διάλεκτοι (γεωγραφικές, ηλιακές).  

•  φωνή (voice) είναι µάλλον ατοµική και προσωπική αλλά σε κάθε 

περίπτωση περιλαµβάνει στοιχεία λόγων.  

 

Η παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών είναι σαν µια σκαλωσιά µάθησης που 

αποτελείται από τέσσερις παράγοντες: 

 

1. Πρακτική µέσα σε αυθεντικά πλαίσια ή τοποθετηµένη πρακτική, η οποία 

περιέχει τις εµπειρίες µαθητών, τις κοινωνικο-πολιτισµικές τους ανάγκες 
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2. Άµεση διδασκαλία ή ανοιχτή διδασκαλία, η οποία περιλαµβάνει τη 

µεταγλώσσα και τις ενεργές παρεµβάσεις  του δασκάλου. Η µεταγλώσσα 

αυτή όµως δεν έχει καµία σχέση µε την αποµνηµόνευση, την υπαγόρευση και 

τις ασκήσεις αλλά είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για τους διδάσκοντες και τους 

διδασκόµενους για να περιγράψουν το «τι» και το «πως». 

3. Κριτική πλαισίωση, η οποία περιλαµβάνει την σύνδεση των νοηµάτων µε τα 

κοινωνικά πλαίσια. 

4. Μετασχηµατισµένη πρακτική, η οποία περιέχει τη µεταφορά και την 

αναµόρφωση του νοήµατος από το ένα πλαίσιο στο άλλο. Είναι θεµελιωµένη 

στη ζωή όσο και η τοποθετηµένη πρακτική.  

 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι πολυγραµµατισµοί αποσκοπούν στην κοινωνική 

ενδυνάµωση των µαθητών µέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών µε την 

επεξεργασία διάφορων κειµενικών ειδών, συγκροτηµένων από ένα ευρύ φάσµα 

µέσων αλλά και πολιτιστικών κωδίκων µέσα στο πλαίσιο µιας κοινωνίας (Αρχάκης, 

2005: 40). 

Εξαιτίας των πολυγραµµατισµών, δίπλα στον όρο γραµµατισµό έχουν τοποθετηθεί 

επιθετικοί προσδιορισµοί όπως πληροφοριακός, οπτικός, τεχνολογικός, αγγλικός κτλ. 

Ο πληροφοριακός γραµµατισµός είναι η γνώση και η ικανότητα που έχει κάποιος να 

χρησιµοποιεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες  µε επάρκεια. 

Ο οπτικός γραµµατισµός συνδέεται όλο και περισσότερο µε την οπτική επικοινωνία 

και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει την εικόνα και τα οπτικά 

µέσα και τον τρόπο που λειτουργούν. Ο τεχνολογικός γραµµατισµός αναφέρεται στο 

εύρος των γνώσεων σε σχέση µε τις σύγχρονες τεχνολογίες που µπορούν να 

χαρακτηριστούν επαρκείς στο πλαίσιο της σηµερινής κοινωνίας. 

Για όλες τις παραπάνω µορφές γραµµατισµού υπάρχει ένα κοινό στοιχείο, το 

οποίο είναι  ο γλωσσικός γραµµατισµός που στηρίζεται στην σηµασιοδότηση των 

γλωσσικών σηµείων, καθώς και στην σηµασιοδότηση των ιδιαίτερων σηµείων του 

αντίστοιχου επιστηµονικού χώρου (Hasan 2006: 138). 
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1.8 ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Με τη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική και οικονοµική κατάσταση που έχει 

διαµορφωθεί στο δυτικό κόσµο την τελευταία δεκαετία κυριάρχησε στο περιβάλλον η 

τεχνολογική ανάπτυξη, η τυποποίηση του ελεύθερου χρόνου, η υπερπαραγωγή, 

χαλαρές κοινωνικές σχέσεις, συνθήκες που αναγκάζουν το άτοµο να µπορέσει να 

κατακτάει όλο και περισσότερες δεξιότητες απαραίτητές για να είναι ικανός να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νέου περιβάλλοντος. 

 Όλες αυτές οι αλλαγές επιφέρουν επιπτώσεις και στην εκπαίδευση καθώς µε την 

ανάπτυξη των πολυµέσων και της τεχνολογικής ανάπτυξης υπάρχει ευρύ φάσµα 

κειµένων. Από τη διδασκαλία της γλώσσας και του γραµµατισµού όπου ο µαθητής 

διδασκόταν να διαβάζει και να γράφει σε έντυπα µέσα την επίσηµη µορφή της 

εθνικής γλώσσας και της κυρίαρχης κουλτούρας τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Στο 

πλαίσιο των θεωριών των πολυγραµµατισµών και της πολυτροπικότητας η 

διδασκαλία της γλώσσας και του γραµµατισµού στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση και παραγωγή κειµένων που 

συνδυάζουν διαφορετικά σηµειωτικά µέσα για την παραγωγή του νοήµατος και 

λόγους που παράγονται σε πολυπολιτισµικά και ποικιλόµορφα κοινωνικά 

περιβάλλοντα. 

Η πολυτροπικότητα εµφανίστηκε την τελευταία δεκαετία στις δυτικές κοινωνίες 

παράλληλα µε την ανάπτυξη των πολιτισµικών σπουδών. Η έννοια της 

πολυτροπικότητας προβάλλει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις που ασκούνται µεταξύ 

πολλών και ποικίλων πηγών, µέσων και τρόπων που συνδυάζονται κατά την 

επικοινωνία και διαµορφώνουν νόηµα. Είναι η µορφή παρουσίασης πολιτισµικού 

προϊόντος στο οποίο συνδυάζονται περισσότεροι από έναν σηµειωτικοί τρόποι. 

Τρόποι που µπορούν να συνδυάζονται σε ένα κείµενο είναι ο γραπτός λόγος, ο 

προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο, το σχεδιάγραµµα, το χρώµα, η 

γραµµατοσειρά, η κινούµενη εικόνα, η µουσική, ο ήχος, ο ρυθµός και οι χειρονοµίες 

(Στάµου, Τρανός & Χατζησαββίδης, 2004: 2). Η δυνατότητα αυτής της µείξης των 

διαφορετικών σηµειωτικών τρόπων για την παραγωγή ενός πολιτισµικού προϊόντος 

δηµιουργεί ένα νέο σηµειολογικό περιβάλλον σε σχέση µε τα µονοτροπικά 

πολιτισµικά προϊόντα, τα οποία είναι αποτέλεσµα των κοινωνικών, ψυχολογικών και 

γενικότερα πολιτισµικών προϋποθέσεων που επικρατούν σε µια χώρα. 
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Η µονοτροπικότητα και η πολυτροπικότητα ενεργούν είτε ως αυτόνοµοι είτε ως 

αλληλοεπηρεαζόµενοι τρόποι σε σηµειωτικά συστήµατα και αποτελούν µέρος του 

σηµειολογικού περιβάλλοντος µέσα στα οποία ζουν και δρουν τα υποκείµενα είτε ως 

κοινωνικά είτε ως ψυχολογικά όντα (Χατζησαββίδης & Γαζάνη, 2005: 2). 

Επίσης, η πολυτροπικότητα και η µονοτροπικότητα έχουν µια σχέση 

συµπληρωµατική και παραπληρωµατική. Ένα πολυτροπικό σηµειωτικό προϊόν είναι 

σύνθεση επιµέρους σηµειωτικών τρόπων οι οποίοι από µόνοι τους είναι µονοτροπικοί 

αλλά παράλληλα οι διάφοροι τρόποι επηρεάζονται και διαπλέκονται µεταξύ τους 

(Χατζησαββίδης  & Γαζάνη, 2005: 1).  Τα στοιχεία, τα οποία απορρέουν από αυτήν 

την επίδραση και τη διαπλοκή είναι αυτά που δηµιουργούν την πολυτροπικότητα. 

Έτσι για την ανάλυση ενός κειµένου στην σηµερινή εποχή δεν εστιάζουµε µόνο 

στα γλωσσικά του στοιχεία αλλά και στα µη γλωσσικά, όπως εικόνες, κινήσεις, 

χειρονοµίες καθώς για την πολυτροπικότητα κάθε κείµενο είναι ένα πολλαπλό 

σύστηµα τρόπων.  

«Ο τρόπος ή  µάλλον οι τρόποι, µε τους οποίους τα διάφορα σηµειωτικά µέσα (λόγος 

και γραφή, εικόνες και πράξεις) συµβάλουν στις λειτουργίες της ρητορικής (του τρόπου 

δηλαδή µε τον οποίο συγκροτείται ο λόγος σε κάθε κειµενικό είδος) είναι ακόµη προς 

διερεύνηση» (Χοντολίδου, 1999: 3).  Ωστόσο, η ανάλυση πολυτροπικών κειµένων δεν 

είναι ανεπτυγµένη καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα µεθοδολογικά εργαλεία  και πόροι. 

Όσον αφορά την χρησιµότητα της πολυτροπικότητας στο σχολείο βλέπουµε ότι 

µπορεί να αξιοποιηθεί και ως µέσο και ως αντικείµενο διδασκαλίας. Ως  µέσο στην 

διδασκαλία η πολυτροπικότητα δίνει τις δυνατότητες στους µαθητές για πολλαπλούς 

τρόπους έκφρασης του νοήµατος και της αναπλαισίωσης της επιστηµονικής γνώσης 

σε σχολική. Από την άλλη πλευρά ως αντικείµενο διδασκαλίας έχει ως στόχο οι 

µαθητές να µπορούν να παράγουν νόηµα χρησιµοποιώντας ποικιλία τρόπων 

επικοινωνίας και να µπορούν να αναγνωρίζουν πώς ως πολίτες επηρεάζονται από τις 

επικοινωνιακές πρακτικές που τους περιβάλλουν στην καθηµερινή τους ζωή. 

Τέλος, πρέπει να στραφούµε προς την πολυτροπικότητα  πολύ προσεκτικά καθώς 

µπορούµε να θεωρήσουµε τον υπολογιστή ως τη µόνη πηγή γνώσης και να 

παραγκωνίσουµε τις υπόλοιπες και ακόµα να µελετήσουµε πολλούς κώδικες µε 

αποτέλεσµα να τους γνωρίσουµε µόνο επιφανειακά χωρίς να εστιάσουµε σε βάθος. 

 

 



46 

 

2. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
 

2.1 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

2.1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 

Οι διδακτικές µέθοδοι διακρίνονται σε αυταρχικές, καθοδηγητικές ή 

απελευθερώνουσες, η οποία δηλώνει το βαθµό ελευθερίας των µαθητών στις 

διαδικασίες της µάθησης (Κούτσακος 1993: 163). Αυταρχικές ή δασκαλοκεντρικές 

µέθοδοι που έχουν ως κέντρο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος µεταδίδει την γνώση και οι 

µαθητές πρέπει να την δεχτούν άκριτα. Από την άλλη πλευρά οι µαθητοκεντρικές ή 

απελευθερωτικές είναι µέθοδοι διδασκαλίας που στο κέντρο τους έχουν το µαθητή. Ο 

ίδιος ο µαθητής είναι υπεύθυνος για την γνώση του.  

Επίσης, οι διδακτικές µέθοδοι διαχωρίζονται σε µονολογικές, διαλογικές και οι 

διερευνητικές µέθοδοι διδασκαλίας. Οι µονολογικές µέθοδοι διδασκαλίας είναι η 

ατοµική µελέτη, η διήγηση και η εισήγηση-διάλεξη. Αυτές οι µέθοδοι διδασκαλίας 

προσφέρουν την µονόδροµη πληροφόρηση από έναν ποµπό προς άλλους αποδέκτες, 

τονίζουν την αυθεντία του εκπαιδευτικού και ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους 

µαθητές επικρατούν σχέσεις εξουσίας. 

Οι διαλογικές µέθοδοι διδασκαλίας είναι ο διάλογος οποίος περιέχει την µαιευτική 

και τις ερωταποκρίσεις, η συζήτηση και η ιδεοθύελλα. Είναι µέθοδοι διδασκαλίας τις  

οποίες επικρατούν η αµφίδροµη επικοινωνία καθώς βασίζεται στον λόγο και στην 

παραγωγή του. 

Τέλος, οι διερευνητικές µέθοδοι διδασκαλίας είναι η µέθοδος λύσης προβλήµατος 

ή  µέθοδος project, η προγραµµατισµένη διδασκαλία, η διδασκαλία µε πολυµέσα 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η πειραµατική-εργαστηριακή µέθοδος και οι οµάδες 

εργασίας των µαθητών και οι θεατροκεντρικές µέθοδοι που περιέχουν την θεατρική 

παράσταση, τη δραµατοποίηση, τη µίµηση πράξης, το παιχνίδι, οι οµάδες 

συνάντησης και η κριτική διδασκαλία και ο κριτικός στοχασµός (κριτική έρευνα) 

(Πηγιάκη, 2004: 136). Οι διερευνητικές µέθοδοι διδασκαλίας βασίζονται κυρίως σε 

µια ολιστική και βιωµατική αντίληψη για την διδασκαλία. 
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2.1.2 ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Από όσα έχουµε ήδη αναφέρει έγινε κατανοητό ότι η ανάπτυξη του κριτικού 

γραµµατισµού δε µπορεί να βασιστεί σε µεθόδους µιας τραπεζικής αντίληψης όπως 

αναφέρει ο Freire (1977) αλλά σε µια προβληµατίζουσα εκπαίδευση, δηλαδή η 

ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού µπορεί να συµβεί µόνο µε κονστρουκτιβιστές 

µεθόδους και όχι συµπεριφοριστικές. 

Η ανάπτυξη κριτικού γραµµατισµού δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάτω από  

µεθόδους διδασκαλίας ενός θετικιστικού µοντέλου στου οποίου βασική παραδοχή  

είναι ότι ο καθηγητής είναι η αυθεντία και ότι αυτός µόνο µπορεί να δώσει την γνώση 

στους µαθητές, οι οποίοι θεωρούνται «άδεια δοχεία» χωρίς να έχουν κάποια πρότερη 

γνώση και χωρίς να τους δίνεται η ελευθερία διαλόγου. Μέσα σε αυτό το κλίµα δεν 

υπάρχει καµία δυνατότητα ανάπτυξης του κριτικού γραµµατισµού καθώς δεν δίνεται 

η δυνατότητα στον µαθητή να σκεφτεί πέρα από αυτό που του παρουσιάζεται. 

Γενικώς οι καθηγητές που κάνουν τις διδασκαλίες τους µε αυτόν τον τρόπο 

ενδιαφέρονται κυρίως οι µαθητές να αναγνωρίζουν τα γραµµατικά και συντακτικά 

φαινόµενα χωρίς να δίνουν έµφαση σε κοινωνικές πρακτικές και ιδεολογίες. Του 

ενδιαφέρει η δοµή της γλώσσας καθώς την θεωρούν απαραίτητη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του µαθητή. 

Από την άλλη πλευρά το κονστρουκτιβιστικό µοντέλο διδασκαλίας είναι ένα 

µοντέλο το οποίο - µε βάση τις αρχές -  του δίνει τις δυνατότητες ανάπτυξης του 

κριτικού γραµµατισµού, γιατί θεωρεί ότι η γνώση δεν  έχει δογµατικό χαρακτήρα 

αλλά σχετικό και ότι ο µαθητής πρέπει να µαθαίνει εµπλεκόµενος ενεργητικά. Οι 

αρχές του είναι οι εξής (Χατζηγεωργίου, 2001: 311-313& Σολοµωνίδου, 1991: 51): 

• Η γνώση δεν έχει την ίδια απόλυτη αλήθεια για όλους. 

• Η πραγµατικότητα έχει διαφορετικές σηµασίες για το κάθε άτοµο. 

• Το άτοµο και τα πράγµατα που µαθαίνει βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. 

• Η αξιολόγηση της αλήθειας της γνώσης γίνεται από εσωτερικούς 

παράγοντες που αφορούν στο άτοµο που µαθαίνει. 

• Η αλήθεια της γνώσης αποκτά ένα σχετικό και όχι δογµατικό χαρακτήρα. 

• Ο µαθητής έχει πρότερη γνώση όταν έρχεται στο σχολείο. 

• Ο µαθητής µαθαίνει εµπλεκόµενος ενεργητικά στην κατασκευή της γνώσης 

του. 



48 

 

• Η γνώση κάθε µαθητή έχει υποκειµενικό χαρακτήρα. 

• Εξαρτάται από τις πρότερες εµπειρίες του και στην ανάπτυξή του στο 

πλαίσιο συµφραζοµένων στο οποίο µαθαίνει. 

• Ο καθηγητής έχει το ρόλο του εξυπηρετητή της µάθησης του µαθητή. 

• Η µάθηση αποτελεί ολιστική προσέγγιση και όχι µια γραµµική, αθροιστική 

σύνδεση και συνδέεται µε την διαθεσιµότητα των εργαλείων, µε το πλαίσιο 

συµφραζοµένων στο οποίο συντελείται και µε την αβεβαιότητα, τον 

προβληµατισµό και την αναζήτηση. 

• Η διδασκαλία δεν είναι η µετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την 

οργάνωση των καταστάσεων µέσα στην τάξη και το σχεδιασµό των 

δραστηριοτήτων µε τρόπο που προωθούν την οικοδόµηση της 

επιστηµονικής γνώσης. 

• Η αξιολόγηση της γνώσης του ατόµου συνδέεται µε το κατά πόσο είναι 

βιώσιµη. 

• Ως κατανόηση θεωρείται η συνεχής προσπάθεια προσαρµογής της νόησης 

στην εµπειρία. 

• Η επιστηµονική γνώση αµφισβητείται και πολλές φορές ανατρέπεται 

δίνοντας τη θέση της σε νέα που βοηθά στην καλύτερη σύνδεση του 

τεχνικού και ανθρώπινου πολιτισµού. 

 

∆ίνει στο µαθητή η δυνατότητα του διαλόγου και της έκφρασης της προσωπικής 

του γνώµης. Ο Freire, όπως αναφέραµε και προηγουµένως, αντιπρότεινε απέναντι 

στην τραπεζική αντίληψη του παραδοσιακού σχολείου µια ∆ιαλογική Παιδαγωγική  

του απελευθερωτικού σχολείου µε βασικό µεθοδολογικό εργαλείο της τον διάλογο, 

τον διάλογο του εκπαιδευτικού µε την µαθητική οµάδα αλλά και µε τον ίδιο τον 

εαυτό του. Μέσα από τον διάλογο ο εκπαιδευτικός διαπραγµατεύεται µε τους 

µαθητές το περιεχόµενο των προσωπικών εµπειριών τους και της σχολικής µάθησης 

και αναδεικνύει την προβληµατική φύση του. Οι µαθητές µέσα από 

οµαδοσυνεργατικές και διερευνητικές µεθόδους µπορούν να αναπτύξουν την  κριτική 

τους σκέψη καθώς πρέπει οι ίδιοι µόνοι τους ή µε συνεργασία µε τους συµµαθητές 

τους να ανακαλύψουν την γνώση και ο εκπαιδευτικός έχει απλώς έναν διακριτικό 

καθοδηγητικό ρόλο. Επίσης, µέσα από αυτές τις µεθόδους ο εκπαιδευτικός δίνει 

σηµασία εκτός από την δοµή και την λειτουργία της γλώσσας και στην κοινωνική της 
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πρακτική γι’ αυτό το λόγο αντιµετωπίζουν τα κείµενα ως κοινωνικά προϊόντα τα 

οποία κρύβουν ιδεολογίες.  

 

2.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Πολλοί ερευνητές ενδιαφέρθηκαν για τη σύνδεση της θεωρίας του κριτικού 

γραµµατισµού µε διάφορες πρακτικές και δηµιουργήθηκαν πολλαπλές απόψεις 

σχετικά µε τον κριτικό γραµµατισµό. Κάποιοι από αυτούς τους ερευνητές είναι οι 

εξής:  Comber (2001), Freebody, Luke (2000), Morgan &Wyatt-Smith (2000), 

Vasquez ( 2003 ) και ο Berhman. 

 Οι Allan Luke και ο Peter Freebody  ήταν από τους πρωτοπόρους που εστίασαν 

την δουλειά τους στον κριτικό γραµµατισµό ή όπως τον ονοµάζουν αλλιώς κριτική 

ανάγνωση όσον αφορά τις πρακτικές του µέσα στην σχολική τάξη και κατά συνέπεια 

την ένταξη του στην δηµόσια κρατική εκπαίδευση.  Το 1990 πρότειναν τέσσερεις  

πρακτικές ανάγνωσης που είναι γνωστές και ως το µοντέλο των τεσσάρων πόρων ή 

συγγενών ρόλων του αναγνώστη  (Baynham, 2000: 252). Οι τέσσερις πρακτικές της 

ανάγνωσης  είναι οι εξής (Luke & Freebody, 1999 στο Larson & Marsh, 2009 :42):  

1. Η αποκωδικοποίηση του κειµένου (break the code of texts). Ο αναγνώστης  

αναγνωρίζει  και χρησιµοποιεί θεµελιώδη στοιχεία του  γραπτού κειµένου, 

δηλαδή την αλφάβητο, τις συλλαβές, το είδος των προτάσεων και του 

κειµένου. 

2. Η ερµηνεία του κειµένου (Participate in the meaning of text). Ο 

αναγνώστης συµµετέχει στην κατανόηση και στην σύνθεση του νοήµατος 

του κειµένου βασισµένος στις δικές του εµπειρίες, γνώσεις και πολιτιστικό 

υπόβαθρο αλλά και σύµφωνα µε άλλες κουλτούρες.  

3. Η αξιοποίηση της λειτουργικής χρήσης του κειµένου σε συγκεκριµένη 

επικοινωνιακή περίσταση (Use texts functionally). Ο αναγνώστης 

συνειδητοποιεί και αξιοποιεί την λειτουργική χρήση του κειµένου κάτω  

από συγκεκριµένη επικοινωνιακή κατάσταση και συνειδητοποιεί ότι 

ανάλογα µε το πώς χρησιµοποιείται το κείµενο διαµορφώνονται τα 

χαρακτηριστικά του, το ύφος και η δοµή του.  
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4. Κριτική ανάλυση των κειµένων (Critically analyze and transform texts). Ο 

αναγνώστης αµφισβητεί τα κείµενα καθώς γνωρίζει ότι τα κείµενα δεν 

είναι πολιτικά ουδέτερα και ότι παρουσιάζουν συγκεκριµένες πλευρές της 

πραγµατικότητας ενώ άλλες τις αποσιωπούν προς όφελος κάποιων. Έτσι 

συνειδητοποιεί ποια  επιρροή ασκούν τα κείµενα στον αναγνώστη και για 

ποιο λόγο. Αµφισβητεί τον σχεδιασµό των κειµένων και τους λόγους από 

τους οποίους έχουν διαµορφωθεί και τα µετασχηµατίζει σε νέα υβριδικά 

κείµενα. 

 

Το µοντέλο αυτό όµως δέχτηκε κριτική από τους Lankshear και Knobel (2003), οι 

οποίοι το θεώρησαν ανεπαρκές για τις σύγχρονες πρακτικές κειµένων.  

Βασικές αρχές του κριτικού γραµµατισµού που στηρίζονται την σχέση του 

συγγραφέα και του αναγνώστη οι εξής (Maureen McLaughlin, Glenn DeVoogd, 

2004: 54-55): 

1. Ο κριτικός γραµµατισµός επικεντρώνεται σε θέµατα δύναµης και προωθεί 

τον προβληµατισµό, τον µετασχηµατισµό και την δράση. 

2. Ο κριτικός γραµµατισµός επικεντρώνεται σε προβλήµατα και στην 

πολυπλοκότητα του. 

3. Οι τεχνικές που προωθούν τον κριτικό γραµµατισµό είναι δυναµικές και 

προσαρµόζονται στα πλαίσια στα οποία χρησιµοποιούνται. 

4. Εξέταση πολλαπλών προοπτικών. 

 

Οι πρακτικές  κριτικού γραµµατισµού αντιµετωπίζουν την γνώση, τα κείµενα, την 

εµπειρία και την διδασκαλία ως µεταβλητές και ως ουδέτερες καταστάσεις, οι οποίες 

διαπλεκόµενες µπορούν να οδηγήσουν στην συνειδητοποίηση των κοινωνικών 

σχέσεων και ταυτοτήτων που διαµορφώνει το «σύστηµα («εξουσία») (Cervatti 

Pardales & Damico, 2001 στη Χατζηλουκά-Μαύρη, 2009: 3). Γίνεται φανερό ότι έτσι 

θεµελιώνονται σε µια ενιαία επιστηµολογική, οντολογική και παιδαγωγική βάση. 

Ενδεικτικά τέτοιες αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές είναι οι εξής 

(Χατζηλουκά – Μαύρη, 2009 και Κωστούλη, 2006): 
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� Οι συνεργασιακοί, δασκαλοµαθητικοί και διαµαθητικοί διάλογοι, 

αναφορικά µε την κοινωνική φύση κειµένων. 

� Οι αλληλεπιδράσεις κειµένων-νοηµάτων και προϋπάρχουσων  

κοινωνικών, πολιτισµικών, γλωσσικών εµπειριών οι οποίες 

σχετίζονται µε ποικιλίες και ποικιλότητες της γλώσσας, καθώς και µε 

διάφορα  επίπεδα ύφους. 

� Οι συνεργατικές κρίσεις για τα κοινωνικοπολιτισµικά νοήµατα 

κειµένων και οι µεταξύ τους συγκρίσεις. 

� Οι συνειδητές αντιδράσεις  έναντι πρότυπων κειµενικών/γλωσσικών 

δοµών, στατιστικών, επαναλαµβανοµένων νοηµάτων και κατ’ 

επέκταση ιδεολογιών. 

� Οι  κριτικές αποτιµήσεις των κειµένων που δοµούνται µε κριτήριο την 

συµβατότητα των κειµενικών ιδιοτήτων τους µε τις εξωκειµενικές 

διαστάσεις τους. 

� Οι αναπροσαρµογές των κειµένων που δοµούνται µε επιβαλλόµενες 

διαφοροποιήσεις στα επίπεδα της δοµής και της δόµησης τους όσον 

αφορά την επιλογή λέξεων, σύνταξη προτάσεων κτλ. 

� Ο µεγάλος αριθµός ελέγχων την αποτελεσµατικότητας των κειµένων 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του επικοινωνιακού γεγονότος  και της 

εκάστοτε κειµενικής κοινότητας. 

 

Κάποιες εφαρµοσµένες πρακτικές κριτικού γραµµατισµού όπως της Barbara 

Comber και της Vivian Vasquez παρουσιάζονται στη συνέχεια. H Barbara Comber 

(Comber 1993 στοVivian Vasquez 1994: 1) πιστεύει ότι κριτικός γραµµατισµός 

περιγράφεται από τρεις βασικές αρχές: 

• Τοποθετεί του µαθητές ως ερευνητές της γλώσσας (Reposition students as 

researchers of language). 

•  Σέβεται και αξιοποιεί τις πρακτικές γνώσεις του πολιτισµού των 

µειονοτήτων (Respecting minority culture literate practices). 

•  Προβληµατοποιεί τη τάξη και τα δηµόσια κείµενα (Problematizing 

classroom and public texts). 
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Αρχικά οι  εκπαιδευτικοί ξεκινάνε από ποιοι είναι οι µαθητές τους και τι µπορούµε 

αυτοί να κάνουν µε τις λέξεις και τους βοηθούν να ερευνήσουν  και να αναλύσουν 

κοινωνικές και κειµενικές πρακτικές µε σκοπό να  φτιάξουν τα ρεπερτόρια από τις 

πρακτικές που χρησιµοποιούν για να καταλάβουν πώς φτιάχνουν τα κείµενα και 

ταυτόχρονα πώς τα κείµενα δουλεύουν για αυτούς. 

Τον κριτικό γραµµατισµό ως πράξη µέσα στην σχολική τάξη µπορούνε να το 

δούµε από το παράδειγµα της Vivian Vasquez  από το Οντάριο του Καναδά. 

Το σχολείο στο οποίο προσπάθησε να αναπτύξει τις πρακτικές της ήταν στο 

Οντάριο του Καναδά,  ένα πολυπολιτισµικό σχολείο µε  παιδιά µεσαίας κοινωνικής 

τάξης. Αρχικά ρύθµισε το χώρο µέσα στην τάξη για να είναι πιο άνετη και καινοτόµα 

µε διάφορες περιοχές π.χ. η περιοχή βιβλιοθήκης,  την περιοχή των καλλιτεχνικών 

και συνέλεξε µεγάλη ποικιλία από πηγές, όπως άρθρα, βίντεο, µουσική, βιβλία κτλ 

ώστε να µπορεί να αναπτύξει στην αίθουσα διάφορα θέµατα που θα είναι 

ενδιαφέροντα για τους µαθητές και να τους οδηγήσει µέσα από την ποικιλία αυτή τα 

γίνουν αυτόνοµα µέσα από τις δικές τους εργασίες και από τις επιλογές των πηγών 

που είχαν κάνει είτε ατοµικά ή οµαδικά. Όπως  υποστηρίζει και η ίδια:  «Οι µαθητές 

µου άνθισαν σε αυτό το περιβάλλον, έγραψαν ιστορίες, όπως οποιαδήποτε άλλο παιδί 

στο σχολείο, αλλά έµαθαν επίσης να δηµιουργούν τα πράγµατα, όπως  αναφορές και 

έρευνες, τα οποία ήταν τα εργαλεία που χρησιµοποίησαν για να κάνουν το δικό τους 

έργο για την κοινωνική δικαιοσύνη κοινωνικό έργο της δικαιοσύνης τους (Vasquez, 

2004 στο  Larson & Marsh, 2009: 49).  

Η κατασκευή αυτού του περιβάλλοντος πρόσφερε στα παιδιά  φυσική, κοινωνική, 

συναισθηµατική ποικιλία µέσα από τα οποία πραγµατοποιήθηκαν τα δικά τους 

κριτικά σχέδια µαζί µε το  δάσκαλο ερευνητή (coresearcher). Ένα παράδειγµα από τις 

πρακτικές της είναι το εξής:  Με αφορµή µια αφίσα που παρουσίαζε άνδρες 

αστυνοµικούς  να βγαίνουν έφιπποι σχεδίασε ένα µακροχρόνιο σχέδιο εργασίας για 

τα δικαιώµατα και τους ρόλους των δυο φύλων όπως εκφράζονται από τις 

διαφηµίσεις και τις ειδήσεις. Μέσα από το υλικό που συνέλεξαν τα νήπια τους 

δόθηκε η δυνατότητα να αξιολογήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε 

αυτό το θέµα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγινε µε την ανάληψη δράσης στην 

οποία οι µαθητές έστειλαν επιστολή  στην Αστυνοµία εκφράζοντας την παρατήρηση 

τους για την έλλειψη γυναικείων αστυνοµικών από την αφίσα την αστυνοµίας 

(Ματσαγγούρας, 2007:186). 
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Επίσης, τον κριτικό γραµµατισµό ως πράξη µέσα στην σχολική τάξη µπορούνε να 

το δούµε και στην περίπτωση της Wallowitz (2008: 151-163).  Αυτή η περίπτωση 

κριτικού γραµµατισµού  µιλάει για µια καθηγήτρια η οποία  δίδασκε λογοτεχνία  στο 

δηµόσιο λύκειο στο Harlem στη Νέα Υόρκη. Για έξι Παρασκευές στο Harlem µε 

δεκαπέντε µαθητές οι οποίοι ήταν Αφρικανοί της Αµερικής, εκτός από έναν µαθητή 

µε καταγωγή από την Λατινική Αµερική. Η καθηγήτρια µαζί µε τα παιδιά διάβασαν 

µια νουβέλα του Morrison µε τίτλο  The Bluest Eye για να εξετάσουν πώς η 

κουλτούρα, η γλώσσα  και η κοινωνία κατασκευάζεται µέσα από την λογοτεχνία. 

Μέσα από αυτήν την νουβέλα η συγγραφέας προσφέρει µια κριτική έρευνα πάνω σε 

θέµατα όπως ο η φτώχεια, ο σεξισµός, ο υλισµός, ο ρατσισµός, η οµορφιά και το 

σινεµά. Μέσα από αυτή την νουβέλα δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να ορίσουν την 

λευκή κουλτούρα.  

Μέσα από αυτήν την προετοιµασία των παιδιών η καθηγήτρια περίµενε, καθώς 

ήταν µια λευκή γυναίκα, ότι τα παιδιά θα µιλούσαν µε ειλικρίνεια για το τι επιρροές 

έχει η φυλή και το φύλο. Αυτή η διαφοροποίηση της στη φυλή της από τους µαθητές 

της έκανε τα παιδιά να σιωπήσουν. Καθώς αυτή ενστερνιζόταν την κριτική 

παιδαγωγική πίστευε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αποφεύγουν να διδάσκουν 

κείµενα που προέρχονται από συγγραφείς από άλλες φυλές, θρησκείες  αλλά να 

προσεγγίζουν και κείµενα που να περιέχουν αµφιλεγόµενα θέµατα, πράγµα για το 

οποίο θα είναι πρόθυµοι και οι εκπαιδευτικοί να πράξουν. 

 Έτσι προσπάθησε να κάνει τους µαθητές της να αισθανθούν ασφάλεια και να 

θέλουν να συζητήσουν για το χρώµα της και πράγµατι το κατάφερε. Τα παιδιά 

αισθάνθηκαν ασφάλεια µαζί της και ξεχνώντας την διαφορά χρώµατος που είχαν  

εξέφρασαν τις απόψεις τους, το θυµό τους και τον ρατσισµό που έχουν δεχτεί οι ίδιοι 

εξαιτίας του χρώµατος τους από λευκούς. Η καθηγήτρια προσπάθησε µέσα από την 

νουβέλα  να χρησιµοποιήσει τις αρχές  και τις πρακτικές του κριτικού γραµµατισµού 

ώστε να δείξει πως κατασκευάζεται µέσα από τα «λευκά» µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

την µουσική και την λογοτεχνία  το µοντέλο της οµορφιάς. Η καθηγήτρια µετά το 

τέλος των µαθηµάτων πίστευε ότι η εµπειρία της διδάσκοντας κριτικό γραµµατισµό 

οδήγησε την διδασκαλία της να είναι πιο διαφωτιστική και ικανοποιητική και ότι οι 

µαθητές της µέσα από αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας  αισθάνθηκαν σεβασµό. 
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3. Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
3.1 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΠΟΛΙΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Στην Ελλάδα µε την µεταρρύθµιση του 1976, µε την οποία ήρθε το τέλος της 

περιπέτειας του γλωσσικού ζητήµατος, τέθηκαν τα πρώτα ερωτήµατα σχετικά µε την 

γλωσσική διδασκαλία. Τα πρώτα χρόνια µετά το 1976 η διδασκαλία της γλώσσας 

ακολουθούσε την παραδοσιακή αντίληψη, η οποία έδινε βάση στην διδασκαλία της 

γραµµατική, την εκµάθησης κανόνων και ορισµών και στην κλίση ρηµάτων και 

ονοµάτων και την τεχνολογία. Το αντικείµενο διδασκαλίας της είναι τα γραπτά 

κείµενα, καθώς η γλώσσα θεωρείται ότι είναι ο γραπτός λόγος. ενώ ο προφορικός 

αγνοείται εντελώς. 

 Όπως βλέπουµε και από το Αναλυτικό πρόγραµµα του 1977 (Φ.Ε.Κ, 347/12-11-

1977: 3193) σκοπός της διδασκαλίας  του γλωσσικού µαθήµατος είναι: « να βοηθήσει 

τα παιδιά να αποκτήσουν τον ορθό µηχανισµό και τον πλούτο της Ελληνικής 

γλώσσας ώστε η αλληλεπίδραση της γλώσσας και νοήσεως να είναι αποτελεσµατική 

και να εξασφαλισθεί  έτσι η σωστή  γραπτή και προφορική  επικοινωνία του παιδιού 

µε το περιβάλλον του». 

 Ταυτόχρονα όµως δηµιουργήθηκε ο προβληµατισµός από  άτοµα µέσα από το 

χώρο του Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) και στην συνέχεια από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) για την αναθεώρηση της φιλοσοφίας και της 

µεθοδολογίας της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος και αρχίζει να υπερτερεί η 

άποψη ότι δεν µπορεί να συνεχίζεται η διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος µε 

µεθόδους και αντιλήψεις που χρησιµοποιήθηκαν και δηµιουργήθηκαν για την 

διδασκαλία νεκρών γλωσσών. Κάτω από αυτό το προβληµατισµό αναπτύχθηκαν 

οµάδες εργασίας, οι οποίες ανέλαβαν την εκπόνηση αναλυτικών προγραµµάτων και 

διδακτικών βιβλίων, τα οποία άρχισαν να χρησιµοποιούνται από τις πρώτες δεκαετίες 

του ΄80 και κάλυψαν όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. (Χαραλαµπόπουλος 1999: 

5). 

Η ανακαινισµένη προσέγγιση της γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο  συντελέστηκε 

µε το λειτουργικό χαρακτήρα του Αναλυτικού Προγράµµατος του 1982-1984, µε τα 

σχολικά εγχειρίδια  «Η Γλώσσα µου» και τα βιβλία του δασκάλου. Η νέα διδακτική 
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πρακτική  είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της 

γλώσσας από την αρχή της ενότητας του µαθήµατος αλλά και από τη λειτουργική 

αντίληψη για τη διδασκαλία της γραµµατικής και του συντακτικού. 

Τα Αναλυτικά Προγράµµατα του 1982-1984 συντάχτηκαν στις αρχές τις δεκαετίας 

του 1980 σε µια περίοδο µε έντονη κινητικότητα όσον αφορούσε θέµατα  της 

γλωσσικής διδασκαλίας (Μήτσης, 1996:169) και δηµοσιεύτηκαν το διάστηµα 1982-

1984 στα εξής Προεδρικά ∆ιατάγµατα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1987): 

1. Π.∆ 583/1982, ΑΠ για τις Α΄ και Β΄ τάξεις 

2. Π.∆ 449/1983, ΑΠ για τις Γ΄ και ∆΄ τάξεις  

3. Π.∆ 528/1984, ΑΠ για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις  

Με τα προαναφερόµενα Αναλυτικά Προγράµµατα παρουσιάζεται µια νέα µέθοδο 

γλωσσικής διδασκαλίας, η οποία είναι η δοµιστική και διαφέρει πολύ από την 

παραδοσιακή µέθοδο που επικρατούσε αρκετές δεκαετίες στα ελληνικά σχολεία, 

καθώς η γλώσσα θεωρείται πια λειτουργικό σύστηµα που απαρτίζεται από επιµέρους 

δοµές. Έτσι η διδασκαλία της γλώσσας στηρίζεται στην έννοια της δοµής.  

Σύµφωνα µε το δοµισµό η γλώσσα αντιµετωπίζεται και διδάσκεται ως 

συγκροτηµένο σύνολο (ορθογραφία, ανάγνωση, γραµµατική, σύνταξη κ.τ.λ.)  και 

συγχωνεύονται σε ένα µάθηµα. Αντιµετωπίζει το γλωσσικό φαινόµενο µε ενιαίο 

τρόπο. Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι οι µαθητές να οικειοποιηθούν τις 

δοµές της γλώσσας τους µέσω της µίµησης και της άσκησης. Η διδασκαλία γίνεται 

πάντοτε µε παραδείγµατα που στηρίζονται στη γλωσσική χρήση (επαγωγικά) χωρίς 

να καταλήγει σε διατύπωση κανόνων ή αρχών, αποβλέπει στην κατάκτηση των 

γλωσσικών δοµών και στη σύλληψη της γλώσσας ως συστήµατος και εξαντλείται στα 

συγκεκριµένα αυτά πλαίσια, δίνει έµφαση στον προφορικό λόγο και στην συνέχεια 

επεκτείνεται στην αρµονική ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (Μήτσης, 

1996).  

 Αυτό γίνεται αντιληπτό µέσα από τις γλωσσικές επιδιώξεις που αναφέρει το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1984 για την Ε΄ και Στ΄ Τάξη και είναι οι εξής (ΦΕΚ : 

185/28-11-1984:2195): 

• Ο εµπλουτισµός της γλώσσας των παιδιών, προφορικής και γραπτής, µε νέες 

λέξεις και φράσεις. 
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• Η τελειοποίηση των δεξιοτήτων που κάνουν τον καλό οµιλητή, ακροατή και 

αναγνώστη. 

• Η στενή γνωριµία µε τα κείµενα συγκροτηµένου λόγου. 

• Η σπουδή, σε ποιοτικό επίπεδο, ορισµένων δοµικών και λειτουργικών 

στοιχείων της νεοελληνικής.   

• Ο εθισµός σε τεχνικές προσέγγισης των κειµένων και σπουδής της γλώσσας 

και στη χρήση λεξικών. 

• Η άσκηση στη πλάγια γραφή. 

• Η ευαισθητοποίηση απέναντι σε δείγµατα της δηµιουργικής λογοτεχνίας και 

καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασµα. 

 Σύµφωνα µε τον Βουγιούκα (1993:36) στα αναλυτικά προγράµµατα 

καταβάλλεται προσπάθεια να ενοποιούνται όσο γίνεται πιο φυσικά στη διδακτική 

πράξη οι διάφοροι τοµείς τους: προφορική έκφραση, γραπτή έκφραση, ακρόαση, 

ανάγνωση, γραµµατική στην ευρύτερη εκδοχή της και βασικό λεξιλόγιο, ενώ η 

παραδοσιακή ταχτική ήταν ορισµένοι από τους τοµείς αυτούς, όπως η γραµµατική, η 

ανάγνωση, η έκθεση να διδάσκονται σε χωριστές ώρες και χωρίς ουσιαστική σύνδεση 

µεταξύ τους. 

Τα συγκεκριµένα Προγράµµατα Σπουδών δεν έχουν την µορφή curriculum καθώς 

περιέχουν µόνο δύο από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του και τα οποία είναι: 

α) ο σκοπός του µαθήµατος, τους γενικούς στόχους, τους ειδικούς, τους κοινούς για 

όλες τις τάξεις και του στόχους για κάθε τάξη και  β) τα περιεχόµενα µάθησης. 

Όσον αφορά τη δοµή τους διακρίνονται σε δύο ενότητες: α) την προφορική 

επικοινωνία µε τις υποενότητες προφορική έκφραση και ακρόαση και β)την γραπτή 

επικοινωνία µε τις υποενότητες ανάγνωση και γραπτή έκφραση µέσα στην οποία 

περιέχεται η γραµµατική και το βασικό λεξιλόγιο. 

Αν και τα Αναλυτικά Προγράµµατα του 1982-1984 θεωρούνται µια πρώτη 

αξιόλογη προσπάθεια για την αναθεώρηση του γλωσσικού µαθήµατος δέχτηκαν 

αρκετές κριτικές όπως η  µη πρόβλεψη τρόπων αξιολόγησης των µαθητών, οι 

µεγαλεπήβολοι και φιλόδοξοι στόχοι που φαίνονται ασυµβίβαστοι µε τα σχολικά 

εγχειρίδια και η απουσία συστηµατικών µεθοδολογικών υποδείξεων (Μήτσης, 1996: 

172).   

Τα εγχειρίδια του ∆ηµοτικού «Η Γλώσσα µου»  που εισάχθηκαν το 1983 στην 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση «είναι  ένα είδος αναγνωστικού και συνάµα εργαστηριακό 
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βιβλίο, µεθοδικά υπολογισµένης σπουδής της νεοελληνικής γλώσσας… τα κείµενα 

που συνοδεύονται από γραπτές εργασίες…» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1987: 75) και καλύπτουν 

2770 σελίδες. 

Κάθε τεύχος απαρτίζεται  από: 

α) τις επιµέρους ενότητες, οι οποίες περιλαµβάνουν κείµενο, εικονογράφηση  και 

ασκήσεις 

β) τη καρτέλα, ένα χαρτόνι µε πράσινο πλαίσιο, στο οποίο γράφεται καθηµερινά 

από τους µαθητές το νέο λεξιλόγιο 

γ) το βασικό λεξιλόγιο, τον κατάλογο νέων λέξεων 

δ) τις βιογραφίες των συγγραφέων (στα εγχειρίδια της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης). 

 

Τα νέα αυτά βιβλία του ∆ηµοτικού  αποτέλεσαν µια επαναστατική καινοτοµία για 

τα ελληνικά δεδοµένα της εποχής, καθώς σε ένα µάθηµα ενσωµατώνεται η 

ανάγνωση, η γραµµατική και  η γραπτή έκφραση µε βάση επιλεγµένα κείµενα  που 

συνοδεύονται από γραπτές εργασίες γλωσσικής επεξεργασίας. 

Τα νέα βιβλία όπως και τα αναλυτικά προγράµµατα βασίστηκαν κυρίως στο 

δοµισµό καθώς περιλαµβάνουν πολλές ασκήσεις δοµισµού που τη µόνη δυνατότητα 

που δίνουν στους µαθητές είναι η παραγωγή ορθών προτάσεων χωρίς να υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής προτάσεων οι οποίες δε θα είναι µόνο ορθές αλλά και 

κατάλληλες. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι τα νέα βιβλία δεν συνάγουν µε τις θέσεις της 

επικοινωνιακής και κειµενοκεντρικής προσέγγισης. 

Μετά από αρκετές δεκαετίας λειτουργίας του γλωσσικού µαθήµατος σύµφωνα µε 

την δοµιστική µέθοδο είχε ως αποτέλεσµα οι δάσκαλοι να έχουν δηµιουργήσει 

συγκεκριµένες απόψεις και στάσεις και  να φαίνεται πια ανεπαρκής όπως και τα 

βιβλία «Η γλώσσα µου» για µια νέα εκσυγχρονισµένη διδασκαλία και την απαίτηση 

συγγραφής νέων βιβλίων. 

Τον Φεβρουάριο του 1999 δηµοσιεύτηκε  το Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων 

Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1999) και στη συνέχεια το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ., Φ.Ε.Κ. 1366/18-10-2001), τα οποία 

φιλοδοξούσαν να δώσουν µια νέα διάσταση στο µάθηµα της Γλώσσας. 

Το νέο Πρόγραµµα Σπουδών για την διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο 

Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό Σχολείο (Φ.Ε.Κ. 93/10-2-1999) µε στόχο να 

εφαρµοστεί από το σχολικό έτος 1999-2000. Το νέο πρόγραµµα εκπονήθηκε 
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λαµβάνοντας υπόψη δυο νόµους, το νόµο1566/85 (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1986) και το νόµο 

2525/97 (Φ.Ε.Κ 188/23-9-1997). 

Το Πρόγραµµα Σπουδών για το γλωσσικό µάθηµα που ήταν µέρος του Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία της 

επικοινωνιακής προσέγγισης της διδασκαλίας της γλώσσας. Συγκεκριµένα δίνει 

έµφαση στην λειτουργική-επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας  και έχει ως σκοπό 

οι µαθητές να µπορούν να έχουν την ικανότητα να χρησιµοποιούν την γλώσσα µε τον 

κατάλληλο τρόπο ανάλογα µε την κάθε περίσταση καθώς και να αναπτύξουν κριτική 

συνείδηση απέναντι στη χρήση και την λειτουργία της γλώσσας. 

 Οι σηµαντικότερές καινοτοµίες που περιλαµβάνει σχετικά µε την γλωσσική 

διδασκαλία είναι οι εξής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999): 

• Η δυνατότητα επιλογής από τον δάσκαλο του εγχειριδίου που θα 

χρησιµοποιηθεί στη τάξη για να διδαχτούν οι µαθητές του ανάµεσα σε δύο 

ή περισσότερα εγχειρίδια (σ. 39-40). 

• Η κατάργηση της κοχλιωτής διάταξης της ύλης και η υιοθέτηση της 

διδασκαλίας µε επάλληλες διδακτικές ενότητες των κύριων στοιχείων των 

γλωσσικών φαινοµένων (σ.39-10). 

• Η εφαρµογή της δοµιστικής προσέγγισης για την εκµάθηση του γραπτού 

λόγου στο Νηπιαγωγείο (σ.11-16). 

• Η ιδιαίτερη αναφορά στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

αλλοδαπούς µαθητές µε ανεπαρκή γνώση της ελληνικής (σ.19). 

• Ο χωρισµός των επιδιωκόµενων στόχων του Προγράµµατος Σπουδών του 

∆ηµοτικού σχολείου σε δυο µέρη: το πρώτο για τις δυο πρώτες τάξεις του 

και το δεύτερο τις υπόλοιπες τέσσερις (σ.20-35). 

 

Οι  γλωσσικές δεξιότητες στις οποίες αναφέρεται το  Πρόγραµµα Σπουδών για την 

γλωσσική διδασκαλία είναι: στον προφορικό και γραπτό λόγο (ανάγνωση, γραφή, 

παραγωγή λόγου, λογοτεχνία), το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και τη διαχείριση της 

πληροφορίας. Για τον κάθε τοµέα της γλωσσικής διδασκαλίας που προαναφέραµε 

αναγράφονται οι επιδιωκόµενοι στόχοι και δεξιότητες, τα περιεχόµενα διδασκαλίας 

και ενδεικτικές δραστηριότητες. Επίσης, στο τέλος γίνεται αναφορά στην 

προσέγγιση, στα µέσα διδασκαλίας και στην αξιολόγηση των µαθητών. 
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Παρότι όπως αναφέρθηκε ήταν  προγραµµατισµένη η άµεση εφαρµογή του δε 

πραγµατοποιήθηκε καθώς θεωρήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ανέφικτη η εφαρµογή 

του µε τα υπάρχοντα βιβλία «Η Γλώσσα µου». 

Η αναποτελεσµατικότητα του  Προγράµµατος Σπουδών του 1999 για την αλλαγή 

του γλωσσικού µαθήµατος αλλά και όλων των µαθηµάτων οδήγησε στη σύνταξη ενός 

νέου προγράµµατος που αξιοποιεί τις προηγούµενες προσπάθειες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, αλλά ταυτόχρονα εισάγει την διαθεµατική προσέγγιση της γλώσσας 

(Ματσαγγούρας 2002).  Με τη αλλαγή αυτή επικρατεί µια κάθετη αλλά και οριζόντια 

κατανοµή των αυτοτελών µαθηµάτων. 

 

 

3.2.ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Το ∆.Ε.Π.Π.Σ και τα σχετικά Προγράµµατα Σπουδών που περιέχει 

παρουσιάζονται σε πέντε τόµους στο Ηλεκτρονικό Κόµβο του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου και αποτελούν την επίσηµη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας (Φ.Ε.Κ 

1366/τ.Β΄ /18-10-2001, 1373/τ.Β΄ /18-10-2001, 1374/τ.Β΄ /18-10-2001, 1375/τ.Β΄ 

/18-10-2001, 1376/τ.Β΄ /18-10-2001, µε έναρξη ισχύος το 2003).  

Σε ότι αφορά το γλωσσικό µάθηµα οι συντάκτες τους έλαβαν υπόψη τους τις 

κριτικές που δέχθηκε το προηγούµενο Πρόγραµµα Σπουδών του 1999. Συγκεκριµένα 

στο ∆.Ε.Π.Π.Σ.  όσον αφορά την γλωσσική διδασκαλία  (Φ.Ε.Κ. 1366/18-10-2001, 

τ.Β΄ αρ. απόφ. Γ2/505α, άρθρ. 2,α) ως στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας 

αναγράφεται η «κατάκτηση της κοινωνικής εγγραµµατοσύνης  και συµπληρώνεται µε 

αναθεωρηµένους και νέους στόχους». (Φ.Ε.Κ 1366/18-10-2001:18455). 

Οι αναθεωρηµένοι και νέοι στόχοι ήταν οι εξής: 

� Να χρησιµοποιεί τη γλώσσα  για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες 

γνώσεις και εµπειρίες και να ικανοποιεί έτσι τις πρακτικές συναισθηµατικές 

και πνευµατικές του ανάγκες. 

� Να κατανοεί ως σηµασία και ως πρόθεση το περιεχόµενο κάθε είδους λόγου 

µε το οποίο έρχεται σε επαφή και να χρησιµοποιεί  τα γλωσσικά µέσα µε 

τρόπο, ώστε να παράγει λόγο αποτελεσµατικό και κατάλληλο για κάθε ειδική 

περίσταση επικοινωνίας. 
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� Να είναι σε θέση να εκφράζει το εσωτερικό του κόσµου. 

� Να συνειδητοποιεί ότι α) διαθέτει την ικανότητα να περιγράφει, να 

τροποποιεί  την εξωτερική πραγµατικότητα µε το λόγο του, στο µέτρο που 

µεταχειρίζεται τα κατάλληλα γλωσσικά µέσα και β) η δυνατότητα αυτή είναι 

συνάρτηση της γνώσης και της συνειδητής χρήσης του γλωσσικού 

συστήµατος. 

� Να αποκτήσει τις βάσεις µια κριτικής γλωσσικής επίγνωση, ώστε να µπορεί 

να επεξεργάζεται κριτικά και να αξιολογεί αντικειµενικά τα µηνύµατα. 

� Να εξοικειωθεί βαθµηδόν µε τις γλωσσικές δοµές και συµβάσεις τις οποίες 

χρησιµοποιούν οι διάφορες «κοινότητες λόγου» που συµβάλλουν στο 

κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστηµονικό γίγνεσθαι. 

� Να κατανοήσει τη θέση που κατέχει η γλώσσα, γενικά, στον πολιτισµό ενός 

λαού, τη σηµασία της για τα έθνη, και να έρθει σε επαφή µε πολυπολιτισµικά 

στοιχεία άλλων λαών. 

� Να εκτιµά και να σέβεται τη γλώσσα του άλλου και να συµβιώνει αρµονικά 

µε αλλόγλωσσους (Φ.Ε.Κ 1366/18-10-2001: 18455). 

Επίσης, αναφέρεται ότι  «για να επιτύχει τους  παραπάνω στόχους το ∆.Ε.Π.Π.Σ 

της γλώσσας τους ∆ηµοτικού Σχολείου ακολουθεί τις γενικές αρχές και τις πρακτικές 

της επικοινωνιακής προσέγγισης, όπως διαµορφώθηκαν στις ηµέρες µας µέσα από 

θεωρητικές αναλύσεις, ερευνητικές µελέτες και πρακτικές εφαρµογές. Ως προς την 

µορφή του το ∆.Ε.Π.Π.Σ  της γλώσσας για το ∆ηµοτικό Σχολείο προσπαθεί να 

συνδυάσει το «προϊόν» µε τη διαδικασία και για αυτό επιχειρεί να αντιστοιχήσει τους 

στόχους που αναφέρονται στις δοµές, τις έννοιες και τις λειτουργίες της γλώσσας, µε 

τις διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες που διαµορφώνουν αυθεντικά ή 

εικονικά πλαίσια επικοινωνίας, στα οποία οι µαθητές αναπτύσσουν και βελτιώνουν 

γλωσσικές δεξιότητες όλων των επιπέδων». 

Το περιεχόµενο των ∆.Ε.Π.Π.Σ έχει επιλέγει και οργανωθεί µε γλωσσικά και 

παιδαγωγικά κριτήρια από τους εξής βασικούς χώρους: 

� ∆οµολειτουργική και επικοινωνιακή Γραµµατική 

� Κειµενογλωσσία 

� Ανάλυση λόγου 

� Ψυχολογία κατανόησης κειµένου 

� Ψυχολογία παραγωγής κειµένου 
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� Κοινωνιογλωσσολογία (Φ.Ε.Κ 1366/18-10-2001: 18.456) 

Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών εκπονήθηκε σύµφωνα 

µε τις σύγχρονες απόψεις της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας και δίνει περισσότερη 

έµφαση στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας σε σχέση µε το προηγούµενο 

Αναλυτικό πρόγραµµα. Αν και το ∆.Ε.Π.Π.Σ δεν κινείται καθαρά στα πλαίσια µιας 

συγκεκριµένης φιλοσοφίας της γλώσσας είναι πιο ευέλικτο και υπάρχουν 

περισσότερες καινοτοµίες όπως ότι δίνει στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα 

αντικατάστασης του 25% των κειµένων µε κείµενα της δικής τους επιλογής γεγονός 

που τους αναβαθµίζει τον ρόλο τους και τους δίνει περισσότερο ενεργό ρόλο. 

Παράλληλα το νέο Πρόγραµµα Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) κάνει αναφορές σε όρους οι 

οποίοι είναι άγνωστοι στους εκπαιδευτικούς, όπως κειµενική συνοχή, κειµενικοί 

δείκτες κ.ά Τα δεδοµένα αυτά δηµιούργησαν τον προβληµατισµό αν οι εκπαιδευτικοί 

είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για να µπορέσουν να εφαρµόσουν και να 

αξιοποιήσουν δηµιουργικά το νέο Πρόγραµµα Σπουδών καθώς δε συνάγει µε τις 

απόψεις τους και τις µέχρι τότες πρακτικές τους. 

Κυρίως κατά την πενταετία 1999-2004 ένας άλλος παράγοντας που συντέλεσε 

στην αλλαγή της γλωσσικής διδασκαλίας στο ∆ηµοτικό ήταν η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συµµετείχαν σε 

προγράµµατα εξοµοίωσης των πτυχίων από τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες  µε τα 

πτυχία των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και η  παρακολούθηση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων που οργανώθηκαν από Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ) 

όλης της χώρας και τα περισσότερα αφορούσαν το γλωσσικό µάθηµα.  

Τέλος, άλλος ένα παράγοντας που επηρέασε την λειτουργία του ∆ηµοτικού 

Σχολείου ήταν δυο θεσµικές αλλαγές που έγιναν και οι οποίες είναι η πειραµατική 

λειτουργία του Ολοήµερου Σχολείου (άρθρο 4 του Ν. 2525/97, ΦΕΚ. 188 τ. Α΄) και 

την πιλοτική εφαρµογή της διαθεµατικής διδασκαλίας στο πρόγραµµα της 

«Ευέλικτης ζώνης» (Υπουργική Απόφαση Φ12. 1/720/Γ1/657/11-7-2001, ΦΕΚ 917-

17-2001).   

Την ίδια περίοδο που συµβαίνουν οι παραπάνω αλλαγές στο επιστηµονικό και 

εκπαιδευτικό χώρο γίνονται ευρύτερα γνωστές σηµαντικές θεωρητικές απόψεις της 

σύγχρονης γλωσσολογίας, οι οποίες κάνουν φανερό τον επαναπροσδιορισµό  των 

αντιλήψεων της γλωσσικής διδασκαλίας και την χρήση νέων διδακτικών 
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προσεγγίσεων, οι οποίες δίνουν έµφαση τόσο στο επικοινωνιακό αλλά κυρίως στον 

κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσσας. 

Οι νέες προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας: επικοινωνιακή, 

κειµενοκεντρική, ο γραµµατισµός, οι πολυγραµµατισµοί  δεν εφαρµόστηκαν σε 

µεγάλο βαθµό στο ελληνικό σχολείο µέχρι εκείνη την χρονική στιγµή. Με µια πρώτη 

µατιά εκτίµησης βλέπουµε ότι η διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στο ∆ηµοτικό 

γινόταν κυρίως µε το δοµιστικό µοντέλο και µε βασικό οδηγό το σχολικό εγχειρίδιο 

και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία της δοµής της γλώσσας και κυρίως της 

γραµµατικής.  

Κάτω από το πρίσµα αυτών των προσεγγίσεων της γλωσσικής διδασκαλίας γίνεται 

µια προσπάθεια αναβάθµισης του ∆.Ε.Π.Π.Σ  του ΑΠ και των σχολικών εγχειριδίων. 

Συγκεκριµένα  µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 303/τ.Β΄/13-03-2003 και 

του ΑΠ όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 304/ τ. Β΄ /13-03-2003, είναι πρόταση του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που προήλθε ως αποτέλεσµα της συζήτησης µε την 

Εκπαιδευτική Κοινότητα και της εσωτερικής αξιολόγησης. Η συζήτηση αυτή έγινε µε 

βάση την επίσηµη πρόταση του ΥΠΕΠΘ - Π.Ι., όπως αυτή είχε καταγραφεί στα 

ΦΕΚ: 1366, τ.Β' 18-10-2001 / 1373, τ.Β',18-10-2001 1374, τ.Β', 18-10-2001 / 1375, 

τ.Β', 18-10-2001 / 1375, τ.Β', 18-10-2001 / 1376, τ.Β', 18-10-2001. Η εφαρµογή του  

∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών ( ∆.Ε.Π.Π.Σ) ισχύει από το 

σχολικό έτος 2006-2007 καθώς τότε αρχίζουν να εισάγονται τα νέα διδακτικά 

εγχειρίδια για τα οποία δίνει προδιαγραφές. 

Σύµφωνα µε ∆.Ε.Π.Π.Σ σκοπός της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος είναι 

ο εξής: Η διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας στο ∆ηµοτικό αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών να χειρίζονται µε επάρκεια και αυτοπεποίθηση, 

συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσµατικά και δηµιουργικά το γραπτό και τον προφορικό 

λόγο, ώστε να συµµετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους 

(∆.Ε.Π.Π.Σ, 2003: 14). Η γλώσσα θεωρείται  σύστηµα επικοινωνίας,  µέσο δράσης 

και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων καθώς και µέσο κατανόησης  έκφρασης, 

περιγραφής και µετατροπής της πραγµατικότητας, αλλά και δηµιουργίας 

πραγµατικότητας (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2003: 14). 

Οι ειδικοί σκοποί του είναι: Ο µαθητής να µπορεί: 

• Να χρησιµοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως σύστηµα 

σκέψης, για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες γνώσεις και εµπειρίες και να 
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ικανοποιεί έτσι τις πρακτικές, συναισθηµατικές, πνευµατικές και κοινωνικές του 

ανάγκες.  

•  Να κατανοεί ως σηµασία και ως πρόθεση το περιεχόµενο κάθε είδους λόγου µε 

το οποίο έρχεται σε επαφή και να χρησιµοποιεί τα γλωσσικά µέσα µε τρόπο, 

ώστε να παράγει λόγο αποτελεσµατικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση 

επικοινωνίας.  

•  Να είναι σε θέση να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσµο.  

•  Να συνειδητοποιήσει ότι: (α) διαθέτει την ικανότητα να περιγράφει, να 

τροποποιεί την εξωτερική πραγµατικότητα αλλά και να δηµιουργεί 

πραγµατικότητα µε το λόγο του, στο µέτρο που µεταχειρίζεται τα κατάλληλα 

γλωσσικά µέσα και ότι (β) η δυνατότητα αυτή είναι συνάρτηση της γνώσης και 

της συνειδητής χρήσης του γλωσσικού συστήµατος. 

•  Να αποκτήσει τις βάσεις µιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, ώστε να µπορεί 

να αξιολογεί αντικειµενικά τα µηνύµατα.  

• Να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες µορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε 

να ευαισθητοποιηθεί και να αποζητά µόνος του τη συντροφιά του καλού 

λογοτεχνικού βιβλίου.  

•  Να αποκτήσει αίσθηση και γνώση της γλωσσικής του παράδοσης και να 

ενισχύσει το γλωσσικό του αυτοσυναίσθηµα. Να χρησιµοποιεί δηµιουργικά τα 

διαχρονικά στοιχεία που λειτουργούν στη σηµερινή ζωντανή γλώσσα.  

• Να συνειδητοποιήσει την κοινωνική και τη γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής 

γλώσσας.  

• Να εξοικειωθεί µε την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε: α) 

να αποκτήσει ευχέρεια πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται µέσω του 

∆ιαδικτύου και των πολυµέσων και β) να µπορεί να επεξεργάζεται στοιχειωδώς 

κείµενα σε Η/Υ.  

• Να κατανοήσει τη θέση που κατέχει η γλώσσα, γενικά, στον πολιτισµό ενός 

λαού, τη σηµασία της για τα έθνη, και να έρθει σε επαφή και µε γλωσσικής υφής 

πολιτισµικά στοιχεία άλλων λαών.  

• Να εκτιµά και να σέβεται τη γλώσσα του άλλου και να συµβιώνει αρµονικά µε 

αλλόγλωσσους.  
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Όσον αφορά τον αλλοδαπό µαθητή, τον ενταγµένο σε τάξη, στην οποία 

χρησιµοποιείται η ελληνική ως µητρική γλώσσα, αυτός πρέπει:  

• Μέσα σε πλαίσιο φυσικής επικοινωνίας να εσωτερικεύσει αβίαστα 

ορισµένες δύσκολες γι' αυτόν γλωσσικές δοµές της ελληνικής γλώσσας.  

• Να βιώσει µέσα από τη γλώσσα τον ελληνικό πολιτισµό και να υιοθετήσει 

θετική στάση απέναντί του (∆.Ε.Π.Π.Σ, 2003: 17-18). 

Γίνεται κατανοητό µέσα τόσο από τον γενικό σκοπό όσο και από τους ειδικούς 

στόχους ότι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στηρίζεται κυρίως στην 

επικοινωνιακή προσέγγιση της οποίας βασικός στόχος της είναι η καλλιέργεια του 

προφορικού και γραπτού  λόγου ως εκφράσεων της επικοινωνιακής διάστασης  µε 

σκοπό οι µαθητές να µπορούν να έχουν την ικανότητα να χρησιµοποιούν την γλώσσα 

µε τον κατάλληλο τρόπο ανάλογα µε την κάθε περίσταση καθώς και να αναπτύξουν 

κριτική συνείδηση απέναντι στη χρήση και στην λειτουργία της γλώσσας.   

Σχετικά µε τα αναλυτικά προγράµµατα του 2003 
η Κατσαρού (2009: 62) αναφέρει: 

«Σε γενικές γραµµές το αναλυτικό  πρόγραµµα σπουδών φαίνεται να επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη του γραµµατισµού δράσης ή λειτουργικού γραµµατισµού. Ο 

λειτουργικός προσανατολισµός του έχει επισηµανθεί και  γίνεται εµφανής σε όλα τα 

θεωρητικά τµήµατα του (στόχοι, µεθοδολογία διδασκαλίας, αξιολόγηση µαθητή).   

 

3.3. Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

     Μια σηµαντική έννοια η οποία κάνει την εµφάνισή της στα νέα Προγράµµατα 

Σπουδών, και πιο συγκεκριµένα στο Πρόγραµµα Σπουδών που δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 1366 τ. Β΄ 18-10-2001, είναι η έννοια της κοινωνικής εγγραµµατοσύνης: 

«Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να µάθει το παιδί να χειρίζεται όσο το 

δυνατό καλύτερα την κοινή νέα ελληνική γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να τη µιλάει, 

να τη διαβάζει, να τη γράφει µε άνεση, ώστε σταδιακά να κατακτήσει την κοινωνική 

εγγραµµατοσύνη». 

 Ωστόσο η έννοια αυτή που εµφανίζεται στα Προγράµµατα Σπουδών του 2001 και 

είναι κατά την άποψή µας θεµελιώδης για να δοθεί µια άλλη οπτική στην γλωσσική 

διδασκαλία, εξαφανίζεται από το τελικό ∆ΕΠΠΣ- ΑΠΣ του 2003 όπου σαν σκοπός 
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της γλωσσικής διδασκαλίας αναφέρεται «η διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών να χειρίζονται µε επάρκεια 

και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσµατικά και δηµιουργικά το 

γραπτό και προφορικό λόγο, ώστε να συµµετέχουν ενεργά στη σχολική και την 

ευρύτερη κοινωνία τους» (σ.14). 

Στο ίδιο πνεύµα βρίσκεται  στον Οδηγό της Νηπιαγωγού (∆αφέρµου κ.ά. 2006), 

στον οποίο µάλιστα γίνεται άµεση αναφορά στην έννοια του γραµµατισµού µε την 

χρήση του όρου  “εγγραµµατισµός”: «Σηµαντική παράµετρος για  τη διαµόρφωση 

ενός τέτοιου περιβάλλοντος  είναι η χρησιµοποίηση λειτουργικών ερεθισµάτων 

γραπτού λόγου που έχουν ως στόχο τη υποστήριξη του αναδυόµενου γραµµατισµού. 

σηµαντική επίσης είναι και η συµβολή ερεθισµάτων που συνδέονται µε τον 

τεχνολογικό εγγραµµατισµό» (∆αφέρµος:19). Επίσης στη σελίδα αυτή υπάρχει 

παραποµπή η οποία ορίζει τον γραµµατισµό και είναι η εξής: «Ο όρος 

εγγραµµατισµός (που αναφέρεται και ως «γραµµατισµός») αποδίδει στα ελληνικά τον 

αγγλικό όρο “literacy” που σηµαίνει το επίπεδο της πρόσβασης στη κοινωνία στην 

οποία ζει.» αναφορά του γραµµατισµού βλέπουµε και στις σελίδες  97, 111 και 

αλλού, αλλά και στα είδη κειµένων (σ. 92, 112). 

 Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του ∆ηµοτικού δε γίνεται µεν ευθεία αναφορά στην 

έννοια του γραµµατισµού, αλλά στο κεφάλαιο της ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. 2002: 54-58) γίνεται λόγος για «πραγµατολογική», µε την ευρεία 

έννοια, στάση που πρέπει να διαµορφώνει ο δάσκαλος απέναντι στη γλώσσα και τη 

διδασκαλία. Με την έννοια αυτή µας προβάλει ότι η διδασκαλία της γλώσσας θα 

πρέπει να συνδέεται µε την κοινωνική πραγµατικότητα.  

 Περιέχονται επίσης, χωρίς να γίνεται αναφορά άµεση στο θεωρητικό πλαίσιο, 

ορισµένα στοιχεία από τη θεωρία των πολυγραµµατισµών, εκεί όπου τίθεται µεταξύ 

των άλλων σκοπών και ο σεβασµός της γλώσσας του άλλου (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. 2002: 

26), αλλά και εκεί όπου δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλό να χρησιµοποιήσει στη 

διδασκαλία κείµενα «επίκαιρα, όταν εµπίπτουν στα διαφέροντα των µαθητών, όταν οι 

µαθητές έχουν λόγο πάνω σ’ αυτά» (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. 2002: 55). 

 Τέλος υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός διδασκαλιών κυρίως στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου, πολλές από τις οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί και σε εκδόσεις, στις 

οποίες γίνεται εµφανή  η εφαρµογή διδασκαλιών πάνω στις αρχές του γραµµατισµού 

και των πολυγραµµατισµών. 
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  Πραγµατικά η εκπαίδευση µας είναι ακόµα στην αρχή της επαφής της µε το 

γραµµατισµό και κυρίως µε τον κριτικό γραµµατισµό. Στηρίζεται µάλλον στον 

αναγνωριστικό και στον λειτουργικό γραµµατισµό. ∆υστυχώς όµως λείπει ο κριτικός 

γραµµατισµός, ο οποίος αναπτύσσει την κριτική σκέψη, η οποία λείπει από το 

σχολείο και την κοινωνία µας. 
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1.Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσουµε ποιες διδακτικές µέθοδοι 

και πρακτικές καλλιεργούν πιο αποτελεσµατικά τον κριτικό γραµµατισµό στο 

µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  

Βασικό ερευνητικό ερώτηµα µας είναι: «Με ποιες συγκεκριµένες διδακτικές 

µεθόδους και πρακτικές µπορούµε να αναπτύξουµε τον κριτικό γραµµατισµό στο 

µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας;» 

 

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε ήταν η έρευνα δράσης. 

 

2.1 Η ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

   Για την έρευνα δράσης έχουν δοθεί  πολύ ορισµοί κάποιοι από αυτούς είναι οι   

παρακάτω: 

«Η έρευνα δράσης είναι µια ερευνητική διαδικασία που οι ίδιοι οι άνθρωποι της 

πράξης διενεργούν, µε στόχο να βελτιώσουν τις επαγγελµατικές πρακτικές τους. 

Είναι µια µορφή έρευνας που κατά την οποία ο ερευνητής είναι ταυτόχρονα και αυτός 

που δρα στην πραγµατικότητα που ερευνά» (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 14).   

Είναι ένα µείγµα διερεύνησης, συµµετοχής και παρέµβασης σε ζωντανή,  
πραγµατική κατάσταση µε δηµιουργικά σχέδια και σκοπούς. 

Επίσης είναι µια επιτόπια έρευνα µε σκοπό την ψυχοκοινωνική αλλαγή και 

στηρίζεται στην αρχή του Κ. Lewin (1946): «∆ε θέλουµε δράση χωρίς έρευνα και 

έρευνα χωρίς δράση».  

Ακόµα σύµφωνα µε τον John Elliot (1991: 69) η έρευνα δράσης είναι: «η µελέτη 

µιας κοινωνικής κατάστασης µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης µέσα 

στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης».  

Τελικά δηµιουργήθηκε ένας ορισµός, ο οποίος αποτελείται από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης στο Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο 
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Πανεπιστήµιο του Deakin το Μάιο του 1981 και είναι ο εξής: «Εκπαιδευτική έρευνα 

δράσης είναι ένας όρος που χρησιµοποιούµε για να περιγράψουµε µια δέσµη 

δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη του αναλυτικού προγράµµατος, τα προγράµµατα 

βελτίωσης του σχολείου και για την ανάπτυξη συστηµάτων εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού και πολιτικής. Κοινό στοιχείο στις δραστηριότητες αυτές είναι ο 

καθορισµός των στρατηγικών που θα εφαρµοστούν και που µετά θα υποβληθούν σε 

συστηµατική παρατήρηση, µελέτη και αλλαγή. Όσοι συµµετέχουν στην δράση που 

αναφέραµε παίρνουν µέρος σε όλο το φάσµα αυτών των ενεργειών» (Carr & 

Kemmis, 2002: 219). 

Η έρευνα δράσης όπως αντιλαµβανόµαστε είναι µια έρευνα που εµπλέκει  

καθηγητές, µαθητές, γονείς, σχολικούς συµβούλους και οποιονδήποτε άλλο 

παράγοντα εµπλέκεται µε το σχολείο. Ο εκπαιδευτικός δε διαχωρίζεται από τον 

ερευνητή γι’ αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός ονοµάζεται  εκπαιδευτικός ερευνητής. 

Ο εκπαιδευτικός ερευνητής προσπαθεί να βελτιώσει την διδακτική του πρακτική, 

να βρει λύση σε κάποιο προβληµατισµό του ή θέλει να δοκιµάσει κάτι διαφορετικό 

µέσα στη τάξη καθώς  δυο είναι  οι βασικοί σκοποί της έρευνας δράσης: η συµµετοχή 

και η βελτίωση. Στη συνέχεια διαµορφώνει ένα ερευνητικό σχέδιο, το οποίο 

εφαρµόζει και παρατηρεί συστηµατικά τη δράση του για να µπορέσει να την 

αξιολόγηση.  

Σε αυτή την πορεία διατυπώνει ο ίδιος την άποψη του για την υπάρχουσα 

κατάσταση και τα ερευνητικά ερωτήµατα, ορίζει το σχέδιο δράσης και στο τέλος της 

διαδικασίας την αξιολογεί µε την συνδροµή όλων όσοι εµπλέκονται σε αυτή 

(µαθητές, συναδέλφους, γονείς κ.ά.). Πρόκειται για µια ερευνητική διαδικασία χωρίς 

τέλος, εφόσον τα συµπεράσµατα οδηγούν κάθε φορά σε νέα ερωτήµατα, για να 

ακολουθήσει και πάλι η ίδια ερευνητική πορεία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 15). 

 

 

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης έχουν µετανεωτερικό χαρακτήρα 

και κριτικό προσανατολισµό και είναι τα εξής: 

i. Η ποιοτική ερευνητική της διάσταση 
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ii.  Η σχέση µε την επαγγελµατική ανάπτυξη 

iii.  Η διαπλοκή της έρευνας δράσης, θεωρίας και πράξης 

iv. Ο συµµετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας 

v. Η σπειροειδής της διάσταση 

vi. Ο στοχαστικοκριτικός της χαρακτήρας. 

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε µε λίγα λόγια σε κάθε χαρακτηριστικό της έρευνας 

δράσης. 

i. Η ποιοτική ερευνητική της διάσταση  
 

Η έρευνα δράσης στοχεύει να τροφοδοτεί την πρακτική κρίση σε συγκεκριµένες 

συνθήκες, η εγκυρότητα των θεωριών που παράγει µπορεί να έγκειται  στη δράση 

που συνεπάγεται. Η ποιότητα της θεωρητικοποίησης και της κατανόησης που 

προκύπτει από την έρευνα είναι σηµαντική καθώς βοηθά να διαµορφωθεί η δράση. 

Οι «θεωρίες» αποκτούν εγκυρότητα µέσω της πρακτικής τους. Γι’ αυτό το λόγο δεν 

δέχεται γενικεύσεις καθώς οι γενικεύσεις αποτελούν την αναίρεση της καθηµερινής 

εµπειρίας του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού.     

 

ii.  Η σχέση µε την επαγγελµατική ανάπτυξη 

Η έρευνα δράσης συµβάλλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

εφόσον ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ερευνά και µαθαίνει για τους µαθητές του και γίνεται 

καλύτερος εκπαιδευτικός. Επίσης ο εκπαιδευτικός καθώς αναλαµβάνει έναν 

υπεύθυνο ρόλο και καθώς του δίνεται η δυνατότητα αυτονοµίας τον οδηγεί στην 

ανάπτυξη της επαγγελµατικής τους κρίσης.  

 

iii. Η διαπλοκή της έρευνας δράσης, θεωρίας και πράξης 

Στο σχολείο διαχωρίζεται η θεωρία από τη πράξη, στην έρευνας δράσης όµως η 

θεωρία και η πράξη συνδυάζονται και προχωρούν σε µια σχέση 

αλληλοτροφοδότησης . Χρησιµοποιεί τη θεωρία για να κάνει καλύτερη τη πράξη και 

από την πράξη προσπαθεί να ανακαλύψει καλύτερη θεωρία.   
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iii.  Ο συµµετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας 

 

Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν ενεργά (άµεσα η έµµεσα) στην υλοποίηση του 

ερευνητικού σχεδίου, δεν  υπάρχει κάποιος ερευνητής, ο οποίος είναι εξωτερικός 

παρατηρητής που κατέχει την επιστηµονική αυθεντία και µόνο οι δικές τους 

παρατηρήσεις έχουν κύρος. Παίζουν συγχρόνως ένα διπλό ρόλο. ∆ιδάσκουν-

ενεργούν και συγχρόνως ερευνούν. Αξιολογούν και συγχρόνως αξιολογούνται. Σε 

όλη τη διαδικασία της ερευνητικής προσπάθειας όλα τα µέλη της οµάδας 

συνεργάζονται ισότιµα. 

 

v. Η σπειροειδής της διάσταση 

 

Η έρευνα δράσης είναι µια ανοικτή κυκλική διαδικασία κατά την οποία οι 

συµµετέχοντες αφού διατυπώσουν το πρόβληµα το οποίο θέλουν να ερευνήσουν, 

σχεδιάζουν την δράση, παρατηρούν και  αναστοχάζονται  και για να οδηγηθούν στο 

επόµενο κύκλο στο οποίο πραγµατεύεται ο επαναπροσδιορισµός του σχεδίου, η νέα 

υλοποίηση του σχεδίου και ο αναστοχασµός.  

 

vii.  Ο στοχαστικοκριτικός της χαρακτήρας  

Οι εκπαιδευτικοί ερευνητές µέσω του συνεχούς κριτικού στοχασµού 

παρεµβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναπτύσσουν έτσι εκπαιδευτικές 

θεωρίες, τις οποίες µέσω της έρευνας δράσης δοκιµάζουν και πάλι στην πράξη και 

οδηγούνται σε ένα είδος γνώσης που, ως προσωρινή και προσαρµοσµένη στις τοπικές 

συνθήκες κάτω από τις οποίες παρήχθη, είναι υπό συνεχή δοκιµή (Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003: 20).  
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2.3 ΠΩΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Η έρευνα δράσης έχει απελευθερωτικό χαρακτήρα γι’ αυτό δεν έχει ένα 

προκαθορισµένο πρότυπο. Υπάρχουν όµως κάποια µοντέλα όπως του K. Lewin, του 

J. Elliot, του St. Kemmis και της J. McNiff, τα οποία είναι τα πιο διαδεδοµένα. Το 

µοντέλο το οποίο διαλέξαµε εµείς είναι το µοντέλο του St. Kemmis, το οποίο 

στηρίζεται στο µοντέλο του Lewin και αναπτύχθηκε το στο Πανεπιστήµιο Deakin της 

Αυστραλίας το 1981. 

Το µοντέλο του Κ. Lewin, για την έρευνα δράσης έχει µια σπειροειδή κίνηση στην 

οποία πραγµατώνονται τέσσερις φάσεις. Οι τέσσερις αυτές φάσεις είναι: ο 

σχεδιασµός, η δράση, η παρατήρηση και ο στοχασµός. Σύµφωνα µε τον Lewin όπως 

µας αναφέρει ο Kemmis (2002: 218) «η έρευνα δράσης αποτελείται από την 

ανάλυση, την ανεύρεση, στοιχείων και το σχηµατισµό των εννοιών σχετικά µε τα 

προβλήµατα· το σχεδιασµό προγραµµάτων δράσης, την εκτέλεση τους και κατόπιν τη 

νέα επισήµανση γεγονότων ή αξιολόγηση· και τέλος µια επανάληψη ολόκληρου 

αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων· πρόκειται πράγµατι για µια σπείρα τέτοιων 

κύκλων». (Carr & Kemmis, 2002: 218). 

Πάνω σε αυτό το µοντέλο στηρίχθηκε ο Kemmis και πρόσθεσε την επαλληλία των 

κύκλων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός σχήµατος που αναπτύσσεται σπειροειδώς.   
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Η έρευνα δράσης ξεκινάει από µια προβληµατική κατάσταση που επιθυµούµε να 

την βελτιώσουµε. Την καλύτερη αρχή της έρευνας µπορούµε να την 

πραγµατοποιήσουµε µε τις δικές µας σκέψεις και ερωτήσεις, µε τη συλλογή των 

δεδοµένων και στοιχείων για πράξεις και αλληλεπιδράσεις και µε την αξιοποίηση των 

«κριτικών φίλων».  

Για την συλλογή των δεδοµένων η έρευνα δράσης προσφέρει ένα ευρύ φάσµα 

τεχνικών. Οι τεχνικές µπορεί να είναι ανοιχτές-ελεύθερες όπως  φωτογραφήσεις, 

ηχογραφήσεις, ηµερολόγια, µαγνητοφωνήσεις διαδικασιών, ανοιχτή συµµετοχή ή πιο 

αυστηρές-ποσοτικές  ερωτηµατολόγια µε κλειστές ερωτήσεις, κλείδες παρατήρησης, 

δοµηµένη συνέντευξη κ.α. Εµείς επιλέξαµε τα δεδοµένα µας µέσα από  ηχογραφήσεις 

διδασκαλιών, ερωτηµατολόγια (pre test κριτικού γραµµατισµό, post test κριτικού 

γραµµατισµού), φύλλα παρατήρησης εκπαιδευτικού και δοµηµένη συνέντευξη 

εκπαιδευτικού. 

Η εγκυρότητα των δεδοµένων διασφαλίζεται µέσω του «τριγωνισµού» ή 

«τριγωνοποίηση», δηλαδή από την διασταύρωση τριών δεδοµένων που προέρχονται 

από τρεις  διαφορετικές πήγες ή µε τη χρήση τριών διαφορετικών µεθόδων. Στην 

εκπαιδευτική έρευνα οι τύποι τριγωνοποίησης που χρησιµοποιούνται κυρίως είναι η 

ερευνητική και η µεθοδολογική σε συνδυασµό µε συνεντεύξεις  και παρατήρηση  

εµπλέκοντας εκπαιδευτικούς και µαθητές. (Altricher, Posch & Someck, 2001: 173-

176). 

 Η τριγωνοποίηση περιέχει πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Τα 

πλεονεκτήµατα που έχει είναι τα εξής: Καταργεί την «ιεράρχηση της αξιοπιστίας», η 

οποία υποδηλώνει ότι όσοι ανήκουν σε ανώτερη κοινωνική βαθµίδα είναι πιο 

αξιόπιστοι από αυτούς που είναι σε ποιο κατώτερη  κοινωνική βαθµίδα, δίνει µια πιο 

λεπτοµερή και ισορροπηµένη εικόνα της κατάστασης και φανερώνει τις αντιφάσεις 

που υπάρχουν στις καταστάσεις. Τα µειονεκτήµατα που έχει είναι ο κόπος που 

χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί και το ότι πολλοί εκπαιδευτικοί την θεωρούν 

απειλητική, καθώς απαιτείται  αντιπαράθεση του τρόπου που βλέπει ο ίδιος µια 

κατάσταση  για την οποία αισθάνεται υπεύθυνος µε τον τρόπο που την βλέπουν οι 

άλλοι µε αποτέλεσµα να θέσει τις αντιλήψεις του υπό αµφισβήτηση (Altrichter, 

Posch, & Somekh, 2001: 176).  

Το άτοµο, το οποίο θα αναλάβει το συντονισµό της έρευνας δράσης είναι ο 

διευκολυντής. Ο διευκολυντής βοηθάει στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας, του 
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κριτικού στοχασµού καθώς και για την κατανόηση των γενικών αρχών της έρευνας 

δράσης. 

    Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η έρευνα δράσης χωρίζεται σε 

στιγµές αναδιαµόρφωσης  και παραγωγής στο λόγο-διάλογο των συµµετεχόντων και 

στη πρακτική στο κοινωνικό συγκείµενο. Το πρώτο βήµα της, το οποίο είναι ο 

σχεδιασµός µε προοπτική τη δράση ανήκει στη στιγµή της παραγωγής και στο 

διάλογο των συµµετεχόντων. Το δεύτερο βήµα της, το οποίο είναι η δράση µε 

αναδροµική διάσταση στο σχεδιασµό, ανήκει στη στιγµή της παραγωγής και στη 

πρακτική στο κοινωνικό συγκείµενο. Το τρίτο βήµα είναι η συλλογή των δεδοµένων 

µε προοπτική τον αναστοχασµό και σύνδεση µε το παρελθόν µε τον σχεδιασµό, το 

οποίο ανήκει στη στιγµή της αναδιαµόρφωσης και στη πρακτική στο συγκείµενο και 

το τέταρτο βήµα είναι ο αναστοχασµός µε αξιοποίηση των δεδοµένων που 

συλλέξαµε, ο οποίος ανήκει στη στιγµή της αναδιαµόρφωσης και στο διάλογο των 

συµµετεχόντων. Εδώ έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος της έρευνας δράσης. 

 

3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η έρευνα µας  έγινε µε την συνεργασία του εκπαιδευτικό και των µαθητών της 

ΣΤ΄ Τάξης ενός ∆ηµοτικού Σχολείου του νοµού Ρεθύµνου.  

Εµείς πραγµατοποιήσαµε τη µεθοδολογική τριγωνοποίηση στην οποία σύµφωνα 

µε τον Denzin (στο Cohen & Manion, 1994: 326) χρησιµοποιείται η ίδια µέθοδος σε 

πολλές περιπτώσεις ή σε µια περίπτωση διαφορετικές µεθόδους. Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήσαµε τα φύλλα παρατήρησης του εκπαιδευτικού, τα τεστ των παιδιών 

(pre test και post test) και τα κείµενα που δηµιούργησαν τα παιδιά κατά τις διδακτικές 

παρεµβάσεις. 

Οι πηγές άντλησης δεδοµένων είναι οι µαθητές µέσω παρατήρησης των κειµένων 

που παρήγαγαν, του εκπαιδευτικού από την παρατήρηση µας και τις συναντήσεις µας 

και οι διδασκαλίες που καταγράφηκαν. 

Το σχολείο  που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα µας είναι ένα ∆ηµοτικό Σχολείο το 

οποίο είναι οκταθέσιο και βρίσκεται σε µια συνοικία έξω από την πόλη του 

Ρεθύµνου.   

Η γνωριµία  µου µε την διευθύντρια και το προσωπικό του σχολείου µε  έκαναν να 

αισθάνοµαι οικεία στο χώρο και όχι ως ένας ξένος  που εισβάλει στο χώρο τους. Όσο 
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για τον εκπαιδευτικό στου οποίου την τάξη πραγµατοποιήθηκε η έρευνα-δράσης 

έχουµε ήδη µια φιλική σχέση εξαιτίας της φοίτησης και των δυο µας στο ίδιο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα πράγµα που βοήθησε στην πολύ καλή συνεργασία που 

είχαµε κατά την διάρκεια της έρευνας δράσης.  

Όσο αφορά τους µαθητές της ΣΤ΄ τάξη στην οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα 

µας  ήταν 24µαθητές (13κορίτσια- 11αγόρια) είναι η πλειονότητα τους ήταν γηγενείς,  

εκτός από µια µαθήτρια που είναι από αλλοδαπή χώρα. 

Ο δικός µου ρόλος ήταν του ερευνητή, ο οποίος είναι και διευκολυντής. 

Τοποθετούσα το µαγνητοφωνάκι στην αρχή των διδασκαλιών, παρακολουθούσα 

διακριτικά  καθισµένη σε ένα τελευταίο θρανίο τις διδασκαλίες του εκπαιδευτικού 

και συµπλήρωνα τα φύλλα παρατήρησης του. Επίσης, στις συναντήσεις µας µε τον 

εκπαιδευτικό µέσα από διάλογο που πραγµατοποιήσαµε του έδινα ώθηση  για 

αναστοχασµό, αξιολογούσαµε την παρέµβαση µας και σχεδιάζαµε την επόµενη. 

Τέλος, όσον αφορά το περιβάλλον την τάξης  η  τάξη ήταν ευρύχωρη µε µικρά 

παράθυρα πολύ ψηλά καθώς το σχολείο έχει στεγαστεί σε κτήριο που πριν ήταν 

εργοτάξιο και µε τοίχους σχετικά άδειους εκτός από κάποιες δραστηριότητες των 

παιδιών, τους πίνακες και τους χάρτες. Η διάταξη των  θρανίων ήταν η εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Η διάταξη των θρανίων, πίνακες και έδρα διδάσκοντος στην αίθουσα διδασκαλίας. 
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Σε κάθε εγχείρηµα µε στόχο την καινοτοµία ασφαλώς και υπάρχουν και κάποια 

σταθερά δεδοµένα-παράγοντες που επηρεάζουν την οποιαδήποτε παρέµβαση. 

Βασικοί περιοριστικοί παράγοντες των παρεµβάσεων µας ήταν οι εξής: 

 

1. Σχέση χρόνου και ύλης. 

Ο χρόνος ήταν βασικός περιοριστικός παράγοντας στον σχεδιασµό και στην 

υλοποίηση των παρεµβάσεων καθώς ο εκπαιδευτικός έπρεπε να βγάλει συγκεκριµένη 

ύλη σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα πράγµα που µας οδηγούσε σε περιορισµό του 

χρόνου των παρεµβάσεων µας έτσι ώστε να µπορέσει να καλύψει τις εκπαιδευτικές 

του υποχρεώσεις. Ο χρόνος είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες του 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού καθώς πρέπει οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού να 

αντιστοιχούν στο διδακτικό χρόνο που προβλέπεται.  

 

2. Το ηθικό πρόβληµα της έρευνας δράσης. 

 

Με την εφαρµογή την έρευνα δράσης υπήρχε µια αναστάτωση αρχικά στην τάξη 

από τους µαθητές καθώς δεν είχαν συνηθίσει την παρουσία ενός ξένου  προσώπου 

πράγµα που στη συνέχεια των παρεµβάσεων εξαλείφθηκε πλήρως. Όσον αφορά τον 

εκπαιδευτικό  στην αρχή ένιωσε µια ανασφάλεια καθώς θα έπρεπε να βγει από το 

δασκαλοκεντρικό µοντέλο που χρησιµοποιούσε ως τότε και να µπορέσει να 

πραγµατοποιήσει τις διδασκαλίες του µε νέες διδακτικές µεθόδους που δεν είχε 

χρησιµοποιήσει µέχρι εκείνη την στιγµή. Οι επιφυλάξεις του εκπαιδευτικού 

µειώθηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας δράσης καθώς έβλεπε το µεγάλο 

ενδιαφέρον και συµµετοχικότητα των µαθητών µε τις νέες διδακτικές µεθόδους που 

χρησιµοποιήσαµε καθώς και την αποτελεσµατικότητα αυτών σε σχέση µε την 

δασκαλοκεντρική µέθοδο που χρησιµοποιούσε µέχρι τότε. 
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4.ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Μέσα από την συνέντευξη που πήρα από τον εκπαιδευτικό καθώς και από την 

παρατήρηση που πραγµατοποίησα για µια εβδοµάδα στο ∆ηµοτικό Σχολείο του 

νοµού Ρεθύµνου στην ΣΤ΄ Τάξη έγινε φανερή η έλλειψη καλλιέργειας του κριτικού 

γραµµατισµού κατά τις διδασκαλίες του εκπαιδευτικού, καθώς ο εκπαιδευτικός 

στηριζόταν αποκλείστηκα στην δασκαλοκεντρική µέθοδο διδασκαλίας. Αποφασίσαµε 

έτσι να πραγµατοποιήσουµε µια έρευνα δράσης µε σκοπό την διερεύνηση των 

διδακτικών  µεθόδων που θα προωθήσουν τον κριτικό γραµµατισµό, καθώς 

θεωρούµε ότι ο στόχος για κριτικό γραµµατισµό στην ελληνική εκπαίδευση, δεν 

αποτελεί απλώς αναγκαίο εγχείρηµα, αλλά και υποχρέωση όλων των εµπλεκόµενων 

φορέων σε σχέση µε το όραµα µιας ισότιµης παιδείας για όλους (Gee, 2000). Βασικό 

ερευνητικό µας ερώτηµα είναι: «Ποιες διδακτικές µέθοδοι αναπτύσσουν τον κριτικό 

γραµµατισµό;» Η έρευνα δράσης που πραγµατοποιήσαµε είχε την διάρκεια οκτώ 

µηνών (Οκτώβριο 2012- Μάιο 2013) µε τη συνεργασία  του εκπαιδευτικού της τάξης.  

 

5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η έρευνα δράσης ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον 

Μάιο του 2013 και διακρίνεται σε τρεις φάσεις: 

Α΄ Φάση της έρευνας. Οκτώβριος (1η Εβδοµάδα). Προπαρασκευαστική περίοδος, 

προετοιµασία για την έρευνα δράσης. 

 Κατά την πρώτη φάση της έρευνας δράσης εντοπίσαµε και καθορίσαµε µε 

σχετική γενικότητα το διδακτικό πρόβληµα µε το οποίο πρόκειται να ασχοληθούµε 

και συγκεκριµένα µε την έλλειψη καλλιέργειας κριτικού γραµµατισµού και 

εξηγήσαµε  τις επιπτώσεις και τη σηµασία του προβλήµατος που επιβάλλουν την 

άµεση αντιµετώπιση του όπως προέκυψε από τις παρατηρήσεις µας, τα τεστ κριτικού 

γραµµατισµού των παιδιών καθώς και από την συνέντευξη που έγινε µε το 

εκπαιδευτικό πριν την παρατήρηση µας. Επίσης δώσαµε και ένα ερωτηµατολόγιο 

προσωπικών στοιχείων των µαθητών για να δούµε την κοινωνική προέλευση τους. 



78 

 

Στη συνέχεια επιλέξαµε έννοιες, αρχές και τεχνικές από τη διδακτική έρευνα, οι 

οποίες να είναι κατάλληλες για να αναλύσουµε τη φύση του προβλήµατος και να 

περιγράψουµε τις συνθήκες µέσα στις οποίες το ερευνώµενο πρόβληµα γεννάται και 

αναπτύσσεται.  

Αφού έγινε από εµάς η αναλυτική περιγραφή του προβλήµατος και των 

καταστάσεων,  διατυπώσαµε  τις πρώτες υποθέσεις για τα αίτια του προβλήµατος και 

ανάλογα προτείναµε νέες οργανωτικό-διδακτικές επιλογές που θεωρήσαµε ότι θα 

λύσουν το πρόβληµα. 

Β΄ Φάση της έρευνας  Οκτώβριος 2012 - Ιανουάριος 2013. Οργάνωση και 

εφαρµογή της διδακτικής παρέµβασης στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Σχεδιασµός-οργάνωση, εφαρµογή -αξιολόγηση- αναστοχασµός (3κύκλοι έρευνας 

δράσης, σπειροειδή πορεία). Η πρώτη από τις προτεινόµενες  εναλλακτικές λύσεις, 

που ήταν το µάθηµα να πραγµατοποιηθεί µε την διδακτική µέθοδο των 

πολυγραµµατισµών µε φθίνουσα καθοδήγηση και εργαστήκαµε προκειµένου να 

συλλέξουµε στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή της πρότασης µε φύλλα παρατήρηση, 

µε µαγνητοφώνηση της διδασκαλίας και µέσω των κειµένων που παρήγαγαν τα 

παιδιά. Η   συλλογή των δεδοµένων έγινε µε µεγάλη συστηµατικότητα και ακρίβεια, 

καθώς έχουν µεγάλη σηµασία διότι από αυτές εξαρτιόταν η αξιοπιστία της 

αξιολόγησης που ακολούθησε. 

Στην συνέχεια αξιολογήσαµε την αποτελεσµατικότητα της λύσης που δοκιµάσαµε 

µε βάση το βαθµό βελτίωσης της προβληµατικής κατάστασης που επέφερε. Καθώς τα 

αποτελέσµατα δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικά, δοκιµάσαµε την άλλη εναλλακτική 

πρόταση που ήταν η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και αρχίζει από την αρχή ο 

παραπάνω κύκλος. Πραγµατοποιήθηκαν διδασκαλίες µε την οµαδοσυνεργατική 

µέθοδο, συλλέξαµε τα δεδοµένα µας από τα φύλλα παρατήρησης, τις 

αποµαγνητοφωνηµένες διδασκαλίες και τα κείµενα που έγραψαν τα παιδιά. Αφού 

αξιολογήσαµε  τα αποτελέσµατα και αυτής της παρέµβασης,  τα οποία ήταν αρκετά 

ικανοποιητικά αλλά και πάλι όχι τα αναµενόµενα, περάσαµε στην επόµενη 

παρέµβαση µε την χρήση της µεθόδου project και αρχίζει από την αρχή ένας νέος ο 

κύκλος. Πραγµατοποιήθηκαν διδασκαλίες µε την µέθοδο project, συλλέξαµε τα 

δεδοµένα µας από τα φύλλα παρατήρησης, τις αποµαγνητοφωνηµένες διδασκαλίες 

και τα κείµενα που δηµιούργησαν τα παιδιά. 
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Τέλος δώσαµε στα παιδιά να απαντήσουν στο post-test κριτικού γραµµατισµού για 

να δούµε  τι ικανότητες αναπτύχθηκαν µετά από τις παρεµβάσεις µας. 

Γ΄ Φάση της έρευνας. Φλεβάρης - Μάιος 2013. Αναδροµική ανάλυση των 

ευρηµάτων της έρευνας (αποµαγνητοφωνήσεις, φύλλα παρατήρησης εκπαιδευτικού, 

pre-test και post- test κριτικού γραµµατισµού, συνεντεύξεις µε τον εκπαιδευτικό, 

ερωτηµατολόγιο προσωπικών στοιχείων των µαθητών. Η αξιολόγηση της έρευνας 

βασίστηκε στη διαπίστωση των αλλαγών που συντελέστηκαν όσον αφορά τον κριτικό 

γραµµατισµό και συγκεκριµένα αναλύθηκαν τα κείµενα που δηµιούργησαν τα παιδιά  

µε βάση τους εξής τέσσερις άξονες: α) προσέγγιση του κειµένου ως νοηµατική δοµή, 

β) προσέγγιση του κειµένου ως κοινωνική πρακτική, γ) προσέγγιση του κειµένου ως 

αποτύπωση του γλωσσικού συστήµατος και δ) προσέγγιση του κειµένου ως 

δηµιουργία και  πρωτότυπη σκέψη και τις υποκατηγορίες που περιείχε ο καθένας.  

Ως βασικό µεθοδολογικό εργαλείο εδώ χρησιµοποιήσαµε τη συγκριτική ανάλυση  

των τεστ που έγραψαν τα παιδιά στη διάρκεια της έρευνας, στο pre-test και στο post 

test, τα φύλλα παρατήρησης του εκπαιδευτικού και τις αποµαγνητοφωνηµένες 

διδασκαλίες. ∆ιαπιστώσαµε ότι η ανάπτυξη του  κριτικού γραµµατισµού µέσα από τις 

τρεις διαφορετικές διδακτικές µεθόδους ήταν πολύ ικανοποιητική  και συντελέστηκε 

ως προς τη γλωσσική ικανότητα των µαθητών σε όλα τα επίπεδα (µορφολογικό, 

συντακτικό, σηµασιολογικό) και ιδιαίτερα της επικοινωνιακής ικανότητας, µε τη 

γνώση και την παραγωγή ποικίλων κειµενικών ειδών, σε διάφορες  συνθήκες 

επικοινωνίας.  

Η ανάλυση των στοιχείων, που καταγράφαµε καθηµερινά στα φύλλα 

παρατήρησης, έδειξε ότι καλύφθηκαν  σε ικανοποιητικό βαθµό οι απαιτήσεις του 

Αναλυτικού Προγράµµατος του µαθήµατος της γλώσσας. Από την άποψη για 

παράδειγµα της γραµµατικής, τα παιδιά γνώρισαν όλα τα προβλεπόµενα φαινόµενα 

και µάλιστα µέσα από τις πραγµατικές επικοινωνιακές συνθήκες κατά την 

επεξεργασία των παραγόµενων κειµένων. 

Η διαδικασία της επεξεργασίας των κειµένων (µονοτροπικών και πολυτροπικών) 

µε την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο κριτικού γραµµατισµού της 

τάξης. Οι µαθητές έµαθαν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους για την 

ανταπόκριση των κειµένων τους στους αρχικούς στόχους, να σέβονται και να 

εκτιµούν τη γνώµη των άλλων και να ασκούνται σε µεταγνωστικές δεξιότητες 

γλωσσικής αυτοδιόρθωσης των λαθών τους.  
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Η επιτυχής χρήση και κατανόηση της διαδικασίας της επεξεργασίας κειµένων 

αποδεικνύει τον εποικοδοµητικότερο τρόπο, µε τον οποίο χειρίζονταν τα νέα 

κειµενικά είδη και τη διαφορετική συµπεριφορά που είχαν στις οµαδικές εργασίες και 

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των κειµένων τους. 

Ως προς τους µαθητές µε προβλήµατα γλωσσικής έκφρασης (µορφές δυσλεξίας, 

αδυναµίες ανάγνωσης κ.ά.) εκτιµούµε ότι τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά, γιατί 

τους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν κείµενα και να εκφραστούν µε τον προφορικό 

λόγο, σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι στο ισχύον γλωσσικό πρόγραµµα και 

µάλιστα σε συνθήκες βιωµατικής έκφρασης. 

Στη διαδικασία εφαρµογής της έρευνας δράσης σηµαντικός είναι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην οργάνωση του γλωσσικού µαθήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες 

της τάξης του. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση είναι η ουσιαστική, από άποψη χρόνου 

και ποιότητας, επιµόρφωσή του. 

 

 

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Για τη συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν δύο τεστ κριτικού γραµµατισµού, 

ένα διαγνωστικό (pre-test) και ένα τελικό (post-test) (βλ. παράρτηµα), το  φύλλο 

παρατήρησης της διδασκαλίας (βλ. παράρτηµα) και η αποµαγνητοφώνηση των 

διδασκαλιών του. 

Τα τεστ κριτικού γραµµατισµού κατασκευάστηκαν για να αξιολογήσουν την 

ικανότητα των µαθητών/-τριών να εντοπίζουν και να ερµηνεύουν τις νοηµατικές, 

υφολογικές και κειµενικές, ρητές και υπόρρητες, επιλογές του συγγραφέα 

συγκεκριµένων κειµένων του γραπτού λόγου που τους δόθηκαν για ανάλυση καθώς 

και ενός τραγουδιού.  

Ως προς τη δοµή τους τα τεστ απαρτίζονταν από δυο µέρη. Το πρώτο µέρος 

περιελάµβανε το κείµενο και τις ερωτήσεις επί του κειµένου και το δεύτερο 

περιελάβανε µια εικόνα και  τους στίχους από ένα τραγούδι (το τραγούδι το άκουγαν 

ταυτόχρονα) και τις ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε 

να καλύπτουν το εννοιολογικό περιεχόµενο των προαναφερόµενων όρων. Ήταν όλες 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, γεγονός που προέκυψε κατά κύριο λόγο από τη φύση του 

γλωσσικού µαθήµατος αλλά και από τα ζητούµενα της έρευνας.   
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Οι συνθήκες εφαρµογής και των δύο τεστ ήταν ταυτόσηµες για όλα τα 

υποκείµενα: ίδια ώρα, ίδια διάρκεια, ίδιες προφορικές εντολές, αυστηρά και ακριβή 

κριτήρια κατά τη διόρθωση.  

Όσον αφορά το φύλλο παρατήρησης της διδασκαλίας το κατασκεύασα η ίδια (βλ. 

παράρτηµα) και είναι βασισµένο πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες της 

µεθοδολογική οργάνωσης  και της διεξαγωγής της ωριαίας διδασκαλίας, οι οποίοι 

είναι οι εξής (Ματσαγγούρας, 2007): 

• Τα περιεχόµενα και η εικόνα της διδασκαλίας και περιλάµβανε εννιά 

κατηγορίες που προέρχονται από τις φάσεις διδασκαλίας (Πηγιάκη, 2004:77-

79): επιστηµονική επάρκεια, προετοιµασία µαθήµατος, αξιοποίηση των 

γνώσεων του, αποτίµηση και αξιοποίηση των γνώσεων των µαθητών, 

αξιοποίηση προηγούµενης γνώσης, διέργεση ενδιαφέροντος, ενθάρρυνση, 

συµµετοχικότητα και ανατροφοδότηση. 

• Οι παιδαγωγικές όψεις και λεκτικά στοιχεία του δασκάλου και περιελάµβανε 

δεκαεφτά κατηγορίες: διάλογος, ερωτήσεις που αφορούν την αναγνώριση 

γραµµατικών φαινοµένων, ερωτήσεις που αφορούν την αναγνώριση 

συντακτικών φαινοµένων, ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση του 

λεξιλογίου, ερωτήσεις για την λειτουργία γραµµατικών και συντακτικών 

φαινοµένων, ερωτήσεις που αφορούν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειµένου, 

ερωτήσεις κατανόησης σχετικά µε τον ποµπό και τον δέκτη του κειµένου, 

ερωτήσεις που αφορούν το ιδεολογικό περιεχόµενο του κειµένου,  ερωτήσεις 

για την προθετικότητα του συγγραφέα, ερωτήσεις για την οπτική θέαση  του 

συγγραφέα, ερωτήσεις που αφορούν τις υφολογικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις των συντακτικών, µορφολογικών και υφολογικών επιλογών, 

ερωτήσεις που αφορούν την σηµειολογική λειτουργία πολυτροπικών 

κειµένων, ερωτήσεις για επανάληψη, εκµαίευση, παιδαγωγικό χιούµορ, 

χειρισµός απρόοπτων καταστάσεων, στάση δασκάλου, εκφραστικότητα, 

εµφάνιση. 

• Στρατηγική διδασκαλίας µε την ευρεία έννοια που περιλαµβάνει την πορεία, 

την µέθοδο ή τις µεθόδους επεξεργασίας και την µορφή παρουσίασης του 

διδακτικού αντικειµένου (Ματσαγγούρας, 2007: 188) και περιλαµβάνει 

τέσσερις κατηγορίες αφόρµηση, παρουσίαση νέας γνώσης, προσπέλαση του 
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διδακτικού αντικειµένου, µεθοδικότητα-ειρµός, ολοκλήρωση διδασκαλίας, 

αποτελεσµατικότητα ερωτήσεων του εκπαιδευτικού, παραγωγή γνώσης. 

• Γενικές διδακτικές αρχές και περιλάµβανε δέκα κατηγορίες διδακτικών αρχών 

των διδακτικών µεθόδων (Πηγιάκη, 2004: 101-106): αυτενέργεια, εποπτεία, 

εγγύτητα στη ζωή, βιωµατικότητα, διαθεµατικότητα, συνολικότητα, 

εξατοµίκευση, έρευνα και εργασία µαθητή ατοµική/ οµαδική. 

• Χρήση του κειµένου και περιλάµβανε τέσσερις κατηγορίες σύµφωνα µε την 

παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού (Χατζηλουκά- Μαύρη, 2010: 409): 

το κείµενο ως πλαίσιο επικοινωνίας, το κείµενο ως νοηµατική δοµή, το 

κείµενο ως κοινωνική πράξη και το κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης από 

τους µαθητές. 

 

Σε κάθε διδασκαλία που πραγµατοποιήθηκε συµπληρωνόταν και το φύλλο 

παρατήρησης της διδασκαλίας.  

Επίσης κατά την διάρκεια της έρευνας οι διδασκαλίες µαγνητοφωνούνταν και 

στην συνέχεια γινόταν η αποµαγνητοφώνηση τους έτσι ώστε να µπορούµε να δούµε 

τις ερωτήσεις κριτικού γραµµατισµού που έκανε ο εκπαιδευτικός κατά τις 

παρεµβάσεις. 

Για την ανάλυση των δεδοµένων δεν χρησιµοποιήθηκε κάποιο στατιστικό 

πρόγραµµα, αφού τα αποτελέσµατα των τεστ δεν εξετάστηκαν σε σχέση µε άλλες 

µεταβλητές π.χ. το φύλο ή τη σχολική επίδοση του κάθε µαθητή/-τριας. Εποµένως, το 

µόνο που χρειάστηκε να γίνει ήταν η εξαγωγή των µέσων όρων της επίδοσης τους 

στα δύο τεστ, ώστε να γίνει η σύγκριση και να διαπιστωθεί η επίδραση ή όχι της 

διδακτικής παρέµβασης. Όσον αφορά τα φύλλα παρατήρησης του εκπαιδευτικού, τα 

κείµενα των µαθητών και τις αποµαγνητοφωνήσεις των διδασκαλιών  έγινε ποιοτική 

ανάλυση των δεδοµένων τους µε βάση το παρακάτω σύστηµα κατηγοριών και 

υποκατηγοριών: 

 

10 Προσέγγιση του κειµένου ως επικοινωνία 

11 Έµφαση στις επικοινωνιακές περιστάσεις 

111 Ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης 

112 Επισήµανση πολυτροπικών στοιχείων 

12 Ανταπόκριση στις επικοινωνιακές περιστάσεις 
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13 ∆ιδασκαλία, προσαρµογή του λόγου των µαθητών  στα κειµενικά είδη 

που διδάσκονται 

131 Όσον αφορά την αγωγή λόγου 

132 Όσον αφορά την πρόσληψη λόγου 

 

20 Προσέγγιση του κείµενο ως κοινωνική πρακτική 

21 Η διάκριση της οπτικής γωνίας του συγγραφέα 

22 Επισήµανση περισσότερων από µια οπτικών γωνιών του συγγραφέα (αν  

απούσες ή παρούσες) 

23 Αναγνώριση της  άρρητης πολλές φορές προθετικότητας του 

συγγραφέα 

24 Σχολιασµό των πολιτισµικών και κοινωνικών προεκτάσεων του τύπου 

της οργάνωσης της πληροφορίας 

25Σχολιασµό της σηµειολογικής λειτουργίας της εικόνας της γλώσσας και 

του ήχου 

26 ∆ιαµόρφωση προσωπικών κρίσεων και απόψεων έναντι των 

νοηµάτων/µηνυµάτων του κειµένου 

27 Επίδραση των γλωσσικών φαινοµένων στο ύφος του κειµένου 

 

30 Προσέγγιση του κείµενο ως αποτύπωση του γλωσσικού  συστήµατος 

(γραµµατικής, ορθογραφίας, λεξιλογίου, σύνταξης) 

31 Το κείµενο όσον αφορά  γραµµατικά φαινόµενα 

32 Το κείµενο όσον αφορά συντακτικά φαινόµενα 

33 Το κείµενο όσον αφορά την ορθογραφία 

34 Το κείµενο όσον αφορά το λεξιλόγιο 

 

40 Το κείµενο ως δηµιουργία και πρωτότυπη σκέψη  

41Πρωτότυπες ιδέες στο περιεχόµενο 

42 Έξυπνες και ποικίλες πολυτροπικές συλλήψεις 

43 Πρωτότυπα συνθήµατα 
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9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι κύκλοι της έρευνας δράσης µας. Ξεκινάµε 

µε το σχεδιασµό της  κάθε παρέµβασης, την δράση µε την παρουσίαση των σχεδίων 

διδασκαλίας, την περιγραφή των διδασκαλιών παραθέτοντας κάποια κοµµάτια από 

τις αποµαγνητοφωνηµένες διδασκαλίες και εργασίες παιδιών. Κατά την ανάπτυξη 

των διδασκαλιών υπάρχουν προσχεδιασµένα βήµατα αλλά  και απροσχεδίαστα που 

προκύπτουν από την συνεργασία µε τους µαθητές. Τέλος, κλείνουµε µε τον 

αναστοχασµό και το σχεδιασµό του επόµενου βήµατος. 

 

 

9.1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

Αρχικά, όπως προαναφέραµε, πραγµατοποιήθηκε παρατήρηση της διδασκαλίας 

για µια εβδοµάδα για να µπορέσουµε να  αντιληφθούµε τι είδος γραµµατισµό κυρίως 

καλλιεργεί µε τη διδασκαλία του. Για την παρατήρηση του εκπαιδευτικού 

κατασκευάσαµε ένα φύλλο παρατήρησης εκπαιδευτικού και ένα τεστ βασισµένο στην 

θεωρία του κριτικού γραµµατισµού για να µπορέσουµε να δούµε αν τα παιδιά είναι 

σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήµατα κριτικού γραµµατισµού (βλ. εργαλεία 

συλλογής). Επίσης προτού πραγµατοποιηθεί η παρατήρησή µας έγινε µια δοµηµένη 

συνέντευξη  µε τον εκπαιδευτικό για να αντλήσουµε πληροφορίες για το προφίλ του 

καθώς και την γνώµη του για τον κριτικό γραµµατισµό και την προσωπική του 

θεωρία (βλ παράρτηµα). 

Από τη συνέντευξη µε τον εκπαιδευτικό προέκυψε όπως και ο ίδιος ανέφερε ότι 

στηρίζεται στην παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία δεν δίνει την δυνατότητα 

καλλιέργειας του κριτικού γραµµατισµού: «∆: Νοµίζω είµαι παραδοσιακός και 

ακολουθώ την δασκαλοκεντρική µέθοδο µε ερωταποκρίσεις και … εντάξει νοµίζω όχι 

κάτι άλλο… ακολουθώ µια παραδοσιακή διδασκαλία που δε βοηθάει πολύ τα παιδιά να 

αναπτύξουν µια κριτική σκέψη και να προβληµατιστούν περισσότερο ούτε για το πώς 

είναι γραµµένο ένα κείµενο ούτε πώς γράφουµε ένα κείµενο και τι µπορούµε να 

περάσουµε µέσα από ένα κείµενο» (βλ. παράρτηµα). 
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 Η εφαρµογή του διαγνωστικού τεστ είχε στόχο να εξακριβώσει το επίπεδο 

ανάπτυξης του κριτικού γραµµατισµού  των µελών της ερευνητικής οµάδας, πριν από 

τις διδακτικές παρεµβάσεις. 

 Τα κείµενα τους (βλ. παράρτηµα) αξιολογήθηκαν µε κριτήριο την ορθότητα 

και την πληρότητα του περιεχοµένου των απαντήσεων. Τα γραπτά βαθµολογήθηκαν 

στην κλίµακα του 100. Συνολικά οι µαθητές/-τριες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 13 

ερωτήσεις (κάποιες από αυτές είχαν και επιµέρους ερωτήµατα). Λόγω των επιµέρους 

ερωτηµάτων τους καθώς και της αυξηµένης βαρύτητάς τους οι ερωτήσεις δεν 

βαθµολογήθηκαν µε την ίδια βαρύτητα.  

Η µελέτη των απαντήσεων κατέδειξε ένα σηµαντικό έλλειµµα στην ικανότητα 

των µαθητών/-τριων να αντιλαµβάνονται κριτικά ένα κείµενο (το κείµενο ως 

κοινωνική πρακτική), να απαντάνε σε ερωτήσεις που χρειάζονται κριτική σκέψη και 

να αντιµετωπίζουν το κείµενο ως δηµιουργία και πρωτότυπη σκέψη.  Όσον αφορά το 

κείµενο ως νοηµατική δοµή και ως αποτύπωση του γλωσσικού συστήµατος οι 

µαθητές έχουν ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο.  Επίσης, πρέπει να επισηµάνω ότι 

η απουσία απαντήσεων σε κάποιες ερωτήσεις δεν οφείλεται σε έλλειψη χρόνου, αλλά 

στην αδυναµία τους να ανταποκριθούν σε αυτές. 

 

Συγκεκριµένα: 

� Στην 1η ερώτηση  στο υποερώτηµα 1α. «Από ποιον φορέα έχει συνταχτεί το 

κείµενο;»  
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�  Στο υποερώτηµα 1β.  «Με ποιο σκοπό»;  

 

 

 

 

 

� Στο υποερώτηµα 1γ. «Σε ποιους απευθύνεται;» 

 

 

� Στην ερώτηση 1δ. «Ποιους θίγει οικονοµικά;» 
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Συµπέρασµα:  Οι µαθητές µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά µε 

τον ποµπό, την προθετικότητα του συγγραφέα αλλά δεν µπορούν να 

εντοπίσουν τον δέκτη καθώς και αυτούς που επηρεάζει έµµεσα. 

� Στην 2η ερώτηση « Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν για τα παιδιά µε τη µεγάλη 

διάρκεια παραµονής τους στα ίντερνετ καφέ σύµφωνα µε το κείµενο;»  

 

Συµπέρασµα: Οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις κατανόησης του κειµένου. 

� Η 3η ερώτηση «Σύµφωνα µε το κείµενο ποια θέση παίρνει ο Συνήγορος του 

Παιδιού ως την πρόσβαση των παιδιών στα ίντερνετ καφέ και γιατί;»   
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Συµπέρασµα: ∆εν µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις  όσο αφορά την 

προθετικότητα του συγγραφέα.  

� Στην 4η ερώτηση στο υποερώτηµα 4α. « Που βρίσκεται το δηµοσιευµένο 

κείµενο;»  

 

 

Συµπέρασµα: Γίνεται αισθητή η απουσία ικανότητας των παιδιών να αντιληφθούν  

ότι το δηµοσιευµένο κείµενο βρίσκεται στο διαδίκτυο. Εποµένως  δεν µπορούν να 

συσχετίσουν το κείµενο µε το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. 

� Στο υποερώτηµα 4β. « Από πού το καταλαβαίνεται;»  
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Συµπέρασµα: Μόνο ένας µαθητήςαπό τους δυο που απάντησαν σωστά στο 

που βρίσκεται το δηµοσιευµένο κείµενο µπόρεσε να τεκµηριώσει την 

απάντηση του. 

� Στην 5η 
ερώτηση «Γράφτε µια επιστολή (150-200 λέξεις) προς τον Συνήγορο 

του Παιδιού µε την οποία να εκφράζετε την γνώµη σας για την πρόσβαση 

των παιδιών στα ίντερνετ καφέ;» Τα περισσότερα παιδιά δεν µπόρεσαν να 

γράψουν µια ικανοποιητική αποστολή ούτε όσο αφορά το περιεχόµενο της 

αλλά ούτε στις λέξεις που τους ζητήθηκε.  Ήταν πολύ φτωχά, χωρίς 

πρωτότυπες ιδέες. (βλ. παράρτηµα). 

�  Στο Β΄ µέρος του τεστ στην 1η ερώτηση «Ποιος είναι ο σκοπός του 

τραγουδιού;»  
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Συµπέρασµα: Στην πλειοψηφία όλοι οι µαθητές εντόπισαν το σκοπό του 

τραγουδιού.  

� Στην 2η ερώτηση «Σε ποιους απευθύνεται;»  

 

Συµπέρασµα: Οι σωστές και λάθος απαντήσεις ήταν περίπου ισάριθµες. Οι 

µαθητές έχουν  πρόβληµα στον εντοπισµό του δέκτη του κειµένου. 

� Στην 3η ερώτηση «Ποιους καταγγέλλει; Ποια χαρακτηριστικά έχουν;»  

 

Συµπεράσµα: Οι πλειοψήφία των µαθητών µπόρεσε να εντοπίσει ποιους 

καταγγέλνει ο συγγραφέας και ποια χαρακτηριστικά έχουν. 

� Στην 4η ερώτηση στο υποερώτηµα 4α. «Το τραγούδι συνοδεύεται από την 

παραπάνω  εικόνα: α) πως συνδέεται µε το κείµενο;»,  
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Συµπέρασµα: Η πλειοψηφία των µαθητών µπόρεσε να συνδέσει  και να 

κατανοήσει τη σηµασειολογική λειτουργία του τραγουδιού, ενός 

πολυτροπικού κειµένου. 

� Στο υποερώτηµα 4β. «Η λέξη “τιµωρούν” στην αφίσα από ποιες λέξεις του 

τραγουδιού µπορεί να αντικατασταθεί;» 

 

Συµπέρασµα: Η πλειοψηφία των µαθητών µπορούσε να απαντήσει στην 

ερώτηση λεξιλογίου. 
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� Στην 5η ερώτηση στο υποερώτηµα 5α. «Από πού είναι εµπνευσµένοι οι 

στίχοι;», 

 

Συµπέρασµα: Οι µαθητές δεν µπορούν να αντιληφθούν την σωστή απάντηση 

αν και είναι µια ερώτηση κατανόησης και να διακρίνουν την προθετικότητα 

του στιχουργού παρότι υπήρχε η ακριβή  απάντηση µέσα στο κείµενο. 

Στο υποερώτηµα 5β. «Ποιοι βοήθησαν στην µουσική του τραγουδιού;» 

 

Συµπέρασµα:  Τα περισσότερα παιδιά µπόρεσαν να κατανοήσουν µέσα από 

το κείµενο ποιοι βοήθησαν στην µουσική του τραγουδιού. Μπόρεσαν να 

εντοπίσουν την απάντηση η οποία ήταν ξεκάθαρη µέσα στο κείµενο. 

� Στην 6η ερώτηση «Ταιριάζουν οι στίχοι µε την µουσική; Τι προσδίδει η 

µουσική; Τι σας δηµιουργεί όταν ακούτε το τραγούδι;»,  
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Συµπέρασµα: Οι περισσότεροι µαθητές µπόρεσαν να αντιληφθούν την 

σηµασριολογική λειτουργία του ήχου και της σύνδεσης του µε τους στίχους. 

Επίσης µπόρεσαν να εκφράσουν τα συναισθήµατα που τους προκαλούνται. 

� Στην 7η ερώτηση «Συνεχίστε τις φράσεις του τραγουδιού µε δικές σας ιδέες» 

 

Συµπέρασµα: Γίνεται αντιληπτό ότι η δηµιουργική σκέψη των παιδιών είναι 

ανεπτυγµένη. 

� Στην 8η ερώτηση στο υποερώτηµα 8α. «Ποια έγκλιση χρησιµοποιείται στο 

τραγούδι;» 
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Συµπέρασµα: Οι µαθητές κατά πλειοψηφία µπορούν να εντοπίσουν  την 

έγκλιση που επικρατεί. Φαίνεται η µεγάλη ευκολία που έχουν στον εντοπισµό 

γραµµατικών φαινοµένων. 

�  Στο υποερώτηµα 8α. «Για ποιο λόγο έχει επιλεγεί η έγκλιση αυτή από τον 

στιχουργό;» 

 

     Συµπέρασµα: Γίνεται φανερό  ότι οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να  

αναγνωρίσουν της έγκλιση αλλά δεν µπορούν να αντιληφθούν την επιλογή της και 

την λειτουργία της. 

Συγκεκριµένα όσον αφορά τα αποτελέσµατα από τα  τεστ  του κριτικού 

γραµµατισµού από τους 24 µαθητές που δόθηκε το τεστ στο σχολείο  10 µαθητές 
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έγραψαν πάνω από την βάση (50) και συγκεκριµένα από 51-65 και 14 µαθητές 

έγραψαν κάτω από την βάση και συγκεκριµένα  από 3,5-46.5 (βλ. και παράρτηµα). 

Ο µέσος όρος που προκύπτει από την παραπάνω αξιολόγηση είναι  40,825/100 

(41%).  

 

Σχηµατικά η επίδοση αποδίδεται µε τα παρακάτω διαγράµµατα: 

 

 

 

 

 

Συνολικό συµπέρασµα: Είναι φανερή η έλλειψη καλλιέργειας του κριτικού 

γραµµατισµού στους µαθητές, καθώς η πλειοψηφία των µαθητών δεν µπόρεσε να 

γράψει πάνω από την βάση (50) στο τεστ του κριτικού γραµµατισµού.  Οι µαθητές 
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δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ένα κείµενο ως κοινωνική πρακτική και ως 

δηµιουργία και πρωτότυπη σκέψη. Αντίθετα, µπορούν να απαντήσουν µε ευκολία 

µόνο σε ερωτήσεις που προσεγγίζουν το κείµενο ως γλωσσικό σύστηµα και ως 

επικοινωνία. 

Από τα φύλλα παρατήρησης έγινε κατανοητό ότι ο εκπαιδευτικός ακολουθεί πιστά 

το δασκαλοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας, ενδιαφέρεται κυρίως για την αναγνώριση 

γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων. 

Τα αποτελέσµατα από τα φύλλα παρατήρησης πριν την παρέµβαση είναι τα εξής: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

• Η επιστηµονική επάρκεια του εκπαιδευτικού ήταν άριστη. Μπορούσε να 

απαντήσει άνετα σε όλες τις ερωτήσεις των µαθητών και πολλές φορές τους 

έδινε περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις από ρωτούσε κάποιος. 

• Ως προς την προετοιµασία του: ήταν πολύ καλά προετοιµασµένος, µπορούσε 

να χειριστεί πολύ ικανοποιητικά αυτά που έκανε στους µαθητές. 

• Η αξιοποίηση της γνώσης του ήταν άριστη σε σηµείο που να µην δίνει την 

δυνατότητα στους µαθητές να ενεργήσουν µε κριτική σκέψη και τους 

πρόσφερε την γνώση έτοιµη. 

• ∆εν υπήρχε αξιοποίηση των γνώσεων των µαθητών σε αρκετό βαθµό. Τους 

έδινε έτοιµη την γνώση χωρίς να αξιοποιεί τις γνώσεις που κατέχουν οι 

µαθητές.  

• ∆εν υπήρχε  παρά ελάχιστη αξιοποίηση της προηγούµενης γνώσης µόνο σε 

ότι αφορούσε γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα κυρίως  όπως η χρήση 

επιθέτων. 

• Η διέργεση του ενδιαφέροντος των µαθητών ήταν ελάχιστη µέχρι ανύπαρκτη. 

Μόνο σε µια διδασκαλία µέσω µιας εικόνας προκάλεσε το ενδιαφέρον των 

µαθητών. 

• Η ενθάρρυνση είναι πολύ µεγάλη από τον εκπαιδευτικό. Προσπαθεί να τους 

κάνει να συµµετέχουν µέσα στο µάθηµα. Τους ζητάει να απαντούν στο 

µάθηµα. Προέτρεπε τους µαθητές να µιλήσουν, να συµµετέχουν ενεργά στο 

µάθηµα, έπεισε µε τον τρόπο µε τον οποίο τους συµπεριφερόταν ότι µπορεί να 
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τους ακούσει µέσα από τα δικά τους τα’ αυτιά και ότι µπορεί να τους βλέπει 

µέσα από τα δικά τους µάτια. 

• Η συµµετοχικότητα των µαθητών ήταν αρκετά καλή. Όλοι οι µαθητές 

συµµετείχαν καθώς ο δάσκαλος τους έκανε ερωτήσεις εκτός από αυτούς που 

σήκωναν χέρι. Κάποια άτοµα δεν ήταν τόσο πρόθυµα να συµµετέχουν στο 

µάθηµα τα οποία είναι συγκεκριµένα. Επίσης, όσο αφορά την 

συµµετοχικότητα τα αγόρια είχαν πιο µεγάλη συµµετοχικότητα και ενεργό 

ρόλο από τα κορίτσια. 

• Η ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό ήταν ελάχιστη. Οι ερωτήσεις που 

προκαλούν τις σκέψεις των µαθητών ήταν σχεδόν ανύπαρχτες. 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 

• ∆εν υπάρχει διάλογος µε τα παιδιά. Ο δάσκαλος χρησιµοποιεί την 

παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας. Κατά τις διδασκαλίες ο δάσκαλός ρωτάει 

και οι µαθητές απαντάνε (ερωταποκρίσεις). 

• Οι ερωτήσεις που αφορούν  τα γραµµατικά φαινόµενα είναι οι περισσότερες. 

Ο δάσκαλος εστιάζει πολύ στα γραµµατικά φαινόµενα. 

• Οι ερωτήσεις που αφορούν τα συντακτικά φαινόµενα είναι ελάχιστες (π.χ. τι 

είναι ελλειπτικές προτάσεις). 

• Οι ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση του λεξιλογίου είναι πολλές. Ο 

εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο λεξιλόγιο και σ περίπτωση που 

κάποιος δε γνωρίζει κάποια λέξη τους βάζει να την σηµειώσουν στο τετράδιο 

για να την µάθουν. 

• Οι ερωτήσεις για την λειτουργία γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων 

είναι ανύπαρκτες. Το µόνο που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό είναι η 

αναγνώριση των γραµµατικών και συνταχτικών φαινοµένων. 

• Οι ερωτήσεις που αφορούν την αναγνώριση του ύφους και του είδους του 

κειµένου είναι ελάχιστες (µια φορά ζήτησε από τους µαθητές τι είδος 

κειµένου είναι και από πού το καταλαβαίνουν). 

• Οι ερωτήσεις που αφορούν το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι  ελάχιστες. (π.χ. 

τους ρώτησε που βρίσκονται τα άρθρα). 
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• Οι ερωτήσεις κατανόησης σχετικά µε τον ποµπό και τον δέκτη του κειµένου 

είναι σχετικά πάντα µε τον ποιος είναι ο ποµπός αλλά δεν κάνει καµία 

αναφορά στον δέκτη. 

•  Οι ερωτήσεις που αφορούν το ιδεολογικό περιεχόµενο είναι ανύπαρκτες. 

• Οι ερωτήσεις σχετικά µε την προθετικότητα του συγγραφέα είναι ελάχιστες. 

• Οι ερωτήσεις για την οπτική του συγγραφέα είναι ανύπαρκτες. 

• Οι ερωτήσεις που αφορούν τις υφολογικές  και κοινωνικές προεκτάσεις των 

συνταχτικών, µορφολογικών και υφολογικών επιλογών  είναι ανύπαρχτες. 

• Οι ερωτήσεις που αφορούν την σηµειολογική λειτουργία πολυτροπικών 

κειµένων είναι ελάχιστες (Κυρίως για τις εικόνες που συνοδεύουν τα κείµενα). 

• Οι ερωτήσεις για επανάληψη είναι αρκετές και κυρίως αφορούν το λεξιλόγιο. 

• ∆εν υπάρχει εκµαίευση. Οι ερωτήσεις που έκανε ο εκπαιδευτικός ήταν 

κλειστού τύπου χωρίς να προσπαθεί να βγάλει από τους µαθητές σκέψεις και 

γνώσεις. 

• Ο εκπαιδευτικός είχε παιδαγωγικό χιούµορ. 

• Ο χειρισµός απρόοπτων καταστάσεων ήταν πολύ καλός. Τόνιζε το όνοµα του 

µαθητή  που κάνει φασαρία  χωρίς να κάνει κάτι άλλο ο εκπαιδευτικός ή τοθ 

τονίζει ότι ακούγεται και τον ρωτάει αν µιλάει για κάτι σχετικό µε το µάθηµα. 

• Η στάση του δασκάλου είναι πολύ καλή. Η κίνηση του, οι χειρονοµίες, οι 

µορφασµοί ήταν αρκετά προσεγµένα. 

• Η εκφραστικότητα του εκπαιδευτικού ήταν µεγάλη. Μόνο από τις εκφράσεις 

του προσώπου του τους  έδινε βοήθεια. Η  εκφραστικότητα του δασκάλου 

γινόταν αισθητή στους µαθητές καθώς µε την εκφραστικότητα του τα παιδιά 

καταλάβαιναν τι ήθελε ο δάσκαλος. 

• Η εµφάνιση του εκπαιδευτικού ήταν πολύ καλή. Ο δάσκαλος είχε  

προσεγµένη εµφάνιση και συµπεριφορά. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

• Όσον αφορά την αφόρµηση δεν υπάρχει. Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει αµέσως µε 

την ορθογραφία και τους ζητάει κατευθείαν να πάνε στο βιβλίο για να κάνουν 

τις ασκήσεις. 



99 

 

• Η παρουσίαση της νέας γνώσης γίνεται συνήθως από το βιβλίο ή στο πίνακα 

και την παρουσιάζει ο ίδιος. 

• Η προσπέλαση του αντικειµένου ήταν πολύ καλή. Κατάφερε να φέρει κατά το 

µεγαλύτερο βαθµό εις πέρα τους διδακτικούς στόχους που είχε θέσει στα 

µαθήµατα. 

• Όσον αφορά µεθοδικότητα πολύ καλή, καθώς όλα είχαν µια λογική σειρά 

όπως πραγµατευόντουσαν. 

• Όσον αφορά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας δεν πραγµατοποιείται. Ο 

διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί στον εκπαιδευτικό µε αποτέλεσµα η 

διδασκαλία να σταµατάει απότοµα  µε το χτύπηµα του κουδουνιού. 

• Όσο αφορά την αποτελεσµατικότητα των ερωτήσεων του εκπαιδευτικού 

εκπαιδευτικών  δεν είναι µεγάλη. Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις στους 

µαθητές, οι οποίες ζητούν µόνο ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή να απαντήσουν σε κάτι που 

τους έχει βάλει να γράψουν. 

• Όσον αφορά την παραγωγή γνώσης: ήταν ελάχιστη. Στους µαθητές δόθηκε η 

ευκαιρία παραγωγής γνώσης µόνο όταν έµαθαν την διαδικασία να γράφουν 

περιγραφικά κείµενα και αγγελίες. 

• ∆εν υπήρχε καθόλου αυτενέργεια. ∆ε δόθηκε από τον εκπαιδευτικό αφορµές 

για δηµιουργικό διάλογο µε τους µαθητές ούτε η ευκαιρία να πάρει το µάθηµα 

τις κατευθύνσεις που θα δώσουν οι µαθητές. 

• Στην εποπτεία ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τον πίνακα και τον χάρτη και 

βιβλίο. Χρησιµοποιεί το πίνακα για να τους φτιάχνει σχεδιαγράµµατα π.χ. τη 

δοµή ενός άρθρου για να διευκολύνει τους µαθητές. 

• Υπάρχει µεγάλη εγγύτητα στη ζωή. Τους φέρνει πολλά παραδείγµατα από τη 

ζωή για να τους κάνει πιο εύκολη την γνώση. 

• Η βιωµατικότητα υπάρχει παρά πολύ. Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις που   

συνδέουν το νόηµα του κειµένου ή της νέας γνώσης µε τη ζωή των µαθητών. 

• ∆ιαθεµατικότητα δεν υπήρξε καθόλου κατά τις διδασκαλίες του 

εκπαιδευτικού. ∆ε υπήρχε συσχέτιση µε άλλα µαθήµατα. 

• Τα περισσότερα παιδιά συµµετείχαν στο µάθηµα εκτός από δύο αγοράκια. 

• Εξατοµίκευση ήταν πολύ καλή. Ο δάσκαλος πήγαινε πάνω από τα κάθε παιδί 

για να τον βοηθήσει σε τυχών δυσκολίες. 
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• Όσον αφορά την έρευνα ο εκπαιδευτικός δεν έκανε κάτι τέτοιο µέσα στην 

τάξη. Ήταν προσκολληµένος στην παραδοσιακή εργασία. 

• Οι εργασίες των µαθητών ήταν όλες ατοµικές. Οµαδικές εργασίες δεν 

υπήρχαν. 

• Η συµµετοχή των µαθητών στην ανεύρεση της γνώσης ήταν ελάχιστη µέχρι 

ανεπαρκής. Αυτό συνέβαινε µε κάποιες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού. Κυρίως 

όµως η γνώση προσφέρεται στους µαθητές έτοιµη από τον εκπαιδευτικό. 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

• Ο εκπαιδευτικός ασχολείται µε το πλαίσιο του κειµένου. ( π.χ. τους µίλησε για 

την  χρήση της αγγελίας, πού βρίσκεται κτλ.) 

• Ασχολείται µε την νοηµατική δοµή των κειµένων. Εκεί ο εκπαιδευτικός δίνει 

την µεγαλύτερη βαρύτητα όσο αφορά το νόηµα του κείµενου. 

• ∆ε γίνεται καµία αναφορά για το κείµενο ως κοινωνική πράξη από τον 

εκπαιδευτικό. 

• Το κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης δεν έγινε ποτέ κατά τις διδασκαλίες 

 

Συµπέρασµα: Μέσα από τα τεστ του κριτικού γραµµατισµού που συµπλήρωσαν τα 

παιδιά, την παρατήρηση του τρόπου διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, καθώς και των 

αποµαγνητοφωνηµένων διδασκαλιών έγινε φανερή η πλήρης απουσία κριτικού 

γραµµατισµού.  

 Γίνεται κατανοητό λοιπόν από όσα αναφέραµε σχετικά την δασκαλοκεντρική 

µέθοδο και από τα  αποτελέσµατα των φύλλων παρατήρησης του εκπαιδευτικού ότι 

στις διδασκαλίες του αναπτύσσεται κυρίως ο αναγνωριστικός  γραµµατισµός και σε 

µικρό επίπεδο ο λειτουργικός γραµµατισµός καθώς οι ερωτήσεις  που κάνει ο 

εκπαιδευτικός αφορούν κυρίως την αναγνώριση συντακτικών και γραµµατικών 

φαινοµένων. Βασικό µέληµα του εκπαιδευτικού είναι οι µαθητές να µπορούν να 

εντοπίζουν τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα και να κατανοούν το νόηµα των 

λέξεων. Όσο αφορά τα κείµενα τα αντιµετωπίζει απλά ως νοηµατική δοµή. Επίσης, η 

έλλειψη κριτικού γραµµατισµού γίνεται ορατή και µέσα από το pre test κριτικού 

γραµµατισµού που συµπλήρωσαν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν µπόρεσαν να 
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ανταπαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις κριτικού γραµµατισµού ενώ  σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν το λεξιλόγιο και γραµµατικά φαινόµενα απάντησαν κατά πλειοψηφία 

σωστά. Ο κριτικός γραµµατισµός είναι ανύπαρκτος καθώς τον βασικό ρόλο στην 

διδασκαλία τον έχει ο εκπαιδευτικός καθώς ακολουθεί την δασκαλοκεντρική µέθοδος 

διδασκαλίας στηρίζεται κυρίως στα γλωσσικά και συντακτικά φαινόµενα, 

ενδιαφέρεται µόνο για την γλωσσική και νοηµατική δοµή του κειµένου και 

προσφέρει έτοιµη την γνώση στα παιδιά. 

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

                       9.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

Θεωρήσαµε µέσα από τα αποτελέσµατα της παρατήρησης στα οποία έγινε 

εµφανής η  µη καλλιέργεια κριτικού γραµµατισµού µέσα από την δασκαλοκεντρική 

µέθοδο που χρησιµοποιούσε ο εκπαιδευτικός  ότι  θα ήταν καλό στον πρώτο κύκλο 

της έρευνα µας να αλλάξουµε τον τρόπο της διδασκαλίας και να πραγµατοποιήσουµε 

τις διδασκαλίες µε βάση την πολυτροπικότητα και τους πολυγραµµατισµούς (βλ 

θεωρητικό σελ. 40-46). 

Ο κριτικός γραµµατισµός συνδέεται άµεσα µε τη πολυτροπικότητα καθώς ορίζει 

το κείµενο ως πολυτροπική οντότητα. Έτσι η πολυτροπικότητα αποτελεί αντικείµενο 

επεξεργασίας και προσέγγισης γιατί είναι  ένα  έντονο στοιχείο των κειµένων που 

παράγονται στη σύγχρονη κοινωνία.  

Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο των διδασκαλιών βασίστηκε στην πρόταση των 

Πολυγραµµατισµών (Multiliteracies),σύµφωνα µε την οποία, εκτός από την 

γλωσσική ανάλυση, γίνονται πραγµατολογικές, κοινωνιολογικές και σηµειωτικές 

αναλύσεις, που όλες µαζί συνεισφέρουν στην κατανόηση εικόνων, πινάκων, 

διαγραµµάτων, σχεδίων κλπ., στοιχείων που υπάρχουν σε ένα σύγχρονο πολυτροπικό 

κείµενο, όπως είναι το διαφηµιστικό κείµενο (Cope & Kalantzis, 2000). Λόγω, όµως, 

του περιορισµένου χρόνου, περιέλαβε 3 από τα 4 στάδια, δηλαδή την Πλαισιωµένη 

Πρακτική (Situated Practice), την Ανοιχτή ∆ιδασκαλία (Overt Instruction) και την 

Κριτική Πλαισίωση (Critical Framing), χωρίς να περιληφθεί η Μετασχηµατισµένη 

Πρακτική (Transformed Practice). 
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Περιείχε στοιχεία από την Πρακτική µέσω Καταστάσεων, διότι χρησιµοποιήσαµε 

έντυπες διαφηµίσεις ως υλικό (∆ιαθέσιµα σχέδια νοήµατος), που ανήκουν στον 

κόσµο της εµπειρίας των µαθητών. Ήταν Ανοιχτή ∆ιδασκαλία, διότι ασχολήθηκε µε 

την συστηµατική ανάλυση και κατανόηση των διαφηµίσεων και των διαδικασιών 

σχεδιασµού τους και διότι εισήγαγε τους µαθητές, στο µέτρο του δυνατού και 

λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, σε «µεταγλωσσικούς» όρους σχετικά µε την 

έντυπη διαφήµιση. Ήταν Κριτική, διότι, µέσα από την ανάλυση την διαφήµισης, οι 

µαθητές αποστασιοποιήθηκαν απ’ αυτή και την ερµήνευσαν κριτικά µέσα στο 

κοινωνικό συγκείµενο που την παρήγαγε. Έγινε συζήτηση για την λειτουργία των 

πολυτροπικών κειµένων, την επίδραση της διαφήµισης  και την σχέση αυτών των 

ειδών κειµένου µε την κοινωνική πραγµατικότητά. Εκφράστηκαν οι απόψεις των 

µαθητών πάνω στις διαφηµίσεις και συζητιούνται τι υπόρρητα µηνύµατα µας περνούν 

και µε ποιο τρόπο ώστε να αγοράσουµε ένα προϊόν. 

 

 

9.2.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Κατά την πρώτη παρέµβαση µας ασχοληθήκαµε µε την διαφήµιση και µε το θέµα 

του ρατσισµού σύµφωνα µε τους πολυγραµµατισµούς και την πολυτροπικότητα. 

Σκοπός των διδασκαλιών µας ήταν οι µαθητές µας να γνωρίσουν τα µέρη και την 

λειτουργία της διαφήµισης και  να  ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέµα του 

ρατσισµού. Βασικό µας µέληµα ήταν η καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού  

µέσα από δραστηριότητες σχετικές µε αυτά τα θέµατα. 

Συγκεκριµένα οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη κριτικού γραµµατισµού ήταν 

οι εξής: 

• Συζήτηση πώς λειτουργεί η διαφήµιση και συγκεκριµένα η «µαύρη 

διαφήµιση». Μέσα από αυτή την δραστηριότητα µας ενδιέφερε οι µαθητές 

να κατανοήσουν την λειτουργία της διαφήµισης, ποιες είναι οι προθέσεις 

των δηµιουργών της, τι αποσιωπούν και ποιες υπόρρητες παραδοχές 

προσπαθούν να περάσουν. 

• Παρουσίαση των διαφηµίσεων και των βασικών χαρακτηριστικών της 

καθώς και η γνωριµία/επαφή µε την ορολογία/µεταγλώσσα των δοµικών 
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χαρακτηριστικών των έντυπων διαφηµίσεων (σύνθηµα, λογότυπος, εικόνα, 

πληροφοριακό κείµενο, σύµβολα) όσο και τη µέθοδο ανάλυσης του 

οπτικού µηνύµατος: «∆: Λοιπόν έχουµε την πρώτη διαφήµιση. Να δούµε την 

εικόνα. Καταρχήν τι κάνουµε µε τι διαφήµιση; Ξέρετε; Με ποιόν τρόπο η 

διαφήµιση ενηµερώνει και προσπαθεί να πείσει τον καταναλωτή για το 

προϊόν που διαφηµίζει. Ποιά είναι η δουλειά της διαφήµισης γιατί υπάρχουν 

οι διαφηµίσεις και φτιάχνουν πολύ ωραίες διαφηµίσεις και παίζουν 

ηθοποιοί, παίζουν διάφοροι, µουσικές ωραίες!». Μέσα από αυτήν την 

δραστηριότητα  θέλαµε να καταστήσουµε το µαθητή ικανό να εντοπίζει 

την πραγµατικότητα που δηµιουργεί και παρουσιάζει η διαφήµιση και τον 

τρόπο µε το οποίο προσπαθεί να το πετύχει. 

• Συζήτηση  για τα µειονεκτήµατα και το σκοπό της διαφήµισης µε στόχο να 

ακουστούν οι απόψεις των παιδιών και να αναπτυχθεί η κριτική τους 

σκέψη: «∆: Έχετε δει καµιά διαφήµιση που να µιλάει ή να γράφει για τα 

µειονεκτήµατα; Έχει δει κάποιος;», «Μ: Λένε µερικά ψέµατα για να 

νοµίζουν οι άλλοι ότι είναι πολύ καλό και οι άλλοι να το αγοράζουνε», «Μ: 

Εγώ έχω δει διαφήµιση! Το τσιγάρο! Πού λέει “ το τσιγάρο σκοτώνει!”»   

Μέσα από αυτήν την συζήτηση θέλαµε να καταστούν τα παιδιά ικανά να 

αµφισβητήσουν ό,τι προβάλλεται ως φυσικό ή ουδέτερο και να δούνε όλες 

τις πτυχές του,  πράγµα στο οποίο αποσκοπεί άµεσα ο κριτικός 

γραµµατισµός. 

• Αντιπαράθεση των παιδιών ανά οµάδες των δύο  πάνω στο θέµα της 

κατανάλωσης γλυκών (θετικά - αρνητικά σηµεία): «∆: Λέει τρως γλυκά και 

δε παχαίνεις! Θέλω εδώ την άποψη σας. Είναι αλήθεια αυτό; Ισχύει; 

Μήπως υπερβάλει, δεν υπερβάλει; Μήπως έπρεπε να πει όσα γλυκά και να 

φας δε παχαίνεις;». Μέσα από τις διαλεκτικές αντιπαραθέσεις των 

µαθητών θέλαµε να καταστούν ικανοί να διατυπώνουν, να εξηγούν και να 

υπερασπίζονται τις απόψεις τους. 

• Συζήτηση για το ρόλο της διαφήµισης όσον αφορά την παραπλάνηση των 

παιδιών και τις επιπτώσεις στη παχυσαρκία, τον παιδικό διαβήτη και τις 

ασθένειες των δοντιών των παιδιών. Μέσα από αυτήν την δραστηριότητα 

προσπαθήσαµε να δείξουµε στα παιδιά τους µηχανισµούς πειθούς που 

χρησιµοποιεί η διαφήµιση καθώς και να µπορούν να αντιληφθούν τους 
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τρόπους άσκησης εξουσίας που υλοποιούνται µέσα από την χρήση της 

γλώσσας.  

• Ανάλυση των διαφηµίσεων µε σκοπό την εξέταση της λειτουργίας των 

εγκλίσεων στο κείµενο της διαφήµισης (προστακτική και σηµεία στίξης) 

έτσι ώστε να µπορέσουν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την επιλογή 

των συγκεκριµένων εγκλίσεων και σηµείων στίξης και να µπορούν να 

αντιληφθούν πώς µέσα από την χρήση της γλώσσας µπορεί να ασκηθεί 

εξουσία.  

• Να εντοπίσουν τα παιδία τι απεικονίζει η εικόνα (βλ. παράρτηµα), να 

µιλήσουν για αυτό και να εντοπίσουν τα συναισθήµατα και το κρυφό 

µήνυµα που προβάλει η εικόνα: «∆: Για να δούµε: Πείτε µου στην 

φωτογραφία αυτή εδώ που έχετε όλοι, τι ακριβώς συµβαίνει εδώ πέρα;», 

«Μ: ∆είχνει ότι είναι ένα καφέ αυγό και ότι τα υπόλοιπα αυγά δε το θέλουν 

γιατί τα πρόσωπά τους βγάζουν κακία». «Μ: ∆είχνει µοναξιά» «Μ: 

Στεναχώρια» «Μ: Οι δύο είναι οι ρατσιστές». Μέσα από τη συζήτηση  

θέλαµε τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι όλα τα «αυγά-άνθρωποι» είναι 

ίδια εσωτερικά αν και διαφέρουν εξωτερικά. Βασικός µας στόχος ήταν τα 

παιδιά να σχολιάσουν την σηµειολογική  λειτουργία της εικόνας και να 

αναπτύξουν κριτική αντίσταση σε σαφή ή υπονοούµενα νοήµατα που 

συµβάλλουν στην καταπίεση οµάδων, στη διαιώνιση έκφυλων 

στερεοτύπων, σε διαφοροποιήσεις µε βάση το φύλο, τη διαφορετικότητα 

κλπ. 

• Η επίδειξη φωτογραφίας που απεικόνιζε ένα σύνθηµα στο τοίχο. Έγινε η 

συζήτηση πάνω στις έννοιες  του ρατσισµού και του ρατσιστή και έτσι να 

φανούν και οι δυο οπτικές: «∆: Ποιοι λέει ότι είναι κατώτεροι από όλους 

τους ανθρώπους;», «Μ: Οι ρατσιστές», «∆: Ποιος του θεωρεί τους 

ρατσιστές;». Προσπαθήσαµε να κάνουµε τους µαθητές να σχολιάσουν την 

σηµειολογική  λειτουργία της εικόνας. 

•  Η επίδειξη φωτογραφίας που απεικόνιζε ένα graffiti  µε ένα σύνθηµα για 

τον ρατσισµό (βλ. παράρτηµα). Ακολούθησε συζήτηση για το θέµα του 

ρατσισµού και έγινε σύνδεση και µε τα µέρη της διαφήµισης (σλόγκαν, 

χρώµατα, κείµενο): «∆: Τι είναι αυτό στην αφίσα; Τι σας θυµίζει σε σχέση 

µε την διαφήµιση που κάναµε; Πώς λέγεται αυτό το κοµµατάκι;» 
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Προσπαθήσαµε να κάνουµε τους µαθητές να σχολιάσουν την 

σηµειολογική  λειτουργία της εικόνας και να διαµορφώσουν απόψεις και 

θέσεις πάνω στο µήνυµα που προβάλει η εικόνα. 

• Η προσέγγιση του κειµένου που είναι από ένα blog στο διαδίκτυο  (βλ 

παράρτηµα) στη οποία τα παιδία έπρεπε να αναλύσουν τη µορφή του 

κειµένου, να εντοπίσουν τον τίτλο, τον υπότιτλο,   το είδος του κειµένου 

και  της γραµµατοσειράς και το συγγραφέα καθώς επίσης και την 

προέλευση του άρθρου: «∆: Έχετε δει ένα τέτοιο κείµενο;  Τι σας θυµίζει; 

Τι µέρη είχε το άρθρο που είχαµε κάνει την προηγούµενη φορά σας θυµίζει 

αυτό; Η µορφή του; Τα γράµµατα του τι σας θυµίζουν;» «Μ: Είναι στο 

Ίντερνετ». Προσπαθήσαµε µέσα από αυτή την δραστηριότητα να γίνουν οι 

µαθητές ικανοί να σχολιάζουν πολιτισµικές και κοινωνικές προεκτάσεις 

του τύπου και της οργάνωσης της πληροφορίας. 

• Εξετάστηκε η έννοια της ξενοφοβίας και οι επιπτώσεις της καθώς και η 

σύνδεση µε τη καθηµερινή ζωή (δράση της Χρυσής Αυγής) µέσα από 

προσωπικές εµπειρίες των παιδιών: «∆: Τι είναι ξενοφοβία;  Ποιοι 

εκδηλώνουν ξενοφοβία;» « ∆: Τι προκαλεί ο ρατσισµός;» ∆: Τι κάνουµε µε 

το ρατσισµό; Τι βλέπουµε στα κανάλια µε την Χρυσή αυγή που ασχολούνται 

µε αυτό. Πού κυνηγάνε του ξένους, ενώ το πρόβληµα είναι άλλο και 

αποπροσανατολιζόµαστε». Προσπαθήσαµε  τα παιδιά να αναπτύξουν την 

ικανότητα να κατανοούν την επιβολή µιας ιδεολογικά διαµορφωµένης 

κοινωνικής πραγµατικότητας και µπορούν  να εντοπίζουν τα στερεότυπα 

και τις προκαταλήψεις που κρύβει ο λόγος της Χρυσής Αυγής. 

• Συζήτηση για το ενδεχόµενο της προσωπικής τους µετανάστευσης και  

αναλύθηκε ο ορισµός του ρατσισµού, τα είδη του ρατσισµού (κοινωνικός, 

φυλετικός, εθνικός, θρησκευτικός): «∆: Άµα πας στο Σουδάν πώς θα σε 

αντιµετωπίσουν; Βάλε τον εαυτό σου στην θέση του… πρέπει να σκέφτεστε 

αυτό το ενδεχόµενο γιατί είναι πολύ πιθανό να πάτε σε µια άλλη χώρα». 

Μέσα από αυτή  την δραστηριότητα προσπαθήσαµε να διαµορφώσουµε 

τους µαθητές σε κριτικά υποκείµενα καθώς τους βάλαµε να δούνε το 

ρατσισµό από µια διαφορετική οπτική. 

•  Συζήτηση µε η οποία ξεκίνησε  µε την προβολή φωτογραφίας (βλ. 

παράρτηµα) που απεικόνιζε τη διαφήµιση της coca cola µε τον Αι Βασίλη. 
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Ακολούθησε συζήτηση για την αφίσα µε στόχο την ανάλυση του τρόπου 

λειτουργίας της διαφήµισης (λογότυπο, χρώµα στολής, σλόγκαν και όνοµα 

προϊόντος, συναισθήµατα): «∆: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της 

διαφήµισης; Τι πρέπει να έχει η διαφήµιση; Τι προκαλεί το έντονο χρώµα 

µιας διαφήµισης;». Έγινε προσπάθεια διάκρισης του ορθόδοξου Αγίου 

Βασιλείου από τον καθολικό Αι Βασίλη (σύνδεση µε θρησκευτικά): «∆: 

Είναι ο Αι Βασίλης ο δικός µας;» «∆: Από πού προέρχεται;». Στην ανάλυση 

του χρώµατος της στολής του Αι Βασίλη ζητήθηκε από τα παιδιά να 

εντοπίσουν το χρώµα και τη σχέση µε το απεικονιζόµενο προϊόν 

(λογότυπο coca cola): «∆: Γιατί φοράει κόκκινη στολή;» «Μ: Γιατί 

διαφηµίζει την coca cola». Κατόπιν, αναλύθηκε ο τρόπος λειτουργίας της 

διαφήµισης και η επίδραση της στη δηµιουργία συναισθήµατος 

(κοριτσάκι- αγκαλιά- χαµόγελο). ∆όθηκε έµφαση από τον εκπαιδευτικό σε 

ερωτήσεις κριτικής διερεύνησης: «∆: Πως κοιτάει ο Αι Βασίλης το 

κοριτσάκι; Σου θυµίζει κάτι; Τι ατµόσφαιρα µας γεννάει; « Με τι τον 

συνδέουν το Αι Βασίλη στην αφίσα;» «Γιατί έβαλαν το λογότυπο στα 

αριστερά;». Προσπαθήσαµε να καταστήσουµε ικανούς τους µαθητές να 

σχολιάζουν την σηµειολογική λειτουργία της εικόνας σε ένα πολυτροπικό 

κείµενο καθώς και να µπορέσουν να αντιληφθούν ότι δεν αναπαριστά τη 

πραγµατικότητα µε ουδέτερο και αντικειµενικό τρόπο αλλά µε µονοµερή 

τρόπο που ευνοεί συγκεκριµένες απόψεις και ιδέες.  

• Συζήτηση πάνω στη προβολή  αφίσας (βλ. παράρτηµα) που απεικόνιζε της 

διαφήµιση της ΝΟΥΝΟΥ. Ακολούθησε συζήτηση για την αφίσα µε στόχο 

την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της διαφήµισης (λογότυπο, µωρό που 

κοιµάται, σλόγκαν και όνοµα προϊόντος, θέση ονόµατος εταιρείας, 

συναισθήµατα). Στη συζήτηση δόθηκε έµφαση από τον εκπαιδευτικό σε 

ερωτήσεις κριτικής διερεύνησης µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των 

παιδιών πάνω στα  «κρυφά» µηνύµατα της διαφήµιση και να είναι ικανά 

να σχολιάσουν την σηµειολογική της λειτουργία. 

• Συζήτηση πάνω στη προβολή αφίσας που απεικόνιζε της διαφήµιση της 

ΝΟΥΝΟΥ. Ακολούθησε συζήτηση για την αφίσα µε στόχο την ανάλυση 

του τρόπου λειτουργίας της διαφήµισης (λογότυπο, µπάλα ποδοσφαίρου, 

σφυρίχτρα σλόγκαν και όνοµα προϊόντος, θέση ονόµατος εταιρείας, 
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συναισθήµατα). Στη συζήτηση διερευνήθηκε ο τρόπος σχεδιασµού και 

δηµιουργίας µιας αφίσας διαφήµισης (χρώµατα, δοµή) καθώς και ο τρόπος 

επιρροής του αγοραστικού κοινού (παιδιά). 

 

Κατά την διάρκεια της παρέµβασης γινόταν ηχογράφηση, συµπληρώνονταν τα 

φύλλα παρατήρησης του εκπαιδευτικού και συλλέχτηκαν τα κείµενα που παρήγαγαν 

τα παιδιά κατά τις δραστηριότητες κριτικού γραµµατισµού (βλ. παράρτηµα). 

 

  

9.2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ 

 

Η ανάλυση των δεδοµένων µας (φύλλα παρατήρησης διδασκαλιών, κείµενα 

µαθητών και οι αποµαγνητοφωνήσεις των διδασκαλιών) έγινε µε µια ποιοτική 

ανάλυση µε βάση τέσσερις κατηγορίες που προαναφέραµε.  

 

 

10 Προσέγγιση του κείµενο ως επικοινωνία 

 

Το κείµενο αντιµετωπίζεται αρκετά ως επικοινωνία από τον εκπαιδευτικό και 

κυρίως εντοπίζουµε τις υποκατηγορίες 11, 12 και 13. Από την άλλη πλευρά, οι 

µαθητές αντιµετωπίζουν το κείµενο ως επικοινωνία σε µικρό βαθµό. Κυρίως 

απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού. 

 

«∆:  Κάτι άλλο που µπορείτε να προσέξετε στην εικόνα;» 

«Μ: Μοιάζει µε άρθρο.» 

«Μ: Είχε τίτλο και υπότιτλο» 

 

11 Έµφαση στις επικοινωνιακές περιστάσεις 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε ερωτήσεις που προωθούν την 

κατάκτηση των επικοινωνιακών περιστάσεων και πιο συγκεκριµένα σε ερωτήσεις 

σχετικά µε την σχέση του ποµπού και των κοινωνικών ρόλων, καθώς και στην 
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επισήµανση πολυτροπικών στοιχείων. Οι µαθητές µπόρεσαν να απαντήσουν µε 

αρκετή ευκολία όσον αφορά  ερωτήσεις  σχετικές µε τον ποµπό των κειµένων και τα 

πολυτροπικά στοιχεία τους. 

 

«∆: Σε ποιον µπορεί να λέει stop;» 

«Μ: Απευθύνεται στους ρατσιστές.» 

«∆:  Κάτι άλλο που µπορείτε να προσέξετε στην εικόνα;» 

«Μ: Είναι αυγά και  µισούν το µεσαίο.» 

 

111 Ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε ερωτήσεις σχετικά µε την σχέση του 

ποµπού και των κοινωνικών ρόλων. Ιδιαίτερη εντύπωση µας έκανε η αναφορά του  

εκπαιδευτικού µόνο όσον αφορά τον ποµπό και τους κοινωνικούς ρόλους και η 

παντελής απουσία αναφοράς στον δέκτη. Οι µαθητές απαντούν µε ευκολία στις 

ερωτήσεις που αναφέρονται στον ποµπό και στους κοινωνικούς ρόλους των 

κειµένων. 

 

«∆: Ποια είναι η δουλεία της διαφήµισης γιατί υπάρχουν οι διαφηµίσεις και φτιάχνουν 

πολύ ωραίες διαφηµίσεις και παίζουν ηθοποιοί, παίζουν διάφοροι, µουσικές ωραίες!» 

«∆: Σε ποιον µπορεί να λέει stop;» 

«Μ: Απευθύνεται στους ρατσιστές.» 

«Μ: Είναι ενηµερωτική» 

«Μ: Είναι στο Ίντερνετ» 

 

112 Επισήµανση πολυτροπικών στοιχείων 

 

Υπήρχε έντονη επισήµανση των πολυτροπικών στοιχείων από τον εκπαιδευτικό 

για να µπορέσει να καταστήσει ικανούς τους µαθητές να τα εντοπίζουν και έπειτα να 

παράγουν και αυτοί τα δικά τους πολυτροπικά κείµενα. Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν 

σε µεγάλο βαθµό τόσο στον εντοπισµό των πολυτροπικών στοιχείων όσο και στην 

παραγωγή των δικών τους πολυτροπικών κειµένων.  
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«∆: Λοιπόν έχουµε την πρώτη διαφήµιση. Να δούµε την εικόνα. Καταρχήν τι κάνουµε 

µε τι διαφήµιση; Ξέρετε; Με ποιόν τρόπο η διαφήµιση ενηµερώνει και προσπαθεί να 

πείσει τον καταναλωτή για το προϊόν που διαφηµίζει. Ποια είναι η δουλειά της 

διαφήµισης γιατί υπάρχουν οι διαφηµίσεις και φτιάχνουν πολύ ωραίες διαφηµίσεις και 

παίζουν ηθοποιοί, παίζουν διάφοροι, µουσικές ωραίες!» 

 

 Σχολιασµός της αφίσα µε στόχο την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της 

διαφήµισης (λογότυπο, χρώµα στολής, σλόγκαν και όνοµα προϊόντος, 

συναισθήµατα): «∆: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της διαφήµισης; Τι πρέπει να έχει η 

διαφήµιση; Τι προκαλεί το έντονο χρώµα µιας διαφήµισης;». 

 

Η επίδειξη φωτογραφίας (βλ. παράτηµα σελ.) που απεικόνιζε ένα σύνθηµα στο τοίχο. 

Έγινε η συζήτηση πάνω στις έννοιες  του ρατσισµού και του ρατσιστή ώστε να 

διακρίνουν και τις  δυο οπτικές: «∆: Ποιους λέει ότι είναι κατώτεροι από όλους τους 

ανθρώπους;», «Μ: Οι ρατσιστές», «Πώς του θεωρεί τους ρατσιστές;». 

 

«∆: Όταν βλέπετε µια αφίσα στον δρόµο µεγάλη όπως είναι αυτή και γράφει ο 

πολιτισµός των ηλιθίων τι είναι αυτό το κοµµατάκι εκεί που γράφει;» 

 

«∆: Τι είναι αυτό στην αφίσα; Τι σας θυµίζει και σε σχέση µε την διαφήµιση που 

κάναµε; Πώς λέγεται αυτό το κοµµατάκι;» 

 

Στην ανάλυση του χρώµατος της στολής του Αι Βασίλη ζητήθηκε από τα παιδιά να 

εντοπίσουν το χρώµα και τη σχέση µε το απεικονιζόµενο προϊόν (λογότυπο coca 

cola): «∆: Γιατί φοράει κόκκινη στολή;» «Μ: Γιατί διαφηµίζει την coca cola». « Με τι 

τον συνδέουν το Αι Βασίλη στην αφίσα;» «Γιατί έβαλαν το λογότυπο στα αριστερά;». 

 

«∆:  Κάτι άλλο που µπορείτε να προσέξετε στην εικόνα;» 

 

«∆: Όταν βλέπετε µια αφίσα στον δρόµο µεγάλη όπως είναι αυτή και γράφει ο 

πολιτισµός των ηλιθίων τι είναι αυτό το κοµµατάκι εκεί που γράφει;…  Μ: Το 

σλόγκαν!» 
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«Μ: Είναι αυγά και  µισούν το µεσαίο.» 

 

«Μ: ∆είχνει ότι είναι ένα καφέ αυγό και ότι τα υπόλοιπα αυγά δε το θέλουν γιατί τα 

πρόσωπά τους βγάζουν κακία»  

«Μ: ∆είχνει µοναξιά»  

«Μ: Στεναχώρια» 

 «Μ: Οι δύο είναι οι ρατσιστές.» 

 

 

12 Ανταπόκριση στις επικοινωνιακές περιστάσεις 

 

Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί µέσω τον ασκήσεων που αφορούν διάφορα κειµενικά 

είδη να ασκήσει τους µαθητές να µπορούν να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές 

περιστάσεις. Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό στις 

επικοινωνιακές περιστάσεις αλλά κυρίως µε την βοήθεια του εκπαιδευτικού. 

Ιδιαίτερα το βλέπουµε στις διαφηµίσεις που τους ζητήθηκαν να δηµιουργήσουν αλλά 

και στα υπόλοιπα κείµενα  είδη όπως το άρθρο και την επιστολή (βλ. ενδεικτικά στο 

παράρτηµα) 

 

 

13 ∆ιδασκαλία, προσαρµογή του λόγου των µαθητών στα κειµενικά είδη που 

διδάσκονται 

Ο εκπαιδευτικός τονίζοντας τα µέρη των κειµένων προσπάθησε να καταστήσει 

ικανούς τους µαθητές να µπορούν να παράγουν διάφορα είδη κειµένου πολυτροπικά 

και µονοτροπικά. Αυτό το επιδίωκε και µέσα από τα είδη κειµένων που τους ανέθετε 

να παράγουν ή στην τάξη ή  στο σπίτι. 

Οι µαθητές επισήµαναν τα µέρη των κειµένων αφού αρχικά είχε γίνει η 

παρουσίαση τους από τον εκπαιδευτικό  έτσι ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν 

στα κειµενικά είδη που στην συνέχεια τους ζήτησε να παράγουν. 

 

« ∆: Μπορείτε να καταλάβετε από την µορφή τι είδος κειµένου είναι;» 

 

« ∆: Εσύ τι γράφεις πάνω αριστερά όταν γράφεις ένα γράµµα;» 
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«∆: Υπάρχει χαιρετισµός;  Είναι γράµµα.» 

 

«Μ: Μοιάζει µε άρθρο.» 

 

«Μ: Είχε τίτλο και υπότιτλο» 

 

«Μ: Ούτε άρθρο είναι!» 

 

 

131 Όσον αφορά  την παραγωγή λόγου 

 

Ο εκπαιδευτικός ανέθεσε στους µαθητές δραστηριότητες που περιλάµβαναν 

παραγωγή διάφορων µορφών λόγου π.χ. διαφήµιση, επιστολή και οι µαθητές 

ανταποκρίθηκαν σε µεγάλο βαθµό µέσα από τα κείµενα που παρήγαγαν. 

 

Παραγωγή διαφήµισης στη τάξη και παραγωγή επιχειρηµατολογικού κειµένου 

(θετικά- αρνητικά µόδας και θετικά-αρνητικά του ποδοσφαιρικού αθλήµατος). 

 

Σύνταξη επιστολής προς εφηµερίδα µε θέµατα δηµιουργία καταυλισµού προσφύγων 

στην περιοχή. 

 

Οι µαθητές παρήγαν κείµενα που αφορούσαν την διαφήµιση, την 

επιχειρηµατολογία (θετικά - αρνητικά µόδας και θετικά και αρνητικά του 

ποδοσφαιρικού αθλήµατος), σύνταξη επιστολή προς εφηµερίδα µε θέµατα 

δηµιουργία καταυλισµού στην περιοχή και την δηµιουργία µια αφίσας (βλ. ενδεικτικά 

στο παράρτηµα).   

 

 

132 Όσον αφορά την πρόσληψη λόγου 

 

Ο εκπαιδευτικός έκανε ερωτήσεις για να µπορέσουν να οι µαθητές να προσλάβουν 

τις διάφορες µορφές λόγου µε ευκολία. 
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«∆: Έχετε δει ένα τέτοιο κείµενο;  Τι σας θυµίζει; Τι µέρη είχε το άρθρο που είχαµε 

κάνει την προηγούµενη φορά; Σας θυµίζει αυτό; Η µορφή του; Τα γράµµατα του τι σας 

θυµίζουν;» «Μ: Είναι στο Ίντερνετ». 

 

∆ιερευνήθηκε ο τρόπος σχεδιασµού και δηµιουργίας µιας αφίσας διαφήµισης 

(χρώµατα, δοµή) καθώς και ο τρόπος επιρροής της στο αγοραστικό κοινό (παιδιά). 

 

 

 

20 Προσέγγιση του κειµένου ως κοινωνική πρακτική  

 

Το κείµενο αντιµετωπίζεται σε ελάχιστο βαθµό ως κοινωνική πρακτική τόσο από 

τον εκπαιδευτικό όσο και  από τους µαθητές. Κυρίως εντοπίζουµε τις υποκατηγορίες 

21, 22, 25 και 26. 

 

21 Η διάκριση της οπτικής γωνίας του συγγραφέα 

 

Βασικό µέληµα του εκπαιδευτικού είναι µέσα από ερωτήσεις που κάνει να 

µπορέσουν να διακρίνουν την οπτική γωνία του συγγραφέα. Οι µαθητές µε ευκολία 

µπορούσαν να διακρίνουν την οπτική γωνία του συγγραφέα. 

 

Η επίδειξη φωτογραφίας (βλ. παράτηµα σελ.) που απεικόνιζε ένα σύνθηµα στο τοίχο.  

Έγινε η συζήτηση πάνω στις έννοιες  του ρατσισµού και του ρατσιστή και έτσι να 

φανούν και οι δυο οπτικές: «∆: Ποιους λέει ότι είναι κατώτεροι από όλους τους 

ανθρώπους;», «Μ: Οι ρατσιστές», «Ποιος του θεωρεί  ρατσιστές;». 

«Μ: Είναι εναντίον του ρατσισµού» 

 

 

22 Επισήµανση περισσότερων από µια οπτικών γωνιών (απούσες ή παρούσες) 

 

Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να καταστήσει ικανούς τους µαθητές να µην βλέπουν 

µόνο µια οπτική όπως αυτό παρουσιάζεται αλλά και να µπορούν να αντιληφθούν και 
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τις απούσες οπτικές που εκφράζονται έµµεσα. Οι µαθητές µπόρεσαν να επισηµάνουν 

περισσότερες από µια οπτικές που παρουσιάζονται µέσα στα κείµενα. 

  

«∆: Όπως βλέπετε οι διαφηµίσεις µας ενηµερώνουν. Ένα σκοπός της διαφήµισης είναι 

να µας ενηµερώνει. Μας ενηµερώνουν αληθινά και πραγµατικά; Τι λέτε; ∆ε µπορεί να 

απαντήσει κάποιος σε αυτή την ερώτηση; Βαγγέλη!» 

 «∆: Έχετε δει καµιά διαφήµιση που να µιλάει ή να γράφει για τα µειονεκτήµατα; Έχει 

δει κάποιος;» 

 

«∆: Λέει τρως γλυκά και δε παχαίνεις! Θέλω εδώ την άποψη σας. Είναι αλήθεια αυτό; 

Ισχύει; Μήπως υπερβάλει, δεν υπερβάλει; Μήπως έπρεπε να πει όσα γλυκά και να φας 

δε παχαίνεις;» 

 

«∆: Κατάλαβε κανείς τι λέει το κοµµάτι;» 

 

«Μ: Μπορεί αυτό που είναι στην µέση να φωνάζει του άλλου… ∆: Να µια διαφορετική 

εκδοχή!» 

 

 

23 Αναγνώριση της  άρρητης πολλές φορές προθετικότητας του συγγραφέα 

 

Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού όσο αφορά την αναγνώριση της 

προθετικότητας του συγγραφέα αλλά οι µαθητές µε δυσκολία µπόρεσαν να 

αναγνωρίσουν την άρρητη προθετικότητα.  

 

«∆: Ποια είναι η πρόθεση του συγγραφέα εδώ;» 

 

«∆: Γιατί πρέπει ο Γιάννης που κάνει διαφήµιση να πει εγώ δε σας λέω ψέµατα, εγώ 

σας λέω την αλήθεια. Γιατί έφτασε σε αυτό το σηµείο; Πώς δικαιολογείται;» 
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«∆: Κατάλαβες γιατί οι διαφηµιστές λένε ότι δεν λένε ψέµατα. Εγώ το έχω δει και σε 

άλλη διαφήµιση που λέει εµείς δε σας υποσχόµαστε ψεύτικα πράγµατα. Αυτά που σας 

λέµε είναι αλήθεια» 

«∆: Ποιοι είναι οι ισχυροί;» 

«Μ: Αν το γράψουνε και οι άνθρωποι ακόµα το παίρνουνε όσο βγάζουνε το τσιγάρο δε 
µπορούνε να τους κάνουν τίποτα γιατί το νοµιµοποίησαν.»  

«Μ: Για  να  διαφηµίζουν γιατί αυτοί έχουν κάτι µαγαζιά για να τα βλέπει ο κόσµος και 
να πηγαίνουν στο µαγαζί.» 

«Μ: Και τα τραγουδάκια που βγάζουνε  και τα λένε για να τα έχουν οι άνθρωποι στο 
µυαλό τους.» 

 

25 Σχολιασµό της σηµειολογικής λειτουργίας της γλώσσας της εικόνας και του 

ήχου 

 

 Υπάρχει σχολιασµός της σηµειολογικής λειτουργίας της εικόνας τόσο από τον 

εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές. 

 

∆: Για να δούµε πείτε µου στην φωτογραφία αυτή εδώ που έχετε όλοι  τι ακριβώς 

συµβαίνει εδώ πέρα;», «Μ: ∆είχνει ότι είναι ένα καφέ αυγό και ότι τα υπόλοιπα αυγά 

δε το θέλουν γιατί τα πρόσωπά τους βγάζουν κακία». «Μ: ∆είχνει µοναξιά» «Μ: 

Στεναχώρια» «Μ: Οι δύο είναι οι ρατσιστές». 

 

« ∆: Τι χρώµα έχουν τα περισσότερα;» 

 

«∆: Το αυγουλάκι το διαφορετικό πως είναι το πρόσωπο του; Τι συναισθήµατα 

βγάζει;» 

 

«∆: Κάτι άλλο που µπορείτε να προσέξετε στην εικόνα;» 

 

«∆: Γιατί έχει αυτή την παλάµη ξέρετε;.. Τι µπορεί να σηµαίνει;» 

 

« ∆: Τι δηλώνει το χέρι;… Μ: ∆ηλώνει stop!» 
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«Μ: Από τα πρόσωπά τους καταλαβαίνουµε ότι τα υπόλοιπα δε το θέλουνε.» 

 

«Μ: Τα πρόσωπά τους βγάζουν κακία.» 

 

«Μ: Θυµό.» 

 

«Μ: Είναι λυπηµένο.» 

 

«Μ: Είναι νευριασµένο.»  

 

«Μ: Οι ρατσιστές είναι!» 

 

«Μ: ∆εν έχει πολλά χρώµατα!» 

 

«Μ: Είναι σαν να τους αγνοεί» 

 

«Μ: Είναι µόνο αυτά τα δυο νευριασµένα όχι τα άλλα!» 

 

«Μ: Κύριε έτσι δείχνει ότι είναι δυο άνθρωποι µια χώρα και µόλις έρχεται κάποιος 

άλλος πάνε να τον φάνε.» 

 

 

26 ∆ιαµόρφωση προσωπικών κρίσεων και απόψεων έναντι των 

νοηµάτων/µηνυµάτων του κειµένου 

 

Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές θέσεις των 

µαθητών έναντι των µηνυµάτων του κειµένου. Οι µαθητές εξέφρασαν τις προσωπικές 

τους απόψεις σε µεγάλο βαθµό. 

 

 Συζήτηση για το ενδεχόµενο της προσωπικής τους µετανάστευσης και  αναλύθηκε ο 

ορισµός του ρατσισµού, τα είδη του ρατσισµού (κοινωνικός, φυλετικός, εθνικός, 

θρησκευτικός) 
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 «∆: Άµα πας στο Σουδάν πώς θα σας αντιµετωπίσουν; Βάλε τον εαυτό σου στην θέση 

του… πρέπει να σκέφτεστε αυτό το ενδεχόµενο γιατί είναι πολύ πιθανό να πάτε σε µια 

άλλη χώρα». 

 

«∆: Εσένα πως θα σε αντιµετωπίσουν αν πας σε ξένη χώρα;» 

 

«Μ: Ότι λένε µερικά ψέµατα για να πιστεύουν οι άλλοι ότι είναι πολύ καλό και να το 

αγοράζουν.» 

«Μ: Εγώ έχω δει διαφήµιση! Το τσιγάρο! Που λέει το τσιγάρο σκοτώνει!» 

« Μ: Γιατί είναι γνήσια σπιτικά.» 

«Μ: Ε… γιατί λένε ότι αν φας αυτό το γλυκό δε παχαίνεις ενώ αν φας τα άλλα θα 

παχύνεις.»  

«Μ: Γιατί τα παιδιά τα µικρά πιστεύουν πολύ εύκολα.» 

«Μ: Και ότι τους πει η διαφήµιση προσπαθούν να το κάνουν.»  

«Μ: Επειδή τους τραβάει την προσοχή!... Η εικόνα!» 

«Μ: ∆ε λέει πάντα την αλήθεια!» 

«Μ: Κύριε υπήρχαν παλιά κάποιες διαφηµίσεις µε σκόνη πλυντηρίου και τώρα βγάζουν 

άλλες ότι είναι αυτές καλύτερες. Τότε µας έλεγαν ψέµατα;’ 

«Μ: Κύριε διαφηµίζουν κάτι σαν σκουπάκι που καθαρίζει τα µικρόβια και αυτά. Λένε 

ότι είναι καλύτερο από την σκούπα αλλά δεν είναι, Βάζουν εκεί  µικροσκόπιο και λένε 

δεν έχει σκόνη και βάζουν αυτόν τον φακό και δείχνει ότι έχει ακόµα.»  

«Μ: Κύριε µας πιάνουν και κορόιδο.» 

«Μ: Φταίνε αυτοί και εµείς που το αγοράζουµε.»  

«Μ: Όταν το πίνεις πρέπει να προσέχεις γιατί µεθάς. Το αλκοόλ έχει σκοτώσει 

ανθρώπους.» 
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«Μ: Όµως µερικές φορές αν γράψουν στην διαφήµιση κάποιο κακό για το προϊόν 

εκείνοι θα το πάρουν από περιέργεια, τι είναι την γεύση του.» 

 

 

27 Επίδραση των γλωσσικών φαινοµένων στο ύφος του κειµένου 

 

Έγινε συζήτηση και ερωτήσεις σχετικά µε τα γλωσσικά φαινόµενα όπως οι 

εγκλίσεις και τα σηµεία στίξης επηρεάζουν το ύφος του κειµένου. Συγκεκριµένα 

έγινε ανάλυση των διαφηµίσεων µε σκοπό την εξέταση της λειτουργίας των 

εγκλίσεων στο κείµενο της διαφήµισης (προστακτική και σηµεία στίξης) έτσι ώστε να 

µπορέσουν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την επιλογή των συγκεκριµένων 

εγκλίσεων και σηµείων στίξης. Οι µαθητές µπόρεσαν να απαντήσουν πάνω σε 

ερωτήσεις του εκπαιδευτικού που αφορούσαν πως οι εγκλίσεις και τα σηµεία στίξης 

επηρεάζουν το ύφος του κειµένου. 

 

«∆: Γιατί χρησιµοποιεί προστακτική. Γιατί δεν χρησιµοποιεί οριστική; Που 

χρησιµοποιείτε η προστακτική; Πες Βασιλική!» 

«∆: Όταν προστάζεις τον άλλον. Άρα η διαφήµιση µας προστάζει. Στην ουσία 

προστάζει- παρακαλεί. Μας προστάζει. Γιατί λέτε διαλέγει έτσι να µας προστάζει η 

διαφήµιση;  Το έχει σκεφτεί κανένας; Γιατί λέει πιείτε, λουστείτε, γευτείτε, µυρίστε, 

δοκιµάστε, φορέσετε. Γιατί βάζει προστακτική;» 

«∆: Τι έγκλιση χρησιµοποιούν οι διαφηµίσεις;» 

«∆: Αποσιωπητικά. Τι είναι αυτά τα αποσιωπητικά; Γιατί δεν συνεχίζει; Ξέρετε πότε 

χρησιµοποιούµε τα αποσιωπητικά στη γραµµατική; Το κάνατε πέρσι. Φέτος δε το 

έχουµε ξαναπεί. Το λέει το όνοµα τους. Αποσιωπητικά. Με τι έχουν σχέση; Πες 

Κλίντα!» 

«∆: Γιατί χρησιµοποιεί προστακτική. Γιατί δεν χρησιµοποιεί οριστική; Που 

χρησιµοποιείτε η προστακτική; Πες Βασιλική!...Μ: Όταν τον άλλο τον προστάζουµε.» 

«∆: Θαυµαστικό! Γιατί το βάζουν αυτό τι δείχνει το θαυµαστικό; Εντάξει ξέρετε τι 

δείχνει το θαυµαστικό σε µια πρόταση. Πες Στέλιο!.. Μ: Θαυµασµό για το προϊόν!» 
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 Έγινε συζήτηση για τον ρόλο της διαφήµισης όσον αφορά την παραπλάνηση των 

παιδιών και τις επιπτώσεις στη παχυσαρκία, των παιδικό διαβήτη και τις ασθένειες 

των δοντιών των παιδιών. Μέσα από αυτήν την δραστηριότητα προσπαθήσαµε να 

δείξουµε στα παιδιά τους µηχανισµούς πειθούς που χρησιµοποιεί η διαφήµιση. 

 

 

30 Προσέγγιση του κειµένου ως αποτύπωση του γλωσσικού συστήµατος 

(γραµµατικής, ορθογραφίας, λεξιλογίου, σύνταξης) 

 

Το κείµενο  αντιµετωπίζεται από τον εκπαιδευτικό ελάχιστα ως αποτύπωση 

γλωσσικού συστήµατος (γραµµατική, ορθογραφία, συντακτικό). Το ίδιο συµβαίνει 

και µε από τους µαθητές. Κυρίως εντοπίζονται οι υποκατηγορίες 33 και 34. 

 

«∆: Το υγιεινό να µου το διορθώσεις.» 

«Μ: Υπογλυκαιµία!... Είναι αρρώστια κύριε;» 

 

33 Το κείµενο όσον αφορά την ορθογραφία  

 

Όπου βλέπει ορθογραφικά λάθη ζητάει από τους µαθητές να τα διορθώσουν. 

Υπήρχαν ελάχιστες ερωτήσεις σχετικά µε την ορθογραφία λέξεων. 

 

«∆: Το υγιεινό να µου το διορθώσεις.» 

 

34 Το κείµενο όσον αφορά  το λεξιλόγιο 

 

Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την κατανόηση του λεξιλογίου είναι αρκετές. Ο 

εκπαιδευτικός δίνει βαρύτητα στο λεξιλόγιο και σε περίπτωση που κάποιος δε 

γνωρίζει κάποια λέξη του ζητάει να την σηµειώσει στο τετράδιο του.  

Οι µαθητές κυρίως έκαναν ερωτήσεις σχετικά µε τις λέξεις που δεν γνώριζαν, 

καθώς και επίσης απαντούσαν σε ερωτήσεις λεξιλογίου που τους κάνει ο 

εκπαιδευτικός. 
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«∆: Τα cups cakes εξήγησε, πες τα παιδιά τι είναι επειδή µπορεί να µη τα ξέρουνε».  

«∆: Ξέρει κανείς τι είναι βιολογικά;»   

 

«∆: Πώς λέγεται αυτό ότι αγαπάει τα ζώα; Όταν είµαστε φίλοι µε τα ζώα;» 

 

«∆: Έτσι το λες εσύ γιατί είναι το φαγητό της µαµάς. Καλό είναι αλλά θα πρέπει να 

ξέρω και εγώ που θα το διαβάσω τι σηµαίνει ζαρωτή!» 

 

«∆: Απάνθρωπος είναι αυτός που συµπεριφέρεται άσχηµα στους άλλους ανθρώπους.» 

 

«∆: Τι είναι η ξενοφοβία;… Να πούµε τι σηµαίνει.»  

 

«∆: Εργοστάσιο είναι το µέρος που παράγει κάτι π.χ. λάδι» 

 

«Μ: Είναι cake στα οποία έχουν βάλει διάφορα υλικά.» 

 

«Μ: Τα έχουν πάρει από δέντρα. ∆εν έχουν βάλλει φάρµακα.» 

«Μ: Υπογλυκαιµία!... Είναι αρρώστια κύριε;» 

«∆: Πως λέγεται αυτό ότι αγαπάει τα ζώα; Όταν είµαστε φίλοι µε τα ζώα.… Μ: 

Φιλόζωοι!» 

«Μ: Ξενοφοβία δεν είναι όταν έρχεται κάποιος ξένος κοντά σου και εσύ φοβάσαι.» 

 

 40 Το κείµενο ως δηµιουργία  και πρωτότυπη σκέψη 

 

Το κείµενο αντιµετωπίστηκε αρκετά ως δηµιουργία και πρωτότυπη σκέψη τόσο 

από τον εκπαιδευτικό όσο και τους µαθητές, καθώς ο εκπαιδευτικός τους έδωσε αυτή 

την δυνατότητα µέσα από τις εργασίες που τους ανέθεσε.  Όλες οι υποκατηγορίες 

καλύφθηκαν σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Οι µαθητές εξέφρασαν µέσα στα κείµενα τους 
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πρωτότυπες ιδέες (βλ. ενδεικτικά στο παράρτηµα). Επίσης, τα κείµενα τους 

παρουσιάστηκαν και µέσα στην τάξη. 

 

«Μ: Να κάνουµε ένα περιοδικό µε αυτές τις διαφηµίσεις;» 

 

41 Πρωτότυπες ιδέες στο περιεχόµενο 

 

Οι εργασίες των µαθητών είχαν πρωτότυπες ιδέες στο περιεχόµενο τους. Ιδιαίτερα 

οι διαφηµίσεις που δηµιούργησαν οι µαθητές (βλ. ενδεικτικά στο παράρτηµα). 

 

«Μ: Βάλτε σκόνη µπουγαδεξ της Αβέα. Κάνει τα ρούχα αστραφτερά σαν ήλιο. Μια 

σκόνη οικολογική. ∆ώστε ανάσα στο πορτοφόλι σας. Οικολογική δεν ρυπαίνει το 

περιβάλλον. Καθαρίστε τα ρούχα σας αφαιρώντας και τον πιο δύσκολο λεκέ. 

Υποαλλεργική για το δέρµα. Νιώστε την ευωδιαστή µυρωδιά του και την απαλότητα που 

έχουν τα ρούχα σας.» 

 

«Μ: All star παπούτσια! ∆ιάλεξε και εσύ το χρώµα που σου ταιριάζει και  είσαι µέσα 

στην µόδα. Με όµορφα σχέδια, χρώµατα και µαλακή σόλα.» 

«Μ: cups cakes ήρ8αν για να διασκεδάσετε µαζί τους. Ξεχωριστά cup cakes σας 

εντυπωσιάσουν από την πρώτη στιγµή που τα βλέπετε. Γευστικά, χωρίς συντηρητικά.» 

«Μ: Φάτε και θα µε θυµηθείτε. Είναι πολύ υγιεινό, θρεπτικό, κάνει πολύ καλό στα 

παιδιά και τα µεγαλώνει µε τις θρεπτικές του αξίες.» 

 

«Μ: Αυτές οι δηµιουργίες σε κάνουνε να µην χορταίνεις. Είναι τόσο γλυκές και 

αποτελεσµατικές. Σου δίνουν δύναµη να τρέχεις µακριά. Αυτά του είδους γλυκίσµατα 

βρίσκονται σε όλα τα super market.» 

«Μ: Αχώριστοι φίλοι! Ζωόφιλοι ρίξτε µια µατιά σε αυτό το κουταβάκι. Είναι κρίµα να 

αφήνουµε απροστάτευτης αυτές τις όµορφες φατσούλες γεµάτες χαρά και νάζι. Γι’ αυτό 

ελάτε στην Φιλοζωική Ζοο για να πάρετε ένα από αυτά τα υπέροχα ζωάκια. Είναι καλό 

να έχουµε ένα για συντροφιά.» 
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«Μ: Χυµός apple power. Μια γουλιά ίσον µια ζωή. Χωρίς συντηρητικά πιείτε τον 

ολόφρεσκο  και καινούργιο χυµό apple power και νιώστε την θετική ενέργεια.» 

«Μ: Τσικουδιά Κρήτης. Ρακοκάνελο. Το σφακιανό σφηνάκι Κρήτης. Από χερία κρητικά 

που έχουν λεβεντιά. ∆οκιµάστε αυτή την τσικουδιά από τον τόπο που έχει αφήσει 

ιστορία σε πολλά προϊόντα. Αν δοκιµάσετε θα γευτείτε το κόµµα των Κρητικών… τα 

καταστήµατα µας βρίσκονται 3 στα Χανιά, 1στο Καστέλι, 2 στα Σφακιά και 1 στο 

Ρέθυµνο, 1στα Ανώγεια, 1 στο Ηράκλειο, 3…» 

«Μ: Οι πιο άπιαστες πατάτες. ∆οκιµάστε και µυρίστε. ∆οκιµάστε και µυρίστε  τις νέες 

πατάτες χωρίς φάρµακα από την εταιρία kat. Υπάρχουνε παντού.» 

«Μ: Ναι! Super milk. Με το γάλα αυτό τα παιδιά σας θα γίνουν δυνατά και υγειή και α 

το λατρέψουν. Εµπιστευτείτε το super milk που είναι [ …] θα τα βοηθήσει στο ύψος και 

στην ανάπτυξή τους. Αγοράστε το και θα γίνει ο καθηµερινός.»  

«Μ: Το κρασί θαύµα. Κατασκευάστηκε στο  οινοποιείο Ρέθυµνου. ∆οκιµάστε και θα 

εκπλαγείτε. Αυτό το κρασί είναι και οικολογικό αλλά και γευστικό. Το κρασί θαύµα 

περιέχει σταφύλια πρώτης ποιότητας και είναι το ιδανικό κρασί για να πιεις. Αυτό το 

κρασί έχει πολύ ωραίο χρώµα.» 

 

 

42 Έξυπνες και ποικίλες πολυτροπικές συλλήψεις 

 

Τα παιδιά παρήγαγαν πολυτροπικά κείµενα όπως είναι οι διαφηµιστικές αφίσες 

(βλ. ενδεικτικά στο παράρτηµα) 

 

43 Πρωτότυπα συνθήµατα 

 

Υπήρχαν πρωτότυπα συνθήµατα µέσα στις εργασίες των µαθητών. 

 

Χυµός Apple Power (Life) ΜΙΑ ΓΟΥΛΙΑ= ΜΙΑ ΖΩΗ 

Το Κρασί «Θαύµα»  

Super Milk ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
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Βάλτε σκόνη µπουγαδεξ της Αβέα. 

Σφακιανό σφηνάκι. Από χέρια κρητικά που έχουν λεβεντιά. 

Κρητών µέλι. Για των παιδιών σου το µεγάλωµα να µη σε µέλει… 

Ένα µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα. 

 Ψωµί καλό Αγκουσελιανό! 

 Φάτε και θα µε θυµηθείτε. 

 Τρως γλυκά και δε παχαίνεις, τρως γλυκά και δε χορταίνεις 

 Αχώριστοι φίλοι! 

 Μια γουλιά ίσον µια ζωή. 

 Από χέρια κρητικά που έχουν λεβεντιά. 

 ∆οκιµάστε το και θα εκπλαγείτε 

 

Συµπέρασµα: Γίνεται φανερό από την ανάλυση των δεδοµένων των διδασκαλιών ότι 

το κείµενο αντιµετωπίζεται κυρίως ως δηµιουργία και πρωτότυπη σκέψη τόσο από 

τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές ενώ ως επικοινωνία αντιµετωπίστηκε 

κυρίως από τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, το κείµενο αντιµετωπίστηκε ελάχιστα ως 

γλωσσικό σύστηµα και ως κοινωνική πρακτική τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και 

από τους µαθητές. 

 

 

9.2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  

 

Μετά από το τέλος της πρώτης µας παρέµβαση και τη καταγραφή των 

αποτελεσµάτων µας έγινε συνάντηση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης ώστε να 

πραγµατοποιηθεί ο αναστοχασµός µας πάνω στην πρώτη µας παρέµβαση που είχε 

βασικό άξονα την ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού µέσα από την χρήση της 

πολυτροπικότητας-πολυγραµµατισµών. 

Μέσα από την διδακτική µας παρέµβαση µε την χρήση της πολυτροπικότητας- 

πολυγραµµατισµών έγινε φανερό ότι η συγκεκριµένη διδακτική µέθοδο έδωσε την 

ευκαιρία στους µαθητές να αντιµετωπίσουν το κείµενο ως επικοινωνία και κοινωνική 

πρακτική καθώς µπόρεσαν να κατανοήσουν µε ευκολία την σηµειoλογική λειτουργία 

της εικόνας και να παράγουν εύκολα πολυτροπικά κείµενα όπως διαφηµιστικές 

αφίσες που συνδύαζαν εικόνα και λόγο. Η  αποκωδικοποίηση της εικόνας από τους 
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µαθητές τους έδωσε την δυνατότητα ανάπτυξης του κριτικού γραµµατισµού καθώς 

δηµιουργεί κριτικά σκεπτόµενα άτοµα και ευαισθητοποιηµένα κοινωνικά. 

 Ο εκπαιδευτικός µπόρεσε να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στην συγκεκριµένη 

µέθοδο. Ο εκπαιδευτικός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση του διαφηµιστικού 

κειµένου και την ερµηνεία του τόσο όσον αφορά την εικόνα όσο και το λεκτικό 

κείµενο και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ερµηνεύεται µε το οπτικό. Επίσης, µέσα 

από την χρήση αφισών σχετικές µε το φαινόµενο του ρατσισµού προσπάθησε να 

καταστήσεις τους µαθητές ικανούς να διακρίνουν τις διάφορες οπτικές καθώς και την 

άρρητη προθετικότητα του και τα κρυφά µηνύµατα.  

Επίσης, µέσα από τα φύλλα παρατήρησης της διδασκαλίας έγινε φανερό ότι ο 

εκπαιδευτικός προσπαθεί να αποµακρυνθεί από την προσκόλληση του στα 

γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα και να σταθεί πίσω από την σηµασία των 

εικόνων, των κρυφών µηνυµάτων που προωθούν, κάτω από ποιες κοινωνικές 

περιστάσεις έχουν δηµιουργηθεί και κάνει µεγάλη προσπάθεια ώστε να µπορέσει να 

αλλάξει το είδος των ερωτήσεων και να αναπτύξει διάλογο µε τους µαθητές.  Έχει 

µειώσει αρκετά τις ερωτήσεις που αφορούν την αναγνώριση γραµµατικών και 

συντακτικών φαινοµένων αλλά ακόµα δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ερωτήσεις που 

αφορούν το επικοινωνιακό πλαίσιο  και σε ερωτήσεις κατανόησης σχετικά µε τον 

ποµπό και τον δέκτη του κειµένου και ιδιαίτερα όσον αφορά τον δέκτη. Πολλές 

φορές χρησιµοποιεί ανοιχτές ερωτήσεις που αναπτύσσουν τον κριτικό γραµµατισµό 

και την αυτενέργεια των µαθητών. Συγκεκριµένα ο εκπαιδευτικός στην συνάντηση 

µας αναφέρει: «Είναι φανερό ότι  προσπάθησα  να περάσουν σε δεύτερη µοίρα τα 

γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα, η απλή γραµµατική που έδινα πολύ περισσότερο 

χρόνο και σηµασία στα προηγούµενα µαθήµατα. Τώρα προσπάθησα να δώσω νέες 

ευκαιρίες στους µαθητές έτσι ώστε να υπάρχει µια στενή σύνδεση µεταξύ γνώσης και 

δράσης και να αναλάβουν αυτοί τον κύριο λόγο και στην συζήτηση και στον τρόπο που 

σκέφτονται  και στο να  εκφραστούν και µέσα από ένα πολυτροπικό κείµενο όπως είναι 

η αφίσα που αποτελεί µείξη πολλών τρόπων επικοινωνίας».  

Οι εργασίες των µαθητών έδειξαν µια πρόοδο στην κριτική εµπλοκή των παιδιών 

µε το πολυτροπικό διαφηµιστικό κείµενο, καλύτερη κατανόηση της δοµής του 

διαφηµιστικού µηνύµατος, κριτικότερη ανάγνωση και αµφισβήτησή του. Υπήρξαν 

επίσης ενδείξεις µεταβολής της στάσης των παιδιών προς διαφηµιζόµενα προϊόντα, 

κυρίως τρόφιµα και αναψυκτικά.    
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Σχετικά µε  την συµµετοχή των µαθητών στην ανεύρεση της γνώσης, είχαν έναν 

ικανοποιητικό  ενεργό ρόλο. Παρόλα αυτά ο εκπαιδευτικός τους πρόσφερε ακόµα 

έτοιµη την γνώση χωρίς να τους δίνει δυνατότητες ανακάλυψής της από τους ίδιους 

και µε την µεταξύ τους συνεργασία πάνω σε οµαδικές εργασίες.   

Όσον αφορά τα κείµενα ο εκπαιδευτικός αρχίζει να αντιµετωπίζει το κείµενο  

εκτός από γλωσσικό σύστηµα και επικοινωνία και ως κοινωνική πράξη  καθώς 

εκλαµβάνει το κείµενο ως τρόπο διαπραγµάτευσης κοινωνικών σχέσεων και ως 

δόµηση ταυτοτήτων καθώς µέσα από τις αφίσες που ήταν σχετικές µε τον ρατσισµό 

προσπάθησε καταστήσει τους µαθητές ικανούς να αντιληφθούν τα απόρρητα 

µηνύµατα που προβάλλουν και τις ταυτότητες που δηµιουργούν. Παρόλη αυτή του 

την προσπάθεια  ακόµα δε µπόρεσε αυτό να το πραγµατοποιήσει σε ικανοποιητικό 

βαθµό.  

Έτσι καταλήξαµε να περάσουµε στον επόµενο κύκλο έρευνας δράσης και να 

χρησιµοποιήσουµε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο διδασκαλίας για να δούµε αν θα 

πραγµατοποιηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό η καλλιέργεια κριτικού γραµµατισµού καθώς 

σκοπός της  οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι η συµβολή στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών µε τις οποίες το άτοµο µπορεί να 

καταστεί κοινωνικά αυτόνοµο και ικανό να παρεµβαίνει στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες (Ματσαγγούρας, 1998: 526).  

Οι επιπτώσεις της οµαδοσυνεργατικής στον γνωστικό τοµέα αφορούν την νοητική 

ανάπτυξη, την γλωσσική ανάπτυξη και την ακαδηµαϊκή µάθηση. Η 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία αναπτύσσει τις ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες 

καθώς σύµφωνα µε τους γνωστικούς ψυχολόγους η οµάδα είναι το κατάλληλο 

πλαίσιο για να αναπτυχθούν πρότυπα αποτελεσµατικών στρατηγικών σκέψης. Επίσης  

βοηθάει στην γλωσσική ανάπτυξη καθώς µειώνεται ο διδασκαλικός λόγος και 

αυξάνεται ο λόγος των µαθητών, ο οποίος εξαιτίας της ελευθερίας που δίνεται στους 

µαθητές βελτιώνεται και ποιοτικά. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία επηρεάζει και 

την ακαδηµαϊκή µάθηση καθώς αυξάνει την µάθηση και τις επιδόσεις λόγο των 

διαφορετικών απόψεων που έχουν τα µέλη της οµάδας. Σύµφωνα µε τον Thelen  

(1960) οι διαφορετικές απόψεις και ιδέες που εκφράζονται µέσα στην οµάδα 

αυξάνουν το ενδιαφέρον των µαθητών, τους δίνει τη δυνατότητα να διατυπώνουν την 

προτεινόµενη λύση ενός προβλήµατος, να  εντοπίζουν τις διάφορες πλευρές του 

προβλήµατος και να κάνουν διευκρινίσεις, υποθέσεις, συσχετίσεις και υποθέσεις.   
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9.3 Β΄ ΚΥΚΛΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

9.3.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Β΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Όσον αφορά τον προγραµµατισµό της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

αποφασίσαµε µαζί µε τον εκπαιδευτικό ότι: 

•  Η κάθε οµάδα θα αποτελείται από τέσσερα µέλη και οι οµάδες θα ήταν 

µεικτές όσον αφορά το φύλο και την δυναµική των µαθητών. Η κάθε οµάδα 

αποτελούνταν από άτοµα µε διαφορετικού επιπέδου µαθησιακές ικανότητες 

για να βοηθηθούν και οι αδύναµοι µαθητές µέσα από τις σχέσεις 

αλληλοβοήθειας και αλληλοκαθοδήγησης. Σχεδόν όλοι οι θεωρητικοί και 

ερευνητές του οµαδοσυνεργατικού κινήµατος συνιστούν την δηµιουργία 

ανοµοιογενών οµάδων για να εξασφαλιστεί το πλαίσιο στήριξης και ενεργού 

ένταξης των αδύναµων και µειονοτικών µαθητών (Ματσαγγούρας,  2004:89).  

• Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι µας ήταν: α) να κατανοήσουν την δοµή ενός 

άρθρου και µιας επιστολής, β) να αντιµετωπίσουν τα κείµενα ως επικοινωνία 

γ) να κατακτήσουν τον τρόπο γραφής τους, γ) να τα αντιµετωπίσουν ως 

κοινωνική πρακτική  και δ) να αποκτήσουν την ικανότητα αξιολόγησης 

κειµένων. 

• Οι κοινωνικές συµπεριφορές των µαθητών που θέλαµε να δηµιουργηθούν 

κατά την διάρκεια της οµαδοσυνεργατικής ήταν η οµαδικότητα και η 

συνεργατικότητα για την επίτευξη κοινού στόχου. 

• Βασικό υλικό στις οµάδες ήταν το σχολικό βιβλίο, καθώς η ανάθεση κοινού 

θέµατος σε όλες τι οµάδες είναι οικονοµικότερο από πλευράς χρόνου διότι 

όλες οι οµάδες γνωρίζουν το θέµα επεξεργασίας και δεν απαιτείται 

αλληλοενηµέρωση (Ματσαγγούρας, 2004: 150).  

• Στην αρχή των διδασκαλιών γινόταν διευκρινίσει στους µαθητές τι θα πρέπει 

να διεκπεραιώσουν (άρθρο, επιστολή) και πώς θα γίνει η σύνθεση της 

οµαδικής εργασίας. 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι απλά συντονιστικός και όσον αφορά τους 

ρόλους των µελών της οµάδας ορίστηκαν για  κάθε οµάδα ένας συντονιστής, 

ένας επόπτης, ένας γραµµατέας και ένας εισηγητής. Βασική αρχή της 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι η αποκέντρωση της εξουσίας από το 
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δάσκαλο στην οµάδα, η οποία επιµερίζει την εξουσία της σε όλα τα µέλη της 

µέσα από συλλογικές αρµοδιότητες και εναλλασσόµενους ρόλους 

(συντονιστή, φροντιστή, γραµµατέα, εµψυχωτή, υπεύθυνου εργασίας και 

παρατηρητή) (Ματσαγγούρας, 2004: 77-78). 

• ∆ιευκρινίστηκε   ότι θα αξιολογηθούν µε βάση τις οµαδικές εργασίες. Η 

βαθµολογία θα ήταν οµαδική και γι’ αυτό απαιτούνταν η συµµετοχή όλων των 

µαθητών στις οµάδες. 

Ακόµα ο σχεδιασµός  της οµαδοσυνεργατικής µας διδασκαλίας βασίστηκε στις 

πέντε φάσεις  διεξαγωγής της όπως τις παρουσιάζει ο Ματσαγγούρας (1998: 518-

525). Η πρώτη φάση είναι οι προδιδακτικές ενέργειες και στην οποία οργανώνονται 

οι οµάδες και η οργάνωση του χώρου. Η δεύτερη φάση είναι η ψυχολογική και 

γνωσιολογική προετοιµασία. Σε αυτή την φάση γίνεται η γνωστοποίηση των 

διδακτικών στόχων, ο καθορισµός των αναµενόµενων µορφών κοινωνικής 

συµπεριφοράς και η γνωστοποίηση των διαδικασιών εργασίας. Η τρίτη φάση είναι η 

παρουσίαση και επεξεργασία διδακτικού αντικειµένου. Σε αυτήν την φάση 

πραγµατοποιείται η παρουσίαση ή συλλογή δεδοµένων για το διδακτικό 

αντικείµενο, ο καταµερισµός του έργου υποβολής της οµάδας, και η σύνθεση έργου 

υποδοµών. Η τέταρτη φάση είναι η καθοδήγηση της οµαδικής εργασίας και η 

πέµπτη φάση είναι η αξιολόγηση του έργου. Σε αυτήν την φάση γίνεται αξιολόγηση 

της ακαδηµαϊκής µάθησης και της λειτουργικότητας της οµάδας καθώς και η 

µεταγνωστική θεώρηση επιλογών ( Ματσαγγούρας, 1998: 519). 

Εν κατακλείδι η οµαδοσυνεργατική µέθοδο δεν δέχτηκε µόνο θετικές κριτικές 

αλλά και αρνητικές καθώς πολλοί θέτουν το ερώτηµα ότι, αφού ως ενήλικες θα 

ζήσουµε µέσα σε µια ανταγωνιστική κοινωνία, γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτούµε 

µέσα σε συνεργατικό κλίµα. Ακόµα ένα πρόβληµα που εντοπίζουν σε σχέση µε 

αυτήν την µέθοδο διδασκαλίας είναι το µη επαρκές διδακτικό υλικό καθώς και ο µη 

επαρκής χρόνος. 

 

9.3.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Κατά την δεύτερη παρέµβαση, στην οποία εφαρµόσαµε την οµαδοσυνεργατική 

µέθοδο διδασκαλίας,  ασχοληθήκαµε κυρίως µε την παραγωγή άρθρου και επιστολής. 
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Σκοπός των διδασκαλιών µας ήταν οι µαθητές µας να γνωρίσουν και να κατανοήσουν 

τον σκοπό, την  µορφή και τη δοµή του άρθρου και της επιστολής καθώς και να 

καταστούν ικανοί να δηµιουργήσουν αυτά τα είδη κειµένων. Βασικό µας µέληµα 

ήταν η καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού  µέσα από δραστηριότητες σχετικές 

µε αυτά τα θέµατα. 

Συγκεκριµένα οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη κριτικού γραµµατισµού ήταν 

οι εξής:  

• Ζητήθηκε από τα παιδιά να επιχειρηµατολογήσουν πάνω στην αντίθεση για 

τα πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα του σπιτικού σε αντιπαράθεση µε το 

«γρήγορο» φαγητό. Στη δραστηριότητα τα παιδιά επέδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και υπήρχε υψηλός βαθµός συµµετοχής.  ∆όθηκε έµφαση οι 

µαθητές να διακρίνουν τις διαφορετικές απόψεις, να εµπλακούν σε 

διαλεκτικές αντιπαραθέσεις µέσα από τις οποίες να διατυπώνουν, να 

εξηγούν και να υπερασπίζονται τις απόψεις του και στην ικανότητα 

παραγωγής κειµένου χρήσιµο στο κοινωνικό πλαίσιο.  

• Η ανάλυση των άρθρων που είχαν παράγει οι οµάδες (δοµή του άρθρου- 

τίτλος-υπότιτλος-φράση κλειδί-όνοµα δηµοσιογράφου-όνοµα εφηµερίδας-

ηµεροµηνία): «∆: Μπράβο! Ωραία! Λοιπόν για να δούµε την µορφή του 

άρθρου. Από µακριά Βαγγελιώ έτσι πώς το βλέπεις; Βλέπεις τον τίτλο;». 

Μέσα από την ανάλυση των άρθρων από τους µαθητές προσπαθήσαµε να 

τους καταστήσουµε ικανούς να εντοπίζουν και να σχολιάζουν κοινωνικές 

και πολιτισµικές προεκτάσεις του τύπου και της οργάνωσης της 

πληροφορίας. 

• Η ανάλυση της δοµής και της µορφής των διαφόρων ειδών επιστολών 

(επίσηµο, ανεπίσηµο, φιλικό ύφος) µέσω σχεδιαγραµµάτων στο πίνακα και 

επεξήγησης από τον εκπαιδευτικό του τρόπου γραφής καθώς και της δοµής 

(θέση και ρόλος των στοιχείων της επιστολής:  προσφώνηση,  κύριο σώµα 

κειµένου και χαιρετισµός): «∆εν πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο!  Αρκεί να 

γράψουµε και να έχει νόηµα. Να πείτε όλη η οµάδα τις επιθυµίες σας και να 

περάσουµε στην κ. διευθύντρια κάποια µηνύµατα για κάποια πράγµατα που 

µας απασχολούν! Εντάξει; Και φυσικά να είναι σε επίσηµο ύφος. ∆ε µιλάµε 

σαν να στέλνουµε γράµµα στο φιλαράκι µας. Επειδή ακριβώς είναι η κ. 

διευθύντρια και είναι επίσηµο γράµµα». Το κείµενο αντιµετωπίστηκε στα 
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τέσσερα επίπεδα που µας αναφέρει ο κριτικός γραµµατισµός: το κείµενο 

ως πλαισιωµένη δοµή δηλαδή να µπορούν να αναγνωρίζουν κάτω από ποια 

επικοινωνιακά πλαίσια δηµιουργείται, το κείµενο ως γλωσσική και 

νοηµατική δοµή, δηλαδή να κατακτούν το κείµενο, το ειδικό λεξιλόγιο σε 

σχέση µε το κείµενο και το κειµενικό είδος και νοηµατική δοµή, το κείµενο 

ως κοινωνική πράξη δηλαδή να αναγνωρίζουν την προθετικότητα του 

συγγραφέα και τις κοινωνικές προεκτάσεις του τύπου της πληροφορίας του 

κειµένου και ως αντικείµενο αξιολόγησης µέσω της αποτίµησης της 

αποτελεσµατικότητας του κειµένου σύµφωνα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο. 

 

Κατά την διάρκεια της παρέµβασης γινόταν ηχογράφηση, συµπληρώνονταν τα 

φύλλα παρατήρησης διδασκαλιών και συλλέχτηκαν τα κείµενα που παρήγαγαν τα 

παιδιά κατά τις δραστηριότητες κριτικού γραµµατισµού (βλ. παράρτηµα). 

 

 

9.3.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ 

 

 

Η ανάλυση των δεδοµένων µας (φύλλα παρατήρησης διδασκαλιών, κείµενα 

µαθητών και οι αποµαγνητοφωνήσεις των διδασκαλιών)  έγινε µε  ποιοτική ανάλυση 

µε βάση τέσσερις κατηγορίες που προαναφέραµε.  

 

 

10 Προσέγγιση του κειµένου ως επικοινωνία 

 

Το κείµενο αντιµετωπίζεται  σε αρκετά µεγάλο βαθµό ως επικοινωνία τόσο από τον 

εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές. Κυρίως οι µαθητές απαντούν σε σχετικές 

ερωτήσεις του εκπαιδευτικού  για το επικοινωνιακό πλαίσιο και µπορούν εύκολα να 

εντοπίσουν και να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι 

υποκατηγορίες που συναντάµε είναι οι 11,12 και 13. 

 

«∆: Λία πες µου πώς βλέπεις το άρθρο στη σελ. 32. Τι έχει το άρθρο; Τα κοµµάτια του; 

Τι έχει πάνω πάνω;» 
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«Μ: Για υπότιτλο.» 

«∆: Μπορούµε να το ορίσουµε και σαν υπότιτλο. Ωραία! Το ένα είναι ο τίτλος, το άλλο 

είναι υπότιτλος το «Κύριε µας ενοχλείτε». Το τρίτο κοµµάτι Εύη» 

 

 

11 Έµφαση στις επικοινωνιακές  περιστάσεις 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε ερωτήσεις που προωθούν την 

κατάκτηση των επικοινωνιακών καταστάσεων και πιο συγκεκριµένα σε ερωτήσεις 

σχετικά µε την σχέση του ποµπού και των κοινωνικών ρόλων χωρίς όµως να κάνει 

κάποια αναφορά στον δέκτη. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγή 

διαφορών κειµένων κάτω από διαφορετικές περιστάσεις. Οι µαθητές µπόρεσαν να 

απαντήσουν µε αρκετή ευκολία όσον αφορά  ερωτήσεις  σχετικά την λειτουργία των 

κειµένων να εντοπίσουν τον ποµπό των κειµένων και  πολυτροπικά στοιχεία παρότι 

ήταν ελάχιστες αυτές οι ερωτήσεις από την πλευρά του εκπαιδευτικού. 

  

«∆: Ωραία! Άρα εδώ πρέπει να γράψετε κάτι έξυπνο µου να τραβήξει την προσοχή. 

Γράφω εδώ κάτι έξυπνο. Ωραία! Έχουµε εδώ το τίτλο, τον υπότιτλο. Αυτός µπορεί να 

είναι µε µεγάλα γράµµατα. Το όνοµα του δηµοσιογράφου. Έκφραση που θα τραβήξει τη 

προσοχή, α) παράγραφο, β) παράγραφο και εδώ στο τέλος. Παναγιώτη, τι έχει; Τι 

γράφεις;» 

«∆: Μπράβο! Με εκτίµηση… Πες Μάρκο πως τελειώνουµε!» 

«Μ:  Με εκτίµηση ΣΤ΄.» 

 

111 Ερωτήσεις σχετικά µε τον ποµπό, τον δέκτη και τους κοινωνικούς ρόλους 

Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι αρκετές, καθώς ποµποί στα κείµενα που ανέλυσαν 

ήταν οι ίδιοι οι µαθητές. 

 

«∆: Ωραία! Άρα εδώ πρέπει να γράψετε κάτι έξυπνο µου να τραβήξει την προσοχή. 

Γράφω εδώ κάτι έξυπνο. Ωραία! Έχουµε εδώ το τίτλο, τον υπότιτλο. Αυτός µπορεί να 

είναι µε µεγάλα γράµµατα. Το όνοµα του δηµοσιογράφου. Έκφραση που θα τραβήξει τη 
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προσοχή, α) παράγραφο, β) παράγραφο και εδώ στο τέλος. Παναγιώτη, τι έχει; Τι 

γράφεις;» 

 

 

12 Ανταπόκριση στις επικοινωνιακές περιστάσεις 

 

Έγινε η ανάλυση της δοµής και της µορφής των διαφόρων ειδών επιστολών 

(επίσηµο, ανεπίσηµο, φιλικό ύφος) µέσω σχεδιαγραµµάτων στο πίνακα και 

επεξήγησης από τον εκπαιδευτικό του τρόπου γραφής καθώς και της δοµής (θέση και 

ρόλος των στοιχείων της επιστολής:  προσφώνηση,  κύριο σώµα κειµένου και 

χαιρετισµός) µε την βοήθεια των µαθητών. 

 

 «∆: Λία πες µου πώς βλέπεις το άρθρο στη σελ. 32. Τι έχει το άρθρο; Τα κοµµάτια του; 

Τι έχει πάνω πάνω;» 

«∆: ∆εν πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο!  Αρκεί να γράψουµε και να έχει νόηµα. Να 

πείτε όλη η οµάδα τις επιθυµίες σας και να περάσουµε στην κ. διευθύντρια κάποια 

µηνύµατα για κάποια πράγµατα που µας απασχολούν! Εντάξει; Και φυσικά να είναι σε 

επίσηµο ύφος. ∆ε µιλάµε σαν να στέλνουµε γράµµα στο φιλαράκι µας. Επειδή ακριβώς 

είναι η κ. διευθύντρια και είναι επίσηµο γράµµα». 

 

«∆: Μπράβο! Με εκτίµηση… Πες Μάρκο πως τελειώνουµε!» 

«Μ:  Με εκτίµηση ΣΤ΄.» 

«∆: Με εκτίµηση ΣΤ΄ Ωραία! Βάλε και το η και στην άκρη τάξη. Με εκτίµηση η ΣΤ΄ 
τάξη!» 

«Μ: Να αλλάξουµε παράγραφο;» 

«∆: Να αλλάξεις παράγραφο. Μπράβο! Αφού αναφέρεσαι τώρα σε ένα άλλο 

αντικείµενο. Στα θετικά που µπορεί να έχει το σχολείο. Γιώργο µου µπορείς να κάτσεις 

κάτω σε παρακαλώ!» 

«∆: Λοιπόν πως τελειώνουµε το γράµµα; Με ποια έκφραση; Μαριάνθη!» 

«Μ: Με εκτίµηση η ΣΤ΄ τάξη.» 
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«∆: Και πως ξεκινάµε το γράµµα προς την κ. διευθύντρια; Στέλιο!» 

«Μ: Αξιότιµη κ. διευθύντρια.» 

 

13 ∆ιδασκαλία, προσαρµογή του λόγου των µαθητών στα κειµενικά είδη που 

διδάσκονται 

 

Ο εκπαιδευτικός τονίζοντας τα µέρη των κειµένων προσπάθησε να καταστήσει ικανούς 

τους µαθητές να µπορούν να παράγουν διάφορα είδη κειµένου πολυτροπικά και 

µονοτροπικά. Αυτό το επιδίωκε και µέσα από τα είδη κειµένων που τους ανέθετε να 

παράγουν ή στην τάξη ή  στο σπίτι. Οι µαθητές προσάρµοσαν τον λόγο τους στα 

κειµενικά είδη που τους δίδαξε ο εκπαιδευτικός και τα οποία του ζήτησε στην 

συνέχεια να παράγουν και τα ίδια. 

 

«∆: Όταν η συνύπαρξη των ενοίκων στην πολυκατοικία περνάει κρίση. Προσέξτε λίγο. 

Αν είναι αυτό ο τίτλος αυτό εδώ το «Κύριε µας ενοχλείτε «δεν είναι ακριβώς τίτλος 

είναι κάτι άλλο. Τι µπορεί να είναι; Είναι µια έκφραση που τι βάζει ο δηµοσιογράφος 

γιατί Μαριάνθη;» 

«Μ: Για υπότιτλο.» 

«∆: Μπορούµε να το ορίσουµε και σαν υπότιτλο. Ωραία! Το ένα είναι ο τίτλος, το άλλο 

είναι υπότιτλος το «Κύριε µας ενοχλείτε». Το τρίτο κοµµάτι Εύη» 

«Μ: Η περιγραφή. Απλώστε τα ρούχα στην ταράτσα….» 

«Μ: Ρεπορτάζ.» 

«∆: Όνοµα δηµοσιογράφου. Εντάξει; Ωραία! Μετά θα είναι δυο παράγραφοι. Εσείς 

θα έχετε δυο παραγράφους. Α) παράγραφος β) παράγραφος. Εδώ µπορείτε να έχετε µια 

έκφραση µετά το όνοµα σας που µπορεί να σας τραβήξει την προσοχή. Όπως έβαλε 

αυτός. Ποια έκφραση έβαλε που την διάβασε η Εύη πριν. Για ξαναδιάβασε την Εύη.» 
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131 Όσον αφορά την παραγωγή λόγου 

 

Παραγωγή  κειµένου µε την χρήση παραθετικών. 

 

Παραγωγή άρθρου για την σχολική εφηµερίδα  µε θέµα την ηχορύπανση από τον 

αυτοκινητόδροµο δίπλα στο σχολείο. 

 

Παραγωγή ενός άρθρου πάνω στην αντίθεση για τα πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 

του σπιτικού σε αντιπαράθεση µε το «γρήγορο» φαγητό.  

 

Σύνταξη επιστολής προς την διευθύντρια του σχολείου µε θέµα τη διατύπωση 

αιτηµάτων και παραπόνων των µαθητών (βλ. ενδεικτικά στο παράρτηµα) 

 
 

132 Όσον αφορά την πρόσληψη λόγου 

 

Ο εκπαιδευτικός έκανε ερωτήσεις για να µπορέσουν να οι µαθητές να προσλάβουν 

τις διάφορες µορφές λόγου µε ευκολία. Ερωτήσεις σχετικά µε την πρόσληψη του 

λόγου έκαναν και οι µαθητές. 

 
 « ∆: Ποια είναι τα τµήµατα του άρθρου;» «Μ: Τίτλος, υπότιτλος» 

 
«∆: Πρώτα όµως θα δούµε εδώ πέρα στο πίνακα ποια είναι τα βασικά τµήµατα του 
άρθρου». 
 
«∆: Μπράβο! Ωραία! Λοιπόν για να δούµε την µορφή του άρθρου. Από µακριά 
Βαγγελιώ έτσι πως το βλέπεις; Βλέπεις τον τίτλο;». 
 

«Μ: Πως θα γράψουµε άρθρο µε αυτό;» 

«∆: ∆είτε το σαν εικόνα. Ξεκίνησαν και τελείωσαν σωστά µε τον τρόπο που πρέπει; 

Είναι σε επίσηµο ύφος; Έχεις Λία κάποια παρατήρηση; Αυτό που άκουσες αν εσύ 

ήσουν η κ. διευθύντρια έβγαζες νόηµα, σου άρεσε έτσι όπως το άκουγες;» 
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20 Προσέγγιση του κείµενου ως κοινωνική πρακτική  

 

Το κείµενο αντιµετωπίζεται σε αρκετά µεγάλο βαθµό ως κοινωνική πρακτική τόσο 

από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές. Κυρίως εντοπίζουµε τις 

υποκατηγορίες 21, 22,  25, 26 και 27. 

 

«∆: Μπορεί να υπάρχει διαφορετική άποψη! Υπάρχει;» 

«∆: Σε γράµµα που είναι προς επίσηµο πρόσωπο και όταν έχει επίσηµη µορφή 

Παναγιώτη καλά είναι να αποφευχθεί, να αποφύγουµε την ζωγραφιά, τις ζωγραφιές 

πάνω στο γράµµα» 

«Μ:  Αυτό εδώ πέρα! Η καρδούλα!» 

«∆: Μπορείτε να πείτε στο τέλος τι προτιµάτε εσείς!» 
 
«∆: Χρησιµοποιούµε πληθυντικό αριθµό  και απευθυνόµαστε µε β’ πρόσωπο γιατί είναι 

ένα επίσηµο γράµµα και όχι ένα γράµµα σε ένα φίλο µας» 

 

 

21 Η διάκριση της οπτικής γωνίας του συγγραφέα 

 

Η διάκριση της οπτικής του συγγραφέα έγινε σε ικανοποιητικό βαθµό  τόσο από 

τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές  πάνω στα ίδια τα κείµενα τους που 

παρουσίασαν µέσα στην τάξη µε θέµα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του 

γρήγορου φαγητού. 

 

« ∆: Ποιο θεωρεί ότι είναι το καλύτερο σύµφωνα µε αυτόν;» 

« Μ: Το σπιτικό φαγητό!» 

 

22 Επισήµανση περισσότερων από µια οπτικές γωνίες (απούσες ή παρούσες) 

 

Υπάρχει η επισήµανση περισσότερων από µια οπτικές του συγγραφέα τόσο από 

τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές, οι οποίοι  µε ευκολία τις εντόπισαν και 

εξέφρασαν. 
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«∆: Μπορεί να υπάρχει διαφορετική άποψη! Υπάρχει;» 

«∆: Έχετε σκεφτεί τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα;» 

«∆: Σκεφτείτε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Καταρχήν ποιο θα υποστηρίξετε; Το 
σπιτικό ή το γρήγορο;» 

 

 

25 Σχολιασµό της σηµειολογικής λειτουργίας της γλώσσας της εικόνας και του 

ήχου 

 

 Υπάρχει σχολιασµός της σηµειολογικής λειτουργίας της εικόνας τόσο από τον 

εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές σε ελάχιστο βαθµό.  Σχολιασµός υπήρξε 

όσον την χρήση της εικόνας (καρδούλα) στην επιστολή προς την διευθύντρια και αν 

θα έπρεπε να υπάρχει ή όχι και στην εικόνα του χαρτιού πάνω στο οποίο είχαν γράψει 

την επιστολή. 

 

«∆: Καλά είναι να τα αποφεύγουµε αλλά επειδή είναι επίσηµο και έχει κάνει και για να 

µην το ξαναγράψουνε θα έπρεπε να αποφευχθεί το Blanco τώρα και να για να µην 

κάνουµε διπλό κόπο.  Για να το εµφανίσουµε ή να το στείλουµε κάπου επίσηµα 

κανονικά θα έπρεπε να ξαναγραφτεί. Σωστή η παρατήρηση του Ηλία!  Άλλη 

παρατήρηση στην εµφάνιση Στέλιο;» 

«Μ:  Αυτό εδώ πέρα! Η καρδούλα!» 

«∆: Σε γράµµα που είναι προς επίσηµο πρόσωπο και όταν έχει επίσηµη µορφή 

Παναγιώτη καλά είναι να αποφευχθεί, να αποφύγουµε την ζωγραφιά, τις ζωγραφιές 

πάνω στο γράµµα» 

 

«∆: Η πρώτη µας παρατήρηση είναι ότι ο τίτλος του άρθρου να είναι µε πιο µεγάλα 

γράµµατα έτσι ώστε να πέφτει το µάτι του αναγνώστη και να του τραβήξει την προσοχή 

αν θέλει να το διαβάσει ή όχι. Αφού, αν είχε γίνει αυτή η δουλειά θα περνάγαµε στην 

την έξυπνη φράση». 
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«∆: Για δείτε σαν εικόνα το γραπτό γενικά. Και µπορείτε να το δείτε για να µπορέσετε 

να συγκρίνετε µε αυτό. Ποιες είναι οι διαφορές τους; Έτσι όπως το βλέπετε! ∆ε 

βλέπετε; Μπορείτε, νοµίζω ότι η εικόνα λέει ορισµένα πράγµατα. Για πες Μαρία!»  

«Μ: ∆ε το έχει σχίσει καλά!» 

«∆: Σωστά! Ακόµα και αυτό ότι δεν είναι το φύλο καλά σχισµένο ή ότι θα έπρεπε να 

έχουµε χρησιµοποιήσει ένα φύλο ντοσιέ ώστε να αποφύγουµε το σχίσιµο γιατί αν 

σχιστεί έτσι ή λίγο στραβά η εικόνα του δεν είναι για επίσηµο γράµµα για την κ. 

∆ιευθύντρια.» 

«∆: Άρα θέλει προσοχή ως εικόνα το χαρτί! Άλλη παρατήρηση Εύη!» 

«Μ: Είναι τσαλακωµένο!» 

«∆: Είναι τσαλακωµένο! Μπράβο! Αυτό θα µπορούσε να  αποφθεχθεί αν περνάµε ένα 

φύλο ντοσιέ σαν οµάδα κάναµε µια σωστή επιλογή. Άρα πρέπει να προσέχουµε τα 

πάντα γιατί και η εικόνα µας εφόσον είναι ένα επίσηµο γράµµα πρέπει να προσέχουµε 

και την εικόνα του γραφτού και του χαρτιού. Πες Λίντα!» 

«Μ: ∆εν είναι ωραία τα γράµµατα!» 

«∆: Τα γράµµατα ναι! 

«∆: Είναι ο γραφικός χαρακτήρας του ατόµου αρκεί να διαβάζεται το κείµενο και να 

είναι καθαρογραµµένο.» 

«∆: Μπράβο! Σαν εικόνα και σαν εµφάνιση έχουµε παρατηρήσεις; Είναι 

καθαρογραµµένο! Μια παρατήρηση κάποιος αν το κοιτάξετε γιατί το βλέπετε λίγο πιο 

κοντά καµιά παρατήρηση στην εµφάνιση;» 

 

26 ∆ιαµόρφωση προσωπικών κρίσεων και απόψεων έναντι των 

νοηµάτων/µηνυµάτων του κειµένου 

 

Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές θέσεις των 

µαθητών έναντι των µηνυµάτων του κειµένου και συγκεκριµένα έγινε συζήτηση στην 
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οποία οι µαθητές εξέφρασαν τις προσωπικές τους απόψεις και εµπειρίες πάνω στο 

θέµα της υγιεινής διατροφής καθώς σκοπός τη δραστηριότητας ήταν η έµφαση 

έκφραση των προσωπικών βιωµάτων και εµπειριών. 

 

«∆: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα σπιτικού φαγητού… Μπορείτε να υποστηρίξετε 
την δική σας θέση που µπορεί να είναι υπέρ του σπιτικού φαγητού ή του γρήγορου 
φαγητού». 
 
«∆: Μπορείτε να πείτε στο τέλος τι προτιµάτε εσείς!» 
 
«∆: Πείτε µου γιατί σας αρέσει το πρόχειρο φαγητό και πηγαίνετε εκεί και εγώ πολλές 
φορές πάω στα σουβλατζίδικα.» 
 
«∆: Τι πιστεύετε εσείς και ποιο είναι το καλύτερο και ποιο νίκησε σύµφωνα µε αυτά 
που είπατε. Εντάξει;» 
 
«∆: Μπορείτε να πείτε γιατί σας αρέσει το γρήγορο;» 
 
«Μ: Το γρήγορο φαγητό είναι καλύτερο.» 

«Μ: Αυτά που κάνει η µαµά!» 

«Μ: Γιατί έρχεται γρήγορα.» 

«Μ: Γιατί δε το ψήνεις εσύ και στο φέρνουνε!» 

«Μ: Πιο εύκολο! Πιο ξεκούραστο!» 

 

 

27 Επίδραση των γλωσσικών φαινοµένων στο ύφος του κειµένου 

 

Έγινε συζήτηση και ερωτήσεις σχετικά µε τα γλωσσικά φαινόµενα που 

επηρεάζουν το ύφος του κειµένου και συγκεκριµένα για µε ποιο πρόσωπο και µε 

ποιον αριθµό πρέπει να απευθύνονται σε µια επίσηµη επιστολή και πως ένα άρθρο 

µπορεί να προσελκύσει ένα άτοµο να το διαβάσει. 

 

«∆: Χρησιµοποιούµε πληθυντικό αριθµό  και απευθυνόµαστε µε β’ πρόσωπο γιατί είναι 

ένα επίσηµο γράµµα και όχι ένα γράµµα σε ένα φίλο µας».  
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«∆ε µιλάµε σαν να στέλνουµε γράµµα στο φιλαράκι µας. Επειδή ακριβώς είναι η κ. 

διευθύντρια και είναι επίσηµο γράµµα.» 

«Μ: Χρησιµοποίησε ενικό.» 

«Μ: Κύριε µπερδεύτηκα και αντί για κ. διευθύντρια έγραψα κ. Ρούλα.» 

 

30 Προσέγγιση του κείµενο ως αποτύπωση του γλωσσικού συστήµατος 

(γραµµατικής, ορθογραφίας, λεξιλογίου, σύνταξης) 

 

Το κείµενο  αντιµετωπίζεται τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές 

σε µικρό βαθµό ως αποτύπωση γλωσσικού συστήµατος (γραµµατική, ορθογραφία, 

συντακτικό).    

 

«∆: Να γράψετε όλους τους τρόπους σχηµατισµού των παραθετικών του επιθέτου».  

«Μ: Εάν την Κυριακή έχει καλό καιρό θα φάµε έξω.» 

«∆: Προσέξτε την ορθογραφία γιατί τώρα µόλις είδα ένα λάθος που είχατε κάνει.» 

«Μ: Κύριε τι είναι το µηνιαίο;… ∆: Το µηνιαίο είναι αυτό που δίνεται κάθε µήνα» 

 

31 Το κείµενο όσον αφορά  γραµµατικά φαινόµενα 

 

Ο εκπαιδευτικός έκανε ελάχιστες ερωτήσεις που αφορούσαν τα γραµµατικά 

φαινόµενα καθώς στις διδασκαλίες του στηρίχτηκε κυρίως στην παραγωγή κειµένου. 

Το µόνο που τους ζήτησε ήταν µια άσκηση µε παραθετικά, µια άσκηση σχετική µε 

την συνοπτική προστακτική και µια άσκηση για το αόριστο και οριστικό άρθρο. Οι 

µαθητές απάντησαν µόνο πάνω στις γραµµατικές ασκήσεις που τους ανέθεσε ο  

εκπαιδευτικός.  

 

«∆: Να γράψετε όλους τους τρόπους σχηµατισµού των παραθετικών του επιθέτου».  
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«∆: Μόλις βρείτε 12 παραθετικά στο συγκριτικό βαθµό, µπορείτε να γράψετε την 

ιστορία». 

 

«∆: Λοιπόν, στην 7 έχει συµπληρώστε τα κενά µε το κατάλληλο τύπο του αορίστου 

συνοπτικής προστακτικής». 

 

«∆: Λοιπόν, οριστικό και αόριστο άρθρο. Ξέρει κανείς ποιο είναι το οριστικό άρθρο;» 

 

«∆: Είναι ο, η το. Αυτά κλίνονται είναι ο του το, οι στο πληθυντικό τους κ.ο.κ.» 

 

«∆: Αυτό είναι το οριστικό ή το αόριστο;» 

 

«∆: Ένας , µια, ένα έχουν και αυτά πληθυντικό. Πώς είναι ο πληθυντικός, Στέλιο;»  

 

«∆: Κάποιοι είναι αόριστη αντωνυµία.» 

 

«∆: Καταλαβαίνετε πότε χρησιµοποιούµε το αόριστο και το οριστικό άρθρο;» 

«Μ: Κύριε µετέφερε δεν είναι;» 

«Μ: . Επέστρεψε από το σχολείο και βρήκε το αγαπηµένο του φαγητό στο τραπέζι. 

«∆: Συµπληρώστε τα κενά για να σχηµατιστούν σύνθετες λέξεις. Του αρέσει το καλό 

φαγητό. Ποιος είναι αυτό; Μάρκο!...Μ: Ο καλοφαγάς!» 

«Μ: Ο, η, το» 

«Μ: Ένας, µία ενός.»  

«Μ: Κάποιοι;»  

 

«∆: ∆εύτερον το αξιότιµη µπορείς να το δεις… το είχαµε γράψει  την άλλη φορά είναι 

σύνθετη λέξη από το άξια + τιµής. Άρα το τι γράφεται µε ι.» 



139 

 

32 Το κείµενο όσον αφορά συντακτικά φαινόµενα 

 

Οι ερωτήσεις  που αφορούν τα συντακτικά φαινόµενα είναι ελάχιστες. Έγινε µόνο 

αναφορά στους υποθετικούς λόγους και ζητήθηκε από τους µαθητές να κάνουν µια 

άσκηση  που αφορούσε την αναγνώριση και την δηµιουργία υποθετικών λόγων. Οι 

µαθητές µπόρεσαν µε ευκολία να φέρουν εις πέρας την άσκηση που τους είχε 

αναθέσει. 

 

 «∆: Τι είναι η πρόταση αν η φωτιά είναι πολύ δυνατή το φαγητό θα καεί;… Μ: 

Υποθετική.» 

 

«∆: ∆ευτερεύουσα υποθετική και έχουµε ένα υποθετικό λόγο» 

 

«Μ: Αν η φωτιά είναι πολύ δυνατή το φαγητό θα καεί.» 

 

 «∆: Πολύ ωραία. Τι είναι η πρόταση αν η φωτιά είναι πολύ δυνατή το φαγητό θα  

καεί;» 

 

«Μ: Υποθετική.» 

 

«Μ: Εάν βρούµε τα κατάλληλα υλικά θα µπορούµε να φτιάξουµε» 

 

«Μ: Θα χαλάσεις τα δόντια σου αν τρέφεσαι συνεχώς µε γλυκά.» 

 

«Μ: Εάν την Κυριακή έχει καλό καιρό θα φάµε έξω.» 

 

 

33 Το κείµενο όσον αφορά την ορθογραφία 

 

 Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι µαθητές δεν έδωσαν ιδιαίτερη  σηµασία σε 

θέµατα ορθογραφίας. Υπήρχαν ελάχιστες ερωτήσεις και παρατηρήσεις σε θέµατα 

ορθογραφίας. 



140 

 

 

«∆: Επίσης στην ορθογραφία πρέπει να  την δείτε γιατί αν το διαβάσει η διευθύντρια 

και έχει τεράστια ορθογραφικά λάθη, δίνουµε µια κακή εικόνα για το γραπτό και για 

την οµάδα µας και για την τάξη»  

 

 «∆: Προσέξτε την ορθογραφία γιατί τώρα µόλις είδα ένα λάθος που είχατε κάνει.» 

 

«∆: Το όπου ολόκληρο, το να’ ναι. Όπου να’ ναι. Λείπει το όπου να είναι. Εντάξει;» 

 

«Μ: Το ικετεύοµε πως γράφετε;» 

 

«Μ: Το οπού να’ ναι το γράφουµε έτσι κύριε;» 

 

34 Το κείµενο όσον αφορά  το λεξιλόγιο 

 

Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την κατανόηση του λεξιλογίου είναι αρκετές. Ο 

εκπαιδευτικός δίνει βαρύτητα στο λεξιλόγιο και σε περίπτωση που κάποιος δε 

γνωρίζει κάποια λέξη του ζητάει να την σηµειώσει στο τετράδιο του. Επίσης, 

ασχοληθήκαµε µε την παραγωγή  σύνθετων λέξεων και µε την κυριολεξία και την 

µεταφορά.  

Οι µαθητές κυρίως έκαναν ερωτήσεις σχετικά µε τις λέξεις που δεν γνώριζαν, 

καθώς και επίσης απαντούσαν σε ερωτήσεις λεξιλογίου που τους κάνει ο 

εκπαιδευτικός. 

 

« Μ: Κύριε τι είναι το µηνιαίο;… ∆: Το µηνιαίο είναι αυτό που δίνεται κάθε µήνα» 

«∆: Την άσκηση 11. Συµπληρώστε τα κενά για να σχηµατιστούν σύνθετες λέξεις». 

«∆: Λοιπόν άσκηση 10 σελ. 39. Κυριολεξία και µεταφορά». 

 «Μ: Υποχωρώ σε κάτι!» 

«∆: Μπράβο! Πως λέγονται αυτά που είναι τα καλά σηµεία ενός πράγµατος Τόνια;» 

«Μ: Πλεονεκτήµατα.» 



141 

 

 

40 Το κείµενο ως δηµιουργία και πρωτότυπη σκέψη  

 

Το κείµενο δεν αντιµετωπίστηκε αρκετά ως δηµιουργία πρωτότυπης σκέψης τόσο 

από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν τους 

έδωσε αυτή την δυνατότητα µέσα από τις εργασίες που τους ανέθεσε.   

 

41 Πρωτότυπες ιδέες στο περιεχόµενο 

 

Οι εργασίες των µαθητών δεν είχαν αρκετά πρωτότυπες ιδέες στο περιεχόµενο 

τους όσον αφορά την επιστολή προς την διευθύντρια (βλ. ενδεικτικά παράρτηµα).  

 

42 Έξυπνες και ποικίλες πολυτροπικές συλλήψεις 

 

Οι εργασίες που ανατέθηκαν στους µαθητές από τον εκπαιδευτικό δεν έδωσαν 

έναυσµα για την παραγωγή πολυτροπικών κείµενων (βλ ενδεικτικά παράρτηµα). 

 

 

43 Πρωτότυπα συνθήµατα 

 

Υπήρχαν πρωτότυπα συνθήµατα µέσα στις εργασίες  των µαθητών. 

 

«Γιάννη έφαγες την φασολάδα σου;» Η φράση αυτή ταιριάζει «γάντι» για το υπέροχο 

σπιτικό φαγητό.»  

 

«Είσαι χοντρός και τρως απέξω» 

 

Συµπέρασµα: Γίνεται φανερό  από την ανάλυση των δεδοµένων των διδασκαλιών ότι 

το κείµενο αντιµετωπίζεται κυρίως ως επικοινωνία, κοινωνική πρακτική και 

δηµιουργική και πρωτότυπη σκέψη τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους 

µαθητές. Αντίθετα, αντιµετωπίζεται σε µικρό βαθµό όσον αφορά το κείµενο ως 

γλωσσικό σύστηµα τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές. 
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9.3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  

 

Μετά το τέλος της δεύτερης µας παρέµβαση και την καταγραφή των 

αποτελεσµάτων µας έγινε συνάντηση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης ώστε να 

πραγµατοποιηθεί ο αναστοχασµός µας πάνω στην δεύτερη µας παρέµβαση που είχε 

σκοπό την ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού µέσα από την χρήση της 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Μέσα από την οµαδοσυνεργατική µέθοδο διδασκαλίας που πραγµατοποιήσαµε 

έγινε φανερό ότι καλλιεργήθηκε ο κριτικός γραµµατισµός σε αρκετά µεγάλο βαθµό 

καθώς δόθηκε η ευκαιρία στους µαθητές να έχουν κεντρικό ρόλο στην παραγωγή της 

γνώσης. Οι µαθητές µέσα στο πλαίσιο των οµάδων µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν σε 

αρκετά µεγάλο βαθµό το κείµενο ως κοινωνική πρακτική καθώς µε τις διαφορετικές 

απόψεις που εκφράζονται µέσα στις οµάδες τους δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν 

συσχετίσεις, να εντοπίσουν διαφορετικές οπτικές και να κάνουν υποθέσεις. Οι 

µαθητές ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες και στάσεις που προωθούν την δηµιουργία 

ατόµων που µπορούν να ανταπεξέλθουν στην κοινωνία και να έχουν ενεργό ρόλο. 

Επίσης, µέσα από τα φύλλα παρατήρησης διδασκαλίας έγινε φανερό ότι αν και 

εκπαιδευτικός έχει αποµακρυνθεί από την αναγνώριση και την λειτουργία των 

γραµµατικών και συντακτικών φαινόµενών που ήταν το βασικό του µέληµα όπως 

είχε γίνει αντιληπτό στην παρατήρηση µας πριν την έρευνα δράσης όσο και  από την 

πρώτη παρέµβαση µας. Τώρα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα κείµενα όχι µόνο ως 

γλωσσικό σύστηµα αλλά και ως κοινωνική πρακτική.  Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα  

κρυφά µηνύµατα που προωθούν, στον ποµπό-δέκτη, προθετικότητα του συγγραφέα 

και κάτω από ποιες κοινωνικές περιστάσεις έχουν δηµιουργηθεί. Συγκεκριµένα ο 

εκπαιδευτικός αναφέρει στην 3η Συνάντηση µας: «Ε: Ναι, επειδή άκουσα το θέµα τις 

επιστολής να είναι κάτι που τους αφορά άµεσα έτσι ώστε να εκφράσουν και δικά τους 

προσωπικά προβλήµατα που είχανε γύρω από το σχολείο και να ζητήσουν από την 

διευθύντρια να τους βοηθήσει να λυθούν αυτά τα προβλήµατα και έτσι θα διατηρούσα 

και το σκοπό που είχε η επιστολή να είναι γραµµένη σε ένα επίσηµο ύφος µια και 

απευθυνόταν σε ένα πρόσωπο όπως η διευθύντρια αλλά παράλληλα και το θέµα της 

επιστολής να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών ώστε να υπάρχει συµµετοχή 

από όλες τις οµάδες και σίγουρα να περάσει και να το χρησιµοποιήσουν ως ένα µέσο 
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για να περάσουν τα αιτήµατα, τις σκέψεις τους στην κ. διευθύντρια και νοµίζω έτσι 

βασίστηκα πάνω σε χαρακτηριστικά και  είτε µέσα στα πλαίσια της οµαδοσυνεργατικής 

που βοηθούν σε µεγάλη βελτίωση και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και 

παράλληλα µέσα από την εµπλοκή των παιδιών µέσα από αυτές τις διαδικασίες θα 

έχουν µια βελτίωση της εικόνας που έχουν και τα ίδια για τον εαυτό τους». Τα κείµενα 

χρησιµοποιήθηκαν και  ως αντικείµενα αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό µε το να 

βάζει τους ίδιους τους µαθητές να αξιολογούν τα κείµενα τους όσο αφορά την δοµή, 

το νόηµα, τη µορφή και το ύφος. 

Ακόµα έγινε εµφανή η  χρήση από τον εκπαιδευτικό  ερωτήσεων που 

αναπτύσσουν τον κριτικό γραµµατισµό και την αυτενέργεια των µαθητών όπως: «∆: 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα σπιτικού φαγητού… Μπορείτε να υποστηρίξετε την 

δική σας θέση που µπορεί να είναι υπέρ του σπιτικού φαγητού ή του γρήγορου 

φαγητού», «Γιατί επιλέγετε αυτό;» Το βασικό ρόλο στις διδασκαλίες είχαν οι µαθητές 

και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν απλά καθοδηγητικός. Μέχρι και αδύναµοι 

µαθητές που συνήθως δεν συµµετείχαν στα µαθήµατα µέσα στις διδασκαλίες µε την 

χρήση της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

συµµετείχαν ενεργά. 

Οι εργασίες των παιδιών έδειξαν ανάπτυξη στην κριτική εµπλοκή των παιδιών 

στην παραγωγή κειµένου (άρθρου, επιστολής), καλύτερη κατανόηση της δοµής  των 

κειµένων και την πιο κριτική ανάγνωση και αµφισβήτησή τους. Είδαν σε  αρκετά 

µεγάλο βαθµό τα κείµενα ως κοινωνική πρακτική όπως έγινε αναφορά στην ανάλυση 

δεδοµένων και ιδιαίτερα στην παραγωγή επιστολής προς την διευθύντρια του 

σχολείου, στην οποία το κείµενο εκλαµβάνεται ως τόπος διαπραγµάτευσης σχέσεων  

παρά απλά σαν νόηµα και δοµή.  

Έτσι καταλήξαµε να περάσουµε στον επόµενο κύκλο έρευνας δράσης και να 

χρησιµοποιήσουµε µια µέθοδο διδασκαλίας η οποία να είναι ακόµα πιο διερευνητική 

από την οµαδοσυνεργατική. Έτσι αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδος 

project, µια διερευνητική µέθοδο διδασκαλίας, µια µαθητοκεντρική µέθοδο µε την 

οποία καλλιεργείται όχι µόνο η σκέψη των παιδιών  αλλά και  δεξιότητες και ηθικές 

και αισθηµατικές ευαισθησίες (Πηγιάκη, 2004:123). 

Επίσης, µέσα από  την διαδικασία της µεθόδου project οι µαθητές µπορούν  να 

αναπτύξουν ανεξάρτητο τρόπο σκέψης και προσεγγίζουν την εργασία δηµιουργικά, 

αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,  δηµιουργική και κριτική 
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σκέψη καθώς αναλύουν προβλήµατα, αναζητούν µη συµβατικούς πρωτότυπους 

τρόπους επίλυσης, συζητούν, θέτουν ερωτήµατα και εξετάζουν την σχέση ανάµεσα 

στο αίτιο και το αποτέλεσµα να δράσουν απέναντι σε ένα πρόβληµα το οποίο µπορεί 

να οδηγήσει και σε µια κοινωνική δράση πέρα από τα πλαίσια του σχολείου.  

Ως µέθοδος project µπορούµε να θεωρήσουµε τον τρόπο της «οµαδικής 

διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι  και η ίδια η διδασκαλία 

διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν».  (Frey, 1998:9).  

H βασική δοµή και τα στοιχεία της µεθόδου project είναι σύµφωνα µε τον  Frey 

(1998:17) η πρωτοβουλία → ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την πρωτοβουλία → 

από κοινού διαµόρφωσης των πλαισίων δράσης → υλοποίηση όσων έχουν 

προγραµµατιστεί → περάτωση του Project µε τρόπους: α) συνειδητός τερµατισµός 

(όταν έχει επιτευχθεί  ο σκοπός ή έχει εξαντληθεί ο προκαθορισµένος χρόνος), β) 

επανασύνδεση µε την αρχική πρωτοβουλία, γ) εφαρµογή του Project στην 

καθηµερινή πράξη. Κατά την διάρκεια του Project περιλαµβάνονται διαλείµµατα 

ενηµέρωσης και διαλείµµατα ανατροφοδότησης. 

 

 

9.4. Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

9.4.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Γ΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Όσον αφορά τον σχεδιασµό της διδασκαλίας σύµφωνα µε την µέθοδο project 

αποφασίσαµε µαζί µε τον εκπαιδευτικό  ότι: 

•  Μέσα από την ανάγνωση ενός κειµένου του βιβλίου σχετικά µε τα 

ατυχήµατα που συµβαίνουν στο δρόµο να δοθεί στους µαθητές η 

πρωτοβουλία να επιλέξουν ένα σχετικό θέµα µε το οποίο θα ήθελαν να 

ασχοληθούν. Αφού εκφράστηκαν οι ιδέες των µαθητών αποφασίστηκε από 

κοινού να ασχοληθούν µε το ποδήλατο και συγκεκριµένα να 

δηµιουργήσουν ένα βιβλίο για το ποδήλατο, το οποίο θα το άφηναν στο 

τέλος στην βιβλιοθήκη του σχολείου. Ο Frey (1998:20)  θεωρεί ιδανική την 

περίπτωση που η πρόταση για το project γίνεται από ένα µέλος της οµάδας 

(π.χ. µαθητή) που δεν είναι ανώτερο στην ιεραρχία της οµάδας.  
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•  Οι µαθητές να εργαστούν σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων, ανοµοιογενείς 

µεταξύ τους για να µπορούν να βοηθούνται και οι αδύναµοι µαθητές  

καθώς από τη δεύτερη παρέµβαση µας στην οποία οι µαθητές εργάστηκαν 

µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο παρατηρήθηκε ότι οι αδύναµοι µαθητές 

κατάφεραν να έχουν ενεργή συµµετοχή στο µάθηµα. Σύµφωνα µε τον 

Ματσαγγούρα (2004:89) συνιστάτε η δηµιουργία ανοµοιογενών οµάδων 

για να εξασφαλιστεί το πλαίσιο στήριξης και ενεργού ένταξης των 

αδύναµων και µειονοτικών µαθητών. 

• Τα µέλη κάθε οµάδας να καθορίσουν τους τοµείς δράσης τους, δηλαδή 

πάνω σε τι θέµα θα κινηθούν και στους ρόλους που θα πρέπει να 

αναλάβουν κατά την πορεία του project. 

•  Οι µαθητές να εφαρµόσουν στην πράξη το πρόγραµµα που έχει ήδη 

καταστρωθεί. 

• Το υλικό που έπρεπε να συλλέξουν οι µαθητές (φωτογραφίες, άρθρα, 

εικόνες κτλ.) θα είναι από διάφορες πηγές όπως περιοδικά, διαδίκτυο, 

εφηµερίδες και  από τον κοινωνικό περίγυρο. Στην συνέχεια έπρεπε να 

µελετήσουν και να αναλύσουν το υλικό µε βάση τις δραστηριότητες που  

θα αποφασιστούν σε κάθε οµάδα ώστε στο τέλος να δηµιουργήσουν το 

βιβλίο για το ποδήλατο. 

•  Να πραγµατοποιούνται διαλείµµατα ενηµέρωσης. Οι δραστηριότητες να 

διακόπτονται για να σκεφτούν τα µέλη της οµάδας έτσι ώστε να µπορούν 

να συζητήσουν πάνω σε αυτά που έχουν ήδη κάνει.  Τα διαλείµµατα είναι 

σηµαντικά για την οργάνωση του project καθώς βοηθούν στην διατήρηση 

του  project  σε διαρκή λειτουργία (Frey, 1998:30). 

• Τέλος, να γίνει αποτίµηση της όλης δραστηριότητας. 

  

 

9.4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Κατά την τρίτη παρέµβαση στην οποία εφαρµόσαµε την  µέθοδο project 

ασχοληθήκαµε κυρίως µε την παραγωγή άρθρου και επιστολής. Σκοπός των 

διδασκαλιών µας ήταν οι µαθητές να κατακτήσουν τη γνώση µέσα από την 
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ανακάλυψη και την διερεύνηση των πηγών πληροφόρησης (ίντερνετ, έντυπος τύπος, 

Μ.Μ.Ε) και να µπορέσουν να παράγουν δηµιουργικά πολυτροπικά και µη κείµενα 

(αφίσα, επιστολή) και να δηµιουργήσουν ένα βιβλίο. Βασικό µας µέληµα ήταν η 

καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού  µέσα από δραστηριότητες σχετικές µε αυτά 

τα θέµατα. 

Συγκεκριµένα οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη κριτικού γραµµατισµού ήταν 

οι εξής:  

• Έγινε η διανοµή από τον εκπαιδευτικό άρθρου και φωτογραφίας που 

δηµοσιεύτηκε στο διαδίκτυο  που περιέγραφε ένα ατύχηµα µε ποδήλατο µε 

σκοπό τη διέργεση του ενδιαφέροντος για το θέµα της ασφαλούς οδήγησης 

µε το ποδήλατο. Έγινε πολύπλευρη επεξεργασία του κειµένου (προέλευση, 

ύφος, θέµα, δοµή, κατανόηση του κειµένου) Το κείµενο αντιµετωπίστηκε 

και ως κοινωνική πρακτική  καθώς εξετάστηκαν ο σκοπός του κειµένου και 

τα κίνητρα του συγγραφέα.  

• Ακολούθησε η συζήτηση όσο αφορά το ατύχηµα που περιέγραφε το 

παραπάνω κείµενο. Μέσα από τη συζήτηση τα παιδιά διατύπωσαν τα 

αισθήµατα (οργή, θυµός) και τις σκέψεις τους  καθώς και τους κανόνες 

σωστής οδηγητικής συµπεριφοράς του ποδηλατιστή (επίτευξη της 

ανακάλυψης της γνώσης). Επίσης, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αναλογιστούν την ηθική ενός µάρτυρα του ατυχήµατος καθώς και την 

υποθετική τους εµπλοκή σε ένα ατύχηµα µε ποδήλατο (προσωπική ευθύνη 

οδηγού που προκάλεσε το ατύχηµα). Προσπαθήσαµε να ενθαρρύνουµε τα 

παιδιά στις πολλαπλές αναγνώσεις του κειµένου και στην αντιµετώπιση 

του κειµένου από διάφορες οπτικές. 

• Η δηµιουργία ενός βιβλίου µε τίτλο «Το βιβλίο του ποδηλάτη» από τους 

ίδιους τους µαθητές. Έγινε συζήτηση  και τα παιδιά διατύπωσαν προτάσεις 

για τους τρόπους και τις πηγές εύρεσης του υλικού.  Τονίστηκε από τον 

εκπαιδευτικό η σηµασία της συνεργασίας ανάµεσα στις οµάδες (διαχείριση 

υλικού). Μέσω της συζήτησης επιτεύχθηκε ο στόχος της ανάπτυξης της 

κριτικής σκέψης των παιδιών (επεξεργασία υλικού).  ∆ιερευνήθηκε το 

θέµα της ασφαλούς οδήγησης µέσω του διαλόγου και τις αφήγησης 

προσωπικών εµπειριών. Τέλος, αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες διαλόγου και 

προσωπικής έκφρασης των µαθητών. 
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• Συζήτηση µε θέµα τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης του ποδηλάτου. 

Τα παιδιά ανέφεραν και παραδείγµατα  προσωπικών εµπειριών. 

Προσπαθήσαµε τα παιδιά να εµπλακούν σε διαλεκτικές αντιπαραθέσεις 

µέσα από τις οποίες αποτυπώνουν, διατυπώνουν και εξηγούν τις απόψεις  

τους καθώς αντιµετωπίζουν πολύπλευρα ένα θέµα.  

• Με την συνεργασία εκπαιδευτικού και µαθητών έγινε η διερεύνηση και η 

επεξεργασία του υλικού που είχαν φέρει οι µαθητές. Σκοπός της 

δραστηριότητας ήταν η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η ανακάλυψη 

της γνώσης µέσα από την επιλογή του κατάλληλου υλικού για την επίτευξη 

του σκοπού του project. 

• Η διανοµή φωτογραφιών  µε διαφορετικούς τύπους ποδηλάτων  µε σκοπό  

την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών, πάνω στις οποίες έγινε 

σχολιασµός και συζήτηση (διαφορές- οµοιότητες, πλεονεκτήµατα-

µειονεκτήµατα κάθε τύπου). 

• Η ανάγνωση από τους ίδιους τους µαθητές διαφόρων άρθρων που είχαν 

φέρει οι ίδιοι µε θέµα ατυχήµατα µε ποδήλατο.  Ακολούθησε συζήτηση για 

τα αίτια και της συνέπειες των ατυχηµάτων µε ποδήλατο µε σκοπό την 

δηµιουργία της «οδηγικής»  συνείδησης στα παιδιά. Προσπαθήσαµε να 

µέσα από τα κείµενα να εξετάσουν τους σκοπούς των κειµένων και τα 

κίνητρα των συγγραφέων καθώς ενθαρρύνονται και οι πολλαπλές 

αναγνώσεις. Επιπλέον όφελος της δραστηριότητας ήταν η ανάπτυξη της 

αυτενέργειας των παιδιών 

•  Η ανάλυση της µορφής (εξώφυλλο, τίτλος, οπισθόφυλλο, βιβλιοδεσία, 

αριθµός σελίδων) δοµής (εισαγωγή- κεφάλαια- περίληψη), περιεχοµένου 

(θέµα)  και του επικοινωνιακού πλαισίου (ποµπός- δέκτη) του βιβλίου που 

θα δηµιουργούσαµε ως αποτέλεσµα του project. Προσπαθήσαµε οι 

µαθητές να κατανοήσουν την δοµή, το νόηµα και το επικοινωνιακό πλαίσιο 

πάνω στο οποίο θα στηρίζεται το βιβλίο. Τα παιδιά σκέφτηκαν και 

εξέφρασαν τις ιδέες τους για τον τίτλο, υπότιτλο και για την εικόνα του 

εξωφύλλου (ανάπτυξη φαντασίας, δηµιουργικότητας και καλλιτεχνικής 

έκφρασης. Τονίστηκε η σηµασία και ο ρόλος της περίληψης ενός βιβλίου 

και µε αφορµή αυτό έγινε αναφορά στη πρότερη γνώση (τεχνική 

συγγραφής- περιεχόµενο-δοµή µιας περίληψης). Το κείµενο 
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αντιµετωπίστηκε ως πλαισιωµένη γλωσσική και νοηµατική δοµή, ως 

κοινωνική πράξη, ως αντικείµενο αξιολόγησης και αντικείµενο 

δηµιουργίας πρωτότυπης σκέψης. 

• Η παρουσίαση των οµαδικών εργασιών µε θέµα τις προτάσεις των 

µαθητών για τον τίτλο, υπότιτλο, περιεχόµενο περίληψης, και εικόνας 

εξωφύλλου και ακολούθησε η διατύπωση των παρατηρήσεων και της 

προσωπικής γνώµης  των µαθητών πάνω στις προτάσεις των συµµαθητών 

τους µε σκοπό την ανάπτυξη τις δεξιότητας παρουσίασης εργασίας, 

συγγραφής περίληψης, του διαλόγου, της επιχειρηµατολογίας και της 

διατύπωσης  κριτικής: «∆: Πάµε στην επόµενη οµάδα. Όνοµα οµάδας; Μ: 

Genius four! ∆: Ωραία! Τίτλος; Μ: Πάτα πετάλι και τράβα φρένο. ∆: 

Υπότιτλος; Μ: Το κοµµάτι της ζωής µας και της µεταφορά! ∆: Ωραία! Μ: 

Περίληψη. Το  βιβλίο µας θα περιέχει ζωγραφιές και  εικόνες µε ποδήλατα, 

φωτογραφίες µε ατυχήµατα, περιπτώσεις ατυχηµάτων και την περιγραφή του. 

Είδη ποδηλάτων παλιά και σύγχρονης εποχής, Ποδηλατικοί αγώνες από τους  

Ολυµπιακούς αγώνες, φωτογραφίες διάσηµων ποδηλάτων, µια συνέντευξη 

ενός διάσηµου ποδηλάτη, µάρκες ποδηλάτων και ο απαραίτητος εξοπλισµός 

για να παροτρύνουµε και τους άλλους ποδηλάτες να φοράνε αυτόν τον 

εξοπλισµό για ασφάλεια, σήµατα οδικής κυκλοφορία που πρέπει να 

προσέχουµε στο δρόµο, έξυπνα σλόγκαν και µαντινάδες, ένα µικρό κόµικς 

και ένα τραγούδι ενός ποδηλάτη… για το εξώφυλλο προτείνουµε να δείχνει 

ένα ποδηλάτη µαζί µε το ποδήλατο του πάνω στη γη». 

• Η δηµιουργία και παραγωγή µαντινάδων από τα ίδια τα παιδιά: «∆: Η 

πρώτη δουλεία που θα έχετε είναι να βρείτε µαντινάδες σχετικά µε το 

ποδήλατο έτσι ώστε να µπορέσουµε να επιλέξουµε µερικές» Έγινε ανάλυση 

της δοµής και της µορφής (οµοιοκαταληξία, στίχοι, ύφος) της µαντινάδας 

ως λογοτεχνικού κειµένου  µε σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας,  

έµπνευσης, φαντασίας, καλλιτεχνικής έκφρασης και της δηµιουργικότητας 

των παιδιών καθώς και της σύνδεσης της γνώσης µε την πραγµατική ζωή 

(τοπική παράδοση).  

• Η συγγραφή επιστολής από τους µαθητές προς τον ∆ήµαρχο µε την 

διατύπωση του αιτήµατος της επέκτασης του ποδηλατοδρόµου στα 

προάστια του Ρεθύµνου µε σκοπό την ανάπτυξη της συγγραφικής 
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ικανότητας και του λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού. Μπορούµε 

να εντάξουµε την δραστηριότητα αυτή στην ανάληψη κοινωνικής δράσης 

καθώς εξέφρασαν τις απόψεις τους και το αίτηµα  τους µέσω τον 

επιστολών τους στην τοπική εξουσία. 

• Ανάλυση και συζήτηση της µορφής και της δοµής καθώς και των βασικών 

στοιχείων της αφίσας (τίτλος, υπότιτλος, σλόγκαν, χρώµατα) και του 

κόµικς (διάλογοι, σκίτσα, χρώµατα): «∆: Στην αφίσα θέλουµε το θέµα, την 

ιδέα σας, που θα έχει σχέση µε το ποδήλατο, µπορεί να είναι µια ιδέα για ένα 

ατύχηµα ενός ποδηλάτη, µετά θα είναι ο τίτλος µε µεγάλα γράµµατα πάνω, 

µετά θα είναι η ζωγραφιά σας και εδώ πέρα θα κοιτάξετε να έχει και 

χρώµατα για να τραβήξει την προσοχή όπως κάναµε και µε την διαφήµιση. 

Ωραία! Επίσης µπορείτε να βάλετε και ένα σλόγκαν όπως είχατε βάλλει και 

στο άλλο που κάναµε στην άλλη δραστηριότητα». Προσπαθήσαµε να τους 

καταστήσουµε ικανούς να σχολιάζουν την σηµειολογική λειτουργία της 

εικόνας.  

• Η παραγωγή αφίσας και κόµικς από τις οµάδες εργασίας των παιδιών µε 

σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας, έµπνευσης, φαντασίας, 

καλλιτεχνικής έκφρασης και της δηµιουργικότητας των παιδιών καθώς και 

της σύνδεσης της γνώσης µε την πραγµατική ζωή και των ενδιαφερόντων 

των παιδιών. ∆όθηκε έµφαση στην διερεύνηση της δηµιουργικότητας και 

της πρωτοτυπίας των µαθητών µέσω της εµπλοκής τους κειµενικές 

πρακτικές, η οποία είναι βασική αρχής της παιδαγωγικής του κριτικού 

γραµµατισµού. Επιπλέον όφελος που προέκυψε από  τη δραστηριότητα 

ήταν η ανάπτυξη της δεξιότητας του διαλόγου και της επιχειρηµατολογίας  

καθώς και η κατανόηση και η χρήση της τεχνικής της ιδεοθύελλας από τα 

ίδια τα παιδιά χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (ανακάλυψη 

γνώσης). 

• Η συγγραφή εργασιών από τις οµάδες των µαθητών µε θέµα τα αρνητικά-

θετικά της εφαρµογής του τρόπου εργασίας του project µε σκοπό την 

ανάπτυξη της αναστοχαστικής και αυτοκριτικής ικανότητας των µαθητών. 

Επίσης, επιπλέον όφελος ήταν η ανάπτυξη του διαλόγου ανάµεσα στα 

παιδιά µε θέµα την διατύπωση των διαφωνιών και των παραπόνων που 

είχαν αναπτυχθεί εξαιτίας του τρόπου εργασίας του project.  
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9.4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ 

 

Η ανάλυση των δεδοµένων µας (φύλλα παρατήρησης διδασκαλιών, κείµενα 

µαθητών και οι αποµαγνητοφωνήσεις των διδασκαλιών)  έγινε µε ποιοτική ανάλυση 

µε βάση τις τέσσερις κατηγορίες που προαναφέραµε.  

 

 

10 Το κείµενο ως επικοινωνία 

 

Το κείµενο αντιµετωπίζεται σε µεγάλο βαθµό ως επικοινωνία τόσο από τον 

εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές. Κυρίως απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις του 

εκπαιδευτικού  για το επικοινωνιακό πλαίσιο και µπορούν εύκολα να εντοπίσουν και 

να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι υποκατηγορίες που κυρίως 

εντοπίζουµε είναι οι 11, 12 και 13. 

 

«∆: Σε ποιους απευθύνεται ο συγγραφέας;» 

«Μ: Κύριε όταν πούµε αξιότιµε κύριε δήµαρχε  ο λόγος που σας γράφουµε…» 

«∆: Ναι, είναι ένα σλόγκαν αλλά συνήθως το σλόγκαν έχει και οµοιοκαταληξία.»  

 

 

11 Κατάκτηση των επικοινωνιακών καταστάσεων 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε ερωτήσεις που αφορούν την σχέση 

του ποµπού, του δέκτη και των κοινωνικών ρόλων.  Επίσης, έγινε µεγάλη 

επισήµανση των πολυτροπικών στοιχείων από τον εκπαιδευτικό για να µπορέσει να 

καταστήσει ικανούς τους µαθητές να µπορούν να τα εντοπίζουν και έπειτα να 

παράγουν και αυτοί τα δικά τους πολυτροπικά κείµενα. Συγκεκριµένα έγινε ανάλυση 

και συζήτηση της µορφής και της δοµής καθώς και των βασικών στοιχείων της 

αφίσας (τίτλος, υπότιτλος, σλόγκαν, χρώµατα) και του κόµικς (διάλογοι, σκίτσα, 
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χρώµατα). Οι µαθητές µπόρεσαν να απαντήσουν µε αρκετή ευκολία όσον αφορά  

ερωτήσεις  σχετικές µε τον ποµπό των κειµένων και τα πολυτροπικά στοιχεία τους. 

 

«∆: Κάποια φωτογραφία µε ατύχηµα αλλά να µην είναι µε πολλά αίµατα και τροµάξουν 

τα παιδιά! Κάποια ποιο όπως αυτές που έχετε φέρει. Τι άλλο µπορείτε να βάλετε σε 

αυτά εκεί πάνω που θα βάλουµε τους πάγκους για να γίνει η έκθεση; Πες Ελισάβετ!» 

«∆: Λοιπόν το διαβάζω κοιτάξτε µέσα. Πρώτα δείτε την φωτογραφία. Τι βλέπετε;» 

 

«Μ: Ένα ποδήλατο.» 

 

«Μ: Η ρόδα του έχει στραβώσει.» 

 

«∆: Σε ποιους απευθύνεται ο συγγραφέας;» 

 

 

111 Ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε ερωτήσεις σχετικά µε την σχέση του 

ποµπού, του δέκτη και των κοινωνικών ρόλων. Οι µαθητές απαντούν µε ευκολία στις 

ερωτήσεις που αναφέρονται στον ποµπό και στους κοινωνικούς ρόλους των 

κειµένων. 

 

«∆: Σε ποιους απευθύνεται ο συγγραφέας;» 

 

«Μ: Που το ξέρουνε αυτοί; Έχουν αποδείξεις για τον άνθρωπο;» 

 

 

112 Επισήµανση πολυτροπικών στοιχείων 

 

Υπήρχε µεγάλη επισήµανση των πολυτροπικών στοιχείων από τον εκπαιδευτικό 

για να µπορέσει να καταστήσει ικανούς τους µαθητές να τα εντοπίζουν και έπειτα να 
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παράγουν και αυτοί τα δικά τους πολυτροπικά κείµενα. Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν 

σε µεγάλο βαθµό τόσο στον εντοπισµό των πολυτροπικών στοιχείων όσο και στην 

παραγωγή των δικών τους πολυτροπικών κειµένων.  

 

«∆: Στην αφίσα θέλουµε το θέµα, την ιδέα σας, που θα έχει σχέση µε το ποδήλατο, 

µπορεί να είναι µια ιδέα για ένα ατύχηµα ενός ποδηλάτη, µετά θα είναι ο τίτλος µε 

µεγάλα γράµµατα πάνω, µετά θα είναι η ζωγραφιά σας και εδώ πέρα θα κοιτάξετε να 

έχει και χρώµατα για να τραβήξει την προσοχή όπως κάναµε και µε την διαφήµιση. 

Ωραία! Επίσης µπορείτε να βάλετε και ένα σλόγκαν όπως είχατε βάλλει και στο άλλο 

που κάναµε στην άλλη δραστηριότητα». 

 

«∆: Κάποια φωτογραφία µε ατύχηµα αλλά να µην είναι µε πολλά αίµατα και τροµάξουν 

τα παιδιά! Κάποια ποιο όπως αυτές που έχετε φέρει. Τι άλλο µπορείτε να βάλετε σε 

αυτά εκεί πάνω που θα βάλουµε τους πάγκους για να γίνει η έκθεση; Πες Ελισάβετ!» 

 

«∆: Λοιπόν ακούστε λίγο γιατί βλέπω ότι έχετε ξεχάσει στο τι θα βάλλουµε στο 

εξώφυλλο. Μη ξεχάσετε τι θέλετε να δείχνει το εξώφυλλο.» 

 

«∆: Όλα αυτά στο εξώφυλλο θα είναι πολύ φορτωµένο πολύ. Θέλουµε να είναι κάτι που 

θα τραβάει το µάτι και το εξώφυλλο. Το βιβλίο να είναι κάτι που θα το δει ο άλλος και 

να του τραβήξει το ενδιαφέρον.» 

 

«∆: Αυτό το ποδήλατο έτσι όπως το βλέπετε ο αναβάτης τι να ήταν παιδί, µεγάλος, 

µικρός λέτε να χτύπησε;» 

 

«∆: Λοιπόν το διαβάζω κοιτάξτε µέσα. Πρώτα δείτε την φωτογραφία. Τι βλέπετε;» 

 

«Μ: Ένα ποδήλατο.» 

 

«Μ: Η ρόδα του έχει στραβώσει.» 

 

«Μ: Κάποια φωτογραφία από ατύχηµα!» 
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«Μ: Σήµατα!» 

 

«Μ: Μπορούµε να βάλουµε και εικόνες µε ποδηλάτες.» 

 

12 Ανταπόκριση στις επικοινωνιακές περιστάσεις 

 

Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί µέσω τον ασκήσεων που αφορούν διάφορα κειµενικά 

είδη να ασκήσει τους µαθητές να µπορούν να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές 

περιστάσεις. Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν σε  µεγάλο βαθµό στις επικοινωνιακές 

περιστάσεις δηµιουργώντας κατάλληλες αφίσες και κόµικς σχετικά µε το ΚΟΚ και το 

ποδήλατο (βλ. ενδεικτικά παράρτηµα) καθώς και την επιστολή προς τον ∆ήµαρχο. 

 

«Μ: Κύριε όταν πούµε αξιότιµε κύριε δήµαρχε  ο λόγος που σας γράφουµε…» 

 

13 ∆ιδασκαλία, προσαρµογή του λόγου των µαθητών στα κειµενικά είδη που 

διδάσκονται 

 

Ο εκπαιδευτικός  επισήµανε τα βασικά σηµεία και της δοµής της περίληψης µε 

σκοπό την ανάπτυξη  της δεξιότητας της συγγραφής ενός περιληπτικού κειµένου. 

Επίσης, έγινε ανάλυση της δοµής και της µορφής (οµοιοκαταληξία, στίχοι, ύφος) της 

µαντινάδας ως λογοτεχνικού κειµένου  µε σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας,  

έµπνευσης, φαντασίας, καλλιτεχνικής έκφρασης και της δηµιουργικότητας των 

παιδιών καθώς και της σύνδεσης της γνώσης µε την πραγµατική ζωή (τοπική 

παράδοση) ώστε να παράγουν τα παιδιά τις δικές τους µαντινάδες. Οι µαθητές 

προσάρµοσαν τον λόγο τους στα κειµενικά είδη που τους δίδαξε ο εκπαιδευτικός και 

τα οποία του ζήτησε στην συνέχεια να παράγουν και τα ίδια. 

 

«∆: Ψάχνουµε τίτλο για το βιβλίο µας που θα έχει σχέση µε το ποδήλατο. Άρα ο 

τίτλος πρέπει να είναι έξυπνος, λίγο αστείος, δηλαδή έτσι ώστε να το διαβάζει κάποιος 

όπως το Ηµερολόγιο ενός Σπασίκλα. Εντάξει;  Πρέπει λίγο να σου τραβήξει την 

προσοχή. Ωραία! Μετά κάντε και την πρόταση σας τι θέλετε να δείχνει το εξώφυλλο και 
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µετά πάµε στην περίληψη που πρέπει να είναι ένα κειµενάκι 10-12 σειρές. Μη χάνετε το 

χρόνο σας γιατί έχετε ακόµα 20 λεπτά!» 

 

«∆: Ναι, είναι ένα σλόγκαν αλλά συνήθως το σλόγκαν έχει και οµοιοκαταληξία.»  

«∆: Μη ξεχάσετε τι θα προτείνετε για εξώφυλλο.» 

 

«Μ: Το ποδήλατο µου πλένω και µετά κατεβαίνω και µου σχίστηκε η σέλα και µου 

βγήκε η σαµπρέλα.» 

 

«Μ: Υπότιτλος: Οδηγάω και πετάω  και µετά χαµογελάω!» 

 

 

131 Όσον αφορά την παραγωγή λόγου 

 

Ο εκπαιδευτικός ανέθεσε στους µαθητές δραστηριότητες που περιλάµβαναν 

παραγωγή διάφορων µορφών λόγου π.χ. µαντινάδων, αφίσας, τραγουδιού και οι 

µαθητές ανταποκρίθηκαν σε µεγάλο βαθµό µέσα από τα κείµενα που παρήγαγαν. 

 

 

Παραγωγή µαντινάδων από τα ίδια τα παιδιά (βλ. ενδεικτικά παράρτηµα). 

 

 «∆: Η πρώτη δουλεία που θα έχετε είναι να βρείτε µαντινάδες σχετικά µε το ποδήλατο 

έτσι ώστε να µπορέσουµε να επιλέξουµε µερικές»  

«Μ: Τα σήµατα δεν έβλεπα, το φρένο όµως δε πάτησα και χτύπησα  πολύ.» 

«Μ: Το ποδήλατο µου πλένω και µετά κατεβαίνω και µου σχίστηκε η σέλα και µου 

βγήκε η σαµπρέλα.» 

«Μ: Το ποδήλατο µου οδηγώ και στη σέλλα κάθοµαι και τα πετάλια τα γυρνώ και την 

κασετίνα µου πετώ.» 

«Μ: Κατεβαίνω κατηφόρα, κατεβαίνω και µε έπιασε η βροχή και δε ξέρω τι να κάνω 

και γίνοµαι παπί.» 
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Παραγωγή αφίσας και κόµικς από τις οµάδες εργασίας των παιδιών µε σκοπό την 

ανάπτυξη της συνεργασίας,  έµπνευσης, φαντασίας, καλλιτεχνικής έκφρασης και της 

δηµιουργικότητας των παιδιών καθώς και της σύνδεσης της γνώσης µε την 

πραγµατική ζωή και των ενδιαφερόντων των παιδιών. 

 

∆ηµιουργίας ενηµερωτικής αφίσας µε το θέµα το ποδήλατο (βλ. ενδεικτικά στο 

παράδειγµα) 

 Παραγωγή περιγραφικού κειµένου  από τις οµάδες εργασίας των παιδιών µε θέµατα  

τα βασικά µέρη του ποδηλάτου,  και ο βασικός εξοπλισµός του ποδηλάτη.  

 

 Συγγραφή επιστολής από τους µαθητές προς τον ∆ήµαρχο µε την διατύπωση του 

αιτήµατος της επέκτασης του ποδηλατοδρόµου στα προάστια του Ρεθύµνου.  

 

Ατοµική εργασία στο σπίτι µε θέµα  (πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµαταα ποδηλάτου). 

 

∆ηµιουργία τραγουδιών µε θέµα το ποδήλατο. 

 

∆ηµιουργία κόµικς σε σχέση µε το ποδήλατο. 

  

132 Όσον αφορά την πρόσληψη λόγου 

 

Έγινε συζήτηση και ανάλυση των διαφόρων τύπων επιστολών καθώς και της 

δοµής,  µορφής, ύφους των επιστολών. Ο εκπαιδευτικός ανέθεσε στα παιδιά εργασίες 

πολυτροπικών και µονοτροπικών κειµένων τις οποίες τα παιδιά στην πλειοψηφία 

έδωσαν πολύ καλά κείµενα όλων των ειδών. 

 

«∆: Υπότιτλος µπαίνει κάτω από τον τίτλο. Άρα ο τίτλος είναι το βιβλίο του ποδηλάτη 

και υπότιτλος µπορεί να είναι όσα πρέπει να ξέρουµε για το ποδήλατο. Κάπως έτσι. Μια 

φρασούλα από κάτω. Άρα τίτλος ξέρω εγώ «το βιβλίο του ποδηλάτη», υπότιτλος «όσα 

πρέπει να ξέρουµε για το ποδήλατο» µε µικρότερα γραµµατάκια και περίληψη εδώ 

τώρα.» 



156 

 

«∆: Η περίληψη είναι να πείτε σε 10-12 σειρές τι περιέχει το ποδήλατο. Αρά σας 

χρειάζεται αυτό εδώ. ∆ηλαδή θα ξεκινήσετε και θα πείτε στο βιβλίο αυτό µπορείτε να 

διαβάσετε για ατυχήµατα που αφορούν το ποδήλατο και θα κάνετε δυο παραγραφούλες. 

Πέντε και πέντε σειρούλες για τα πραγµατάκια που έχουµε πει εδώ. Μη βάλετε στην 

περίληψη ότι µπορείτε να διαβάσετε για το τίτλο. Θα πείτε για πράγµατα που θα είναι 

µέσα στο βιβλίο. Ούτε το υπότιτλο, ούτε το εξώφυλλο.» 

«∆: Όχι µέσα την περίληψη. Ξεχωριστά. Εξώφυλλο προτείνουµε µια ζωγραφιά από 

κάποιο παιδί. Η περίληψη είναι ξεχωριστό κείµενο, µόνο του. ∆υο παραγραφούλες 

πέντε και πέντε σειρές για το τι θα έχει µέσα το βιβλίο.» 

«∆: Έχετε σκεφτεί τίτλο; Τι κάνετε εσείς οι δυο;» 

«Μ: Έχω βρει τον υπότιτλο. Το ποδήλατο κοµµάτι της ζωή µας και της µεταφοράς 
µας.» 

«Μ: Θα το βάλουµε για υπότιτλο.» 

«Μ: Αντί για υπότιτλο µπορούµε να γράψουµε σλόγκαν;» 

«Μ: Υπότιτλος: Οδηγάω και πετάω  και µετά χαµογελάω!» 

«Μ: Το εξώφυλλο να είναι µια µπανάνα για ράµπα και να είναι πάνω στη µπανάνα ένα 
ποδήλατο.» 

«Μ:  Εκεί που θα προτείνουµε το εξώφυλλο θα το γράψουµε µέσα στο κείµενο;» 

 

 

20 Το κείµενο ως κοινωνική πρακτική  

 

Το κείµενο αντιµετωπίζεται σε µεγάλο βαθµό ως κοινωνική πρακτική τόσο από 

τον εκπαιδευτικό όσο και  από τους µαθητές. Κυρίως εντοπίζουµε τις υποκατηγορίες 

21, 22, 24, 26 και 27. 

 

«∆: Να µια περίπτωση που συµβαίνει µερικές φορές και δεν πρέπει να  οδηγούν όσοι 

έχουν πιεί αλκοόλ άρα πάµε σε ένα θέµα οδικής ασφάλειας που αφορά τον οδηγό. 

Μπράβο Κλίντα! Πες µου!» 

«Μ: Μήπως φταίει το κορίτσι που δεν έχει βάλει τα φωτάκια αυτά.» 
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21 Η διάκριση της οπτικής γωνίας του συγγραφέα 

 

Βασικό µέληµα του εκπαιδευτικού είναι µέσα από ερωτήσεις που κάνει να 

µπορέσουν να διακρίνουν την οπτική γωνία του συγγραφέα όσο αφορά ένα άρθρο 

που µιλάει για ένα ατύχηµα. Οι µαθητές µε ευκολία µπορούσαν να διακρίνουν την 

οπτική γωνία του συγγραφέα. 

 

«∆: Ποια είναι η οπτική του συγγραφέα;» 

«Μ: Θεωρεί υπεύθυνο για το ατύχηµα τον οδηγό.»  

 

 

22 Επισήµανση περισσότερων από µια οπτικές γωνίες του συγγραφέα αν και 

απούσες ή παρούσες 

 

Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να καταστήσει ικανούς τους µαθητές να µην βλέπουν 

µόνο µια οπτική όπως αυτό παρουσιάζεται αλλά και να µπορούν να αντιληφθούν και 

τις απούσες οπτικές που εκφράζονται έµµεσα. Οι µαθητές µπόρεσαν να επισηµάνουν 

περισσότερες από µια οπτικές που παρουσιάζονται µέσα στα κείµενα. 

 

 ∆: Από πού καταλαβαίνουµε από το άρθρο ότι υπήρχανε µάρτυρες; Γιάννη! 

«∆: Να µια περίπτωση που συµβαίνει µερικές φορές και δεν πρέπει να  οδηγούν όσοι 

έχουν πιεί αλκοόλ άρα πάµε σε ένα θέµα οδικής ασφάλειας που αφορά τον οδηγό. 

Μπράβο Κλίντα! Πες µου!» 

«∆: Μπράβο! Άρα τι πήγε να κάνει το κοριτσάκι που ήταν λάθος ή σωστό ανάλογα; 

Πείτε το εσείς! Πες Μανώλη!» 

Μ: Γιατί λέει ότι κάποιος τον είδε για  να λένε ότι ήταν fiat punto. 

«∆: Μπορεί να υπάρχει και άλλη µια οπτική;» 

«Μ: Μήπως φταίει το κορίτσι που δεν έχει βάλει τα φωτάκια αυτά.» 

«Μ: Μπορούσε να φορούσε σκούρα ρούχα.» 
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«Μ: Μπορεί ο οδηγός να έχει πιεί.» 

«Μ: Μπορεί να έκανε σούζες.» 

«Μ: Να πήγαινε µέσα στην µέση του δρόµου!»  

«Μ: Μπορεί κύριε έτσι όπως έτρεχε ο οδηγός, το κοριτσάκι να ήθελε να περάσει 

απέναντι µε το ποδήλατο και να πήγαινε και να µη το έχει δει το κοριτσάκι και να το 

χτύπησε από πίσω.» 

«Μ: Κύριε όµως µπορεί και να φταίει ο οδηγός γιατί µπορεί να ήθελε να περάσει 

απέναντι, να µην είδε κανένα αµάξι και ο οδηγός να είχε αποκοιµηθεί και να ετρέχε µε 

γρήγορη ταχύτητα.»  

 

 

24 Σχολιασµό των πολιτισµικών και κοινωνικών προεκτάσεων του τύπου της 

οργάνωσης της πληροφορίας 

 

Υπάρχει σχολιασµός των κοινωνικών προεκτάσεων του τύπου οργάνωσης 

πληροφορίας  τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές αλλά κυρίως από 

τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριµένα αναφέρθηκαν πως οργανώνεται η επίσηµη επιστολή 

που θα στείλουν στον ∆ήµαρχο. 

 

«∆: Λοιπόν καταρχήν υπάρχει η προσφώνηση πως χαιρετούµε ένα άτοµο που έχει 

εξουσία, είναι ανώτερο». 

«∆: Άρα θα ξεκινήσετε όλοι αξιότιµε κύριε δήµαρχε και ξεκινάµε πάνω αριστερά. Σας 

δείχνω την µορφή τώρα…» 

«∆: Άρα πως τελειώνουµε ένα γράµµα σε ένα δήµαρχο, σε ένα πρόεδρο, στο 

πρωθυπουργό, στην διευθύντρια όπως στείλαµε. Κάλι!» 

« ∆: Μπράβο! Πως θα τελειώσετε; Πως τελειώνει µια επίσηµη επιστολή Γιώργο;» 

«∆: Ευχαριστούµε που διαβάσατε τα αιτήµατα µας αλλά µετά υπάρχει και κάτι άλλο.» 

«Μ: Αξιότιµο!» 
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«Μ: Κύριε πως θα τελειώσουµε την επιστολή;» 

« Μ: Ευχαριστούµε που ακούσατε τα αιτήµατα µας.» 

«Μ: Με εκτίµηση.» 

«Μ: Κύριε όταν πούµε αξιότιµε κύριε δήµαρχε  ο λόγος που σας γράφουµε…» 

«Μ: Κύριε το γράµµα δε ξεκινάει αξιότιµε κύριε δήµαρχε;» 

  

 

26 ∆ιαµόρφωση προσωπικών κρίσεων και απόψεων έναντι των 

νοηµάτων/µηνυµάτων του κειµένου 

 

Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές θέσεις των 

µαθητών έναντι των µηνυµάτων του κειµένου. Γίνεται αφήγηση των προσωπικών 

εµπειριών των µαθητών που αφορούσανε την οδήγηση του ποδηλάτου. 

 

«∆: Όχι µόνο η Κλίντα! Γιώργο, κατάλαβες για τους κινδύνους και τα προβλήµατα; Πες 

ένα πρόβληµα!... Μ: Τα ποδήλατα τα αφήνουν µέσα στην µέση του δρόµου.» 

«Μ: Κύριε ήµουν το προηγούµενο καλοκαίρι και είχα το ποδήλατο µου και πηγαίναµε 

σε ενός παιδιού το σπίτι και είχαµε µια κατηφόρα και το τιµόνι σου δεν ήταν ίσιο µε την 

ρόδα. Το τιµόνι ήταν έτσι και η ρόδα ίσια και εγώ δε το είχα καταλάβει και 

προχωρούσα και κατέβαινα µια κατηφόρα και χάνω την ισορροπία µου και πήγα να τα 

στρίψω και το τιµόνι ήταν ίσιο και νόµιζα ότι θα πέσω και πατάω κατά λάθος το φρένο 

το µπροστινό και έφαγα µια τούµπα και έπεσε όλο το ποδήλατο πάνω στο αυτή µου! 

Έτσι µπαµ! Και µε χτύπησε κάτω… ευτυχώς η αλυσίδα µου έχει µια βίδα και έπεσε µε 

την βίδα και ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα».   

 

«Μ: Κύριε στο Ρέθυµνο κυκλοφορούσε η µαµά µου µε το ποδήλατο της γιατί έµενε 

µόνη της παλιά και πήγε και την χτύπησε ένα αµάξι και πάλι ο ίδιος οδηγός όταν ήταν η 

µαµά µου µε το αµάξι την ξαναχτύπησε και µετά χτύπησε και το ξάδελφο µου µε το 

αµάξι.» 



160 

 

«Μ: Εγώ έτρεχα σε µια κατηφόρα και µπροστά µου ήταν ένα δέντρο και είχαν χαλάσει 

τα φρένα και πάω να πατήσω το φρένο και κάνω κολοντούµπα και πέφτω πάνω στο 

δέντρο και έκανα ράµµατα στα πόδια.» 

«Μ: Έτσι όπως έτρεχα είχε µια λακκούβα µε πέτρες και πάω να πέσω, σηκώνοµαι ξανά 

και ξαναπέφτω. Και µε χτύπησε το τιµόνι στην κοιλιά µου και πήγα στο νοσοκοµείο.» 

«Μ: Ήµουν εγώ σπίτι µε τον Μανώλη και τον Μπάµπη και τον Γιάννη και κάτι άλλα 

παιδιά και είχα πάρει  το ποδήλατο ενός φίλου µας και έτρεχα κάτω και ήταν λυτά τα 

κορδόνια και πιάστηκαν στο πετάλι και γύρισε το τιµόνι έτσι και δεν έβλεπα που 

πήγαινα.» 

«Μ: Το προηγούµενο καλοκαίρι όχι αυτό  που µας πέρασε το προηγούµενο και είχα το 

ποδήλατο µου και πήγαινα σε ενός παιδιού το σπίτι και κατέβαινα µια κατηφόρα και το 

τιµόνι µου δεν ήταν ίσιο µε την ρόδα. Το τιµόνι ήταν έτσι και η ρόδα ήταν ίσια και δε το 

είχα καταλάβει και προχωρούσα και κατέβαινα µια κατηφόρα και χάνω την ισορροπία 

µου. Πάω να το στρίψω και το τιµόνι ήταν ίσιο και πάω να πέσω και πατάω κατά 

λάθος το φρένο το  µπροστινό και έπεσε όλο το ποδήλατο πάνω στο αυτί µου και έτσι 

µπαµ και χτύπησα στο πάτωµα.» 

«Μ: Κύριε µια µέρα, ένα βράδυ κατεβαίναµε µια κατηφόρα εγώ, ο Γιώργος και ο 

Μανώλης και εµείς είχαµε ένα µπλε ποδηλατάκι µικρό δικάβαλο και κατεβαίναµε  και ο 

Μανώλης ήθελα να µας προσπεράσει και όπως πήγε να µας προσπεράσει πάει στην 

στροφή, πατάει το φρένο και σέρνεται κάτω και κάνει «Ωχ!» και µετά σηκώνεται πάλι 

και τρώµε και εµείς µια σαβούρα.» 

 

27 Επίδραση των γλωσσικών φαινοµένων στο ύφος του κειµένου 

 

Έγινε συζήτηση και ερωτήσεις σχετικά µε τα γλωσσικά φαινόµενα όπως τον 

αριθµό  και πως επηρεάζει  το ύφος του κειµένου. 

 

«∆: Σε ένα επίσηµο κείµενο τι αριθµό χρησιµοποιούµε;» 

« ∆:  Σε ποιο πρόσωπο;» 

«Μ: Πληθυντικό.» 
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«Μ: Β΄ πληθυντικού.» 

 

  30 Το κείµενο ως αποτύπωση του γλωσσικού γραµµατικού συστήµατος 

(γραµµατικής, ορθογραφίας, λεξιλογίου, σύνταξης) 

 

Το κείµενο  αντιµετωπίζεται  τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές 

ελάχιστα ως αποτύπωση γλωσσικού συστήµατος (γραµµατική, ορθογραφία, συντακτικό). 

Κυρίως  εντοπίζουµε τις υποκατηγορίες 33 και 34. 

  

«∆: Τα ορθογραφικά θα τα διορθώσουµε. Εντάξει; Το ποδήλατο οδηγώ. Ρήµα. Εγώ 

οδηγώ. Με τι είναι;» 

«∆: Συνήθως µπλούζα ή γιλέκο ποδηλάτη λέγεται. ∆ε λέγεται κάπως αλλιώς.» 

 

33 Το κείµενο όσον αφορά την ορθογραφία 

Ο εκπαιδευτικό όπου βλέπει ορθογραφικά λάθη ζητάει από τους µαθητές να τα 

διορθώσουν. Υπήρχαν ελάχιστες ερωτήσεις σχετικά µε την ορθογραφία λέξεων. 

 

«∆: Τα ορθογραφικά θα τα διορθώσουµε. Εντάξει; Το ποδήλατο οδηγώ. Ρήµα. Εγώ 

οδηγώ. Με τι είναι;» 

«∆: Τα ορθογραφικά θα τα διορθώσουµε» 

«∆: Το πεζό δε γράφεται έτσι γράφε το στα αγγλικά. Όπως γράφεται η µάρκα  του 

αυτοκινήτου. Μπορείς να µάθεις και αγγλικά.» 

«∆: Αλλιώς γράφεται στα ελληνικά και αλλιώς στα αγγλικά.» 

«∆: Υ, η, ει! Μπράβο!» 

«Μ: Το χόµπι γράφεται έτσι»; 

«Μ: Με ωµέγα.» 

«Μ: Έτσι δεν γράφεται στα αγγλικά;» 

«Μ:  Χτυπήσει δε γράφετε υ, η, ει;» 
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34 Το κείµενο όσον αφορά το λεξιλόγιο 

 

Τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις σχετικά µε λέξεις που δεν γνωρίζουν ή για λέξεις που 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν µέσα στα κείµενα τους. 

 

«∆: Συνήθως µπλούζα ή γιλέκο ποδηλάτη λέγεται. ∆ε λέγεται κάπως αλλιώς.» 

«Μ: Κύριε µπορούµε να βάλουµε µια λέξη όχι βρισιά.» 

 

40 Το κείµενο ως δηµιουργία  και πρωτότυπη σκέψη 

 

Το κείµενο αντιµετωπίστηκε σε µεγάλο βαθµό ως δηµιουργία και πρωτότυπη 

σκέψη καθώς ο εκπαιδευτικός τους έδωσε αυτή την δυνατότητα µέσα από τις 

εργασίες που τους ανέθεσε.  Όλες οι υποκατηγορίες καλύφθηκαν σε µεγάλο βαθµό. 

 

41 Πρωτότυπες ιδέες στο περιεχόµενο 

 

Οι εργασίες  που ανατέθηκαν από τον εκπαιδευτικό στους µαθητές τους έδωσαν 

την δυνατότητα να εκφράσουν πρωτότυπες ιδέες όσον αφορά το περιεχόµενο τους 

και  ιδιαίτερα πρωτότυπα ήταν τα κόµικς (βλ. ενδεικτικά στο παράδειγµα). 

 

«Μ: Μπορούµε να βάλουµε και εικόνες µε ποδηλάτες.» 

«Μ: Μπορούµε να έχουµε ένα ποδηλάτη να µιλάει για τους αγώνες.» 

«Μ: Μαντινάδες για το ποδήλατο;» 

«Μ: Εγώ θα κατεβάσω βίντεο! 

 

42 Έξυπνες και ποικίλες πολυτροπικές συλλήψεις 

 

Τα παιδιά παρήγαγαν πολυτροπικά κείµενα όπως τις αφίσες για το ποδήλατο, τα 

σήµατα του ΚΟΚ και τα κόµικς (βλ. ενδεικτικά στο παράρτηµα). 
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43 Πρωτότυπα συνθήµατα 

 

Υπήρχαν πρωτότυπα συνθήµατα µέσα στις εργασίες των µαθητών. 

 

Το ποδήλατο σύµµαχος του περιβάλλοντος 

Κάνε ποδήλατο και σώσε την Γή. 

Ο ποδηλάτης του τρόµου! 

Ο σύγχρονος ποδηλάτης. 

Τον γύρω του κόσµου µε το ποδήλατο. 

Το ποδήλατο µου είναι σουπερ ντούπερ δυνατό. 

Το ποδήλατο µου πλένω και µετά κατεβαίνω και µου σχίστηκε η σέλα και µου βγήκε 

η σαµπρέλα. 

 

Συµπέρασµα: Γίνεται φανερό από την ανάλυση των δεδοµένων των διδασκαλιών ότι 

το κείµενο αντιµετωπίζεται κυρίως ως επικοινωνία, κοινωνική πρακτική, καθώς και 

ως δηµιουργία και πρωτότυπη σκέψη τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους 

µαθητές. Αντίθετα, το κείµενο αντιµετωπίστηκε ελάχιστα ως γλωσσικό σύστηµα 

τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές. 

 

9.4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

Μετά από το τέλος της τρίτη µας παρέµβαση και την καταγραφή των 

αποτελεσµάτων µας έγινε συνάντηση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης ώστε να 

πραγµατοποιηθεί ο αναστοχασµός µας πάνω στην τρίτη µας  παρέµβαση που είχε 

σκοπό την ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού µέσα από την χρήση της µεθόδου 

project. 

Η µέθοδος project έδωσε την δυνατότητα καλλιέργειας του κριτικού 

γραµµατισµού σε µεγάλο βαθµό. Η ελευθερία που δίνει στους µαθητές ώστε να 



164 

 

διερευνήσουν ένα θέµα κάτω από δραστηριότητες που αποφασίζουν οι ίδιοι τους 

έδωσε την ικανότητα για  δηµιουργική και κριτική σκέψη.  Η µέθοδος  project  έδωσε 

την ευκαιρία στους µαθητές να διερευνήσουν ένα θέµα και συγκεκριµένα το 

ποδήλατο µέσα από πολλές οπτικές όπως τα µέρη του ποδηλάτου, την ιστορία του 

ποδηλάτου κτλ. Ακόµα µέσα από την επιστολή προς τον δήµαρχο για την δηµιουργία 

ποδηλατόδροµου τους δόθηκε η ευκαιρία να αναλάβουν κοινωνική δράση απέναντι 

σε ένα πρόβληµα πέρα από τα πλαίσια του σχολείου. 

Επίσης, µέσα από τα φύλλα παρατήρησης των διδασκαλιών έγινε φανερό ότι αν 

και εκπαιδευτικός έχει αποµακρυνθεί από την αναγνώριση και την λειτουργία των 

γραµµατικών  και συντακτικών φαινόµενών που ήταν το βασικό του µέληµα όπως 

είχε γίνει αντιληπτό στην παρατήρηση µας πριν την έρευνα δράσης. Τώρα έδωσε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα κείµενα όχι µόνο ως επικοινωνία  και γλωσσικό σύστηµα 

αλλά και ως κοινωνική πρακτική.  Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή 

κειµένων και πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων από τα παιδιά µέσω τον οποίο να  

προωθείται η δηµιουργικότητα αλλά και η κοινωνική δράση (επιστολή προς 

∆ήµαρχο). Συγκεκριµένα ο εκπαιδευτικός αναφέρει στην 4η Συνάντηση µας: «Ε: 

Βασικά αυτό που µε ενδιέφερε από την αρχή που ξεκίνησα το project ήταν όχι αν θα 

ήταν τελικά πετυχηµένο, το τελικό αποτέλεσµα είναι πετυχηµένο ή αποτυχηµένο αλλά 

ήθελα όπως λέει και ο Frey η συλλογική προσπάθεια των µαθητών να είναι που έχει 

ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία και τελικά το κάτω κάτω αυτό που µε ενδιέφερε ήταν να δω 

αν κατά πόσο οι γνώσεις ή οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν αν διαµόρφωσαν καινούργιες 

αξίες και συµπεριφορές που άλλαξαν. Οι αλλαγές αυτές είναι που προκαλούν την αξία 

της πραγµατικής µάθησης. Εξάλλου είναι η συλλογική δράση που βοηθάει στην 

κοινωνικοποίηση του ατόµου στον εκδηµοκρατισµό της κοινωνίας και ο 

προβληµατισµός και τα βιώµατα του µαθητή είναι αυτά που συµπάσχουν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξή του». Ακόµα αναφέρει: «Τέλος, προσπάθησα και κάποιες άλλες 

δραστηριότητες που θα τους βοηθούσαν στην έκφραση τους, στην καλλιέργεια της 

έκφρασης και της φαντασίας όπως γράψαµε ορισµένες µαντινάδες που έγραψαν τα 

παιδιά για το ποδήλατο και σίγουρα µέσω του κόµικς που ήταν µια πολύ ωραία ιδέα να 

κάνουνε ζωγράφισαν και µπόρεσαν να εκφράσουν και  να συνδέσουνε  και να 

δηµιουργήσουν ένα πολυτροπικό κείµενο που έχει και εικόνα και κείµενο. Νοµίζω ότι 

σε βασικές γραµµές το project πήγε αρκετά καλά». 
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Οι εργασίες των παιδιών έδειξαν µεγάλη ανάπτυξη στην κριτική εµπλοκή τους 

στην παραγωγή κειµένου (επιστολής), καλύτερη κατανόηση της δοµής  των κειµένων  

κριτικότερη ανάγνωση και αµφισβήτησή τους.  

Ακόµα έγινε εµφανή η εφαρµογή δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό  που 

αναπτύσσουν τον κριτικό γραµµατισµό και την αυτενέργεια των µαθητών. Το βασικό 

ρόλο στις διδασκαλίες είχαν οι µαθητές και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν απλά 

καθοδηγητικός όπως προτείνει και η µέθοδος project η οποία είναι ένας τρόπος 

οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι. Μέχρι και 

αδύναµοι µαθητές που συνήθως δεν συµµετείχαν στα µαθήµατα µέσα από έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συµµετείχαν ενεργά.  

 

10.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ (POST – TEST) ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ (PRE – TEST) 

 

10.1 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (POST-TEST) 

 

Η εφαρµογή του τελικού τεστ είχε στόχο να εξακριβώσει το επίπεδο την ανάπτυξη 

του κριτικού γραµµατισµού των µελών της ερευνητικής οµάδας µετά από τις 

διδακτικές παρεµβάσεις. 

Τα κείµενα τους (βλ. παράρτηµα) αξιολογήθηκαν, όπως και στο διαγνωστικό τεστ, 

µε κριτήριο την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχοµένου των απαντήσεων. Τα 

γραπτά βαθµολογήθηκαν στην κλίµακα του 100. Συνολικά οι µαθητές/-τριες 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε 13 ερωτήσεις (κάποιες από αυτές είχαν και επιµέρους 

ερωτήµατα). Λόγω των επιµέρους ερωτηµάτων τους καθώς και της αυξηµένης 

βαρύτητάς τους οι ερωτήσεις δεν βαθµολογήθηκαν µε την ίδια βαρύτητα. 

Η µελέτη των απαντήσεων κατέδειξε ότι  µειώθηκε σηµαντικά το έλλειµµα στην 

ικανότητα των µαθητών/-τριων να προσλαµβάνουν κριτικά ένα κείµενο και να 

µπορούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.  

 Συγκεκριµένα: 
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� Στην 1η ερώτηση  στο υποερώτηµα 1α. « Από ποιον φορέα έχει συνταχτεί το 

κείµενο» 

 

� Στο υποερώτηµα 1β.  «Με ποιο σκοπό»; 

� 1γ. «Σε ποιους απευθύνεται;»  

� 1δ. «Ποιους µπορεί να θίγει οικονοµικά;»  

 

 Γίνεται αντιληπτό ότι οι µαθητές µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

σχετικά µε τον ποµπό, την προθετικότητα του συγγραφέα και να εντοπίσουν 

τον δέκτη του µηνύµατος του κειµένου. 

� Στην 2η ερώτηση « Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν για τα παιδιά µε τη µεγάλη 

διάρκεια παραµονής τους στα ίντερνετ καφέ σύµφωνα µε το κείµενο;» 
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 Συµπέρασµα: Οι  µαθητές µπορούν να εντοπίζουν µε ευκολία στοιχεία µέσα 

από το κείµενο, να απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης. 

� Η 3η ερώτηση «Σύµφωνα µε το κείµενο ποια θέση παίρνει ο Συνήγορος του 

Παιδιού ως την πρόσβαση των παιδιών στα ίντερνετ καφέ και γιατί;»   

Γίνεται κατανοητό ότι οι µαθητές µπορούν να απαντήσουν σε µια ερώτηση 

που πρέπει να αναπτύξουν την κριτική στους σκέψη. 

� Στην 4η ερώτηση στο υποερώτηµα 4α. « Που βρίσκεται το δηµοσιευµένο 

κείµενο;»  

 

Συµπέρασµα: Γίνεται αισθητή η ικανότητα των παιδιών να αντιληφθούν ότι 

το δηµοσιευµένο κείµενο βρίσκεται στο διαδίκτυο. Τα παιδιά µπόρεσαν µε 

ευκολία να εντοπίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο  του κειµένου. 
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� Στο υποερώτηµα 4β. « Από πού το καταλαβαίνεται;»  

 

Συµπέρασµα: Γίνεται φανερό ότι οι µαθητές µπορούν να διακρίνουν το που 

είναι το δηµοσιευµένο κείµενο και να αιτιολογήσουν την απάντηση τους. 

�  Στην 5η ερώτηση «Γράφτε µια επιστολή (150-200 λέξεις) προς τον Συνήγορο 

του Παιδιού µε την οποία να εκφράζετε την γνώµη σας για τα δικαιώµατα 

των παιδιών» Η πλειοψηφία των παιδιών έγραψαν  πάρα  πολύ καλές 

επιστολές όσο αφορά το περιεχόµενο τους, την πρωτοτυπία, τις λέξεις που 

τους ζητήθηκε αλλά και ως προ της συντακτική και γραµµατική δοµή. (βλ. 

παράρτηµα). 

�  Στο Β΄ µέρος του τεστ στην 1η ερώτηση «Ποιος είναι ο σκοπός του 

τραγουδιού;»  
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Συµπέρασµα: Γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να 

εντοπίσουν τον σκοπό του τραγουδιού. Εντοπίζουν µε ευκολία την 

προθετικότητα του στιχουργού. 

� Στην 2η ερώτηση «Σε ποιους απευθύνεται;»  

 

Συµπέρασµα: Οι µαθητές παρουσιάζουν µια έλλειψη ως προς τη δυνατότητα 

ανεύρεσης του δέκτη του τραγουδιού.  

� Στην 3η ερώτηση «Ποιους καταγγέλλει;» 

 

 Συµπέρασµα: Οι µαθητές δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην 

συγκεκριµένη ερώτηση καθώς δεν µπορούσαν να αντιληφθούν το έµµεσο 

µήνυµα του τραγουδιού, την προθετικότητα του στιχουργού.  
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� Στην 4η ερώτηση στο υποερώτηµα 4α. «Το τραγούδι συνοδεύεται από την 

παραπάνω  εικόνα: α) πως συνδέεται µε το κείµενο;» 

 

Συµπέρασµα: Οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να αντιληφθούν την 

σύνδεση της εικόνας και του τραγουδιού. Να καταλάβουν την σηµειολογική 

λειτουργία  πολυτροπικών κείµενων.  

� Στο υποερώτηµα 4β. «Η λέξη “µόρφωση ” στην αφίσα από ποιες λέξεις του 

τραγουδιού µπορεί να αντικατασταθεί;» 

 

Συµπέρασµα: Όσο αφορά το λεξιλόγιο οι µαθητές δεν αντικατέστησαν την 

λέξη µόρφωση µε κάποια λέξη του τραγουδιού αλλά από δικές τους πράγµα 

και το οποίο προκάλεσε και το αυξηµένο αριθµό λάθος απαντήσεων.  
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� Στην 5η ερώτηση στο υποερώτηµα 5α. «Από πού είναι εµπνευσµένοι οι 

στίχοι;» 

  

 Συµπέρασµα: Οι µαθητές µπόρεσαν να αντιληφθούν την σωστή απάντηση 

που βρισκόταν µέσα από το κείµενο.  

� Στο υποερώτηµα 5β. «Ποιοι βοήθησαν στην µουσική του τραγουδιού;» 

 

Συµπέρασµα: Τα περισσότερα παιδιά µπόρεσαν να εντοπίσουν την σωστή 

απάντηση καθώς ήταν ξεκάθαρη µέσα στο κείµενο. 

� Στην 6η ερώτηση «Ταιριάζουν οι στίχοι µε την µουσική; Τι προσδίδει η 

µουσική; Τι σας δηµιουργεί όταν ακούτε το τραγούδι;» 
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 Συµπέρασµα: Γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά µπορούν να εκφράσουν την 

άποψη τους και τα συναισθήµατα τους. 

� Στην 7η ερώτηση «Συνεχίστε τις φράσεις του τραγουδιού µε δικές σας ιδέες» 

 

 Συµπέρασµα: Γίνεται αντιληπτό ότι η δηµιουργική σκέψη των παιδιών είναι 

ανεπτυγµένη. 

� Στην 8η ερώτηση στο υποερώτηµα 8α. «Ποια έγκλιση χρησιµοποιείται στο 

τραγούδι;» 
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Συµπέρασµα: Οι µαθητές κατά πλειοψηφία µπορούν να εντοπίσουν  την 

έγκλιση που επικρατεί. Φαίνεται η µεγάλη ευκολία που έχουν στον εντοπισµό 

γραµµατικών φαινοµένων. 

�  Στο υποερώτηµα 8β. «Για ποιο λόγο έχει επιλεγεί η έγκλιση αυτή από τον 

στιχουργό;» 

 

 

 

Συµπέρασµα: Γίνεται φανερό  ότι οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να 

αναγνωρίσουν τις εγκλίσεις αλλά δεν µπορούν να αντιληφθούν την επιλογή της 

και την λειτουργία της. 

 



174 

 

Συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Από τους 24 µαθητές που δόθηκε το τεστ στο σχολείο  15 µαθητές έγραψαν πάνω 

από την βάση (50) και συγκεκριµένα από 52-86.5 και οι 9 έγραψαν κάτω από την 

βάση και συγκεκριµένα  από 5-48.5 

Ο µέσος όρος που προκύπτει από την παραπάνω αξιολόγηση είναι 

52,9375/100 (53%).  

Σχηµατικά η επίδοση αποδίδεται µε τα παρακάτω διαγράµµατα: 
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10.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ PRE TEST –POST 

TEST 

 

 Όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς συγκρίνοντας τα βαθµολογικά 

αποτελέσµατα του διαγνωστικού και του τελικού τεστ, σηµειώθηκε αρκετά µεγάλη 

βελτίωση στην επίδοση των µαθητών/-τριων µετά από τις διδακτικές παρεµβάσεις 

που πραγµατοποιήσαµε. Η παρατήρηση του κάτωθι διαγράµµατος είναι 

αποκαλυπτική:  

 

 

Η διαφορά των µέσων όρων των δύο τεστ είναι 12%. Η επίδοση κάποιων 

βελτιώθηκε καθώς βλέπουµε ότι τα άτοµα που έγραψαν κάτω από 50 ελαττώνονται 

και αυξάνονται τα  άτοµα να γράφουν πάνω από 70 πράγµα ανύπαρκτο στο pre-test.  

Η επίδοση των µαθητών αναπτύχθηκε σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά τους 

τέσσερις άξονες και ιδιαίτερα στο όσον αφορά το κείµενο ως κοινωνική πρακτική και 

το κείµενο ως δηµιουργική και πρωτότυπη σκέψη καθώς µπόρεσαν  στο ερώτηµα 

5του Β΄ µέρους του post-test «Γράφτε µια επιστολή (150-200 λέξεων) προς το 

Συνήγορο του Παιδιού µε την οποία να εκφράζετε την γνώµη σας για τα δικαιώµατα 

των παιδιών;»  να γράψουν πολύ δηµιουργικά κείµενα πράγµα που δεν συµβαίνει  

στο pre test.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας έρευνας ήταν ποιες διδακτικές µέθοδοι 

καλλιεργούν τον κριτικό γραµµατισµού στους µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης ∆ηµοτικού, 

δηλαδή να  κατανοούν, να ερµηνεύουν και να εξηγούν ένα γραπτό κείµενο, δηλαδή 

στην απόκτηση κριτικής σκέψης.  

Η έρευνα που πραγµατοποιήσαµε έγινε µε την µέθοδο της έρευνας δράσης και τα 

δεδοµένα που συλλέξαµε ήταν από την παρατήρηση µας τόσο πριν από τις 

παρεµβάσεις µας όσο και κατά την διάρκεια, µε το pre-test και το post test κριτικού 

γραµµατισµού, τα φύλλα παρατήρησης των διδασκαλιών και τα κείµενα που 

δηµιούργησαν τα παιδιά. 

Αφετηρία και αφορµή για το σχεδιασµό και την εκπόνηση της έρευνας υπήρξε η 

υπόθεση ότι η καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού µπορεί να συντελεστεί κάτω 

από µαθητοκεντρικές και διερευνητικές µεθόδους, δηλαδή µεθόδους που προωθεί ο 

κονστρουκτιβισµός κατά τη γλωσσική διδασκαλία επιφέρει βελτίωση σε βάθος στην 

ικανότητα πρόσληψης των κειµένων από τους µαθητές και συγκεκριµένα στην 

ικανότητα να συνειδητοποιούν τις συνυποδηλώσεις κάθε µηνύµατος, να 

αντιλαµβάνονται τους τρόπους και τις στρατηγικές πειθούς και τα µέσα της, να 

αξιολογούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της επιχειρηµατολογίας του ποµπού 

σε συνάρτηση µε τα κίνητρα και τις προθέσεις του και να εντοπίζουν τα γλωσσικά 

µέσα που συγκροτούν το κείµενο καθιστώντας το συνεκτικό και ερµηνεύσιµο, 

δηλαδή τα δοµικά στοιχεία, τους δείκτες γλωσσικής συνοχής και δείκτες νοηµατικής 

συνεκτικότητας. 

Μέσα από την έρευνα µας παρατηρήσαµε αλλαγές όσον αφορά στον εκπαιδευτικό, 

τους µαθητές και στην διδακτική διαδικασία. 

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό βλέπουµε ότι άλλαξε τη δασκαλοκεντρική του 

µέθοδο, άρχισε να αποµακρύνεται από τον αναγνωριστικό γραµµατισµό που µέχρι 

τότε καλλιεργούσε και στράφηκε σταδιακά προς τον λειτουργικό και κριτικό 

γραµµατισµό. Άρχισε να αντιµετωπίζει το κείµενο ως κοινωνική πρακτική και ως 

δηµιουργία πρωτότυπης σκέψης των παιδιών.  Ο εκπαιδευτικός µέσα από τις νέες 

µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιήσαµε µείωσε δραστικά τις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και ανέπτυξε ερωτήσεις, οι οποίες προωθούσαν την συζήτηση µε 

τους µαθητές, την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, τη µαθητεία στην 
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αµφισβήτηση, την ικανότητα να µπορούνε να ανακαλύπτουν κάτω από ποιους 

κοινωνικούς τρόπους η γλώσσα ενσωµατώνει ιδεολογίες και θεσµούς.  

Συγκεκριµένα γίνεται αντιληπτό από τα φύλλα παρατήρησης των διδασκαλιών 

πριν την παρέµβαση ότι αρχικά ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη σηµασία στο κείµενο 

ως αποτύπωση γλωσσικού συστήµατος και ως επικοινωνία. Οι ερωτήσεις του 

εκπαιδευτικού αφορούν κυρίως την εντοπισµό γραµµατικών φαινοµένων και  την 

κατανόηση λεξιλογίου. ∆εν γίνεται καµιά προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό να 

αντιµετωπίσει το κείµενο ως κοινωνική πρακτική  µε ερωτήσεις κριτικής σκέψης. Ο 

γραµµατισµός που αναπτύσσει είναι κυρίως αναγνωριστικός και ελάχιστα ο 

λειτουργικός. 

Από τα φύλλα παρατήρησης της 1η παρέµβασης (πολυτροπικότητα -

πολυγραµµατισµοί) γίνεται αντιληπτό ότι ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να δίνει βάρος 

στην νοηµατική δοµή του κειµένου αλλά αρχίζει να µειώνεται δραστικά η 

αντιµετώπιση του κειµένου ως γλωσσικό σύστηµα. Οι ερωτήσεις για γραµµατικά 

φαινόµενα εκεί που είχαν τον κυρίαρχο ρόλο στην παρατήρηση του εκπαιδευτικού 

τώρα µειώνονται και ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη σηµασία στον επικοινωνιακό 

πλαίσιο του κειµένου, στο ύφος του κειµένου, στον ποµπό, τον δέκτη, στην 

προθετικότητα του συγγραφέα  και στο ιδεολογικό του περιεχόµενο. Ο εκπαιδευτικός 

αρχίζει να αντιµετωπίζει το κείµενο ως κοινωνική πρακτική. Μειώνεται η 

καλλιέργεια του αναγνωριστικού γραµµατισµού και προωθείται κυρίως ο 

λειτουργικός γραµµατισµός και ο κριτικός γραµµατισµός. 

Από τα φύλλα παρατήρησης της 2ης παρέµβασης  (οµαδοσυνεργατική µέθοδος) 

διαπιστώθηκε ότι ο εκπαιδευτικός αποµακρύνεται σχεδόν αποκλειστικά από την 

αντιµετώπιση  του κειµένου ως γλωσσικό σύστηµα αλλά συνεχίζει να δίνει 

µεγαλύτερη βαρύτητα στο κείµενο ως νοηµατική δοµή. Βασικό του µέληµα είναι η 

κατανόηση του νοήµατος του από τα παιδιά. Επίσης, παρατηρείται αύξηση της 

αντιµετώπισης του κειµένου ως κοινωνική πρακτική καθώς οι ερωτήσεις του 

εκπαιδευτικού σε σχέση µε αυτόν τον άξονα  έχουν αρχίσει να αυξάνονται. Σε αυτή 

την παρέµβαση ο εκπαιδευτικός αντιµετωπίζει το κείµενο και ως δηµιουργία 

πρωτότυπης σκέψης και αντικείµενο αξιολόγησης του από τους ίδιους τους µαθητές. 

Αναπτύσσεται κυρίως ο λειτουργικός και κριτικός γραµµατισµός. 

Στη παρατήρηση της 3ης παρέµβασης παρατηρούµε περίπου τα ίδια αποτελέσµατα 

µε την 2η παρέµβαση. Το κύριο βάρος του εκπαιδευτικού δίνεται στην αντιµετώπιση 
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του κειµένου ως επικοινωνία, ως κοινωνική πρακτική και ως δηµιουργίας 

πρωτότυπης σκέψης από τους µαθητές καθώς δουλεύουν οµαδικά και σε θέµατα που 

τους δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν πρωτότυπα κείµενα. Αναπτύσσεται και 

εδώ σε µεγαλύτερο βαθµό από την προηγούµενη παρέµβαση ο κριτικό γραµµατισµός. 

Όσον αφορά τους µαθητές µέσα από την συγκριτική εξέταση της αξιολόγησης των 

δύο τεστ, του διαγνωστικού και του τελικού επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση. Η 

επίδοση στα δύο τεστ, µε την εξαγωγή του µέσου όρου των βαθµών των γραπτών, 

αυξήθηκε αρκετά 12%. Φαίνεται ότι  κάτω από τις διδακτικές µας παρεµβάσεις 

βελτιώθηκε η ικανότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των µαθητών και 

αναπτύχθηκε η ικανότητα τους να αντιµετωπίζουν ένα κείµενο κάτω από την 

κοινωνική του πρακτική. Οι µαθητές µπόρεσαν µε µεγαλύτερη ευκολία να 

αναγνωρίζουν την προθετικότητα του συγγραφέα, να επισηµαίνουν υπόρρητα 

νοήµατα/µηνύµατα και να σχολιάζουν τις υφολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις  

µορφολογικών και συντακτικών επιλογών.  

 Επίσης, µέσα από τα κείµενα τους βλέπουµε ότι υπάρχει σταδιακή ανάπτυξη του 

κριτικού γραµµατισµού και της δηµιουργικής τους σκέψη. Τα κείµενα τους από τις 

παρεµβάσεις σε σχέση µε τα  κείµενα πριν τις παρεµβάσεις έχουν διαφορετικό 

υπόβαθρο καθώς από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό δινόταν κυρίως βάση στην δοµή, στο 

λεξιλόγιο και στη κατανόηση του κειµένου. Μέσω της πολυτροπικότητα και ειδικά 

της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου και της µεθόδου project που τους δόθηκε η 

δυνατότητα παραγωγής κειµένων πιο κοντά στα ενδιαφέροντα τους και χωρίς την 

αυστηρή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού για το πώς θα πρέπει να είναι και το τι να 

περιλαµβάνουν. Ανέπτυξαν πολλές πρωτότυπες ιδέες και ξετύλιξαν ταλέντα που 

µέχρι τότε δεν είχαν αντιληφθεί (π.χ. την δηµιουργία στίχων, κόµικς). 

Όσον αφορά την διδακτική διαδικασία βλέπουµε αλλαγές στον τρόπο 

αντιµετώπισης της από το εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός δεν την βλέπει πια ως µια 

απλή διαδικασία µέσα από την οποία πρέπει να καλύψει την ύλη, τους στόχους και τις 

απαιτήσεις του Αναλυτικού προγράµµατος µέσα σε προκαθορισµένα χρονικά όρια 

αλλά ως µια δηµιουργική διαδικασία µέσα από την οποία προσπαθεί να καταστήσει 

τους µαθητές δηµιουργικούς και ικανούς να ανακαλύπτουν την γνώση µόνοι τους. 

Αρχικά η διδακτική διαδικασία του εκπαιδευτικού βασιζόταν στην παραδοσιακή 

µέθοδο διδασκαλίας και τους πρόσφερε έτοιµη την γνώση χωρίς να τους εµπλέκει 

ενεργά στην ανεύρεση της. Κατά την διάρκεια όµως των παρεµβάσεων µας ο 
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εκπαιδευτικός αναθεώρησε τις  αντιλήψεις του για την διδασκαλία και άλλαξε µε 

µεγάλο βαθµό την προσωπική του θεωρία.  

Μέσα από τις αλλαγές που προαναφέραµε γίνεται φανερό ότι η κάθε διδακτική 

µέθοδο προσφέρει διαφορετικό ρόλο στον εκπαιδευτικό, στους µαθητές και  επιχειρεί 

να πετύχει διαφορετικό σκοπό µέσω της διδασκαλίας της µε αποτέλεσµα να µην 

µπορεί ο κριτικός γραµµατισµός να καλλιεργηθεί µέσα από όλες τις µεθόδους.  

Μέσω της δασκαλοκεντρικής µεθόδου που παρατηρήσαµε στην αρχή της έρευνας 

στην οποία κεντρικό ρόλο στην διδασκαλία έχει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι η 

αυθεντία µέσα στην τάξη και καθοδηγεί αυτός τους µαθητές χωρίς να έχουν ενεργό 

ρόλο την διαδικασία της διδασκαλίας γίνεται φανερό ότι δεν µπορεί να καλλιεργηθεί 

ο κριτικός γραµµατισµός καθώς δεν δίνεται στους µαθητές η δυνατότητα να 

σκεφτούν ελεύθερα και να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και αµφισβητήσεις. 

Σκοπός της συγκεκριµένης διδασκαλία είναι να προσφέρει στο µαθητή όσο 

περισσότερες γνώσεις µέσα από την επανάληψη και την αποµνηµόνευση. Μέσα από 

αυτήν την µέθοδο µπορεί να αναπτυχθεί µόνο ο αναγνωριστικός γραµµατισµός και 

ελάχιστα ο λειτουργικός. 

Από την άλλη πλευρά βλέπουµε ότι µέσα από τις µαθητοκεντρικές - διερευνητικές 

µεθόδους που πραγµατοποιήσαµε κατά τις παρεµβάσεις µας (πολυτροπικότητα- 

πολυγραµµατισµοί, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µέθοδος project) γίνεται 

αντιληπτό ότι µπορεί να καλλιεργηθεί ο κριτικός γραµµατισµός καθώς ενεργό ρόλο 

στην διδασκαλία έχει ο µαθητής ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι απλά 

βοηθητικός. Σκοπός των µεθόδων αυτών είναι ο µαθητής να έχει συνειδητή και 

απόλυτη συµµετοχή  σε όλη της διαδικασία της µάθησης. Η διδασκαλία αυτών των 

µεθόδων δεν αποβλέπει στην απλή µετάδοση γνώσεων αλλά  προσπαθεί να 

καταστήσει ικανούς τους µαθητές να ανακαλύψουν την γνώση µόνοι τους, να 

αναπτύξουν την προσωπικότητα τους, την κριτική σκέψη  και να τους καταστήσει 

κριτικά άτοµα τα οποία θα µπορούν ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

µας. 

Μέσα από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε προέκυψε ότι οι µέθοδοι 

διδασκαλίας που καλλιεργούν τον κριτικό γραµµατισµό είναι οι µαθητοκεντρικές-

διερευνητικές µέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στο κονστρουκτιβιστικό µοντέλο 

διδασκαλίας καθώς δίνουν την δυνατότητα στους ίδιους τους µαθητές να 

ανακαλύψουν την γνώση και να την αντιµετωπίσουν πολύπλευρα.  
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 Βασικές προϋποθέσεις όµως για να την ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού δεν 

είναι µόνο η εφαρµογή µια  κοντστρουκτιβιστικής µεθόδου  αλλά και η προσπάθεια 

του ίδιου του εκπαιδευτικού µέσα από την αλλαγή της προσωπικής τους θεωρία και 

στην πραγµατική του θέληση να µπορέσει να καταστήσει τους µαθητές να σκεφτούν 

κριτικά, να συνειδητοποιήσουν τη δύναµη της γλώσσας, και κατά συνέπεια να 

δηµιουργήσει κριτικούς πολίτες που θα µπορούν να αµφισβητούν και να µην 

δέχονται άκριτα ότι παρουσιάζεται στα κείµενα, στα ΜΜΕ στην πολιτική.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

 

 

Μ: Μαρία 

Ε: Εκπαιδευτικός 

 

Μ: Γεια σας 

Ε: Γεια σας 

Μ: Πως ονοµάζεστε; 

Ε: Παπαδόπουλος Ιωάννης. 

Μ: Πόσα χρόνια είστε  στην εκπαίδευση; 

Ε: 12 χρόνια. 

Μ: Τι σχολή έχετε τελειώσει; 

Ε: Έχω τελειώσει το Παιδαγωγικό  Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Μ: Έχετε κάνει κάποιο µεταπτυχιακό; 

Ε: Ε… αυτή τη στιγµή φοιτώ στο µεταπτυχιακό. 

Μ: Σε ποιο; 

Ε: Αυτό είναι «Εκπαιδευτική Θεωριά, Ιστορία και Πολιτική του ΦΚΣ. 

Μ: Τι πιστεύετε για τον κριτικό γραµµατισµό; 
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Ε: Ε… Ο κριτικός γραµµατισµός είναι αυτός που θα βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν 

διαβάζοντας ένα κείµενο ότι … θα το δούνε κριτικά, θα τους βοηθήσει να το δούνε 

κάποιο συµφέρον από αυτούς που το έγραψε, δηλαδή είναι… 

Μ: Τι κερδίζει το παιδί αν καλλιεργηθεί ο κριτικός γραµµατισµός; 

Ε: Ωραία! Το παιδί κερδίζει την ικανότητα να µη ακολουθεί ξέρω εγώ ότι του 

προτείνει κάποιο κείµενο που διαβάζει, να σταθεί κριτικά απεναντί του να το κοιτάξει 

και να δει πίσω από ένα κείµενο. 

Μ: Ωραία! Πόσες διδακτικές ώρες χρειάζεστε για µια ενότητα του βιβλίου της ΝΕΓ; 

Ε: Ε… γύρω στις δέκα. 

Μ: Ποιες διδακτικές µεθόδους χρησιµοποιείται στο µάθηµα της ΝΕΓ; 

Ε: Νοµίζω είµαι παραδοσιακός και ακολουθώ την δασκαλοκεντρική µε 

ερωτοαποκρίσεις και … εντάξει νοµίζω όχι κάτι άλλο. 

Μ: Πιστεύετε ότι µέσα από τις διδακτικές µεθόδους που χρησιµοποιείτε 

αναπτύσσεται ο κριτικός γραµµατισµός και αν ναι πως; 

Ε: Μέσω των µεθόδων που χρησιµοποιώ εγώ; 

Μ: Ναι! 

Ε: Νοµίζω ότι αυτό ακριβώς είναι και το θέµα που µε προβληµάτισε ότι βλέπω ότι 

ακολουθώ µια παραδοσιακή διδασκαλία που δε βοηθάει πολύ τα παιδιά να 

αναπτύξουν µια κριτική σκέψη και να προβληµατιστούν περισσότερο ούτε για το πώς 

είναι γραµµένο ένα κείµενο ούτε πως γράφουµε ένα κείµενο και τι µπορούµε να 

περάσουµε µέσα από ένα κείµενο και αυτό είναι που µε προβληµάτισε και ήθελα να 

…να ερευνήσουµε να δοκιµάσουµε κάτι διαφορετικό ώστε να έχουµε καλύτερα 

αποτελέσµατα. 

Μ: Ωραία! Θεωρείτε ότι το υλικό του εγχειριδίου της ΝΕΓ είναι επαρκή για τη 

διδασκαλία και προωθεί τον κριτικό γραµµατισµό; 

Ε: Νοµίζω ότι στο µεγαλύτερο βαθµό όχι! Σε κάποια  κοµµάτια του και σε κάποιες 

ενότητες ίσως να ακουµπάει απαλά το θέµα του κριτικού γραµµατισµού, δηλαδή το 
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να βοηθήσει τα παιδιά να προβληµατιστούν, να σκεφτούν περισσότερο πάνω σε ένα 

κείµενο αλλά όχι  στην πλειοψηφία του. 

Μ: Για το αναλυτικό πρόγραµµα τι πιστεύετε; Προωθεί τον κριτικό γραµµατισµό; 

Ε: Νοµίζω ότι ισχύει ότι και στο προηγούµενο. Ότι σε πολύ µικρές, σε πολύ µικρό 

βαθµό γιατί ασχολείται περισσότερο µε το πώς θα αναπτύξει βασικές δεξιότητες των 

µαθητών στο… ∆ίνει και αρκετή έκταση σε γραµµατικά φαινόµενα και αφήνει λιγο 

χρόνο. Ένα µικρό κοµµάτι  για την ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού  και για τον 

προβληµατισµό των παιδιών. 

Μ: Ωραία! Ευχαριστώ πολύ! 

 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Α΄ Περιεχόµενα και εικόνα διδασκαλίας 
1.Επιστηµονική 
επάρκεια 

 
 
 
 
 
 
 

2.Προετοιµασία 
µαθήµατος 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Αξιοποίηση των 
γνώσεων του 
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4. Αποτίµηση και 
αξιοποίηση των 
γνώσεων των  
µαθητών 

 
 
 
 
 
 
 

5.Αξιοποίηση 
προηγούµενης 
γνώσης 

 
 
 
 
 
 
 

6. ∆ιέργεση του 
ενδιαφέροντος 

 
 
 
 
 
 

7. Ενθάρρυνση 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.Συµµετοχικότητα  
 
 
 
 
 
 

9.Ανατροφοδότηση  
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Β΄ Παιδαγωγικές όψεις και λεκτικά και  µη λεκτικά στοιχεία του δασκάλου 
1.∆ιάλογος  

 
 
 
 
 
 
 

2. Ερωτήσεις που 
αφορούν την 
αναγνώριση 
γραµµατικών 
φαινοµένων 

 
 
 
 

 
 
 

3. Ερωτήσεις που 
αφορούν την 
αναγνώριση 
συντακτικών 
φαινοµένων 
 
 
 

 

4. Ερωτήσεις που 
αφορούν την 
κατανόηση του 
λεξιλογίου 

 
 
 
 
 
 

5.Ερωτήσεις για την 
λειτουργία 
γραµµατικών και 
συντακτικών 
φαινοµένων 

 
 
 
 
 

 
6. Ερωτήσεις που 
αφορούν την 
αναγνώριση του 
ύφους και το είδους 
κειµένου. 
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7.Ερωτήσεις που 
αφορούν το 
επικοινωνιακό 
πλαίσιο του 
κειµένου 

 
 
 
 
 
 

8. Ερωτήσεις 
κατανόησης σχετικά 
µε  τον ποµπό και 
τον δέκτη του 
κειµένου.  

 
 
 
 
 
 

9.Ερωτήσεις που 
αφορούν το 
ιδεολογικό 
περιεχόµενο του 
κειµένου. 

 
 
 
 
 
 

10.Ερωτήσεις για 
την προθετικότητα 
του συγγραφέα 

 
 
 
 
 
 

11.Ερωτήσεις για 
την οπτική θέαση 
του συγγραφέα 

 
 
 
 
 
 

12.Ερωτήσεις που 
αφορούν τις 
υφολογικές και 
κοινωνικές 
προεκτάσεις των 
συντακτικών, 
µορφολογικών και 
υφολογικών 
επιλογών. 

 

13.Ερωτήσεις που 
αφορούν την 
σηµειολογική 

 
 
 



195 

 

λειτουργία 
πολυτροπικών 
κειµένων. 

 
 
 
 

14.Ερωτήσεις  για 
επανάληψη 

 
 
 
 
 

15.Εκµαίευση  
 
 
 
 

16.Παιδαγωγικό 
Χιούµορ 

 
 
 
 
 
 

17.Χειρισµός 
απρόοπτων 
καταστάσεων 

 
 
 
 
 
 

18.Στάση δασκάλου  
 
 
 
 
 

19.Εκφραστικότητα  
 
 
 
 

20. Εµφάνιση  
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Γ΄ Στρατηγική διδασκαλίας 
1.Αφόρµηση  

 
 
 
 

2.Παρουσίαση νέας 
γνώσης 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ 

2η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ (06.11.2012) 

 

∆: ∆άσκαλος 

Μ: Μαθητής 

 

∆: Καληµέρα σε όλους! 

Μ: Καληµέρα! 

∆: Πηγαίνετε στην άσκηση 4στη σελ. 59 το βιβλίο που έλεγε «Μια µεγάλη 

διαφηµιστική εταιρεία… κρέας. Για να πάρετε µέρος πρέπει να ετοιµάσετε την δική 

σας διαφήµιση». Έχετε ετοιµάσει την δική σας διαφήµιση; 

Μ: Ναι! 

∆: Θα τις διαβάσουµε σε λίγο αφού πρώτα. Πες Παναγιώτη! 

Μ: Εγώ δε την έχω τελειώσει. 

∆: Μπορείς να µας δείξεις µέχρι εκεί που έχεις κάνει. Λοιπόν έχετε τελειώσει όλοι 

την διαφήµιση; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Μπορούµε να τις δούµε! Εντάξει! Άρα θα ξεκινήσουµε µε τη σειρά. Θα 

έρχεστε εδώ να την διαβάζετε και να την βλέπουµε µαζί. 

Μ: Όχι! 

∆: Θέλετε να την διαβάζετε από το µέρος που είστε; 

Μ: Ναι! 
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∆: Επειδή θέλω να ακούγεστε εσείς καθώς τις διαβάζετε για να ακούσετε µετά τον 

εαυτό σας. Που σας υποσχέθηκα θα την ακούσετε µετά όπως την διαβάζετε, θα την 

κάνετε σαν διαφήµιση. Έχετε προβάρει αυτό να διαβάζετε το κείµενο σαν να την λέτε 

στο ραδιόφωνο π.χ. Αν δε το έχετε κάνει πρόβα δε πειράζει θα δούµε τώρα κάποια 

πράγµατα και το κάνουµε άλλη φορά αυτό. Θα τις φυλάω εγώ τις διαφηµίσεις και 

µπορούµε να το κάνουµε άλλη φορά. Λοιπόν, ωραία  όποιος θέλει µπορεί να το κάνει 

σήµερα! Εντάξει! Λοιπόν ο Μπάµπης είπε δεν έχει. Γιώργο! 

Μ: Την έχω ξεχάσει! 

∆: Την έχεις ξεχάσει! Γιώργο µου είναι ήδη δυο φορές που έχεις ξεχάσει στη γλώσσα. 

Το άκουσες αυτό που είπα; 

Μ: Ναι! 

∆: Μη υπάρχει και τρίτη παρατήρηση! Μάρκο είσαι έτοιµος; 

Μ: Ναι! 

∆: Έλα αγόρι µου! Πες Βασιλική! 

Μ: Εγώ δε την έκανα γιατί δεν πρόλαβα! 

∆: Εντάξει! ∆εν είναι το θέµα, εγώ τις ήθελα σήµερα γιατί ήταν η ευκαιρία να 

ακουστείτε όλοι. Αν κάποιος δεν ακουστεί σήµερα µπορεί να µην ξανατύχει να της 

ηχογραφήσουµε. Καταλάβατε! ∆εν είναι για άλλο λόγο! Ωραία! Κράτα. Μάλλον εσύ 

θα το διαβάζεις, εγώ θα το λέω. Λοιπόν πες στην εσύ κανονικά την διαφήµιση και 

εγώ θα την δείξω. 

Μ: Βάλτε σκόνη µπουγαδεξ της Αβέα. 

∆: Ωραία! Λίγο πιο δυνατά! 

Μ: Βάλτε σκόνη µπουγαδεξ της Αβέα. Κάνει τα ρούχα αστραφτερά σαν ήλιο. Μια 

σκόνη οικολογική. ∆ώστε ανάσα στο πορτοφόλι σας. Οικολογική δεν ρυπαίνει το 

περιβάλλον. Καθαρίστε τα ρούχα σας αφαιρώντας και τον πιο δύσκολο λεκέ. 

Υποαλλεργική για το δέρµα. Νιώστε την ευωδιαστή µυρωδιά του και την απαλότητα 

που έχουν τα ρούχα σας. 
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∆: Ωραία! Πάρα πολύ καλά! Χειροκρότηµα για τον Μάρκο! 

(Χειροκρότηµα) 

∆: Για λίγο να δούµε. Εδώ είναι η διαφήµιση του όπως είναι στην αφίσα ή όπως θα 

µπει σε ένα περιοδικό! Πολύ ωραία! Μάρκο δείξε µου λίγο την ωραία την εικόνα. 

Μ: Μπουγαδέξ, Αβέα! 

∆: Μπουγαδέξ, Αβέα! Ωραία! Άρα  τι λείπει από την διαφήµιση; Λείπει κάτι; Για πες 

Τόνια! 

Μ: Χρώµατα! 

∆: Χρώµατα! Μπορούσες να την βάψεις! Εντάξει! Περίµενε µη βιάζεσαι! Ποιο είναι 

το σλόγκαν σου Μάρκο; 

Μ: Κάνει τα ρούχα αστραφτερά σαν ήλιο; 

∆: Κάνει τα ρούχα αστραφτερά σαν ήλιο! Ωραία! Ποιο είναι το κείµενο που 

περιγράφει ένα µικρό κείµενο που περιγράφει τα πλεονεκτήµατα; Πες για τα 

πλεονεκτήµατα 2-3 λογάκια! 

Μ: Οικολογική! 

∆: Οικολογική! 

Μ: ∆ε µολύνει το περιβάλλον!  

∆: ∆ε ρυπαίνει το περιβάλλον! 

Μ: Βγάζει πολύ καλά του λεκέδες! 

∆: Είναι πολύ καλή µε τους λεκέδες! 

Μ: Υποαλλεργική! 

∆: Υποαλλεργική! Πάρα πολύ ωραία! Έχεις βάλει και αυτό εδώ! Υπήρχα τα 

πλεονεκτήµατα, το σλόγκαν το έχετε, η εικόνα που είπαµε χρειαζόταν λίγα 

περισσότερα χρώµατα. Πολύ ωραία! Έχεις ζωγραφίσει το πλυντήριο! Μόνος σου το 

έχεις ζωγραφίσει; 
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Μ: Ναι! 

∆: Πολύ ωραία! Ε… κάτι άλλο ήθελα να πω! Όπως βλέπετε στην διαφήµιση το µικρό 

κείµενο που έχει γράψει ο Μάρκος περιγράφει τα πλεονεκτήµατα του προϊόντος  

όπως ακριβώς µας ζητάτε στην άσκηση. Ε…έχετε δει καµιά διαφήµιση που να γράφει 

για µειονεκτήµατα ή να µιλάει για τα µειονεκτήµατα; Έχει δει κάποιος σε µια 

διαφήµιση ναι µεν είναι οικολογικό, ναι είναι υποαλλεργικό αλλά άµα πέσει πάνω 

κάπου να αφήσει λεκέδες, να κάνει µια ζηµιά. Το έχετε δει αυτό Ελισάβετ; Σε κάποια 

διαφήµιση να γράφει για τα µειονεκτήµατα; 

Μ: Όχι! 

∆: Όχι! Γιατί λες να συµβαίνει αυτό; 

Μ: Μπορεί µετά να µη το παίρνουν. 

∆: Να µη το αγοράζουν οι καταναλωτές. Άρα αν αναφερθείτε στα µειονεκτήµατα τι 

θα κάνει στο προϊόν, στις πωλήσεις; Καλό ή κακό; 

Μ: Κακό! 

∆: Κακό θα κάνει! Όπως βλέπετε οι διαφηµίσεις µας ενηµερώνουν. Ένα σκοπός της 

διαφήµισης είναι να µας ενηµερώνει. Μας ενηµερώνουν αληθινά και πραγµατικά; Τι 

λέτε; ∆ε µπορεί να απαντήσει κάποιος σε αυτή την ερώτηση; Βαγγέλη! 

Μ: Όχι! 

∆: Όχι! Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις;  

Μ: Ότι λένε µερικά ψέµατα για να πιστεύουν οι άλλοι ότι είναι πολύ καλό και να το 

αγοράζουν. 

∆: Μπράβο! Πολλές φορές χρησιµοποιούν και ψέµατα για να πείσουν τον 

καταναλωτή για να αγοράσει το προϊόν. Για πες Μανώλη! 

Μ: Εγώ έχω δει διαφήµιση! Το τσιγάρο! Που λέει το τσιγάρο σκοτώνει! 

∆: Μπράβο! Εκεί προειδοποιεί για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος. 

Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία! Αυτό ξέρεις γιατί έχει γίνει; Πολύ σωστή η 

παρατήρηση! Πριν χρόνια που ήσασταν αγέννητοι, δεν είχατε γεννηθεί δεν έγραφε 
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ότι το τσιγάρο σκοτώνει, ότι  το τσιγάρο δηµιουργεί προβλήµατα στους εγκύους. 

Ξέρετε τι έγινε; 

Μ: Αν το γράψουνε και οι άνθρωποι ακόµα το παίρνουνε όσο βγάζουνε το τσιγάρο δε 

µπορούνε να τους κάνουν τίποτα γιατί το νοµιµοποίησαν.  

∆: Μπράβο! Για να µην τους κάνουν µήνυση για κάποιο πρόβληµα υγείας που θα 

αντιµετωπίσουν από το τσιγάρο. Μπράβο! Το κατάλαβα! Ένας από τους λόγους 

αυτός και 2ο 
µε νόµο του κράτους ψηφίστηκε να µπαίνει αυτή η προειδοποίηση πάνω 

στα τσιγάρα και στις αφίσες που διαφηµίζουν τσιγάρα. Πολύ ωραία! Μπράβο 

Μανώλη! Μου άρεσε το σκεπτικό σου, όπως το σκέφτηκες! Πάρα πολύ ωραία ιδέα! 

Μπράβο! Ζωγράφισε και την ζωγραφιά και θα γίνει ακόµα πιο ωραίο και θα τα 

µαζέψουµε όλα µαζί  και θα τα βάλουµε εκεί πέρα. Έλα Βαγγέλη! Γρήγορα! Να είναι 

έτοιµη όλοι έτσι ώστε να µην χάνουµε χρόνο στο πότε θα ετοιµαστούµε. Ωραία! Α! 

ωραία! ∆ιάβασε τη διαφήµιση εσύ και θα τα δούµε και τα άλλα. ∆υνατά όµως!  

Μ: Να το πω στα αγγλικά; 

∆: Ναι πες στο στα αγγλικά! 

Μ: All star παπούτσια! ∆ιάλεξε και εσύ το χρώµα που σου ταιριάζει και  είσαι µέσα 

στην µόδα. Με όµορφα σχέδια, χρώµατα και µαλακή σόλα. 

∆: Ας τη δούµε κιόλας! Αυτή είναι η διαφήµιση του Βαγγέλη! Ε… Υπάρχει εικόνα µε 

χρώµα Λευτέρη; 

Μ: Ναι! 

∆: ∆ηλαδή σου τραβάει το µάτι; 

Μ: Ναι! 

∆: Άρα στην εικόνα έχεις πέσει διάνα. Φοβερή επιλογή! Ωραία! Τι βρήκες από 

περιοδικό; 

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Μ’ αρέσει που έψαξες. Το σλόγκαν σου ξαναδιάβασε το. 

Μ: ∆ιάλεξε και εσύ το χρώµα που σου ταιριάζει και  είσαι µέσα στην µόδα. 
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∆: Και το σλόγκαν που µας µένει στο µυαλό και µας λέει διάλεξε το χρώµα. Ωραία! 

Το µικρό κειµενάκι.  

Μ: Σε όµορφα σχέδια, χρώµατα και µαλακή σόλα. 

∆: Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα που περιγράφεις; 

Μ: Ε…ωραία σχέδια! 

∆: Ωραία σχέδια! 

Μ: Υπάρχουν ωραία χρώµατα και  µαλακή σόλα. 

∆: Ωραία χρώµατα και µαλακή σόλα. Περιγράφει τρία πλεονεκτήµατα. Πάρα πολύ 

ωραία! Πολύ καλή δουλειά! Και έχεις βάλει και τα δικά σου πραγµατάκια γύρω-

γύρω. Μπράβο! 

Μ: Γιατί ήταν πολύ άσπρο! 

∆: Μπράβο! Γιατί ήταν πολύ άσπρο. Πολύ ωραία ιδέα! Χειροκρότηµα. Η τρίτη! Εύη! 

(Χειροκρότηµα) 

∆: ∆υνατά! 

Μ: cups cakes ήρ8αν για να διασκεδάσετε µαζί τους. Ξεχωριστά cup cakes σας 

εντυπωσιάσουν από την πρώτη στιγµή που τα βλέπετε. Γευστικά, χωρίς συντηρητικά. 

∆: Ωραία! Επειδή τα διάβασες γρήγορα θα το ξαναδιαβάσουµε σιγά-σιγά και επειδή ο 

Γιώργος µιλούσε ακουγόταν αυτός πιο δυνατά από εσένα. Εντάξει; Ωραία! Λοιπόν 

αυτή είναι η πολύ ωραία ζωγραφιά που έχει κάνει τα cups cakes. Τα cups cakes 

εξήγησε, πες τα παιδιά τι είναι επειδή µπορεί να µη τα ξέρουνε.  

Μ: Είναι cake στα οποία… 

∆: Μικρά γλυκάκια 

Μ: Στα οποία έχουν βάλει διάφορα υλικά για να κάνουν ένα cake. 

∆: Μπράβο! Μια πολύ ωραία διαφήµιση. Υπάρχουν πολύ ωραία και εντυπωσιακά 

πράγµατα στη ζωγραφιά Γιάννη; 
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Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Θα πέσει το µάτι µας πάνω στη διαφήµιση. Πολύ ωραία! Η ωραία 

ζωγραφιά! Πολύ ωραία! Ποιο είναι το σλόγκαν σου Εύη; Ξαναδιάβασε το! 

Μ: cups cakes ήρ8αν για να διασκεδάσετε µαζί τους. 

∆: Πολύ ωραία! 

Μ: Κύριε κρατάει και ένα! 

∆: Ναι κρατάει και ένα! Μπράβο! ∆ιάβασε µε δικά σου λόγια τα πλεονεκτήµατα. 

Μ: Ε… 

∆: Γιατί πρέπει να τα προτιµήσω; 

Μ: Γιατί είναι γνήσια σπιτικά. 

∆: Ωραία! 

Μ: Και φτιαχτήκαν χωρίς συντηρητικά.  

∆: Άρα δυο πλεονεκτήµατα είναι σπιτικά και χωρίς συντηρητικά. 

Μ: Και εντυπωσιακά. 

∆: Και εντυπωσιακά. Τρία! Είναι εντυπωσιακά! Αν έχουν σχέδια! Μπράβο! Πολύ 

ωραία! ∆ικιά σου είναι η ζωγραφιά! Μπράβο! Ωραία! Ένα χειροκρότηµα για την 

Εύη! 

(Χειροκρότηµα)  

Μ: Μήλα Βόλου. Ένα µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα.  

∆: Αυτό είναι το σλόγκαν. Ωραίο! 

Μ: Τα συγκεκριµένα είναι πολύ υγιεινά επειδή είναι χωρίς συντηρητικά και έχουν 

όλες τις απαραίτητες βιταµίνες που δυναµώνουν τον οργανισµό µας. ∆εν έχετε 

δοκιµάσει πιο νόστιµα, πιο µυρωδάτα και πιο λαχταριστά µήλα.  
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∆: Πάρα πολύ ωραία! Για να δούµε. Υπάρχει  Παναγιώτη το έντονο χρώµα να σου 

τραβήξει το µάτι στη διαφήµιση; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Το µήλο κατακόκκινο. Η ζωγραφιά της Μαριάνθη. Το σλόγκαν ξαναπές το 

Μαριάνθη! 

Μ: Ένα µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα. 

∆: Ωραία! Το σλόγκαν µας είναι και παροιµία γνωστή και τονίζει πόσο ωφέληµα και 

θρεπτικά είναι τα µήλα. Λοιπόν πες µου τα πλεονεκτήµατα µε δικά σου λόγια τώρα; 

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα για να διαλέξουν τα µήλα του Βόλου και όχι µια άλλης 

περιοχής; 

Μ: Είναι βιολογικά… 

∆: Βιολογικά! Πες το από µέσα! 

Μ: Έχουν βιταµίνες. 

∆: Έχουν βιταµίνες άρα είναι βιολογικά. Ξέρει κανείς τι είναι βιολογικά;  Πες Λίντα; 

Μ: Τα έχουν πάρει από δέντρα. ∆εν έχουν βάλλει φάρµακα. 

∆: Μπράβο! Και τα άλλα προφανώς τους βάζουν φάρµακα τα βιολογικά δε βάζουν 

φάρµακα, χηµικά για να γίνουν, για να τα προστατεύουν από τις αρρώστιες. Βάζουνε 

οτιδήποτε στην καλλιέργεια που θα είναι φυσικά. Και για να µη τα φάνε κάποια 

έντοµα που πάνε βάζουνε άλλα έντονα µόνοι τους οι αγρότες για να διώχνουν, να 

τρώνε τα άλλα έντοµα. Καταλάβατε; Είναι έντοµα που είναι µεγαλύτερα από τα άλλα 

ή είναι εχθροί µε τα άλλα και µε τα σκουλήκια που πάνε και κάνουν τις τρυπούλες 

στα µήλα υπάρχει ένα έντοµο που το βάζεις µαζί στο δέντρο, αυτό πολλαπλασιάζεται 

και τρώει τα σκουληκάκια που κάνουν την ζηµιά στα µήλα οπότε δε ψεκάζονται µε 

χηµικά ή να τα ραντίζουνε για να τα προστατέψουνε. Ωραία! Έχεις πει και τα 

πλεονεκτήµατα. Νοµίζω είναι πλήρης η διαφήµιση. Μπορούσε να σταθεί πολύ ωραία 

και σαν αφίσα. Πολύ καλή δουλειά! Μπράβο Μαρία! Ένα χειροκρότηµα! 

(Χειροκρότηµα) 
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∆: Εσύ Ηλία µου έχεις ετοιµάσει; 

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Ωραία! Νόµιζα επειδή έλειπες… 

Μ: Ήρθα! 

∆: Ήρθες µετά; 

Μ: Ήµουν εδώ! 

∆: Ήσουν εδώ! Ποιος έλειπε; 

Μ: Ο Μπάµπης! 

∆: Άρα εγώ µπερδεύτηκα! Ωραία! Λοιπό δυνατά ε!! 

Μ: Ψωµί καλό Αγκουσελιανό! 

∆: Ψωµί καλό Αγκουσελιανό! Ωραία! 

Μ: Φάτε και θα µε θυµηθείτε. Είναι πολύ υγιεινό, θρεπτικό, κάνει πολύ καλό στα 

παιδιά και τα µεγαλώνει µε τις θρεπτικές του αξίες. 

∆: Ωραία! Για να δούµε! Λοιπόν! Ψάχνουµε τα έντονα χρώµατα της ζωηρής εικόνας. 

Πες Γεωργία! 

Μ: ∆εν έχει πολλά χρώµατα! 

∆: Ναι, µπορούσε να βάλλει περισσότερα να κάνει µια πιο µεγάλη φρατζόλα ψωµί. 

Να είναι µεγαλύτερη η ζωγραφιά. Αυτό µπορείτε να το φανταστείτε πάντα, ακόµα 

και µεγάλη αφίσα. Ακόµα να µπει σαν σελίδα περιοδικού, να µπει µέσα στο 

περιοδικό αν αυτός γυρνώντας το περιοδικό θα τραβήξει το µάτι του αγοραστή. 

Εντάξει; Εσύ πες πως έχεις τον φούρνο τώρα ή ήρθε ο φούρνος σε εσένα που είσαι 

διαφηµιστής και σου είπε να κάνεις την διαφήµιση. Έχεις εδώ την φρατζόλα µε το 

µαχαίρι. Πες το σλόγκαν ξανά! 

Μ: Φάτε και θα µε θυµηθείτε! 
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∆: Φάτε και θα µε θυµηθείτε! Ωραίο το σλόγκαν Βαγγέλη και Μάρκο! Πες µου τα 

πλεονεκτήµατα! 

Μ: είναι πολύ υγιεινό, θρεπτικό, κάνει καλό στα παιδιά και τα µεγαλώνει µε τις 

θρεπτικές του αξίες. 

∆: Πολύ καλά! Υγιεινό, θρεπτικό και τι κάνει; ∆υνατά τα παιδιά! Μπράβο! Ωραία! 

Μ: Κύριε! 

∆: Ορίστε! 

Μ: Να κάνουµε ένα περιοδικό µε αυτές τις διαφηµίσεις; 

∆: Ναι, λέει να πάρουµε ένα φάκελο και να το κάνουµε περιοδικό και να το βάλλουµε 

στην βιβλιοθήκη για να µείνει. Θα τις βάλλουµε πρώτα εκεί και µετά µπορούµε  και 

να τις βάλλουµε στο περιοδικό και να είναι προστατευµένες σε ένα φάκελο. Μπράβο 

Γεωργία! Λοιπόν. Το υγιεινό να µου το διορθώσεις. Μπράβο! Ένα χειροκρότηµα 

στον Ηλία! 

(χειροκρότηµα) 

∆: Μανώλη! ∆υνατά! 

Μ: Κρητών µέλι!  

∆: Μπράβο!  

Μ: Για των παιδιών σου το µεγάλωµα µη σε µέλει. Το µέλι αυτό κάνει καλό στην 

υγεία, στα κόκαλα και στον οργανισµό των ανθρώπων. 

∆: Ωραία! Εντάξει! Λοιπόν Κρητών µέλι είναι πάνω πάνω η µάρκα.  Το Μέλωµα το 

όνοµα του προϊόντος. 

Μ: Το Κρητών µέλι είναι το όνοµα. Το Μέλωµα η µάρκα. 

∆:   Α!! Αντίθετα τα είπα και εγώ δε τα ήξερα καλά. Το σλόγκαν σου ξαναδιάβασε 

το! Ήταν αρκετά πετυχηµένο! 

Μ: Κρητών µέλι για των παιδιών σου το µεγάλωµα µη σε µέλει. 
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∆: Ωραία! Πολύ ωραία! Πετυχηµένο! Και µε οµοιοκαταληξία. Εντάξει Ηλία µου! 

ωραίο σλόγκαν είχε βρει ο Μανώλης! Η εικόνα τραβάει το µάτι Γιώργο; 

Μ: Ναι! 

∆: Αρκετά! Θα µπορούσε να είναι και λίγη καλύτερη εντάξει; Αλλά έχει βάλλει τα 

χρωµατάκια του. Την έχει ζωγραφίσει µόνος του και είναι πολύ καλή σαν 

προσπάθεια. Έχει βάλει και το µέλι πολύ ωραία! Και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα 

του Μελιού; 

Μ: Το µέλι αυτό κάνει καλό στην υγεία, στα κόκαλα και στον οργανισµό του 

ανθρώπου. 

∆: Πολύ ωραία! Άρα είναι πολύ καλό στην υγεία. Εντάξει; Ωραία! Ένα χειροκρότηµα 

στο Μανώλη! 

(χειροκρότηµα) 

∆: Συνεχίζουµε, η Βασιλική είπε δε πρόλαβε. Ελισάβετ!... Έλα Ελισάβετ µου 

γρήγορα!.. Έλα λίγο γρήγορα γιατί περιµένουνε και οι άλλοι.  ∆υνατά! 

Μ: Color  power all stars. ∆ιαλέξτε τα πολύχρωµα παπούτσια. Τώρα βγήκαν τα 

πολύχρωµα και µοντέρνα παπούτσια all stars. Μπορείς να παίξεις µε αυτά. Είναι 

χρωµατιστά, έχουν στρας και είναι µοντέρνα. 

∆: Ωραία! Περίµενε λίγο Ελισάβετ. Εντάξει! Λοιπόν έχουµε την αφίσα της Ελισάβετ. 

Υπάρχει Ηλία η χρωµατιστή εικόνα, µε χρώµατα για να σου τραβήξει το µάτι; 

Μ: Όχι και πολλά! 

∆: Όχι και πολλά! ∆εν είναι είναι χρωµατιστή; 

Μ: Είναι αλλά δεν έχει πολλά! 

∆: Αυτή είναι από το περιοδικό. Την έκοψε από εκεί είναι χρωµατιστή όµως απλά δε 

σου τραβάει έντονα το µάτι. Ποια σου τράβηξε το µάτι µέχρι ώρας; Θυµάσαι; 

Μ: Του Βαγγέλη!  
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∆: Του Βαγγέλη! Βαγγέλη σήκωσε την ξανά! Του Βαγγέλη ήταν πιο µεγάλη η 

φωτογραφία γι’ αυτό. Τράβηξε όµως το µάτι. Βλέπετε πόσο ρόλο παίζει το χρώµα 

όταν είναι σε µια διαφήµιση. Που µπορεί να περάσουν δέκα διαφηµίσεις και µπορεί 

να θυµάσαι αυτή που είχε την πιο ωραία εικόνα ή να θυµάσαι αυτή που είχε το πιο 

πετυχηµένο σλόγκαν. Ωραία! Το σλόγκαν σου Ελισάβετ! 

Μ: ∆ιαλέξτε τα πολύχρωµα παπούτσια! 

∆:  ∆ιαλέξτε τα πολύχρωµα Κλίντα παπούτσια! Εντάξει! Ωραίο σλόγκαν και πες µου 

τα πλεονεκτήµατα. Μάλλον ποια είναι η µάρκα; Ποια είναι η µάρκα Ελισάβετ; 

Μ: Color power! 

∆: Color power είναι η µάρκα; Και το όνοµα του προϊόντος πως είναι; 

Μ: Η µάρκα είναι all stars και το όνοµα του προϊόντος είναι το color power. 

∆:  Η µάρκα είναι all stars και το όνοµα του προϊόντος είναι το color power δηλαδή 

στη µεγάλη µάρκα είναι τα all stars που είναι όλα, έχουν πολλά προϊόντα τα all star 

και το color power είναι ένα µοντέλο που βγαίνει χρωµατιστό γι’ αυτό πρέπει να 

ξεχωρίζουµε την µάρκα µε τον προϊόν Γεωργία. Εντάξει; Και πες µου λίγο τα 

πλεονεκτήµατα! Γιατί να διαλέξω το color power; 

Μ: Είναι πολύχρωµα! 

∆: Πολύχρωµα! 

Μ: Έχουν στρας. 

∆: Στρας! 

Μ: Είναι µοντέρνα! 

∆: Μοντέρνα! Αυτά! Τρία πλεονεκτήµατα που έχεις πει. Πάρα πολύ ωραία! Ένα 

χειροκρότηµα για την Ελισάβετ! 

(χειροκρότηµα) 

∆: Έλα Κλίντα! Ωραία! ∆υνατά! 
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Μ: Γλυκίσµατα στο στόµα! Τρως γλυκά και δε παχαίνεις, τρως γλυκά και δε 

χορταίνεις 

∆: Πολύ ωραία!  

Μ: Αυτές οι δηµιουργίες σε κάνουνε να µην χορταίνεις. Είναι τόσο γλυκές και 

αποτελεσµατικές. Σου δίνουν δύναµη να τρέχεις µακριά. Αυτά του είδους γλυκίσµατα 

βρίσκονται σε όλα τα super market. 

∆: Πολύ ωραία! Να τα δούµε κιόλας! Λοιπόν αυτή είναι η ζωγραφιά της Κλίντα που 

θα έµπαινε στο περιοδικό αν την έχει ετοιµάσει. Και οι διαφηµιστές έτσι δουλεύουνε 

πρώτα κάνουνε το σχέδιο, το βαφούνε, το δουλεύουνε µε τον υπολογιστή και το 

δείχνουνε στο πελάτη προτού τυπωθεί και περάσει στα περιοδικά και γίνει αφίσα να 

µπει στους δρόµους στις µεγάλες αφίσες που βλέπετε. Λοιπόν ποιο είναι το τους 

προϊόντος Κλίντα;   

Μ: Γλυκίσµατα στο στόµα! 

∆: Γλυκίσµατα στο στόµα! Πολύ ωραία! Το σλόγκαν σου ποιο είναι; 

Μ: Τρως γλυκά και δε παχαίνεις, τρως γλυκά και δε χορταίνεις! 

∆: Ωραίο! Πετυχηµένο σλόγκαν! Με οµοιοκαταληξία! Έξυπνο! Και που σε κάνει να 

φας και αυτά τα γλυκά και γιατί δε θα παχαίνεις και γιατί δε θα χορταίνεις. Εντάξει; 

Έχει τα χρώµατα Χρύσα που σου τραβάνε το µάτι; Πέφτει το µάτι σου; Τι σου κάνει 

εντύπωση εδώ που πάρα πολύ µένει στο µυαλό σου; 

Μ: Το γλειφιτζούρι! 

∆: Το γλειφιτζούρι το µεγάλο, το χρωµατιστό. Πολύ ωραία επιλογή! Πολύ ωραία 

ζωγραφιά; Εσύ τι ζωγράφισες;  

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Και πες Κλίντα τα πλεονεκτήµατα; 

Μ: Όταν το τρως δε χορταίνεις, θέλεις και άλλο! 

∆: Ωραία! 
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Μ: Και ότι σου δίνει δύναµη! 

∆: Σου δίνει δύναµη! 

Μ: Και ότι είναι απολαυστικό! 

∆: Ένα χειροκρότηµα για την Κλίντα! 

(χειροκρότηµα) 

∆: Να κάνω εγώ µια ερωτησούλα γιατί έχει κάνει µια πολύ ωραία διαφήµιση η 

Κλίντα! Ηλία αυτή η διαφήµιση θα σε έκανε να φας πολλά γλυκά; 

Μ: Ναι! 

∆: Σου άρεσε ως διαφήµιση; 

Μ: Ναι! 

∆: Και µένα µου άνοιξε την όρεξη να φάω γλυκά. Άρα πέτυχε το σκοπό της να µας 

κάνει να διαλέξουµε το προϊόν της; Εσύ δηλαδή θα τα διάλεγες τα γλυκά από αυτή 

την διαφήµιση; Εσένα µπορεί να µην σου αρέσουν τα γλυκά. Σε κάποιον που του 

αρέσουν τα γλυκά; Θα σε έκανε να τα δοκιµάσεις; Ναι ή όχι; 

Μ: Ναι! 

∆: Ναι! Σηµασία έχει ότι σου τράβηξε την προσοχή. Ωραία! Θα δοκίµαζες τα γλυκά 

γλυκίσµατα που λέει εδώ πέρα µε αυτή την ονοµασία το προϊόν. Μπαµ θα τα 

έπαιρνες από το super market;  Τι λέει; Είπε για τα πλεονεκτήµατα; Είναι τόσο 

απολαυστικά και γευστικά και σου δίνουν δύναµη να τρέξεις µακριά. Όταν τρώµε 

γλυκά θυµάσαι την συζήτηση που είχαµε; Μπράβο Κλίντα! Που είπαµε αν είσαι στην 

έρηµο ποιο θα σου δώσει την δύναµη να τρέξεις πιο πολύ; Ναι, ωραία, σου δίνουν 

δύναµη τα γλυκά. Αυτό είναι σίγουρο! Αρά εδώ λέει αλήθεια. Σου δίνουν ενέργεια αν 

θέλεις να τρέξεις Παναγιώτη. Λέει τρως γλυκά και δε παχαίνεις! Θέλω εδώ την 

άποψη σας. Είναι αλήθεια αυτό; Ισχύει; Μήπως υπερβάλει, δεν υπερβάλει; Μήπως 

έπρεπε να πει όσα γλυκά και να φας δε παχαίνεις; Για πες Γεωργία! 

Μ: Όλα τα γλυκά παχαίνουνε! 

∆: Ωραία! Πότε παχαίνουνε Γεωργία τα γλυκά; 
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Μ: Όταν τρως πολύ µεγάλη ποσότητα. 

∆: Μπράβο! Όταν τα τρως σε υπερβολική ποσότητα. Αν ένα παιδί διαβάσει αυτό το 

σλόγκαν τρως γλυκά και δε παχαίνεις τι  θα κάνει; Θα το πιστέψει δε θα το πιστέψει; 

Για πες Εύη! 

Μ: Θα το πιστέψει; 

∆: Γιατί θα το πιστέψει; Γιατί πιστεύουνε τις διαφηµίσεις; 

Μ: Ε… γιατί λένε ότι αν φας αυτό το γλυκό δε παχαίνεις ενώ αν φας τα άλλα θα 

παχύνεις.  

∆: Ναι! Ωραία! Ωραία απάντηση. Εγώ θα ήθελα γιατί τα παιδιά εσείς και εγώ όταν 

ήµουνα παιδί πιστεύαµε τις διαφηµίσεις π.χ. αν φας αυτό το γλυκό δε παχαίνεις. Αυτό 

ρώτησα. 

Μ: Γιατί τα παιδιά τα µικρά πιστεύουν πολύ εύκολα. 

∆: Μπράβο!  

Μ: Και ότι τους πει η διαφήµιση προσπαθούν να το κάνουν.  

∆: Ωραία! Γιατί πιστεύουν τα παιδιά τόσο εύκολα Γιώργο; Τι φταίει και πιστεύουν τις 

διαφηµίσεις; Και οι µεγάλοι; 

Μ: Να πω εγώ! 

∆: Ο Γιώργος! 

Μ: Επειδή τους τραβάει την προσοχή! 

∆: Μπράβο! Επειδή τους τραβάει την προσοχή! Τι τους τραβάει την προσοχή 

περισσότερο; 

Μ: Η εικόνα! 

∆: Η εικόνα η εντυπωσιακή και µετά το σλόγκαν το θυµούνται και αλλά πάλι θέλω 

κάποιος να µου πει γιατί παρασύρονται τα παιδιά; Αυτό θέλουµε να βρούµε! Γιατί 

παρασύρονται τα παιδιά από τις διαφηµίσεις και πάνε και αγοράζουνε το προϊόν που 

διαφηµίζεται; Τα σχολικά, τα παιχνίδια; Τι φταίει; Πες Κατερίνα; 
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Μ: Πρώτον επειδή τους ενδιαφέρει. 

∆: Επειδή τους ενδιαφέρει. ∆εύτερον; 

Μ: Αν δουν κάποια διαφήµιση µε παιχνίδι τα παιδιά τους αρέσει. 

∆: Τους αρέσει, θα την προσέξουνε και θα µείνει στο µυαλουδάκι τους. Γιατί πιστεύει 

ένα παιδί ότι τα γλυκά δε παχαίνουν και ένας µεγάλος δε το πιστεύει; Βέβαια οι 

διαφηµίσεις πολλές φορές παρασύρουν και τους µεγάλους. Πες Γεωργία! 

Μ: Γιατί το παιδί είναι παιδί! 

∆: Γιατί το παιδί είναι παιδί και τι του λείπει; Τι έχει ο µεγάλος; 

Μ: Ενέργεια! 

∆: Όχι, ενέργεια! Τι του λείπει; 

Μ: Μυαλό!  

∆: Και ο µεγάλος έχει µυαλό και ο µικρός! Τι λείπει από τον µικρό;  Από το παιδί 

αγόρι- κορίτσι και τον εντυπωσιάζει τα χρώµατα, το σλόγκαν και παρασύρετε να φάει 

το γλυκό ή να πάρει κάποιο προϊόν που δεν είναι τόσο καλό για τη υγεία του; Πες 

Γιάννη;  

Μ: Υπογλυκαιµία! 

∆: Υπογλυκαιµικά, ουρσουλίνη! Υπογλυκαιµικά το είπε ο Γιάννης επειδή έχεις και 

παίρνεις το γλυκό. Σωστό είναι αυτό. Εγώ λέω όταν δεν έχεις υπογλυκαιµία. Τι λείπει 

από τα παιδιά; Από τα περισσότερα παιδιά; Πες Μανώλη! 

Μ: Κατανόηση! 

∆: Μπράβο! Κάτι τώρα πάµε να κάνουµε. Όχι, κατανόηση της διαφήµισης του τι 

µπορεί να λέει η διαφήµιση, αν µια διαφήµιση λέει όλη  τη … Ποια; Τι είπαµε πριν 

ότι δεν λέει η διαφήµιση εδώ; Εδώ λέει τα πλεονεκτήµατα. Εδώ τι δεν λέει η 

διαφήµιση; Πες µου Τόνια! 

Μ: ∆ε λέει πάντα την αλήθεια! 
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∆: ∆ε λέει πάντα την αλήθεια και δεν λέει τα µειονεκτήµατα του προϊόντος. Ποιο 

είναι το µειονέκτηµα των γλυκών; Είναι πολύ νόστιµα, πολύ ευχάριστα µε ωραία 

γεύση αλλά ποιο είναι το µειονέκτηµα τους Στέλιο; 

Μ: Σε κάνουν βούζι! 

∆: Πες το κανονικά! 

Μ: Σε κάνουν παχύ!  

∆: Σε κάνουν παχύ! Στο βιβλίο της γραµµατικής δεν υπάρχει το επίθετό που είπες. 

Υπάρχει ο παχύς, η παχιά, το παχύ. Σε παχαίνουν. Τι άλλα προβλήµατα µπορούν να 

δηµιουργούνται από τα γλυκά; Ξέρετε! Τα έχετε ακούσει! Τα πολλά γλυκά τι 

κάνουνε; Βαγγελιώ δε ξέρεις αν φας πολλά γλυκά τι παθαίνεις εκτός από το να 

παχαίνεις; Λία! 

Μ: Υπογλυκαιµία! 

∆: Υπογλυκαιµία είναι ακούστε γιατί έχετε ακούσει µια λέξη και δε ξέρετε ακριβώς τι 

σηµαίνει. Υπογλυκαιµία είναι όταν σου πέφτει στο αίµα µας, στο αίµα όλων των 

ανθρώπων υπάρχει το σάκχαρο που είναι µια ουσία, η ινσουλίνη στην ουσία που 

ρυθµίζει το σάκχαρο στο αίµα. Όταν κάποιες στιγµές έχουµε κουραστεί πολύ και 

αισθανόµαστε έτοιµη να λιποθυµήσουµε είναι γιατί µας έχει πέσει αυτό που λέµε το 

σάκχαρο και χρειαζόµαστε µια καραµελίτσα και υπογλυκαιµία παθαίνουν αυτοί  που 

πάσχουν από διαβήτη.  

Μ: Είναι αρρώστια κύριε; 

∆: Ναι, είναι µια αρρώστια που υπάρχει και στα παιδιά. Άλλο τώρα που λέγεται ο 

διαβήτης και άλλο η αρρώστια η παιδική. Το θέµα δεν είναι αυτό!! Θα παρακαλέσω 

δε µπορώ να µιλάω πάνω στα λόγια των άλλων και αυτή την στιγµή το κάνουν δυο 

άτοµα. Ο ένας δε σταµάτησε κιόλας. Από τη στιγµή που έχει ξεκινήσει το µάθηµα το 

έχει κάνει. Έχουµε δώσει το λόγο µας Γιώργο! 

Μ: Ναι! 

∆: Απλώς στο υπενθυµίζω. Λοιπόν  είναι µια αρρώστια που έχει σχέση µε το 

σάκχαρο που είναι στο αίµα και αυτό λέγεται υπογλυκαιµικά. Εγώ ξαναλέω τι άλλο 
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παθαίνεις από την κατανάλωση πολλών γλυκών; Νοµίζω ότι όλοι το ξέρετε. Γιατί 

λέει η µαµά και ο µπαµπάς να µη τρώτε πολλά γλυκά εκτός από ότι θα παχύνετε; 

∆ηλαδή µόνο πάχος παθαίνεις όταν τρως πολλά γλυκά; Βασιλική! 

Μ: Χαλάνε τα δόντια! 

∆: Χαλάνε τα δόντια! Τερηδόνα και άλλες αρρώστιες στα δόντια από τα πολλά 

γλυκά. Ελισάβετ! 

Μ: Σάκχαρο! 

∆: Πιθανόν! Αυτό δεν είναι έτσι αλλά σίγουρα επηρεάζει πολύ όταν τρως πολλά 

γλυκά γιατί αυτό το σάκχαρο που λες είναι ο διαβήτης. Όταν τρως πολλά γλυκά… 

Όταν τρως πολλά γλυκά! Είσαι ο τρίτος σε αυτό που είπα πριν. Όταν τρως πολλά 

γλυκά απορυθµίζεται αυτή η σωστή λειτουργία του σακχάρου στο αίµα, της 

ινσουλίνης και ο οργανισµός πρέπει να βγάλει περισσότερη ινσουλίνη για να 

ανταπεξέλθει στην κατανάλωση των γλυκών για να τα χωνέψει δηλαδή για να το 

πούµε απλά και δυσκολεύει στον οργανισµό σε αυτή την ενέργεια που κάνει. Εντάξει; 

Ωραία! Άρα βλέπουµε ότι η διαφήµιση της Κλίντα που είναι πάρα πολύ πετυχηµένη, 

µε τα ωραία της χρώµατα, το πολύ ωραίο της σλόγκαν « τρως γλυκά και δε παχαίνεις, 

τρως γλυκά και δε χορταίνει»  πάρα πολύ έξυπνο και µε οµοιοκαταληξία. Παρόλα 

αυτά µας κάνει να θέλουµε να τρέξουµε στο ζαχαροπλαστείο µας κρύβει κάποια 

πράγµατα. Τι είπαµε Κάλι ότι µας κρύβει; Τι δε µας λέει αυτή η διαφήµιση; 

Μ: Κύριε! 

∆: Τώρα τα λέγαµε! … Τι µας κρύβει Γιάννη;  

Μ: Τα µειονεκτήµατα των γλυκών. 

∆: Τα µειονεκτήµατα των γλυκών από την κατανάλωση των γλυκών. Μας κάνει να 

τρέχουµε στο ζαχαροπλαστείο να πάρουµε τα γλυκά αλλά δε µας είπε τα 

µειονεκτήµατα των γλυκών άρα βλέπετε ότι η διαφήµιση δεν έχει σκοπό να µας 

ενηµερώσει για το προϊόν που υπάρχει αλλά κάποια πραγµατάκια, παίζει ένα παιχνίδι 

που ίσως δεν είναι τόσο ωφέλιµο και τόσο σωστό για τους καταναλωτές. Ωραία! 

Μπράβο Κλίντα! Πάρα πολύ ωραία! Πάρα πολύ καλή δουλειά! Μπάµπης Γιώργος 

δεν έχουνε. Ηλίας Παναγιώτης; 
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Μ: Εγω δεν την έχω τελειώσει. 

∆: ∆ε σε άκουσα! 

Μ: Εγω δεν την έχω τελειώσει. 

∆: ∆εν την έχεις τελειώσει. Ηλία µου εσύ; 

Μ: Όχι! 

∆: Θες να κάνεις µια προσπάθεια στο σπίτι και να µου φέρεις να την δούµε;  

Μ: Όχι! 

∆: ∆ε θες να την δούµε; 

Μ: Όχι! 

∆: Ωραία! Έλα Χρύσα! 

Μ: Εγω; 

∆: Ναι! ∆υνατά! 

Μ: Αχώριστοι φίλοι! Ζωόφιλοι ρίξτε µια µατιά σε αυτό το κουταβάκι. Είναι κρίµα να 

αφήνουµε απροστάτευτες αυτές τις όµορφες φατσούλες γεµάτες χαρά και νάζι. Γι' 

αυτό ελάτε στην Φιλοζωική Ζοο για να πάρετε ένα από αυτά τα υπέροχα ζωάκια. 

Είναι καλό να έχουµε ένα για συντροφιά. 

∆: Μπράβο! Κάτσε να δούµε. Πες µου! Α! Είναι περισσότερο ενηµερωτική για τη 

ζωοφιλία. Μπράβο! Πολύ ωραία! ∆ιάλεξες ένα πιο συνηθισµένο θέµα για διαφήµιση. 

Για να δούµε λοιπόν όπως την βλέπουµε µας τραβάει τη προσοχή µε τη φωτογραφία 

και τα χρώµατα; Τι λες Βασιλική;  

Μ: Ναι! 

∆: Έχει την ωραία φωτογραφία που έχει το κοριτσάκι αγκαλιά µε το µικρό 

κουταβάκι. Τα χρώµατα που είναι εδώ χρωµατιστά για να πέσει το µάτι µας στο 

µήνυµα. Ποιος είναι ο τίτλος της διαφήµισης; 

Μ: Αχώριστοι φίλοι! 
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∆: Αχώριστοι φίλοι! Το σλόγκαν; 

Μ: Ζωόφιλοι ρίχτε µια µατιά σε αυτό το κουταβάκι. 

∆: Ωραία! Άρα µας προτρέπει να γίνουµε; Τι θέµα έχει η διαφήµιση Βαγγελιώ αν σε 

ρωτήσει κάποιος; Γιατί είναι αυτή η διαφήµιση; Είναι για κάποιο προϊόν; Για γάλα; 

Για ψωµί του τοστ; Για φαγητό; Για ένα φρούτο; Κατάλαβες τι λέει η διαφήµιση; 

Μ: Είναι ενηµερωτική. 

∆: Είναι ενηµερωτική. ∆ε προωθεί ένα προϊόν. Για ποιο πράγµα µιλάει Βαγγελιώ;  

Μ: Για τη φύση! 

∆: Για τη φύση! Λίγο πιο συγκεκριµένα. Τι βλέπεις εδώ στη φωτογραφία; 

Μ: Ένα κοριτσάκι µε ένα σκυλάκι. Αγαπάει τα ζώα. 

∆: Πως λέγεται αυτό ότι αγαπάει τα ζώα; Όταν είµαστε φίλοι µε τα ζώα.  

Μ: Φιλόζωοι! 

∆: Φιλόζωοι! Και εδώ λέει αχώριστοι φίλοι, ζωόφιλοι. Ναι! Φιλόζωοι! Πάρα πολύ 

ωραία Βαγγελιώ! Λοιπόν για να δούµε. Εδώ το µικρό κειµενάκι έχει το σλόγκαν. 

Έχει τη φωτογραφία µε τα χρώµατα. Το µικρό κειµενάκι θα πρέπει να λέει για τα 

πλεονεκτήµατα και τι µπορεί να προκύψει από τη ζωοφιλία. ∆ιάβασε ξανά  τα 

πλεονεκτήµατα της ζωοφιλίας.  Τα θετικά σηµεία της ζωοφιλίας Χρύσα. ∆υνατά! 

Μ: Συντροφιά. 

∆: Συντροφιά µας προσφέρουν τα ζώα. ∆εύτερον; 

Μ: Αυτό! 

∆: Αυτό είναι  το βασικό πλεονέκτηµα. Μπορούσες και να του βρεις και περισσότερα 

πλεονεκτήµατα. Ωραία! Έτσι και αλλιώς το κειµενάκι να το λες. Είναι ωραίο! 

Μ: Είναι κρίµα να αφήνουµε απροστάτευτες αυτές τις υπέροχες φατσούλες γεµάτες 

χαρά και νάζι γι’ αυτό ελάτε στη φιλοζωική Zoo για να πάρετε ένα από όλα αυτά τα 

υπέροχα ζωάκια. Είναι καλό να έχουµε ένα για συντροφιά. 
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∆: Ωραία! Είναι ενηµερωτικό. Η διαφήµιση η συγκεκριµένη είναι ενηµερωτική 

διαφήµιση. Εντάξει; Οπότε έχει κρατήσει η Χρύσα το στυλ ακριβώς όπως πρέπει. ∆εν 

είναι να προωθεί, δεν είναι να πουλήσει κάποια ζωάκια από κάποιο ξέρω εγώ ένα 

άσυλο ζώων που πρέπει να τα προωθήσει. Οπότε είναι πολύ ωραία που έχει κρατήσει 

αυτό το στυλ της ενηµέρωσης. Μπράβο Χρύσα µου! Πολύ πετυχηµένη! 

Χειροκρότηµα. 

(Χειροκρότηµα) 

∆: Λοιπόν Γεωργία! 

Μ: Χυµός apple power. Μια γουλιά ίσον µια ζωή. Χωρίς συντηρητικά πιείτε τον 

ολόφρεσκο  και καινούργιο χυµό apple power και νιώστε την θετική ενέργεια. 

∆: Ωραία! Τελείωσε; 

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Για να τη δούµε. Θα µπορούσε να µπει στο περιοδικό. Μας τραβάει την 

προσοχή Μαριάνθη τα χρώµατα ή το σχέδιο; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Ο χυµός κανονικά, τα χρώµατα κανονικά, κόκκινο µπλε πράσινο. Πέφτει 

το µάτι µας. Το σλόγκαν σου. 

Μ: Μια γουλιά ίσον µια ζωή. 

 ∆: Μια γουλιά ίσον µια ζωή. Πετυχηµένο! Έξυπνο! Μπράβο Γεωργία! Και πολύ 

καλό για σλόγκαν. Για πες µερικά από τα πλεονεκτήµατα. Αν πιουν από τον χυµό 

ποια είναι τα καλά που θα πάθουν.  

Μ: Ότι είναι καινούργιος και φρέσκος και δεν έχει συντηρητικά. 

∆: Καινούργιος, φρέσκος, χωρίς συντηρητικά τρίτο πλεονέκτηµα. 

Μ: Σου δίνει δύναµη και ενέργεια. 
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∆: Σου δίνει δύναµη και ενέργεια. Πολύ ωραία! Νοµίζω ότι είναι πολύ καλή δουλειά. 

Έχεις το σλόγκαν σου, τα χρώµατα σου, το όνοµα apple power. ∆εν υπάρχει και 

χυµός µε τέτοιο όνοµα. Μπράβο Γεωργία! Ωραία! Ένα χειροκρότηµα. 

(Χειροκρότηµα) 

 ∆: Πολύ ωραία! Λοιπόν πάµε από εκεί. Έλα Κατερίνα. Ωχ συγνώµη Στέλιο! Λοιπόν 

ακούµε το Στέλιο. 

Μ: Τσικουδιά Κρήτης. Ρακοκάνελο. Το Σφακιανό σφηνάκι Κρήτης. Από χέρια 

κρητικά που έχουν λεβεντιά. ∆οκιµάστε αυτή την τσικουδιά από τον τόπο που έχει 

αφήσει ιστορία σε πολλά προϊόντα. Αν δοκιµάσετε θα γευτείτε το κόµµα των 

Κρητικών… τα καταστήµατα µας βρίσκονται 3 στα Χανιά, 1στο Καστέλι, 2 στα 

Σφακιά και 1 στο Ρέθυµνο, 1στα Ανώγεια, 1 στο Ηράκλειο, 3… 

(γέλια από τα παιδιά) 

Μ: 3 στη Σητεία. 

∆: Εδώ πέρα ο Στέλιος έχει κάνει το ρακοκάζανο. Το έχεις ζωγραφίσει µόνος σου; 

Μ: Ναι! 

∆: Έχει κάνει µια πολύ καλή προσπάθεια. Μια πολύ καλή ζωγραφιά. Εδώ πέρα 

φαίνεται ότι είναι το καζάνι που βράζει, τα ποτηράκια. Πρέπει να πω ότι ενώ έχει 

κάνει µια πολύ καλή προσπάθεια  τι µπορούσε  να αλλάξει στη ζωγραφιά για να σου 

τραβήξει την προσοχή περισσότερο; 

Μ: Τα χρώµατα! 

∆: Τα χρώµατα! Εντάξει; Θα µπορούσες κάποια χρωµατάκια να τα κάνεις πιο έντονα 

έτσι ώστε και να φαίνεται καλύτερα η ζωγραφιά και να τραβήξεις τι προσοχή αυτού 

που θα δει την διαφήµιση στο περιοδικό ή στη µεγάλη  αφίσα. Το ότι κάποιοι δεν 

έχουν κάνει διαφήµιση δε σηµαίνει ότι χαζεύουµε γιατί θα πρέπει να ετοιµάσουν την 

διαφήµιση. Εγώ εκεί πέρα θα έχω 24 διαφηµίσεις. ∆ε θα λείπει καµία. Πολύ καλή 

δουλειά Στέλιο. Το όνοµα του προϊόντος; 

Μ: Σφακιανό σφηνάκι. 
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∆: Το Σφακιανό σφηνάκι. Ωραία! Η µάρκα; 

Μ: Το όνοµα του προϊόντος είναι το ρακοκάζανο. Η µάρκα το Σφακιανό σφηνάκι της 

Κρήτης. 

∆: Α ωραία! Λοιπόν έχεις ενηµερώσει για τα καταστήµατα. Τα σλόγκαν σου; 

Μ: Από χέρια κρητικά που έχουν λεβεντιά. 

∆: Από χέρια κρητικά που έχουν λεβεντιά. Πολύ πετυχηµένο σλόγκαν. Και τα 

πλεονεκτήµατα; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του προϊόντος. 

Μ: Ότι είναι από ένα τόπο που έχει αφήσει ιστορία στο προϊόν. 

∆: Άρα είναι από ένα τόπο που εδώ και χρόνια κατασκευάζετε το προϊόν. 

Μ: Βγαίνει από το παραδοσιακό ρακοκάζανο.  

∆: Βγαίνει από το ρακοκάζανο. Παραδοσιακό προϊόν που βγαίνει από το 

παραδοσιακό ρακοκάζανο. 

Μ: Και κρατάει την παράδοση της Κρήτης. 

∆: Και κρατάει την παράδοση της Κρήτης που βγαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Πάρα 

πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ πετυχηµένο σλόγκαν και η ζωγραφιά είναι πολύ καλή 

είναι δύσκολο να κάνεις ρακοκάζανο. Μπράβο! Πολύ καλά. Ένα χειροκρότηµα για 

τον Στέλιο. 

(χειροκρότηµα) 

∆: Έτοιµος; 

Μ: Ναι! My bix 

∆: Για να δούµε.   

Μ: Φορέστε τα και τρέξτε όλο τον κόσµο χωρίς να κουραστείτε. Είναι πολύ άνετα 

στους αστράγαλους και πολύ ελαστικά. Αυτά που σας εγγυάται δεν είναι παραµύθια 

είναι αλήθεια. Αγοράστε my bix τώρα. 
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∆: Πολύ ωραία! Μπράβο! Λοιπόν εδώ είναι  η ζωγραφιά του Γιάννη! Πολύ ωραία! Τι 

ζωγράφισες και µόνος σου. Έκανες τα παπούτσια. Μας τραβάει το µάτι η ζωγραφιά 

Κάλι; 

Μ: Όχι τόσο. 

∆: Όχι τόσο πολύ. Μπορεί να τα έκανε λίγο µεγαλύτερα τα παπούτσια γιατί είναι 

µικρή η ζωγραφιά. Τα χρώµατα θα τα έχει; 

Μ: Ναι! 

∆: Άρα έχεις πετύχει τα χρώµατα, τη ζωγραφιά εντάξει δεν είναι εύκολο να 

ζωγραφίζεις παπούτσια ειδικά αν το κάνεις για πρώτη φορά. Το όνοµα του προϊόντος; 

Μ: My bix. 

 ∆: Είναι µια συγκεκριµένη µάρκα; 

Μ: Adidas. 

∆: Μπράβο! Άρα η µάρκα είναι Adidas και το όνοµα του προϊόντος my box. Άρα θα 

µπορούσες να γράψεις Adidas εδώ µε µεγάλα γράµµατα γιατί είναι η µάρκα. Το 

σλόγκαν; 

Μ: Βάλε τα και γίνε Neimar 

∆: Και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα; 

Μ: Ότι είναι άνετα. 

∆: Άνετα. 

Μ: Τρέχεις χωρίς πρόβληµα. 

∆: Τρέχεις χωρίς πρόβληµα.  Πολλά άνετα στους αστραγάλους που είχες πει, 

ελαστικά. Κοιτάξτε … διάβασε το χάρτη αυτό εδώ στη τελευταία σειρά. 

Μ: Αυτά που σας εγγυάται δεν είναι παραµύθια είναι αλήθεια.  

∆: Ωραία! Αυτά που σας εγγυάται δεν είναι παραµύθια είναι αλήθεια. Μπράβο! Ένα 

χειροκρότηµα στο Γιάννη!  
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(χειροκρότηµα) 

∆: Λοιπόν προσέξτε τη φράση που είπε ο Γιάννης. Αυτά που σας εγγυάται δεν είναι 

παραµύθια είναι αλήθεια. Γιατί το είπε αυτό; Γιατί το είπε αυτό στη διαφήµιση του ο 

Γιάννης; Γιατί είπε ότι Αυτά που σας εγγυάται δεν είναι παραµύθια είναι αλήθεια. 

Πες Ηλία; 

Μ: Γιατί είναι καλά παπούτσια. 

∆: Γιατί είναι καλά παπούτσια είναι ένας λόγος. Και ένας άλλο;   

Μ: ∆ε λέει ψέµατα. 

∆:  ∆ε λέει ψέµατα. Γιατί το λέει αυτό ότι δεν έχει λόγο να σας λέει ψέµατα. Τι 

διαφήµιση κάνει; 

Μ: Για να τον πιστέψουνε. 

∆: Μπράβο! Γιατί να τον πιστέψουνε; 

Μ: Για να το αγοράσουν. 

∆: Ωραία! Γιατί όµως λέει ότι εγώ δε σας λέω ψέµατα. Ότι η δικιά µου διαφήµιση δε 

σας λέει ψέµατα; 

Μ: Γιατί είναι αλήθεια; 

∆: Γιατί όµως; Κατάλαβε κάποιος την ερώτηση; Γιατί πρέπει ο Γιάννης που κάνει 

διαφήµιση να πει εγώ δε σας λέω ψέµατα, εγώ σας λέω την αλήθεια. Γιατί έφτασε σε 

αυτό το σηµείο; Πως δικαιολογείται; Ε Παναγιώτη; Με τον να του µιλάς δεν τον 

αφήνεις να σκεφτεί. Λοιπόν πες Κλίντα. 

Μ: Γιατί µπορεί να µη το πάρουν το προϊόν και έτσι θα κάνει τους ανθρώπους να το 

πιστέψουνε. 

∆: έτσι θα κάνει τους ανθρώπους να το πιστέψουνε. Γιατί τους κάνει η ανάγκη να 

πιστέψουν ότι δε τους λέει ψέµατα; Κάνει µια διαφήµιση και τους λέει ότι δε σας λέω 

ψέµατα. 

Μ: Για να µαζέψει λεφτά. 
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∆: Ναι. ωραία! Πες Βαγγέλη µου. 

Μ: Γιατί  θέλει να πει ότι αυτός δε λέει ψέµατα και .. 

∆: Ποιος λέει ψέµατα; 

Μ: Μερικοί άλλοι. 

∆: Μερικές άλλες διαφηµίσεις έχουν πει παλαιότερα. Το έχεις δει Γιάννη εσύ αυτό 

και σου έχει έρθει στο µυαλό;  Έχεις δει κάποια διαφήµιση που άλλα υποσχότανε και 

άλλα ήταν στην πραγµατικότητα; 

Μ: Ναι! Παλιά διαφήµιζαν κάποιους µαρκαδόρους που είχαν ένα σκουληκάκι και 

έλεγαν ότι το διατάζεις και είχαν µια κλωστή. 

∆: Πολύ ωραία Ηλία. Κατάλαβες γιατί οι διαφηµιστές λένε ότι δεν λένε ψέµατα. Εγώ 

το έχω δει και σε άλλη διαφήµιση που λέει εµείς δε σας υποσχόµαστε ψεύτικα 

πράγµατα. Αυτά που σας λέµε είναι αλήθεια. 

Μ:Α κύριε! 

∆: Βλέπετε ότι έχετε και άλλα παραδείγµατα. Λέτε! Πες Μανώλη! 

Μ: Σε µια καινούργια διαφήµιση που διαφηµίζει για τα έντοµα που είναι ένα και το 

βάζεις στην πρίζα και διώχνεις όλα τα έντοµα. Λέει ότι λέει αλήθεια. Ότι είναι 

αληθινά τα αποτελέσµατα.  

∆: Ωραία! Παρόλα αυτά περίµενε να ακούσουµε και άλλο παράδειγµα. Πες Μπάµπη! 

Μ: Κάποιες διαφηµίσεις λένε αν δε σας κάνουν πάρτε τα λεφτά σας πίσω. 

∆: Αυτή είναι η εγγύηση επιστροφή χρηµάτων. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι για να 

πιστέψτε ότι ισχύουν κάποια πράγµατα. Πες µου Κατερίνα. 

Μ: Κύριε υπήρχαν παλιά κάποιες διαφηµίσεις µε σκόνη πλυντηρίου και τώρα 

βγάζουν άλλες ότι είναι αυτές καλύτερες. Τότε µας έλεγαν ψέµατα; 

∆: Μπράβο! ∆ηλαδή από την ίδια µάρκα. Αν το Ariel βγάλει µια σκόνη  αυτό είναι 

για τι εξελίσσονται και βγάζουν καλύτερες σκόνες. Πολύ καλά. Πολύ ωραίο 

προβληµατισµό είπε η Κατερίνα. ∆ηλαδή γιατί κάποιο συγκεκριµένο απορρυπαντικό 
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ή της ίδιας εταιρίας ή άλλης είναι πιο καλό αφού στα παλιές διαφηµίσεις άµα 

γυρίσουµε πίσω κάποια χρόνια δεν καθάριζε super και πάρα πολύ καλά; Άρα να ένας 

προβληµατισµός της Κατερίνας ότι αν τα καινούργια προϊόντα είναι καλύτερα ή απλά 

είναι λίγο πιο ακριβά και τα κάνουνε για να έχουν περισσότερα κέρδη οι εταιρίες που 

κατασκευάζουν τα προϊόντα. Πες Κλίντα!  

Μ: Κύριε διαφηµίζουν κάτι σαν σκουπάκι που καθαρίζει τα µικρόβια και αυτά. Λένε 

ότι είναι καλύτερο από την σκούπα αλλά δεν είναι, Βάζουν εκεί  µικροσκόπιο και 

λένε δεν έχει σκόνη και βάζουν αυτόν τον φακό και δείχνει ότι έχει ακόµα.  

∆: Αααα!! 

Μ: Και δεν παίρνει όλη την σκόνη. 

∆: Κατάλαβα! 

Μ: Αλλά η άλλη σκούπα καθαρίζει πολύ λιγότερο.  

∆: Εντάξει είναι θέµα σύγκρισης της διαφήµισης. Ωραία! Εµένα µου αρέσει γιατί 

αρχίζετε να βλέπετε τι συµβαίνει µε την διαφήµιση και πως δεν είναι µόνο τα 

καλύτερα πράγµατα που είναι σε µια διαφήµιση και πρέπει να κοιτάµε και κάποια.. 

Μ: Κύριε µας πιάνουν και κορόιδο. 

∆: Πες Μπάµπη! Τι µας κάνουν; 

Μ: Μας πιάνουν κορόιδο. 

∆: Μας κοροϊδεύουν λέει ο Μπάµπης. Στις περιπτώσεις Μπάµπη τι νοµίζεις ότι 

κάνουν; 

Μ: Πάνε να µας κοροϊδέψουν. 

∆: ∆ηλαδή; 

Μ: Γιατί εµείς το αγοράζουµε. 

∆: Λοιπόν Πες Γιώργο! 

Μ: Φταίνε αυτοί και εµείς που το αγοράζουµε.  
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∆: Πολύ ωραία το είπε ο Γιώργος. Φταίνε αυτοί που κάνουν την δουλειά τους 

διαφηµίζουν. Έχουν κάποιο µερίδιο. Τι δε µας λένε αυτοί; 

Μ: Τα µειονεκτήµατα. 

∆: Μπράβο. Πήγαινε στην διαφήµιση του Στέλιου. 

Μ: Έχει αρνητικά ή τσικουδιά; ∆εν έχει. 

∆: Ποιος µπορεί να µας πει ένα αρνητικό. 

Μ:  Πειράζει τον οργανισµό. 

∆: Μπράβο το βρήκες και εσύ ο ίδιος. Πειράζει τον οργανισµό. Τι πρέπει να γράφει; 

Να βρούµε ένα αρνητικό της τσικουδιάς Μάρκο. 

Μ: Ότι είναι αλκοόλ. 

∆: Το αλκοόλ. Το αλκοόλ επειδή είναι ήπιο ναρκωτικό και σε µεγάλη κατανάλωση 

προξενεί και βλάβες στα όργανα του σώµατος στο συκώτι και σε κάποια άλλα όργανα 

και το χειρότερο που κάνει το αλκοόλ είναι… Πες Κατερίνα! 

Μ: Όταν το πίνεις πρέπει να προσέχεις γιατί µεθάς. Το αλκοόλ έχει σκοτώσει 

ανθρώπους. 

∆: Μπράβο Κατερίνα. ∆ηλαδή στις διαφηµίσεις έτσι όπως προωθούν το προϊόν 

πρέπει να έχουν ένα κοµµατάκι που να εξηγούν, να προειδοποιεί ότι η υπερβολική 

κατανάλωση του αλκοόλ µπορεί  να δηµιουργήσει ή προβλήµατα στην οδήγηση ή για 

την υγεία σου αλλά αυτό είναι που δεν κάνουν οι διαφηµίσεις και προωθούν το 

προϊόν ως κάτι πολύ  πάρα πολύ κάλο. 

Μ: Στις ειδήσεις είχανε πει ότι θα απαγορεύσουν να κερνάνε ρακές και τσικουδιές 

της Κρήτης. 

∆: Α … αυτό δε το είχα ακούσει. Είναι κάτι καινούργιο Κατερίνα. Μπράβο! Αυτό ας 

το συζητήσουµε µια άλλη φορά. Αυτό να διαβάσουν και τα επόµενα παιδιά να 

προλάβουµε να τελειώσουµε. Έλα Κατερίνα µου «Οι Τέσσερις». Έλα Κατερίνα µου. 

Λιγάκι γρήγορα. 
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Μ: Οι πιο άπιαστες πατάτες. ∆οκιµάστε και µυρίστε. ∆οκιµάστε και µυρίστε  τις νέες 

πατάτες χωρίς φάρµακα από την εταιρία Cat. Υπάρχουνε παντού. 

∆: Ωραία! Για να την δούµε. Σαν εικόνα χρώµατα, φωτογραφία τι έχεις να πεις 

Μπάµπη; Σου τραβάει το µάτι; 

Μ: Ναι! 

∆:  Ωραία! Είναι εντυπωσιακή που έχει διαλέξει την πατάτα  που την έχει βρει από 

περιοδικό, τα χρωµατάκια. Το όνοµα του προϊόντος ποιο είναι; 

Μ: Ψητές πατάτες. 

∆: Ωραία! Εδώ είναι  δοκιµάστε και µυρίστε τις νέες πατάτες και πες τα νέα 

πλεονεκτήµατα τους; 

Μ: Είναι χωρίς φάρµακα. 

∆: Ωραία είναι χωρίς φάρµακα και τι άλλο; 

Μ: Έχουν ωραία µυρωδιά. 

∆: Έχουν ωραία µυρωδιά και θα είναι και πολύ νόστιµες. 

Μ: Και είναι και υγιεινές για τον οργανισµό. 

∆: Μπράβο! ∆εν προκαλούν βλάβες γιατί δεν έχουν φάρµακα. 

Μ: Μπορούσε να γράψει δοκιµάστε και µυρίστε και µετά τηγανίστε! 

∆: Ωραίο σλόγκαν. Μπορούσε να βάλει και αυτό. Ωραία! Μπράβο Κατερινάκι! Ένα 

χειροκρότηµα για την Κατερίνα. 

(Χειροκρότηµα) 

∆: Μπράβο! Να έρθει η επόµενη. Έτοιµη; 

Μ: Ναι! Super milk. Με το γάλα αυτό τα παιδιά σας θα γίνουν δυνατά και υγιή και α 

το λατρέψουν. Εµπιστευτείτε το super milk που είναι [ …] θα τα βοηθήσει στο ύψος 

και στην ανάπτυξή τους. Αγοράστε το και θα γίνει ο καθηµερινός.  
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∆: Ας δούµε την εικόνα σας τραβάει το µάτι;  Είναι ένα κοριτσάκι ή η µαµά που 

κρατάει το γάλα; 

Μ: Το κοριτσάκι. 

∆: Το όνοµα του προϊόντος; 

Μ: Το super milk. 

∆: Ποια είναι η µάρκα µας; 

Μ: Γερά παιδιά. 

∆: Το σλόγκαν σου; 

Μ: Με αυτό το γάλα τα παιδιά θα γίνουν δυνατά και υγιή και θα το λατρέψουν. 

∆: Με αυτό το γάλα τα παιδιά θα γίνουν δυνατά και υγιή και θα το λατρέψουν. Για το 

σλόγκαν θέλω να ρωτήσω στο σλόγκαν θέλαµε κάτι  σύντοµο. Εντάξει που είναι 

σύντοµο αλλά εδώ κατά πόσο είναι περισσότερο είναι σλόγκαν ή συνδέεται µε το 

κειµενάκι. Έχεις γράψει από κάτω το κείµενο µε τα πλεονεκτήµατα. Τα 

πλεονεκτήµατα διάβασε το εκεί που λέει  στο ύψος; Που θα βοηθήσει το γάλα αν το 

πιω; 

Μ: Στο ύψος. 

∆: Στην ανάπτυξη του. Να έχει γερά κόκκαλα. Ωραία! Και γιατί θα το λατρέψουν 

Βίκυ; Γιατί λέτε να το λατρέψουν; Γιατί θα τους αρέσει; Πες Κατερίνα! 

Μ: Γιατί έχει ωραία γεύση. 

∆: Γιατί έχει ωραία γεύση. Αυτό µπορείς να το έβαζες και Παναγιώτη σε µια 

διαφήµιση που λέει για ένα φαγώσιµο. Καλά έκανε η Κατερίνα. Ότι είναι φαγώσιµο 

πρέπει να τονίζεται η γεύση γιατί η γεύση είναι η αίσθηση που µας δίνει αν κάτι µας 

αρέσει η όχι. Πολύ ωραία! Πολύ ωραία ζωγραφιά. Το γάλα που το κρατάει. Μπράβο 

Κατερίνα. Χειροκρότηµα. 

(Χειροκρότηµα) 

∆: Τόνια µου έλα. 
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Μ: Το κρασί θαύµα. Κατασκευάστηκε στο  οινοποιείο Ρέθυµνου. ∆οκιµάστε και θα 

εκπλαγείτε. Αυτό το κρασί είναι και οικολογικό αλλά και γευστικό. Το κρασί θαύµα 

περιέχει σταφύλια πρώτης ποιότητας και είναι το ιδανικό κρασί για να πιεις. Αυτό το 

κρασί έχει πολύ ωραίο χρώµα. 

∆: Αυτά είναι τα πλεονεκτήµατα. Για να το  δούµε λίγο. Λοιπόν έτσι είναι η αφίσα µε 

το µπουκάλι και τα σταφύλια. Μας τραβάει το µάτι Λευτέρη; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Έχει το σταφύλι. Το όνοµα του προϊόντος; 

Μ: Το κρασί θαύµα. 

∆: Το κρασί θαύµα λέγεται. Το σλόγκαν; 

Μ: ∆οκιµάστε το και θα εκπλαγείτε. 

∆: ∆οκιµάστε το και θα εκπλαγείτε. Άρα έχει σχέση µε την έκπληξη. Είναι 

οικονοµικό. ∆ιάβασε τα πλεονεκτήµατα. 

Μ: Είναι οικονοµικό και γευστικό. 

∆: Ωραία δυο πλεονεκτήµατα. 

Μ: Περιέχει σταφύλια υψηλή ποιότητας. 

∆: Η πρώτη του ύλη είναι πρώτης ποιότητας.  

Μ: Έχει ωραία γεύση  και πολύ ωραίο χρώµα. 

∆: Πολύ ωραία. Μπράβο! Πριν φύγεις να ρωτήσω µπορεί κάποιος να βρει εκεί στα 

πλεονεκτήµατα κάτι που µπορεί να µην είναι αλήθεια; Για να δω ο διαφηµιστής έχει 

σκοπό να πουλήσει το προϊόν. Θα έχει ως σκοπό να πει και κάποια ψεµατάκια. Θα 

µπορούσε εδώ να υπάρχει κάποιο ψεµατάκι έτσι ώστε να µας παρακινήσει να 

πάρουµε το προϊόν έτσι ώστε να µην µπορούµε να καταλάβουµε αν είναι ψέµατα. Τι 

λέτε; Για πες Χρύσα! 

Μ: Τα σταφύλια είναι πρώτης ποιότητας. 

∆: Μπράβο! Αυτό εµείς µπορούµε να το ελέγξουµε; 
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Μ: Όχι! 

∆: Όχι, τη γεύση αν µας αρέσει εντάξει αν δε µας αρέσει δε θα το ξαναπάρουµε αλλά 

τα σταφύλια πρώτης ποιότητας είναι κάτι που δεν µπορεί να ελέχθη ακριβώς από το 

καταναλωτή και µπορεί εκεί πέρα να πει ένα µικρό ψεµατάκι ο διαφηµιστής για να 

µπορέσει να πουλήσει το προϊόν του. Πολύ ωραία διαφήµιση είπες. Μπράβο! 

Χειροκρότηµα. 

(Χειροκρότηµα) 

∆: Ωραία! Για να σας ρωτήσω κάτι. Ποια διαφήµιση σας άρεσε πιο πολύ; Να µου 

απαντήσετε αυτή που σας έρχεται πρώτη. Μανώλη ποια σου άρεσε εκτός από την 

δικιά σου; 

Μ: Του Βαγγέλη! 

∆: Του Βαγγέλη! Τι σου τράβηξε την προσοχή; 

Μ: Το χρώµα! 

∆: Είδατε δεν είναι το τυχαίο  ο ρόλος που παίζει στην διαφήµιση. Άλλη διαφήµιση 

που σας έµεινε. Γρήγορα! Κατερίνα! 

Μ: Του Βαγγέλη!  

∆: Μη πούµε την ίδια! 

Μ: Όχι, για άλλο λόγο. Μου άρεσε η περιγραφή. 

∆: Α! Σου άρεσε η περιγραφή! Που ήταν αληθοφανής. Μπράβο Ελισάβετ. 

Μ: Εµένα µου άρεσαν τα χρώµατα, έτσι που το περιέγραψαν. 

∆: Άρα τα χρώµατα και σένα. Κλίντα. 

Μ: Και εµένα του Βαγγέλη και για την εικόνα και για διάφορα που είχε. 

∆: Ήταν πολύ πετυχηµένη η εικόνα. Εσένα Βαγγέλη; 

Μ: Του Στέλιου! 

∆: Γιατί όµως; 
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Μ: Είχε κάνει ωραία ζωγραφιά. 

∆: Ωραία ζωγραφιά. Του Στέλιου ήταν καλή για άλλο λόγο. Για πες Γιώργο! 

Μ: Η οµοιοκαταληξία. 

∆: Αυτό η οµοιοκαταληξία στο σλόγκαν.  Για κοιτάξτε! Για πες Μάρκο.  

Μ: Που έλεγε για τα µαγαζιά που βρίσκονται. 

∆: Άρα αυτή τι σου έµοιαζε σαν; 

Μ: Σαν κανονική διαφήµιση. 

∆: Σαν κανονική διαφήµιση Μπράβο Μάρκο! Σαν κανονική διαφήµιση γιατί µας 

έδωσε πληροφορίες όπως οι διαφηµίσεις που κάνουν στην τηλεόραση ή στα 

περιοδικά. Παναγιώτη! 

Μ: Εµένα του Στέλιου. Όπως τα περιέγραψε και το χρώµα. 

∆: Μπορεί κάποιος να µου πει κανένας από όλους  όσους διαφηµίσατε τα προϊόντα 

σας δεν είπατε µειονεκτήµατα του προϊόντος; Πχ. τα γλυκά της Κλίντα. Πες Γιώργο! 

Μ: ∆ε  θα το πάρει κανείς µετά. 

∆:  Όχι δε θα το πάρει κανείς µετά. Περισσότερο το κάνεις γιατί δε θες. Πες Κλέρι! 

Μ: ∆ε θέλουν να πουληθεί. 

∆: Αυτό ακριβώς θα συµβεί. Θες να πουλήσεις το προϊόν και έτσι δε θα πουληθεί άµα 

αναφέρεις τα µειονεκτήµατα. Μπορείς να το κάνεις σε ένα µικρό πινακάκι ή σε ένα 

πλαίσιο µέσα στην διαφήµιση αλλά σίγουρα η διαφήµιση έχει σκοπό να προωθήσει 

ένα προϊόν να πουληθεί. 

Μ: Κύριε! 

∆: Πες Μάνο! 

Μ: Όµως µερικές φορές αν γράψουν στην διαφήµιση κάποιο κακό για το προϊόν εκεί 

θα το πάρουν από περιέργεια, τι είναι την γεύση του. 

∆: Ξέρετε πως λέγεται αυτή η διαφήµιση; Το έχει ακούσει κανένας; 
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Μ: Όχι! 

∆: Είναι η αρνητική διαφήµιση. Κάποιος σου λέει ή για κάποιο άτοµο ή για µια 

διαφήµιση πολλά κακά λένε ότι αυτό κάνει κακό σε αυτό π.χ. όπως το τσιγάρο. 

Μερικές φορές είναι καλύτερα να µην αναφέρονται ούτε καν τα µειονεκτήµατα γιατί 

πολλές φορές στην αρνητική διαφήµιση όπως είπε ο Μανώλης  πολλές φορές η 

αρνητική διαφήµιση γιατί ακούγεται αυτό το προϊόν µπορεί να παρακινήσει κάποιον 

να πάει να το δοκιµάσει µόνο. ∆εν σκέφτεται λογικά και πάει να κάνει κακό στον 

εαυτό του. Εντάξει! Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε µόνο κάποιος που θέλει να κάνει 

κακό στον εαυτό του θα πάει να δοκιµάσει κάτι για το οποίο ακούγονται µόνο 

αρνητικά. Ωραία! Πες µου Στέλιο! 

Μ: Γιατί ενώ έχει τόσα κακά το τσιγάρο το συνεχίζουν και το κάνουν; 

∆: Σου είπα και την άλλη φορά ότι το τσιγάρο είναι ναρκωτικό. Μη το συζητήσουµε 

τώρα. Όταν το παίρνεις όπως οι ναρκοµανείς δε µπορούν να ξεκόψουν και πάνε στις 

κλινικές  αποτοξίνωσης για να το κόψουν έτσι είναι και το τσιγάρο. Είναι ναρκωτικό. 

Απλά είναι πιο απαλό ναρκωτικό. Το πιο ελαφρύ ναρκωτικό. Ας αφήσουµε αυτή τη 

συζήτηση. Ωραία! Λοιπόν. Ας πάµε στην άσκηση εργασιών σελ. 31.  Πες µου Κλίντα 

τι θες; 

Μ: Μπορούν να το πάρουν αυτό το προϊόν γιατί λένε την αλήθεια. 

∆: Πολύ ωραία! Η Κλίντα βασίζεται στην αξιοπιστία αυτού που πουλάει ή που 

προωθεί ένα προϊόν. Αν πούµε από την αρχή την αλήθεια και έχουµε µια εταιρία θα 

µας εµπιστεύονται οι πελάτες. Μπράβο Κλίντα. Λοιπόν στη σελ. 31 στον εργασιών 

έχει την άσκηση 1. (∆ιαβάζει την άσκηση). Συγνώµη θα αφήσουµε λίγο την άσκηση. 

Πηγαίνετε στην σελ. 57. ∆ε διαβάσαµε το πιο σηµαντικό. ( ∆ιαβάζει για την 

διαφήµιση)  Γιατί χρησιµοποιεί προστακτική. Γιατί δεν χρησιµοποιεί οριστική; Που 

χρησιµοποιείτε η προστακτική; Πες Βασιλική! 

Μ: Όταν τον άλλο τον προστάζουµε. 

∆: Όταν προστάζεις τον άλλον. Άρα η διαφήµισης µας προστάζει. Στην ουσία 

προστάζει- παρακαλεί. Μας προστάζει. Γιατί λέτε διαλέγει έτσι να µας προστάζει η 
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διαφήµιση;  Το έχει σκεφτεί κανένας; Γιατί λέει πιείτε, λουστείτε, γευτείτε, µυρίστε, 

δοκιµάστε, φορέσετε. Γιατί βάζει προστακτική; 

Μ: Γιατί θέλει να πει να το αγοράσουµε εµείς. Μας διατάζει. 

∆: Μας διατάζει ! να? 

Μ: Να µας πείσει. 

∆: να µας πείσει! Άλλη λέξη; Αν ακούσω εγώ κλείστε το παράθυρο. Αν µου πει 

κάποιος τώρα κλείστε το παράθυρο τι θα περάσει στο βάθος του µυαλού µου; Πες 

Μπάµπη! 

Μ: Σε διατάζει.. 

 

∆: Ναι! Ας πούµε έρθει κάποιος και µου πει κλείσε το παράθυρο κ. Γιάννη τι θα κάνω 

εγώ µετά από λίγο Κάλι; Τι θα κάνω µετά από λίγο;  

Μ: Θα το κλείσετε. 

∆: Ωραία! Σε τι έγκλιση µου µίλησε; 

Μ: Σε προστακτική. 

∆: Σε προστακτική. Τι έγκλιση χρησιµοποιούν οι διαφηµίσεις;  

Μ: Προστακτική! 

∆: Γιατί χρησιµοποιούν  προστακτική; Άρα η προστακτική σπρώχνει, παρακινεί τον 

άλλον άνθρωπο να κάνει αυτό που τον προστάζουν. Εντάξει; Περνάει στο πίσω µέρος 

του µυαλού, στο υποσυνείδητο και σιγά σιγά τον σπρώχνει να κάνει αυτό. Αν λέει 

δοκιµάστε, µυρίστε, φορέστε, βλέπετε τη διαφήµιση και πας να κάνεις αυτό που σε 

προτρέπει η διαφήµιση. Πολύ ωραία! Να δούµε τι άλλα χρησιµοποιεί η διαφήµιση. 

Πολλά σηµεία στίξης ιδιαίτερα βάλτε σε κύκλο το θαυµαστικό, το ερωτηµατικό και 

τα αποσιωπητικά. Ξέρετε πως λειτουργούν αυτά;  Το θαυµαστικό γιατί βάζουν 

θαυµαστικό; Λέει απίστευτα χρώµατα! Φοβερή εφαρµογή! Θαυµαστικό στο τέλος. 

Απίστευτα χρώµατα! Θαυµαστικό! Γιατί το βάζουν αυτό τι δείχνει το θαυµαστικό; 

Εντάξει ξέρετε τι δείχνει το θαυµαστικό σε µια πρόταση. Πες Στέλιο! 
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Μ: Θαυµασµό για το προϊόν! 

∆: Θαυµασµό για το προϊόν και τι άλλο θαυµάζει µε το θαυµαστικό που έχει εκεί 

πέρα; Τι άλλο θαυµάζει; Το προϊόν και τι άλλο; 

Μ: Όλα αυτά που µας προσφέρει. 

∆: Όλα αυτά που µας προσφέρει και αυτά που µπορούµε να δούµε στο προϊόν. Το 

ερωτηµατικό; Γιατί αφήνουν ένα ερωτηµατικό στο τέλος; Λέει δοκιµάσατε; 

Ερωτηµατικό. Γιατί µας αφήνει αυτό το ερωτηµατικό; Όταν βλέπετε σε µια αφίσα 

νέα παπούτσια και γράφει δοκιµάσατε; Τι µας γεννιέται σε µας; Τα γεννάει σε µας µε 

το ερωτηµατικό; 

Μ: Κύριε! Κύριε! 

∆: Πες Χρύσα! 

Μ: Ερώτηση! 

∆: ∆ηλαδή; 

Μ: Μας ρωτάει αν το δοκιµάσαµε.  

∆: Εσύ τι αισθάνεσαι εκείνη την ώρα; Αν σε ρωτήσω εγώ δοκιµάσατε τα νέα 

παπούτσια τι αισθάνεσαι; Εγώ σου κάνω µια ερώτηση εσύ τι σου γεννάται µέσα σου 

µε αυτή την ερώτηση που βλέπεις; Αν σε ρωτήσω σκέτο έτσι «δοκίµασες;» σε µια 

διαφήµιση για ένα καινούργιο φαγητό, για ένα καινούργιο σάντουιτς, καινούργιο 

γλυκό  τι θες να κάνεις µετά; 

Μ: Θέλω να πάω να το πάρω. 

∆: Γιατί; 

Μ: Για να δω αν είναι καλό. 

∆: Μπράβο! Και τι άλλο σου έκαναν µια ερώτηση. 

Μ: Να τι δοκιµάσω! 

∆: Εγώ έκανα την ερώτηση δοκίµασες; Εσύ γιατί θες να το πάρεις; 
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Μ: Για να το δοκιµάσω. 

∆: Και µετά να; Σε κάθε ερώτηση τι έχει µετά; 

Μ: Ερωτηµατικό. 

∆: Μετά την ερώτηση τι ακολουθεί; 

Μ: Απάντηση. 

∆: Πες το! 

Μ: Απάντηση. 

∆: Άρα άµα πας να το δοκιµάσεις εσύ τι µπορείς να κάνεις µετά; 

Μ: Να απαντήσω. 

∆: Να απαντήσεις στην ερώτηση δοκίµασες  αν ναι ήταν καλό ή όχι. Άρα µας 

παρακινεί Βασιλική να πάµε να ? 

Μ: Να το αγοράσουµε. 

∆: Να το αγοράσουµε για να το δοκιµάσουµε. Αυτό είναι για το ερωτηµατικό. 

Μυρίσατε; ∆οκιµάσατε; Φάγατε; Πολύ ωραία! Αυτή τη δουλειά κάνει η ερώτηση. τα 

αποσιωπητικά στο τέλος. Λέει δηλαδή απίστευτα παπούτσια… αποσιωπητικά. Γιατί 

βάζουµε αποσιωπητικά όταν γράφουµε κάτι. Λέµε ο Γιώργο συνάντησε το Νίκο και 

ξεκίνησαν µαζί για νέες περιπέτειες… Αποσιωπητικά. Τι είναι αυτά τα 

αποσιωπητικά; Γιατί δεν συνεχίζει; Ξέρετε πότε χρησιµοποιούµε τα αποσιωπητικά 

στη γραµµατική; Το κάνατε πέρσι. Φέτος δε το έχουµε ξαναπεί. Το λέει το όνοµα 

τους. Αποσιωπητικά. Με τι έχουν σχέση; Πες Κλίντα! 

Μ: […] 

∆: Είναι µε την σιωπή. Σωπαίνει, δε τα συνεχίζει τα λόγια του. Γιατί δε τα συνεχίζει;  

Ξέρει κανένας; Τα αποσιωπητικά αφήνουν να συνεχίσουν το επόµενο κοµµάτι ποιος 

Κάλι;  

Μ: Ο συγγραφέας. 
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∆: Ο συγγραφέας δε το συνεχίζει. Βάζει αποσιωπητικά. Αντί για ερωτηµατικό µπορεί 

να βάλει αποσιωπητικά. ∆οκιµάσατε… Εκεί τι µας αφήνει να κάνουµε Ηλία;  

Μ: Να φανταστούµε! 

∆: Μπράβο! Αφήνει την φαντασία µας να δουλέψει και να φανταστούµε εµείς τι θα 

γίνει αν έχουµε αυτό το προϊόν που προβάλει η διαφήµιση. Καταλάβατε πόσο 

σηµαντικά είναι τα αποσιωπητικά, το ερωτηµατικό και το θαυµαστικό; Στη 

διαφήµιση τα χρησιµοποιούν και τα τρία για να µας παρακινήσει, να µας πείσει να 

πάµε να αγοράσουµε το προϊόν. Εντάξει; Τι πιστεύετε η διαφήµιση είναι φίλοι µας οι 

διαφηµιστές; Σκέφτονται το καλό µας; Πες Ελισάβετ! 

Μ: Όχι!  Γιατί συνέχεια βγαίνουν καινούργια προϊόντα. 

∆: Για τις διαφηµίσεις πρέπει να πεις. Τα προϊόντα έτσι και αλλιώς θα βγαίνουν. Τα 

βγάζουν οι εταιρίες. Εσύ τους πιστεύεις τους διαφηµιστές; 

Μ: Όχι! 

∆: Ωραία! Γιατί όχι; Από αυτά που είδες στις διαφηµίσεις που κάνατε και εσείς οι 

ίδιοι; 

Μ: Γιατί µερικές φορές λένε ψέµατα. 

∆: Μερικές φορές λένε ψέµατα. Ωραία! Γιατί σκοπός τους είναι µόνο να πουληθεί το 

προϊόν. Τι άλλο  κάνουν οι διαφηµιστές που κάνουν τις διαφηµίσεις; Πες Ηλία. 

Μ: Βγάζουν πράγµατα και µας κοροϊδεύουν.  Ακόµα και τους φίλους τους. 

∆: Κατάλαβα τι λες ότι µπορεί να βγάλουν µια διαφήµιση και να κοροϊδεύουν τη 

µαµά, τον µπαµπά τους για να αγοράσουν το προϊόν. Σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό που 

λες. Στην ουσία δεν νοιάζονται οι διαφηµιστές για το συµφέρον των άλλων, των 

άλλων ανθρώπων γιατί αυτοί πληρώνονται για να κάνουν µια διαφήµιση για ένα 

προϊόν. Πολύ ωραία παρατήρηση. Πες Εύη. 

Μ: Άµα διαφηµίσουν οι διαφηµιστές ένα προϊόν και εµείς επηρεαστούµε  θα τους 

νοιάξει το δικό τους συµφέρον. 
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∆: Μπράβο! Αυτό που είπε  και ο Βαγγέλης. Υπάρχει κάτι άλλο από τις διαφηµίσεις 

που είδαµε, µάλλον προσέξατε αν κάποιος στις διαφηµίσει που κάναµε 

χρησιµοποίησε το θαυµαστικό, το ερωτηµατικό, τα αποσιωπητικά; Μπορείτε να δείτε 

και τώρα τις διαφηµίσεις σας. Κλίντα! 

Μ: Έχω χρησιµοποιήσει θαυµαστικά. 

∆: Έχεις βάλει θαυµαστικά πολλά για να τραβήξεις την προσοχή και να δείξεις ότι το 

προϊόν σου αξίζει από θαυµασµό. Ωραία! Ευχαριστώ Πολύ! 

(Χτυπάει Κουδούνι)  

 

 2η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ (15.11.2012) 

∆: ∆άσκαλος  

Μ: Μαθητής 

 

∆: Καληµέρα σας 

Μ: Καληµέρα σας 

∆: Να δούµε λίγο τις ασκήσεις που είχαµε από των εργασιών. Λίγο γρήγορα. Είχαµε 

5,6 και 7. Ωραία! Στην άσκηση 5 σελ. 35. Να βγάλουµε το βιβλίο της γλώσσας και να 

µου πει κάποιος την άσκηση 5. 

(Μπήκε η διευθύντρια για να µιλήσει για ένα πρόβληµα της τάξης και ο περισσότερος 

χρόνος χάθηκε εκεί). 

∆: Στην άσκηση 5 είχατε να κάνει µια δική σας ιστορία µε επίθετα στο υπερθετικό. 

Θέλει να µου διαβάσει  κάποιος την ιστοριούλα του; 

Μ: (∆ιαβάζει µια µαθήτρια την ιστορία της) 

∆: Ωραία! Πολύ ωραία τα χρησιµοποιείς. Μη διαβάσουµε άλλο γιατί ήδη έχω χάσει 

πάρα πολύ χρόνο. Πάµε στην άσκηση 6. Να συνδέσετε τα παρακάτω ζεύγη 
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προτάσεων µε τους κατάλληλους συνδέσµους. Έφαγε τόσο πολύ δε µπορούσε να 

κοιµηθεί το βράδυ. Ανάµεσα στα δυο Μπάµπη θα βάλεις ή το αν ή το ώστε. 

Μ: Έφαγε τόσο πολύ ώστε δε µπορούσε να κοιµηθεί. 

∆: Μπράβο! Ωραία! Η φωτιά είναι πολύ δυνατή το φαγητό θα καεί. Την έκανες 

Λευτέρη; 

Μ: Εγώ έχω κάνει το β) 

∆: ∆ιόρθωσε το. Πες Χρύσα! 

Μ: Αν η φωτιά είναι πολύ δυνατή το φαγητό θα καεί. 

∆: Πολύ ωραία. Τι είναι η πρόταση αν η φωτιά είναι πολύ δυνατή το φαγητό θα καεί; 

Μ: Υποθετική. 

∆: ∆ευτερεύουσα υποθετική και έχουµε ένα υποθετικό λόγο. Εύη το επόµενο. 

Μ: Εάν βρούµε τα κατάλληλα υλικά θα µπορούµε να φτιάξουµε .. 

∆: Ωραία! Τι σύνδεσµο έβαλες; 

Μ: Έβαλα υποθετικό. 

∆: Έβαλες το υποθετικό σύνδεσµο εάν ή αν και έχουµε δευτερεύουσα υποθετική 

πρόταση και υποθετικό λόγο. Πολύ ωραία. Θα χαλάσεις τα δόντια σου. Τρέφεσαι 

συνεχώς γλυκά. Γιάννη! 

Μ: Θα χαλάσεις τα δόντια σου αν τρέφεσαι συνεχώς µε γλυκά. 

∆: Πολύ ωραία! Την επόµενη Ηλίας Χαρά! 

Μ:  Τα µικρά παιδιά πρέπει να τρέφονται υγιεινά. Το σώµα τους αναπτύσσεται 

κανονικά. Ε… 

∆: Θα βάλεις το εάν ή το έτσι ώστε; Λία! Βαγγελιώ! 

Μ: Τα παιδιά  πρέπει να τρέφονται υγιεινά ώστε το σώµατος να αναπτύσσεται 

κανονικά. 
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∆: Ωραία! Ώστε ή έτσι ώστε. Καλύτερα. Να είναι πιο ολοκληρωµένο. Βάζεις τόσο 

αλάτι στα φαγητά. ∆ε µπορώ να φάω ούτε µπουκιά. Κλίντα! 

Μ: Αν βάλεις τόσο αλάτι στα φαγητά δε θα µπορέσω να φάω  ούτε µπουκιά. 

∆: Βάζεις τόσο αλάτι στα φαγητά. ∆ε µπορώ να φάω ούτε µπουκιά. Εσύ πήγες να το 

βάλλεις, να το κάνεις υποθετικό λόγο. Είναι µε το ώστε µε το άλλο σύνδεσµο για να 

βγάζει νόηµα. Βαβουράκη την έχει κάνει; 

Μ: Βάζεις τόσο αλάτι στα φαγητά έτσι ώστε δε µπορώ να φάω ούτε µπουκιά. 

∆: Χρύσα µου να µιλάς πιο δυνατά. Έτσι ώστε να µη µπορώ να φάω ούτε µπουκιά. 

Το έτσι ώστε δηλώνει αποτέλεσµα. Αποτελεσµατική είναι. Βάζει τόσο αλάτι στα 

φαγητά έτσι ώστε δε µπορώ να φάω ούτε µπουκιά. Και την Κυριακή µπορεί να έχει 

καλό καιρό. Θα φάµε έξω. Πες Γιάννη!  

Μ: Εάν την Κυριακή έχει καλό καιρό θα φάµε έξω.  

∆: Μπράβο! Και αφαίρεσες την λεξούλα µπορεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην 7 έχει 

συµπληρώστε τα κενά µε το κατάλληλο τύπο του αορίστου συνοπτικής 

προστακτικής. Μπορείτε να συµβουλευτείτε και την προστακτική. Έχετε έξι 

ερωτησούλες. Ας πούµε κατευθείαν τα κενά. Το αναµένω πως το κάνουµε; Βαγγελιώ! 

Μ:Αναµείνατε  

∆: Το επαναλαµβάνω; Λέει σε παρακαλώ την συνταγή… 

Μ: Κύριε! 

∆: Ηλία! 

Μ:  Επαναλάβαµε. 

∆: Ο µάγειρας ήταν  πολύ ευχαριστηµένος διακρίνω. Μάρκο! 

Μ: ∆ιέκρινε. 

∆: ∆ιέκρινε στα µάτια των πελατών. Επιλέγω. Γιώργο! 

Μ: Επέλεξε 
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∆: Τι έχεις βάλλει Βασιλική; 

Μ: Επίλεξε! 

∆: Γιατί δεν παίρνει την αύξηση. 

Μ: Κύριε! 

∆: Μπάµπη πες το άλλο! 

Μ: Παρακαλώ µετάφερε στο διευθυντή σου τα παράπονα µας. 

∆: Μπράβο. Πολύ ωραία. Και από το σχολείο και βρήκε το αγαπηµένο του φαγητό 

στο τραπέζι. 

Μ: Κύριε µετέφερε δεν είναι; 

∆: Μετέφερε. Ποιος; Μπράβο! Τόνια!  

Μ: . Επέστρεψε από το σχολείο και βρήκε το αγαπηµένο του φαγητό στο τραπέζι. 

∆: Πολύ ωραία! Να πούµε τι θα έχετε για το σπίτι. Στη σελ. 39 την άσκηση 10. 

Μπορείτε να κοιτάξετε και το λεξικό σας. Κυριολεξία και µεταφορά. Εντάξει;  Την 

άσκηση 11. Συµπληρώστε τα κενά για να σχηµατιστούν σύνθετες λέξεις. Του αρέσει 

το καλό φαγητό. Ποιος είναι αυτό; Μάρκο! 

Μ: Ο καλοφαγάς! 

∆: Ο καλοφαγάς! Ωραία! Άρα την 10, 11, 12 που είναι πολύ εύκολη. Μπορείτε να 

ρωτήσετε και τη µαµά. 12α και 12β για να γράψετε ένα κείµενο. 

Μ: Όχι άλλα! 

∆: Γιατί; Σαββατοκύριακο έχετε! Θα δουλέψουµε πάλι σε οµάδες. Χρειαζόµαστε το 

τετραδιάκι µας.  Λοιπόν. 

Μ: Κύριε τα βιβλία να τα βάλουµε µέσα; 

∆: Όχι τα βιβλία χρειάζονται και ένα τετραδιάκι. Όλες οι οµάδες, κάθε µέρος από την 

οµάδα έχει το τετραδιάκι και το βιβλίο της γλώσσας. Μάλιστα το βιβλίο της 

γλώσσας… Ανοίξτε τα βιβλία της γλώσσας!  
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Μ: Κύριε µαλώνουνε!  

∆: Στέλιο µου! Στη σελίδα… Ανοίξτε σας παρακαλώ στις σελίδες. Περιµένω να δω 

πότε θα σταµατήσει κάποιος. Αρχίζω να βλέπω κάποια πράγµατα που δεν µου 

αρέσουν. Λοιπόν θα δουλέψουµε πάλι σε οµάδες. Στην σελ. 32 έχει ένα άρθρο από 

εφηµερίδα. Θα προσπαθήσουµε να γράψουµε το δικό µας άρθρο ως οµάδα. Πρώτα 

όµως θα δούµε εδώ πέρα στο πίνακα ποια είναι τα βασικά τµήµατα του άρθρου. 

Σήµερα αφήστε λίγο το όνοµα της οµάδας. Θέλουµε να διαλέξετε το όνοµα της 

εφηµερίδας κάτω που θα συµφωνήσετε η κάθε οµάδα. Περιµένετε όµως πρώτα να 

δούµε τα τµήµατα του άρθρου. Λίγο να σας πω τα τµήµατα. Πες µου Ηλία! 

Μ: Το άρθρο το γράφει ένας; 

∆: Ξαναλέω, ξαναλέω! Το άρθρο θα το γράφει ένας. Θα το γράφει ο γραµµατέας. 

Αυτοί που έκαναν γραµµατείς χτες και έπαιξαν αυτόν τον ρόλο δε θα τον 

ξαναπαίξουν. Αν βέβαια σε κάποια οµάδα είναι κάποιος που γράφει πολύ αργά. 

Μ: Εγώ! 

∆: Θα ήθελα να µη µπει γραµµατέας για να προλάβει η οµάδα να ολοκληρώσει στον 

χρόνο που πρέπει. Λοιπόν για να κάνουµε έναν έλεγχο. Εισηγητής και γραµµατέας 

υπάρχει εδώ; 

Μ: Ναι! 

∆: Εσείς 

Μ: Ναι! 

∆: Εσείς; 

Μ: Ο Μανώλης! 

∆: Τι ο Μανώλης; 

Μ: Γραµµατέας 

∆: Επίσης, εισηγητής θα είναι κάποιος που δεν έχει ξαναπαίξει αυτό το ρόλο και 

µπορεί να διαβάσει σχετικά καθαρά και δυνατά. Στέλιο η οµάδα σας; Είστε έτοιµοι; 
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Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Γιάννη; 

Μ: Ο Πέτρος και η Χρύσα! 

∆: Ωραία! Τόνια οι οµάδα σας εισηγητής και γραµµατέας υπάρχει;  

Μ: Ναι! 

∆: Γεωργία η οµάδα σας; Ναι, εσείς έχετε ένα θέµα. Ο Ηλίας δε µπορεί να γράφει 

πολύ γρήγορα ούτε να διαβάσει. 

Μ: Κύριε θέλει να διαβάσει. 

∆: Θα κάνει εξάσκηση, Πιστεύω ότι θα το διαβάσει θα τον βοηθάω και εγώ. ∆ε θα 

είναι και πολύ µεγάλο το άρθρο. Λοιπόν προσέξτε πρώτα. Εδώ θα γράψουµε τα 

τµήµατα, τα κοµµάτια που αποτελούν ένα άρθρο. Από την σελ. 32. Τα έχουµε 

ξαναπεί. Ποιος µπορεί να µε βοηθήσει να βρούµε τα τµήµατα. Λία πες µου ένα όπως 

βλέπεις το άρθρο στη σελ. 32. Τι έχει το άρθρο; Τα κοµµάτια του; Τι έχει πάνω πάνω; 

Μ: Ρεπορτάζ 

∆: ∆εν άκουσα! 

Μ: Ρεπορτάζ! 

∆: Αυτός είναι ο χαρακτηρισµός. Λίγο πιο κάτω πες Ηλία ξανά! 

Μ: Υπότιτλος! 

∆: Στην ουσία το «Κύριε µε ενοχλείτε». Ποιο είπες υπότιτλο Ηλία. 

Μ: Όταν η συνύπαρξη των ενοίκων στην πολυκατοικία παίρνει κρίση. 

∆: Όταν η συνύπαρξη των ενοίκων στην πολυκατοικία περνάει κρίση. Προσέξτε λίγο. 

Αν είναι αυτό ο τίτλος αυτό εδώ το «Κύριε µας ενοχλείτε «δεν είναι ακριβώς τίτλος 

είναι κάτι άλλο. Τι µπορεί να είναι; Είναι µια έκφραση που τι βάζει ο δηµοσιογράφος 

γιατί Μαριάνθη; 

Μ: Για υπότιτλο. 
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∆: Μπορούµε να το ορίσουµε και σαν υπότιτλο. Ωραία! Το ένα είναι ο τίτλος, το 

άλλο είναι υπότιτλος το «Κύριε µας ενοχλείτε». Το τρίτο κοµµάτι Εύη; 

Μ: Η περιγραφή. Απλώστε τα ρούχα στην ταράτσα…. 

∆: Εδώ περά λέει κάτι πιο πάνω. 

Μ: Ρεπορτάζ. 

∆: Μπράβο! Αυτό το τρία είναι όνοµα ποιανού;  

Μ: Αυτού που κάνει το ρεπορτάζ.  

∆: Όνοµα δηµοσιογράφου. Εντάξει; Ωραία! Μετά θα είναι δυο παράγραφοι. Εσείς θα 

έχετε δυο παραγράφους. Α) παράγραφος β) παράγραφος. Εδώ µπορείτε να έχετε µια 

έκφραση µετά το όνοµα σας που µπορεί να σας τραβήξει την προσοχή. Όπως έβαλε 

αυτός. Ποια έκφραση έβαλε που την διάβασε η Εύη πριν. Για ξαναδιάβασε την Εύη. 

Μ: Ποιος πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα; 

∆: Ωραία! Άρα εδώ πρέπει να γράψετε κάτι έξυπνο µου να τραβήξει την προσοχή. 

Γράφω εδώ κάτι έξυπνο. Ωραία! Έχουµε εδώ το τίτλο, το υπότιτλο. Αυτός µπορεί να 

είναι µε µεγάλα γράµµατα. Το όνοµα του δηµοσιογράφου. Έκφραση που θα τραβήξει 

τη προσοχή, α) παράγραφο, β) παράγραφο και εδώ στο τέλος Παναγιώτη τι έχει; Τι 

γράφεις; 

Μ: Εφηµερίδα Ακίνητα. 

∆: Άρα εδώ το όνοµα της εφηµερίδας. Εδώ µπορείτε να συνεργαστείτε όλοι και να 

βρείτε ένα όνοµα έξυπνο. Ότι όνοµα θέλετε για την εφηµερίδα σας. Άρα παίζετε τον 

ρόλο του δηµοσιογράφου όλοι σαν οµάδα και ο καθένας µέσα στην οµάδα του. Θα 

έχει αυτή τη µορφή το άρθρο σας. Το θέµα σας γιατί δε το είπαµε. Εντάξει; Είναι το 

λέει και στη σελίδα που ήµασταν γιατί θα πάρουµε αφορµή από εκεί. Τα 

πλεονεκτήµατα άρα µπορούµε να πούµε σπιτικό φαγητό εναντίον αν είναι να 

µονοµαχήσουνε σαν να είναι να παίξουνε µποξ εντάξει σε ένα rink  σπιτικό φαγητό 

εναντίον γρήγορου φαγητού. Το γρήγορο φαγητό είναι το πρόχειρο φαγητό, το 

σουβλατζίδικο, τα goody’s τα jam  food που λέµε. Εντάξει; Η πίτσα που 
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παραγγέλλουµε απέξω. Το γρήγορο φαγητό είναι  αυτό που παραγγέλλουµε απέξω. 

Γρήγορο (έτοιµο φαγητό). 

Μ: Πως θα γράψουµε άρθρο µε αυτό; 

∆: Πολύ ωραία ρωτάει η Γεωργία. Πως θα γράψουµε άρθρο µε αυτό; Έχετε δυο 

παραγράφους και στις δυο παραγράφους µπορείτε να αναπτύξετε τι πρέπει να πείτε 

για το σπιτικό φαγητό. Τι πρέπει να αναφέρετε για το σπιτικό φαγητό; 

Μ: Ότι είναι νόστιµα. 

∆: Μπράβο! Πως λέγονται αυτά που είναι τα καλά σηµεία ενός πράγµατος Τόνια; 

Μ: Πλεονεκτήµατα. 

∆: Κρατήστε µια σηµείωση. Πλεονεκτήµατα σπιτικού φαγητού. Ωραία! Πρέπει να 

πείτε όµως και τα µειονεκτήµατα του σπιτικού φαγητού. Έτσι δεν είναι; Άρα έχουµε 

δυο παραγράφους. Πλεονεκτήµατα στην πρώτη, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

σπιτικού φαγητού. Στην δεύτερη το ίδιο. Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα του 

γρήγορου φαγητού. Άρα τώρα γνωρίζετε, να σας τα χωρίσω και µε σειρές για να µην 

µπερδεύεστε. Εδώ είναι η έκφραση που θα τραβήξει την προσοχή κάτι έξυπνο. Και ο 

τίτλος µπορεί να είναι κάτι έξυπνο. Εντάξει Γιώργο; 

Μ: Ναι! 

∆: Άρα µπορείτε να ξεκινήσετε. Έχετε αρκετό χρόνο. Όχι πάρα πολύ! Γύρω στα 20 

λεπτά για να προλάβετε να τα διαβάσετε. Εντάξει; Άρα όλοι µπορείτε να λέτε τις 

ιδέες ο γραµµατέας που είναι κάποιος γρήγορος να διαβάζει. Μιλάµε για σπιτικό 

φαγητό εναντίον κόντρα στο γρήγορα φαγητό. Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα η µια 

παράγραφος, πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα η άλλη. Θέλουµε το τίτλο. Ακούστε 

λίγο. Ένα λεπτάκι Ηλία! Το τίτλο µη βάλετε αυτό εδώ σπιτικό φαγητό εναντίον 

γρήγορου φαγητού που έχω βάλλει εγώ άλλαξε το λίγο. Εντάξει. Και στο τέλος θα 

πείτε τι πιστεύετε εσείς σε µια τρίτη παράγραφο δυο σειρούλες. ∆ιαλέγετε εσείς το 

τέλος σε δυο σειρούλες. Από την στιγµή που έχετε ορίσει τον γραµµατέα ο καθένας 

µπορεί να λέει. Να ακούσω προτάσεις από τις οµάδες για το τίτλο, για το υπότιτλο. 

Στο όνοµα του δηµοσιογράφου βάλτε το όνοµα της οµάδας σας. Εντάξει;  

Μ: Κύριε! 
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∆: Πες Γιάννη! 

Μ: Ο τίτλος πρέπει να είναι σχετικά µε το σπιτικό φαγητό; 

∆: Ωραία η ερώτηση του Γιάννη.  

Μ: Γρήγορο φαγητό εναντίον του φαγητού της µαµάς. 

∆: Βρήκατε το τίτλο. 

Μ: Υπότιτλος … 

∆: Όπως έχει εκεί πέρα το «Κύριε µας ενοχλείτε» Θα πρέπει να πείτε εκεί πέρα και 

εκεί κάτι έξυπνο. Έχετε βρει το τίτλο;  

Μ: Όχι! 

∆: Πως λέγεται αλλιώς το σπιτικό φαγητό; 

Μ: Φαγητό!  

∆: Αλλιώς; Όσο αφορά το τίτλο αν δυσκολεύεστε και δεν µπορείτε να βρείτε άλλον 

κρατήστε τον τίτλο και φτιάξτε µου έναν υπότιτλο. Ο υπότιτλος µπορεί να είναι από 

µια έκφραση δικιά σας όπως το κύριε µας ενοχλείτε. Ηλία µου έχεις πολύ δυνατή 

φωνούλα. Λίγο ψιθυριστά.  Πως πάµε εδώ; 

Μ: Τον υπότιτλο ψάχνουµε. 

∆: Πες Εύη βρήκες; 

Μ: Όχι!  

∆: Κάνε προτάσεις Μαριάνθη µου! 

Μ: Φαγητό την ώρα του.  

∆: Να το! Αυτός είναι ό τίτλος. Ωραία! Ακούστε λίγο! Ακούστε λίγο οι οµάδες! Στο 

τίτλο µπορείτε αν κάποιοι είναι να υποστηρίξετε επειδή σας αρέσει το γρήγορο 

φαγητό µπορείτε να βάλετε τον τίτλο να έχει σχέση µε το γρήγορο φαγητό. 

Καταλάβατε; Με το πρόχειρο φαγητό. Αν κάποιος θέλει να υποστηρίξει το σπιτικό 
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φαγητό ας βάλει τίτλο σχετικό µε το σπιτικό φαγητό. Και αυτό µπορείτε να το 

κάνετε. 

Μ: Κύριε τα κάναµε µε αγγλικά. 

∆: Εντάξει τα κάνατε µε αγγλικά. Εδώ µπορείτε να βάλετε µια έξυπνη έκφραση όπως 

κύριε µας ενοχλείτε που έχει στο άρθρο. Βάλτε µια για υπότιτλο. Στο όνοµα 

δηµοσιογράφου θα βάλετε το όνοµα της οµάδας. Στο όνοµα του δηµοσιογράφου θα 

βάλετε το  όνοµα  της οµάδας σας. Εντάξει; Μην καθυστερήσετε όµως πολύ. Βάλτε 

ένα όνοµα της οµάδας σήµερα και αν δεν έχετε βρει  το βάζετε αύριο. Ωραία έχουµε 

βρει το τίτλο; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! 

Μ: Το γρήγορο φαγητό είναι καλύτερο. 

∆: Αχ δε θα προλάβουµε. 

Μ: Είσαι χοντρός και τρως απέξω. 

∆: Ωραία έκφραση. Γράψτε το. 

Μ: Με µεγάλα γράµµατα; 

∆: Με λίγο πιο µικρά γιατί έχεις γράψει µε µεγάλα το τίτλο. 

(χτύπησε κουδούνι) 

  

5η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ (20.11.2012) 

 

 

∆: Λοιπόν καληµέρα σε όλους! 

Μ: Καληµέρα! (Όλοι µαζί) 
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∆: Θα συνεχίσουµε γιατί χτες δεν προλάβαµε, θα αφήσουµε λίγο χρόνο για το 

τελειώσετε το γράµµα που γράφουµε για την κ. διευθύντρια. Θα το ολοκληρώσετε. 

Λοιπόν! Ωραία! 

(Φασαρία από µαθητές) 

∆: Ας συνεχίσουµε το γράψιµό!  Ας συνεχίσουµε τι γράψιµο και το ξαναλέω δεύτερη 

φορά! Αφού πετάξουµε τις µαστίχες και ότι άλλο έχουµε. 

∆: Πως τις είπατε κύριε; 

Μ: Μαστίχες! 

∆: Ηλία µου θα κοιτάς εµένα νε ή την οµάδα σου που γράφει! Ωραία! Να αφήσουµε 

10 λεπτά σας φτάνουν; 

Μ: 15! 

∆: Και µετά να κάνετε τις διορθώσεις σας. Θα κοιτάξετε την ορθογραφία και αν 

χρειαστεί να το καθαρογράψετε για την παρουσίαση. Εντάξει; Γιώργο µου βοηθάς 

στην συγγραφή; Το αντιγράφεις και θα το ελέγξετε;… Λοιπόν. Άρα ορίζουµε 10 

λεπτά! Θα έχουν ολοκληρώσει οι οµάδες σε 10 λεπτά; ∆εν παίρνω απαντήσεις! Εδώ 

η οµάδα Ελισάβετ! … Στέλιο µου βλέπεις ότι ο λαιµός µου πονάει ε!! Ποιος είναι ο 

γραµµατέας εδώ στην οµάδα; 

Μ: Εγώ! 

∆: Ωραία σε 10 λεπτά ναι ή όχι! 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Εδώ ο γραµµατέας  θα µιλήσει! Στέλιο  τελειώνεις σε 10 λεπτά; 

Μ: Ναι! 

∆: Εδώ ποίος είναι ο γραµµατέας; Σε 10 λεπτά; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Εδώ µας λείπει το κείµενο. Θα παρουσιάσει θα δούµε πως θα γίνει! Εδώ ο 

γραµµατέας σε 10 λεπτά θα έχει τελειώσει; 
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Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Εσύ ο γραµµατέας σε 10 λεπτά θα έχεις ολοκληρώσει; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Ελέγξετε  το προτού το παρουσιάσετε! Προτού το παρουσιάσετε να κάνετε 

ένα έλεγχο να το διαβάσετε ο εισηγητής και µαζί οµαδικά να δείτε. Να το διαβάσει ο 

εισηγητής στην οµάδα ψιθυριστά και µαζί να αποφασίσετε αν χρειάζονται κάποιες 

διορθώσεις.  Επίσης, στην ορθογραφία πρέπει να την δείτε γιατί αν το διαβάσει η 

διευθύντρια και έχει τεράστια ορθογραφικά λάθη δίνουµε µια κακή εικόνα για το 

γραφτό και για την οµάδα µας και για την τάξη.  

(Πάει σε µια οµάδα) 

∆: Πως πάµε; 

Μ: Τελειώσαµε! 

∆: Τελειώσατε; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! 

(Πάει σε άλλη οµάδα) 

∆: Έχετε ολοκληρώσει; 

Μ: Αµέ! 

∆: Λία µου πες µια επιθυµία! 

Μ: Το φίλε! 

∆: Το φιλέ για το βόλεϊ. 

Μ: Για τα δίκτυα του ποδοσφαίρου! 

∆: Για τα δίκτυα του ποδοσφαίρου! Ωραία! Εσύ Βαγγελιώ; 

Μ: Παγκάκια! 
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∆: Παγκάκια! 

Μ: Και εγώ έβαλα να φτιάξουν τις µπασκέτες. 

∆: Μπασκέτες! Πολύ ωραία! Έχουµε πει κάτι καλό που έχει το σχολείο και το 

τονίσαµε; 

Μ: Ναι! Έχει καλούς δασκάλους! 

∆: Ωραία! 

Μ: Είναι µεγάλο! 

∆: Είναι µεγάλο σαν κτήριο. 

Μ: Έχουµε κυλικείο! 

∆: Κυλικείο! 

Μ: Και έχουµε και µεγάλη αυλή!  

∆: Πολύ ωραία! Μπράβο! 

Μ: Τις τουαλέτες δε τις έβαλες; 

Μ: Τελειώσαµε! Να σας το δώσουµε; 

∆: Περιµένετε! Τώρα να το διαβάσει ο εισηγητής στην οµάδα ψιθυριστά να το 

ακούσουν οι άλλοι µήπως πρέπει να αλλάξουν κάτι που δεν βγαίνει νόηµα. Εντάξει; 

Μαζευτείτε όλοι κοντά να ακούτε! Ωραία!  

(Πάει σε άλλη οµάδα) 

∆: Εδώ η οµάδα; 

Μ: Έχουµε γράψει τα αρνητικά και τα θετικά του σχολείου. 

∆: Ωραία! Μπράβο! Θετικά, αρνητικά! Αυτά φτάνουν! Και το τι θα θέλατε!  Τις 

επιθυµίες σας! Βάλατε όλοι τις επιθυµίες σας; Ότι και να θέλετε! Απλώς να είναι λίγο 

λογικό! Μη ζητήσει κανείς κανένα αεροδρόµιο! ∆ε µπορούµε να βάλουµε στο 

σχολείο αεροδρόµιο ούτε  να έχουµε µια πολύ µεγάλη αυλή! Να µεγαλώσει κάπως η 

αυλή µπορεί να γίνει και πάλι είναι θέµα ότι ακριβώς επειδή είναι το κτήριο 
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συγκεκριµένο και το οικόπεδο δε µπορούµε να πάρουµε κάποιο άλλο κοµµάτι. Έτσι; 

Ότι µπορούµε να κάνουµε σε αυτό το χώρο. 

(Πάει σε άλλη οµάδα) 

∆: Ωραία προχωράµε; 

Μ: Ναι! 

∆: Η γραµµατέας η Ελισάβετ; 

Μ: Εγώ! 

∆: Α.. η Βασιλική! Προσέξτε την διατύπωση. ∆ιάβασε το τους ψιθυριστά µετά  να το 

ακούσετε και τα ορθογραφικά. 

Μ: Τι γράφουµε ρε παιδιά; ∆εν έχω καταλάβει! 

∆:  Α…ναι! Ηλία µου εσύ επειδή έλειπες. Να πει η οµάδα στον Ηλία!  Πες Γεωργία 

µου! Εξήγησε του. 

Μ: Γράφουµε ένα γράµµα στην κ. διευθύντρια για να της πούµε τι θέλουµε… 

Μ: Ποια διευθύντρια; 

∆: Την δικιά µας! 

Μ: Τι θα θέλαµε να έχουµε στο σχολείο! Τι µας αρέσει! Τι δε µας αρέσει! 

Μ: Κύριε τα 5 ευρώ εδώ δεν κατάλαβα γιατί τα θέλουνε; 

∆: Τα 5ευρώτα δίνει η κάθε οικογένεια που έχει παιδί εδώ πέρα και πηγαίνει στο  

σύλλογος γονέων. Για τον σύλλογο γονέων είναι. 

Μ: Πέρσι δίναµε 12 ευρώ. 

∆: Ναι, φέτος έχει πέσει. 

Μ: Που κάνουµε καράτε; 
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∆: Που κάνουνε καράτε; Α! Ο σύλλογος γονέων κάνει τα µαθήµατα; Όχι! Εσύ λες για 

το πολιτιστικό σύλλογο που είναι στο χωριό; Οι γονείς σας που έχουν εδώ εσάς 

µαθητές έχουν τον σύλλογο γονέων. 

Μ: Στο γυµνάσιο έχουν τα παιδιά! 

∆: Μπράβο! 

Μ: Κύριε τι είναι το µηνιαίο; 

∆: Μπράβο! Το µηνιαίο είναι αυτό που δίνεται κάθε µήνα! 

Μ: Αλήθεια; 

∆: Ναι!  

Μ: Γιατί είπε ο ξάδελφος µου ότι έχει µηνιαίο! 

∆: Μηνιαίο διαγώνισµα θα εννοούσε! 

Μ: Κύριε! 

∆: Έρχοµαι! Μισό λεπτάκι 

Μ: Το ικετεύοµε πως γράφετε; 

!∆: Γράφετε έτσι µέσα στην κ. διευθύντρια. 

∆: Ι  

Μ: Ι 

∆: Ε,Υ 

Μ: Ε 

Μ: Ω 

∆: ∆εν έχει Ω; Ο! 

Μ: Θα πω ότι µας κατεβάζετε εσείς κάθε µέρα κάτω! 
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∆: Ευχαριστώ Μπαµπίνο µου άλλα δε σας κατεβάζω κάθε µέρα κάτω! Ούτε κάθε 

µέρα και πρέπει να τελειώνω πρώτα τα µαθήµατα!  

Μ: Πόσο πρέπει να γράψουµε; 

∆: ∆εν πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο!  Αρκεί να γράψουµε και να έχει νόηµα. Να 

πείτε όλη η οµάδα τις επιθυµίες σας και να περάσουµε στην κ. διευθύντρια κάποια 

µηνύµατα για κάποια πράγµατα που µας απασχολούν! Εντάξει; Και φυσικά να είναι 

σε επίσηµο ύφος. ∆ε µιλάµε σαν να στέλνουµε γράµµα στο φιλαράκι µας. Επειδή 

ακριβώς είναι η κ. διευθύντρια και είναι επίσηµο γράµµα.  Γιώργο µου τι συµβαίνει; 

Πες µου! Γιώργο! Σήµερα δε µπορώ να φωνάξω γιατί πονάει ο λαιµός µου. θα 

αλλάξεις θέση.  

Μ: Κύριε θα αλλάξω θέση. 

∆: Θα είσαι µόνος σου. Λοιπόν ακόµα 5 λεπτάκια. 

Μ: Κύριε έχουµε τελειώσει! 

∆: Όποιος έχει ολοκληρώσει  το κοιτάει για ορθογραφικά λάθη, για συντακτικά λάθη. 

Μ: Το έχουµε κάνει!  

∆: Ωραία! Και αν είναι έτοιµα θα τα παρουσιάσουµε, θα τα διαβάσουµε ανά οµάδα. 

Ηλία µου βοηθάτε εκεί πέρα να πείτε τις επιθυµίες σας; 

Μ: Είπα να γράψουµε κερκίδες.  

∆: Μπράβο! Πολύ καλή! 

Μ: Άρα µιλώ και σκέφτοµαι. 

∆: Πολύ ωραία! 

Μ: Το οπού να’ ναι το γράφουµε έτσι κύριε; 

∆: Το όπου ολόκληρο, το να’ ναι. Όπου να’ ναι. Λείπει το όπου να είναι. Εντάξει; 

Εδώ η οµάδα;  

Μ: Με εκτίµηση ΣΤ΄. 
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∆: Μπράβο! Με εκτίµηση… Πες Μάρκο πως τελειώνουµε! 

Μ:  Με εκτίµηση ΣΤ΄. 

∆: Με εκτίµηση ΣΤ΄ Ωραία! Βάλε και το η και στην άκρη τάξη. Με εκτίµηση η ΣΤ΄ 

τάξη! 

Μ: Πρέπει να γράψουµε και θετικά; 

∆: Ναι, πρέπει να γράψουµε και θετικά για το σχολείο δεν γίνεται να έχουµε µόνο 

αρνητικά ή µόνο άσχηµα πράγµατα. Σίγουρα υπάρχει κάτι καλό! Εντάξει; 

Μ: Να αλλάξουµε παράγραφο; 

∆: Να αλλάξεις παράγραφο. Μπράβο! Αφού αναφέρεσαι τώρα σε ένα άλλο 

αντικείµενο. Στα θετικά που µπορεί να έχει το σχολείο. Γιώργο µου µπορείς να 

κάτσεις κάτω σε παρακαλώ! 

Μ: Κύριε µας κοροϊδεύουν! 

∆: Τι σας κάνουν; Ελάτε εντάξει! Προσέξτε την ορθογραφία γιατί τώρα µόλις είδα 

ένα λάθος που είχατε κάνει. 

Μ: Το είχαµε διορθώσει!  

∆: ∆ε το είχατε διορθώσει όµως. Το είχατε κάνει αλλά δε το είχατε ξαναδεί! 

Μ: Κύριε ολοκληρώσαµε! 

∆: Μπράβο Γεωργία! Αν ολοκληρώσατε είστε και  εντός χρόνου. Έχουµε ακόµα 5 

λεπτά. Έχουµε εκεί πέρα την οµάδα µε γραµµατέα τον Μανώλη! Εκεί πέρα Εύη  η 

δικιά σου οµάδα έχετε τελειώσει; Εκεί πέρα το φύλο, το φύλο χαρτί θα µου το κόψετε 

γιατί θα πρέπει να το δώσουµε στην κ. διευθύντρια. Εντάξει; Προσέξτε µην σκιστεί! 

Ας το κόψει κάποιος που έχει ξανακόψει!.. Ωραία! Τόνια η δικιά σου οµάδα; 

Μ: Τελειώνει κύριε! 

∆: Ωραία! 

Μ: Θα τα διαβάσουµε; 
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∆: Θα τα διαβάσουµε, θα τα παρουσιάσετε κανονικά όπως παρουσιάσαµε και χτες. 

Πες µου Κλέιντα! 

Μ: Ο χρόνος! 

∆: Ναι, κρατάς το χρόνο!... Λοιπόν πως τελειώνουµε το γράµµα; Με ποια έκφραση; 

Μαριάνθη! 

Μ: Με εκτίµηση η ΣΤ΄ τάξη. 

∆: Και πως ξεκινάµε το γράµµα προς την κ. διευθύντρια; Στέλιο! 

Μ: Αξιότιµη κ. διευθύντρια. 

∆: Πως ξεκινάµε το γράµµα; Αξιότιµη…  Πες το δυνατά! Αξιότιµη κ. διευθύντρια. 

Στο γράµµα γράφουµε τα θετικά και τα αρνητικά του σχολείου και κάποιες επιθυµίες 

µας που θα θέλαµε να ζητήσουµε από την κ. διευθύντρια. Ωραία! Ή κάποια άλλη 

ανησυχία που µπορεί να είχαµε. Λοιπόν κάντε ένα τελευταίο έλεγχο έτσι ώστε να 

ελέγξετε το γράµµα και από ορθογραφική άποψη και από συντακτική και σαν εικόνα 

γιατί ακριβώς επειδή θα το δει η κ. διευθύντρια πρέπει να είναι… Ωραία κάντε ένα 

έλεγχο! 

Μ: Κύριε! 

∆: Είστε έτοιµες; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία Βαγγελιώ µου κράτα το! Θα έρθει ο εισηγητή/-τρια και θα το διαβάσει. 

Μ: Εγώ είµαι!  

∆: Εσύ είσαι; Μπράβο! Κάνε εξάσκηση να το διαβάσεις ωραία, δυνατά και καθαρά. 

Μπράβο Μάρκο ωραία! Το εκτίµηση το κοιτάξατε γιατί πριν το είχατε λάθος στην 

ορθογραφία. Μπράβο! Πολύ ωραία! Ποιος θα διαβάσει; Εσύ Ελισάβετ; Κάτσε λίγο, 

κάτσε λίγο Μανώλη! Πως βρέθηκες εσύ; Γιατί δεν ήρθες από εδώ; Λοιπόν έχετε 

ολοκληρώσει οι οµάδες; … Μάλλον ναι! Να έρθουν οι εισηγητές και οι εισηγήτριες 

εδώ! Ευχαριστώ!  Ωραία! Γιώργο έλα εδώ! Σε ευχαριστώ. Σήµερα δεν έχω εφηµερία! 

Μ: Ναι! 
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∆: Θυµάστε τι είπα για κάθε φορά που είπα ότι θα κάνω παρατήρηση; Το θυµάσαι; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Μέχρι στιγµής έχετε χάσει ένα λεπτό. 

Μ: Α!! 

∆: Μπράβο! Τώρα το θυµήθηκες! Λοιπόν είµαστε έτοιµοι; Ξεκινάει η πρώτη οµάδα! 

Μάρκο! 

Μ: Αξιότιµη κυρία….. (διαβάζει το κείµενο που έγραψε). 

∆: Ωραία! Ένα χειροκρότηµα για την πρώτη οµάδα! 

(χειροκρότηµα) 

∆: Πολύ ωραία! Μπράβο! Έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση για το γράµµα της 

πρώτης οµάδας; Κάθισε Μάρκο! 

Μ: Ναι, κύριε! Το ότι είπαν να διώξουν την κυρία.  

∆: ∆εν είπαν να την διώξουν και το θέµα µας δεν είναι αυτό γιατί είναι ένα ευαίσθητό 

θέµα. Το ότι το ανέφεραν αυτό ως οµάδα είναι δικαίωµα τους να εκφράσουν το 

παράπονο τους και γι’ αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια και θα σταλεί αυτό το 

γράµµα. ∆είτε το σαν εικόνα. Ξεκίνησαν και τελείωσαν σωστά µε τον τρόπο που 

πρέπει; Είναι σε επίσηµο ύφος; Έχεις Λία κάποια παρατήρηση; Αυτό που άκουσες αν 

εσύ ήσουν η κ. διευθύντρια έβγαζες νόηµα, σου άρεσε έτσι όπως το άκουγες; 

Μ: Μου άρεσε! 

∆: Σου άρεσε! Έχει κάποιο /-α άλλη παρατήρηση να κάνει; 

Μ: Όχι! 

∆: Ήταν αρκετά καλό! Πάµε στην επόµενη οµάδα! Ησυχία λίγο! Ελισάβετ!  

Μ: Αξιότιµη κυρία Ρούλα… (διαβάζει το γράµµα) 
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∆: Ωραία! Ένα χειροκρότηµα για την οµάδα. Κάτσε Ελισάβετ! Ωραία! Υπήρχε κάτι 

που σας τράβηξε την προσοχή είτε για το ύφος είτε για το πώς ξεκίνησε και το πώς 

τελείωσε; Βασιλική! 

Μ: Κύριε µπερδεύτηκα και αντί για κ. διευθύντρια έγραψα κ. Ρούλα. 

∆: Μπράβο Βασιλική από µόνη της η οµάδα το διαπίστωσε άρα µπορούµε να το 

αλλάξουµε τώρα! ∆εύτερον το αξιότιµη µπορείς να το δεις… το είχαµε γράψει  την 

άλλη φορά είναι σύνθετη λέξη από το άξια + τιµής. Άρα το τι γράφεται µε ι. Κάτι στο 

ύφος έτσι που τα ακούσατε δε πρέπει να αλλάξει κάτι; ∆ε σας φάνηκε κάτι έτσι όπως 

γράφτηκε; ∆ε το προσέξατε;  

Μ: Χρησιµοποίησε ενικό. 

 

 

∆:  Μπράβο! Χρησιµοποιούµε πληθυντικό αριθµό και απευθυνόµαστε σε β’ πρόσωπο 

γιατί είναι ένα επίσηµο γράµµα και όχι ένα γράµµα σε ένα φίλο µας…Ο καθένας 

κοιτάζει τώρα, έχει την αγωνία για την δικιά του οµάδα. Θα σας διαβάσω το κοµµάτι 

για να καταλάβετε τι εννοώ. Τι θα πρέπει να προσέχετε όταν γράφουµε και γενικά 

όταν γράφετε κάτι. Λοιπόν λέει «θα θέλαµε να σας παρακαλέσουµε να βάλετε ένα 

κανονικό δίκτυ του βόλεϊ, να βάλετε γρασίδι, δυο παγκάκια και ένα γυµναστήριο 

µέσα στο σχολείο, να κάνουµε µια ώρα υπολογιστές, να αλλάξουµε δασκάλα 

αγγλικών και σας ικετεύουµε να φέρετε µια δασκάλα γαλλικών». Τι προσέξατε; Πες 

Παναγιώτη! 

Μ: ∆εν έχει βάλει τελείες. 

Μ: ∆εν έχει βάλει τελείες. ∆εν έχει κάνει προτάσεις πιο σύντοµες και να είναι πιο… 

να  βγάζει το κείµενο πιο εύκολα νόηµα. Πρώτη παρατήρηση σωστά Παναγιώτη! 

∆εύτερη παρατήρηση; Ξαναπήγαινε στην θέση σου! 

Μ: Γιούπι! 

∆: Η άλλη παρατήρηση; Να τα το ξαναδιαβάσω το κείµενο. (Ξαναδιαβάζει το 

κείµενο). Ακόµα δεν υπάρχει παρατήρηση; Ηλία! 
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Μ: ∆εν υπάρχουν κόµµατα, τελείες. 

∆: Κόµµατα βάζει. Τις τελείες τις είπε ο Παναγιώτης την παρατήρηση. Όλο αυτό να 

γραφεί σε πιο … πες το! 

Μ: Το να! 

∆: Πες το η λεξούλα να επαναλαµβάνετε πολύ συχνά. Εδώ  θα χρειάζεται να 

αποφεύγουµε Γιώργο τις επαναλήψεις για να µη γίνεται µονότονο το γραπτό µας. 

Εντάξει; Ωραία! Τώρα επειδή θα πρέπει να χρειαστεί να το ξαναγράψετε όλο µη το 

διορθώσετε! Θα δούµε! Πάντως πρέπει να προσεχτεί αυτό. Ωραία! Πάµε στην Τρίτη 

οµάδα.  

Μ: Αξιότιµη κυρία διευθύντρια… (∆ιαβάζει το γράµµα) 

∆: Ωραία! Ένα χειροκρότηµα και για την άλλη οµάδα! 

(Χειροκρότηµα) 

∆: Μπράβο! Είδατε ότι τελείωσαν µε εκτίµηση και  µε αγάπη. Μπορούµε να το 

προσθέσουµε και αυτό γιατί από την στιγµή που έχουµε µε εκτίµηση που δείχνει 

σεβασµό µπορούµε να προσθέσουµε και την λέξη αγάπη που τρέφουµε προς την κ. 

∆ιευθύντρια. Λοιπόν  έχουµε κάποια παρατήρηση να κάνουµε; Για δείτε το σαν 

εικόνα το γραπτό γενικά. Και µπορείτε να το δείτε για να µπορέσετε να συγκρίνετε µε 

αυτό. Ποιες είναι οι διαφορές τους; Έτσι όπως το βλέπετε! ∆ε βλέπετε; Μπορείτε, 

νοµίζω ότι η εικόνα λέει ορισµένα πράγµατα. Για πες Μαρία!  

Μ: ∆ε το έχει σχίσει καλά! 

∆: Σωστά! Ακόµα και αυτό ότι δεν είναι το φύλο καλά σχισµένο ή ότι θα έπρεπε να 

έχουµε χρησιµοποιήσει ένα φύλο ντοσιέ ώστε να αποφύγουµε το σχίσιµο γιατί αν 

σχιστεί έτσι ή λίγο στραβά η εικόνα του δεν είναι για επίσηµο γράµµα για την κ. 

∆ιευθύντρια.  

Μ: Είναι για ανεπίσηµο! 

∆: Άρα θέλει προσοχή ως εικόνα το χαρτί! Άλλη παρατήρηση Εύη! 

Μ: Είναι τσαλακωµένο! 
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∆: Είναι τσαλακωµένο! Μπράβο! Αυτό θα µπορούσε να  αποφθεχθεί αν περνάµε ένα 

φύλο ντοσιέ σαν οµάδα κάναµε µια σωστή επιλογή. Άρα πρέπει να προσέχουµε τα 

πάντα γιατί και η εικόνα µας εφόσον είναι ένα επίσηµο γράµµα πρέπει να 

προσέχουµε και την εικόνα του γραφτού και του χαρτιού. Πες Λίντα! 

Μ: ∆εν είναι ωραία τα γράµµατα! 

∆: Τα γράµµατα ναι! Αυτό τώρα από την στιγµή που διαβάζουµε και είναι 

καθαρογραµµένα το γραφικό χαρακτήρα δε…  

Μ: Είναι ο γραφικός χαρακτήρας! 

∆: Είναι ο γραφικός χαρακτήρας του ατόµου αρκεί να διαβάζεται το κείµενο και να 

είναι καθαρογραµµένο. Οπότε διαβάζεται και είναι καθαρογραµµένο. Ωραία! Πάµε 

στην επόµενη οµάδα. 

Μ: Αξιότιµή κ. ∆ιευθύντρια. (∆ιαβάζει το γράµµα) 

∆: Πολύ ωραία! Και ολοκληρωµένο! Ένα χειροκρότηµα! 

Χειροκρότηµα 

∆: Μπράβο! Σαν εικόνα και σαν εµφάνιση έχουµε παρατηρήσεις; Είναι 

καθαρογραµµένο! Μια παρατήρηση κάποιος αν το κοιτάξετε γιατί το βλέπετε λίγο 

πιο κοντά καµιά παρατήρηση στην εµφάνιση; 

Μ: Αααα!! 

∆: Για πες Στέλιο! 

Μ: Είναι λίγο τσαλακωµένο; 

∆: Ε όχι εντάξει είναι αρκετά καλό! Μια άλλη είναι η παρατήρηση στην εµφάνιση 

του γραπτού! Για πες Εύη! 

Μ: Το έχουν κόψει λίγο περίεργα! 

∆: Ε εντάξει έτσι βγήκε από το τετράδιο. Ωραία! Άλλη είναι η παρατήρηση στο 

γραπτό κείµενο! Στο γραπτό κείµενο! 

Μ: Κύριε να πω!! 
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∆: Στο γραπτό κείµενο κοίταξε Λία! 

Μ: Έχουν σβήσει κάποια πράγµατα! 

∆: Εντάξει έχουν σβήσει µερικά πράγµατα. Για να ακούσω Ελισάβετ. 

Μ: Εκεί που έγραφαν κυρία ∆ιευθύντρια έπρεπε να το έγραφαν λίγο πιο πάνω και 

αριστερά. 

∆: Ήθελε λίγο πιο αριστερά. Άλλη παρατήρηση Στέλιο! 

Μ: ∆εν έχουν παραγράφους! 

∆: ∆εν έχουν παραγράφους. Εντάξει; Και αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό που πρέπει 

να προσέχουµε. Λοιπόν να ολοκληρώσουµε µε την τελευταία οµάδα. Έλα Γεωργία! 

Μ: Αξιότιµη κ. ∆ιευθύντρια. 

∆: Λίγο πιο δυνατά να σε ακούσουν και ο Ηλίας και  η Βαγγελιώ που δε σε ακούνε. 

Μ: Αξιότιµη κ. ∆ιευθύντρια. (∆ιαβάζει το γράµµα) 

∆: Πάρα πολύ ωραίο! Ένα χειροκρότηµα. 

(Χειροκρότηµα) 

∆: Λοιπόν για να δούµε σαν εικόνα  και σαν εµφάνιση υπάρχουν παρατηρήσεις; 

Κάτσε Γεωργία µου! Έχουµε παρατηρήσεις Γιώργο;  

Μ: Όχι!  

∆: Χρύσα, Στέλιο! Κάποιος; Στην εικόνα, στην εµφάνιση, στο γραπτό Λίντα; 

Μ: Ε… 

∆: Εσύ έλειπες χτες που λέγαµε πως είναι ένα επίσηµο. Ωραία! 

Μ: Ε… έχει µόνο µια παράγραφο. 

∆: Ναι, έχει µια παράγραφο. Αυτό είναι µια παρατήρηση. Απλά άµα αναφέρεσαι σε 

δυο διαφορετικά πράγµατα, πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, επιθυµίες καλά θα 

κάνεις να είναι ξεχωριστές παράγραφοι για το καθένα. Είναι µια παρατήρηση που 
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στέκει και πρέπει να προσεχτεί. Όταν αλλάζουµε θέµα στο γραπτό µας µπορούµε να  

αλλάζουµε και παράγραφο  έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο αλλά και σαν άποψης 

µορφής αλλά και κατανόησης πιο εύκολα από τον αναγνώστη. Στη µορφή, στην 

εµφάνιση υπάρχει παρατήρηση; Ηλία! Μανώλη συγνώµη! 

Μ: Είναι µικρά τα γράµµατα.  

∆: Αφού είναι καθαρογραµµένο και διαβάζετε δεν υπάρχει πρόβληµα στην 

ανάγνωση. 

Μ: Ω καλά! 

∆: Είναι ο γραφικός χαρακτήρας. 

Μ: Κύριε! 

∆: Άλλη παρατήρηση στην ανάγνωση ή στην γραφή; Ηλία! 

Μ: Έχει βάλει Blanco λίγο. 

∆: Καλά είναι να τα αποφεύγουµε αλλά επειδή είναι επίσηµο και έχει κάνει και για να 

µην το ξαναγράψουνε θα έπρεπε να αποφευχθεί το Blanco τώρα και να για να µην 

κάνουµε διπλό κόπο.  Για να το εµφανίσουµε ή να το στείλουµε κάπου επίσηµα 

κανονικά θα έπρεπε να ξαναγραφτεί. Σωστή η παρατήρηση του Ηλία!  Άλλη 

παρατήρηση στην εµφάνιση Στέλιο; 

Μ:  Αυτό εδώ πέρα! Η καρδούλα! 

∆: Η καρδούλα! Πες το δυνατά Στέλιο! 

Μ: Η καρδούλα!!! 

∆: Τι η καρδούλα; 

Μ: Ε… είναι κάτι σαν ανεπίσηµο.  

∆: Μπράβο! Σε γράµµα που είναι προς επίσηµο πρόσωπο και όταν έχει επίσηµη 

µορφή Παναγιώτη καλά είναι να αποφευχθεί, να αποφύγουµε την ζωγραφιά, τις 

ζωγραφιές πάνω στο γράµµα. Εντάξει; Γιατί  δίνει ανεπίσηµο ύφος όπως είπε σωστά 

ο Στέλιος. Εσείς το κάνατε από την καλή σας διάθεση και να δείξετε την αγάπη σας 
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στην κ. διευθύντρια αλλά είναι πιο επίσηµο το γράµµα και ξεκινάτε αλλιώς και έτσι 

θα έπρεπε να αποφευχθεί. Εµείς θα το αφήσουµε έτσι. Ωραία! Πάντως είναι όλες  

πολύ καλές δουλείες. Για άλλη µια φορά συγχαρητήρια που τα καταφέρατε τόσο 

καλά. Πετύχαµε το στόχο µας που ήταν όσο πιο σωστά γίνεται σε επίσηµο γράµµα 

στην κ. διευθύντρια. Εγώ θα τα δώσω και είµαι σίγουρος ότι θα τα διαβάσει γιατί θα 

την ενδιαφέρουν πάρα πολύ για να ξέρει τι γίνετε γιατί εσείς είστε από τα µεγαλύτερα 

παιδιά του σχολείου και οι τοποθετήσεις σας και οι επιθυµίες σας και οι 

παρατηρήσεις σας είναι πολύ σηµαντικές για ένα διευθυντή, µια διευθύντρια ενός 

σχολείου. Εντάξει; Λοιπόν ένα χειροκρότηµα σε όλους  για την δουλειά µας.  

Μπράβο! Ωραία! 

(Χειροκρότηµα) 

 

3η 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ (3.12.2012) 

 

∆:Καληµέρα σας 

Μ:Καληµέρα σας 

∆: Θα σας δώσω ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε σε ένα site στο ίντερνετ. Θα ήθελα να 

το δείτε λίγο. Να δείτε και την φωτογραφία και τον τίτλο και να το διαβάσουµε. Να 

το συζητήσουµε και λίγο και να πούµε κάποια πράγµατα. Είναι σχετικό µε ένα µέσο 

µεταφοράς που χρησιµοποιείται όλοι… Έλα Γιώργο µου καθυστερούµε. Εσύ είσαι 

γρήγορος. Πήρατε όλοι; 

Μ: Ναι! 

∆: Λοιπόν το διαβάζω κοιτάξτε µέσα. Πρώτα δείτε την φωτογραφία. Τι βλέπετε; 

Μ: Ένα ποδήλατο. 

∆: Ένα ποδήλατο. Είναι απλά ένα ποδήλατο; Είναι καλά το ποδήλατο; Τι βλέπεις 

ακριβώς; 

Μ: Η ρόδα του έχει στραβώσει. 
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∆: Έχει στραβώσει η ρόδα του. Από τι λες να έχει στραβώσει η ρόδα του Κλίντα; 

Μ: Κάποιος µπορεί να το πάτησε. 

∆: Κάποιος µπορεί να το πάτησε. Πεζός να το πάτησε; 

Μ: Όχι, αυτοκίνητο. 

∆:  Αυτοκίνητο! Άρα έχει γίνει κάτι Ηλία και Μανώλη που για να γίνει η πίσω ρόδα 

του έτσι ακριβώς πρέπει να το χτύπησε κάτι πολύ µεγάλο σε όγκο και µε τα ταχύτητα. 

Μ: Να πω!! 

∆: Για πες Γιώργο! 

Μ: Fiat Pudo. 

∆: Εσύ λες και  την µάρκα του αυτοκινήτου που διάβασες στο άρθρο. Εγώ λέω για 

την φωτογραφία. Αυτό το ποδήλατο έτσι όπως το βλέπετε ο αναβάτης τι να ήταν 

παιδί, µεγάλος, µικρός λέτε να χτύπησε; 

Μ: Κύριε! 

∆: Πες Βασιλική! 

Μ: Πήγε στο νοσοκοµείο. 

∆: Το πιο πιθανόν είναι να πήγε στο νοσοκοµείο. Ναι, διαβάσατε το άρθρο. Εγώ 

έλεγα την φωτογραφία. Πες µου! τι λες; 

Μ: Χτύπησε! 

∆: Για να γίνει έτσι η ρόδα προφανώς το αυτοκίνητο χτύπησε το ποδήλατο µε µεγάλη 

ορµή. Με πολύ δύναµη και ο αναβάτης του σίγουρα θα τραυµατίστηκε αρκετά. Για 

να διαβάσουµε το άρθρο. (∆ιαβάζει το άρθρο Αγρίνιο παρέσυρε κοριτσάκι…) 

Μ: Κύριε! 

∆: Έλα! 

Μ: Που το ξέρουνε αυτοί; Έχουν αποδείξεις για τον άνθρωπο; 
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∆: Μπράβο! Περίµενε! 

Μ: Κύριε! 

∆: Έχει κάνει µια πολύ καλή ερώτηση. Ξέρει τον άνθρωπο, τον οδηγό; 

Μ: Μπορεί να έκανε το κοριτσάκι λάθος! 

∆: Το ποιος ευθύνεται λες εσύ! Πολύ ωραία ιδέα! Το ποιος ευθύνεται δεν έχει 

διευκρινιστεί απλά ο οδηγός που τον είδανε οι µάρτυρες γιατί πως καταλαβαίνουµε 

ότι υπήρχαν µάρτυρες; 

Μ: Στην περιοχή εκεί πέρα. 

∆: Από πού καταλαβαίνουµε από το άρθρο ότι υπήρχανε µάρτυρες; Γιάννη! 

Μ: Γιατί λέει ότι κάποιος τον είδε για  να λένε ότι ήταν fiat punto. 

∆: Για να λένε την µάρκα του αυτοκινήτου σηµαίνει ότι το είδαν κάποιοι άνθρωποι,  

κάποιοι µάρτυρες και λένε ένα µαύρο fiat pundo χτύπησε την δεκατριάχρονη µε το 

ποδήλατο άρα υπήρχαν µάρτυρες. Το ποιος ευθύνεται τώρα που πολύ ωραία είπε ο 

Ηλίας που ξέρουµε ότι φταίει ο οδηγός ή το κοριτσάκι. Το πιο πιθανό έτσι όπως 

έδειξε είναι ότι δεν γνωρίζουµε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Ο οδηγός όµως µε την 

συµπεριφορά του τι έχει κάνει Ηλία; 

Μ: Έχει τραβήξει την προσοχή! 

∆: Όχι ,µόνο την προσοχή αλλά την ενοχή του γιατί αλλιώς θα έλεγε εγώ δεν έφταιγα, 

πετάχτηκε το κοριτσάκι µπροστά. Εδώ παίζει και ένα άλλο πράγµα ρόλο. Πες 

Βαγγέλη! 

Μ: Κύριε δε µπορούνε και από τις κάµερες των µαγαζιών; 

∆: Πολύ πιθανόν. Όσες υπάρχουν κάµερες. Υπάρχουν και στους δρόµους συνήθως 

στα µεγάλα φανάρια, στις µεγάλες διασταυρώσεις αλλά στις µεγάλες διασταυρώσεις. 

Μ: Κύριε και µερικά µαγαζιά που έχουν κάµερες στην είσοδο πολλές φορές το 

βλέπουνε. 
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∆: Ή κοντά στο µαγαζί. Η κάµερα έχει µεγάλη ακτίνα για να τραβήξει. Πάντως ωραία 

το σκέφτηκες µε τις κάµερες και ήδη µιλήσαµε για τις κάµερες της τροχαίας που είναι 

στις µεγάλες διασταυρώσεις. Εκεί που υπάρχει πολύ κίνηση και βλέπουνε πως 

πηγαίνει η κίνηση και αν υπάρχουν παραβάσεις. Πες µου Γιώργο! 

Μ: Μήπως φταίει το κορίτσι που δεν έχει βάλει τα φωτάκια αυτά. 

∆: Ήδη πας εσύ στο ποδήλατο. Πες µου Γιώργο! 

Μ: Αυτά τα φωτάκια! 

∆: Όπως βλέπεις τα φωτάκια ποια; Τα πίσω; Έχει ανακλαστήρα. Αυτά λέγονται έτσι 

επειδή κάνουν ανάκλαση του φωτός.  Έχει στην σέλα της ανακλαστήρα ή φωτάκι αν 

δουλεύει µε µπαταρία πιθανόν να µην δούλευε. Εµείς απλώς κάνουµε υποθέσεις. Το 

ποδήλατο που βλέπετε έχει το πλαστικό αυτό για να φαινόταν το βράδυ όταν έπεφτε 

το φως. Από πού αλλού καταλαβαίνετε ότι µπορεί να ευθύνεται ο οδηγός; Για πες 

Εύη! 

Μ: Μπορεί να έφταιγε το κορίτσι! 

∆:  Τι µπορούσε να έκανε το κορίτσι; 

Μ: Μπορούσε… 

∆: Ένας ένας για να ακουγόµαστε. Τι µπορούσε Εύη; 

Μ: Μπορούσε να φορούσε σκούρα ρούχα. 

∆: Μπορούσε να φορούσε σκούρα ρούχα και να µην φαινόταν στο σκοτάδι. Άρα να 

ένα σηµείο που έχουµε πει πρέπει να προσέχουµε όταν οδηγούµε βράδυ. Τι ρούχα 

πρέπει να φοράµε Γιάννη; 

Μ: Ανοιχτόχρωµα ρούχα. 

∆: Ανοιχτόχρωµα ρούχα µε έντονα χρώµατα! Όπως είναι η θήκη για τα γυαλιά της 

Κατερίνας. Αυτό είναι πολύ καλό χρώµα το βράδυ.  Η µπλούζα του Γιώργου! Το 

χρώµα που έχουν τα µανίκια. Αυτά φαίνονται στο σκοτάδι. Κίτρινα, πορτοκαλί. 

Μ: Άσπρο! 
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∆: Άσπρο φαίνεται. Έντονα χρώµατα. Εντάξει. Οτιδήποτε άλλα είναι δύσκολα στο 

σκοτάδι να διακριθούν. Πες Κατερίνα! 

Μ: Κύριε στο Ρέθυµνο κυκλοφορούσε η µαµά µου µε το ποδήλατο της γιατί έµενε 

µόνη της παλιά και πήγε και την χτύπησε ένα αµάξι και πάλι ο ίδιος οδηγός όταν 

ήταν η µαµά µου µε το αµάξι την ξαναχτύπησε και µετά χτύπησε και το ξάδελφο µου 

µε το αµάξι. 

∆: Σε άλλες περιπτώσεις όµως. Σε άλλες µέρες; 

Μ: Ναι! 

∆: Απλά ο ίδιος οδηγός τρεις φορές έχει χτυπήσει άτοµα της οικογενείας; 

Μ: Έχει βάλει στόχο την οικογένεια σου. 

∆: Αυτό όντως είναι παράξενο.  

Μ: Μπορεί ο οδηγός να έχει πιεί. 

Μ: Μπορεί και το κοριτσάκι. 

∆: Να µια περίπτωση που συµβαίνει µερικές φορές και δεν πρέπει να  οδηγούν όσοι 

έχουν πιεί αλκοόλ άρα πάµε σε ένα θέµα οδικής ασφάλειας που αφορά τον οδηγό. 

Μπράβο Κλίντα! Πες µου! 

Μ: Μπορεί να φταίει και το κορίτσι. 

∆: Τι άλλο µπορεί να έκανε; 

Μ: Μπορεί να έκανε σούζες.  

∆: Τι µπορεί να έκανε. Πιο δυνατά Βασιλική. 

Μ: Να πήγαινε µέσα στην µέση του δρόµου! 

∆: Μπορεί να πήγαινε µέσα στην µέση του δρόµο και αν ο οδηγός είχε αναπτύξει 

σχετική ταχύτητα και δεν πήγαινε δεξιά και αν δεν δούλευε ο ανακλαστήρας ή αν 

φορούσε ολόµαυρα ρούχα και δεν πρόλαβε να την δει. Έχει και αυτός µερίδιο 

ευθύνης άλλα έχει και το κοριτσάκι γιατί οδηγούσε στην αριστερή πλευρά του 

δρόµου ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται σε ποια µεριά Χρύσα; 
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Μ: Στην δεξιά. 

∆: Ωραία Χρύσα! Πολύ ωραία! 

Μ: Θα την πάτησε από πίσω! 

∆: Πες το Ηλία! 

Μ: Την πάτησε από πίσω γιατί έτσι φαίνεται στην φωτογραφία. 

∆: Μπράβο! Έτσι όπως φαίνεται στην φωτογραφία είναι χτυπηµένη η πίσω 

φωτογραφία. Άρα είναι πιθανόν να την χτύπησε από πίσω που µπορεί να την είδε ή 

ξαφνικά ή πολύ πιθανόν να έχει και αυτός ευθύνη για το ατύχηµα. Άλλα πράγµατα 

που έχετε παρατηρήσει ή θέλετε να πείτε για το ατύχηµα; Πες Μανώλη! 

Μ: Μπορεί κύριε έτσι όπως έτρεχε ο οδηγός, το κοριτσάκι να ήθελε να περάσει 

απέναντι µε το ποδήλατο και να πήγαινε και να µη το έχει δει το κοριτσάκι και να το 

χτύπησε από πίσω. 

∆: Μπράβο! Άρα τι πήγε να κάνει το κοριτσάκι που ήταν λάθος ή σωστό ανάλογα; 

Πείτε το εσείς! Πες Μανώλη! 

Μ: Να περάσει απέναντι! 

∆: Να περάσει το δρόµο απέναντι. Από έπρεπε να το περάσει; 

Μ: Από την διάβαση. 

∆: Από την διάβαση! Μπράβο! Άρα όταν είµαστε µε το ποδήλατο δεν σηµαίνει ότι 

κάνουµε του κεφαλιού µας. Πάλι για να περάσουµε το δρόµο κάθετα θα πάµε από τα 

φανάρια, από τις διαβάσεις των πεζών. Πάρα πολύ σηµαντικό για την ασφάλεια ενός 

ποδηλάτη. 

Μ: Κύριε! 

∆: Πες µου Βαγγέλη! 

Μ: Μπορεί να την βρήκε στο πλάι. 

∆: Μπράβο! Πολύ ωραία! Μπορεί να την βρήκε στο πλάι. Άρα είναι περίπου σαν την 

περίπτωση που είπε ο Μανώλης! Πες Ελισάβετ! 
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Μ: Άµα βρίσκεται στην εθνική που δεν έχει φανάρια πως θα περάσει; 

∆: Αν βρίσκεσαι στην εθνική και είσαι ποδηλάτης και θες να περάσεις αν δεν έχει 

φανάρια υπάρχει προστατευτικό ανάµεσα τσιµεντένιο πρέπει να προσέχεις πάρα 

πολύ. Κανονικά απαγορεύεται να περάσεις στο άλλο ρεύµα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ 

ότι και να είσαι. Αυτοκίνητο, ποδηλάτης, µε πατίνι µε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα 

αν χρειαστεί να το κάνεις θέτεις σε κίνδυνο, δηλαδή φέρεις την ευθύνη εσύ. 

Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά; Αν συµβεί κάτι τέτοιο ο άλλος που έρχεται µε 

ταχύτητα δε θα µπορέσει να σταµατήσει άµα πάει να περάσει ένα ποδήλατο. Αν το 

έκανε αυτό σε  αυτή την περίπτωση η ευθύνη είναι σίγουρα από το κοριτσάκι που 

οδηγούσε το ποδήλατο. 

Μ: Αφού ήταν βράδυ  πως ξέρουµε; 

∆: ∆εν ήταν βράδυ! Το απόγευµα ήταν! Αν διαβάσεις προσεχτικά το άρθρο. Αν 

πρόσεχες όταν το διάβαζα λέει ότι έγινε το απόγευµα. Το απόγευµα! Απόγευµα είναι 

από τις 2:00 το µεσηµέρι µέχρι τις 6:00. 

Μ: Μα η φωτογραφία; 

∆: Εντάξει η φωτογραφία είναι τραβηγµένη βραδινή ώρα γιατί τι ώρα αναρτήθηκε η 

είδηση στο ίντερνετ; 

Μ: 22:47! 

∆:  22:47! Πες Κλίντα! 

 Μ: Κύριε όµως µπορεί και να φταίει ο οδηγός γιατί µπορεί να ήθελε να περάσει 

απέναντι, να µην είδε κανένα αµάξι και ο οδηγός να είχε αποκοιµηθεί και να έτρεχε 

µε γρήγορη ταχύτητα.  

∆: Αυτό είναι ένα άλλο θέµα που θα έπρεπε να προσέξουν οι οδηγοί όταν οδηγούν. 

Αυτό το λέµε και για τους γονείς σας που οδηγούν ακόµα και αν είναι κουρασµένοι ή 

έχουν πιεί. Έχουµε πει για την περίπτωση του ποτού. Άρα και όταν Παναγιώτη 

νυστάζει η µαµά ή ο µπαµπάς και τον βλέπετε ότι είναι πολύ κουρασµένος να του 

κάνετε µια παρατήρηση, µια σύσταση, µια συµβουλή ότι δε πρέπει να οδηγήσει γιατί 

ακριβώς µπορεί να κλείσουν τα µάτια του και θεός φυλάξει να υπάρξει ατύχηµα. Πες 

µου Ηλία! 
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Μ: Κύριε ε… ξέρω εγώ το κοριτσάκι ήταν από την δεξιά πλευρά και κανονικά έπρεπε 

να ήταν από την αριστερή για να βλέπει το αµάξι που έχετε.  

∆: Όταν οδηγείς ποδήλατο. Είναι ωραίο αυτό που είπε ο Ηλίας. Ας το συζητήσουµε. 

Όταν οδηγείς ποδήλατο είσαι όχηµα. ∆εν είσαι πια πεζός. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα 

δεν οδηγείς. Μπορεί να σας λένε να το κάνετε αυτό αλλά στο δρόµο µε το ποδήλατο 

πρέπει να κίνησε σύµφωνα µε τον ΚΟΚ. Άρα πρέπει να πηγαίνεις στα δεξιά, τέρµα 

δεξιά όταν είσαι µε το ποδήλατο και να έχεις και τον προβλεπόµενο ανακλάστηκα και 

τα σχετικά ρούχα. 

Μ: Μπορεί κύριε να ήταν στροφή. 

∆: Στροφή ναι! 

Μ: Και να έτρεχε το αµάξι και να ήταν το κοριτσάκι από την αριστερή µεριά και να 

το χτύπησε. 

∆: Μπράβο! Να και άλλη µια περίπτωση που πάλι την ευθύνη την έχουν και οι δυο. 

Και αυτός που έτρεχε πέρα του προβλεπόµενου ορίου ταχύτητας και το κοριτσάκι 

γιατί δε πήγαινε δεξιά. Σε όλες τις πόλεις που δεν υπάρχουν ποδηλατόδροµοι όπως 

είναι κατασκευασµένοι στο Ρέθυµνο εδώ πέρα που είµαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι 

κατασκευασµένοι στο εσωτερικό του πεζοδροµίου που είναι πολύ σηµαντικό αυτό. 

Άρα είναι καλό για την ασφάλεια σας και γενικά για την ασφάλεια όλων των 

ποδηλατών να κυκλοφορεί στο ποδηλατόδροµο γιατί είναι πάνω στο πεζοδρόµιο 

Παναγιώτη. Άρα στις άλλες πόλεις οι ποδηλατόδροµοι έτσι όπως είναι το πεζοδρόµιο 

και κάνει έτσι την στροφή. Αυτό είναι το πεζοδρόµιο εδώ πέρα, εδώ είναι τα δέντρα. 

(το σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός στο πίνακα). Λοιπόν οι ποδηλατόδροµοι είναι εδώ πέρα 

σε αυτή την περιοχή. Σε αυτή την περιοχή είναι βαµµένο µε άλλο χρώµα.  

Μ: Με κόκκινο.   

∆: Με κόκκινο. Εδώ είναι το ποδήλατο ας πούµε. ∆είχνει εδώ πέρα και από εδώ είναι 

τα αυτοκίνητα που κινούνται και πηγαίνουνε σε αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει; Άρα 

που είναι; ∆εξιά κολλητά πρέπει να κινούµαστε µε το πεζοδρόµιο. Εντάξει; Αν θέλει 

κάποιος να πάει προς τα εδώ πρέπει να πάει µέσα εδώ κολλητά στο πεζοδρόµιο. Αν 

το κοριτσάκι είχε βγει γιατί εδώ δε βλέπω να έχει ποδηλατόδροµο ήταν πιο αριστερά 
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να κινείτε, το χτύπησε το αυτοκίνητο καθώς πήρε την στροφή και δεν πρόλαβε να το 

δει.  

Μ: Κύριε! 

∆: Για πες Βασιλική! 

Μ: Στην Αθήνα, Αττική Οδό έχουν αφήσει ένα µέρος και το έχουν κάνει 

ποδηλατόδροµο. 

∆: Ωραία! Αυτή είναι µια ωραία παρατήρηση. Άρα βλέπουµε στην Αττική Οδό που 

είναι ένας καινούργιος δρόµος προβλέπεται σύµφωνα µε τον ΚΟΚ να υπάρχει λωρίδα 

ποδηλατόδροµου. Εντάξει Μαριάνθη; Εσύ για το ατύχηµα τι σκέφτηκες; Τι 

αισθάνθηκες; 

Μ: … 

∆: Μην ακούς τα σχόλια των άλλων! Εσύ τι αισθάνθηκες;… Κάποιος χτύπησε ένα 

κοριτσάκι  µε το ποδήλατο και το εγκατέλειψε, είναι σε ηλικια13 χρονών. Εσείς πόσο 

χρονών είστε; 

Μ: 12! 

∆: Άρα είναι σχεδόν συνοµήλικος σας. Τι αισθάνθηκες Μαριάνθη; 

Μ: ∆εν αισθάνθηκα χαρά. Λύπη αισθάνθηκα. 

∆: Για ποιον; 

Μ: Για το κορίτσι  που το άφησε. 

∆: Που βρίσκεται στο νοσοκοµείο. 

Μ: Ναι! 

∆: Εσύ Εύη; 

Μ: Και εγώ! 

∆: Και εσύ λύπη. Για τον οδηγό τι αισθάνεσαι; 

Μ: ∆εν ξέρω! 
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∆: ∆εν ξέρεις; Εγώ είµαι σίγουρος ότι ξέρεις! Ο οδηγός το εγκατέλειψε. Θεός 

φυλάξει µπορεί να ήσουν εσύ. Θα µπορούσε να είναι η Μαριάνθη, θα µπορούσε να 

είναι η Ελισάβετ. Τι  θα αισθανόσουν για κάποιον αν χτυπούσε µια συµµαθήτρια σου; 

Μπορούσε να είχε γίνει εδώ και θεός φυλάξει να ήταν κάποιος από εσάς και ο οδηγός 

θα µπορούσε να είναι κάποιος γονιός. Τι αισθάνεσαι για τον οδηγό; Τι θέλεις να του 

πεις; 

Μ: Να µην εγκατέλειπε το παιδί, να προσπαθούσε να το βοηθήσει. 

∆: Έπρεπε να µείνει εκεί πέρα να βοηθήσει το παιδί, να καλέσει ασθενοφόρο, να µην 

το εγκατέλειπε. Πολύ ωραία. Πες µου  Γιάννη! 

Μ: Άµα κύριε του χτύπησε το πόδι, να έφταιγε αυτή, να ήρθε το ασθενοφόρο και 

αυτή να έλεγε ότι την συµφέρει. Να έλεγε για τον άλλον και να µην έλεγε τίποτα για 

αυτήν. 

∆: Σωστό αυτό. Γενικά υπάρχουν και µάρτυρες και θα το είδε η τροχαία πως 

χτυπήθηκε το ποδήλατο και βγάζουν συµπεράσµατα και στην ουσία ξέρουν ότι δεν 

έφταιγε ο οδηγός. Θα του κάνουν αλκοτέστ να δούνε αν έχει πιεί, θα δούνε πως πήρε 

την στροφή και αν υπάρχει φρενάρισµα. Αν φρέναρε. 

Μ: Κύριε πως το βλέπουν αυτό; 

∆: Βλέπουν τα σηµάδια από το φρενάρισµα. 

Μ: Τα µαύρα! 

Μ: Κύριε έχω ακόµα µια απορία. Όταν γίνεται ένα ατύχηµα στην τηλεόραση µετά 

πως το δείχνουν; Εκείνη την στιγµή υπάρχουν κάµερες; 

∆: Είπα σε ορισµένα σηµεία στις µεγάλες πόλεις και σε ορισµένα κοµβικά σηµεία 

που είναι οι διασταυρώσεις υπάρχουν κάµερες τις τροχαίας και τα καταγράφουν όλα. 

Την καταλαβαίνεις την διαφορά. Αυτή η κάµερα δείχνει και την ώρα π.χ. 7:55. Την 

παγώνει και καταγράφονται όλα. 

Μ: Μα κύριε και στην εθνική  που τις βάζουν τις κάµερες; Σε κάποιες διαφηµίσεις 

που λένε να µην  πίνουν δείχνουν κάποιους που τρέχουν. 



271 

 

∆: Μπράβο! Υπάρχουν κάµερες και στην εθνική. Αυτά που δείχνουν τα ατυχήµατα. 

Που λένε µην πίνετε όταν οδηγείτε! 

Μ: Που τις βάζουν; 

∆: Που τις βάζουν; Σε ορισµένα σηµεία φαίνονται όπως πας για Χανιά φαίνονται. 

Τώρα εδώ πέρα είναι κατεστραµµένες, δεν δουλεύουνε αλλά τις είχανε βάλει κατά 

µήκος της εθνικής οδού δεξιά και αριστερά σε κάποια ψηλά σηµεία µε κολόνες. 

Μ: Μα κύριε δε φαίνονται! 

∆: Σε ορισµένα σηµεία δε φαίνονται. Προς τα Χανιά την άλλη φορά που θα πας ρώτα 

τον µπαµπά σου, προς Χανιά ή Ηράκλειο όταν θα είσαι στο αυτοκίνητο και θα σου 

δείξει µια. Είναι τοποθετηµένες αλλά τώρα πια δε δουλεύουν. Εντάξει; Λοιπόν ας 

γυρίσουµε λίγο στο ποδήλατο γιατί φύγαµε προς τις κάµερες, προς τα αυτοκίνητα. Ας 

γυρίσουµε λίγο στο ποδήλατο. Πες Γιάννη! 

Μ: Θα πω για το ποδήλατο. 

∆: Ναι, για το ποδήλατο! 

Μ: Μπορεί ο µάρτυρας που το είδε να ήταν συγγενής του κοριτσιού και να λέει 

έφταιγε ο άλλος ενώ δεν έφταιγε επειδή είναι συγγενή να υποστηρίξει το κορίτσι.  

∆: Σωστά! Ακούστε λίγο! 

Μ: Και µπορούν µετά να τον βάλλουν φυλακή. 

∆: Πάλι φύγαµε. Το θέµα µας είναι ότι έγινε ένα ατύχηµα και το εγκατέλειψε ο 

οδηγός. Εντάξει; Το αν, να κάνουµε υποθέσεις αν ήταν συγγενείς είναι άλλη 

συζήτηση. Και συγγενής να είσαι δεν πρέπει να τον υποστηρίξεις. Πρέπει να πεις την 

αλήθεια. Πρώτα θα πεις την αλήθεια και από εκεί και πέρα αν χρειάζεται υποστήριξη  

θα κάνεις υποστήριξη. Από τη στιγµή που έχει φύγει και την εγκατέλειψε και να µην 

έφταιγε µε αυτό έχει δείξει την ενοχή του. Εγώ θέλω να γυρίσουµε στο ποδήλατο. Για 

σκεφτείτε λίγο  το κοριτσάκι πως θα µπορούσε να προστατευτεί ή να µην έχει 

χτυπήσει. Για πες Κατερίνα. 

Μ: Κύριε έπρεπε να φοράει προστατευτικά στα πόδια. 
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∆: Μπράβο! Προστατευτικά στα γόνατα. Τις επιγονατίδες. Στους αγκώνες τις  

περιαγκωνίδες και στο κεφάλι τι φοράνε Κλίντα; 

Μ: Κράνος! 

∆: Κράνος! Άρα  το κοριτσάκι φορούσε όλα αυτά το πιο πιθανόν είναι να έχει 

γλυτώσει µε κάποια επιφανειακά τραύµατα. Με κάποιο σκίσιµο ή µπορεί και κάποιο 

σπάσιµο αν έχει γίνει σε κάποιο σηµείο που δεν φορούσε  προστατευτικό. Να ο πολύ 

σηµαντικός ρόλος που παίζει. Ποιο είναι το πιο σηµαντικό από αυτά που είπαµε. Από 

αυτά που φοράνε; Στα γόνατα, στους αγγόνες; Ποιο είναι το πιο σηµαντικό Γιώργο; 

Μ: Το κράνος! 

∆: Το κράνος! Γιατί; 

Μ: Γιατί προστατεύει το κεφάλι! 

∆: Μπράβο! Γιατί προστατεύει το πιο ευαίσθητο σηµείο του σώµατος που είναι το 

κεφάλι µας µέσα από τα κόκκαλα που αν χτυπήσετε ακούτε ντου αλλά µέσα κρύβει  

το πιο σηµαντικό πράγµα για τον άνθρωπό. Ποιο Μαριάνθη;  

Μ: Τον εγκέφαλο! 

∆: Τον εγκέφαλο µας. Που ο εγκέφαλος µας είναι υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες 

του ανθρώπινου σώµατος. Άρα άµα πάθει µια σοβαρή ο θεός φυλάξει βλάβη µετά 

έχουµε σοβαρά προβλήµατα. Πες Γεωργία! 

Μ: Εγώ έτρεχα σε µια κατηφόρα και µπροστά µου ήταν ένα δέντρο και είχαν χαλάσει 

τα φρένα και πάω να πατήσω το φρένο και κάνω κολοντούµπα και πέφτω πάνω στο 

δέντρο και έκανα ράµµατα στα πόδια. 

∆: Ράµµατα στα πόδια. Τι δεν φορούσες Γεωργία; 

Μ: Ούτε κράνος φορούσα, ούτε επιγονατίδες, ούτε τίποτα. 

∆: Πάλι σχετικά είσαι πολύ τυχερή που δεν είχες χειρότερα τραύµατα και δεν είχες 

χτυπήσει το κεφάλι αφού έκανες ολόκληρη τούµπα µε το ποδήλατο. Είχανε σπάσει τα 

φρένα ή δεν έπιασαν; 

Μ: Χάλασαν! 
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Μ: Μου έχει συµβεί! 

∆: Χάλασαν! Άρα κοιτάξτε τι λέει η Γεωργία ότι χάλασαν τα φρένα. Τι έπρεπε να 

είχε κάνει προτού αρχίσει την βόλτα της; Πες Μανώλη! 

Μ: Να τα ελέγξει.  

∆: Να κάνει έλεγχο των φρένων. Να κοιτάξουµε το συρµατόσχοινο. Τι βίζα που λέµε 

αν είναι σε καλή κατάσταση αν έχει φθαρεί εκεί στα τακάκια και να έχει αποφύγει το 

ατύχηµα. Να άλλο ένα σπουδαίο πράγµα που είναι ο έλεγχος πριν την βόλτα µας µε 

το ποδήλατο. 

Μ: Έχω χτυπήσει και το κεφάλι µου. 

∆: Πάλι µε το ποδήλατο; 

Μ: Όχι! 

∆:  Όχι! Αυτό είναι άλλο χτύπηµα. Άστο! Να πούµε άλλες περιπτώσεις µε ατυχήµατα 

µε το ποδήλατο και  µπορούσαµε να τα αποφύγουµε και να δούµε τι έφταιγε. Για πες 

Έφη! 

Μ: Είχα πάει σε µια κατηφόρα  και έτσι όπως έτρεχα. 

∆: Άκουσε τι είπες; Έτρεχες! Όπως είπε η Γεωργία. ∆ε πρέπει να ελέγχουµε την 

ταχύτητα σε ένα λογικό… 

Μ: Είχα βάλει µια ταχύτητα στην οποία δεν πιάνουν τα πετάλια καλά. 

∆: Γιατί; Αυτό είναι λάθος. 

Μ: Έτσι όπως έτρεχα είχα το πόδι µου και γύριζε την ταχύτητα. Τα πετάλια δε τα 

ένιωθα.  

∆: ∆εν είχε επαφή.  

Μ: Έτσι όπως έτρεχα είχε µια λακκούβα µε πέτρες και πάω να πέσω, σηκώνοµαι 

ξανά και ξαναπέφτω. Και µε χτύπησε το τιµόνι στην κοιλιά µου και πήγα στο 

νοσοκοµείο. 

∆: Για πες! 
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Μ: Και µου είπε ο γιατρός ότι µπορούσα να είχα πεθάνει. 

∆: Από το χτύπηµα. Είδες ευτυχώς. ∆όξα το θεό  είδες πάλι γλύτωσες. Βλέπετε πόσο 

σηµαντικό είναι να ελέγχετε. Αν η Έφη είχε ελέγξει και δεν είχε αφήσει να αυξηθεί 

πολύ η ταχύτητα του ποδηλάτου και  δεν µπορούσε να χειριστεί καλά τις ταχύτητες. 

Μπορούσε να χρειαστεί µια εκπαίδευση τι κάνουµε σε περίπτωση που αρχίζει να 

τρέχει το ποδήλατο έτσι ώστε προσπαθούµε να βάλλουµε ξέρω εγώ µεγαλύτερη 

ταχύτητα για να µειωθεί στο γρανάζι η ταχύτητα που έχει το ποδήλατο και να 

µπορέσουµε σιγά σιγά να επιβραδύνουµε. Με ποιους τρόπους δηλαδή επιβραδύνουµε 

το ποδήλατο. Εντάξει; Πες Βαγγέλη! 

Μ: Κύριε µερικοί δεν πρέπει να µην έχουν πολύ σφιχτό το µπροστινό φρένο; 

∆: Να µια πάρα πολύ καλή παρατήρηση. Για πες Βαγγέλη. 

Μ: Να µην σταµατάει πολύ απότοµα γιατί µπορεί κατά λάθος να πατήσει λάθος 

φρένο και να… 

∆: Σωστά άρα χρειάζεται να γνωρίζεις µε ποιο τρόπο το πατάς και πόσο σφιχτό 

πρέπει να είναι. Άρα µπορεί να χρειάζεται ρύθµιση των φρένων. Πολύ ωραία 

Βαγγέλη που και αυτά πρέπει να γίνονται; 

Μ: Πριν κάνουµε την βόλτα. 

∆: Πριν κάνουµε την βόλτα και να κάνουµε τακτικούς έλεγχους µια φορά την 

εβδοµάδα έτσι ώστε να βλέπουµε σε τι κατάσταση είναι τα φρένα µας, τα λάστιχα 

µας και οποιοδήποτε άλλο µηχανικό µέρος του ποδηλάτου. Εντάξει; Πες µου Γιώργο! 

Μ: Ήµουν εγώ σπίτι µε τον Μανώλη και τον Μπάµπη και τον Γιάννη και κάτι άλλα 

παιδιά και είχα πάρει  το ποδήλατο ενός φίλου µας και έτρεχα κάτω και ήταν λυτά τα 

κορδόνια και πιάστηκαν στο πετάλι και γύρισε το τιµόνι έτσι και δεν έβλεπα που 

πήγαινα. 

∆: Και που σταµάτησες; 

Μ: ∆ε σταµάτησα. Κουτούλησα! 

∆: Που κουτούλησες; 
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Μ: Σε τοίχο. 

∆: Και δεν χτύπησες; 

Μ: Χτύπησα!  

∆: Φορούσε κράνος; 

Μ: Όχι! 

∆: Τίποτα; 

Μ: Όχι! Και ήταν ένα σίδερο ακριβώς από δίπλα µου. 

∆: Αχ ρε Γιώργο! Τι λάθος έκανε ο Γιώργος που το είπε κατά την διάρκεια της 

περιγραφής του ατυχήµατος; 

Μ: Κύριε! 

∆: Άσε να το πει άλλος Γιώργο µου. Μαριάνθη τι λάθος έκανε; 

Μ: Έπρεπε να βάλλει… να ελέγξει το ποδήλατο. 

∆: Το ατύχηµα δεν προκλήθηκε από αυτό! 

Μ: Κύριε! 

∆: Για πες Βαγγελιώ! 

Μ: Από τα κορδόνια.  

∆: Από τα κορδόνια του. ∆ε φρόντισε να ελέγξει Μαριάνθη αν είναι δεµένα τα 

κορδόνια του. Γι’ αυτό και στην ποδηλασία ιδίως στις µεγάλες αποστάσεις φοράνε 

παπούτσια. Πες Γεωργία! 

Μ: ∆ε φοράνε παπούτσια µε κορδόνια. 

∆: Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο οι ποδηλάτες στις µεγάλες αποστάσεις και στους αγώνες 

φοράνε ειδικά παπούτσια. Αν εσείς δε θέλετε να πάρετε ειδικά παπούτσια για το 

ποδήλατο πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ να έχετε καλά δεµένα τα κορδόνια και τις 

άκρες από τα κορδόνια να τις βάζετε µέσα στο παπούτσι πολύ σφιχτά έτσι ώστε να 

µην υπάρχει περίπτωση να πιαστεί το κορδόνι στο πηδάλιο.  
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Μ: Κύριε το τιµόνι δεν είχαν σφίξει καλά και γύρισε έτσι το τιµόνι. 

∆: Α! Γύρισε προς τα µπροστά το τιµόνι. Άρα ωραία όχι τα κορδόνια. Ποιο ήταν το 

λάθος; Για πες Κατερίνα! 

Μ:  ∆εν είχαν σφίξει καλά το τιµόνι. 

∆: Πάρα πολύ καλά! Πάλι ήταν θέµα τεχνικού ελέγχου να δουλεύει καλά το 

ποδήλατο. Εντάξει; Άρα πρέπει να γίνεται  έλεγχος πάντα προτού ξεκινήσουµε την 

βόλτα µας.  Πες Ηλία! 

Μ: Με τον Γιώργο το τιµόνι  άµα δεν είχε τις δύο βίδες από τις τέσσερις. 

∆: Α έλειπε! 

Μ: Ναι!  Και εγώ µια φορά ήµουν  ένα παιδί το Κριστιάν και είχα λυτή τα κορδόνια 

και ανέβηκα στο ποδήλατο και πιάστηκε στα πετάλια και πάω και πέφτω κάτω και 

φωνάζω βοήθεια.  Και ήµουν µέσα στην µέση του δρόµου. 

∆: Πάλι καλά ήσουν τυχερός και δεν χτύπησες. Για πες Μανώλη; 

Μ: Το προηγούµενο καλοκαίρι όχι αυτό  που µας πέρασε το προηγούµενο και είχα το 

ποδήλατο µου και πήγαινα σε ενός παιδιού το σπίτι και κατέβαινα µια κατηφόρα και 

το τιµόνι µου δεν ήταν ίσιο µε την ρόδα. Το τιµόνι ήταν έτσι και η ρόδα ήταν ίσια και 

δε το είχα καταλάβει και προχωρούσα και κατέβαινα µια κατηφόρα και χάνω την 

ισορροπία µου. Πάω να το στρίψω και το τιµόνι ήταν ίσιο και πάω να πέσω και 

πατάω κατά λάθος το φρένο το  µπροστινό και έπεσε όλο το ποδήλατο πάνω στο αυτί 

µου και έτσι µπαµ και χτύπησα στο πάτωµα. 

∆: Και το αυτί σου δεν σκίστηκε τίποτα; 

Μ: Όχι, η αλυσίδα µου έχει σαν µια βίδα µπροστά. Είναι πιο ας πούµε η αλυσίδα 

είναι εδώ και η βίδα πιο µπροστά. 

∆: Και δε σε χτύπησε. 

Μ: Έπεσε µε τη βίδα εδώ και ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα. 

∆: Ευτυχώς έχεις γερό κεφάλι. 
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Μ: Και πόναγε το αυτί µου και το κεφάλι µου. 

∆: Μπράβο! Ας ακούσουµε και τον Γιάννη. 

Μ: Κύριε όταν ήµουν µικρός. Εντάξει όχι όταν ήµουν πολύ µικρός είχα ένα 

ποδηλατάκι τόσο και ο µπαµπάς µου ένα τόσο και κάναµε κόντρες σε µια κατηφόρα 

και δίπλα ήταν τσίτες, πουλιά και κάναµε κόντρες και κάνει ο µπαµπάς µου έτσι και 

νευριάζει και µε περνάει µου κάνει φάε την σκόνη µου και µεταξύ µόλις είπε έτσι 

πέφτει µέσα στις τσίτες. 

(γέλια µαθητών) 

∆: Εσύ µετά τι του είπες φάε τις τσίτες τώρα;  

Μ: Και µετά του λέω µπαµπά που είσαι και είχε εξαφανιστεί. 

∆: Ωραία. 

Μ:  Και κάνει καλά είµαι! Μετά ήταν τα χέρια του από τις τσίτες. 

∆: Πως ξεκίνησε η πολύ ωραία ιστορία του Γιάννη; Τι είπε στην αρχή; Ποιο ήταν το 

λάθος που έκανε µαζί µε τον µπαµπά του; 

Μ: Να πω! 

∆: Πες Μπάµπη! 

Μ: ∆ε φόραγαν κράνος. 

∆: Και το πιο σηµαντικό; Πες Ελισάβετ! 

Μ: Έκαναν κόντρες στην κατηφόρα.  

∆: Μπράβο! Άρα να κάτι που πρέπει να αποφεύγουµε µε τα ποδήλατα, αργότερα µε 

τα αυτοκίνητα. Η υπερβολική ταχύτητα γιατί στην κόντρα µπαίνει ο συναγωνισµός 

Εύη και δεν ελέγχουµε την ταχύτητα γιατί θέλουµε µόνο να κερδίσουµε. Και ευτυχώς 

µείναµε να λέµε µια ωραία, αστεία ιστορία και δεν είχαµε πιο σοβαρό ατύχηµα. Θα 

µπορούσες να είχες χτυπήσει και εσύ και πολύ σοβαρά ο µπαµπάς σου. Εντάξει; 

Μ: Εγώ φοβόµουν γιατί ήταν έτσι η κατηφόρα. 
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∆: Καλά έκανες εσύ και χτύπησε µόνο ο µπαµπάς ελαφρώς.  

Μ: Κύριε! 

∆: Πες Κατερίνα! 

Μ: Με το κράνος θέλω να πω. 

∆: Ναι! 

Μ: Το κράνος άµα το φοράς και σε χτυπήσει κάποιο αµάξι µπορεί, να σε  χτυπήσει 

δυνατά και να χτυπήσεις το κεφάλι. 

∆: Ναι, να πεταχτούν, 

Μ: Ενώ µε το κράνος µας κρατάει έτσι και αυτοί  πρέπει να ξέρουν πώς να το 

βγάζουν γιατί αν δεν ξέρει ο οδηγός. 

∆: Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό που είπε πολύ ωραία η Κατερίνα που λένε ανά 

βρεθείτε σε κάποιο ατύχηµα εσείς και φοράει κράνος ο ποδηλάτης ή ο 

µοτοσικλετιστής  δε του βγάζεις το κράνος. Είναι πολύ σηµαντική λεπτοµέρεια που 

είπε η Κατερίνα. ∆ε πρέπει να του αφαιρέσετε εσείς το κράνος. Θα έρθει το 

ασθενοφόρο και ξέρουν αυτοί τον τρόπο πως θα το αφαιρέσουν. Μπράβο Κατερίνα! 

Πολύ σηµαντικό! Μπάµπη! 

Μ: Κύριε µια µέρα, ένα βράδυ κατεβαίναµε µια κατηφόρα εγώ, ο Γιώργος και ο 

Μανώλης και εµείς είχαµε ένα µπλε ποδηλατάκι µικρό δικάβαλο και κατεβαίναµε  

και ο Μανώλης ήθελα να µας προσπεράσει και όπως πήγε να µας προσπεράσει πάει 

στην στροφή, πατάει το φρένο και σέρνεται κάτω και κάνει «Ωχ!» και µετά 

σηκώνεται πάλι και τρώµε και εµείς µια σαβούρα. 

∆: Εντάξει προσέξτε. Ποιο ήταν το λάθος που είπε ο Μπάµπης ότι έκαναν µαζί µε το 

Γιώργο; 

Μ: ∆εν είχαν φρένο. 

∆: Ναι, και τι άλλο σηµαντικό Γιώργο; Τι κάνατε λάθος; 

Μ: Ήµασταν δύο! 
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∆:  Ήσασταν δυο σε ποδήλατο που προβλέπεται  µόνος ένας αναβάτης. Πες µου 

Κλίντα! 

Μ: Ήµουν εγώ στην γειτονιά και κατεβαίναµε όλοι µια κατηφόρα και κάναµε ποιος 

κατεβαίνει  πιο γρήγορα και … έτσι όπως έκαναν όλοι και ήταν η σειρά µου και πάνε 

και µου λένε δεν έρχεται αµάξι δεν έρχεται και ερχότανε και κατεβαίνω εγώ την 

κατηφόρα και ακριβώς δίπλα παραλίγο να τρακάρω µε το αµάξι και θα µε είχε κάνει 

πίτα. 

∆: Άρα ποιο είναι το λάθος; ∆ε σταµάτησες σε κάποια διασταύρωση; Πως; 

Μ: Μου είπαν πως δεν έρχεται και εγώ έτρεχα µε µεγάλη ταχύτητα για να νικήσω. 

∆: Άρα το πρώτο λάθος που έκανες ήταν η µεγάλη ταχύτητα του ποδηλάτου και 

δεύτερον βασίστηκες που σου είπαν ότι δεν έρχεται αυτοκίνητο; Έπρεπε να ελέγξεις. 

Μ: Ναι! 

∆:  ∆εν ξέρεις εσύ ότι όταν δεν έχει ορατότητα δε πρέπει να τρέχεις εκεί πέρα.  

∆ηλαδή βασίστηκες στους άλλους ότι δεν έρχεται αυτοκίνητο; 

Μ: Ναι! 

∆: Βρε Κλίντα µου ήταν πολύ επικίνδυνο. Περνά ξυστά και … 

Μ: Ήταν το χωράφι του µπαµπά µου και είχαµε βάλει κάτι µεγάλα δέντρα γύρω γύρω 

και πάω και πέφτω πάνω στο δέντρο και χτυπάω το κεφάλι µου και πέφτουνε από 

πάνω από το δέντρο κάτι κουκουνάρια , δε ξέρω τι ήταν και έπεσαν πάνω στο κεφάλι 

µου και λέει ο µπαµπάς τι έγινε; 

∆: Σαν ταινία που χτυπάνε και µετά πέφτουν από το δέντρο. Και εσύ τι δε φορούσες 

πάλι; 

Μ: Κράνος! 

∆: Και έτρεχες µε µεγάλη ταχύτητα και δε µπορούσες να ελέγξεις εσύ µόνη σου και 

βασίστηκες στους άλλους και δε φόραγες και κράνος. 

Μ: Και πάτησα και φρένο και έκανα µια τούµπα. 
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∆:  Μπράβο! Ακόµα και ο σωστός χειρισµός των φρένων ακόµα και όταν έχουµε 

µεγάλη ταχύτητα στο ποδήλατο επιβραδύνουµε Ηλία!  Πρέπει να µας δείξει κάποιος 

µεγαλύτερος δουλεύοντας και το πισινό που δεν πιάνει τόσο αλλά µειώνει την 

ταχύτητα και πολύ απαλά και πατάµε αφήνουµε το µπροστινό. Εντάξει; Πολύ απαλά 

πατάµε αφήνουµε και πολλές φορές συνδυασµό και µε τα δυο. Έτσι µειώνεται η 

ταχύτητα και δεν φρενάρεις απότοµα για να δηµιουργηθεί ατύχηµα. 

Μ:  Όταν τρέχεις χάνεις τον έλεγχο και λες να πατήσω το φρένο. 

∆: Μπράβο! Αυτό που είπε η Κλίντα. Όταν προσπαθούµε να διατηρήσουµε τι; Τι 

όταν πέσουµε σε τέτοια κατάσταση να τρέχουµε µε ταχύτητα είτε µε το ποδήλατο 

είτε µε κάτι άλλο; Τι πρέπει να διατηρήσουµε; Την; Πες Γιώργο! 

Μ: Την ψυχραιµία µας. 

∆: Την ψυχραιµία µας. Μπράβο Γιώργο! Και να προσπαθήσουµε να σκεφτούµε 

λογικά. Παρακαλώ Βασιλική. 

Μ: Στο σπίτι µου στην αυλή έχουµε κάτι λάµπες και έκανα σούζα και έπεσα πάνω 

στην λάµπα και έσπασα την λάµπα και το ποδήλατο. 

∆: Ποιο ήταν το λάθος σου; 

Μ: Ότι έκανα σούζες! 

∆: Άλλος… αυτό είναι επικίνδυνοι ελιγµοί. Καλό θα είναι να τους αποφεύγεται γιατί 

στην σούζα σηκώνεται το ποδήλατο στην µια ρόδα. ∆εν έχετε στο ποδήλατο το 

σωστό έλεγχο και στην ισορροπία και µπορείτε πιο εύκολα να πέσετε και να 

χτυπήσετε. Εκτίθεστε πιο εύκολα ακόµα περισσότερο. 

Μ: Κύριε µια φορά ήταν ένα που έκανε µια σούζα και έπεσε µέσα στο ποτάµι και δεν 

ήξερε µπάνιο και πνίγηκε. 

∆: Είδατε ότι από µια βόλτα µε το ποδήλατο κατέληξε να πνιγεί. Εντάξει;  

Μ: Κύριε! 

∆: Έλα Χρύσα µου! 
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Μ: Κύριε ήταν µια φορά στο σπίτι του ξαδέλφου µου που για να πας έχει µια µεγάλη 

κατηφόρα και κατέβαινε ένα αµάξι και αυτός ανέβαινε την ανηφόρα και έτσι όπως 

ανέβαινε συγκρούστηκε µε το αµάξι και ήταν µε καρότσι NISSAN και πετάχτηκε 

πίσω στην καρότσα και πετάχτηκε µέσα στην καρότσα και χτύπησε το πόδι του και 

έσπασε το πόδι του και κάτι έπαθε µε ένα τέντωνα. 

∆: Κόπηκε ο τέντωνας και … Για να πω για το τέντωνα είναι  σαν ένα λεπτό σχοινί 

που είναι µέσα στα χέρια µας και στα πόδια µας, στα άκρα µας και πολλές φορές 

κόβεται και µπορεί να κοπεί και στο ποδόσφαιρο και σε  κάποιο άλλο άθληµα. Γι’ 

αυτό σας λέω να παίζεται ήρεµα. 

Μ: Κύριε ένα παιδί που είναι  στην ΕΑΠ έδωσε µια στην µπάλα και του κόβει τον 

τέντωνα. Τρεις εγχειρίσεις έκανε. 

∆: Είδες αυτό σου λέω.  Πολύ ωραίες περιπτώσεις µε ατυχήµατα. Να πούµε 2-3 

ακόµα. 

Μ: Ο Μανώλης! 

∆: Ναι, ο Μανώλης! Κάτσε γιατί είναι η Γεωργία! Πες Γεωργία! 

Μ: ∆εν είναι για το ποδήλατο αλλά είναι σηµαντικό. Να το πω; 

∆: Πες το! 

Μ: Ο ξάδελφος µου είχε πέσει από το µονόζυγο  έτσι και πετάχτηκαν τα κόκαλα από 

εδώ. 

∆: Εντάξει είναι άλλου είδους ατύχηµα. Πες µου Μανώλη. 

Μ: Ήταν µια µέρα και έκανα βόλτα και φορούσα µια ζακέτα και ήταν ας πούµε το 

ίδιο χρώµα ακριβώς µε της ακρίδας/ 

∆: Πράσινο σκούρο. 

Μ: Και την φορούσα και πετάχτηκε µια ακρίδα και πάνω στην ζακέτα µου και µετά 

µπήκε στο παπούτσι µου και εγώ τα έχασα και πήγα και κουτούλησα πάνω στο τοίχο 

και µετά έβγαλα το παπούτσι το χτυπούσα έτσι για να φύγει η ακρίδα.  

∆: Τελικά; 



282 

 

Μ: Τελικά η ακρίδα εξαφανισµένη. Εγώ έπεσα στο τοίχο και η ακρίδα εξαφανισµένη. 

∆: Και εσύ έκανες και ζηµιά στο ποδήλατο. 

Μ: Και µετά κύριε η ζακέτα µου, πετάχτηκε άλλη µια ακρίδα πάνω. Πάω στο σπίτι 

και βγάζω την ζακέτα και βλέπω την ακρίδα να προχωράει και µπαµ της δίνω µια και 

πέφτω µια στο χέρι µου πάνω στο τοίχο µπαµ! 

∆: Αχ αυτές τις ακρίδες! Άλλη φορά µη την φορέσεις αυτή την ζακέτα. 

Μ: ∆ε την έχω ξαναφορέσει. 

∆: Καλά έκανες!  Πες µου Χρύσα! ∆υνατά! 

Μ:  Μια φορά κάναµε βόλτες µε το ποδήλατο και ο ξάδελφος µου επειδή είναι λίγος 

ζωηρός είχε φύγει µε τους φίλους τους και εµείς τον ψάχναµε γύρω γύρω και 

ήµασταν µε τα ποδήλατα και µου έκαναν µια πλάκα και µε τρόµαξαν αλλά δεν έπεσα. 

∆: Προσπάθησαν να σε τροµάξουνε. Το λάθος το έκαναν τα παιδιά. 

Μ: Ναι! 

∆: Ένα άλλο σηµαντικό είναι ότι δεν µιλάµε και δε φωνάζουµε και δεν τροµάζουµε 

οδηγούς οποιοδήποτε οχήµατος είτε ποδηλάτου Γιώργο είτε αυτοκινήτου γιατί θα 

προκληθεί ατύχηµα. Εντάξει; Ωραία! Λοιπόν… Πες µου Κατερίνα! 

Μ: Υπάρχουν και άλλα οχήµατα, πατίνια και τέτοια. Με το ποδήλατο µπορεί να 

γλιτώσεις. Αν φοράς  κάποια πατίνια. 

∆: Τα rollers µπράβο! 

Μ: Εµένα µε είχαν τροµάξει και έκανα κολοντούµπα και τα ροδάκια προχώρησαν και 

µε έριξαν στον τοίχο. 

∆: Φορούσες προστατευτικά εσύ; 

Μ: Ναι, επιγονατίδες και στους αγκώνες. 

∆: Μπράβο ευτυχώς σε προστάτεψαν και δεν χτύπησες περισσότερο. Πες Γιάννη! 

Μ: Ήµασταν διακοπές στα Τρίκαλα το καλοκαίρι. 
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∆: Πες για τα Τρίκαλα! Έχουν εκεί ποδηλατόδροµο; 

Μ: ∆ε θυµάµαι! Στο χωρίο. 

∆: Στο χωρίο! Όχι, µέσα στα Τρίκαλα! 

Μ: Όχι! 

∆: Γι’ αυτό. Συγνώµη! 

Μ: Και ανεβαίναµε σε µια ανηφόρα µε ένα φίλο µου και αρχίζει αυτός ο φίλος και 

κουνάει τις ταχύτητες έτσι και κάνει κλακ κλακ και του φεύγει η αλυσίδα και πάει 

έτσι και πέφτει έτσι από πίσω και µέχρι το τέλος της κατηφόρας πέφτει έτσι από 

πίσω. Και πέφτει πάνω σε ένα αµάξι αλλά όχι δυνατά. 

∆: Το θέµα τι λάθος έκανε αυτός κατά την διάρκεια της οδήγησης; 

Μ: Πείραζε τις ταχύτητες. 

∆: Πείραζε τις ταχύτητες χωρίς λόγο. Τις άλλαζε, το µηχανισµό ενώ δεν χρειαζόταν 

και κάποια στιγµή χάλασε ο µηχανισµός. 

Μ: Κύριε χίλιες φορές χωρίς ταχύτητες ποδήλατο παρά µε ταχύτητες. 

∆: Αυτή είναι µια άλλη περίπτωση που πρέπει κάποιοι να την σκεφτούν όταν 

αγοράζουν ποδήλατο. Πες Εύη! 

∆: Ήταν ο αδελφός µου και είχε πάρει το ποδήλατο της αδελφής µου της Ελευθερίας 

και ήταν µεγάλο τόσο και είναι 4 χρονών και έκανε µε τις ξαδέλφης µου το ποδήλατο 

και πατάει φρένο και πατάει φρένο και πέφτει κάτω. 

∆: Πόσο χρονών ήταν; 

Μ: Τεσσάρων. 

∆: Ήταν ένας µικρός και πήρε το µεγάλο ποδήλατο  που ήταν µεγαλύτερο από το 

ύψος του. Και µπόρεσε και ανέβηκε πάνω; 

Μ: Υπήρχε ένας τοίχος που καθόµασταν. 
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∆: Μπορούσε να πατήσει εκεί και να ανεβεί. Μπράβο! Άρα κοιτάξτε το λάθος που 

έκανε αυτός ο µικρούλης και δε πρέπει να το κάνουµε εµείς! Το ποδήλατο πρέπει να 

είναι Λευτέρη ανάλογο µε το; 

Μ: Με το ύψος µας! 

∆: Με το ύψος µας. ∆ε µπορούµε να πάρουµε  ούτε πολύ µεγάλο ούτε πολύ µικρό. 

Πρέπει να είναι κάθε ποδήλατο και πρέπει να το ελέγχουµε όταν κάνουµε µια αγορά 

ποδηλάτου να είναι ανάλογο µε το ύψος µας. Ξέρετε πως βρίσκουµε σωστά το ύψος 

του ποδηλάτου;  

Μ: Να πω! 

∆: Ξέρεις Γιώργο; Πες! 

Μ: Όταν κάθεσαι και ακουµπάς τα πόδια σου στο έδαφος.  

∆: Μπράβο! Όταν κάθεσαι και µπορείς να ακουµπάς τα δυο σου πόδια στο έδαφος 

τεντωµένα. Να ακουµπάνε και τα δυο πόδια. Οι πατούσες ολόκληρες. Όχι οι µύτες 

γιατί µε τις µύτες δεν έχουµε καλό έλεγχο. Πρέπει να πατάει. 

Μ: Αυτό δε πρέπει να συµβαίνει και στην µηχανή; 

∆: Ναι, και στην µηχανή πρέπει να πατάνε κάτω τα πόδια. Αν δε πατάνε και είναι 

πάλι ψηλή είσαι επικίνδυνος και για τον εαυτό σου να προκαλέσεις ατύχηµα και να 

χτυπήσεις κάποιον. 

Μ: Κύριε!  

∆: Πες µου Βαγγέλη! 

Μ: Εµένα ένας ξάδελφος που είχε µια µηχανή αγωνιστική και έκανε προσπεράσει και 

ήταν κάτω τα φωτάκια και  γύρισε και έπεσε αλλά φορούσε κράνος και ειδική στολή. 

∆: Είχε καλό εξοπλισµό. 

Μ: Και  µετά αν δεν είχε στολή και κράνος θα είχε σκοτωθεί σίγουρα  και τώρα στην 

πλάτη του  έχουν µαζί σίδερα και δε µπορεί να γυρίσει το κεφάλι του. 

∆: Για όλη του τη ζωή; 
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Μ: Ναι! Γιατί είχε κάτι λακκούβες. 

∆: Περιµένετε λίγο. Να σας πω τι έχουµε αύριο. Εκτός από τις ασκησούλες τις δύο. 

Θέλω όλοι να κάνουµε µια προσπάθεια να φέρουµε γιατί έχετε φέρει ήδη υλικό που 

το έχω µαζέψει. Θέλω όλοι να προσπαθήσουµε να φέρουµε ή κάποια φωτογραφία 

από κάποιο ποδήλατο, από κάποιο ατύχηµα µε ποδήλατο. Εντάξει; Ή κάποιο άλλο αν 

το έχετε ήδη κρατήστε το να το φέρετε αύριο. 

Μ: Όσοι δεν έχουν εκτυπωτή; 

∆: Όσοι δεν έχουν εκτυπωτή να το εκτυπώσουν. 

Μ: Μπορούµε να βγάλουµε τις ίδιες φωτογραφίες; Να πάµε στο µαγαζί το Heaven 

και  να τραβήξουµε φωτογραφίες; 

∆: Αυτό που σκέφτηκες είναι πολύ ωραίο! Είναι δυνατόν να πάτε στο ίδιο µαγαζί και 

να διαλέξετε διαφορετικές φωτογραφίες. Αν εκτυπώσετε µια διαφορετική εσύ µια 

διαφορετική η Κλίντα. Θα µπείτε στο ίντερνετ και θα διαλέξετε να γράψετε ατύχηµα 

για ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση µε το ποδήλατο. 

Μ: Εγώ θα κατεβάσω βίντεο! 

∆: Βιντεάκι! Και βιντεάκι θα µπορούσες να φέρεις και να δούµε αλλά µάλλον 

βιντεάκι θα το δούµε στο YouTube από τον υπολογιστή. Θέλω όλοι να φέρετε µια 

φωτογραφία ή 5-6 σειρές µια είδηση που µπορείτε να βρείτε. Αν δε µπορείτε να την 

εκτυπώσετε και έχετε µόνο ίντερνετ µπορείτε να την αντιγράψετε. Μια µικρή είδηση 

που να έχει σχέση µε το ποδήλατο, µε την ασφάλεια του ποδηλάτου καθώς οδηγούµε, 

κάτι παράξενο που να είναι για το ποδήλατο αλλά µείνετε  περισσότερο στο ΚΟΚ. 

Κάποιο σήµα πάλι µπορείτε να φέρετε, βιβλία µε τον κώδικα. 

Μ: Davinch! 

∆: Με το ΚΟΚ Γιώργο µου! Θα ήθελα να κάνουµε προσπάθεια να φέρουµε όλοι κάτι. 

Εντάξει; Αν… ακούστε λίγο! Από εκεί και πέρα µπορείτε να ζητήσετε βοήθεια και 

από τη µαµά και από τον µπαµπά. Γεωργία και Χρύσα! Όσοι δεν έχετε ίντερνετ και 

να πείτε πως πρέπει, ποιο σήµα να προσέχω όταν οδηγώ µε το ποδήλατο και να σας 

πούνε αυτοί και να το ζωγραφίσετε. Και µια ζωγραφιά µε κάποιο πολύ σηµαντικό 

σήµα του ΚΟΚ. 
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Μ: Κύριε σαν αυτό το σήµα; 

∆: Μπράβο! Πολύ  ωραία! Ναι αυτό που δηλώνει ότι είναι ποδηλατοδρόµος και δεν 

επιτρέπεται η είσοδος. Όσοι έχετε ήδη το υλικό το κρατάτε µαζί µε το άρθρο που σας 

έδωσα σε ένα ωραίο φάκελο. Το φυλάτε στο φάκελο σας µε το υλικό και θα τα 

διαβάσουµε και θα τα δούµε όλα αύριο. Εντάξει; 

Μ: Κύριε! Να σας πω ένα ατύχηµα; 

∆: Πες Μανώλη! 

Μ: Ήµασταν µε την ξαδέλφη µου που είναι Ε΄ ∆ηµοτικού που πάει κολυµβητήριο και 

ήταν ένα παιδία από το κολυµβητήριο το καλοκαίρι και οι γονείς του δε το άφηναν να 

πηγαίνει σε µια κατηφόρα στον Άγιο Νικόλα και αυτό πήγαινε µε το ποδήλατο και 

περνούσε ένα σκουπιδιάρικο και έτρεχε και το πήρε το παιδί από κάτω από το 

σκουπιδιάρικό και το χτύπησε. 

∆: Το παιδί έζησε; 

Μ: Ναι, γιατί είχε γερά οστά. 

∆: Φορούσες κράνος, προστατευτικά; 

Μ: Όχι! 

∆: Σίγουρα θα το βοηθούσε αν φόραγε. 

Μ: Είχε έρθει διακοπές και δεν τον άφηνε ο παππούς του να παίρνει το ποδήλατο 

γιατί έκανε βλακείες και µια µέρα τον παρακαλούσε να τον αφήσει  κάνει ποδήλατο 

µε τα άλλα παιδιά και τον χτύπησε το σκουπιδιάρικο. 

∆: Έτσι φαίνεται ότι και αυτού του άρεσε να τρέχει και να κάνει βλακείες αυτός 

ευθυνόταν. Από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι το ποδήλατο είναι το ίδιο επικίνδυνο  

πολύ περισσότερο από το αυτοκίνητο γιατί στο αυτοκίνητο είσαι έστω 

προστατευµένος. Και να χτυπήσεις σε µια κολώνα θα κάνεις ζηµιά στο ποδήλατο σου 

και στην κολώνα και δε θα χτυπήσεις τόσο πολύ όσο µε το ποδήλατο γιατί και µε το 

ποδήλατο αν είσαι σε µια κατηφόρα και τρέχεις µπορείς να αποκτήσεις ταχύτητα 

σχεδόν ίση µε του αυτοκινήτου. Και φαντάσου µε το αυτοκίνητο είσαι 
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προστατευµένος πίσω από τις λαµαρίνες που είναι γερές και δυνατές ενώ µε το 

ποδήλατο είσαι απροστάτευτος ειδικά αν δε φοράς και κράνος και προστατευτικά. 

(Χτυπάει κουδούνι) 

 

5η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ (06.12.2013) 

∆: ∆άσκαλος 

Μ: Μαθητής 

 

∆: Καληµέρα σας! 

Μ: Καληµέρα σας! 

∆: Λοιπόν πάµε σήµερα αφού έχουµε κάνει την ιδεοθύελλα και έχουµε πει  όλες τις 

ωραίες ιδέες που είπαµε. Ηλία µου λίγο ήσυχα παρακαλώ! 

Μ: Είχα πάει σε µια θεία µου αλλά δεν ήταν εκεί. 

∆: ∆εν κατάλαβα για ποιο λόγο το λες; 

Μ: ∆εν είχα Ίντερνετ! 

∆: Εντάξει! ∆εν πειράζει! Λέω τις ιδέες µας που είπαµε στην ιδεοθύελλα. Τίτλος, 

εξώφυλλο, υπότιτλός, εικόνες και ζωγραφιές, περιεχόµενα, ονόµατα συγγραφέων, θα 

γράψετε τα δικά σας ονόµατα, φωτογραφίες ατυχηµάτων ποδηλάτων, περιπτώσει 

ατυχηµάτων, περιγραφή ατυχηµάτων, είδη ποδηλάτων, ποδηλατικοί αγώνες παλιοί 

και νέοι, διάσηµο ποδηλάτη, φωτογραφία, συνέντευξη µε ένα ποδηλάτη, εξέλιξη του 

ποδηλάτου, βιβλίο να έχει ενότητες, µάρκες ποδηλάτου, εξοπλισµός ποδηλάτου, 

σύγκριση παλιού  και νέου ποδηλάτου, εξοπλισµός ποδηλάτη, περίληψη ποδηλάτου 

στο οπισθόφυλλο, σλόγκαν και µαντινάδες, τραγούδι ποδηλάτη και  συνέχεια να το 

βάλλουµε στο βιβλίο, στο βίντεο. Επίσης, µπορούµε να βάλλουµε και τις ζωγραφιές 

µας να τις κάνουµε µια µέρα µια έκθεση κάτω στο κεντρικό χώρο στο σχολείο. 

Λοιπόν να τα δείξουµε λίγο. Να τα βάλλουµε πέρα στα µεγάλα θρανία να έχουµε και 



288 

 

κάποια άτοµα να τα προσέχουνε για να µην τα χάσουµε να γίνει µια έκθεση,  κάποια 

σήµατα από τα ποδήλατα και στην έκθεση αυτή τι άλλο µπορούµε να φέρουµε; 

Μ: Ποδήλατο! 

∆: Ποδήλατο είναι µια πολύ ωραία ιδέα Στέλιο! Αν µπορούµε να δείξουµε και ένα 

ποδήλατο. Αν έχουν ήδη δει τα περισσότερα παιδιά τι άλλο µπορούν να δουν; 

Μ: Σήµατα! 

∆: Σήµατα που θα κάνουµε ζωγραφιές µε σήµατα. Ωραία! 

Μ: Κάποια φωτογραφία από ατύχηµα! 

∆: Κάποια φωτογραφία µε ατύχηµα αλλά να µην είναι µε πολλά αίµατα και 

τροµάξουν τα παιδιά! Κάποια ποιο όπως αυτές που έχετε φέρει. Τι άλλο µπορείτε να 

βάλετε σε αυτά εκεί πάνω που θα βάλουµε τους πάγκους για να γίνει η έκθεση; Πες 

Ελισάβετ! 

Μ: Μπορούµε να βάλουµε ένα από το ποδήλατο. 

∆: Ένα εξάρτηµα κάποιου ποδηλάτη ή καλύτερα ή κάποιο ρούχο που να έχει πάνω 

φωσφοριζέ χρώµα και να έχει υλικό για την οδήγηση. Τι άλλο Κατερίνα;  

Μ: Κράνος! 

∆: Κράνος, επιγονατίδες να τις φέρει και να τις βάλει εκεί και να τις προσέχει για τη 

µέρα που θα γίνει η έκθεση. Έλα Γεωργία µου! 

Μ: Μπορούµε να βάλουµε και εικόνες µε ποδηλάτες. 

∆: Μπράβο! Πολύ ωραία ιδέα Γεωργία µου! Λοιπόν σήµερα θα  πάµε στον 

προγραµµατισµό στο πως θα δουλέψουµε και πως θα χωριστούµε σε οµάδες. 5 

λεπτάκια να συσκεφτούν οι οµάδες και να αποφασίσουν το όνοµα τους. Όσοι το 

έχουν βρει έλα Κλίντα µου! Ηλία µου σε παρακαλώ µπροστά σου. 

Μ: Μπορούµε να έχουµε ένα ποδηλάτη να µιλάει για τους αγώνες. 

∆: Λες να τον έχουµε καλέσει; 

Μ: Ναι! 



289 

 

∆: Μπράβο είναι ωραία ιδέα! Να είναι εκείνη την µέρα και να του κάνουν ερωτήσεις. 

Πολύ ωραία ιδέα Κλίντα να την σηµειώσω. 

Μ: Κύριε εµείς έχουµε βρει όνοµα! 

∆: Μπράβο! Έχουνε βρει όλες οι οµάδες όνοµα; Προφανώς όλες έχουν βρει! Η δικιά 

σου οµάδα έχει βρει Γιώργο; 

Μ: Όχι! 

∆: Αποφασίστε και οι τέσσερις, βρείτε και καταλήξτε και σε ένα όνοµα! ∆ε θα 

βάζουµε 2-3! Είστε όλοι οµάδα! Προτείνουµε κάποιο όνοµα.  Εσείς βγάλατε κάποιο 

όνοµα; 

Μ: Ναι! αυτοί οι δύο το έβγαλαν. 

∆: Εσείς δεν συµµετείχατε; 

Μ: Εµείς συµφωνήσαµε. 

∆: Τότε γιατί το λες έτσι «αυτοί το έβγαλαν»; Αυτοί το πρότειναν και εσείς 

συµφωνήσατε. Ποιο είναι το όνοµα σας; 

Μ: Genius  four. 

∆: Εσείς έχετε καταλήξει σε όνοµα; 

Μ: Οι τέσσερις! 

∆: Οι τέσσερις! Πολύ πετυχηµένο! Μπράβο! Εσείς έχετε καταλήξει σε όνοµα; 

Μ: Όχι! Τώρα ψάχνουµε! 

∆: Συζητάτε! Εσείς; 

Μ: Παρά 4 µας λένε! 

∆: Παρά 4! Μπράβο! Κρατάτε το όνοµα που είχατε αρχικά! Πολύ ωραία! Λοιπόν 

προσέξτε τώρα! Βρήκατε; ∆υνατά Κλίντα! 

Μ: Στρουφάκια! 



290 

 

∆: Μπράβο! Έχουµε το όνοµα από τις προηγούµενες οµαδικές δραστηριότητες. 

Γνωρίζετε ποιοι είναι οι γραµµατείς. Να δω σε κάθε οµάδα ποιος είναι ο γραµµατέας 

και ποιον θα έχετε και ποιος θα παρουσιάσει την οµαδική δουλειά. Μπορείτε σας 

παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Βρήκατε όνοµα; 

Μ: Ναι! 

∆: Πες το δυνατά Γιώργο! ∆εν κατάλαβα τίποτα! 

Μ:Οι Κίτσιδες και οι Τασούλες! 

∆: Οι Κιτσιδες και οι Τασούλες θέλετε; Μπορείτε να το βάλετε αν θέλετε αλλιώς 

µπορείτε να βάλετε και ένα πιο καλό.  Έχουµε όλες οι οµάδες γραµµατέα και 

παρουσιαστή; 

Μ: Ναι! 

∆: Μου αρκεί αυτό. Λοιπόν προσέξτε τώρα! Θέλω να σκεφτούνε οι οµάδες για πέντε 

λεπτά και να βρούµε το τίτλο που θα δώσουµε στο βιβλίο του ποδηλάτη. Μπορείτε να 

βρείτε κάποιο άλλο. Να δουλέψετε οµαδικά στο να βρείτε… Στέλιο µου θα το πεις 

στην οµάδα σου και µετά θα το παρουσιάσει η οµάδα. Οµαδικά θα προσπαθήσετε να 

µου κάνετε προτασούλες, δηλαδή προτάσεις, ιδέες για α)τίτλο, β) υπότιτλο, γ) … δεν 

γράφουν οι γραµµατείς βλέπω. Λοιπόν και την περίληψη. Άρα έχετε αρκετή δουλίτσα 

έχετε να φτιάξετε περίληψη, ένα κείµενο 10-12 σειρές.  Εντάξει; Τίτλο, υπότιτλο, την 

περίληψη και µια ιδέα για την ζωγραφιά στο εξώφυλλο. ∆) τι θέλετε για εξώφυλλο. 

Τι θέλετε να δείχνει το εξώφυλλο. Εντάξει; Ωραία! Άρα κάθε οµάδα.. στο τι θέλετε 

να δείχνει το εξώφυλλο θέλετε να βάλουµε µια ζωγραφιά να την έχει ζωγραφίσει ένα 

παιδί  ή µια φωτογραφία που να είναι από κάτι άλλο; Μπορείτε να προτείνετε την 

ιδέα σας. Μπορούν να συµµετέχουν όλοι στην οµάδα. Όλοι να βοηθήσουν και όλοι 

να πουν τις ιδέες τους. 

Μ: Κύριε αν κάνουµε µια ζωγραφιά θα την ζωγραφίσουµε τώρα; 

∆: Ναι! Οι οµάδες … επειδή πραγµατικά δε µπορώ να φωνάζω οι οµάδες να 

µαζευτούν κοντά κοντά. Μπράβο! Όσο γίνεται χαµηλόφωνα και ξεκινήσετε. Έχετε 

τέσσερα πράγµατα. Λοιπόν έχουµε όχι ένα τέταρτο. Εδώ έχουµε και την περίληψη. 

Να το εξηγήσουµε πρώτα. Τίτλο µπορεί η κάθε οµάδα να προτείνει και ένα και δυο 
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και τρεις τίτλους. Θα καταλήξουµε µετά µε ψηφοφορία. ∆υο τρεις τίτλους! Μη 

βάλετε παραπάνω. ∆υο καλούς πετυχηµένους. Συζητήστε τους ποιους θα προτείνεται. 

Υπότιτλος µπαίνει κάτω από τον τίτλο. Άρα ο τίτλος είναι το βιβλίο του ποδηλάτη 

και υπότιτλος µπορεί να είναι όσα πρέπει να ξέρουµε για το ποδήλατο. Κάπως έτσι. 

Μια φρασούλα από κάτω. Άρα τίτλος ξέρω εγώ «το βιβλίο του ποδηλάτη», υπότιτλος 

«όσα πρέπει να ξέρουµε για το ποδήλατο» µε µικρότερα γραµµατάκια και περίληψη 

εδώ τώρα. Κάτσε να πούµε πρώτα το εξώφυλλο και µετά την περίληψη. Εδώ τώρα 

στο εξώφυλλο θα κάνετε την πρόταση σας. Θέλετε να είναι µια ζωγραφιά από 

κάποιον εδώ που ζωγραφίζει ωραία, να ζωγραφίσουν κάποια παιδιά για το εξώφυλλο 

κάτι σε Α4 και µετά να αποφασίσουµε µε ψηφοφορία; Να µια ιδέα!  Γιώργο! Άλλη 

πρόταση! Θα είναι µια φωτογραφία αστεία που να δείχνει ένα ποδήλατο που υπάρχει 

ένα ατύχηµα κάπως αστείο; Και αυτή είναι µια πρόταση. Σκεφτείτε ιδεούλες και οι γ) 

η περίληψη. Προσέξτε τώρα! Η περίληψη είναι να πείτε σε 10-12 σειρές τι περιέχει 

το ποδήλατο. Αρά σας χρειάζεται αυτό εδώ. ∆ηλαδή θα ξεκινήσετε και θα πείτε στο 

βιβλίο αυτό µπορείτε να διαβάσετε για ατυχήµατα που αφορούν το ποδήλατο και θα 

κάνετε δυο παραγραφούλες. Πέντε και πέντε σειρούλες για τα πραγµατάκια που 

έχουµε πει εδώ. Μη βάλετε στην περίληψη ότι µπορείτε να διαβάσετε για το τίτλο. 

Θα πείτε για πράγµατα που θα είναι µέσα στο βιβλίο. Ούτε το υπότιτλο, ούτε το 

εξώφυλλο. Πολύ απλά όποιος δε συµµετέχει εγώ θα κάνω οµάδα µε δυο άτοµα. Οι 

άλλοι έχετε πάει πολύ καλά. Έχετε κάνει πολύ καλά δουλειά. Όταν την δείτε στο 

τέλος θα πείτε µπράβο στους εαυτούς σας µόνοι σας. Θα σας  θαυµάσει όλο το 

σχολείο και στην έκθεση µπορεί να γίνει κάτι και στο βιβλίο προτού το δέσουµε. 

Εντάξει; Οπότε ας ξεκινήσουµε και παράλληλα σε  θα έρχοµαι κοντά  σε ότι βοήθεια 

θέλετε. Οπότε αρχίζουµε τίτλο, υπότιτλο, την περίληψη 10-12 σειρές και τι θέλετε να 

δείχνει το εξώφυλλο. Άρα κάθε οµάδα θα µου δώσει ένα φίλο χαρτί πάνω να γράφει 

το όνοµα της και από κάτω να γράφει τίτλος αυτό υπότιτλος αυτό. Όπως τα έχω µε τη 

σειρά.  

 ( Τα παιδιά δουλεύουν οµαδικά) Ζητάνε βοήθεια από τον εκπαιδευτικό.  

Μ: Κύριε! 

∆: Έλα! 

Μ:  Εκεί που θα προτείνουµε το εξώφυλλο θα το γράψουµε µέσα στο κείµενο; 
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∆: Όχι µέσα την περίληψη. Ξεχωριστά. Εξώφυλλο προτείνουµε µια ζωγραφιά από 

κάποιο παιδί. Η περίληψη είναι ξεχωριστό κείµενο, µόνο του. ∆υο παραγραφούλες 

πέντε και πέντε σειρές για το τι θα έχει µέσα το βιβλίο. 

Μ: Γράφουµε την περίληψη αφήνουµε µια σειρά δυο… 

∆: Ξεχωριστό! Ναι! Ωραία! Μπράβο! Η γραµµατέας είναι η Χρύσα; 

Μ: Ναι! 

∆: Και οι άλλοι λέτε τις ιδέες; 

Μ: Ναι! 

∆: Για το τίτλο έχετε βρει κάποιες ιδέες; 

Μ: Έχω βρει τον υπότιτλο. Το ποδήλατο κοµµάτι της ζωή µας και της µεταφοράς 

µας.  

∆:  Μπράβο! Πολύ ωραίος! Εγώ µε τίποτα δε θα µπορούσα να τον σκεφτώ. Μπράβο! 

Και τον τίτλο βρείτε! Να είναι κάπως έξυπνος! Ο τίτλος όσο πιο έξυπνος και αστείος 

και αν είναι θα είναι πολύ πετυχηµένος. 

Μ: ∆ηλαδή αυτό θα το κάνουµε τίτλο ή υπότιτλο. 

∆: Αυτός είναι υπότιτλος. Συνεχίστε! 

Μ: Κύριε! 

∆: Έλα! Έχετε βρει τίτλο ή υπότιτλο; 

Μ: Λένε ότι  είναι για το σπίτι τους! 

∆: Όχι δεν είναι για το σπίτι τους! 

Μ: Το χόµπι γράφεται έτσι; 

∆: Ναι, το χόµπι έτσι γράφεται! ∆ε θα κολλήσουµε τώρα πως γράφεται το χόµπι. 

Μ: Έτσι δεν γράφεται στα αγγλικά; 
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∆: Αλλιώς γράφεται στα ελληνικά και αλλιώς στα αγγλικά. Το θέµα είναι τώρα ότι 

εµείς βρήκαµε το όνοµα της οµάδος. Το περνάµε αυτό. Πάµε να βρούµε τίτλο, 

υπότιτλο για το βιβλίο µας. Ο τίτλος µας πρέπει να είναι έξυπνος, λίγο αστείος. 

Μ: Ο δρόµος είναι επικίνδυνος. 

∆: Ωραίος είναι αλλά πρέπει να έχει και σχέση µε το ποδήλατο. 

Μ: Κύριε πειράζει να βάλουµε µόνος στο ποδηλατόδροµο; 

∆: Και αυτός καλός είναι. Λοιπόν για εδώ πέρα. Πως πάτε εδώ; 

Μ: Καλά! 

∆: Το ξέρω ότι πάτε καλά. Εδώ είναι τραγουδάκι για τέτοιο… εδώ το φυλάει ο 

Βαγγέλης. 

Μ: Θα το βάλουµε για υπότιτλο. 

∆: Κάποιες από αυτές τις φράσεις θα τις βάλετε για υπότιτλο; 

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Άρα για υπότιτλο την µαντινάδα. Για τίτλο; 

Μ: Οι τέσσερις µε τα ποδήλατα. 

∆: Οι τέσσερις µε τα ποδήλατα! Καλό είναι αρά πρέπει να είναι ο τίτλος για όλο το 

βιβλίο της τάξης. 

Μ: Α!! 

∆: Ψάχνουµε τίτλο για το βιβλίο µας που θα έχει σχέση µε το ποδήλατο. Άρα ο τίτλος 

πρέπει να είναι έξυπνος, λίγο αστείος, δηλαδή έτσι ώστε να το διαβάζει κάποιος όπως 

το Ηµερολόγιο ενός Σπασίκλα. Εντάξει;  Πρέπει λίγο να σου τραβήξει την προσοχή. 

Ωραία! Μετά κάντε και την πρόταση σας τι θέλετε να δείχνει το εξώφυλλο και µετά 

πάµε στην περίληψη που πρέπει να είναι ένα κειµενάκι 10-12 σειρές. Μη χάνετε το 

χρόνο σας γιατί έχετε ακόµα 20 λεπτά!  

Μ: Έχουµε χρόνο! 
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∆: Θα πρέπει να τα διαβάσουµε κιόλας! 

Μ: Κύριε! 

∆: Ακούω! 

Μ: Τίτλος «Οι µεθυσµένοι ποδηλάτες». 

∆: Άκου λίγο. Θα είναι ένας τίτλος για ένα βιβλίο που θα µείνει στο σχολείο. Θα είναι 

η δουλειά ολόκληρης της ΣΤ΄ Τάξης. Θα είναι τα ονόµατα όλων σας. Εγώ δε σας λέω 

µπορείτε να τον βάλετε αλλά πρέπει να είναι αστείος και έξυπνος. 

Μ: Ο ποδηλάτης του δρόµου! 

∆: Ωραίος είναι ως τίτλος! Αν δεν υπάρχει άλλη πρόταση µπορούµε να κρατήσουµε 

αυτή, δηλαδή να την δώσουµε σε ψηφοφορία. 

Μ: Ο ποδηλάτης του σύγχρονου ποδήλατου! 

∆: Ο ποδηλάτης του σύγχρονου ποδήλατου. Μπορείτε να το φτιάξετε καλύτερα! 

Μ: Ο σύγχρονος ποδηλάτης! 

∆: Ο σύγχρονος ποδηλάτης! Πιο καλό! Επίσης, βρείτε υπότιτλους όπως είπα από ένα 

χώρο που αφορά το ποδήλατο. Μια µεγαλύτερη φράση είναι ο υπότιτλος. Εντάξει; 

Πείτε τι θέλετε να έχει το εξώφυλλο και µετά δουλέψτε την περίληψη. Επίσης, 

µπορείτε να µοιραστείτε. Να ψάχνουν αυτοί οι δύο το τραγούδι και εσείς να γράφεται 

την περίληψη. Απλώς µετά να το δώσετε µαζί.  

Μ: Εγώ θα την γράψω την περίληψη! 

∆: Εσύ θα την γράψεις την περίληψη; Μπορείς; Πρέπει να έχεις την λίστα από εδώ. 

Να τη κάνεις κείµενο. ∆ηλαδή µπορείς να λες στο βιβλίο µας µπορείτε να δείτε 

φωτογραφίες από ατυχήµατα. 

 Μ: Κύριε! 

∆: Έρχοµαι Λευτέρη µου! Κάτι άλλο που µπορείτε να δείτε είναι όπως είστε οι 

τέσσερις να µοιραστείτε και να πείτε εµείς ψάχνουµε τίτλο και υπότιτλο και εµείς 

γράφουµε την περίληψη. Εντάξει;  
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Μ: Αντί για υπότιτλο µπορούµε να γράψουµε σλόγκαν; 

∆: Ναι, και αυτό µπορεί να γίνει. Έλα Λευτέρη! 

Μ: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.  

∆: Έχετε σκεφτεί τίτλο; Τι κάνετε εσείς οι δυο; 

Μ: Εµείς το τίτλο και τον υπότιτλο και τα κορίτσια την περίληψη. 

∆: Πολύ ωραία! Η περίληψη είναι από αυτά που έχουµε για το βιβλίο µας. Μπορείτε 

να βρείτε φωτογραφίες από ατυχήµατα, περιπτώσεις. 

Μ: Κύριε µπορούµε να το γράψουµε σαν ποιηµατάκι; 

∆: Ναι, και αυτό µπορεί να γίνει, να το γράψετε σαν ποιηµατάκι αν µπορέσετε αλλά 

θα σας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι η περίληψη µπορεί να γίνει ως 

ποιηµατάκι. Είναι µια άλλη εναλλακτική λύση. Άµα βγει καλό, άµα το ψηφίσουν τα 

παιδιά θα µπει αυτό.  

Μ: Μπορούµε να γράψουµε και δυο προτάσεις; 

∆: Ναι, µπορείτε να γράψετε και δυο προτάσεις. Εντάξει; 

∆: Στέλιο έχει βρει καµία; 

Μ: Όχι! 

∆: Πες Γιάννη εσύ; 

Μ: Ναι. Το ποδήλατο και ο γύρος του κόσµου σε 80 ηµέρες. Το άλλο. Ο  Τσάρλι και 

το εργαστήριο του ποδηλάτου. Όπως λέµε ο Τσάρλι και το εργαστήριο σοκολάτας. 

∆: Α.. όπως λέµε ο Τζακ και το εργαστήριο της σοκολάτας αλλά θα πρέπει µετά το 

βιβλίο να έχει το Τζάκ µετά. 

Μ: Τράβα πετάλι και πάτα το φρένο. 

∆: Τράβα πετάλι και πάτα το φρένο. Πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ πετυχηµένος σαν 

τίτλος.  

Μ: Μα κύριε; 
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∆: Είναι καλός για τίτλος αυτός; 

Μ: Εγώ είπα για τον Τσάρλι! 

∆: Γιάννη µου άκου λίγο αφού ήδη η πρόταση σου δείχνει  ότι είναι… προχωράµε 

ποιο κάτω. Μη κάθεστε µια ώρα και χάνεται χρόνο. Έχετε να δώσετε τίτλο, υπότιτλο, 

την περίληψη. Μοιραστήκατε µεταξύ σας; Γιατί δεν ξεκινάει κάποιος να γράψει την 

περίληψη; 

Μ: Όχι! Θα τα κάνει η γραµµατέας. 

∆: Ναι, είναι η γραµµατέας αλλά πρέπει να βρείτε εσείς τον τίτλο και ας γράψει η 

Χρύσα που είναι γραµµατέας την περίληψη και εσείς ασχολειθείται µε τον τίτλο, 

υπότιτλό και το εξώφυλλο και θα τους λέτε τις ιδέες τους. Εντάξει; ∆ε θα προλάβετε 

αλλιώς.  Ακούστε λίγο! Αν µου δώστε δυο φύλλα γιατί µπορείτε να µοιραστείτε ως 

οµάδα θα πρέπει να γράφετε το όνοµα της οµάδας πάνω πάνω. Αν ας πούµε οι 

αρµοδιότητες στην οµάδα και κάποιοι φτιάξουν την περίληψη οι υπόλοιποι µπορούν 

να ασχοληθούν µε τον τίτλο, υπότιτλό και το εξώφυλλο. Όλοι όµως να βοηθάνε…. 

Ένα φύλλο χαρτί Παναγιώτη και να βρείτε τίτλο και υπότιτλο.  

Μ: Τα βρήκαµε! 

∆: Τον έχετε βρει; 

Μ: Ναι! 

∆: Και κάνετε την περίληψη. Ωραία! Επειδή έχουν βρει εδώ κάνουν όλοι την δουλειά 

τα παιδιά. Εσείς έχετε βρει κάποιον άλλον τίτλο; 

Μ: Τον γύρω του κόσµου µε το ποδήλατο. 

∆: Αυτό έχετε  γράψει. Εσύ το πρότεινες αυτό; 

Μ: Όχι!  

Μ:Εγώ! 

∆: Ποιο πρότεινες; 

Μ: Αυτό κύριε! 
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∆: Εσύ Παναγιώτη; 

Μ: Με ογδόντα ροδίτσες. 

∆: Πάντως ως πρόταση είναι καλή. 

Μ: Εγώ του είπα του βλάκα. 

∆: Μη τον αποκαλείς βλάκα. Υπότιτλο άλλο εκτός από αυτόν που έχουν βάλλει τα 

κορίτσι;  

Μ: Ναι! 

∆: Άλλος ο τίτλος και άλλος ο υπότιτλος. Ένας µεγάλος τίτλος και ένας υπότιτλος. 

Μπορείτε να σκεφτείτε µερικά σλόγκαν. Σκεφτείτε µερικά σλόγκαν για το ποδήλατο. 

Εντάξει; 

Μ: Το ποδήλατο µου είναι σουπερ ντούπερ δυνατό. 

∆: Ναι, είναι ένα σλόγκαν αλλά συνήθως το σλόγκαν έχει και οµοιοκαταληξία.  

Μ: Κύριε!  

∆: Έρχοµαι!.. Μπορείτε να πείτε στο βιβλίο µας µπορείτε να βρείτε φωτογραφίες µε 

ποδήλατα, περιπτώσεις ατυχηµάτων ναι αλλά σε κείµενο, σε δυο παραγράφους. Εδώ 

η οµάδα πως πάει; 

Μ: Είµαστε στην περίληψη. 

∆: Μπράβο! Ήδη προχωράτε. Πολύ καλά. Έχετε µόνο 15 λεπτά ακόµα. Εντάξει. 

Γρήγορα προχωρήστε. Η περίληψη είναι σχετικά εύκολη. Έχετε να πείτε στο βιβλίο 

αυτό µπορείτε να βρείτε φωτογραφίες ατυχηµάτων, περιπτώσεις ατυχηµάτων µε 

ποδήλατο. Από αυτά που είναι. ∆ε θα τα βάλετε όλα. Μερικά δε µπαίνουν µέσα στο 

βιβλίο στην περίληψη. Μπορείτε να πείτε ότι µπαίνει ένα cd στο τέλος αν υπάρχει. 

Και το τίτλο της οµάδας βάλτε πάνω. Ωραία! Εσείς ασχολείστε µε την περίληψη; 

Μ: Ναι! 

∆: Η Ελισάβετ γράφει την περίληψη; 

Μ: Ναι! 



298 

 

∆: Τίτλος; 

Μ: Ο ποδηλάτης του τρόµου! 

∆: ∆εν είναι κακός. 

Μ: Εγώ είπα ο ποδηλάτης του νόµου! 

∆: Α!! Πιο ωραίο! Γιατί πάει να πει ότι ακολουθεί το νόµο και θα είναι και σπάνιος 

τίτλος.  

Μ: Κύριε πειράζει εδώ που έκανα λάθος και το έσβησα; 

∆: Όχι, δε πειράζει. Μετά θα το γράψετε σε χαρτί για να είναι όλα ίδια. Έρχοµαι σε 

ένα λεπτό. Εντάξει βοηθήσατε εδώ; 

Μ: Ναι κύριε,  είπαµε  σήµερα να βρεθούµε το απόγευµα. 

∆: Μαζί µε τα κορίτσια; 

Μ: Όχι, εγώ µε τον Παναγιώτη.  

∆: Εδώ να βοηθήσετε Ηλία µου. 

Μ: Θα βρεθούµε το απόγευµα. 

Μ: Το απόγευµα δε µπορώ. 

∆: Το απόγευµα έχει δραστηριότητα. Ο σκοπός είναι να βοηθείστε εδώ. ́  

Μ: Κύριε έχω γράψει την περίληψη! 

∆: Περιλαµβάνει αυτά που θα υπάρχουν στο βιβλίο; 

Μ: Ναι! 

∆: Λοιπόν ακούστε λίγο γιατί βλέπω ότι έχετε ξεχάσει στο τι θα βάλλουµε στο 

εξώφυλλο. Μη ξεχάσετε τι θέλετε να δείχνει το εξώφυλλο. 

Μ: Κύριε βάζουν ψηλές κάλτσες; 

∆: Ναι! 
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Μ: Και γυαλιά; Για να ζωγραφίσω. 

Μ: Κύριε, οι ποδηλάτες δεν πρέπει να είναι στους δρόµους.  

∆: Το έχετε γράψει στην περίληψη; 

Μ: Ναι, το έχουµε γράψει. 

∆: Τι έχετε γράψει στην περίληψη; Ότι στο βιβλίο αυτό µπορείτε να βρείτε… 

Μ:  Στο βιβλίο αυτό θα σας δείξουµε γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουµε µε το ποδήλατο 

στο δρόµο. Στην συνέχεια θα σας δείξουµε τα ατυχήµατα που έγιναν στο δρόµο µε 

ποδήλατα γιατί οι ποδηλάτες δεν πήγαν πάνω στο ποδηλατόδροµο και δεν 

ακολούθησαν τα σήµατα.  

∆: Αρκετά καλό. Πρέπει να βάλετε και άλλα. 

Μ: Ναι, κύριε αφού είναι 6 σειρές ακόµα.. 

∆: 5-6 σειρές θέλει και ολοκληρώθηκε. 6 και 6 12. Βάλτε και τα άλλα πράγµατα για 

την εξέλιξη του ποδηλάτου, την ιστορία του. 

Μ: Να πάρω εγώ µια κόλλα να ζωγραφίζω κιόλας; 

∆: Το εξώφυλλο θες; 

Μ: Ναι! 

∆: Πρώτα θα πεις τι θα δείχνει το εξώφυλλο. Θα πεις εµείς προτείνουµε να δείχνει 

µια ζωγραφιά από κάτι. 

Μ: Κύριε! 

∆: Έλα Κλίντα µου! 

Μ: Να σας το διαβάσω; 

∆: Θα µου το διαβάσεις µετά που θα το προτείνετε. Το θέµα είναι… 

Μ: Θέλουµε να ξέρουµε ποιο είναι το ποιο ωραίο! 
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∆: ∆ύο κάνετε ταυτόχρονα; Να µοιράζεστε. Καλύτερα είναι να το συνδυάζετε και να 

βγάλετε ένα. 

Μ: Μπορούµε να βγάλουµε δυο περιλήψεις. 

∆: Μπράβο δύο περιλήψεις και να τις προτείνουµε. … Έχετε σκεφτεί για το 

εξώφυλλο εσείς; Πες Λευτέρη µου! 

Μ: ∆ε µπορούµε να βρούµε! 

∆: Έλα µωρέ ένα ωραίο βιβλίο τι εξώφυλλο έχει; Τίτλο; Βρείτε ένα επιτυχηµένο 

τίτλο! 

Μ: Βρήκα! Εγω και το ποδήλατο. 

∆: Ωραίο! 

Μ: Προσπαθούµε να βρούµε άλλο ένα! 

∆: Από κάτω! Ένα υπότιτλο, µια φράση που να περιλαµβάνει περισσότερα πράγµατα.  

Ένα υπότιτλο. 

Μ: Ένα τίτλο και ένα υπότιτλο. 

∆: Ένα τίτλο και ένα υπότιτλο για να το διαλέξουµε. Θα ψηφίσουµε και θα 

διαλέξουµε. Ωραία! Έλα Ηλία µου! 

Μ: Κύριε δε µπορούµε να σκεφτούµε. Κάνουν αυτοί οι δυο ςςς. 

∆: Ναι, αλλά αυτή την ώρα είναι µια οµαδική προσπάθεια και αυτή τη  τι στιγµή όλη 

την δουλειά την κάνει η Γεωργία, η Χρύσα και εσύ λιγότερο. Ακούστε! Ηλία και 

Βαγγελιώ! Εδώ για το τίτλο καταλήξατε εδώ; 

Μ: Κύριε δε µου έρχεται άλλος. 

∆: ∆ε σου έρχεται άλλος; Εγώ θέλω να σκεφτείς κάποιον άλλον. Μπορείς να βρεις 

καλύτερο. Παναγιώτη µου ωραία είναι τα αστεία αλλά τώρα ψάχνουµε κάτι για να 

γράψουµε τίτλο για το βιβλίο. Το πιο πετυχηµένο θα το διαλέξουν οι µαθητές και θα 

το βάλλουµε γιατί να µην είναι αυτός ο πρόχειρος; 

Μ: Κύριε! Με µια ρόδα ο γύρος του  κόσµου! 
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∆: Ναι, αλλά έχει δυο ρόδες. Είδες πόσο ωραίος είναι. 

Μ: Με δυο ρόδες ο γύρος του κόσµου. 

∆: Ο γύρος του κόσµου πάνω σε δυο ρόδες.  Είναι πολύ ωραίος. Μπορείτε να τον 

προτείνεται ως δεύτερη. 

Μ: Κύριε! 

∆: Έρχοµαι Κατερίνα µου! 

Μ: Τις επιγονατίδες και το κράνος να το κρατάω; 

∆: Ναι, όταν κάνουµε την έκθεση. 

Μ: Κύριε τελειώνουµε! 

∆: Μπράβο! Πολύ ωραία! Έκανες την περίληψη; 

Μ: Ναι! 

∆: Τίτλο και υπότιτλο έχουµε; 

Μ: Ναι! 

∆: Μη ξεχάσετε τι θα προτείνετε για εξώφυλλο. Λοιπόν 5 λεπτάκια έχετε ακόµα ή 

µάλλον να αφήσουµε λίγο χρόνο ακόµα. Πόσες οµάδες τελειώνουν;  

Μ: Οι τρεις! 

∆: Είναι οι µισές. Θα αφήσουµε λίγο περισσότερο χρόνο σε περίπτωση και θα 

κάνουµε την ανάγνωση την επόµενη φορά, δηλαδή την παρουσίαση… Μπράβο! 

Πολύ ωραία! Μετά την περίληψη έχετε το εξώφυλλο. Κάποιοι να σκέφτονται για το 

εξώφυλλο. Εντάξει; Μπορείτε να προτείνετε µια ζωγραφιά από ένα παιδί που την έχει 

αλλά να έχει σκεφτεί πρώτα το θέµα. Εντάξει; Μη τι κάνεις τώρα ακόµα. Χρειάζεται 

να την κάνουµε σε Α4. … Έχουµε βρει τίτλο, υπότιτλο; 

Μ: Ναι! Και σλόγκαν! 

∆: Και σλόγκαν ας τα ακούσω λίγο. 

Μ: Ο ποδηλάτης του δρόµου.  
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∆: Ωραία! 

Μ:Υπότιτλος: Οδηγάω και πετάω  και µετά χαµογελάω! 

∆: Πολύ ωραία! 

Μ: Εγώ βρήκα το χαµογελάω! 

∆: Πολύ ωραία! Είδατε όλοι συνεργαστήκατε. Μπράβο! 

Μ: Γράψαµε και την περίληψη. 

∆: Και την περίληψη και τώρα προχωράτε στο εξώφυλλο. Πολύ ωραία τα πάτε! 

Μ: Το εξώφυλλο να είναι µια µπανάνα για ράµπα και να είναι πάνω στη µπανάνα ένα 

ποδήλατο. 

∆: Ωραία! Ένας ποδηλάτης να είναι πάνω σε µια µπανάνα. Αυτή είναι µια καλή ιδέα 

αλλά συζητήστε το λίγο γιατί είναι λίγο χιουµοριστικό. Μπορείτε να το σκεφτείτε 

λίγο παραπάνω. Όλη η ζωγραφιά και το ποδήλατο πρέπει να έχει σχέση µε το 

ποδήλατο. 

Μ: Μπορούµε να δείξουµε µισά  ατυχήµατα από ποδήλατα, µισά είδη ποδηλάτων. 

∆: Όλα αυτά στο εξώφυλλο θα είναι πολύ φορτωµένο πολύ. Θέλουµε να είναι κάτι 

που θα τραβάει το µάτι και το εξώφυλλο. Το βιβλίο να είναι κάτι που θα το δει ο 

άλλος και να του τραβήξει το ενδιαφέρον. 

Μ: Τα ποδήλατα που είναι µε σκεπή από πάνω. 

∆: Να βάλλουµε κάτι τέτοιο; 

Μ: Ναι και πάνω από την σκεπή να βάλλουµε ένα άλλο ποδήλατο. 

∆: Ναι! Γράψτε το σαν πρόταση να ξέρουµε να το πούµε στα παιδιά. 

Μ: Κύριε µπορούµε να βάλλουµε στο εξώφυλλο ένα ποδηλάτη πάνω στο ποδήλατο 

και από πίσω ότι είναι ασφαλές προς το περιβάλλον.  

∆: Ένας ποδηλάτης και τι ακριβώς; Στην µπλούζα του να το γράφει αυτό; 
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Μ: Όχι, να κόψουµε ας πούµε και να εκτυπώσουµε ένα ποδηλάτη, να κόψουµε και 

µια γη και να το κολλήσουµε. 

∆: Πάνω σε µια υδρόγειο ε;; Πολύ ωραία ιδέα Γιάννη! Ένα ποδηλάτης πάνω σε µια 

υδρόγειο και να γράφετε είναι ασφαλές για το περιβάλλον. Αυτό είναι για το 

εξώφυλλο; 

Μ: Ναι! Μπορούµε να το κάνουµε και ξεπαρτικοτούρα. 

∆: Ναι, να κάνετε µια ζωγραφιά και να  βάλετε ένα ποδηλάτη πάνω. Ωραία! Πολύ 

ωραία ιδέα! …Είµαστε εντάξει;  

Μ: Ναι! 

∆: Για το εξώφυλλο; 

Μ: Ναι, να ζωγραφίσει κάποιος ένα ποδήλατο µε έναν ποδηλάτη.  

∆:Κάτι απλό ε; 

Μ: Ναι, να φοράει κράνος, επιγονατίδες. 

∆: Να είναι σωστά ντυµένος µε όλο τον εξοπλισµό. 

Μ: Και θα κάνουµε µια πινακίδα µπροστά. 

∆: Άρα ένας ποδηλάτης µε τον σωστό εξοπλισµό και µια πινακίδα του οδικού 

κώδικα. Ωραία! Λοιπόν πάτε πολύ καλά! Στην περίληψη γράφεται δυο πινακάκια 

ξεχωριστά; 

Μ: Ναι, αυτό είναι. 

∆: Λοιπόν εδώ η οµάδα; 

Μ: Τελειώνουµε!  

∆: Για να σας ακούσω! Ηλία µου πως πάει η δουλειά; 

Μ: Η Γεωργία είναι η γραµµατέας. 

∆: Έχεις βοηθήσει εσύ στην περίληψη; 
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Μ: Ναι! 

∆: Σίγουρα; Αυτό το βιβλίο Ηλία τι θα περιλαµβάνει; Αυτό που θα κάνει όλη µαζί η 

τάξη. 

Μ: Για ένα ποδήλατο. 

∆: Όχι µόνο για ένα ποδήλατο. 

Μ: Γενικά για τα ποδήλατα. 

∆: Γενικά για τα ποδήλατα. Για πες! 

Μ: Για τους ποδηλάτες. 

∆: Και τι θα έχει µέσα το βιβλίο; 

Μ: Για το πώς πέφτουν; 

∆: Για τα ατυχήµατα. 

Μ: Για τα σήµατα. 

∆: Για τα σήµατα οδικής κυκλοφορίας. 

Μ: Να προσέχουµε, πότε πρέπει να σταµατάµε. 

∆: Τι άλλο θα έχει το βιβλίο; 

Μ: Αυτά! 

∆: Και  άλλα πράγµατα θα έχει το βιβλίο; Τι άλλα είπαµε Παναγιώτη; 

Μ: Τις πινακίδες και τα σήµατα. 

∆: Αυτό το είπε ο Ηλίας. Τι άλλο θα έχει εκτός από τα σήµατα και τις πινακίδες; Τι 

άλλο θα περιλαµβάνει το βιβλίο; 

Μ: Το ποδηλατόδροµο. 

∆: Τα είπαµε! Άλλα πράγµατα που θα έχει το βιβλίο;  

Μ: Τον έλεγχο που πρέπει να κάνει ένας ποδηλάτης. 
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∆: Μπράβο! Τον έλεγχο που πρέπει να κάνει ένας ποδηλάτης. 

Μ: Τον εξοπλισµό του ποδηλάτου. 

∆: Μπράβο! Τον εξοπλισµό του ποδηλάτου. Μπράβο και αυτό µπαίνει στην 

περίληψη. Ωραία! Συνεχίστε κορίτσια. Εδώ τα παιδιά έχουν τελειώσει. 

Μ: Κύριε! 

∆: Έλα Ηλία µου έρχοµαι! Λοιπόν 

Μ: Να γράψουµε και δυο µαντινάδες; 

∆: Πείτε και δυο µαντινάδες! Α! ακούστε και στο τίτλο θα µπορούσαµε να βάλουµε 

και µια κρητική µαντινάδα. Άρα και τώρα έχετε χρόνο.  

Μ: Άρα κύριε να το σβήσουµε; 

∆: Όχι να µην το σβήσετε! Είναι άλλη µια πρόταση για τίτλο. Αυτό εξηγώ! Ή βάλτε 

µια κρητική µαντινάδα για υπότιτλο! Εντάξει; 

Μ: Κύριε! 

∆: Με το ποδήλατο να έχει σχέση η µαντινάδα.  

Μ: Κύριε τελειώσαµε εµείς. Είναι 6-8-12. 

∆: Μπράβο! Ωραία!  

Μ: Για τη ζωγραφιά τι θα γράψετε; 

∆: Θα γράψετε εδώ. Στο εξώφυλλο θέλουµε να έχει µια ζωγραφιά ενός… εσείς θα 

προτείνετε τι θέλετε να έχει. Πες Λία µου την ιδέα σου. 

Μ: ∆ε µας έχει προτείνει τίποτα 

∆: Κάτι σας έχει προτείνει.  

Μ: Όχι, δεν µιλάει. 

∆: Μανώλη την στεναχωρείς µε αυτά που λες.  Προσπάθησε να Βαγγελιώ να 

σκεφτείς. Η genius for είναι έτοιµη! Ποια άλλη οµάδα είναι έτοιµη; 



306 

 

Μ: Εµείς! 

∆: Το όνοµα της οµάδας; 

Μ: Κύριε! 

∆: Έρχοµαι! 

Μ: Μπορούµε να βάλλουµε µια µαντινάδα που βρήκαµε στο ίντερνετ; « Σε είδα στο 

ποδήλατο και ήσουν όλο τρέλα και µετά κατάλαβα ότι έλειπε η σέλα». 

∆: Μη τι βάλλεις αυτή γιατί είναι λίγο πονηρή. 

Μ: Αυτή µπορούµε να τη βάλλουµε µέσα στο βιβλίο. 

∆: Μέσα στο βιβλίο αλλά και πάλι είναι λίγο πονηρή ως αισχρή γι' αυτό καλύτερα να 

µην την βάλουµε. Ακούω! Έλα Εύη µου έχετε τελειώσει; 

Μ: Όχι! Το εξώφυλλο! 

∆: Το εξώφυλλο. Την ιδέα για το εξώφυλλο. Μην ζωγραφίσεις ακόµα. Πρώτα την 

ιδέα και άµα περάσει κάνεις την ζωγραφιά. Εντάξει;  Στο σπίτι µπορείς να την 

ετοιµάσεις την ζωγραφιά για να την έχεις έτοιµη και να την δείξουµε στα παιδιά και 

να την βάλλουµε. Λοιπόν εσείς σχεδόν ολοκληρώνετε. Μπράβο! 

Μ: Έχουµε τελειώσει! Έχουµε γράψει και δυο τίτλους. 

∆: Ακόµα καλύτερα θα είναι οι µαντινάδες και τα ποιηµατάκια. Να βγάλετε δικά σας 

σχετικά  µε το ποδήλατο. Έλα Κλίντα! 

Μ: Κύριε πειράζει ας διαβάσουµε και εγώ και η Τόνια; 

∆: Ένας πρέπει να διαβάσει. 

Μ: Να διαβάσει αυτό. 

∆: Ξέρω γιατί είναι διαφορετικό. ∆ε πειράζει. Λοιπόν για να καθίσουµε όλοι κάτω 

και να περάσω για ένα τελικό έλεγχο να δω τα αποτελέσµατα. Ποιες οµάδες είναι 

έτοιµες; 1,2,3 Ηλία η δικιά σας; 

Μ: Ναι! 
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∆: Αν έχετε ολοκληρώσει και έχετε κάνει ένα τελικό έλεγχο περνάω. Έλα Γεωργία 

µου!  

Μ: Έχουµε γράψει: « Ψάχνω µια ολόκληρη ζωή για να βρω µια θέση να παρκάρω γι’ 

αυτό αποφάσισα ποδήλατο να πάρω»/ 

∆: ∆ικιά σας ε; 

Μ: Ναι! Εγώ το βρήκα κύριε!  

∆: Εσείς πιστεύετε οι δυο σας αν προσπαθήσετε δε θα βρείτε µια ωραία µαντινάδα; 

Μ: ∆εν έχει µέσα φια το ποδήλατο. 

∆: Πρέπει να έχει µέσα για το ποδήλατο. 

Μ: Πατάω το γκάζι. 

∆: ∆εν έχει γκάζι το ποδήλατο. 

Μ: Πατάω το πετάλι. 

∆: Κάπως έτσι αλλά δε ταιριάζει. 

Μ: Κύριε εσείς είπατε να έχει σχέση µε το ποδήλατο και όχι µε την Κρήτη. 

∆: Ναι, να έχει σχέση µε το ποδήλατο. Λοιπόν έλα Κάλι κάθισε. Νοµίζω πήγατε πολύ 

καλά. Σήµερα δουλέψαµε τίτλο, υπότιτλο, εξώφυλλο και περίληψη. Μπορεί κάποιος 

να µου πει τελειώνοντας την περίληψη σε ένα βιβλίο τι βάζουµε; Μπορεί κάποιος να 

µου πει µε δικά του λόγια; Έλα Γιάννη! Να ακούσω το Γιάννη!! 

Μ: Εικόνες φωτογραφίες. 

∆: Όχι, στην περίληψη! Στο κείµενο της περίληψης. Τι γράφουµε για το βιβλίο; 

Μ: Τι περιέχει µέσα το βιβλίο! 

∆: Τι περιέχει µέσα το βιβλίο. Τα λέµε µέσα µε λεπτοµέρειες ή µε λίγα λόγια 

Κατερίνα; 

Μ: Με λίγα λόγια! 
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∆: Μπράβο! 

Μ: Και λέµε τι περιέχει µέσα το βιβλίο. 

∆: Πολύ ωραία! Και πως αυτά είναι1, 2, 4 έτσι; 

Μ: Όχι! Έχει ανάλογα αριθµούς. 

∆: Εννοώ έχει γράψει 1 ατυχήµατα, 2 είδη ποδηλάτων; Πως το γράψατε είναι 

κείµενο; 

Μ: Κείµενο είναι!  

∆: ∆ιάβασε την περίληψη Γιάννη!!  

Μ: Το βιβλίο µας θα περιέχει ζωγραφιές και εικόνες µε ποδήλατα. 

∆: Βλέπεις είναι κείµενο. Αυτό ήθελα για να καταλάβει και η Κατερίνα. Λοιπόν πολύ 

ωραία!  

  

 

8η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ (13.12.2013) 

 

∆: Καληµέρα σε όλους! 

Μ: Καληµέρα! 

∆: Θα µαζέψουµε το κείµενο που είχαµε για την περιγραφή ενός ατυχήµατος και τις 

ζωγραφιές µε τα σηµαντικά σήµατα οδικής κυκλοφορίας. Γράψτε τα ονόµατα σας και 

στο κείµενο σας και στη ζωγραφιά. Αν δε το έχετε γράψει δε πειράζει. Λοιπόν οι 

οµάδες µέχρι να µαζέψει ο Μάρκος της ζωγραφιές µε τα σήµατα, οι οµάδες 

ετοιµάζονται. Σήµερα θα κάνουµε δυο δουλίτσες.  Χωρίζω το πίνακα σε δυο µέρη. 

Και τις δυο δουλίτσες θα τις τελειώσουµε µαζί. Μπορείτε να τις δουλεύετε 

παράλληλα και να χωριστείτε και ανά δυο µέσα στην οµάδα γιατί η πρώτη δουλειά 

είναι να βρείτε µαντινάδες σχετικά µ το ποδήλατο έτσι ώστε να µπορέσουµε να 

επιλέξουµε µερικές. Μαντινάδες σχετικές. Το όνοµα µια και το αναφέραµε για το 
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κείµενο δε θα γράφετε το µικρό σας. Θα γράφεται και το επίθετο και το µικρό σας 

γιατί πρέπει να το µάθετε από τώρα που είστε ΣΤ΄ ∆ηµοτικού στο Γυµνάσιο κάθε 

καθηγητής θα έχει 300 γραπτά. ∆εν µπορεί να γράφει ένας µαθητής Παναγιώτης και 

θα πρέπει να ξέρει ποιος Παναγιώτης είναι δε θα το βαθµολογήσει δεν πάει να είναι 

και άριστο. Και 20 να είναι να το ξέρετε αυτό. Πες Ηλία µου! 

Μ: 300 άτοµα έχει το Γυµνάσιο; 

∆: Ναι! 

Μ: Μόνο; 

∆: 150 είµαστε µόνο εµείς που είµαστε µικρό σχολείο Ηλία µου. Προχωράµε στις 

οµαδικές εργασίες. Οι οµάδες ετοιµάζονται. Βγάζετε τα πρόχειρα σας όλοι. Στέλιο 

µου δεν είναι µόνο οι µαντινάδες γι’ αυτό θέλω να διαχειριστείτε σωστά το χρόνο. Τις 

µαντινάδες θα τις παρουσιάσουµε και µετά θα κάνω µια επιλογή έτσι ώστε να τις 

ακούσουµε όλες µαζί και να ηχογραφήσουµε το τραγούδι έτσι ώστε να µπούνε όλες 

µαζί στο cd που θα το λέµε ρυθµικά όλοι µαζί και η δεύτερη δουλειά είναι γράµµα 

προς τον δήµαρχο για ποδηλατόδροµο στο Ατσιπόπουλο. Ωραία! Εδώ στο γράµµα να 

θυµίσουµε ορισµένα βασικά πράγµατα. Λοιπόν καταρχήν υπάρχει η προσφώνηση 

πως χαιρετούµε ένα άτοµο που έχει εξουσία, είναι ανώτερο. 

Μ: Αξιότιµο! 

∆: Ποιος το είπε; Πες Εύη! 

Μ: Αξιότιµο. 

∆: Άρα θα ξεκινήσετε όλοι αξιότιµε κύριε δήµαρχε και ξεκινάµε πάνω αριστερά. Σας 

δείχνω την µορφή τώρα. Εντάξει. Μέσα µπορείτε να κάνετε όσες παραγραφούλες 

θέλετε εσείς. ∆ε χρειάζεται να κάνετε πάρα πολλές, να το σπάσετε πάρα πολύ αλλά 

χρειάζονται  κάποια πραγµατάκια για τα οποία πρέπει να µιλήσετε. Πρέπει να πείτε 

σίγουρα το λόγο που γράφετε το γράµµα. Κλίντα! 

 Μ: Ο ποδηλατόδροµος. 

∆: Θα του ζητήσουµε να φτιαχτεί ένας ποδηλατοδρόµος στο Ατσιπόπουλο. Μπορείτε 

να πείτε. Ο λόγος που σας γραφούµε είναι… 
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Μ: Κύριε έχετε γράψει. 

∆: Εγώ απλώς σα δίνω τον σκελετό. Το πώς είναι το σχεδιάγραµµα. Γιατί είσαι πάλι 

εσύ Χρύσα γραµµατέας; 

Μ: ∆ε θέλουν να γίνουν οι  άλλοι! 

∆: ∆ε θέλουν να γίνουν οι άλλοι; 

Μ: Την προηγούµενη φορά γράψαµε όλοι τις ερωτήσεις. 

∆: Αν είναι αυτός ο λόγος εντάξει. Ο λόγος που σας γράφουµε, θα πείτε 2-3 

σειρούλες για να ζητήσουµε τον ποδηλατόδροµο. 2) Να αναφέρετε προβλήµατα-

κινδύνους που υπάρχουν. Μπορείτε να πείτε τι εννοώ µε αυτό; Τι κίνδυνος υπάρχει 

και τι πρόβληµα χωρίς ποδηλατόδροµο. Καταλάβατε τι εννοώ µε αυτό; 

Μ: Ναι! 

∆: Όχι µόνο η Κλίντα! Γιώργο Κατάλαβες για τους κινδύνους και τα προβλήµατα; 

Πες ένα πρόβληµα! 

Μ: Τα ποδήλατα τα αφήνουν µέσα στην µέση του δρόµου. 

∆: Τα ποδήλατα τα αφήνουν στην µέση του δρόµου. Σε αυτό δε φταίει ο δρόµος. 

Ποιος φταίει που βάζει το ποδήλατο στην µέση του δρόµου; 

Μ: Ο ποδηλάτης. 

∆: Ο ποδηλάτης. Μπράβο! Μη τα ρίχνουµε όλα στους άλλους. Το σηµαντικό 

πρόβληµα είναι ότι το ποδήλατο δεν κυκλοφορεί σε ποδηλατοδρόµο για να είναι 

ασφαλής και το ποδήλατο και ο ποδηλάτης που το οδηγεί. Αναγκάζεται να 

κυκλοφορεί στο δρόµο µε τα αυτοκίνητα οπότε κάποιος οδηγός µπορεί να τον 

χτυπήσει. Ο ποδηλάτης πρέπει να τηρεί τον κώδικα οδικής και να πηγαίνει τέρµα 

αριστερά. Υπάρχει πεζόδροµος στο Ατσιπόπουλο; 

Μ: Όχι!  

∆: Να ένα πρόβληµα που υπάρχει. Να το σηµειώσετε. ∆εν έχουµε ούτε πεζοδρόµιο. 

Άρα προβλήµατα-κινδύνους που υπάρχουν και  γ) µια πρόταση που µπορείτε να του 

κάνετε. Πρόταση. Η πρόταση µπορεί να είναι οτιδήποτε µπορεί να έχει σχέση µε τον 
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ποδηλατόδροµο. Μπορείτε να κατασκευάσετε ένα ποδηλατόδροµο από εκεί µέχρι 

εκεί. Πχ. από την πλατεία µέχρι την εκκλησία που είναι το πιο δύσκολο σηµείο και 

εκεί δε µπορούµε να κυκλοφορήσουµε γιατί στους υπόλοιπους δρόµους είναι, 

υπάρχει κάποια ευκολία. Καταλάβατε τι εννοώ µε την πρόταση; 

Μ: Ναι! 

∆: Ηλία µου το άκουσες; 

Μ: Ναι! 

∆: Η πρόταση είναι να του προτείνετε που θέλετε να µπει ο ποδηλατόδροµος.  Σε ένα 

επίσηµο κείµενο τι αριθµό χρησιµοποιούµε; 

 

Μ: Πληθυντικό. 

∆: Πληθυντικό! Σε ποιο πρόσωπο; 

Μ: Β΄ πληθυντικό. 

∆: Πολύ ωραία! Πες Παναγιώτη που υπάρχει πεζόδροµος; 

Μ: Μέσα στο χωριό. 

∆: Μέσα στο χωριό στο κεντρικό σηµείο; 

Μ: Ναι!  

∆: Και κοντά στην πλατεία; 

Μ: Όχι!  

∆: Άρα κοντά στην πλατεία χρειάζεται πεζοδρόµιο για να προχωρείτε και εσείς µε 

ασφάλεια. Επίσης µπορείτε να πείτε βάζω εδώ στην πρόταση β) για την ασφάλεια τη 

δική σας. Ασφάλεια ποδηλάτη. Κάτι που µπορεί να κάνει ο δήµαρχος για να είστε πιο 

ασφαλείς. Που να έχει σχέση και µε κάτι άλλο. Εδώ το αφήνω να το βρείτε µόνοι 

σας. Εσείς µπορείτε να κάνετε, να κάνει κάτι ο δήµαρχος µαζί µε κάποιους άλλους 

για να είστε πιο ασφαλείς και να κυκλοφορείτε εκεί σαν ποδηλάτες. Σας βοηθάω 

τώρα και πρέπει να έχετε τα αυτάκια σας ανοιχτά. Λοιπόν και στο τέλος δ) 



312 

 

ευχαριστίες. Πρέπει να του πείτε πως το χαιρετούµε και των ευχαριστούµε. Σας 

ευχαριστώ καθίστε να το γράψω. 

Μ: Κύριε πως θα τελειώσουµε την επιστολή; 

∆: Μπράβο! Πως θα τελειώσετε; Πως τελειώνει µια επίσηµη επιστολή Γιώργο;  

Μ: Ευχαριστούµε που ακούσατε τα αιτήµατα µας. 

∆: Ευχαριστούµε που διαβάσατε τα αιτήµατα µας αλλά µετά υπάρχει και κάτι άλλο. 

∆εν έχω χώρο να το γράψω. Θα το γράψω µετά. Γιώργο εγώ πραγµατικά ένα από 

αυτά τα γράµµατα θα το στείλω στο δήµαρχο. Το ποιο καλογραµµένο θα το 

καθαρογράψουµε ξέρω εγώ ακόµα καλύτερα και θα το στείλουµε. ∆εν είναι κακό να 

του στείλουµε ένα γράµµα και να του πούµε ότι υπάρχει πρόβληµα στο Ατσιπόπουλο 

µε τα προβλήµατα. 

Μ: Μπορεί να φωνάζει! 

∆: Άρα πως τελειώνουµε ένα γράµµα σε ένα δήµαρχο, σε ένα πρόεδρο, στο 

πρωθυπουργό, στην διευθύντρια όπως στείλαµε. Κάλι! 

Μ: Με εκτίµηση. 

∆: Πολύ ωραία! 

Μ: Η ΣΤ΄ Τάξη. 

∆: Μπράβο! Μη το ξεχάσετε. Εντάξει το βάζω εδώ σε ένα τετραγωνάκι. Αυτή θα 

είναι η µορφή του γράµµατος που θα έχετε. Οι µαντινάδες µπορούν να γραφτούν 

κανονικά όπως ξέρετε. Όλοι έχετε ακούσει µαντινάδες. Μπορείτε να βγάλετε. 

Μ: Μαντινάδες για το ποδήλατο; 

∆: Ναι! Μπράβο! Μπορούµε να πούµε και λέξεις που να έχει µέσα: ποδήλατο, 

ποδηλάτης, σήµατα, ΚΟΚ που είναι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, οτιδήποτε 

άλλες λεξούλες που να είναι σχετικές ακόµα και µε τον εξοπλισµό του ποδηλάτου, το 

φανάρι, το stop, στο κουδούνι. Εντάξει; Μπορούµε να πούµε το κουδούνι µου χτυπώ 

όλους προειδοποιώ, κατεβαίνω τρέχοντας ε… το υπόλοιπο δε µπορώ να το βρω. 

Εντάξει; Τρέχω τρέχω µε φόρα µε πήρε η κατηφόρα. Εντάξει; ∆ηλαδή θα βρείτε µε 
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µαντινάδα µε οτιδήποτε. Ηλία µου σε παρακαλώ! Ευχαριστώ. ∆ηλαδή θα βρείτε µε 

µαντινάδα µε οτιδήποτε µε το ποδήλατο και να το κάνετε σαν ιστοριούλα. Λοιπόν 

µπορείτε να χωριστείτε µέσα οι οµάδες γιατί βλέπω να βγάλετε ένα χαρτάκι να 

γράψετε τις µαντινάδες σας και µετά θα τις διαβάσετε. 

Μ: Την ξέρω απέξω. 

∆: Ωραία! Γραφτεί και µετά να την διαβάσεις. Λοιπό χωριστείτε γιατί είστε 4 

χωριστείτε. Αναλάβετε 2 που έχετε έφεση µε τις µαντινάδες. Αλλάξτε θέση. Εσύ 

ασχολιέσαι µε τις µαντινάδες; 

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Πως έχετε χωριστεί εσείς που είστε 3 σήµερα γιατί λείπει η Κατερίνα; 

Ποιοι θα ασχοληθούν µε την επιστολή. Κάτσε λίγο Κάλι µου. έχουµε δουλίτσα. Εσείς 

οι δυο θα φτιάξετε µαντινάδες και η Χρύσα θα γράψει το γράµµα; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Συµφωνείς Χρύσα; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Εντάξει! ∆υο φυλλάδια θα µας δώσετε. Κάθε οµάδα θα έχει δυο φύλλα. 

Στο κάθε φύλλο θα γράψετε το όνοµα σας,  το όνοµα της οµάδας και στα δύο φύλλα 

θα είναι το όνοµα σας. Οπότε  εσείς εδώ  οι οµάδα ασχολείστε µε το γράµµα; 

Μ: Ναι!  

∆: Μπράβο! Βγάλτε ένα φύλλο. Παναγιώτη σταµάτα να σβήνεις και ασχολήσου λίγο 

µε τις µαντινάδες. Θα σου πέσει το µολυβάκι. Το όνοµα της οµάδας µη το ξεχάσεις 

πάνω και εκεί πρέπει να βρείτε µαντινάδες. Κοίτα λεξούλες: σέλα, ποδηλάτης, 

κουδούνι. Μπορείτε να βρείτε πολύ ωραίες µαντινάδες. Μπορείς να πεις ανεβαίνω 

στο ποδήλατο τρέχω τρέχω και µπορείς να το συνεχίσεις. 

Μ: και γκαζώνω και πέφτω και το άλλο δε το βρήκα. 
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∆: Μπράβο! Το άλλο θα το βρείτε. Στις λάσπες και χτυπώ αλλά να κάνει 

οµοιοκαταληξία. Ωραία ψάξε το! Μη κοιτάς τους άλλους. Βοηθήστε εδώ µε τις 

λεξούλες!  

Μ: Αρχίζω και τρελαίνοµαι… 

∆: Μπράβο! Ωραία! Αρχίστε! Μπάµπη µου εδώ τα κορίτσια µε το γράµµα. Εσείς 

µαντινάδες. Καθαρό φύλλο. Το όνοµα οµάδας. 

Μ: Εκεί γράφουµε!  

∆: Όχι εκεί! Εκεί γράφουνε τα κορίτσια. Εσείς εδώ. Όνοµα οµάδας και τις 

µαντινάδες.  

Μ: Κύριε µπορούµε να αλλάξουµε το όνοµα της οµάδας ή πρέπει να είναι το ίδιο; 

∆: Γιατί να το αλλάξετε; Τώρα θα το αλλάξετε; Αν συµφωνείτε άλλαξε το. Αν 

συµφωνείτε και οι τέσσερις και έχετε βρει άλλο όνοµα άλλαξε το. Βέβαια µπορείτε 

να το αλλάξετε αλλά να συµφωνείτε και οι τέσσερις. Είναι δική σας απόφαση. 

Σκέψου εδώ πέρα µια µαντινάδα. Ξεκίνα µια µαντινάδα να την γράψει ο Μπάµπης. 

Έλα! Εσύ είσαι σε αυτά πολύ καλός. Πες µε το ποδήλατο, µε τη σέλα, µε το 

κουδούνι, µε οτιδήποτε. Και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Να συµπληρώνει. 

Καταλάβατε; 

Μ: Κύριε όταν πούµε αξιότιµε κύριε δήµαρχε  ο λόγος που σας γράφουµε… 

∆: Ναι, ο λόγος που σας γράφουµε αυτό το γράµµα ή σας γράφουµε αυτό το γράµµα. 

Εντάξει έλα. Οι πιο πετυχηµένες θα τις βάλουµε στο τραγούδι. Άµα βάλλει και 

ποδήλατο θα είναι πολύ πετυχηµένη. ∆ιάβασε την όλη. 

Μ: Τα σήµατα δεν έβλεπα, το φρένο όµως δε πάτησα και χτύπησα  πολύ. 

∆: Τέλεια! Καταπληκτική είναι αυτή. Μπράβο! Ναι, αλλά κάποιοι να ασχοληθούν µε 

το γράµµα στο δήµαρχο.  Εσύ έτσι και αλλιώς έχεις ταλέντο στις µαντινάδες όπως 

φαίνεται.  Ο Λευτέρης µε ποιον είναι;  

Μ: Με την Κάλια! 

∆: Και τι κάνουν αυτοί; 
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Μ: Κάνουν το γράµµα. 

∆: Αφού η Κάλι κάνει µαντινάδες γιατί δεν πάτε εσείς µε τον Λευτέρη; Γιατί 

χωριστήκατε έτσι;  

Μ: Ό ένας βοηθάει τον άλλον. Εγώ βοηθάω την Τόνια. 

∆: Στο γράµµα; 

Μ: Ναι! 

∆: Ναι, αλλά έτσι µπερδεύεστε. 

Μ: Κάλι µήπως να γράψουµε εµείς οι δυο το γράµµα καλύτερα; 

Μ: Ναι! 

∆: Έτσι µπράβο! Πηγαίνετε δίπλα-δίπλα. Έλα Κλίντα από εδώ. 

Μ: Γράφε εσύ! 

∆: Και ο Λευτέρης µπορεί να σε βοηθάει. Είναι καλός στις µαντινάδες. Ξέρει ο 

Λευτέρης. Εντάξει; Μπράβο εσείς έχετε ξεκινήσει το γράµµα για να έχετε ένα 

αποτέλεσµα ωραίο. Λοιπόν εδώ πως πάµε; 

Μ: Καλά!  

∆: Έχετε … Μανώλη που είσαι; 

Μ: Αλλάζω θέση! 

∆: Αλλάξατε θέση. Ωραία! Τόση ώρα δεν καθόσουν στην καρέκλα σου. Χωριστείτε 

ανάλογα και µοιράστε τη δουλειά γιατί έχετε ακόµα µισή ώρα για να τελειώσετε και 

τις µαντινάδες και το γράµµα. 

Μ: Η Βαγγελιώ κύριε! 

∆: Ωραία! Εγώ δε κατάλαβα. Ποιος είναι καλός στα τετράστιχα και στις µαντινάδες; 

Απαντήστε. ∆ε θέλω να κοιτιόµαστε! 

Μ: Ο Γιώργος! 
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∆: Ποιος θέλει να τον βοηθήσει; Θα τον βοηθήσεις εσύ Μανώλη; Λοιπόν εσύ 

Βαγγελιώ µου µε τι θέλεις να ασχοληθείς µε τις µαντινάδες ή µε το γράµµα; 

Μ: Με το γράµµα! 

∆: Με το γράµµα! Ωραία! Λία εσύ θα την βοηθήσεις µε το γράµµα ή είσαι καλύτερη 

στις µαντινάδες πιστεύεις; 

Μ: Στο γράµµα! ∆εν είµαι καλή στις µαντινάδες. 

∆: Ωραία! Άρα θα το γράψετε µαζί το γράµµα εσείς; 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Άρα εσείς οι δύο θα ασχοληθείτε µε τις µαντινάδες. Φύλλο χαρτί, όνοµα 

οµάδας και ξεκινήστε. 

Μ: Κύριε το γράµµα δε ξεκινάει αξιότιµε κύριε δήµαρχε; 

∆: Ναι: Μπράβο! Αξιότιµε κύριε δήµαρχε. Για να το δω Βαγγελιώ µου! Μπράβο! 

Ωραία! Μη το γράφεις όµως σε αυτό το φύλλο. 

Μ: Όχι, σε άλλο! 

∆: Μπράβο κορίτσι µου! Όχι µόνο µια! Συνεχίστε! Έχετε φάει 5 λεπτά και ακόµα δεν 

έχετε βγάλει ούτε το χαρτί, ούτε το όνοµα της οµάδας και θα είστε η µοναδική οµάδα 

που δε θα έχει µαντινάδες. 

Μ: Κύριε θέλουµε να σας ρωτήσουµε κάτι; (Λένε δυο στιχάκια ) Ποιο να βάλουµε; 

∆: Βάλτε αυτό µε το δυόσµο. 

Μ: Ο Στέλιος λέει αυτό µε το Μαρόκο. 

∆: Ποιο Μαρόκο; Βάλτε το ψάχνω κοτόπουλο µε δυόσµο. Μη το παίρνεις έτσι. 

Σηµασία έχει να βγαίνει οµοιοκαταληξία και να περνάτε καλά. Λέξεις µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε: ποδηλάτης, ποδήλατο, σήµατα, ΚΟΚ, κουδούνι. Πάω να γράψω 

και άλλες λεξούλες. Έχετε χωριστεί εσείς; 

Μ: Ναι, αλλά δεν έχουµε κάνει τίποτα. 
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∆: Έχετε χωριστεί καλά τότε. Ποιοι πιστεύουν ότι έχουν έφεση στις µαντινάδες και 

βγάζουν τετράστιχα; 

Μ: Αυτοί οι δύο. 

∆: Ωραία! Κάθεστε λάθος. ∆εν κατάλαβες πως θα χωριστείτε; Οι δυο δίπλα-δίπλα 

είναι καλοί στις µαντινάδες. 

Μ: Κύριε εγώ τις βρίσκω από το ίντερνετ! 

∆: Κάποιος που να τις βγάζει από το µυαλό του.  

Μ: ∆ε µπορώ να βγάλω. 

∆: Άρα εσύ θα ασχοληθείς µε το γράµµα. 

Μ: Ναι! 

∆: Ωραία! Εσύ Μάρκο είσαι καλός στο γράµµα ή στις µαντινάδες; 

Μ: Αυτός είναι καλός στις µαντινάδες. 

∆: Θα δουλέψετε δυο οµάδες µέσα στην ίδια οµάδα. Θα µοιράσετε τις δουλειές. ∆υο 

φύλλα η κάθε οµάδα το ξαναλέω! 

Μ: ∆υο; 

∆: ∆ύο φύλλα. Το ένα µε τις µαντινάδες και το άλλο µε το γράµµα προς το δήµαρχο. 

Στο κάθε φύλλο το όνοµα της οµάδας και χωριστείτε ανάλογα µε τι µπορείτε να 

καταφέρετε. ∆ηλαδή θα κάθεστε δίπλα-δίπλα, η µια οµάδα θα είστε µε τις µαντινάδες 

και η άλλη µε το γράµµα στο δήµαρχο. 

Μ: Μα κύριε το όνοµα της οµάδας αυτοί θα λέγονται αλλιώς και εµείς αλλιώς; 

∆: Όχι! Τέσσερις θα λέγεστε πάλι. Εσύ ασχολήσου µε το γράµµα που γράφεις και 

ωραία και έχεις καταλάβει τι θα γράψουµε και κάποιος θα σε βοηθήσει. Εσύ µπορείς 

να βοηθήσεις µε τις µαντινάδες; 

Μ: Εγώ µε την Μαριάνθη στο γράµµα και η Εύη µε τον Μάρκο στις µαντινάδες. 
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∆: Μπράβο! Πολύ ωραία! Βγάλτε ένα φύλλο και ασχοληθείτε µε τις µαντινάδες. Θα 

τα καταφέρεις Εύη µου; Μάρκο εσύ έχεις έφεση στα τετράστιχα; 

Μ: Ναι! 

Μ:  Χτυπήσει δε γράφετε υ, η, ει; 

∆: Υ, η, ει! Μπράβο! 

Μ: Κύριε! 

∆: Μη τι λες τώρα σε κανένα!  

Μ: Εγώ έβαλα το ποδήλατο µου πλένω και αυτός το συνέχισε. 

∆: Πες το! 

Μ: Εγώ έβαλα το ποδήλατο µου πλένω και βλέπω ένα φίλο µου κακό και όπου φύγω 

φύγω. 

Μ: Να το διαβάσω εγώ; 

∆: Όχι Γιώργο έτσι δεν κερδίζουµε τίποτα. Και εσύ θα την βγάλεις και εσύ θα την 

διαβάσεις; Και τότε ο Ηλίας τι θα κάνει; Άλλο να τον βοηθήσεις. ∆ιάβασε Ηλία. 

Μ: Το ποδήλατο µου πλένω, ένα φίλο µου κακό … 

∆: Καλή είναι αλλά µπορούσε να ασχοληθεί και µε ποιο καλή. Γιατί να σε βοηθήσει ο 

Γιώργος αφού µπορούσες, ξεκίνησες πολύ ωραία. Να κρατούσες αυτό: το ποδήλατο 

µου πλένω και να το συνεχίσεις. Εγώ είµαι σίγουρος ότι θα βγάλεις πολύ καλύτερη 

και πιο αξιόλογη. 

Μ: Κύριε! 

∆: Έλα! Ακούστε λίγο! Έχετε ακόµα 25 λεπτά. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. 

Μ: ∆ε θα τις διαβάσουµε; 

∆: Τώρα έρχοµαι. 

Μ: ∆εν αλλάξαµε παράγραφο! 
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∆: Α! ∆εν αλλάξατε παράγραφο στο γράµµα. Άµα το διαλέξουµε θα τι ξαναγράψουµε 

προτού το στείλουµε. Εντάξει; Λοιπόν! Όσον αφορά τις λεξούλες µπορείτε εδώ πέρα 

στις µαντινάδες και ένα κόλπο να σας πω αν σας βοηθήσει κάπως είναι µε κάθε λέξη 

να φτιάχνετε και µια. Να είναι γενικά µια για το ποδήλατο, µια για το ποδηλάτη, 

δηλαδή µπορείτε να πείτε ο ποδηλάτης τρέχει, κατεβαίνει, τα σήµατα αγνοεί και µετά 

µπορείτε να το φτιάξετε. Ο ποδηλάτης τρέχει, κατεβαίνει και µετά να το συνεχίσετε. 

Να βγάζετε µια µαντινάδα για την κάθε λέξη: τα σήµατα, το κουδούνι. Το κουδούνι 

µου χτυπώ όλους προειδοποιώ. Εντάξει; Υπάρχει το κράνος που υπάρχει στο κεφάλι. 

Ε.. τι άλλο; Με την σέλα.  Στη σέλα στο ποδήλατο τις ώρες µου περνώ… πάλι 

µπορείτε να συνεχίσετε. 

Μ: Κύριε µπορούµε να βάλουµε µια λέξη όχι βρισιά. 

∆: Εντάξει µπορείτε να την αποφύγετε. 

Μ: Βλάκας! 

∆: Ε όχι ρε Γιώργο τώρα. Είναι δυνατόν λες και δεν µπορούµε να κάνουµε. Είµαστε 

τόσο καλοί. 

Μ: ∆ε ντο λέω για ένα άτοµο. Κατεβαίνω κατηφόρα και µου έτυχε µια µπόρα και 

αρχίζω και τα … 

∆: Τα χάνω βάλε! 

Μ: Μπράβο κύριε! 

∆: Όχι, µπράβο! Τι να έβαζες; Και αρχίζω και τα χάνω και ταιριάζει πολύ ωραία. 

Μ: Κύριε να σας πούµε και µια άλλη; 

∆: Ναι! 

Μ: Το ποδήλατο µου πλένω και µετά κατεβαίνω και µου σχίστηκε η σέλα και µου 

βγήκε η σαµπρέλα. 

∆: Ναι, µπράβο! Καλή είναι!  Αστεία! Αλλά η άλλη είναι πιο καλή που είπατε τώρα 

είναι πιο πετυχηµένη. Γράψατε καµιά; 

Μ: Εγώ προσπαθώ το κράνος. 
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∆: Ωραία! Συνεχίστε! Την πρώτη λέξη. Το ποδήλατο… 

Μ: Το ποδήλατο µου πλένω. 

∆: Όχι πλένω. Το έγραψαν οι άλλοι. Ψάξε κάτι άλλο. Το ποδήλατο καβαλώ γράψε. 

Το ποδήλατο οδηγώ. Έλα θα σας δώσω εγώ την αρχή. 

Μ: Το ποδήλατο οδηγώ, στη σέλα κάθοµαι. 

∆: Μπράβο! Ναι, ωραία! Περίµενε να το γράψει. Γράφε το εσύ που γράφεις γρήγορα. 

Έλα θα µπερδευτεί και δε θα µπορέσει να το γράψει καµία. Τον µπερδεύεις τώρα. 

Έλα γιατί είσαι  σβέλτος και γρήγορος. Ο Ηλίας θα σε βοηθάει στις οµοιοκαταληξίες. 

Μ: Κύριε το ποδήλατο οδηγώ… 

∆: Το ποδήλατο οδηγώ και στη σέλα κάθοµαι. Για βρες κάτι µε το κάθοµαι να 

ταιριάζει. Και στη σέλα κάθοµαι. Κάτι µε το κάθοµαι. 

Μ: Στη σέλα κάθοµαι και τα πετάλια οδηγώ. 

∆: Και τα πετάλια οδηγώ. Α.. όχι πάλι οδηγώ. Το ποδήλατο οδηγώ και στη σέλα 

κάθοµαι, τα πετάλια τι τα κάνω; 

Μ: Και τα πετάλια τα καβαλώ. 

∆: Αφού δε τα καβαλάς τα πετάλια. Τα πετάλια τι τα κάνω; 

Μ: Τα πετάλια τα γυρνώ. 

∆: Μπράβο! Είδες πως ταιριάζει. Άντε και άλλο θέλουµε. Τέσσερις πρέπει να έχει. 

Τέσσερις σειρές.  Εντάξει µε το γράµµα προχωράµε; 

Μ: Ναι!  

∆: Μπράβο! Προχωράµε! 

Μ: Κύριε ακούστε µια που έχω βρει! 

∆: Ναι, πιο σιγά! 

Μ: Είδα ένα ποδηλάτη αλλά τελικά κατάλαβα ότι ήταν ο Μάκης. 
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∆: Ο Μάκης; 

Μ: Και καλά ότι ήταν ένας µεγάλος ποδηλάτης αλλά τελικά ήταν ο φίλος του ο 

Μάκης. 

∆: Ωραία αλλά θα έπρεπε να ταιριάζει. ∆ιορθώστε το! 

Μ: Κύριε! 

∆: Τώρα Κάλι µου να τελειώσω. Είδα ένα ποδηλάτη µα τελικά κατάλαβα. Κάτι που 

να τελειώνει σε  -ατης. 

Μ: Ότι ήταν ο Τάκης.   

∆: Ο Μάτης. 

∆: ∆εν χρειάζεται να είναι όνοµα. Μάτι. ∆εν χρειάζεται η µαντινάδα να βγάζει 

κάποιο νόηµα µπορεί να βγάζει και γέλιο. Εντάξει; Ηλία µου γιατί είσαι όρθιος; 

Γιώργο µου Μπάµπη µόνο µια µαντινάδα βγάλατε; 

Μ: Τρεις! 

∆: Άντε! Ωραία! Πάµε άλλη µια τέσσερις. 

Μ: Κύριε! 

∆: Έρχοµαι έρχοµαι Μανώλη µου. Άφησε το ψαλίδι! ∆εν έχει καµία δουλειά στο χέρι 

σου.  

Μ: Οι εξαρτήσεις. Έχει και το ποδήλατο; 

∆: Εξάρτηση; Αναρτήσεις έχουν. 

Μ: Κύριε η τρία. Το ποδήλατο που καβαλάς δεν έχει κουδουνάκι… αλλά µετά δεν 

έχω βρει.  

∆: Πολύ ωραία! Το ποδήλατο που καβαλάς δεν έχει κουδουνάκι και µετά βάλε µια 

λέξη σε –άκης. Καταρχήν η µαντινάδα είναι τετράστιχο δηλαδή θα πρέπει να την 

γράφεις: Το ποδήλατο που καβαλάς κενό από κάτω  δεν έχουν κουδουνάκι. 

Τετράστιχο πρέπει να είναι.  
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Μ: Να βάλλω και κόµµα ή όχι; 

∆: Καλά είναι εκεί που αλλάζεις να βάζεις κόµµα. Βρες άλλο δυο στίχους. Πρόσεχε 

αγόρι µου θα πέσεις στο χαντάκι. 

Μ: Ω!! Τέλειο! 

∆: ∆εν είναι θέµα να βάλλεις το δικό µου. 

Μ: Αυτό θα βάλλω. 

∆: Η µισή είναι δικιά µου. Το θέµα είναι να την βρείτε εσείς την υπόλοιπη. ∆εν έχετε 

ακούσει µαντινάδες ποτέ; 

Μ: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ µου. 

∆: Τώρα είναι ευκαιρία να κάνεις. Ξέρεις τι ωραία θα περάσεις. Βάζεις το µυαλό να 

σκέφτεται. Ποιος το γράφει εσύ ή η Βαγγελιώ; 

Μ: Μερικές φορές εγώ µερικές η Βαγγελιώ. 

∆: Τι µερικές φορές. Μια να το γράφει και η άλλη να δίνει ιδέες. Καλή αρχή κάνατε 

όµως. Μπράβο! Λοιπόν Ηλία µου µπορείς να µην σηκώνεσαι! 

Μ: Κύριε βγάλαµε! 

∆: Ναι, αλλά βγάλατε µόνο µια! Αυτές γράφουνε και το γράµµα. Εσείς δυο άτοµα 

έχετε βγάλει µια µαντινάδα µόνο. 

Μ: Το ποδήλατο µου οδηγώ και στη σέλλα κάθοµαι και τα πετάλια τα γυρνώ και την 

κασετίνα µου πετώ. 

∆: Το ποδήλατο µου οδηγώ και στη σέλλα κάθοµαι και τα πετάλια τα γυρνώ και την 

κασετίνα µου πετώ. Σαν µαντινάδα είναι καλή. Τα ορθογραφικά θα τα διορθώσουµε. 

Εντάξει; Το ποδήλατο οδηγώ. Ρήµα. Εγώ οδηγώ. Με τι είναι; 

Μ: Με ωµέγα. 

∆: Ωραία! Ποιος τα έγραφε; Εσύ ή ο Παναγιώτης; 

Μ: Αυτός. 
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∆: Η πρώτη είναι έτοιµη. Πάµε για την δεύτερη. Πάµε για την δεύτερη. 

Μ: Κύριε αυτό γιατί το κάνουµε µε τα ποδήλατα; 

∆: Γιατί έχουµε να µάθουµε για τα ποδήλατα, τα διάφορα σήµατα, ΚΟΚ, για να 

κυκλοφορείτε σωστά. 

Μ: Η µαντινάδα που κολλάει. 

∆: Για να περάσουµε εµείς καλά και να την βάλουµε στο βιβλίο. Εντάξει;  

Μ: Κύριε! 

∆: Έρχοµαι Ελισάβετ! Καθίστε! Πόσες βγάλατε; ∆ύο; 

Μ: Τρείς! Κύριε για το ποδηλατοδρόµο να πούµε από πού θέλουµε να αρχίσει; 

∆: Ναι! 

Μ: Άµα γράψουµε από την πλατεία που είναι λίγο στενά πειράζει; 

∆: Όχι, δεν πειράζει. Η πρόταση είναι δικιά σας. ∆ε µε πειράζει από πού θέλετε να 

είναι ο ποδηλατόδροµος. Εσείς θα το αποφασίσετε.  

Μ: Είναι στενός ο δρόµος. 

∆: Ξέρω κορίτσι µου. Κάντε εσείς την πρόταση και θα βρει την λύση ο δήµαρχος. 

Μ: Κατεβαίνω κατηφόρα, κατεβαίνω και µε έπιασε η βροχή και δε ξέρω τι να κάνω 

και γίνοµαι παπί. 

∆: Πολύ καλή! Μπράβο! Είδες τι ωραία! 

Κατεβαίνω κατηφόρα, 

 κατεβαίνω και µε έπιασε η βροχή  

και δε ξέρω τι να κάνω και γίνοµαι παπί. 

Άκου λίγο. Το παπί είναι καλό. Και αρχίζει η βροχή και δεν ξέρω τι να κάνω. Με τη 

βροχή θέλουµε κάτι τώρα. 

Μ: Και αρχίζει η βροχή και δε ξέρω τι να κάνω και πέφτει µια αστραπή. 
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∆: Αστραπή-βροχή. Ακούγεται πιο καλά. Και  το παπί που είπες ήταν καλό. Ναι, 

µπράβο πάµε! Το γράµµα εντάξει; 

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Πολύ ωραία! Μη ξεχάσετε το όνοµα της οµάδας. Και έχετε βγάλει και 

µαντινάδες;  

Μ: Ναι! 

∆: Μπράβο! Πολύ ωραία! 

Μ: Σε αυτή τη µαντινάδα που µας είπατε να σβήσουµε το µάτι µπορούµε να πούµε 

είδα ένα ποδηλάτη και τελικά κατάλαβα ότι ήταν ο Μάτης. 

∆: Ο Μάτης; ∆εν ακούγεται να ταιριάζει. ∆εν έχεις ακούσει µαντινάδες; 

Μ: Η Κλίντα! Έχουµε ακούσει! 

Μ: ∆εν µου έρχεται κάτι! 

∆: Βρε εσύ έξω από το αυλάκι µου είδα ένα ποδηλάτη αλλά τελικά κατάλαβα πως 

ήταν; 

Μ: Ο Μπάµπης! 

Μ: Ο ποδηλατάκης! 

∆: Όχι! Εγώ όταν σαν είπα να βάλετε το µάτι εννοούσα κάτι που να ταιριάζει µε τον 

ποδηλάτη. Μα τελικά κατάλαβα  

Μ: Ότι είχε ένα µάτι! 

∆: Μπράβο! Αυτό εννοούσα! Ωραία! Με το γράµµα πάµε καλά; 

Μ: Ναι! 

∆: Άµα ολοκληρώσετε το γράµµα µπορείτε να τους βοηθήσετε µε τις µαντινάδες. 

Μ: Κύριε να σας ρωτήσουµε κάτι; 

∆: Ναι! 
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Μ: Έχουµε ώρα ακόµα; 

∆: Ναι! κοιτάξτε έχετε γράψει τέσσερις σειρές το γράµµα. Τέσσερις σειρές Βαγγελιώ 

µου. Σε εσάς αναφέροµαι. 

Μ: Μα έχω γράψει. 

∆: Έχεις γράψει που θες να είναι ο ποδηλατόδροµος; 

Μ: Στο Ατσιπόπουλο. 

∆: Σε ποιο σηµείο του χωριού δεν έχεις πει Λία. Λία µου δεν βλέπεις τον πίνακα. Μη 

τα παρατάς. Βλέπεις ή δε βλέπεις; 

Μ: Βλέπω! 

∆: Ανέφερες τα προβλήµατα που υπάρχουν; 

Μ: ∆ε µπορώ! 

∆: ∆ε µπορείς. Βαγγελιώ βοήθησε την. Μα δε την βοηθάς! Τι περιµένετε να γράψει 

κάποιος άλλος το γράµµα;  

Μ: Όχι! 

∆: Τότε; Θέλετε να γράψετε εσείς τις µαντινάδες και να γράψουν οι άλλοι το γράµµα; 

Κοιτάξτε µε όµως! Μη κοιτάτε κάτω. Τα προβλήµατα και οι κίνδυνοι Λία. Κοίταξε 

µε  λίγο Λία. Τα προβλήµατα και οι κίνδυνοι είναι αυτά που αντιµετωπίζεται εσείς µε 

τα ποδήλατα. ∆ηλαδή θα πείτε δε µπορούµε να κυκλοφορήσουµε µε τα ποδήλατα 

γιατί τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν και τρέχουν, δεν έχουµε χώρο. 

Μ: Οι κίνδυνοι; 

∆: Ναι κορίτσι µου. Τους έγραψες τους κινδύνους; Το δυο είναι. Πρώτα γράφεις το 

λόγο που γράφουµε το γράµµα. Να τα! Τα έχετε γραµµένα! Συζητήστε το όµως γιατί 

πηγαίνει και είκοσι. Ναι συζητήστε το και γράφτε το. Φεύγω εγώ τώρα αλλά µην 

χαζεύεται! Εντάξει Βαγγελιώ µου; ∆ουλέψτε λίγο! Με το να κάθεστε δε θα βγει 

τίποτα.  

Μ: Μα κύριε δε βγαίνουνε! 



326 

 

∆:  ∆ε βγαίνουν; Γιατί δε βγαίνουνε; Χρησιµοποίησες τις λέξεις;  

Μ: ∆ε µε βοηθάει τόσο πολύ! Μόνο µε το κουδουνάκι! 

∆: Ναι! Το κουδουνάκι µου χτυπώ! 

Μ: Ναι, να!  

Το ποδήλατο που καβαλάς δεν έχει κουδουνάκι γι’ αυτό το χτυπάς συνέχεια µε ένα 

καπελάκι. 

∆: Πολύ καλύτερο αυτό! Άλλη λέξη! 

Μ: Ανέβα στο ποδήλατο και κάνε µπαντιλίκι. 

∆:  Ανέβα στο ποδήλατο και κάνε µπαντιλίκι, αν και τον προτρέπεις να κάνει κακό 

δεν πειράζει! ∆ε πειράζει! 

Μ: Εγώ είπα κύριε: Ανέβα στο ποδήλατο και µη  κάνεις µπαντιλίκι. 

∆: Γιατί σε βλέπω… κάτι µε το δεκανίκι βάλε. 

Μ: Ε?? 

∆: Βοήθησα µε την λέξη. Τι θα πάθει αν κάνει µπαντιλίκι; Με το δεκανίκι! Συνδύασε 

το.  

Μ: Εντάξει! 

∆: Ανέβα στο ποδήλατο µην κάνεις µπαντιλίκι γιατί σε βλέπω σύντοµα… 

Μ: Με ένα δεκανίκι! 

∆: Μπράβο! Να  την η µαντινάδα. 

Μ: Κύριε εµείς έχουµε βρει.  

Ανεβαίνω ανηφόρα µέσα στο κρύο και στην µπόρα 

Μου σπάει η αλυσίδα  

Μέχρι εκεί έχουµε γράψει.  



327 

 

∆: Κάτι σε –ιδα. 

Μ: Και είδα µια ρωσίδα. 

∆: Κάτι άλλο. Μια λέξη σε –ιδα. 

Μ: Ακρίδα. 

∆: Μπράβο! Ακρίδα! 

Μ: Ανεβαίνω ανηφόρα µέσα στο κρύο και στην µπόρα 

Μου σπάει η αλυσίδα   

Και βλέπω µια ακρίδα. 

∆: Αλυσίδα θέλουµε. Αλυσίδα-ακρίδα. ∆ε ταιριάζει πολύ. 

Μ: Ασπίδα. 

∆: Πιο καλά. 

Μ: Ωτασπίδα! 

∆: Αλυσίδα- ωτασπίδα. Ε.. 

Μ: Ανεβαίνω ανηφόρα µέσα στο κρύο και στην µπόρα 

∆: Μπορείς να το ταιριάξεις µε την φόρα. 

Ανεβαίνω ανηφόρα µέσα στο κρύο και στην µπόρα 

Ωραία ως εδώ. 

Μ: Και µου σπάει η αλυσίδα και πετάγεται και κατσαρίδα. 

Μ: Και µε λένε κατσαρίδα. 

∆: Όχι και µε λένε κατσαρίδα! 

Μ: Κύριε ο ποδηλατόδροµος πρέπει να µπει σε ένα σηµείο του χωριού και δε ξέρω 

που να το βάλλω; Σε ένα σηµείο; 
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∆: Κάνε εσύ την πρόταση σου. Συζήτησε το και µε την υπόλοιπη οµάδα για την 

πρόταση που να τον τοποθετήσεις και γραφτό. Εκεί που νοµίζεις ότι θα βοηθήσει πιο 

πολύ. 

Μ: 1,2,3,4,5,6 Μαντινάδες! 

∆: 6 Μαντινάδες αλλά σε ένα φύλλο χαρτί. Σε πόσα µου τα έχετε γράψει; 

Μ: 3! 

∆: Πρέπει να γράψετε και στα 3 τα ονόµατα σας. ∆ε τα έχετε γράψει και θα χαθεί και 

δε θα ξέρω ποιος τα έχει γράψει. 

Μ: Κύριε κοιτάξτε τι βρήκαµε! Η σέλλα του είναι σκληρή και δε µπορώ να κάτσω. 

∆: Μπράβο! Πρέπει να βρεις µετά µε το να κάτσω. 

Μ: Α!! 

∆: Και δε µπορώ να ανέβω. Το να κάτσω πως µπορείς να το συµπληρώσεις; Κάτι µε 

µπάτσο. Όχι, αστυνοµία, µπάτσο τέτοιο. 

Μ: Όχι, να κάτσω. 

∆: Κάτσω, µπάτσο  θέλει. Με µπάτσο τέτοιο. άντε ταίριαξε το. Μπορείτε σας 

παρακαλώ πολύ. 

Μ: Να φάτε ένα µπάτσο! 

∆: Η σέλα σου είναι σκληρή και δε µπορώ να κάτσω, αστεράκια βλέπω γιατί έφαγα 

ένα µπάτσο. Πήγαινε στο 3Βαγγελιώ µου. Πρότεινε του που θέλετε να είναι. 

Προτείνουµε ο ποδηλατόδροµος να είναι σε αυτό το σηµείο. Γράφτε το. Από πού θα 

ξεκινά και που θα τελειώνει. ∆εν είναι δύσκολο! Μια πρόταση είναι! Προτείνουµε ο 

ποδηλατόδροµος να ξεκινάει… Έρχοµαι Μάρκο. Άσε σε παρακαλώ για τελευταία 

φορά να δω ψαλίδι. Θα το πάρω και  θα το δείτε στο τέλος την χρονιά. Θα εφαρµόσω 

αυτή την τακτική… Έρχοµαι Ελισάβετ! Έλα Μάρκο! Τρείς είναι εδώ; 

Μ: Ναι! 
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∆: Ωραία! Έχετε χρόνο να γράψετε και άλλες. Έχουµε ακόµα 7 λεπτά άρα φροντίστε 

να ολοκληρώσετε το γράµµα στα 7 λεπτά και να ολοκληρώσετε και τις µαντινάδες. 

Μη ξεχάσετε στο κάθε φύλλο που θα ολοκληρώσετε το όνοµα της οµάδας. Και το 

όνοµα και στο γράµµα. Μπορείτε να διπλώσετε έτσι στην άκρη και να τα πιάσετε 

µαζί. Καταλάβατε τι εννοώ. Τα δυο φύλλα να τα τσακίσετε ή αν έχετε ένα συνδετήρα 

ακόµα καλύτερα.  

Μ: Κύριε τις µαντινάδες θα τις διαβάσει ένας. Ένα τις µαντινάδες και ένας το 

γράµµα; 

∆: Ναι, θα σηκωθούνε οι παρουσιαστές αλλά αυτό θα το κάνουµε την επόµενη 

εβδοµάδα. Θα κάνουµε την παρουσίαση αυτών των εργασιών. Λοιπόν τελειώσατε το 

γράµµα; 

Μ: Ναι! 

Μ: Κύριε βρήκαµε µαντινάδες µε τα σήµατα του δρόµου. Τα σήµατα του δρόµου 

βλέπω  όταν οδηγό για να µη ξαναπέσω πάλι σε φορτηγό. 

∆: Μπράβο! Εσύ την βρήκες; 

Μ: Ναι! 

Μ: Ναι, κύριε βοηθάει! 

∆: Αφού είναι πανέξυπνος! Μπάµπη µου και Γιώργο µου γιατί είστε όρθιοι; 

Μ: Για τις µαντινάδες! 

∆: Έχουµε ακόµα 7 λεπτά. Προλαβαίνετε να βγάλετε µια µαντινάδα τελευταία… 

Είδες τι ωραία! ∆ιάβασε µου µια που είναι πιο ωραία! 

Μ: Με το ποδήλατο µου το πεζό προσπερνώ, µου χτυπάει τα κουδούνια και εγώ τον 

κατηγορώ. 

∆: Το πεζό δε γράφεται έτσι γράφε το στα αγγλικά. Όπως γράφεται η µάρκα  του 

αυτοκινήτου. Μπορείς να µάθεις και αγγλικά. 

Μ: Μπα βλακείες! 
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∆: Σαν µαντινάδα πάντως είναι πολύ καλή. 

Μ: Τώρα βρήκε και άλλη µια αλλά την ξεχάσαµε! 

∆: Θα βρει άλλη µια! Πολύ καλή δουλειά! Έτσι θέλω! Όλοι είµαστε καλοί σε κάτι! 

Μπράβο! Γιώργο! Γιώργο! Πρέπει να θυµώσω  και να φωνάξω; 

Μ: Κύριε βγάλαµε και άλλη! 

∆: Μπράβο!  

Μ: Τι φοράει ο ποδηλάτης; 

∆: Πάνω; 

Μ: Ναι! 

∆: Συνήθως µπλούζα ή γιλέκο ποδηλάτη λέγεται. ∆ε λέγεται κάπως αλλιώς. 

Μ: Ναι, εντάξει. 

∆: Για την ασφάλεια του ποδηλάτη µιλάτε; 

Μ: Ναι! 

∆: Ναι, για την ασφάλεια του ποδηλάτη µιλάτε στο δήµαρχο. Ο δήµαρχος δεν έχει 

σχέση µε τα ρούχα! Πρέπει να κάνει κάτι Λία µου να ζητήσετε να κάνει κάτι για την 

ασφάλεια του ποδηλάτη. Μπορεί να βάλει προστατευτικά. 

Μ: Σήµατα! 

∆: Μπράβο! Σήµατα! Να βάλει περισσότερα σήµατα ώστε να διευκολύνεται η 

οδήγηση. Αυτή είναι πολύ σωστή πρόταση! Μπράβο! 

Μ: Κύριε έξι µαντινάδες γράψαµε να σταµατήσουµε; 

∆: Μπράβο! Ναι, σταµατήστε έτσι και αλλιώς τελειώνει ο χρόνος. Λοιπόν σηκώστε 

λίγο χέρι από τις οµάδες ποιοι έχετε ολοκληρώσει τα γράµµατα; Πρώτη ∆εύτερη 

οµάδα ωραία… όλο το γράµµα που γράφατε τόση ώρα είναι αυτό; 

Μ: Ναι, κύριε έκαναν βλακείες! 
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∆:  Που µπλοκάρατε; Τρία πραγµατάκια θα γράφατε! Τρεις παραγράφους αν είχατε 

κάνει θα το είχατε τελειώσει. Ας το τώρα το ολοκληρώνει. Μη το σβήνεις! ∆ε 

µπορέσατε να συνεργαστείτε καλά γι’ αυτό… Οπτικά δεν είναι καλό! Πρέπει να το 

ξαναγράψετε. Αυτό σαν εργασία που είναι δίχρωµο σας αρέσει; 

Μ: Να, το αντιγράψω! 

∆: Όχι, τώρα δε προλαβαίνουµε! Λοιπόν µαζεύουµε τις  Γιώργο!!!! Λοιπόν να 

σηκωθεί ο Ηλία και να µαζέψει από κάθε οµάδα ένα φύλλο µε το γράµµα προς τον 

δήµαρχο και ένα φύλλο µε τις µαντινάδες. Σε κάθε φύλλο το λέω για τελευταία φορά 

θα υπάρχει το όνοµα της οµάδα και στα δύο φύλλα! 

Μ: Ωραία! 

∆: Λοιπόν µαζέψτε τα Ηλία και την ∆ευτέρα θα κάνουµε την παρουσίαση.  

(Χτυπάει το κουδούνι) 
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PRE TEST ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (POST TEST) ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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